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Mezinárodním festivalem 
dokumentárních filmů   
v Jihlavě bude letos   
rezonovat téma paměti. 

„Dokumentární film je s pamětí neod-
myslitelně spojený,“ říká ředitel festiva-
lu Marek Hovorka. Také festivalový 
plakát z dílny grafika Juraje Horvátha 
k tématu odkazuje. 22. ročník Ji.hlavy 
proběhne letos ve dnech 25.–30. října.

„Řada dokumentaristů zkoumá histo-
rické události, zaznamenává výpovědi 
svědků, vytváří mapu osobní paměti. Ale 
vlastně cokoli, co zachytí kamera, je kon-
zervováno pro další generace, jen média 
záznamu se mění. Také místa nebo 
věci mají svoji vlastní paměť,“ dodává 
k letošní ji.hlavské grafické koncepci 
Marek Hovorka.

„Nesbírám je, pouze nacházím - 
použité, vyšisované, odřené, zaprášené, 
polámané, zteřelé... předměty,“ píše ve 
své tradiční básni k plakátu jeho autor, 
výtvarník Juraj Horváth. „Kladu je ved-
le sebe, na sebe. Zlehka opracovávám, 
propojuji a doplňuji jejich příběhy. Měk-
ká dokumentace,“ pokračuje Horváth.

Letošní znělka: 
Jean-Luc Godard

Velkou událostí bude letos již fes-
tivalová znělka, kterou realizoval 
slavný režisér Jean-Luc Godard, 
podepsaný pod klasickými díly svě-
tové kinematografie, jako U konce 
s dechem, Bláznivý Petříček nebo 
Alphaville. „Máme ohromnou radost, 
že se věci chopil právě on. V rám-
ci letošního programu uvedeme v čes-
ké premiéře i Godardovu novinku Le 
Livre d‘image, za kterou v Cannes zís-
kal zvláštní Zlatou palmu,“ dodává 
Marek Hovorka.

PAMĚŤ, GODARD, JI.HLAVA!

Ji.hlava dětem v OGV
Novinkou letošního ročníku bude 

výrazně rozšířený program pro děti. 

Zahrne mimo jiné divadelní předsta-
vení, koncerty, a samozřejmě doku-
mentární filmy. 

„Program bude určen pro návštěv-
níky od dvou do patnácti let. Pro 
nejmenší bude připraven dětský kou-
tek s celodenním provozem. Starší děti 
se budou moci zapojit do výtvarných 
dílen, prozkoumat principy pohyblivé-
ho obrazu, nebo vytvořit vlastní zvu-
kovou nahrávku,“ říká Iva Honsová, 
koordinátorka vzdělávacích aktivit 
Centra dokumentárního filmu, které 
na festivalovém programu pro děti 
spolupracuje. Program proběhne v 
budově Oblastní galerie Vysočiny na 
Masarykově náměstí a bude zdarma, 
stejně jako akreditace na festival pro 
děti do patnácti let.

Inspirační fórum 
v Horáckém divadle

Další festivalovou novinkou bude 
letos přestěhování Inspiračního fóra. 
Přednášky a rozhovory se zajímavý-
mi hosty, mezi které patřili v minu-
losti například americký psycholog 
Philip Zimbardo nebo čínský spiso-
vatel a nositel Nobelovy ceny za lite-
raturu Gao Xingjian, bude hostit zre-
konstruovaná Zkušebna v Horáckém 
divadle. „Jde o zcela nový prostor, kte-
rý vznikl v dosud neužívané části diva-
dla. Jsem rád, že tu proběhne právě 
Inspirační fórum, protože i naše akti-
vity, které plánujeme pro veřejnost ve 
Zkušebně od září, budou na bázi ote-
vřenosti, inspirace a aktivního zapojení 
diváků,“ uvedl ředitel divadla Ondřej 
Remiáš. Horácké divadlo bude také 
vůbec poprvé plnohodnotným záze-
mím pro diváky: na obou scénách 
budou probíhat po celou dobu festi-
valu filmové projekce.

