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3. 9.
TRH ŘEMESEL v rámci Dne otevřených dveří památek od 9 do 17 hodin. 

Podrobný program uveden na str. 22 a 23.

16. 9.
ZELINÁŘSKÝ - OVOCNÁŘSKÝ JARMARK od 8 do 17 hodin.

Program:
10 - 11.30  

VONIČKA  V-band (známá skupina z TV Šlágr)  
dechovkové a popové skladby od 60. let do současnosti

13 - 14.30  
POULIČNÍCI z Tábora - jarmareční, pouťové, kramářské, 
staropražské, vojenské a hospodské písničky

15 - 17  
PRA ŽCE - bluegrass, rock´a´billy a country hudba

 -tz-

Jarmarky v září 2016

 Letos je tomu 590 let, kdy se 
budova na východní straně jihlav-
ského rynku stala radnicí. Její histo-
rii až do dnešních dnů popisuje měs-
tem vydaná kniha s jednoznačným 
názvem 590 let jihlavské radnice.

„Ve zdech radnice se za tu dlouhou 
dobu odehrálo mnoho významných 
událostí, některé lze dokonce označit 
za dějinné a důležité v celonárodním i 
evropském měřítku. Radnice zažila tře-
ba i návštěvu samotného českého krále 
a římského císaře Zikmunda Lucem-
burského, který se právě před radniční 
budovou zúčastnil slavnostního vyhlá-
šení Basilejských kompaktát, stejně 
jako hraje svoji roli i v každodenním 
životě obyvatel města,“ říká primátor 
Jihlavy Rudolf Chloupek

Úloha domu se ve světle jednotli-
vých epoch měnila a vyvíjela, a tak 
se proměňovala i tvář budovy samot-
né. A právě to zachycuje doslova 
od základu kniha, na které se autor-
sky podílelo několik osob, architekt 

Jaroslav Huňáček, a archiváři, arche-
ologové a historici Renata Pisková, 
David Zimola, Petr Hrubý a Jiří Jelí-
nek. Nejen pro obyvatele města zají-
mavý obsah je podpořen množstvím 
fotografi í, grafi k, dokumentů či plá-
nů v grafi cké úpravě Evy Bystrianské.

„1426–2006–2016. Tři letopočty, 
přitom za zmínku by jistě stál každý 
z těch pětisetdevadesáti. Ale tyhle tři 
znamenají důležité milníky v „živo-
tě“ naší radnice. První z nich zname-
ná její „zrození“ na místě, kde setr-
vává dodnes. Druhý z nich pak velmi 
zásadní a pro současníka nejviditelněj-
ší rekonstrukci všech jejích historických 
budov. A nakonec letopočet aktuální – 
letopočet, kdy se za tím vším můžeme 
ohlédnout, zastavit se a tiše obdivovat 
nebývalý um a prozíravost našich před-
ků a zároveň pokoru a řemeslnou zruč-
nost našich současníků, která jen díky 
hlubokému respektu ke všemu minu-
lému dokázala to minulé v plné kráse 
skloubené s funkčností oživit pro gene-

race následující…“, stojí v úvodu kni-
hy, která je k mání pro širokou veřej-
nost v Turistických informačních 

centech v budově radnice a v Bráně 
Matky Boží. -tz-

Kniha popisuje 590 let jihlavské radnice

JEDEN z autorů knihy 590 let jihlavské radnice je architekt Jaroslav Huňáček.
 Foto: archiv MMJ

V Jihlavě se objevila možnost využít budovu bývalého areálu SML Pod 
Rozhlednou 8 jako kamenný hospic. Podporujete tuto myšlenku a souhlasíte 
i s jeho umístěním?

ODS
Nejsme proti myšlence vybudování tzv. kamenného hospice, ale myslíme si, že 

není nutné, ani provozně efektivní centralisticky budovat tak velký hospic s kapa-
citou 27 lůžek pro celou Vysočinu pouze v Jihlavě, kde mimochodem funguje 
velmi dobře jak terénní hospicová péče, tak lůžková forma v podobě 15 lůžek na 
jednotce paliativní péče při jihlavské nemocnici. I tyto, na Vysočině poměrně vel-
mi dobře rozvinuté a podporované formy hospicové péče, jsou schopny zajistit 
důstojné umírání člověka.

