Proletí 100letí – velká oslava 100 let republiky / Jihlava
Místo konání: Jihlava – Masarykovo náměstí
Organizátor: Kraj Vysočina, Statutární město Jihlava
Termín konání: 15. 9. 2018
Proletí 100letí je akce, která má své opodstatnění jen jednou za 100 let. Nešlo o jednodenní
záležitost zorganizovanou v jednom místě, v jeden čas a pro jednu cílovou skupinu. Program Proletí
100letí a oslavy 100 let republiky mohli prožívat postupně občané ve všech pěti okresních městech
s velkolepým vyvrcholením v Jihlavě. Dlouhé týdny projížděl Vysočinou originální pohyblivý divadelní
objekt (stroj času) performera Vojty Štulce, odkazující na osudové české téma osmiček. Promyšlená
pyrotechnická show doplněná o artistické výkony borců na hrazdě a vysokých chůdách doplnilo
připomenutí klíčových okamžiků ze stoleté historie vepsaných do “mrákotínského žulového sloupu”.

Na doprovodném programu v okresních městech se spolupodílela nejen města, ale i kulturní
organizace a základní umělecké školy. Právě jejich žáci pomohli dotvořit segmenty tzv. Stromu
Vysočiny, do kterého promítli své vzkazy a odkazy. Celý program režíroval a dirigoval třešťský kovář
a muzikant Petr Píša.

Krajské celodenní finále oslav 100. výročí vzniku Československé republiky mohli diváci 15. září
2018 sledovat hned na pěti různých scénách. Každá produkce měla svůj skrytý význam – projekce
na jihlavskou radnici stínohrou provedla diváky událostmi století, hlavní roli hrála obří česká vlajka
zapůjčená Muzeem kuriozit a rekordů Pelhřimov, veřejnost byla svědkem defenestrace či změn
režimů. Programem na hlavním pódiu s videoprojekcí provedlo mluvené slovo občana Ondřeje
Vetchého a Republiky promlouvající hlasem Evy Čurdové. Po odpoledních procházkách časem,
zopakování si učiva v prvorepublikové škole, po kávě v tradiční kavárně ve společnosti ctnostných
dam, nebo po návštěvě banky, projížďce historickým autem a po ochutnávce tradičních
prvorepublikových pochutin, přišlo večer překvapení v podobě odhalení gigantického dortu se
stovkou zpěváků hrdě zpívajících českou národní hymnu za svitu obřích svíček. Nikomu se ten den
nechtělo domů, protože všichni věděli, že podobná oslava může být opravdu jen jednou za 100 let.

Více vč. videa na: https://www.kr-vysocina.cz/proleti-100leti-gastronomie-bez-nbsp-hranic-a-nbsposvedcene-recepty-nasich-babicek/d-4090596/p1=98054

