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Renata Hajkova: Dá se koupit i v info centru ten kelímek?

Josef Eder: Renata Hajkova zajímavý nápad, zkusíme to nějak vymyslet. 
Kelímky totiž pořídily Služby města Jihlavy a jsou naším majetkem.

Renata Hajkova: Josef Eder :-D No bylo by to Super si je tam koupit ta-
koví suvenýr i pro kamarády bych je koupila. Škoda že je neměl teď Ježek v 
pivovarů ten bodel z kelímku mě pije krev a kor když to klouže. Dik a budu 
doufat

Marek Řezáč: Super akce.. Člověk potká spousty známých, pokecá, popije, 
užije večer.. Nemělo to chybu

Z oficiálního facebooku Jihlavy

Reakce veřejnosti:

Eurojack – Šetrně k přírodě VRATNÉ KELÍMKY. Na městských akcích žádné jednorázové plasty nepotkáte. 
A to ani při dnešním závodě Eurojack na jihlavském letním kině.

Vratné kelínky za 50 korun jsou k dostání ve všech stáncích a místo pro jejich 
vrácení je hned vedle nich. Můžete si jej ale ponechat, ať - ježkovy oči - to žije všu-
de, kam půjdete! Foto: archiv MMJ

Svobodná třicítka je zastřešující 
název pro společnou propagaci kul-
turních a všech dalších akcí, které 
spojuje téma připomenutí konce to-
talitního systému a otevření hranic, 
konec rozdělené Evropy. 

Stěžejním jihlavským projektem je 
performance a happening, který je 
naplánovaný do celého týdne před 
17. listopadem. Jeho podstatou je 
Zeď svobody jako symbol železné 
opony a dominantní prvek připomí-
nající rozdíl svobody a nesvobody, 

a to jak v prostoru samotném, tak 
v myslích vystupujících i diváků.  

„Nejsilnější moment výstupu cítíme v 
tom, že výsledek projektu zasáhne ty oby-
vatele Jihlavy, kteří by si nenašli cestu ani 
čas nějakou takovou připomínku tohoto 
zásadního výročí navštívit,“ uvedla pri-
mátorka města Karolína Koubová.

Zeď svobody tématem volně na-
vazuje na projekt Proletí 100letí, 
který byl realizován v minulém roce 
k příležitosti výročí založení Česko-
slovenské republiky. Téma projektu 

Zeď svobody tak přímo pokračuje 
svou formou připomínání zásadních 
dějinných událostí naší společnosti. 
Instalace zdi je připomínkou nesvo-
body, a především oslavou možnosti 
žít ve svobodné zemi.

„Svobodnou třicítku i Zeď svobody 
považujeme za zásadní připomenutí 
důležitého výročí s akcentem na fakt, 
že svoboda není jednou pro vždy a že 
je o ni potřeba neustále pečovat. Tento 
projekt má ambici uvedené skutečnosti 
ukázat těm, kteří tuto zkušenost ne-

prožili, a především připomenout těm, 
kteří už zapomněli a vnímají svobodu 
jako něco samozřejmého,“ dodala Sil-
vie Čermáková.

Do programu Svobodné třicítky 
mohou organizátoři přihlásit své 
akce průběžně až do konce roku. 
Město jim zajistí společnou propa-
gaci a poskytne společné logo. Chce-
te-li se připojit, kontaktujte Janu Pe-
trůjovou z oddělení vnějších vztahů, 
e-mail: jana.petrujova@jihlava-city.
cz. -tz-

Jihlavský projekt Svobodná třicítka!