Preferujeme tedy spíš myšlenku postupného dobudování dvou, možná tří 
menších hospiců s kapacitou 8 až 10 lůžek, které by byly pro všechny obyvate-
le Vysočiny především místně co nejlépe dostupné. Menší a vhodně situovaná 
zařízení mají mnohem větší šanci na ekonomicky efektivnější fungování. Vzhle-
dem k tomu, že i zamýšlený jihlavský hospic počítá se spolufi nancováním z měst-
ské pokladny, rádi bychom logicky dosáhli i toho, aby byla tato zátěž pro Jihlavu 
z pohledu celého kraje adekvátní a pro naše město fi nančně dlouhodobě únosná.  

Naše pojetí budování spíše menších a územně více rozptýlených zařízení hospi-
cové péče je běžným trendem v zemích západní Evropy. Menší hospice považuje-
me za dostupnější, úspornější a mnohem fl exibilnější. 

Považujeme také za poměrně zásadní dořešit legislativní část problému s posky-
továním hospicové péče, tedy jasně stanovit, zda se jedná o službu, která má 
být hrazena z veřejného zdravotního pojištění, či má být poskytována formou 
sociální služby, která pak musí být jasně vymezena a specifi kována v zákoně o 
sociálních službách.

Jaroslav Huňáček,
zastupitel města

Po uzávěrce došla odpověď 
na minulou otázku NJR: V červenci byla v Domě Gustava 

Mahlera vernisáží zahájena výstava 
Zdeňka Hudečka – Ve jménu krásy.

Zdeněk Hudeček započal umělec-
kou dráhu studiem Střední umělecké 
průmyslové školy v Uherském Hra-
dišti v letech 1953-1957. Po absolu-
toriu směřovala Hudečkova cesta do 
zlínského podniku Výstavnictví. Po 
postupném nasbírání technických 
i organizačních zkušeností z míst-
ních i mezinárodních veletrhů vedly 
jeho kroky do fi rmy Fatra Napajedla, 
kde působil jako výtvarník a vedoucí 
propagačního oddělení. 

V tomto období počíná jeho vol-
ná tvorba a účast na prvních výsta-
vách. V roce 1966 se účastnil výsta-
vy mladých v Domě umění a o dva 
roky později SALONU 68 ve Zlíně, 
kde se pravidelně podílel na tvor-
bě klapek pro Mezinárodní fi lmový 
festival. Následovaly desítky autor-
ských i kolektivních výstav. Byl čle-
nem ČSVU a Sdružení Bienále 
Brno. V současnosti je členem Unie 
výtvarných umělců ČR a Sdružení 
výtvarných umělců a teoretiků jiho-
východní Moravy.

Spojujícím prvkem Hudečkovy 
tvorby je hudba, provázející ho celá 
léta postupné krystalizace od poetic-
ko-imaginární polohy přes kresbu, 
grafi ku a experimenty s papírovou 
hmotou. V posledních letech inkli-
nuje k folklorním motivům. Pozna-
menán vlivem informelu či surrea-

lismu čerpá ze zkušeností svého otce 
– fl ádristy a sleduje detailní struk-
tury, zejména v pracích s vrstveným 
papírem.

Tematicky ve svém díle vyjadřuje 
svůj obdiv jevům, které tvoří koru-
nu života: přírodě, ženě a hudbě, 
která jej provází jako nejvěrnější 
motiv celý život. Ve své volné malbě 
a invenční kresbě rozvíjí racionalitu 
designu svébytným lyrismem svých 
prací, uvádějících diváka do imagi-
nárních světů pohádkových představ 
a snů, světa ducha, poznamenaného 
krásou lidské tvorby, přírodou bez 
zásahů techniky. 

Hudeček vychází z reality, ale bere 
z ní jen tvary, podoby, barvy, aby nás 
k ní znovu přivedl přes svůj okouz-
lený pohled a ukázal nám ji v její 
nehynoucí kráse. Pro autora je svět 
krásy světem věčné lidské touhy po 
harmonii mezi minulostí a budouc-
ností, něze, lásce, splynutí se vše-
homírem přírody, uvědomuje si, že 
představa ráje nezaniká ani v sekula-
rizované společnosti. Zdeněk Hude-
ček se úspěšné pokusil vrátit kráse 
její důstojnost a tajemství. Přes své 
symboly nám pomáhá nalézt její hlu-
biny a zdroje především v chápavém 
lidském nitru.

Výstava Zdeňka Hudečka – Ve 
jménu krásy potrvá od 13. 7. do 28. 
8. 2016.

Otevírací doba út-ne: 10-12, 13-18 
hod. -tz-

Z. Hudeček – Ve jménu krásy


