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BOROVĚNKA A ŠÍPEK POSTUPUJÍ. Folkloristé z Vysočiny tančili 9. dubna v divadle DIOD v Jihlavě o 
postup do národního kola soutěže, které se bude konat v první polovině června v DKO Jihlava. V tancích 
připomněli i řadu starých řemesel. Na snímku je choreogra ie Pradlenky souboru Borověnka ze Štěpáno-
va nad Svratkou, která je jednou ze dvou postupujících. Druhým účastníkem národního kola bude z kraj-
ského kola Vysočiny jihlavský Šípek s pásmem Na louce. Reportáž z krajské soutěže přineseme v JL, více 
foto a video na webu listu.  Foto: Jiří Varhaník 

JIHLAVA (jv) – Emotivně vzpo-
mínají pracovníci a klienti Den-
ního a týdenního stacionáře 
v Jihlavě na někdejší kolegyni 
Petru Sobotkovou. K její poctě 
nastudovali a uvedli taneční 
choreografii Andělé.  

Na plese v Hotelu Gustav 
Mahler odpremiérovali klienti 
stacionáře v této plesové sezó-
ně svoji výpravnou, do bílé 
barvy naladěnou choreografii 
Andělé. Stacionář pečuje o kli-
enty s mentálním a kombino-
vaným postižením, v jeho rámci 
pracuje mimo jiné i divadelní  a 
taneční skupina.   

Právě tanečníci ze skupiny 
Úlet (vícenásobný vítěz taneč-
ní soutěže Star Dance trochu 
jinak, pořádané FOKUSem Cho-
těboř) nastudovali na moti-
vy písně Robbieho William-
se andělskou choreografii. Ta 
v březnu při pohostinském 
nesoutěžním uvedení velmi 
uspěla také u publika na Docela 
malém festivalu dětských diva-

del v Jihlavě. 
Klienty stacionáře v přípravě 

vedli Magda Burianová, Hana 
Holcová a Karel Matula. Kostý-
my, jimž dominují prvky anděl-
ských křídel a velkého srd-
ce, pocházejí z autorské dílny 
Marie Marečkové. Doprovodné 
video s emotivními texty vytvo-
řil Pavel Holík. 

„Andělská choreogra ie je 
věnována naší zesnulé kolegy-
ni Petře Sobotkové,“ potvrdila 
ředitelka stacionáře Eva Poho-
řelá. Petra Sobotková zemře-
la po náhlém onemocnění cca 
před dvěma lety. Ve stacioná-
ři působila několik let v přímé 
péči o klienty. 

Choreografii Andělé se taneč-
níci ze stacionáře chystají veřej-
nosti znovu zatančit 19. dubna, 
v programu oslav Dne Země na 
jihlavském náměstí. Zatančit 
ji mají také při nadcházejícím 
předávání Cen za společenskou 
odpovědnost, které organizuje 
Krajský úřad Vysočiny.   

Andělé vzdávají poctu Petře Sobotkové

TANEČNÍ choreogra ie Andělé v podání klientů jihlavského stacionáře při uvedení na nedávném festivalu 
dětských divadel v divadle DIOD.  Foto: Jiří Varhaník

POLNÁ (jv) - Polenský hrad je 
od dubna otevřen pro návštěv-
níky. Městské muzeum Polná 
na novou sezónu chystá něko-
lik akcí. 

Prohlídková trasa muzea tra-
dičně nabízí rozsáhlou expozi-
ci historických hodin. V dubnu 
je zde instalována také výsta-
va Medové jaro, věnovaná 90. 
výročí založení Svazu včelařů v 
Polné. 

„Je na co se dívat, ale návštěv-
níci se také mohou vyzkoušet 
vlastnoruční výrobu voskových 
svíček nebo se pokusit zvládnout  
kvíz o ceny,“ komentuje výsta-
vu Alena Vyskočilová, ředitelka  
muzea.

Na sezónu muzejníci připra-
vili také další stálou expozici 
Stará polenská škola. Pokud jde 
o prohlídky hradu, tam je pod-
le Vyskočilové  potřeba po zimě 
počítat s nižší teplotou v hrad-
ních interiérech. „Ale to doufej-
me vynahradí vřelý přístup prů-
vodců…,“ zve ředitelka.  

Muzeum bude v dubnu a květ-
nu otevřeno denně kromě pon-
dělí od 9 do 16 hodin s polední 
hodinovou pauzou. 

JIHLAVA  (jv) - Festival zájmo-
vé umělecké činnosti pro děti 
z dětských domovů se školou 
a z výchovných ústavů se bude 
konat  21. a 22. dubna v DKO 
Jihlava. 

Akci pořádá Dětský domov se 
školou Jihlava. Jak sdělil jeho 
ředitel Radek Vovsík, jde o 27. 
ročník akce, vstup na program 
bude zdarma. Děti z domo-
vů předvedou zpěv, tanec, hru 
na nástroje, recitaci, beetbox, 
výtvarné schopnosti, ale i diva-
dlo nebo film. 

