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Statutární město Jihlava zve u příležitosti 25. výročí Dne boje za svobodu a demokracii širokou veřejnost.

18.00  Písně Karla Kryla v úpravách Daniela Landy 

 Projekt vznikl po spolupráci studentů a pedagogů Konzervatoře Jana Deyla a Daniela Landy

 při natáčení Večera písní Karla Krylaí  pro český národ v koprodukci s ČT ve Vyšehradské basilice sv. Petra

 a Pavla. Z iniciativy Marlen Krylové o vystoupení během zádušní mše za Karla Kryla v Břevnovském klášteře

 vzniklo samostatné nastudování, kdy sólového partu se ujal nevidomý zpěvák Radek Žalud.
Slovem provází a ochestr vede prof. konzervatoře Mgr. Josef Zámečník. Sbor vede jihlavský rodák

Mgr. František Fiala. Jako host večera vystoupí dívčí vokální trio MAKABARA. Vstupné zdarma.
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Vzájemné umělecké inspirace

od sklonku 18. do poloviny 20. století

  Mahlerovi     

  současníci    

  Soutěž! Navštívíte-li výstavu od 1. do 15. 11., můžete se zúčastnit soutěže o hodnotné ceny!  

Věra Podhorská, TOP 09
Bydlím na 1. 
hlavní ulici ve 
středu města, 
kde se příliš se-
parovat nedá. 
Máme pouze 
popelnice na 
směsný odpad. 
Moje osobní 
iniciativa je však v tom, že alespoň 
odděluji sklo a plasty a nosím od-
pad do kontejnerů na tříděný od-
pad, umístěných za bývalou Sna-
hou. Papírového odpadu je u nás 
jen minimálně, takže je součástí 
ostatního odpadu. Reklamy si do 
schránky dávat nenechávám. Od-
pad snižuji pitím vody z vodovodu, 
ne z plastu, a používáním klasic-
kých nákupních tašek místo plas-
tových. Třídění odpadu ve městě 
je na slušné úrovni, jen by to chtělo 
častější odvoz plných kontejnerů.

Svoz bioodpadu z celého města na-2. 
ši zástupci jistě podpoří, jen si dost 
dobře nedovedu představit úroveň 
čistoty na sběrných místech.

Řešení likvidace odpadu byla sou-3. 
částí volebního programu. Jde o dů-
sledné třídění a recyklaci, a zbytek 
zlikvidovat ve spalovně, s moder-
ní a k ovzduší šetrnou technologií, 
která nezhorší životní prostředí.

O odpadech 
se zástupci…

 KDU-ČSL vyjádření do naší 
redakční uzávěrky nedodala.

(Dokončení ze str. 26)


