
Radek 
Vovsík

 Kromě Vodního ráje „táhne“ v lé-
tě návštěvníky do Jihlavy zoologická 
zahrada a v zimě Horácký zimní sta-
dion. O tyto atrakce se stará první 
náměstek primátora Radek Vovsík. 
Zeptali jsme se ho proto na současný 
stav i na další plány rozvoje. 

 Brzy začne zimní sezóna a s ní se 
pojí otázky spojené s Horáckým 
zimním stadionem...

 První etapou rekonstrukce HZS 
by měla být výstavba vedlejší tré-
ninkové haly. V tuto chvíli probíhají 
složitá jednání s projektantem a vše 
směřujeme tak, abychom v příštím 
roce začali s vlastní stavbou. 

 Již vyprojektovaná druhá etapa 
- tedy rekonstrukce původní haly 
HZS, by pak měla začít po dokonče-
ní první etapy, tedy cca v roce 2012. 
O realizaci této etapy však již bude 
rozhodovat nové zastupitelstvo.  

 Bohužel nelze vše udělat najed-
nou. Zřejmě by to ani nebylo žádou-
cí, neboť jednorázová rekonstrukce 
by si vyžádala přerušení provozu sta-
dionu, což by hodně zkomplikovalo 
situaci nejen Dukle jako takové, ale i 
třeba dětem, mládeži či krasobrusla-
řům.                   (Pokračování na str. 3)

ZOO a HZS jsou v 
centru zájmu města

 Podzim v Jihlavě bude letos patřit 
mimořádné výstavě. Od 9. září do 7. 
listopadu bude v Domě Gustava Ma-
hlera vystaveno 56 originálních děl 
Pabla Picassa, jednoho z nejvýznam-
nějších umělců 20. století. 

 „Prezentovány budou jeho nejlepší 
grafi cké práce s tematikou býčích zá-
pasů, dále kresby a plakáty.  Všechna 
díla budou zapůjčena z Muzea umění 
(Kunstmuseum) Heidenheim z part-
nerského města Heidenheim,“ řekla ná-
městkyně primátora Irena Wagnero-
vá.

 Myšlenka uspořádat výstavu Picas-
sových děl vznikla jednoho krásného 
večera při návštěvě delegace z Jihlavy 
v partnerském městě Heidenheim. 
Tuto zpočátku „smělou“ myšlenku 
vyslovila právě Irena Wagnerová, kte-
rá odpoledne toho dne obdivovala dí-
la v Muzeu umění.  Nápad byl přijat s 
nadšením a „Projekt Picasso Bomba“ 
(PPB), slovy  Rainera Domberga, se 
tak stal dalším impulsem ve spoluprá-
ci mezi našimi partnerskými městy. 

 Práce na výstavě začaly téměř oka-
mžitě, bylo nutné vybrat téma, ob-
razy, ale „naostro“ se vše začalo řešit 
až koncem loňského a v průběhu le-
tošního roku.  „Bylo třeba připravit 
prostor v Domě Gustava Mahlera, sjed-
notit probíhající rekonstrukci, zajistit 
dostatečné zabezpečení, vyřídit autorská 

Jihlavany poctí malířská celebrita
práva, připravit doprovodný katalog a 
propagační materiály... Dalo by se toho 
vyjmenovat na stránku,“ popsala pří-
pravy Wagnerová. Ale přes všechny 
počáteční problémy můžeme dnes 
snad říci, že poprvé bude v Jihlavě 
Picasso!

 Tato výstava bude poprvé prezen-
tovat nejlepší grafi cké listy s tema-
tikou býčích zápasů v partnerském 
městě Jihlavě. V důsledku omezených 
výstavních prostor sice nebudou uká-
zány všechny grafi cké listy sbírky, 56 
vystavených grafi k však náleží k jejím 
vrcholným exponátům a poskytuje 

reprezentativní představu o ústřed-
ním námětu rozsáhlého díla nejvý-
znamnějšího španělského výtvarníka 
minulého století. 

 „Velký dík patří především vedení 
partnerského města Heidenheim, jme-
novitě primátorovi Bernhardu Ilgovi a 
starostovi Raineru Dombergovi, řediteli 
Muzea umění Renému Hirnerovi, dále 
PhDr. Olze Uhrové z Národní galerie 
Praha,“ řekla Wagnerová. Akce se ko-
ná za fi nanční podpory Ministerstva 
kultury a pod záštitou Velvyslanectví 
Španělského království v ČR.                            

-lm- 

 Zveme všechny milovníky umě-
ní na jedinečnou výstavu světozná-
mého malíře Pabla Picassa, která se 
uskuteční v jihlavském Domě Gusta-
va Mahlera od 9. 9. do 7. 11. 2009.

-lm-

Veřejné jednání 
zastupitelstva

 Vedení města zve na jednání měst-
ského zastupitelstva, které se koná v 
úterý 22. září od 13 hodin ve velké 
zasedací místnosti magistrátu města 
v přízemí.

 Průběh jednání je možno sledo-
vat také přímo on-line na webových 
stránkách města www.jihlava.cz.

 -lm- 

PRÁZDNINY končí a školáci opět zaplní školní lavice. Pro některé to bude poprvé, a tak jako každoročně i letos některé na-
vštíví primátor města a jeho náměstci a popřejí jim ve studiu hodně úspěchů.                                                    Foto: Radek Tulis

Pablo Picasso 
v Jihlavě
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Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:
   

33
61
94
62
44

106

-
12

44
8

145
Město Jihlava má k 31. 7. 2009 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  49 556 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
 v měsíci červenci 2009

Ulice U Cvičiště byla zavřená pro 
motoristy déle, než se čekalo. Důvo-
dem byla neplánovaná přeložka ply-
nu pro nemocnici.

Sbírka použitého šatstva, pořáda-
ná Charitou, našla širokou odezvu u 
obyvatel Jihlavy. Část vybraného ob-
lečení půjde na pomoc postiženým 
povodněmi. Poslední podobná sbír-
ka se konala v Jihlavě naposledy před 
dvěma roky.

Eurocentrum v přízemí Muzea 
Vysočiny končí. Důvodem je nedo-
statek fi nancí na jeho provoz. Euro-
centrum bylo organizací české vlády 
a jeho posláním bylo podávat infor-
mace zájemcům o práci v EU, infor-
movat o možnostech čerpání dotací 
a také o evropské legislativě.

Primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal 
se oženil. Jeho ženou se stala dlou-
holetá přítelkyně Šárka, která je uči-
telkou. Oddávajícím byl jihlavský 
zastupitel Vítězslav Schrek, kamarád 
primátora.                                               lm-

Jihlava si 21. srpna připomněla vý-
ročí okupace Československa armá-
dami Varšavské smlouvy. 

Primátor Jaroslav Vymazal a ná-
městci Radek Vovsík a Petr Pospí-
chal položili květiny k pamětní des-
ce Evžena Plocka, který se v dubnu 
1969 upálil na protest proti komu-
nistickému zřízení v zemi. 

„Jedenadvacátý srpen 1968 byl po-
čátkem doby poprav a věznění nevin-
ných lidí, rozvracení rodin, omezo-
vání svobod, likvidace společenských 
hodnot a zastavení vývoje. Je důležité 
uctít památku obětí totalitního reži-
mu, připomenout si  temnou část na-
ší nedávné historie a poučit se z ní,“ 
uvedl primátor Jaroslav Vymazal u 
příležitosti pietního aktu.                          