„Festival putuje po celé repub-
lice, my jsme ho naposledy v 

Jihlavě organizovali asi před 
patnácti lety,“ říká Vovsík. 
Vystupující mají přijet z řady 
domovů po celé ČR – zastou-
pena bude Praha, Býchory, 
Liběchov, Chrudim, šumav-
ská Hostouň, Moravský Krum-
lov, Višňová u Znojma, Ostra-
va – Hrabůvka, Velké Meziříčí, 
Počátky a další místa.    

Program poběží v pátek od 10 
do 21 hodin, v sobotu pak od 9 
do 17 hodin. Jak sdělil Vovsík, 
budou v pátek od 20 hodin 
hosty festivalu také hiphopová 
skupina Pio Squad a tanečníci 
klubu Hotch – Potch. 

TELČ (jv) - Další přednáška z 
cyklu Rodinné stříbro – Památ-
ky kolem nás, který pořáda-
jí památkáři v Telči, se koná ve 
středu 19. dubna v 18 hodin v 
Univerzitním centru Masaryko-
vy univerzity. 

V cyklu aktuálně vystupují 
členové mladého badatelského 
týmu z projektu Telč a jezui-
té, řád a jeho mecenáši. Usku-
tečnila se už  přednáška Anny 
Hamrlové o mobiliáři v kostele 
Povýšení sv. Kříže v Knínicích.

Podle Ilony Ampapové z telč-
ského památkářského praco-
viště je cílem hlubší poznání 
činnosti Tovaryšstva Ježíšova v 
Telči. Jak připomíná, byl tento 
největší mužský řád římskoka-
tolické církve  založen r. 1534 
Ignácem z Loyoly. Až do zruše-
ní v roce 1773 se těšil širokému 

poli působnosti ve vědě, škol-
ství i misijní činnosti. Znovuob-
noven byl v r. 1814.

Na přednášce 19. dubna 
vystoupí Anna Hamrlová a 
Ondřej Hnilica. Přiblíží histo-
rii příchodu jezuitů do Telče a 
zejména počátek stavby telč-
ského řádového domu. Dějiny 
telčské jezuitské koleje budou 
rozčleněny do několika vývojo-
vých etap. 

„Druhá část se bude věnovat 
vzácně dochovanému vybave-
ní koleje, jmenovitě mobiliáři 
lékárny. Zdobené skříně a něko-
lik nádob na uchovávání léčiv, 
bylin, minerálů a dalších látek 
užívaných k léčení v 18. století 
budou prezentovány v kontextu 
lékárenské praxe a uměleckého 
řemesla,“ avizuje Ampapová. 
Vstup je zdarma.

Jaro patří přehlídkám folkloristů

Polenské muzeum v sezóně 
nabídne výstavy i přednášky

Městské muzeum Polná - 
přednášky 2017 

 27. 4. Zámořské objevy I.
 11. 5. Zámořské objevy II.
 25. 5. Křížová tažení I.
 8. 6. Křížová tažení II.
 22. 6. Demokracie ve starém 

Řecku a dnes.
 Přednáší Jaroslav Beneš, Kun-

štátský sál (vždy v 17). 

Městské muzeum Polná – výstavy 2017
 1. 4. – 7. 5. Medové jaro – výstava k 90. výročí založení Českého sva-

zu včelařů v Polné
 13. 5. – 11. 6. Ateliér Argilla – prodejní výstava keramiky, hedvábí, 

grafi ky aj.
 Červen – 27. 8. J. A. Vítek: plastiky - celoživotní sochařská tvorba 

polenského rodáka. 
 1. 9. – 1. 10. Výstava Fotoklubu Polná.
 7. – 31. 10. Anna Ligmajerová – portréty. 

Městské muzeum Polná - akce 2017
 14. 7. a 18. 8. Příběhy polenského hradu – pořádá Novus Origo.
 29. 7. a 26. 8. Noc na hradě – pořádá Spolek polenského muzea.
 25. 8. Tajuplný večer na hradě – pořádá Novus Origo.
 9. – 10. 9. Pouť na hradě.
 17. 11. Martinský trh  - pořádá Spolek polenského muzea.
 5. 12. Mikuláš na hradě – pořádají Kašpaři, DS Jiří Poděbradský, Old-

Skaut.

Specifikem sezóny v muzeu 
bude série historických předná-
šek, jejichž protagonistou bude 
někdejší vyučující dějepisu na 
jihlavském gymnáziu Jaroslav 
Beneš. Publikum v první polo-
vině roku zavede do různých 
historických etap a témat, od 
Zámořských objevů, přes Křížo-
vé výpravy až po srovnání sta-
rořecké a dnešní demokracie.  

Památkáři přibližují historii
jezuitského řádu v TelčiPřijede Kočičková 

JIHLAVA - Aktéry standupo-
vého pořadu Na stojáka budou 
20. dubna v klubu Soul Ester 
Kočičková, Dominik Heřman 
Lev a Zbyněk Vičar.  Večer je 
součástí charitativního projek-
tu pro Domácí Hospic Vysočina. 
Začíná se v 19 hodin.  

