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RÁDIO JIHLAVA SLAVÍ DVA ROKY. Před dvěma roky byl jedním z prvních 
hostů vysílání Rádia Jihlava primátor Jaroslav Vymazal. Stal se jeho kmotrem, 
na stěně rádia je dodnes jeho podpis z prvního vysílacího dne, nyní už doplněn o 
autogramy mnoha dalších vzácných hostů rádia. Nejmladší rozhlasová stranice 
ve městě slaví dva roky v éteru a na oslavu v přímém přenose si pozvala právě své-
ho kmotra Jaroslava Vymazala. 

KROJE NA RADNICI. Z celého světa každoročně přijíždějí hudebníci a tanečníci 
na tradiční festival Jihlavské folklorní léto. Kromě vystoupení a průvodu městem si 
našli cestu i na radnici, kde je v zasedací místnosti rady přijali náměstek primáto-
ra Rudolf Chloupek a František Zelníček. 

JIHLAVŠTÍ BĚŽCI V HEIDENHEIMU. Počátkem června se uskutečnil 9. ročník 
Běhu městem Heidenheim, které je partnerským městem Jihlavy. Závod se každo-
ročně běží centrem města a je určen každému, kdo chce město poznat ve sportov-
ním duchu. Celého závodu se zúčastnilo téměř 1.500 běžců. Běžely se tratě 10 a 
21,1 kilometru (půlmaraton). 

Heidenheim každoročně zve zástupce partnerských měst. V běhu tak měla za-
stoupení i Jihlava, kterou reprezentovali Vladimír Srb (půlmaraton), Kristina 
Smetanová (10 km), Karel Hadrava (10 km) a Bohumil Novák (10 km). Vla-
dimír Srb se umístil na skvělém 4. místě a Kristina Smetanová na 5. místě v cel-
kovém hodnocení. Oba vyhráli své věkové kategorie. Všichni běžci opět skvěle re-
prezentovali město Jihlava. Stalo se již tradicí, že se běžci z Jihlavy umísťují na 
předních místech.

PŘIPOMÍNKA OBĚTÍ JUSTIČNÍCH VRAŽD. Jihlava si připomněla památku 
tří nevinných popravených spoluobčanů - Karla Veselého, Františka Roda a Ja-
na Tučka. Ti byli ve vykonstruovaných komunistických soudních procesech odsou-
zeni a 17. června 1950 popraveni za činy, které neudělali. Zástupci města, kraje 
Vysočina, dalších organizací a veřejnost položili květiny k soše Zaváté šlépěje a k 
hrobům popravených v areálu ústředního hřbitova. Přítomní uctili památku obětí 
režimu minutou ticha. 

Z LÍPY KALENDÁŘ. Kmen lípy, která musela být nedávno pokácena, posloužil 
jako základ pro originální umělecké dílo. Veřejné prostranství v Úlehlově ulici v 
Jihlavě teď zdobí velký kalendář s vyřezanými, vyrytými a vybarvenými jmény. 
Dílo vzniklo ve spolupráci odboru životního prostředí magistrátu města a Střední 
umělecké školy grafi cké v Jihlavě.

„Stav už nedovoloval strom nadále na místě ponechat, museli jsme lípu nechat 
pokácet. K tomuto místu patřila neoddělitelně, proto jsme přemýšleli, jak torzo 
kmene zachovat, využít. Nápadů bylo více, nakonec jsme se sešli s výtvarníkem 
Radomírem Dvořákem. Z nápadu i výsledku máme radost,“ popsala vznik origi-
nálního uměleckého díla, které v nedávno upraveného prostoru skvěle „funguje“, 
Martina Gregorová z odboru životního prostředí. Vedle kmene – kalendáře, bude 
na podzim vysazena nová lípa. 

„Z torza kmene zamýšlíme vytvořit kalendář - chaotický výčet všech jmen z ak-
tuálního českého kalendáře. Divák se může zabavit hledáním svého jména. Jména 
světců z rodu Přemyslovců (Václav, Anežka, případně Ludmila) budou tvořit krá-
lovskou korunu stylizovanou z pozitivních písmen na vrcholu torza - symbolika 
Jihlavy jako města královského,“ uvádí se v ideovém záměru, který sepsal pedagog 
SUŠG a výtvarník Radomír Dvořák.