-lm-

Připomenutí okupace ČSSR

PRIMÁTOR Jaroslav Vymazal položil věnce k pamětní desce Evžena Plocka na 
Masarykově náměstí.                                                              Foto: Lubomír Maštera

Na staveništi Parku Gustava Mah-
lera jsou od počátku srpna insta-
lovány velké kamenné objekty sym-
bolizující ptáky a ryby. „Příroda byla 
velkým inspiračním zdrojem skladatele 
Gustava Mahlera. Tyto objekty doplní 
ještě další prvky symbolizující krajinu 
Vysočiny a hudbu Gustava Mahlera,“ 
uvedl autor návrhu, akademický 
sochař Jan Koblasa, který se účastnil 
instalace objektů. 

Tři téměř dvacetitunové sochy 
ptáků a tři sochy ryb podle návrhu 
Jana Koblasy vytvořil Jaroslav Řehna 
v Kamenné u Tasova (nedaleko 
Velké Bíteše), který provedl i jejich 
instalaci. Použity jsou čtyři druhy 
žuly, tři z Mrákotína, dočervena 
zbarvený materiál je z Afriky. Sed-
mou sochou a centrálním prvkem 
parku pak bude třímetrová bronzová 
skulptura Gustava Mahlera. Park, 
jehož součástí budou i vodní prvky, 
by měl být hotov v podzimních 
měsících, do května příštího roku 
bude čas na uchycení nové zeleně.

 „Štymuje to, je to dobré. Okolní ba-
ráky to nepohltí, ale sloupy soch ani 
nevyčuhují. Zapadá to,“ pochvaloval 
si výsledek Jan Koblasa ve chvíli, 

Park Gustava Mahlera získává tvář

kdy poprvé na vlastní oči viděl svoje 
myšlenky zhmotněné a postupně 
usazované do budoucího parku. 
„Ani s nákresy a modely se nedá 
předpovědět, jak si budou poměrně 
nekonformní objekty z odlišného ma-
teriálu rozumět s okolím, s budovami, 
s jinými materiály. Tady to funguje,“ 
komentoval dále sochař, který žije, 
tvoří a přednáší v Německu. 

 Nový jihlavský park vzniká na 
místě někdejší židovské synagogy, 
kterou skladatel Gustav Mahler 
v době života v Jihlavě navštěvoval a 
kterou v roce 1939 vypálili nacisté. 
Pozůstatky synagogy budou součástí 
parku. Park je tvořen podle projektu 
architektů Martina Laštovičky a Víta 
Doležala. 

 Ofi ciálně by se měl Park Gusta-
va Mahlera otevřít 7. července 
2010, v den 150. výročí narození 
Gustava Mahlera. Vytvoření parku 
- odpočinkové zóny se zelení, vod-
ními prvky a kamennými skulptura-
mi vyjde na 33 milionů korun, na 6 
milionů přijdou umělecká díla, jeden 
milion stála dokumentace.

  Gustav Mahler  je světově uzná-
vaný hudební skladatel a dirigent. 

Jeho život a umělecké začátky jsou 
úzce spjaty s Vysočinou. Narodil se 
7. 7. 1860 v Kalištích u Humpolce v 
německé židovské rodině. Krátce po 
jeho narození se rodina odstěhovala 
do Jihlavy. 

 Prvními Mahlerovými učiteli by-
li jihlavští hudebníci. Jeho tvorba 
byla ovlivněna českou lidovou tvor-
bou, krajinou a místem, ve kterém 
v dětství vyrůstal. Oba inspirační 
zdroje se odrážely v jeho skladatelské 
dráze. V Jihlavě odehrál i svůj první 
veřejný koncert, navštěvoval místní 
gymnázium. Žil zde do roku 1875. 

 Ve dvaceti letech nastoupil diri-
gentskou dráhu.  

 S myšlenkou na vytvoření pom-
níku Gustavu Mahlerovi přišlo 
jako první občanské sdružení 
Společenství za zřízení pomníku 
Gustava Mahlera v Jihlavě v roce 
2004.

 Na konci září byl v Jihlavě 
znovuotevřen Dům Gustava Mahle-
ra na Znojemské ulici (momentálně 
v rekonstrukci), v Jihlavě a 
v Kalištích u Humpolce pravidelně 
probíhá festival Mahler Jihlava 2008 
– Hudba tisíců.                                   -lm-

ŽULOVÉ kvádry v budoucím Parku Gustava Mahlera jsou předzvěstí toho, jak bude park vypadat. 
Foto: Lubomír Maštera

 Dolina patří mezi „mladé“ sídliště 
krajského města a její současná tvář 
není defi nitivní. Vedení města si uvě-
domuje, že na sídlišti chybí například 
park, dětské hřiště, sportoviště i tře-
ba mateřská škola. Ta by měla vznik-
nout na vyústění ulice Vrchlického 
na ulici S. K. Neumanna na staveb-
ních pozemcích. Nad Hellerovým 
rybníkem by zase mělo vzniknout 
sportovní hřiště a odpočinková zó-
na. Zatím neřešeným problémem je 
dopravní připojení na centrum měs-
ta, které je ale závislé na fi nancích z 
městského rozpočtu, které půjdou 
do milionů korun.                             -lm- 

Dolina potřebuje
dovybavit
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ZOO a HZS jsou...
 (Dokončení ze str. 1)
 Proto se snažíme udržet stávají-

cí halu v provozuschopných pod-
mínkách, aby jak hráči, tak diváci 
byli maximálně spokojeni. Jen v 
letošním roce jsme do oprav (např. 
skleněná stěna a vchod, technolo-
gie chlazení, šatny atd.) investovali 
téměř 5 milionů korun.

 Jednou z letních atrakcí Jihlavy 
je ZOO. Jaké další úmysly má ve-
dení města s touto atrakcí?

 Vedení města si je vědomo toho, 
že zoologická zahrada je jedním z 
hlavních „magnetů“ pro turisty při-
jíždějící do Jihlavy, a i proto chystá 
v následujících letech výrazné in-
vestice do rozvoje zahrady. 

 Jedná se o projekt „Centra envi-
ronmentální výchovy“ v rozsahu 
necelých 50 milionů korun a pak 
velký projekt „Zoo pěti kontinen-
tů“, jehož odhadované náklady se 
pohybují přes 100 milionů korun.  
Oba projekty by měly být financo-
vány za pomoci fondů EU. 

 V rámci projektu „Zoo pěti kon-
tinentů“ by tak mohli návštěvníci 
jihlavské zoo v nejbližších letech 
navštívit nový výběh s žirafami, 
novou expozici „Austrálie“, kde by 
mohli obdivovat smíšenou expozi-
ci papoušků, klokanů, emu... Dále 
se plánuje výstavba expozice afric-
kých primátů, která by měla vznik-
nout v blízkosti hlavního vchodu. 

 Nová expozice „Asie“ by pak mě-
la vyrůst v místech stávajících ne-
vyhovujících voliér pro papoušky. 
Ze starého pavilonu opic a terária 
pak by měl vzniknout nový pavi-
lon plazů. V nové části zoo by ještě 
měla v blízkosti žiraf vzniknout no-
vá expozice hyen. 

     Celý tento velký projekt by 
měl být rozdělen do etap, takže 
jednotlivé nové expozice by vzni-
kaly průběžně v následujících cca 
6 letech.

