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 V průběhu první poloviny července 
2009 zahájil Dopravní podnik města 
Jihlavy (DPMJ) I. etapu přechodu na 
elektronické účtování jízdného. 

 V této první etapě nedochází k 
žádným změnám ceny jízdného a 
způsobu odbavování cestujících, budou 
pouze průběžně nahrazovány současné 
„průkazky MHD“ za průkazky nové - 
čipové. „Tyto nové čipové průkazky na 
rozdíl od stávajících budou mít potřebné 
informace zaznamenány v paměti elek-
tronického čipu,“ řekl ředitel DPMJ Jo-
sef Vilím.

  V paměti tohoto čipu bude tedy 
kromě informace o držiteli také infor-
mace jaký časový kupón (například 
30denní) má držitel zakoupen. U 
současných průkazek si tento kupón 
cestující kupoval v papírovém prove-
dení. 

 Výměna průkazek bude probíhat jen 
u těch cestujících, kterým končí plat-
nost stávajícího papírového kupónu 
a chtějí si zakoupit časovou jízdenku 
(papírový kupón) na další období.

 „Například cestujícímu vyprší platnost 
papírového 30denního kupónu ke dni 20. 
7. 2009. Pokud si takový cestující přijde 
do předprodeje zakoupit časovou jízden-
ku např. 30denní na období od 21. 7. 
2009, bude mu již vydána nová „čipová“ 
Jihlavská karta, na které  budou všechny 
potřebné informace zaznamenány elek-
tronicky,“ doplnil informaci Vilím.

 Nová Jihlavská karta bude 
samozřejmě také vydána tomu ces-
tujícímu, který si hodlá v následu-
jícím časovém období zakoupit 

časovou jízdenku, i když dosud MHD 
nepoužíval.

 Zvýhodněná cena za vydání Jihlavské 
karty, jejíž platnost bude nejméně 4 
roky, je 100,- Kč.

 Všechny ostatní funkce, jako je 
například účtování jízdného podle 
počtu projetých zastávkových úseků, 
elektronická peněženka apod. budou 
aktivní až v závěru roku 2009 od 1. pro-
since. Stejně to platí i pro nový tarif.

 Cestující s platným časovým 
kupónem v provedení na papíru u 
stávajících průkazek, nebo v elektroni-
cké podobě na Jihlavské kartě se jako 
dosud nemusí o odbavení ve vozech 
MHD starat, čipovou kartu (nebo stáva-
jící průkazku) předloží pouze při revizi 
jízdenek. Nově instalované označovače 
u dveří v autobusech a trolejbusech za-
tím slouží pouze k označování klasic-
kých papírových jízdenek.

  Nákup časových kupónů je možný  
jenom na Předprodeji jízdenek. Kon-
cem letošního roku bude zahájen 
provoz 5 multifunkčních terminálů, 
které umožní samoobslužnou formou 
nákup kupónů či dobití elektronické 
peněženky v hotovosti nebo za použití 
bankovní karty. Terminál umožní také 
přístup na internetové stránky Do-
pravního podniku či města Jihlavy. 

 Terminály budou zřízeny na 
Masarykově náměstí u pošty a pod 
Priorem, na ulici Okružní na konečné 
zastávce linky C, Havlíčkově ulici 
u hlavního nádraží ČD a v Horním 
Kosově na konečné zastávce linky C.
.                                                                  -lm-

Akce MHD: „Jihlavská karta“

Putovní výstava „Každý je své-
ho zdraví strůjcem“ je výstava, 
se kterou se Liga proti rakovině 
Praha už druhým rokem vydává 
na pouť po českých a moravských 
městech.  

 „Hlavním cílem akce je oddé-
monizovat závažné, deprimující 
téma rakoviny,“ řekla Gabriela 
Součková, koordinátorka pro-
jektu Zdravé město z jihlavského 
magistrátu. Smyslem projektu je 
netradiční formou informovat 
veřejnost o široké problematice 
onkologických onemocnění, ak-
cent je kladen zejména na otáz-
ky prevence, vysvětlení rizik, na 
efektivní a osvědčená doporu-
čení, jak se vyvarovat rakovině 
zdravým životním stylem a živo-
tosprávou.

