
STRANA     12 Aktuality NJR - KVĚTEN  2011

(Dokončení ze str. 11)

Cena města Jihlavy za celoživotní snahu o rozvoj sportu a tělovýchovy 
v Jihlavě.

Známý jihlavský sportovec, trenér a funkcionář se narodil v Římovicích u 
Golčova Jeníkova. Po odmaturování na jihlavském gymnáziu v silném před-
válečném ročníku musel po uzavření vysokých škol v období okupace přeru-
šit studia na fi lozofi cké fakultě a byl pracovně nasazen v říšském Německu. 
Po skončení války začal pracovat u ČSD, kde jako výpravčí vydržel až do dů-
chodu.

Láska ke sportu, kterému se v mládí věnoval v různých oddílech Sokola, ho 
dovedla až k národní házené, v té době společně s kopanou zřejmě nejpopu-
lárnějšímu sportu v Jihlavě. Po ukončení hráčské kariéry zůstal tomuto spor-
tu věrný jako trenér a posléze i jako dlouholetý předseda oddílu. Věnoval se 
zejména mládeži, pod jeho vedením vyrostla celá řada výborných hráčů. Jmé-
na jako Kumbár, Míča, Pospíchal, Zadražil nebo Hruška se zapsala do histo-
rie národní házené a jsou známá nejen jihlavským sportovním pamětníkům. 
Jako předseda vedl jeden z nejúspěšnějších oddílů národní házené v republi-
ce, tři mistrovské tituly přeborníků ČR žen a sedm republikových prvenství 
mládežnických družstev jsou toho důkazem.

Málokdo dnes ví, že hlavně zásluhou manažerských schopností Josefa Vol-
ného se dnes může Jihlava pyšnit jedním z nejhezčích areálů pro národní há-
zenou v republice, který pod autobusovým nádražím vyrostl v akci „Z“ na 
konci sedmdesátých let. Aktivita J. Volného byla ale známá kromě působení 
v oddílech národní házené a hokeje Sportovního klubu (dříve pod názvy Slo-
van, Dynamo nebo Modeta) i  TJ Start, kde se jako tajemník výrazně zaslou-
žil o vybudování sportovní haly na ulici Romana Havelky.

Zběsilá porevoluční doba ale nepřála malým sportům, a tak se musel Josef 
Volný vyrovnat s poklesem zájmu o národní házenou v Jihlavě i s do té do-
by naprosto odlišným způsobem vedení a fi nancování oddílu. I na samém 
sklonku svého života ale nepřestal věřit v budoucnost tohoto našeho národ-
ního sportu a patřil k neúnavným propagátorům hlavně mezi mládeží. 

Dlouhé nemoci nakonec podlehl, v loňském roce by se dožil 90 let.
Na odkaz Josefa Volného se snaží navázat současná generace národních há-

zenkářů SK Autonot a z dlouhodobé koncepční práce oddílu a na ni nava-
zujících úspěchů by měl jistě radost i on sám. Jeho jméno nese i každoročně 
organizovaný halový turnaj mužů.  

 (Dle podkladů magistrátu zpracoval –lm-)

Cenu města Jihlavy...

Josef VOLNÝ in memoriam 
(1920-1996)

Letošní ročník „havíření“ nedo-
sáhne takové velikosti a věhlasu, ja-
ko tomu bylo před dvěma lety, kdy 
se Jihlava stala místem konání 13. 
setkání hornických měst a obcí. 

Na co se však můžeme těšit, nám 
prozradili tři aktéři událostí, kte-
ré budou součástí letošního svátku 
našeho města. Jihlavský havířský 
průvod a Pouť ke svatému Jánu bu-
dou již tradičně doprovázeny Kon-
certem bez hranic a letos poprvé i 
setkáním malých pivovarů. Vše se 
odehraje v tradičním termínu oko-
lo svátku patrona města Jihlavy Jana 
Křtitele. Tedy od pátku 24. do ne-
děle 26. června letošního roku.

Milan Kolář - občanské sdružení 
Jihlavský havířský průvod:

Jihlavský havířský průvod a Pouť 
ke svatému Jánu 

„Průvody dětí v havířských kostý-
mech půjdou Jihlavou v tradičních 
časech. To je pátek v podvečer v 18.00 
hod. Hlavní paráda by měla proběh-
nout v sobotu v 10.00 hod. Vždy v ča-
sech kolem průvodu budou na náměs-
tí vystupovat různé hudební skupiny. 