 
  Zmínil jste pojem environ-

mentální centrum. Co si pod 
tím představit a jaký je současný 
stav? 

 Centrum environmentální vý-
chovy by mělo vzniknout v pro-
storu u hlavního vchodu do zoo. 
Mělo by jít o netypickou budovu 
inspirovanou duchovním areálem 
v Knowth a britským Stonehenge. 

 Charakteristickým prvkem je 
starogermánská mohyla porostlá 
divokou trávou a ohraničená ka-
meny.  V této atraktivní budově by 
měl být přednáškový sál pro cca 45 
lidí, dvě učebny, komponované ja-
ko jeskyně a lodní paluba - každá 
pro 20 dětí. 

 Dále tam budou prostory pro 
chovatelské aktivity, akvária a te-
rária. Provozovatelem centra bude 
zoologická zahrada a ta by v něm 
měla poskytovat vzdělávací, vý-
chovnou a poradenskou činnost 
pro široké spektrum cílových sku-
pin (např.: školky, školy, zájmové 
kroužky, diplomanty, pedagogické 
pracovníky, odbornou ale i širokou 
laickou veřejnost). 

 V současné době čekáme na 
schválení projektu k financování 
z fondů EU. V případě, že projekt 
bude schválen, zahájíme výstavbu, 
která potrvá cca 20 měsíců.      -lm-

 Z důvodu předpokládaného vel-
kého počtu cestujících, zejména 
studentů a školní mládeže, pracov-
níci MHD očekávají jako každý rok 
v prvních dnech měsíce září velký 
nápor na vyřizování čipových karet. 
Proto je v období prvních dvou týd-
nů měsíce září prodloužena výdejní 
doba v předprodeji jízdenek každý 
den až do 18.00 hodin. Dále v sobo-
tu dne 5. 9. 2009 bude předprodej 
také mimořádně otevřen od 8 do 12 
hodin.                                                  -lm-

Prodloužení doby 
v předprodeji MHD

 Koncem srpna začaly práce na Ma-
sarykově náměstí v Jihlavě, při kterých 
budou postupně odstraněny bariéry 
komplikující pohyb tělesně a zrakově 
hendikepovaným osobám. 

 „Úpravy budou zřetelné zejména na 
přechodech pro chodce. Na osmi místech 
budou tzv. zvýšené přechody - povrch vo-
zovky bude na úrovni okolních chodní-
ků,“ popsal jednu z úprav primátor Ja-
roslav Vymazal. 

 Tyto „lavice“ vzniknou například na 
ulicích ústících na náměstí – U Min-
covny, Farní, Brněnská a Kosmákova, 
dále na přechodu pro chodce u pošty 
a dalších místech. Mimo zjednoduše-
ní pohybu osob tak vznikají i retardéry 
zpomalující pohyb motorových vozi-
del. 

 U několika přechodů naopak bu-
dou sníženy obrubníky chodníků na 
úroveň vozovky. K dalším úpravám 
patří naváděcí pruhy z barevně odliš-
né dlažby, které pomáhají v orientaci 
zrakově hendikepovaným chodcům. 
Na budově radnice dále bude umístě-
no elektronické zařízení, které vysílá 
signál pomáhající nevidomým v orien-
taci na náměstí. Cena bezbariérových 
úprav vzešla z výběrového řízení – cca 
3 865 000,- Kč. Dodavatelem bude 
fi rma SYNER VHS Vysočina. Termín 
dokončení je konec října.   

 „Odstraňování překážek v pohybu hen-
dikepovaných osob se provádí koncepčně. 

Necelé čtyři miliony odstraní 
bariéry z Masarykova náměstí

Na práce na 
náměstí na-
váže rekon-
strukce zastá-
vek MHD, 
kdy v celém 
městě bude 
30 zastávek 
upraveno pro 
bezbariérové 
nastupování 
do nízkopod-
lažních vozi-
del,“ doplnil 
primátor Vy-
mazal. Dopravní podnik města Jihlavy 
dále připravuje nákup nových vozidel, 
kdy by cca do roku 2012 měl být vozo-
vý park DPMJ kompletně nízkopod-
lažní. 

 V jarních měsících 2009 byla nákla-
dem cca 4,4 milionu korun dokonče-
na bezbariérová trasa (úpravy chodní-
ků, přechodů pro chodce) vedoucí od 
psychiatrické léčebny k ZŠ speciální a 
ZŠ Demlova.                                           -lm- 

Město uvolnilo peníze na zeleň
Výpis z usnesení 

68. schůze rady města
Dotace pro postižené

 Rada města schválila poskytnutí fi -
nanční dotace:

 Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR Jihlava 2.400 Kč

- na úhradu zvýšeného nájemného 
na rok 2009 

 Centrum pro zdravotně postiže-
né kraje Vysočina Jihlava 3.900 Kč

- na zakoupení toaletní židle pojízd-
né do půjčovny kompenzačních po-
můcek

 Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR Jihlava 3.500 Kč

- na úhradu telefonů (dobíjecí kupo-
ny) a kancelářských potřeb na rok 
2008. 

Pozastavení dotací 
se netýká 

odstraňování bariér
 Třebaže rada města k 31. červenci 

2009 pozastavila přijímání žádostí o 
dotace z Fondu pro opravy domů na 
opravy fasád a střech, na odstraňová-
ní bariér a sprejerských čmáranic je 
možné žádat dál. Stalo se tak s ohle-
dem na vyčerpání prostředků fondu. 

 O dotaci si letos požádalo 41 žada-
telů, kterým město přispělo celkovou 
částkou 1 432 235 korun. 

 „Stále otevřené je přijímání žádostí 
na opravy povrchů poškozených spre-
jery. Jihlava na tento účel letos přispěla 
42 žadatelům částkou 239 024 korun,“ 
upozornil na trvající možnost žádat o 
pomoc města primátor Jaroslav Vy-
mazal.  

 Dále také platí možnost žádat o do-
tace na odstraňování bariér ve veřejně 
přístupných budovách, z této kapitoly 
město letos přispívalo pouze dvakrát 
v celkovém objemu 200 tisíc korun. 

 „Prostředky do Fondu pro opravy 
domů může doplnit svým usnesením 
zastupitelstvo. Jakmile se tak stane, při-
jímání žádostí o dotace na opravy střech 
a fasád obnovíme,“ dodal k přijatému 
opatření primátor Vymazal.

Jihlava pokračuje 
ve vysazování 

a údržbě zeleně
 Jihlavská zeleň se opět rozroste.
 Rada města na své poslední schůzi 

odsouhlasila uvolnění částky 326 000 
korun z ekologického fondu města na 
výsadbu dřevin, ošetření stromů a na 
dokumenty pro projekt Revitalizace 
městské zeleně. 

 Nové keře se budou sázet v ulicích 
Riegrova, Erbenova, Žižkova a u ma-
teřských školek v ulicích Resslova a 
Dvořákova. Lípa velkolistá bude vy-
sazena v ulici Jana Masaryka. Plot 
Azylového domu pro ženy a matky s 
dětmi doplní nové popínavé rostliny. 
Celková cena těchto výsadeb je 67 ti-
síc korun.

 Stromolezci se vypraví ozdravit ko-
runy stromů na zahradě školní druži-
ny ZŠ Havlíčkova, na zahradě ZŠ Sei-
fertova, v parčíku za kinem Dukla a v 

Hybrálecké ulici, což vyjde celkem na 
59 tisíc korun.   

