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(Dokončení ze str. 1)
Jihlava má za sebou oblíbenou 

městskou slavnost Havíření, pod 
touto hlavičkou proběhl tradič-
ní havířský průvod, Koncert bez 
hranic a nově také festival minipi-
vovarů. Jak jste Havíření  prožíval 
a jaký máte z akcí, které se v boha-
tém programu odehrály, dojem? 

Poděkování se obvykle dává na ko-
nec rozhovorů a projevů. Musím ale 
už v úvodu poděkovat všem, kteří se 
postarali o program i všechny tech-
nické okolnosti. 

Havíření tentokrát nebylo co do 
programu a rozpočtu tak velké jako 
před dvěma lety, ale to samo o sobě 
ještě kvalitní akci nedělá. Letos by-
la atmosféra až dojemná, měl jsem 
pocit, že se obyvatelé města semkli. 
Můj dojem je tedy velmi dobrý. 

Havířský průvod už má přes sto 
padesát kostýmů, což musí být velká 
práce vyrábět, udržovat a pak „uko-
čírovat“ takové množství dětí v prů-
vodu. První ročník festivalu minipi-
vovarů Jihlavské pivní pábení měl 
úroveň, doufám, že se stane tradicí. 
Koncert bez hranic v letním kině na 
závěr s Danem Bártou a španělskými 
La Troba Kung Fů byl naprosto str-
hující. 

Oceňuji práci každého, kdo se sta-
ral o to, aby se domácí i návštěvníci 
měli dobře. Nezaznamenal jsem žád-
ný větší zádrhel v organizaci nebo 
problém v průběhu akcí. 

Program posledních týdnů je 
opravdu bohatý. Třeba právě zmí-
něný areál letního kina v lesopar-
ku Malý Heulos ožil. 

Z využívání loni zrekonstruované-
ho a znovuotevřeného letního kina 
máme dobrý pocit. V květnu a červ-
nu se zde konaly akce téměř každý 
týden. A těší mě, že tíže programu 
není na městu, ale že si areál najíma-
jí různé organizace nebo jednotliv-
ci pro svoje aktivity. Jak se ukázalo, 
zázemí upraveného kina je vhodné i 
pro volnočasové a sportovní aktivity, 
jako je například Bambiriáda nebo 
letos poprvé cyklistická čtyřiadvace-
tihodinovka. 

O Jihlavě se přesto nemluví jako 
o městě kultury…

To musí být setrvačnost nebo ška-
rohlídství. Zlomit tento předsudek, 
pramenící možná ze zkušeností z mi-
nula, nějakou dobu potrvá, ale kdo 
chodí s očima a hlavou otevřenou, 
vidí, že je to jinak. 

Nedávno se v tisku objevily názory 
obyvatel, které byly, na rozdíl od ná-
zoru některých novinářů, pozitivní a 
naznačily, že se mýtus nekulturního 
města rozpadá. 

Kverulování lepší kultuře nepo-
může, ocenil bych, kdyby se kritici 
zvedli a raději začali na kulturu cho-
dit, a tím ji podporovat. Mám opač-
ný pocit než má kritika – kulturních 
akcí je ve městě dostatek, ale necho-
dí na ně mnoho lidí.  

Jak vy osobně si vybíráte akce, 
které navštěvujete?

Pokud si chci vybrat sám, pak si 
vezmu brožurku kulturních akcí na 
léto, kterou radnice každý rok vy-
dává. Případně si na webu města na 
titulní stránce kliknu na Kulturní a 
sportovní kalendář, kde jsou nejak-
tuálnější informace. Můžete si je v 
něm vytřídit a vybrat podle svého 
zájmu a času. 

Nedávno jsem si namátkou navo-
lil akce na dva červnové týdny, vyjel 
seznam o více než sto třiceti polož-
kách. To je další důvod, proč si ne-
myslím, že je Jihlava nekulturní.

Po pravdě řečeno jsou mi ale akce 
spíš vybírány (smích). Jako zástupce 
města jsem na řadu kulturních a spo-

lečenských akcí zván. Pokud někdo 
o přítomnost zástupce města stojí, 
považuji za povinnost a slušnost se 
dostavit. Někdy je nemožné všechny 
akce „uchodit“ a někoho nezklamat, 
občas se musím omluvit. Také po-
třebuji být s rodinou nebo se připra-
vovat v klidu doma na různá jednání. 