Na páteční večer jsme pozvali Ivana 
Hlase a Mária Biháriho se svou novou 
skupinou Bachtale Apsa. V pátek po 
celý den také bude probíhat na Ma-
sarykově náměstí řemeslný jarmark. 
V neděli 26. 6. půjde průvod permo-
níků ke kostelíku svatého Jána, kde 
již od 11.00 hod. poběží program pl-
ný pohádek pro děti, dílen a všelikého 
dění až do večera. Tam nebude chybět 
Víťa Marčík se svým Teátrem, kejklíř 

Jihlavské Havíření 2011 se blíží
Vojta Vrtek, NaKop Tyátr, Pohádko-
vý kabaret Aničky Duchaňové a Mi-
chala Němce – Vyrob si své letadýlko, 
vystoupení hudebních skupin. Moc se 
těšíme především na příjemná setkání 
celé té velké rodiny kolem Jihlavského 
havířského průvodu.“

Mirek Tomanec – Jihlavský cech 
právovárečníků a vinárníků

Jihlavské pivní pábení  (bude pro-
bíhat v sobotu 25. 6. od 11 hodin 
na Heulose)

„Je prvním uceleným pokusem v na-
šem městě o ponor do dalších chuťo-
vých zákoutí našeho úžasného národ-
ního nápoje.

Je akce zaměřená na podporu rene-
sance tradičního českého řemesla v ru-
kou malých šikovných podnikatelů a 
živnostníků.

Je když v krásném prostředí lesopar-
ku uprostřed města srovnáte desítky 
druhů a značek piv z produkce pouze 
malých a středních pivovarů.

Pro vás bude znamenat zjištění, že 
prim asi stále bude hrát náš milovaný 
český ležák, na který jsou naše papul-
ky nejvíce zvyklé, ale že fajnšmekrů 
přibývá úměrně tomu, kolik přibývá 
nových a zajímavých piv.

Může pro vás být místem setkání se 

známými a zajímavými lidmi, kteří 
budou mít stejný nápad jako vy-při-
jít.“

Víťa Schrek – AlternativaPro

Koncert bez hranic

„Koncert bez hranic se jako součást 
oslav „Havíření“ stává i v letošním ro-
ce  opět prostorem pro zajímavé regio-
nální, české i světové hudební projekty. 

Již po osmé zve pořadatelská agen-
tura AlternativaPro, tentokrát do are-
álu jihlavského letního amfi teátru, 
Jihlavany na sedmihodinový koncert, 
který nemá hudebních, žánrových a 
dokonce ani generačních hranic. 

Příznivci muziky letos zažijí mimo 
jiné například unikátní česko-sloven-
ský projekt Dana Bárty a Dary Ro-
lins, sílu rockového oratoria, anebo 
divoký temperament španělských La 
Trobe. Koncert bez hranic není nikdy 
pouhou reprízou svého předešlého 
ročníku. 

I letos bude určitě něčím novým a 
něčím unikátním, ať už to bude sa-
motná muzika, anebo řada dopro-
vodných programů, včetně dětské zá-
bavy. Bude to i tentokrát zkrátka bez 
hranic…“

 (Dle podkladů magistrátu 
 připravil –lm-)

Zrekonstruovaný areál v Heulo-
su má svůj vlastní web. Spustily ho 
Služby města Jihlavy (SMJ) pro 
lepší informovanost veřejnosti o 
plánovaných akcích.

„SMJ zahájily od 1. dubna jarní se-
zonu. Věříme, že tato služba pomůže 
zejména  návštěvníkům a pořadate-
lům kulturních a sportovních akcí, 
kteří zde najdou aktuální informace 
týkající se samotného „Amfíku“,“ řekl 
mluvčí SMJ Martin Málek.

Areál se nachází  v údolí řeky Jih-
lavy v těsném sousedství se zoolo-
gickou zahradou kousek od centra 
města. Tento  zrekonstruovaný are-
ál Amfi teátru a parku Malý Heulos 
je místem odpočinku, relaxace a 
zábavy pro celou rodinu. Prostor je 
také ideálním místem pro pořádání 
venkovních kulturních a společen-
ských akcí. Zázemí pod plátnem 
umožňuje pořádat celoročně klubo-
vou a schůzovní činnost. Součástí 

areálu je moderní dětské hřiště se 
spoustou atrakcí a plocha se skate-
boardovými prvky.

Novodobá historie „Amfíku“ za-
znamenala několik vydařených ak-
cí. „Velmi úspěšný byl koncert skupiny 
Čechomor společně s Českou fi lharmo-
nií. Dále festivaly Czech Rock Block, 
Rock in Heulos, 5 ročníků celostátní-
ho fi nále Porty, koncert Lucie Bílé a 
Jiřího Korna, ale i Koncerty bez hra-
nic a další akce. Provozovatelé SMJ 
doufají, že se podaří navázat na tuto 
skvělou tradici,“ řekl Málek.

Zrekonstruovaný areál je oplocen 
a má svoji provozní dobu. Součás-
tí je také  návštěvní řád, jehož do-
držování sleduje správce areálu a 
bezpečnostní kamery. „Důvodem je 
především to, že by byla velká škoda, 
aby se tento prostor, do kterého bylo 
nainvestováno několik desítek milionů 
korun, nechal opět zničit,“ vysvětlil 
Málek. -lm-

Areál „Amfík“ má svůj web

NA DĚTSKÉM hřišti v Amfi teátru je možno využívat několika zajímavých 
atrakcí.  Foto: Lubomír Maštera


