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Třináctý ročník festivalu Hudba ti-
síců Mahler Jihlava byl úspěšně za-
končen koncertem Janáčkovy fi lhar-
monie Ostrava, violoncellisty Jiřího 
Bárty a dirigenta Olivera Dohnányi-
ho ve středu 18. června. V kostele 
Povýšení sv. Kříže v Jihlavě zazněl za 
přítomnosti náměstka ministra kultu-
ry Miroslava Rovenského, primátora 
statutárního města Jihlavy Jaroslava 
Vymazala a dalších čestných hostů 
Dvořákův Koncert pro violoncello 
a orchestr a Janáčkova Sinfoniett a.

Pozorovat i poslouchat špičkového 
českého violoncellistu Jiřího Bártu 
při hře je pro publikum vždy neza-
pomenutelným zážitkem. Dvořákův 
koncert zahrál s patřičnou úctou a za-
hleděný do kostelní klenby. Uměl-
cův osobitý přednes dodal skladbě 
moderní nádech, za který si vysloužil 
dlouhé standing ovation s následným 
virtuózně efektním přídavkem. Janáč-

kova fi lharmonie Ostrava ve druhé 
části večera prokázala, že je zaslouže-
ným nositelem skladatelova jména. 
Úvodní ,,prezidentské“ fanfáry se roz-
létly z balkónu nad vstupním portá-
lem a pronikavý zvuk žesťů ohromil 
publikum. Oliver Dohnányi trefně 
využil prostorové i akustické možnos-
ti nedávno zrekonstruovaného chrá-
mu a v perfektní synchronizaci se se-
dícím orchestrem nachystal nevšední 
zážitek. 

Letošní ročník festivalu byl věno-
ván vazbám a vztahům Gustava Ma-
hlera k české hudbě a českému pro-
středí. V rámci festivalu bude ještě 
uspořádána od 6. července v rod-
ném domě v Kalištích u Humpolce 
výstava o Emě Destinnové. Festival 
Hudba tisíců měl letos mimořádně 
vysokou, takřka rekordní návštěv-
nost, zejména z okruhu nejmladší 
posluchačské generace. -tz-

Festival Hudba tisíců Mahler 
Jihlava 2014 zakončen 

Sociálně-právní ochrana dětí je his-
toricky základním parametrem mo-
derní funkční rodinné, potažmo so-
ciální politiky státu. Magistrát města 
Jihlavy jako orgán sociálně-právní 
ochrany dětí poskytuje prostřednic-
tvím specifi ckých nástrojů ochranu 
dětem, které se z různých důvodů 
ocitly v nepříznivé sociální situaci.

Oblasti sociálně-právní ochrany 
dětí je nutné věnovat stále větší po-
zornost. S tím je spojeno zajištění 
výkonu agendy po stránce personál-
ní, materiální, technické atd. Z důvo-
du zkvalitnění sociální práce v této 
oblasti se statutární město Jihlava 
v září 2013 zapojilo se svojí žádos-
tí do Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost zaměřené na 
podporu standardizace orgánu soci-
álně-právní ochrany. V lednu 2014 
bylo žádosti vyhověno a město zís-
kalo dotaci ve výši Kč 3 226 937,88 

Kč na grantový projekt s názvem 
Podpora standardizace orgánu soci-
álně-právní ochrany dětí Magistrátu 
města Jihlavy. Projekt probíhá v ob-
dobí únor 2014 až červen 2015.

Hlavním cílem projektu je vytvo-
ření podmínek pro systematickou 
sociální práci orgánu sociálně-práv-
ní ochrany s rodinami a dětmi, za-
jištění většího komfortu pro klienty. 
Specifi cky se zaměřuje na podporu 
naplnění standardů kvality sociálně-
právní ochrany dětí. Standardy jsou 
souborem kritérií, která jsou nezbyt-
ná pro kvalitní výkon sociálně-práv-
ní ochrany dětí. Jde zejména o kri-
téria popisující jednotlivé fáze práce 
s rodinou a dítětem, minimální per-
sonální a materiální zajištění výkonu 
sociálně-právní ochrany dětí, místní 
a časovou dostupnost služeb orgánu 
sociálně-právní ochrany dětí, infor-
movanost o jeho službách atd. 

Koncem června navštívili městští 
strážníci vybrané kreslíře – děti z ji-
hlavských mateřských škol, kterým 
předali knihy a kufříky pro malíře. 
Dětem vítězné školky byla předána 
sladká odměna ve formě dortu ve 
tvaru ježka. 

Na prvním místě se umístila Ve-
ronika Coufalová z mateřské školy 
Erbenova v Jihlavě. Druhé místo ve 
výtvarné soutěži získala Bára Matěj-
ková z jihlavské mateřské školy Ma-
henova a třetí nejlepší malířkou je 
Viktorie Šerá z mateřinky Nad Plo-
várnou.

„V rámci výchovně-vzdělávací kon-
cepce realizovala městská policie 
během školního roku v Jihlavě a jejím 
blízkém okolí besedy v předškolních 

zařízeních a mateřských školách. Pro 
děti si oddělení prevence krimina-
lity připravilo program obdobného 
charakteru jako v předchozím roce, 
ale s jinými tématy. Zaměřili jsme se 
na dopravu a na situaci, jak se má 
dítě zachovat v případě, že se ztratí 
v obchodním domě,“ řekla strážnice 
Květa Klimešová.

Hlavním hrdinou byl Ježek Bod-
linka, plyšová fi gurka, kterou stráž-
ník v pohádkovém příběhu používá, 
a délka besedy se odvíjela podle po-
zornosti dětí. Výkresy byly vystaveny 
v měsíci květnu ve vestibulu jihlav-
ské městské knihovny. Po expozici 
vybrala odborná porota tři nejzdaři-
lejší obrázky a autory městská poli-
cie odměnila. -lm-

V MŠ Erbenova děti hodovaly

VERONIKA  Coufalová z MŠ Erbenova zvítězila svojí kresbou ve výtvarné soutě-
ži a potěšila tak dortem kamarády. Foto: Lubomír Maštera

Adapta Jihlava – odlehčovací služba 
při Oblastní charitě Jihlava – uspořá-
dala v první polovině června květino-
vé odpoledne pro své uživatele s po-
stižením. Bohatého programu plného 
her, hudby a různých překvapení se 
zúčastnilo 38 pozvaných.

Celá akce se odehrávala v prosto-
rách hospůdky Na truhlárně v Ro-
hozné. „Přišli téměř všichni naši uži-
vatelé a ještě osm pozvaných uživatelů 

chráněného bydlení Domovu Jeřabi-
na,“ říká Šárka Laipoldová, vedoucí 
Adapty Jihlava. Pestrým programem 
provázel Petr Lebruška z Bobo di-
vadla. Dopoledne bylo plné soutěží 
a odpoledne si uživatelé společně 
zazpívali spolu s hudebním tělesem 
z VORu – organizace pro duševně 
nemocné, zatancovali si při diskoté-
ce a získali drobné dárky z tomboly.
 -lm-

Zdravotně postižení měli 
květinový den

ADAPTA využila pomoci pro organizaci květinového dne studentek ze Střední 
odborné školy sociální v Jihlavě.  Foto: archiv MMJ

VIOLONCELLISTA Jiří Bárta při vrcholném závěrečném koncertu letošního fes-
tivalu Mahler Jihlava  - Hudba tisíců.  Foto: Jiří Varhaník 

Jihlava se zapojila 
do programu Lidské zdroje


