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V polovině června se sešlo asi 45 
cykloturistů v Kalištích u Humpol-
ce. Přijeli na první ročník propagač-
ní cyklojízdy hudebního festivalu 
Hudba tisíců Mahler Jihlava 2012. 

Účastníci si mohli prohlédnout 
zázemí penzionu Mahler, rosarium, 
nebo objevovat krásy této vesnič-
ky. Oficiálně akci zahájilo kvarteto 
hudebníků ze Základní umělecké 
školy Gustava Mahlera v Humpol-
ci. Primátor města Jihlavy Jaroslav 
Vymazal zasadil speciálně vyšlech-
těnou růži do rosaria, a zařadil se 
tak po bok dalších osobností, které 
tuto poctu již absolvovaly v minu-
losti. 

Za organizátory krátce promluvil 
hlavní pořadatel festivalu Jan Šti-
lec, zmínil vzrůstající úroveň a po-
pularitu hudebního festivalu a díla 
Gustava Mahlera. Primátor Jaro-
slav Vymazal vyjádřil přání, aby se 
z této první cyklojízdy stala tradi-
ce, která se bude časem rozšiřovat. 
„Cílem by tak v budoucnu nemusela 
být jen Jihlava, ale i další města, na-
příklad Vídeň,“ vyslovil představy 
o možných budoucích trasách ma-
hlerovské cyklojízdy Jaroslav Vy-
mazal. 

Cykloturisté od organizátorů zís-
kali instrukce s mapkou, cílem bylo 
dojet po doporučené trase z Kališť 
do Jihlavy. Cestou museli projet 
přes dvě kontroly, kde jim byl po-
tvrzen průjezd. Průběh cyklojízdy 
byl neorganizovaný a každý účast-
ník jel podle svých fyzických a ča-
sových možností. Do cíle v Jihlavě 
tak už každý dojížděl individuálně 
a na Turistickém informačním cen-
tru v budově radnice na Masaryko-
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vě náměstí vyměnil svou potvrze-
nou účastnickou kartu za pamětní 
list a drobné dárky.

S nápadem uspořádat tento cyk-

listický výlet přišel primátor Jih-
lavy Jaroslav Vymazal, organizá-
toři festivalu, občanské sdružení 
Mahler 2000, myšlenku podpořili 

a pomohli s organizací celé akce. 
Na organizaci se také podílel Klub 
českých turistů Tesla Jihlava a měs-
to Jihlava. -pš-