 Liga proti rakovině Praha se 
rozhodla představit téma rako-
viny a její prevence z přívětivější 
tváře, proto oslovila významné 
kreslíře Vladimíra Jiránka, Jiřího 
Slívu, Miroslava Bartáka, jejichž 
kresby tvoří volný doprovod, hu-
morný kontrapunkt a svérázný 
komentář k verbálním obsahům. 

 Humor a nadsázku přinášejí 
zároveň dokumentární fotogra-
fi e Františka Dostála, jehož ob-
jektiv zachycuje obyčejné lidi v 
běžných situacích všednodenní-
ho života. Součástí expozice jsou 
panely určené dětem, které si v 
bohatě ilustrované části najdou 
informace o zdravém životním 
stylu přiměřeně svému věku.

 Pro dětské návštěvníky a žáky 
škol jsou kromě dětské části ex-
pozice připraveny zábavné „hrát-
ky“, kde si vyzkoušejí své fyzické 
i smyslové dovednosti pod hes-
lem „Zkus, jak jsi na tom“.  Děti si 
odnesou nejen poznání a zážitky, 
ale rovněž odměny a ceny. 

 Dospělým návštěvníkům akce 
Liga proti rakovině Praha ve spo-
lupráci se Státním zdravotním 
ústavem nabízí také improvizova-
nou „vyšetřovnu“. Každý zájemce 
si může nechat změřit některé zá-
kladní zdravotní ukazatele, např. 
krevní tlak, BMI, procenta tuku 
v těle, ale také hladinu choleste-
rolu... 

 V rámci boje proti jednomu z 
nejagresivnějších typů rakovi-
ny, melanomu, přizvala LPR  ke 
spolupráci také specialisty - der-
matology.  V každém městě bude 
k dispozici odborník, se kterým 
můžete konzultovat nebezpečí 
mateřských znamének, pih, změn 
na kůži apod.   

 Liga proti rakovině Praha spo-
lečně s náměstkyní primátora Ire-
nou Wagnerovou, která převzala 
záštitu nad akcí, srdečně zvou 
malé i dospělé na Masarykovou 
náměstí  16. září od 11 do 18 ho-
din a 17. září od 9 do 17 hodin.  

 „Věříme, že odejdete poučeni, 
pobaveni a třeba i s předsevzetím 
k rozumnějšímu životnímu stylu,“ 
vyjádřila své přání Součková.                                
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Přijede putovní výstava o zdraví

SOUČÁSTÍ výstavy „Každý je strůjcem svého zdraví“ jsou demonstrační pomůcky k 
problematice lidského zdraví.                                                                         Foto: archiv NJR

 Třídit bílé sklo je nyní 
možné již ve 34 obcích Jih-
lavska.

 Služby města Jihlavy 
(SMJ) rozšířily ve své svo-
zové oblasti možnost třídě-
ní odpadů o separaci čirého 
skla. Celkem v 34 obcích by-
lo umístěno 66 kontejnerů 
na čiré sklo o objemu 1100 
litrů, které mohou občané 
volně používat. 

 „Nádoby bezplatně zapůj-
čila autorizovaná obalová 
společnost EKO-KOM, kte-
rá zajišťuje plnění povinnos-
tí zpětného odběru a využití 
odpadu z obalů,“ řekl tiskový 
mluvčí SMJ Martin Málek. 

 SMJ nádoby rozmístily po 
dohodě s vedením obcí na 
určená místa. Rozšíření se-
parace má jednoznačný eko-
logický efekt, kdy sklárny 
obdrží kvalitnější surovinu 
pro další zpracování. „Dopl-
ňujícím přínosem je také spl-
nění podmínky pro vyšší saz-
by odměn, které obdrží obce 
od společnosti EKO-KOM za 
třídění odpadů,“ doplnil Má-
lek. 

 Mezi největší obce, ve 
kterých došlo k rozšíření 
separace, patří Městys Što-
ky, Městys Úsobí, Herálec, 
Ždírec a Puklice. Kompletní 
seznam obcí spolu s počtem 
umístěných kontejnerů uvá-
díme v příloze.                  -lm-

Rozšíření třídění bílého skla