Prostřednictvím takových po-
zvánek se dostanete na akce, na 
které byste se sám možná nevy-
pravil? 

To je pravda. Je to obohacující a je 
to další z důvodů, proč mohu tvrdit, 
že Jihlava je městem kulturním. A 
nebojím se říct, že Jihlava je městem 
festivalů. 

Máme zde jeden z nejstarších fes-
tivalů vůbec - Festival sborového 
umění, dobrý zvuk i za hranicemi má 
Mezinárodní festival dokumentár-
ních fi lmů, velkou tradici má rovněž 
mezinárodní Jihlavské folklorní léto, 
už deset let se zde odehrává Festival 
Gustava Mahlera, osmý ročník měl 
letos třeba právě Koncert bez hranic. 

Za festival považuji i program ha-
vířského průvodu, do kalendáře 
města patří i Den Ježka a další akti-
vity, které se odehrávají i bez přímé 
podpory města. -lm-

Jihlava je festivalovým městem

Nadšený ohlas u publika si ve čtvr-
tek 16. června v gotické síni radnice 
vysloužil švédský Malmö Academic 
Choir and Orchestra za řízení diri-
genta Daniela Hanssona. Reprezen-
tativní univerzitní soubor přivezl na 
festival nevšední severský repertoár 
doplněný tvorbou Gustava Mahlera.

Vydařený koncert okořeněný se-
verským temperamentem zahájil 
soubor orchestrální předehrou z 
opery Marionett es skladatele Hildin-
ga Rosenberga. Následně sbor zazpí-
val dvě Strindbergovy písně od In-
gvara Lidholma, kterými připomněl 
letošní skladatelovo 90leté jubileum. 
Koncert pokračoval blokem k uctění 
památky úmrtí Gustava Mahlera. Za-
zněla Mahlerova krátká orchestrál-
ní skladba Blumine s trumpetovým 
sólem, která byla původně součástí 
první symfonie. 

Překvapením byla oslavná sboro-
vá kantáta Pocta Gustavu Mahlero-
vi skladatele Otmara Máchy, kterou 
sbor vroucně a bez váhání zazpíval v 
češtině. 

Blok završil barytonista Peter Sjun-
nesson skromným a procítěným 
přednesem Mahlerovy písně Ich bin 
der Welt abhanden gekommen. Ne-
sporným vrcholem večera bylo na-
studování suity Bůh v přestrojení 
jednoho z nejvýznamnějších švéd-
ských skladatelů Larse – Erika Lars-
sona (1908-1986) pro sbor, orchestr, 
sólisty a mluvené slovo. Mimořádně 
pro jihlavský koncert byla recitační 
část přeložena do češtiny. 

Jako host vystoupil herec Horácké-

Švédský univerzitní soubor nadchl 
Jihlavany na festivalu Mahler Jihlava

ŠVÉDI hráli Mahlera a severskou hudbu v gotickém sále magistrátu. Foto: archiv MMJ

ho divadla pan Zdeněk Dryšl, který 
si od Švédů zasloužil velké uznání 
a díky. Bylo zřejmé, že dramatický 
severský repertoár je parketou mla-
dých interpretů. 

Suita začínající nádherným horno-
vým sólem líčí pouť Boha přestroje-
ného za pastýře světem, sklánějíce 
se před svým pozemským údělem. 

Skladba plná pastorálních motivů 
je oslavou života, ale i jeho těžkého 
údělu. 

Dirigent plně využil zvukový po-
tenciál orchestru, výborně pracoval 
s dynamikou a nechával vyznít bez-
chybně zahraná fagotová a fl étnová 
sóla. Hřmící sbor skvěle zazpíval já-
savé, ale i fi lozofi cké pasáže. Tklivé 

sopránové sólo přednesla Sabina 
Zweiacker. 

Na fi nálové číslo odložil orchestr 
nástroje a společně se sborem zazpí-
val Píseň léta od Anderse Öhrwalla. 
Nadšené výkřiky a dlouhý potlesk si 
vyžádaly přídavek v podobě švédské 
písně. -lm-