 Na 200 tisíc korun přijde doplnění 
dokumentace pro předložení žádos-
ti o evropské peníze na projekt „Re-
vitalizace městské zeleně“- projekt v 
objemu cca 60 milionu korun na roz-
sáhlou úpravu a doplnění zeleně ve 
městě.

 Ze svého ekologického fondu Jih-
lava podporuje péči o zeleň kontinu-
álně, už v úvodu roku radní na nové 
výsadby vydali částku přesahující 200 
tisíc korun. Vloni na výsadby, ošetře-
ní stromů, odstraňování skládek a na 
různé ekologické akce Jihlava z toho-
to zdroje uvolnila 1 107 852 korun. 

 Město z fondu také platí tzv. pas-
port, tedy „inventuru“ zeleně ve měs-
tě, v roce 2008 částkou 1 368 500 ko-
run, letos 1 785 000 korun.  

-lm-

Uzavírka Masarykova náměstí 
Celkem 21 dnů má trvat uzavírka 

vozovky na Masarykově náměstí 21 - 
26 (od křiž. s ul. Znojemská po křiž. 
s ul. Brněnská) za účelem předláždění 
přechodů a povrchů křižovatek v rám-
ci akce „bezbariérová trasa N1 Masa-
rykovo náměstí v Jihlavě“.

 Uzavírka potrvá do 13. září.
 Objížďková trasa se stanoví takto: 

ul. Znojemská – Masarykovo náměs-
tí – ul. Farní – Jakubské náměstí – ul. 
Joštova – ul. Brněnská. Zpět – ul. Br-

něnská – ul. Lazebnická – Jakubské 
náměstí – ul. U Mincovny – Masary-
kovo náměstí – Znojemská, případně 
ul. Brněnská – starý Brněnský most – 
ul. Brněnská. 

 Příjezd pro zásobování k domům 
Masarykovo náměstí od č. 13 po č. 19 
od křižovatky Masarykovo náměstí - 
ul. Farní. 

 Odklon dopravy: ul. Znojemská – 
ul. Čajkovského – ul. Lazebnická – ul. 
Brněnská.                                              -lm-

TENTO týden začaly práce na bezbariérových úpravách na Ma-
sarykově náměstí.                                       Foto: Lubomír Maštera
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 Jihlava má za sebou kulturní udá-
lost roku - Jihlavské havíření, ale blíží 
se Mezinárodní festival dokumentár-
ního fi lmu, také je připravena výsta-
va Pabla Picassa. O hodnocení jsme 
požádali vedoucího odboru školství, 
kultury a tělovýchovy Tomáše Kou-
kala. 

 
 Jihlavské havíření bylo událostí 

roku pro město. Bude se nějak na-
vazovat a pokračovat v této akci?

 Jihlavské havíření bylo ojedinělou 
akcí, která se v nejbližší době opako-
vat asi nebude. Vše vzniklo tak docela 
nevinně, když SMJ byly osloveny no-
siteli tradic (setkání hornických měst 
a obcí ČR) ve věci pořadatelství to-
hoto setkání v Jihlavě. Při sestavování 
osnovy jsme se shodli na tom, že se-
tkání budeme směřovat do doby ko-
nání Jihlavského havířského průvodu,  
a dále se  pokusíme skloubit několik 
akcí, odehrávajících se v daném čase 
v Jihlavě. Tak vzniklo Jihlavské haví-
ření spojením havířského průvodu, 
Jihlavského folkového léta, Koncertu 
bez hranic, Dne Ježka a samotné Se-
tkání. Jsme rádi, že se nám podařilo 
akci zvládnout, že se občanům a ná-
vštěvníkům města líbila, ale ambice 
na další pokračování nemáme.

 Blíží se další kulturní událost 
– Mezinárodní festival dokumen-
tárního fi lmu. Jak město tuto akci 
podporuje?

  Město podporuje akci v rámci 3le-
tého grantu, v letošním roce částkou 
1,5 mil. Kč. 

 Co je připraveno na podzim 
v kultuře?

  Rád bych pozval obyvatele města na 
již tradiční zářijovou (12. 9. 2009)  ak-
ci Den otevřených dveří památek. (Ví-
ce  na str. 25 a 26 – pozn. redakce.)

  Podzim v kultuře přinese již osvěd-
čené programy pořádané DKO, mi-
lovníci jazzu mohou navštívit kon-
certy v Jazz clubu  HD. Další klasikou 
jsou  folkové koncerty a samozřejmě 
dnes již neodmyslitelný MFDF. Mi-
lovníci vážné hudby určitě uvítají Mi-
strovské dirigentské kurzy pořádané 
Komorní fi lharmonií Vysočina.

 Nedávno se v médiích rozhořela 
diskuse o vyváženosti podpory vr-
cholového a rekreačního sportu...

 Domnívám se, že vyváženost nebu-
de nikdy. Vždy se najde někdo nespo-
kojený či ukřivděný. Najít model, který 
by byl dokonalý, tak to je sisyfovská 
práce. Pro město je mnohem důleži-
tější a podstatnější celoroční podpora 
dětí a mládeže. A to nejen u nejmaso-
vějších sportů. V tomto duchu je vy-
tvořena i koncepce sportu ve městě. 

 Připravujete nové granty. Jak se 
osvědčila používaná forma podpor, 
kdy budou vyhlášeny? A  kolik pe-
něz bude k dispozici?

 V současné době zpracováváme vý-
zvy pro rok 2010, tyto by měly spatřit 
světlo světa v září letošního roku. Od 
nových výzev si slibujeme zejména 
zjednodušení pro jednotlivé žadatele.                                              

-lm-

Koukal: Havířením kultura nekončí

TOMÁŠ KOUKA L, vedoucí odboru školství, kutury a tělovýchovy.
Foto: Lubomír Maštera

 Počátkem první poloviny měsíce 
června se opět veřejnosti otevřel ba-
zén E. Rošického. 

 Služby města Jihlavy (SMJ) v době 
odstávky provedly následující opravy 
a rekonstrukce:

- oprava hlavního vstupu do budovy 
- oprava vzduchotechniky v I. PP a 

v II. NP (kde je kavárna) 
- výměna termoskopických ventilů 

ve sprchách 
- oprava technologie kuželny 
- měření a regulace systému
- pravidelná údržba a oprava bazé-

nové technologie
- pravidelná údržba strojovny, kotel-

ny
- pravidelná celková sanitace bazé-

nových van a jímek. 
 Všechny jmenované opravy zajiš-

ťoval prostřednictvím odboru správy 
realit vlastník objektu město Jihlava 
a tyto práce vyšly zhruba na částku 
770.000,-Kč.

 Vstupné na 1 hodinu pro veřejnost 
– bazén E. Rošického:

děti od 1 do 6 let – zdarma
děti od 6 do 15 let, 
důchodci – 30,-Kč
dospělí – 40,-Kč
 Vstupné celodenní – bazén E. Ro-

šického (po opuštění objektu bazénu 
pozbývá platnosti)

děti od 1 do 6 let – zdarma 
děti od 6 do 15 let, 
důchodci – 40,-Kč
dospělí – 50,-Kč
 Tobogán a dětská skluzavka je v ce-

ně vstupného!                                     -lm-

Rekonstrukce 
bazénu Rošického 

 Morový sloup a obě kašny na Masarykově ná-
městí v Jihlavě prochází celkovou údržbou. 

