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Dobře zavedený Mezinárodní festival outdoorových 
fi lmů se po osmi letech své existence dostává poprvé do 
Jihlavy. Zatím jen jednodenní program se odehraje 2. 
prosince 2011 v městském kině Dukla. Promítat se začne 
v 18.00 hodin přehlídkou nejzajímavějších fi lmů letošní-
ho ročníku (60´), následovat budou fi lmy Zrušme hodi-
nu tělocviku (25´) a Trabantem napříč Afrikou (90´).

Letos se outdoorový festival představí zatím v jediném 
večeru, za rok může být vše jinak. 

„Letos je to první pokus. Rád bych, aby příští rok festival 
probíhal v Jihlavě celý týden, podobně jako na dalších mís-
tech v republice,“ plánuje organizátor promítání v Jihlavě 
Martin Paclík. 

Mezinárodní festival outdoorových fi lmů je soutěžní 
putovní přehlídkou fi lmů, za osm let se stal ve své pod-
statě a charakteru největším fi lmovým soutěžním putov-

ním festivalem na světě a největším fi lmovým soutěžním 
putovním festivalem v České republice, v roce 2010 pu-
toval čtyřiadvaceti českými městy. 

Festival je zaměřený na sporty i život s outdoorovou 
tematikou, na fi lmy dobrodružné, extrémní, adrenalino-
vé, ale také cestopisné. Filmy zavádějí diváky do různých 
míst planety, ukazují mentalitu a kulturu tamních obyva-
tel. 

Zavádějí nás do prostředí, kam se běžný „smrtelník“ 
nedostane. Mnoho fi lmů má velký sociální a citový ná-
boj. Festivalu se zúčastňují čeští, slovenští a zahraniční 
autoři, fi lmová studia, národní televize i soukromé tele-
vizní společnosti, a to v profesionální i amatérské rovi-
ně. Festival a tento fi lmový žánr má také své mimořádné 
specifi kum a jedinečnost. Filmy si na nic nehrají, to, co 
divák vidí, je skutečnost, která se odehrála. -rt- 

Festival outdoorových fi lmů 
bude poprvé v krajském městě Listopadová jihlavská sbírka ma-

teriálu pro humanitární využití by-
la rekordní. 

Obyvatelé Jihlavy snesli na vlako-
vé nádraží 34 tun ošacení, lůžkovin, 
případně domácích potřeb, hraček 
atd. Podle sdělení pořadatelské or-
ganizace Diakonie Broumov je v 
těchto víkendových akcích Jihlava v 
celé republice nejúspěšnější. 

„Děkujeme všem občanům, kteří 
se podíleli svými materiálními dary. 
Podařilo se nashromáždit neuvěřitel-
ných 34 tun pro nás tolik potřebné-
ho materiálu, který by jinak skončil 
na skládkách,“ uvádí v děkovném 
e-mailu dispečerka dopravy Diako-
nie Broumov Zuzana Keraghelová.

 -lm-

34 tun pomoci 
je od Jihlavanů

Jihlava dnes zahájila jednu z největších inves-
tičních akcí posledních let - Zoo pěti kontinen-
tů. Do roku 2015 se dvacátý nejnavštěvovanější 
turistický cíl České republiky rozroste o šest no-
vých pavilonů a výběhů se zvířaty ze všech kon-
tinentů světa.

Už za rok by měly být hotové pavilony a výbě-
hy žiraf (Afrika) a expozice klokanů, emu a ka-
suár (Austrálie). Nevyšší tvorové planety budou 
vítat návštěvníky ve výběhu u hlavního vstupu 
do areálu zoologické zahrady. 

Expozice Austrálie bude připomínat bělošskou 
farmu. „Nebudou chybět typická větrná čerpadla 
vody, termitiště, umělé skalní úvary, typické pro 
Austrálii bude rovněž zbarvení půdy,“ přiblížil Ja-
roslav Huňáček, autor architektonického pojetí 
prostoru pro klokany, emu, papoušky či kasuá-
ry – povahou sice nepříliš přátelské, ale divácky 
velmi atraktivní australské ptáky. 

V další části projektu se nové expozice dočka-
jí afričtí primáti (mangabejové, kočkodani, gue-
rézy) a přibude pavilon s babirusami, gibony, 
jeřáby a případně i orangutany (expozice Asie 
2012). Stavebně nejnáročnější pavilon plazů bu-
de velkou akci uzavírat, hotový by měl být do 
konce roku 2014. 

„Vnitřní uspořádání s mohutnými kmeny stromů 
a vodopádem bude v návštěvnících vyvolávat do-
jem pralesa, plášť budovy z mosazných plátů bude 
evokovat kůži plazů,“ popsal architekt Jaroslav 
Huňáček. „Tato stavba a také výběh pro hyeny bu-

V zoo bude šest pavilonů a výběhů

POKLEPÁNÍM základního kamene byla zahájena 
realizace projektu v jihlavské zoo – Zoo pěti konti-
nentů. Zleva Zdeněk Kajer, fi rma Subterra (ředitel 
divize 2) - dodavatel stavby, primátor Jihlavy Jaro-
slav Vymazal, projektant Vladimír Žák, AS PRO-
JECT s.r.o. Pelhřimov, architekt Jaroslav Huňáček, 
Erika Štefl ová, Regionální rada regionu soudržnosti 
Jihovýchod, poskytovatel dotace, a ředitelka zoo Eliš-
ka Kubíková. Foto: Lubomír Maštera

 Pavilon a výběh pro žirafy 
 7. 11. 2011 - 7. 11. 2012

 Kopytníci a výběh  7. 11. 2011 - 31. 5. 2013
 Expozice afrických primátů 

 7. 11. 2011 - 31. 5. 2013
 Expozice Austrálie  7. 11. 2011 - 7. 11. 2012
 Expozice Hyeny  7. 11. 2011 - 30. 6. 2013
 Expozice Asie  14. 11. 2012 - 14. 8. 2013
 Pavilon plazů  21. 8. 2013 - 31. 12. 2014

Zoo pěti kontinentů, harmonogram: 

dou otevřeny pro veřejnost v roce 2015. Tím bude 
historicky největší investice do zoologické zahrady 
u konce,“ nastínil časový průběh rozsáhlého pro-
jektu primátor Jaroslav Vymazal. 

„Zoo je nejnavštěvovanějším místem Vysočiny. Je 
zde větší návštěvnost než v zoologických zahradách 
ve dvojnásobně větších městech,“ uvedl dále pri-
mátor Vymazal s tím, že nové pavilony a výběhy 
zvýší náklady o dva až tři miliony korun ročně, 
které by měly z velké části pokrýt tržby z vyššího 
prodeje vstupenek. 

Celkové náklady projektu Zoo pěti kontinen-
tů jsou 112.886.497,00 bez DPH, investorem je 
Statutární město Jihlava, které na projekt získa-
lo dotaci Regionálního operačního programu ve 
výši 76,46 procenta způsobilých výdajů. Projekt 
zpracovala fi rma AS PROJECT CZ s.r.o. Pelhři-
mov, dodavatelem je dle výsledku výběrového 
řízení fi rma Subterra a.s., Praha. -lm-


