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Všem pořadatelům kulturních a 
sportovních akcí rozeslal  magistrát  
výzvu k zaslání písemných podkladů 

v souvislosti s vydáním skládacího 
kalendáře kulturních a sportovních 
akcí,  určených pro širokou veřej-
nost  a pořádaných v období 1. čer-
ven – 30. září 2009  na území města 
Jihlavy.

„Tištěný program akcí  bude určen  
pro občany, ale zároveň i návštěvníky 

Kalendář kulturních a sportovních akcí
našeho města v období turistické se-
zony. Souhrnný kalendář bude vydán 
během měsíce května v nákladu cca 
7 000 ks,“ řekl vedoucí odboru kul-
tury a školství Tomáš Koukal.

Písemné podklady lze zaslat do 7. 
května 2009 na adresu: Magistrát 
města Jihlavy, odbor školství, kultu-
ry a tělovýchovy, Alena Zápotočná, 
Masarykovo nám. 1, 586 28 Jihlava 
nebo elektronicky na adresu: alena.

zapotocna@jihlava-city.cz.
V podkladech je třeba uvést: da-

tum, název a stručný popis akce, ho-
dinu a místo konání a přesný název 
pořadatele. Pokud budete organizo-
vat více akcí v daném období, uveďte 
je posloupně a dle jednotlivých mě-
síců.

Po uvedeném termínu nebude 
možné akci zařadit do „skládačky“ 
z důvodu přípravy a odevzdání pod-

NÁMĚSTKYNĚ přimátora akademická malířka Irena Wagnerová vystavuje svá díla v LBBW bank.

Událost roku se blíží
Letošním vrcholem sezony bude 

pro jihlavské havíře účast v mimo-
řádném jihlavském programu jihlav-
ské havíření, který se připravuje do 
centra Jihlavy od 18. do 21. června.

Program slavnosti by se měl defi -
nitivně uzavřít do poloviny března, 
velkorysí program má stát kolem 
dvou a půl milionu korun ze strany 
města, další statisíce investuje do své 
scény jihlavský pivovar Ježek.

Velmi pestrý program zahrne i špič-
kové hosty. Jen na náměstí vyrostou 
dvě pódia, slavnosti ale nabídnou i 
další aktivity – např. cykloprůvod v 
čele s primátorem a paralympijským 
reprezentantem Jiřím Ježkem.

V centru proběhnou mimo havíř-
ských průvodů i folklorní slavnosti. 
Dalším vrcholem má být i Koncert 
bez hranic na náměstí. Na něm mají 
vystoupit mimo jiné Marie Rott ro-
vá a David Koller. Je také připraven 
program pro děti.                            -lm-

kladů do tisku.
„Věříme, že tato tiskovina přispěje 

stejně tak, jak v loňském roce k ucelené-
mu přehledu kulturních a sportovních 
akcí v našem městě,“ doplnil informa-
ci Koukal.                                           -lm-