 Narušené části sloupu ze žuly a pískovce spe-
cializovaná fi rma zpevní, mechanicky odstraní 
mechy a řasy, celý sloup omyje, nanese penetraci, 
poškozené části vyplní minerální žulou nebo mi-
nerálním pískovcem. Kovové části budou zbave-
ny rzi a ošetřeny antikorozní a černou grafi tovou 
barvou. Opraveny a částečně nově osazeny bu-
dou i schody a zábradlí. 

 „Dojde i na rekonstrukci zlacených atributů, jako 
jsou například svatozáře. Památka bude na závěr 
barevně sjednocena a opatřena nátěrem chránícím 
před vlhkostí,“ doplnil seznam zákroků provádě-
ných na sloupu Ondřej Stránský z magistrátního 
odboru správy realit, který údržbu památek zajiš-
ťuje. 

 Odborný zásah se týká obou kašen na Masary-
kově náměstí - Neptun a Amfi trité. Budou zpev-
něny, projdou biosanačním ošetřením, mecha-
nickým  a chemickým čištěním, trhliny budou 
vyplněny injektážemi, a na závěr také celoplošně 
penetrovány, barevně sjednoceny a ošetřeny proti 
vlhkosti. 

 Celková cena provedených prací bude 1 288 
086 korun, provede je výtvarný a restaurátorský 
ATELIER OM, práce probíhají od června do 
konce září 2009. Jihlava na práce na sloupu poda-
la žádost o dotaci v programu regenerace městské 
památkové rezervace ve výši 350 000 korun u mi-
nisterstva kultury. 

Dnešní podoba kašen na Masarykově náměstí 
v Jihlavě je z roku 1797, kdy nahradily středově-
ké dřevěné kašny. Jsou ozdobeny pískovcovými 
sochami bohů Neptuna a Amfi trité, autorem je 
sochař Jan Václav Prchal. Morový sloup v horní 
části náměstí nahradil roku 1690 původní pranýř. 
Sloup je poděkováním za to, že se Jihlavě v roce 
1679 až 1680 vyhnula morová epidemie.         -lm-

Morový sloup a kašny se opravují

MOROVÝ SLOUP prochází rekonstrukcí. 
Foto: Lubomír Maštera
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BAVIČ VLADIMÍR HRON, geriatrička Soňa Zajícová - Špinarová a Aleš Ulm z 
České televize při besedě se seniory v kině Sokol.                        Foto: Jiří Varhaník

ZVLÁŠTĚ ODPUDIVOU SKUPINOU obyvatel města jsou sprejeři. Návštěvník 
lesoparku HEULOS toho příliš z takto upravené mapy parku nepozná. 

KLUB FC VYSOČINA JIHLAVA představil nový dres. Za přítomnosti nových po-
sil týmu a desítek fanoušků proběhl jeho křest, kmotry se stali primátor Jaroslav 
Vymazal a náměstek hejtmana kraje Vysočina Martin Hyský. 

 Hlavní kombinací zůstává žlutý dres s modrými trenýrkami, pro zápasy ven-
ku je připraven bílý dres s červenými prvky. Nový dres nese logo klubu a hlavních 
partnerů včetně města Jihlavy, soutěžní premiérou nového úboru bude páteční du-
el s Mostem.

 Představení nového dresu bylo součástí dne pro fanoušky, kteří mimo jiné mohli 
navštívit svoje oblíbené hráče přímo v kabinách, získat jejich autogramy atd. Pro 
děti byl připraven doprovodný sportovní program přímo na hřišti stadionu.

JEŽKOVY POHÁDKOVÉ NEDĚLE byly o prázdninách vítanou atrakcí zejmé-
na pro maminky s dětmi.

JIŽ TRADICÍ se staly koncerty dechovek na Masarykově náměstí. Třebaže senioři 
poslouchali hudbu povětšinou vsedě, mládež si s chutí zatancovala.

PRIMÁTOR MĚSTA Jaroslav Vymazal využil příležitosti kontrolního dne na 
stavbě Parku Gustava Mahlera a seznámil se se stavem prací i v ulici Věžní.

ŠESTICE NADŠENCŮ v rámci projektu humanitární organizace ADRA  po Jih-
lavě čistila výtvory sprejerů.                          Stránku připravil: Lubomír Maštera
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 V plánech města je mimo jiné také 
úprava lokality Skalka. Ta se má svojí 
podobou hodně změnit. V následují-
cím textu přinášíme trochu historie 
i představy projektantů, jak by toto 
sídlo mohlo vypadat v budoucnosti.

Historie a současnost 
 V dobách jihlavské městské pev-

nosti bylo údolí Koželužského poto-
ka a Jihlávky přirozeným hradebním 
příkopem. Po zdokonalení opevně-
ní po roce 1639 a zesílení opevnění 
Švédy v roce 1645 bylo součástí no-
vých zemních valů a byl zde v té do-
bě napuštěn rybník.

 Vlastní úzké údolí Koželužského 
potoka nebylo dodnes zastavěno a s 
jeho zastavěním se i nadále nepočítá 
(viz územní plán), zřejmě také pro-
to, že čas od času bývá zaplavováno 
vodou. K částečné izolaci lokality od 
ostatního města přispělo vybudo-
vání Znojemského mostu (otevřen 
1953) před bývalou Brtnickou brá-
nou a také pozdější přeložka dopra-
vy a vybudování dopravního okruhu 
(Hradební, Brněnská) kolem jihlav-
ského centra. Místo si i proto udržu-
je osobitý ráz.

 V 70. letech 20. století bylo na se-
verní straně řešeného území město 
„ukončeno“ výstavbou panelového 
sídliště (na jih od ulice Telečská). V 
té době byly zasypány a zplanýrová-
ny také rybníkářské stavby (rybník, 
sádky) ve východní části lokality a 
po celé délce nového sídliště zatrub-
něn Koželužský potok i se svými 
přítoky (Pístovský potok). V dolní 
čtvrtině směrem ke Znojemskému 
mostu probíhá Koželužský potok vy-
sokým kamenným korytem.

  Při výstavbě sídliště vytvořená 
plocha byla za socialismu obhos-
podařována jako klasická měst-
ská sídlištní zeleň. Občané si ko-
lem KBV svépomocně vysazovali 
stromy. Vysazované rostliny byly 
poskytnuty občanům jihlavským 
městským zahradnictvím. V horní 
části, která navazuje na vlastní ob-
jekt kopce Skalka, bylo v té době
vybudováno dětské hřiště i s beto-
novým bazénkem nebo brouzda-
lištěm a podél tohoto hřiště v okolí
funkční studánky byly vysázeny řady 
italských topolů.

 Zatrubnění potoka, které ve své 
době mělo zlepšit kvalitu a využi-
telnost údolí, se z hlediska hygie-

Jihlavská Skalka se má změnit

nického a technického výrazně ne-
osvědčilo. V současnosti přibyla 
nová kritéria krajinářská, ekologická, 
i ta jsou důvodem vzrůstající potře-
by zpětného odtrubnění potoka a 
revitalizace jeho břehů. Nezbytnost 
odtrubnění je opodstatněna také 
velkou kolísavostí vody a aktualiza-
cí potřeby protipovodňové ochrany. 

