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Fotoglosa

Tuším, že už druhým rokem nám hlavní jih-
lavský hřbitov nabídl nádhernou podívanou, 
dá-li se to tak říci. Před kaplí oseli původně 
zelenou plochu letničkovou směsí, která svítí, 
září a hraje všemi barvami. 

Jak u záhonu stojí psáno, jedná se o deko-
rativní směs 13 letniček. Obsahuje pestro-
barevné rostliny od chrpy a krásenky přes 
dvoutvárku a hadinec až například po šater. 
Jak informační tabule upozorňuje, nejkrás-

nější je, že lze kytičky pozorovat, jak se mění 
a vyvíjí v čase. 

Díky květinám a klidu typickém pro hřbitovy, 
by se dalo říct, že je tu nadmíru útulně, kdyby 
to nevyznívalo jaksi dvojsmyslně. 

Co se ale nepovedlo, je stále nedořešené zalé-
vání kytek na hrobech. Pod kaplí je vodovod, 
místo nepůsobí příliš hezky, ale hlavně tu ne-
jsou konve, ale různé pet lahve, do kterých si 

lidé napustí vodu a petku pak vrátí. Pracovní-
ci mohou namítnout, že konve by lidé ukrad-
li (taky se podivíte, proč se tak neděje v jiných 
městech na západ od našeho státu?), a tak 
nechávají k využití právě ty petky. 

Minulý týden se ale k obalům na jemně per-
livou pitnou vodu přidaly i dva prázdné obaly 
od nějaké aviváže, pracího prostředku, či čeho 
- a to již na hřbitově působí více než bizarně.  

 Texty i foto: Petr Klukan

Jihlavský ústřední hřbitov, chvála i pokárání
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (zt) - Tradiční akce v areálu zám-
ku ve Žďáru nad Sázavou rodiny Kinských a na Zelené 
hoře v rámci Klášterní noci se uskuteční zítra 3. září. 

Návštěvníci se mohou zúčastnit komentovaných pro-
hlídek areálu zámku, vyslechnout semináře pro děti 
v Muzeu nové generace – kde je čeká i literární dílna se 
spisovatelem Pavlem Kosatíkem. 

Freskové barokní sály budou hostit přednášku a ukáz-
ky z díla doc. Velebové o křesťanské mystičce, přírodo-
vědkyni, lékařce, hudební skladatelce a spisovatelce 
Hildegardě z Bingenu a jejím duchovním přesahu do 21. 
století. 

Hudební perličkou celé akce bude koncert Salve Regi-
na Pražských pěvců v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie 
a sv. Mikuláše. Večerní program vyvrcholí v Poutním 
kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, kde se 
mohou diváci těšit na koncert Petry Lavičkové, Kateřiny 
Šteidlové a Barbory Rakušanové K poctě Panny Marie. 

Na žďárském zámku
připravili Klášterní noc

PELHŘIMOV (tzt) – Komentovaná 
prohlídka výstavy „Pelhřimovské sto-
py Pavla Janáka“ se koná 6. září od 17 
hodin ve výstavní síni zámku pánů z 
Říčan v Pelhřimově. 

Konec 19. a začátek 20. století při-
nesl zvýšený zájem o architektonické 
kulturní dědictví, které v tomto obdo-
bí ve velkém padalo za oběť „nové 
době“. 

Pelhřimov nebyl výjimkou, také zde se na počátku 20. 
století vytvořila skupina lidí horlivě hájící historicky 
malebný vzhled města proti bezhlavé „modernizaci“. 

Výsledkem těchto snah však byl vznik velmi avant-
gardních staveb. Jejich autorem byl přední představitel 
české architektury Pavel Janák. Ten mimo jiné podpořil 
boj Pelhřimovských proti nekoncepčnímu a nefunkční-
mu regulačnímu plánu.

Výstava, která potrvá až do 20. listopadu, zachycuje 
genezi těchto aktivit a návštěvníkům je přibližuje spolu 
s dalšími Janákovými projekty v oblasti užitého umění. 

Přiblíží pelhřimovského 
architekta Pavla Janáka

LIPNICE NAD SÁZAVOU (zt) - Netopýří noc na Lipnici – 
pod tímto názvem se skrývá akce pro děti i dospělé, při-
pravená v rámci Mezinárodní noci pro netopýry. 

Koná se v sobotu 3. září v 19 hodin na hradu Lipnice 
nad Sázavou. „Netopýří noc skýtá jedinečnou příležitost 
zažít atmosféru hradu vpodvečer, kdy je jinak pro ná-
vštěvníky již uzavřen, a navíc blíže poznat jeho vzác-
né noční létající nájemníky,“ zve kastelán hradu, Marek 
Hanzlík. 

Pro děti i dospělé je nejprve mezi sedmou a osmou 
hodinou večerní připraveno malé netopýří putování, 
při kterém mohou na šesti stanovištích v areálu hradu 
absolvovat zábavné úkoly s netopýří tématikou. 

Na hradu si prohlédnou 
netopýry i jejich život

V Alternátoru se dočkáte 
přírodních katastrof

TŘEBÍČ (zt) - Přírodní katastrofy – tato dvě slova plně 
vystihují komentovaný program na unikátní projekční 
kouli, jejž od úterý 6. září mohou zhlédnout návštěvní-
ci Ekotechnického centra Alternátor v Třebíči. Ve všední 
dny se projekce konají v 14.30 a 15.30 hodin, o víken-
dech v 10.30, 13.30 a 15.30 hodin.

Průvodci se zaměří na hurikány, vlnobití, sopečnou 
činnost a hlavně na zemětřesení, která lze díky projekč-
ní kouli lokalizovat kdekoli na Zemi prakticky v reálném 
čase. 

V této souvislosti je třeba zmínit, že právě v těchto 
dnech je velmi aktivní takzvaná páteř Itálie, kde se stře-
tává africká litosférická deska s eurasijskou. Zemětřese-
ní, které před týdnem zničilo města a vesnice ve středu 
Apeninského poloostrova, tak i nadále pokračují – byť v 
menší intenzitě. 

Přednášky o Babicích
JIHLAVSKO (pab) – Babice, staré mýty a nová zjištění. 
Název přednášek historika Michala Stehlíka, které se na 
Jihlavsku uskuteční v příštím týdnu. 

Začínají v úterý 6. září, kdy Stehlík vystoupí v Brtnici 
od 18 hodin v místním Kinosálu. Další den 7. září bude 
následovat od 18 hodin přednáška v Kamenici v Orlov-
ně. Do Jihlavy Stehlík zavítá ve čtvrtek 8. září. Vystoupí 
zde od 18 hodin v DIODu. Sérii svých přednášek histo-
rik Stehlík zakončí v neděli 11. září do 15 hodin v Kněži-
cích v Orlovně. 

V souvislosti s přednáškami proběhne také autogrami-
áda Stehlíkovy knihy „Babické vraždy 1951“.


