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Jihlavské 
kulturní léto

S nástupem jara Jihlava ožívá vý-
znamnými kulturními akcemi, řada 
z nich má již větší či menší tradici. 
Do druhého desetiletí svého trvá-
ní vstoupil festival Gustava Mahlera 
(Mahler Jihlava 2012). Na jeho prů-
běh jsme se zeptali náměstka primá-
tora Rudolfa Chloupka.

Festival již odstartoval. Komu je 
určen?

Jak říká podtitul této akce – Hudba 
tisíců, je určen široké hudbymilovné 
veřejnosti. 

Již úvodní koncert v kostele Pový-
šení svatého Kříže přinesl poslucha-
čům unikátní zážitky.  Součástí pro-
gramu kromě symfonie č. 5 Gustava 
Mahlera byla také Předehra 1812 P. 
I. Čajkovského.  

Při koncertu se také střílelo…
Specialitou tohoto koncertu byl 

doprovod řízenou dělostřelbou v po-
dání Společnosti přátel dělostřelby 
Jihlava. Toto dílo tak zaznělo v má-
lokdy slýchaném provedení. Úspěch 
koncertu byl takový, že jihlavští dě-
lostřelci byli požádáni o spolupráci 
při dalších kulturních akcích (např. 
Smetanova Litomyšl).

Jaké další akce již proběhly?
Promenádním koncertem orchest-

ru Tutt i ZUŠ Jihlava byl doprovázen 
pietní akt u pomníku Gustava Ma-
hlera  v Parku GM.

 (Pokračování na str. 3)

Pod názvem Jihlavský víkend bez 
hranic proběhne 9. a 10. června 
v areálu letního kina v lesoparku 
Heulos mimořádný program, kte-
rý byste si neměli nechat ujít. V 
jednom místě a v jednom čase se 
odehrají tři odlišné akce, které se 
ale ideálně doplňují.  

Vůbec poprvé v České republice 
se uskuteční divácky atraktivní ev-
ropská soutěž dřevorubců Eurojack, 
festival minipivovarů Jihlavské pivní 
pábení a už dobře zavedený hudební 
festival Koncert bez hranic. Může-
te tak ochutnávat rozličné chutě piv, 
sledovat mimořádné výkony nej-
lepších dřevorubců Evropy a večer 
se pobavit a poslechnout si dobrou 
hudbu na festivalu.  

Program začne v sobotu 9. června 
v 13.00 hodin. V tento čas začne jak 
přehlídka minipivovarů, tak soutěž 
dřevorubců. „Sledovat výkony borců, 
kteří dokážou sekerou rozpůlit v prů-
měru 40centimetrovou kládu, podobně 

Kytary, pily, pivo - takový bude 
Jihlavský víkend bez hranic

Vedení města zve na jednání
městského zastupitelstva 

dne 12. 6. ve 13.00
ve velké zasedací místnosti 

městské radnice.
Přímý přenos můžete také sledovat 

na webu města on-line.

Exkurze do spalovny
V sobotu 23. 6. 

se pro zájemce uskuteční
zájezd do spalovny komunálního 

odpadu v Brně. 
Více na str. 18.

KONCERT V KOSTELE Povýšení svatého Kříže zahájil festival Jihlava Mahler 2012. Jeho součástí byla také připravená 
dělostřelba na nádvoří. Více se festivalu věnujeme v úvodníku náměstka primátora Rudolfa Chloupka.

 Foto: Lubomír Maštera

rychle jako průměrný chalupář cirku-
lárkou, stojí za to,“ říká Vladimír Má-
silko, který dřevorubeckou soutěž v 
Jihlavě organizuje. Velmi atraktivní 
jsou i disciplíny s motorovými pila-
mi, které mají výkony srovnatelné s 
osobními auty, a jejich řetěz se otáčí 
270kilometrovou rychlostí. Už pro-
hlídka dřevorubeckého „nádobíč-
ka“ z nejvyšší ligy vyvolá obdiv a re-
spekt. 

V sobotu proběhne kvalifi kace, de-
set nejlepších závodníků postoupí 
do nedělního fi nále, které začne ve 
13 hodin. „Doufejme, že v Jihlavě ve 
fi nále uvidíme i úřadujícího mistra Ev-
ropy příznačného jména - Davida Sí-
lu,“ dodal Másilko.

Ve stejný čas, tedy po třinácté ho-
dině, začne i festival pivovarů Jih-
lavské pivní pábení. Bude zde mož-

né ochutnat piva, která najdete 
pouze v restauracích a pivnicích ma-
lých místních pivovárků. Letos svoje 
produkty přestaví 11 minipivovarů z 
celé republiky a jeden ze Slovenska. 
Ofi ciálně přehlídka skončí v šest ve-
čer, ale většina pivovarů se svojí na-
bídkou zůstává i po dobu hudebního 
festivalu Koncert bez hranic.  

Koncert bez hranic neodmyslitelně 
patří do jihlavského kulturního ka-
lendáře už mnoho let. Tento festival 
přivezl do Jihlavy koncerty mnoha 
významných hudebníků a skupin, lo-
ni měli velký úspěch Dan Bárta a Da-
ra Rollins, nebo koncert rockového 
písničkáře Luboše Pospíšila. Tento-
krát se návštěvníci mohou těšit třeba 
na legendu českého undergroundu 
Tonyho Ducháčka a kapelu Garage 
nebo na společný koncert zpěvačky 
Moniky Načevy a britského zpěváka 
a skvělého kytaristy Justina Lavashe. 
Večer uzavře koncert skupiny Pozdní 
sběr.    -rt-

Areál letního kina
9. - 10. června