Křest katalogu 
Denisy Krausové 

JIHLAVA (jv) - Křest katalogu 
jihlavské malířky Denisy Krau-
sové, který byl vydán u pří-
ležitosti její probíhající výsta-
vy Hořící brambor, se koná ve 
čtvrtek 20. dubna v 17 hodin v 
Oblastní galerii Vysočiny v Jih-
lavě, na Masarykově náměstí. 
„Saxofon Matoušův, víno, bábov-
ka a společenský jarní vývar ven-
ku,“ zvou organizátoři.  

Krausová v galerii vystavu-
je svoji aktuální tvorbu. Působí 
také jako pedagog, vede ateliér 
Malba a ilustrace na SUPŠ Jihla-
va - Helenín. 

JIHLAVA (jv) – V dubnu pokra-
čuje cyklus projekcí a besed 
Centra dokumentárního filmu 
Jihlava nad českými zločinnými 
kauzami v  dokumentárním úh-
lu pohledu.

Ve středu 19. dubna od 19.30 
hodin bude hostem v kině 
Dukla Jihlava policistka Hele-
na Kahnová, která dostala 
spolu s kolegou za mříže něko-
lik desítek lidí zapojených do 
tzv. Berdychova gangu. Dru-
hým hostem bude režisérka 
Petra Nesvačilová, autorka 

snímku Zákon Helena, který 
celou kauzu zpětně dokumen-
tuje. 

Publikum zažije osobitý 
pohled na podsvětí. „Po projek-
ci ilmu se bude hovořit o tom, 
jak se osobní dokument o gang-
sterech točí, jak probíhá kon-
taktování vězňů a mapování 
jednotlivých členů gangu či jak 
se na našich hostech dlouhodo-
bá zkušenost s podsvětím pode-
psala,“ avizuje Kristýna Dvořá-
ková, koordinátorka provozu 
pořadatelského centra.  

Festival dětských domovů 
se po letech vrací do Jihlavy

Přijede policistka, která 
 dostala Berdychův gang 

Pátek přinese 
na radnici 

setkání generací 
JIHLAVA (jv) - Festival Očima 
generací nabídne v pátek v 
Jihlavě zábavné setkání všech 
generací bez rozdílu věku. 

Hlavní téma programu zní 
Vystup ze své ulity, aneb ukaž 
mi svůj svět a já ti porozu-
mím. Dění se bude odehrávat v 
prostorách  radnice 21. dubna 
od 16 do 18 hodin. 

Úvod bude v 16 hodin pat-
řit zahájení druhého roční-
ku výstavy Očima generací. Ta 
potrvá do 7. května a  představí 
výtvarné a literární práce dětí, 
mládeže, seniorů, ale i tvůr-
ců střední generace. Projekt je 
celoročně štafetově realizován 
ve všech krajích ČR.

Po vernisáži bude páteční pro-
gram pokračovat autorským 
čtením příběhů, které píše 
život, a v 16.30 začne Hudební 
medailonek dětí z Jihlavska. 
Číst se bude během akce z 

tvorby umělců - seniorů, kteří 
na život inspirativně pohlíže-
jí z veselejší stránky bez ohle-
du na věk. Prezentováni mají 
být autoři Miroslav Matouš (95 
let), Květa Pokorná (69), Marie 
Zajíčková (76) a další. 

Součástí akce bude také ARTo-
vá tvůrčí dílna Vzkaz v lahvi. 
V ní budou moci všichni náv-
štěvníci přispět svou tvorbou 
a zanecháním vzkazu druhým 
generacím. Vstup na celý festi-
val je volný.

Pankáči v Soulu 
JIHLAVA - Punkový mejdan při-
nese v pátek 21. dubna Soul 
Music Club v Dělnickém domě. 
Vše odstartuje jihlavská parta 
Pozor Mamut! v čele s Mamu-
tem Zdeněčkem. Po nich nastoupí 
svižní pražští The Fialky. „S nimi 
nás čekají Přátelé, Scéna, Kapitán, 
Černý ovce a další libůstky,“ avizují 
pořadatelé. Nakonec zahrají pří-
bramští E!E, kteří zároveň oslaví 
30 let své existence.  -jv-

Špičkový klarinet 
JIHLAVA – Čtvrtý z řady komor-
ních koncertů pro Jihlavu připra-
vuje Filharmonie G. Mahlera na 
neděli 23. dubna. Od 19 hodin  
bude jeho protagonistkou klari-
netistka Anna Paulová (* 1993). 
Ta už patnácti letech vystoupila 
jako sólistka s Pražskou komorní 
filharmonií pod vedením Leoše 
Svárovského. Od roku 2013 stu-
dovala na AMU v Praze v klarine-
tové třídě prof. Jiřího Hlaváče a 
prof. Vlastimila Mareše. V Domě 
filharmonie v Kosmákově ulici 
bude koncert začínat v 19 hodin. 


