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Darujte
krevní 

plazmu 

Máte 
pomoc 
v krvi? 

Jihlava

Ciferník z radničních hodin 
možná nepůjde do šrotu, ale najde 
nové uplatnění.

� Petr Klukan 

„To tam v žádném případě nemůže 
být, to je opravdu obludárium,“ pro-
hlásil jihlavský architekt a zastupitel 
za ODS Jaroslav Huňáček poté, kdy 
sundali z hodin radnice ciferník. 

Původně to přitom mělo být úplně 
jinak. Oprava střechy a krovu radni-
ce se měla týkat i věžičky s hodina-
mi. Ciferník měl být sundán, zre-
novován a dán zpět na místo. Jenže 
když jej horolezci prohlédli, zjistili, 
že ciferník překrývá původní cifer-
ník, který je součástí opláštění věžič-
ky. 

V tu chvíli bylo jasno. Písmomalíř 
opraví pravděpodobně plátkovým 
zlatem původní číslice. Současně 
se bude muset natřít a zvětšit čer-
né kolo ciferníku, které bylo kvůli 
novému ciferníku zmenšeno. A vrá-
tí se sem původní rafiky, které jsou 
uloženy na Bráně Matky Boží. 

Na dva a půl metru vysoký cifer-
ník byl snesen až napodruhé. Poprvé 
foukal silný vítr, takže horolezci z něj 
sundali jen rafiky. 

Co nyní s ciferníkem? Architekt 
Huňáček má jasno a sdělil to i měs-
tu: „Vyhoďte ho do šrotu, to bude nej-
užitečnější. Protože když bude disloko-
ván v nějakém skladu, tak by někoho 
v budoucnu mohlo napadnout ho tam 
zase vrátit.“ A to by podle něho bylo 
víc než špatně. 

„I ten, kdo neví, jak mají vypadat jed-
notlivá písmena nebo číslice v nějakém 
fontu, musí uznat, že tady je to udě-
láno takovou rukou neumělou, ani ty 
jedničky nejsou stejný… a ta čtyřka je 
opravdu zoufalá,“ sdělil.

Nakonec se však zdá, že ciferník 
najde uplatnění. Z článku v Jihlav-
ských listech se o něm dozvěděl Petr 
Vlach, polenský výtvarník a člen 
Spolku výtvarných umělců Vyso-
činy, a projevil o něj zájem. Výtvar-
ník je znám svými rozměrnými díly, 
která vystavuje v České republice i v 
zahraničí, například v Itálii. 

„Mám už představu, jak bych ho 
zakomponoval do svého díla,“ uvedl 
pro JL s tím, že je již s městem v kon-
taktu.  

Radniční hodiny budou původní
OBROVITÝ právě sundaný ciferník měl být nejdříve renovován, když se ale zjistilo, že se pod ním nalézá ciferník původní, 
bylo rozhodnuto poslat ho do šrotu. Nakonec se možná stane součástí uměleckého díla.  Foto: Petr Klukan

Kraj zvýšil podporu
Zajištění financování výstavby nové 

multifunkční Horácké arény v Jih-
lavě patří k  zásadním krokům celé 
stavby. Jihlava do haly vloží nejvýše 
600 milionů korun. Částku schválili 
městští zastupitelé. Až půl miliardou 
korun jsou ochotni přispět krajští 
radní. Ještě před měsícem se hovořilo 
pouze o 450 milionech. Vedení kraje 
svůj návrh přehodnotilo a je ochotné 
do stavby nadregionálního významu 
investovat o 50 milionů víc. Koneč-
né slovo bude mít krajské zastupitel-
stvo, které se sejde 15. června. Měs-
to Jihlava o podporu žádá také stát 
prostřednictvím Národní sportov-
ní agentury. Ta přispívá na obdobné 
projekty maximální částkou ve výši 
300 milionů korun.  -pab-

 

Unikátní dráha 

PUMPTRACK. V areálu Českého mlýna 
vyrostla 230 metrů dlouhá dráha. Ještě 
před jejím otevřením ji využívají stovky 
lidí.   Foto: Petr Klukan