Zuzana Kopáčová,
mediální komunikace

Na konci června v jihlavské zoo-
logické zahradě uhynul po závaž-
ných střevních potížích žirafí samec 
Manu. Brzy se objevily domněn-
ky, že příčinou skonu jedné z trojice 
populárních žiraf mohla být otrava. 

Laboratorní výsledky ovšem proká-
zaly, že Manu nebyl otráven, a nebyl 
infekční. „Za smrtí osmiletého žirafí-
ho samce Manu stojí střevní komplika-
ce a dlouhodobý stres. Byl nejslabším 
členem z trojice. Osmiletý Zuberi a sed-
miletý Paul po něm nesmutní. Tento 
druh zvířat není takto nastaven,“ uve-
dl mluvčí Zoologické zahrady Jihla-
va Martin Maláč.  

Tři samci spolu žili ve výběhu od 
roku 2013. Z jejich soužití nebylo 
patrné, že by Manu byl stresován. 
„Občas měli mezi sebou malé šar-
vátky. Manu byl asi psychicky labil-
nější. Příčinou jeho smrti byly střevní 
potíže, oslabení a rozvrat organismu, 
způsobený dlouhodobým stresem,“ 
vysvětlil mluvčí.

Ve volné přírodě žijí samci samotář-
sky v malých rozvolněných samčích 
skupinách, nebo se na různě dlouhou 
dobu přidružují ke stádům samic.

Třetího samce zoo pořizovat nebu-
de. „Pokud by nám bylo nařízeno, ať 
se pokusíme odchovat mládě, a muse-

Žirafího samce zabil stres

ŽIRAFY jsou jedním z největších taháků jihlavské zoo. Populární trojice je však 
od konce června oslabena o uhynulého samce Manu. Ke zbylým Paulovi a Zuberi-
mu doplnit jiný kus je však z více důvodů nemožné. Foto: archiv MMJ

li bychom opatřit samici, tak bychom 
jednoho ze samců museli udat jiné zoo-
logické zahradě. Pochybuji ale, že by o 
něj měla nějaká zoo zájem,“ předpo-

kládá Martin Maláč.
Uhynulého samce žirafy severní 

núbijské bude v zoo připomínat vzo-
rek kůže a lebka. -tz-

Malé tygřice 
dostaly jména

Nevíte-li, komu v Zoo Jihlava pat-
ří jména Mau a Surya, vězte, že pat-
ří malým tříměsíčním slečnám tygra 
sumaterského. Za rok to však budou 
pořádné, přibližně metrák vážící šel-
my, s ohromnou silou a potenciálem 
zabít divoké prase nebo jelena.

V neděli 24. června, kdy se křtiny 
malých tygřic pořádaly, bylo v jih-
lavské zoo i přes chladnější poča-
sí obrovské množství návštěvníků. 
Od rána měli zaměstnanci zoo při-
praveny hry, soutěže, ale také třeba 
tygří kvíz, malování na obličej, nebo 
netradiční fotokoutek s tygřími kos-
týmy pro děti i dospělé návštěvníky.

Samotný křest začal ve 13.30 na pro-
stranství před pavilonem šelem, kte-
ré se podařilo návštěvníkům zcela 
zaplnit. Jako kmotra malých tygřic 
vybrali zaměstnanci zoo mladého, 
nesmírně talentovaného muzikanta, 
písničkáře Jana „Pokáče“ Pokorné-
ho. Když kmotr tygřích slečen Pokáč 
a ředitelka zoo Eliška Kubíková strh-
li samolepky zakrývající do té doby 
utajená jména tygřic, byli křtu pří-
tomny přes dvě stovky lidí.

Jak novopečený tygří kmotr uvedl, 
jméno Surya znamená v indonéštině 
Slunce, zatímco jméno Mau by zna-
menalo „gr“, neboť tygr se indonésky 
řekne Harimau. -tz-


