
září

Projekt Proletí 100letí, který 
vyvrcholí 15. září na Masary-
kově náměstí, začal už v květnu 
při pikniku u vernisáže výsta-
vy Vysoké školy polytechnické 
Jihlava. 

Od té chvíle vlají české vlajky v 
parku nad velkým obrysem České 
republiky. 

„Od června také jezdíme s objektem 
obří osmičky po Vysočině a vozíme s 
sebou Strom Vysočiny. Segmenty vět-
ví, které z něj snímáme, v pěti městech 
vymalují děti, a přivezou nám je zpět 
právě v sobotu 15. září 2018 na Masary-
kovo náměstí v Jihlavě,“ přiblížil tvůrce 
oslav stého výročí republiky Petr Píša.

V polovině září, při vrcholné akci 
,pak mimo pestrý program, jehož jed-
notlivé části se budou víceméně vázat 
k samotnému výročí, proběhne i 
podívaná s divadelními prvky, která je 
vytvořena přímo pro tuto příležitost - 
na míru jihlavskému náměstí.

„Divák se ocitne mezi pěti scénami, 
kde každá má svoji symboliku. Bere-
me do hry budovu samotné radnice, 
to je pro nás místo správy města a stá-
tu. Objekt Prioru pak bude prostorem, 
který trochu povypráví, jak šel čas se 
samotnou Jihlavou a jejími domy a uli-
cemi. Na pódiu se představí muzikanti, 
místní jednoty a spolky. Přítomný bude 
také „stroj času“ a zmíněná magická 
osmička, se kterou brázdíme od začát-

ku projektu krajem. A další scénou je 
docela velký objekt, který bude doce-
la malým překvapením k těm slavným 
narozeninám,“ poodhalil připravený 
běh oslav Píša.

Oslavy jedinečného výročí repub-
liky spolupořádají město Jihlava a 
Kraj Vysočina. Program na Masary-
kově náměstí začíná už ve 14 hodin. 
Večerní blok, věnovaný republice a 
kraji, rámuje od 19 hodin koncert 
Ondřeje Havelky a jeho Melody 
Makers, „Československá tančírna“ 
Zatrestbandu a slovenských Funny 
Felows. Mottem oslav je pak zvolá-
ní: Stoletá republika? Nepůjde to 
bez publika. Tak přijďte na oslavu 
s námi. -tz-

Proletí 100letí: Strom Vysočiny 
se v září vrátí do Jihlavy

Divadelním pódiem se 15. září stane i jihlavská radnice

V pořadí 22. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava se blíží, koná se od 25. do 30. října. Jeho ředitel Marek Hovorka představil 20. srpna letošní fes-
tivalový trolejbus, který prezentuje hlavní téma ročníku – Paměť. Festival bude letos také věnován dětem. Těm bude patřit speciální šestidenní program v galerii na 
náměstí.  Foto: Jiří Varhaník 

SENIOŘI A DECHOVKA 
K poslechu a tanci hraje skupina 

Triomix. 
Ve čtvrtek 6. září od 14 - 17 hodin 
v parčíku před sídlem Seniorů ČR 

K. Světlé 11

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
PAMÁTEK a DOŽÍNKY
V sobotu 8. září 
(Více na str. 22 a 23 uvnitř NJR)

JEDNÁNÍ MĚSTSKÉHO 
ZASTUPITELSTVA
V úterý 25. září od 13 hodin
Jednací sál magistrátu.
Průběh je on-line na webu města

EVROPSKÝ TÝDEN
MOBILITY
16. - 22. září
(Více na str. 12 uvnitř NJR)


