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OBAL ze sochy Gustava Mahlera padá a prezident republiky Václav Klaus (zprava), primátor Jaroslav Vymazal a autor 
soch Jan Koblasa společně s hejtmanem kraje Jiřím Běhounkem odhalili dominantu Parku Gustava Mahlera v přímém pře-
nosu televizních kamer. Foto: Lubomír Maštera

Zastupitelé města jednali před 
prázdninami o parkovacím domě ne-
bo dopravním terminálu. Oba projek-
ty by měly usnadnit městskou dopra-
vu. Pro bližší informace jsme se proto 
obrátili na náměstka primátora Josefa 
Kodeta.

Co si můžeme představit pod po-
jmem dopravní terminál a jeho ča-
sový horizont? 

 Pod pojmem dopravní terminál, 
o kterém se dnes hovoří v Jihlavě, si 
lze představit prostor u Městského 
nádraží ČD v Jihlavě, kde se plánuje 
i vybudování autobusového nádraží a 
zastávek městské hromadné dopravy. 

Cílem vybudování terminálu je sou-
středit pokud možno všechny druhy 
hromadné dopravy, aby se cestujícím 
zpříjemnilo přesedání z jednoho dru-
hu dopravy na jiný. Je to též důležitý 
předpoklad pro možné zavedení inte-
grovaného dopravního systému v bu-
doucnu.  (Pokračování na str. 3)

Dopravní terminál 
a parkovací dům

Vedení města zve:
Na výstavu 

Salvadora Dalího 
do Domu Gustava Mahlera 

od 19. srpna 
všechny milovníky umění tohoto 

malířského génia.

* * *
Občany města na fórum s veřejnou 

diskuzí 
„S Vámi o všem? Ovšem!“. 

Setkání se koná ve středu 8. září od 
16.00 hodin v kongresovém sálu Ho-
telu Gustav Mahler.

* * *
Zájemce na tradiční 

koncerty dechových hudeb 
na Masarykově náměstí.
Program:  
5. srpna  ZUBERSKÁ 6
12. srpna  LESANKA 
19. srpna  LUČANKA 
26. srpna  BOBRUVANKA 
Koncerty začínají od 16 hodin.

 Počátkem minulého měsíce byl v Jihlavě slavnostně 
otevřen Park Gustava Mahlera. Stalo se tak v den 150. 
výročí narození tohoto věhlasného dirigenta a skladatele, 
který v Jihlavě v mládí žil.   

  Ceremoniálu se zúčastnil i prezident České republiky 
Václav Klaus, spolu s primátorem Jihlavy Jaroslavem Vy-
mazalem a hejtmanem Vysočiny Jiřím Běhounkem pře-
střihli pásku jako symbolické otevření parku a následně 
také odhalili sochu Gustava Mahlera. Přítomen byl rov-
něž akademický sochař Jan Koblasa, který je autorem so-
chy i dalších uměleckých objektů v parku. 

 Průběh asi hodinového ceremoniálu doprovodilo vy-
stoupení Hudby Hradní stráže a Policie České republiky, 
zpěv Ivana Kusnjera či český chlapecký sbor Boni Pueri, 

k přítomným promluvil historik Zdeněk Mahler, který 
je s Gustavem Mahlerem rodově spřízněn. Akci uvádě-
la v češtině a angličtině populární moderátorka Martina 
Kociánová. Slavnosti, která neměla slabého místa, při-
hlíželo na tisíc lidí, ke zdárnému průběhu akce přispěl i 
skvělý zvuk a příznivé počasí.

  Odhalením sochy Gustava Mahlera vyvrcholily ně-
kolikaměsíční oslavy v krajském městě a úsilí nadšenců, 
kteří si tak splnili svoji vizi. Jihlava získala další odpočin-
kovou zónu a kulturní prostor.

 Program oslav 150. výročí narození Gustava Mahlera 
odpoledne pokračoval v umělcově rodišti v Kalištích na 
Humpolecku. Více se k události vracíme na str. 16 a 17 
uvnitř tohoto vydání NJR.  -lm-

Prezident Klaus otevřel Park GM