Hlavní cíle studie
 Navrhovanou rekonstrukcí ploch 

v údolí Koželužského potoka by měl 
být vytvořen prostorově a výrazově
jednotný, atraktivní městský pro-
stor, který by se stal cílem vycházek 
a krátkodobé rekreace a sportu oby-
vatel.    

 Studie zkoumá možnosti využití 
dané lokality, maximalizuje progra-
movou náplň území a zohledňuje
požadavky investora, kterými bylo 
především odtrubnění a revitaliza-
ce Koželužského potoka, popřípadě
jeho přítoků, obnova a regulace do-
pravy v území, včetně návrhu směru, 
průběhu a řešení budoucí cyklostez-
ky a regulované motorové dopravy, 
obnova dětských hřišť a sportov-
ních hřišť doplňujících chybějící
plochy a nastínění potřebných pěs-

tebních zásahů do zeleně.
 Kompoziční princip je založen 

na vytvoření polyfunkčního cent-
ra, ohniska, vyvrcholení cíle cesty, 
ke kterému se sbíhají nebo ho teču-
jí všechny probíhající linie, zahuš-
tění intenzity programu ve směru
z východního nástupu směrem k to-
muto ohnisku na západě. Linie se 
zde propojují a na vhodných uzlo-
vých místech kříží. Probíhají úzkým 
a uceleným pásem volné přírody v 
kulisách romantické siluety vrcho-
vinné krajiny na jihu a jsou odčle-
něny lemem vegetace podél severní 
strany. Výrazným novým prvkem -
hlavní linií - je široké, přírodně poja-
té řečiště proměnlivé šířky a hloub-
ky a proměnlivého příčného profi lu.
Pěšiny a cyklostezka se prostorem 
vhodně klikatí a střetávají se s ře-
čištěm přes plošně velké dřevěné
lávky. 

Koželužský potok
 Samotné odtrubnění Koželužského 

potoka bude náročný technologic-
ký úkol. Nové koryto bude pravdě-
podobně kolidovat s řadou podzem-
ních inženýrských sítí. Povede k nut-
nosti kácení většího počtu stávají-
cích dřevin. Na vlastní technické ře-
šení a výstavbu konstrukce koryta 
musí navázat jeho úpravy vzhledu,
které povedou k vytvoře-
ní přírodního charakteru ře-
čiště. Výsledkem by neměl být
obvyklý technologický kanál, ale pří-
rodě podobný tok klikatící se upro-
střed kultivované zeleně. Koželuž-
ský potok po úpravách břehů bude 
doplněn pohyblivými výtvarně po-
jatými atrakcemi. Prvotní úvaha o
vytvoření rybníka, jakési reminis-
cenci na historické rybniční stavby, 
byla nakonec opuštěna. Vedla by
totiž k dalšímu rozdrobení údolí 
a původní lokalizace již dnes není 
možná. 

Jezírko pod Skalkou
 Na revitalizaci Koželužského poto-

ka naváže rekonstrukce jezírka pod 

Skalkou.
Předpokládá se rekonstrukce a re-

vitalizace historicky doložené vodní 
tůně na úpatí pahorku Skalka. Pro
koupání by sloužit toto jezírko asi 
jako dříve nemohlo. Dle současných 
hygienických předpisů by patrně
nevyhovělo. Jeho vodní hladina 
by se však mohla stát přínosnou 
atrakcí, součástí vybavení dětského
hřiště. Břehy jezírka budou vymo-
delovány a osázeny, dno vyčiště-
no a prohloubeno. Jezírko bude od
dětského hřiště odděleno hrází s dře-
věným molem a doplněno technic-
kým objektem přepadu nebo stavi-
dla. Přebytečná voda bude vytékat z 
jezírka pod konstrukcí přístupových 
ploch a vtékat do nového řečiště
potoka.

 Cyklostezka
 Základnímu principu křížení linií 

bude podřízena také navrhovaná 
trasa pro cyklisty. Křížením této bu-
doucí cyklostezky zpomalujeme zá-
měrně v řešeném území dopravu na 
ní, především v západní části, kde
by měl být nově vznikající areál 
pod Skalkou i pro cyklisty cílem 
cesty. Cyklostezka je navržena jako 
barevný pás procházející územím, 
jasně oddělený od chodníku a pě-
šin. Vhodné by bylo řešení povrchu
například barevnou živicí.

Chodníky a pěšiny
Chodníky a pěšiny budou jednak 

přiřazeny k budoucí cyklostezce, ne-
bo budou využity stávající chodníky
a komunikace, aby nevznikala další 
- pro prostorové i výtvarné uspořá-
dání údolí - nadbytečná linie. Pouze
ve střední části prochází prome-
nádní chodník samostatně podél 
vody v porostech stromů. Integrace
s cyklostezkou a šíře jednotlivých 
komunikací vyhovuje provozu, kte-
rý je zde předpokládán. Tvarosloví a
uspořádání chodníků bude vychá-
zet také z celkové jednotné výtvar-
né koncepce.                                           

-lm-

LOKA LITA Skalka ve své současné podobě neplní požadavky funkční městské zástavby.                   Foto: Lubomír Maštera
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Stavební práce na projektu „Rozšíření sítě cyklistických stezek v Jihlavě“, 
který zahrnuje vybudování dělené stezky pro chodce a cyklisty včetně osvět-
lení do Pístova a smíšené stezky pro chodce a cyklisty pod komunikací Hav-
líčkova, se dostávají do závěrečné fáze.

Na úseku do Pístova byly dokončeny práce spojené s ubouráním části haly 
v bývalých kasárnách a výstavba štítové zdi, práce týkající se kanalizace a za-
trubnění, byly vystavěny opěrné zdi a dokončena většina výkopových a zem-
ních prací. V současné době probíhá asfaltování, pokládka zámkové a hmato-
vé dlažby a úprava terénu.

Projekt „Rozšíření sítě cyklistických
stezek v Jihlavě“

Na úseku pod komunikací Havlíčkova došlo z důvodu zvýšené hladiny ře-
ky Jihlavy k dočasnému pozastavení prací, v současné době již stavební práce 
pokračují. Po dokončení přípravných prací pro betonování a montáži bedně-
ní bylo minulý týden zahájeno vlastní betonování.

Výstavba obou úseků by i přes zdržení na úseku pod mostem Havlíčkova 
měla být dokončena do konce září letošního roku. 

Tento projekt je spolufi nancován z Regionálního operačního programu 
NUTS 2 Jihovýchod, výše dotace byla poskytovatelem dotace Regionální 
radou regionu soudržnosti Jihovýchod schválena ve výši 92,5 % celkových 
způsobilých výdajů.                                                                                                      -lm-

Ani varovné 
cedule nepomáhají
 Je s podivem, že pro některé řidi-

če není dostatečným varováním ani 
dopravní značka, upozorňující na 
úseky měření rychlosti. „Ve vybra-
ných úsecích strážníci provádějí mě-
ření rychlosti vozidel a přesto, že jsou 
úseky označeny dopravními značka-
mi, neustále se vyskytují řidiči, kteří 
zde jezdí rychle,“ řekl zástupce ředi-
tele městské policie Stanislav Maš-
tera. 

 Strážníci zadrželi pachatele krá-
deží kabelek. Zadržený je podezře-
lý z toho, že se na území Jihlavy do-
pouštěl opakovaně trestné činnosti. 
Jeho jednání probíhalo tak, že si vy-
tipoval osobu vyššího věku a v ne-
střežený okamžik jí sebral kabelku a 
dal se na útěk.  

