město s historií

Zadní synagoga
a židovské muzeum
Dům Seligmanna Bauera

Zadní synagoga
Zadní synagoga byla postavena kolem roku 1669, kdy rostoucí příliv
židovského obyvatelstva, zvláště z oblastí východní Evropy, vyžadoval zbudování další modlitebny. V roce 1693 byla vážně poškozena
z nařízení vrchnosti, která ji chtěla zbourat. K demolici nakonec
nedošlo, ale synagoga směla být opravena teprve až v letech 1705
– 1707. Okolo roku 1837 byla rozšířena severním směrem přístavbou druhé ženské galerie. V roce 1926 koupila synagogu od židovské
náboženské obce firma Subak a užívala ji jako skladiště. Po roce
1945 byla používána jako sklad ovoce a zeleniny. Teprve v letech
1989 – 1997 prošla rozsáhlou rekonstrukcí a byla zpřístupněna
veřejnosti. V roce 2003 byla jako součást židovské čtvrti zapsána na
seznam UNESCO. V současnosti slouží jako výstavní a koncertní síň.

Model židovského ghetta
Model židovské čtvrti zachycuje soubor domů bývalého
židovského města k roku 1850. Z té doby totiž zůstaly
zachovány až překvapivě podrobné a dostatečně přesné
popisy jednotlivých objektů. Model je umístěn na ženské
galerii v Zadní synagoze v Třebíči. Rozměry modelu jsou
6 m x 2 ,5 m v měřítku 1:100. Model je vybaven dotykovou
obrazovkou a audio technikou. Návštěvník zde může získat
podrobnější informace o historii konkrétních domů.

Židovské Muzeum
Dům Seligmanna Bauera

Dům v sousedství Zadní synagogy byl postaven před rokem 1798.
Po rozsáhlé rekonstrukci byl v roce 2011 upraven na židovské
muzeum a zpřístupněn veřejnosti.
Muzeum představuje jedinečnou expozici bydlení židovské rodiny
v meziválečném období. Dům je vybaven charakteristickými předměty
židovské kultury připomínající způsob života i tradice zaniklé
židovské komunity. V přízemí domu se nachází hokynářství, v patře
pak kuchyň a ložnice. Podkroví objektu je upraveno na přednáškový
sál s moderní audiovizuální technikou. Tyto prostory jsou určeny
především pro vzdělávací akce, přednášky a semináře.
domu jsou dva samostatné vchody z

Blahoslavovy

Zajímavostí

ulice. Jedním

z nich se vchází do obytné části domu a druhým na schodiště
vedoucí na ženskou galerii v

Z adní

synagoze.

Budova

je další

cennou a výjimečnou památkou zapsanou v rámci židovské čtvrti
na seznam

UNESCO.
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