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DĚTI z MŠ a ZŠ se seznámily s domácími zvířaty, upekly si chléb, podojily krávu, 
vyrobily máslo a tvaroh, zajezdily si na koni, opekly si špekáčky a užily si spoustu 
zábavy. Foto: archiv MMJ   

Doslova rekordní odpoledne pro-
běhlo 11. června v parku Gustava 
Mahlera. Po více než sto letech or-
ganizátoři obnovili a premiérovali 
oblíbený žánr z dob národního ob-
rození. 

Živým obrazem ,,Komenský se 
loučí s Jihlavou“ u Mahlerova po-
mníku se město zapsalo do české 
knihy rekordů. Celkový počet 405 
nadšených aktérů realizoval nej-
větší open air živý obraz v historii 
České republiky. 

Mohutné několikaminutové ,,štron-
zo“ na hudbu Zdeňka Fibicha do-
provázely i dělové salvy. Nevšední 
projekt nastudoval mladý režisér 
Matěj Balcar, který si pochvaloval 
členitý terén parku působící jako 
ohraničené jeviště. Samotné sce-
nérii předcházel promenádní kon-

cert Dechového orchestru Tutti, 
spojených sborů a umělecký tanec 
žákyň ZUŠ. 

Podvečerem s Gustavem Mahle-
rem pokračoval 16. června dopro-
vodný festivalový program. 

V domě Gustava Mahlera předná-
šel doc. Jiří Štilec o mimořádném 
Mahlerově obchodním talentu, 
který uplatňoval v rámci vydávání 
a propagace svých děl. Manažerské 
schopnosti bezesporu zdědil po 
svém podnikavém otci Bernardu 
Mahlerovi.

Součástí večera byla i rozhlasová 
přednáška Arnolda Schoenberga 
a dokumentární film Jana Špáty o 
Mahlerově tvůrčí osobnosti. Více 
na www.mahler2000.cz.

 Mgr. Jana Součková

Živý obraz či Mahler jako ,,manažer“

ÚSTŘEDNÍ historickou postavu učitele národů Jana Ámose Komenského ztvár-
nil primátor Rudolf Chloupek obklopen vedením města a kostýmovanými obyva-
teli od Komenského doby až po současnost. Foto: Lubomír Maštera

Hledali poklad v okolí školy

Kamarádi ze ZŠ TGM 1.A třídy a 
z oddělení Veverky a Motýli z MŠ 
Demlova se po osmi měsících opět 
sešli a strávili spolu jeden červnový 
pátek a sobotu. 

Společně se vydali hledat poklad 
ukrytý v okolí školy a plnit úkoly 
schované v lese. Protože je v sobotu 

čekal výlet na statek plný zvířátek, 
vyrobili si krásné zvířecí masky. Po 
přenocování v MŠ se vydali všichni 
na Statek u zvířátek, kde je čekal ce-
lodenní program. Školáci pomáhali 
menším dětem s těžšími úkoly a spo-
lupráce se opět vydařila. -tz-

Čestné uznání 
Město Jihlava uspělo v soutěži Stav-

ba Vysočiny 2014. Projektu sportov-
ně relaxačního centra Český mlýn 
odborníci vyslovili  čestné uznání za 
zhodnocení zanedbané nivy řeky Jih-
lavy. Uznání bylo uděleno v kategorii 
Stavby pro sport a volný čas. -tz-

Jihlava má svoje první „piáno v ulici“ 
podobně, jako tomu je třeba v Praze a 
dalších evropských městech. Zahrát si 
na něj může kdokoliv.     

„Není tedy úplně na ulici, ale ve vstup-
ním prostoru Horáckého divadla Jihlava, 
které nám vyšlo vstříc. Je to téměř celoden-
ně volně přístupný prostor, kde ale nástroj 
bude zároveň chráněn před nepřízní po-
časí,“ říká náměstek primátora pro ob-
last kultury Milan Kolář.

Jihlava má piáno v ulici

PIÁNO ve veřejném prostoru poprvé „rozezvučel“ náměstek Milan Kolář, ředitel 
divadla Josef Fila (u mikrofonu) a herci Horáckého divadla. Foto: archiv MMJ

Jihlava má čtyři stoleté občany, resp. občanky. 
„Nejmladší“ z nich, paní Anděle Hosové, popřáli k 
výjimečnému jubileu náměstci primátora Vratislav 
Výborný a Jaromír Kalina. 

Stoletá dáma je v dobré kondici, na oslavě naro-
zenin si se synem i trochu zatančila. Stěžuje si jen 
na slábnoucí paměť a sluch. Anděla Hosová celý ži-
vot manuálně pracovala v zaměstnání i doma, kde 
se starala o hospodářství. Pracovala také jako dob-
rovolnice Červeného kříže, ráda cestovala. Dodnes 
čte bez brýlí, sleduje televizi, hlavně seriály a nevy-
nechá zprávy.

Rodačka z Pavlova od devadesátky žije v Jihlavě v 
péči syna a jeho rodiny. Ač je dlouhověkost v rodi-
ně, oslavenkyně hostům až po přemlouvání prozra-
dila pravý návod na dlouhý zdravý život. „To se snad 
ani nemůže říkat. No, každé ráno jsem si dala slzu, jen 
tak po dně skleničky, však víte čeho,“ vyprávěla gratu-
lantům s nesmělým úsměvem.  -tz-

Na stých narozeninách tancovala

JUBILANTKA  Anděla Hosová převzala pamětní list, dárkový 
koš, květiny a tombakový čtverec se symboly města Jihlavy.
 Foto: archiv MMJ

Nejméně dvacetileté pianino získala 
radnice ze základní školy v Seifertově 
ulici, kde už přestalo sloužit a v učeb-
nách jej nahradily modernější elektro-
nické nástroje. Skříň pianina už nutně 
potřebovala novou povrchovou úpra-
vu, a tak nově nese motivy z grafi cké-
ho manuálu města, tedy je červená s 
bílými ježčími bodlinami. 

Ofi ciální „rozezvučení pianina“ pro-
běhlo v pondělí 22. června odpoledne. 
„Podle sdělení pracovníků Horáckého di-
vadla se brzy po uvedení piána k nástroji 
usadil jeden z diváků a zahrál své dívce 
Chopina,“ tlumočil první zkušenost z 
divadla Milan Kolář.

„Pokud se piáno osvědčí, budeme rádi. 
K případnému umístění dalšího nástroje 
pak bude chybět „jen“ najít další piáno a 
další prostor, kde bude moci stát,“ s nad-
sázkou uvedl náměstek primátora, kte-
rý inicioval i uvedení knihovnického 
trolejbusu, který už jezdí po Jihlavě s 
knihami z Městské knihovny. -tz-