 Při kontrolní činnosti byl na Ma-
sarykově náměstí v části, kde platí 
zákaz vjezdu, zadržen řidič, který 
řídil vozidlo v době, kdy mu tato 
činnost byla zakázána. Strážníci za-
drželi dva pachatele poškozování 
zaparkovaných vozidel. Na základě 
oznámení pozorného občana byl 
zadržen muž podezřelý z vloupání 
do chatek v zahrádkářské kolonii.

-lm-

 Od března letošního roku na jih-
lavských školách probíhá projekt, 
který se jmenuje „Vlastním hodno-
cením  ke zvyšování kvality“. Takový 
proces se jmenuje  autoevaluace.

 „Cílem projektu je podpora rozvoje 
znalostí a dovedností pracovníků zá-
kladních škol města Jihlavy v oblasti 
autoevaluace,“ řekl Tomáš Koukal z 
odboru školství, kultury a tělovýcho-
vy magistrátu.

 Projekt je zaměřen na další vzdě-
lávání pedagogických pracovníků 
základních škol, analyzuje současné 
metody v oblasti evaluace v České 
republice, analyzuje metody evalu-
ace používané v zemích Evropské 
unie, vytváří nové metody a postupy 
v oblasti autoevaluace, rozvíjí evalu-
ační kulturu na základních školách, 
využívá zpětnou vazbu pro zvyšo-
vání kvality škol a zajišťuje efektivní 
využití výstupů k rozvoji školy a ke 
zlepšení podmínek vzdělávání.

 Hlavní pilíře projektu jsou výměna 
zkušeností s autoevaluačními aktivi-
tami mezi jednotlivými základními 
školami, analytické zkvalitnění prá-
ce, a vytvoření funkčního nástroje 
pro vlastní hodnocení školy.

 „Na 60 pedagogických pracovníků 
z deseti základních jihlavských škol, 
které jsou do projektu zapojeny, se se-
známí na jednotlivých workshopech 
s dostupnými autoevaluačními nástroji 
na území ČR, s významem autoevalu-
ačních aktivit ve státech EU, s nácvi-
kem diagnostických metod a nástrojů 
používaných při autoevaluaci (dotaz-
níkové šetření, řízené rozhovory, klima 

EU dotuje projekt škol 5 miliony

školy, testování žáků),“ popsal projekt 
Koukal. 

 V následných šesti workshopech 
budou pedagogové proškoleni v ob-
lastech „Podmínky ke vzdělávání“, 
„Průběh vzdělávání“, „Kultura školy“, 
„Řízení školy“, „Výsledky vzdělává-
ní“a „Výsledky práce školy vzhledem 
k podmínkám vzdělávání a ekono-
mickým zdrojům“. 

PEDAGOGIČTÍ pracovníci jihlavských ZŠ se v rámci projektu „Vlastním hodno-
cením ke zvyšování kvality“ připravují na svoji profesi.                Foto: archiv NJR

 Řešitelem projektu je město Jih-
lava spolu s partnery projektu Me-
todickým a evaluačním centrem 
a  Vysočinou Education. Předpo-
kládaným datem ukončení realizace 
projektu je 31. srpen 2011. Projekt 
je spolufi nancován z Evropského 
sociálního fonku a stáního rozpočtu 
ČR, fi nanční dotace činí 4 899 982 
Kč.                                                        -lm-

Jihlavské havíření 2009 se stalo 
kulturní událostí roku. Nyní je také 
zpracováno formou CD a je možno 
si je koupit na turistickém informač-
ním centru magistrátu.                  -lm-
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 Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky v roce 
2009 se budou konat v pátek 9. října 
2009 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a v sobotu 10. října 2009 od 8.00 ho-
din do 14.00 hodin. 

 Bude se jednat o předčasné volby, 
které zkrátí páté volební období Po-
slanecké sněmovny Parlamentu ČR. 
Současně jsou zkráceny termíny pro 
organizaci voleb. 

 Hlasování opět probíhá ve stálých 
volebních okrscích. Informace o síd-
lech volebních místností a o tom, do 
kterého volebního okrsku patříte, 
jsou k dispozici na www.jihlava.cz v 
mapových projektech pro veřejnost. 
Ke změně sídla volební místnosti 
došlo ve volebním okrsku č. 1. Nově 
je volební místnost v ubytovně fi rmy 
KRONOSPAN CR spol. s r. o., Pávov 
č. 124. (V říjnovém vydání NJR na-
jdete volební přílohu s těmito údaji - 
pozn. redakce). 

Kdo může volit?
 Voličem je státní občan ČR, který 

alespoň druhý den voleb dosáhl vě-
ku nejméně 18 let. Volič hlasuje ve 
volebním okrsku podle místa trvalé-
ho pobytu. Po příchodu do volební 
místnosti prokazuje svoji totožnost a 
státní občanství platným občanským 
průkazem nebo platným cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pa-
sem České republiky anebo cestov-
ním průkazem.

 Voliče, kteří jsou ve městě hlášeni 
k trvalému pobytu, vede magistrát, 
správní oddělení, evidence obyvatel 
v tzv. stálém seznamu voličů. Každý 
volič si může v úředních hodinách na 
magistrátu ověřit, zda je v tomto se-
znamu zapsán. Dále vede tzv. zvláštní 
seznam voličů, do kterého zapíše voli-
če, který je v nemocnici a nemůže vo-
lit v místě svého trvalého pobytu.

Voličský průkaz
 U těchto voleb lze také volit na vo-

ličský průkaz, který na žádost voliče 
vystaví obecní úřad v místě trvalého 
pobytu voliče. Voličský průkaz oprav-
ňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního 
seznamu voličů ve dnech voleb v ja-
kémkoliv volebním okrsku na území 
ČR i v jakémkoli zvláštním volebním 
okrsku v zahraničí. 

 Žádost o vydání voličského průkazu 
lze podat písemně s ověřeným podpi-

V říjnu půjdeme opět k volbám

sem voliče nejpozději do 2. října 2009 
nebo osobně do 7. října 2009 na ma-
gistrátu města, správním odboru, evi-
denci obyvatel, kancelář č. 12, tel. 567 
167 238. Magistrát předá voličský 
průkaz voliči nejdříve 24. září 2009 
nebo jej voliči zašle poštou. Formulář 
žádosti o vydání voličského průkazu 
je k dispozici také na www.jihlava.cz v 
sekci Volby do PS Parlamentu ČR. 

Hlasovací lístky
 Hlasovací lístky pro volby do Posla-

necké sněmovny jsou vytištěny samo-
statně pro každou politickou stranu, 
politické hnutí a koalici. Na každém 
hlasovacím lístku je uvedeno číslo ur-
čené losem. Dodané hlasovací lístky 
nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, a 
to v případech, kdy kandidátní listina 
politické strany, politického hnutí ne-
bo koalice nebyla zaregistrována ani 
na základě přezkoumání soudem.

 Hlasovací lístky jsou opatřeny otis-
kem razítka krajského úřadu a jsou 
voličům distribuovány nejpozději 
3 dny přede dnem voleb, tj. 6. října 
2009. V případě, že dojde k jejich po-
škození nebo ztrátě anebo volič zjistí, 
že nemá k dispozici všechny hlasovací 
lístky, je možné ve dnech voleb požá-
dat ve volební místnosti okrskovou 
volební komisi o vydání nové kom-
pletní sady hlasovacích lístků.

Jak hlasujeme?
 V prostoru určeném pro úpravu 

hlasovacích lístků vloží volič do úřed-
ní obálky jeden hlasovací lístek. Na 
hlasovacím lístku, který vkládá do 
úřední obálky, může přitom zakrouž-
kováním pořadového čísla nejvýš u 
čtyř kandidátů uvedených na témže 
hlasovacím lístku vyznačit, kterému z 
kandidátů dává přednost. Jiné písem-
né úpravy hlasovacího lístku nemají 
na jeho posouzení vliv.  

 Volič může požádat ze závažných, 
zejména zdravotních, důvodů ma-
gistrát na tel.: 567167150 a ve dnech 
voleb okrskovou volební komisi o 
to, aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost, a to pouze v územním ob-
vodu stálého volebního okrsku, pro 
který byla okrsková volební komise 
zřízena. V takovém případě okrsková 
volební komise vyšle k voliči dva své 
členy s přenosnou volební schránkou, 
úřední obálkou a hlasovacími lístky.                                                    

-lm-

PŘÍPRA VY k volbám na magistrátě fi nišují.                     Foto: Lubomír Maštera
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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.                                

-lm-

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
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Statutární město Jihlava a agentura TIME, kulturní a církevní instituce v Jihlavě zvou všechny občany na 19. ročník akce

Brána Matky Boží  |  Věžní 1
otevřeno  10–13, 14–18  |  prohlídky s průvodcem v 11 a 14 hod. 
s kapacitou 20 osob  |  stálá výstava obrazů ak. mal. Gustava Kruma  
|  vstupné zdarma

Jihlavské historické podzemí  |  Hluboká 1
prohlídky s odborným výkladem v 10, 11, 12, 14, 15, 16 a 17 hod. 
(max. počet osob 45 ve skupině)  |  prohlídky s urozeným rytířem 
Davidem z Kocensteinu v 15 a 16 hod.  |  vstupné zdarma

Muzeum Vysočiny  
|  Renesanční cechovní dům – Masarykovo náměstí 57  |  Renesanční 
měšťanský dům – Masarykovo náměstí 58
otevřeno   9–12, 12.30–17  |  prohlídky s odborným výkladem v 10 
a 13 hod. (PhDr. Dana Nováková)  |  historické prostory přístupné 
zdarma (mázhaus, renesanční kryté dvory, cechovní síň, vnitřní dvor-
ní trakt)  |  expozice za snížené vstupné (50%)

Oblastní galerie Vysočiny  |  Komenského 10  |  Masary-
kovo náměstí 24 
otevřeno  9–12.30, 13–17  |  prohlídka s odborným výkladem v bu-
dově Komenského 10 v 10 hod. (Veronika Prchalová)  |  vstupné 
zdarma

Vyhlídková věž kostela sv. Jakuba  
|  Jakubské náměstí
otevřeno  10–13, 14–18  |  prohlídky s výkladem v 12 a 16 hod. 
s kapacitou 20 osob – bez průvodce individuálně během otevírací 
doby  |  vstupné zdarma

Kostel sv. Ignáce z Loyoly  |  Masarykovo náměstí
otevřeno  9–11, 14–16  |  prohlídka s odborným výkladem ve 14 
hod. (PhDr. Pavel Jirák)

Kostel sv. Jakuba Většího  |  Jakubské náměstí
otevřeno pouze na prohlídku s odborným výkladem v 9 hod. 
(Mgr. David Zimola)

Kostel sv. Jana Křtitele  |  Jánský kopeček
otevřeno  10–11, 14–16  |  prohlídka s odborným výkladem v 15 
hod. (PhDr. Zdeněk Jaroš)  |  vstupné zdarma

Kostel sv. Ducha  |  Smetanovy sady
otevřeno  9–12, 14–17  |  prohlídka s výkladem v 10 hod. 
(Ing. Michal Rod)

Minoritský kostel Nanebevzetí Panny Marie  
|  ulice Matky Boží
otevřeno  9–12, 14–17  |  prohlídka s odborným výkladem v 10 hod. 
(Mgr. David Zimola)

Pravoslavná kaple  |  Masarykovo náměstí 4
otevřeno  9–12, 14–17  |  prohlídky s výkladem v 9, 10, 11, 14, 15, 
16 hod. (Mgr. Jan Pavel Baudiš)

Kostel sv. Pavla  |  ulice Dvořákova
otevřeno  10–12, 14–17  |  prohlídka s výkladem ve 14 hod. 
(Jan Keřkovský)

Městská knihovna Jihlava  |  Hluboká 1
prohlídka s odborným výkladem v 11 hod. (PhDr. Jarmila Daňková)

Dům Husova 10, Jihlava  |  (soukromý objekt)
otevřeno  9–17  |  prohlídky s výkladem v 9, 10, 11, 13, a 16 hod. 
(zajišťují studenti ŠECR v Jihlavě)  |  prohlídky s odborným výkladem 
v 14 a 15 hod. (Dr. Ing. arch. Jaroslav Huňáček)

Dům Husova 12, Jihlava  |  (soukromý objekt)
otevřeno  9–17  |  prohlídky s výkladem v 9, 10, 11, 13, 14, 15 a 16 
hod. (zajišťují studenti ŠECR v Jihlavě)

Historická radnice  |  Masarykovo náměstí 1
otevřeno  9–17  |  prohlídky s výkladem v 9, 10, 11, 12, 14, 15 
a 16 hod. (zajišťuje TIC)  |  kapacita prohlídek omezena na 30 osob  
|  Bezplatné vstupenky budou k dispozici na Turistickém informačním 
centru, Masarykovo nám. 2 – otevřeno od 8 do 17 hodin.

navštivte památky

pod názvem Památky
měřené časem

Den otevřených 
dveří 
památek
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11. září 2009
Jihlavská radnice, velká gotická síň

18.30  koncert Mladého komorního pěveckého sboru 
Ostwürttemberge. V. z Heidenheimu  |  repertoár: 
Dove, Durufl é, Górecki, Hammerschmidt, Kaminski, 
Lauridsen, Mendelssohn-Bartholdy, Nees, Rheinber-
ger, Schütz

12. září 2009
Masarykovo náměstí

Pozdrav z Čech a Moravy – přehlídka dechových hudeb: 
  9.45  Carmen, Camélie, Princess – mažoretky 
  z Nového Města na Moravě
10.00   zahájení – primátor města Jihlavy
10.05–11.00  Zuberská šestka
11.00  vystoupení mažoretek
11.10–12.30  Golčovanka
12.30–14.00  Palavanka
14.00–15.30  Jihočeská Podhoranka
15.30–17.00  Mistříňanka
  Moderuje Karel Paštyka. 

Parkán u brány Matky Boží 
POHÁDKOVÝ PARKÁN aneb odpoledne pro děti i dospělé: 
13.00–14.00  Královna barev  |  Divadýlko z pytlíčku – Praha
14.00–14.30  Čáry máry fuč  |  kouzelnická show Martina Hrušky 

– I. část
14.30–15.30  Trampoty krále Bumbáce  |  BOBOdivadlo – Jihlava
15.30–16.00  Čáry máry fuč  |  kouzelnická show Martina Hrušky 

– II. část
16.00–17.00  Vodnická škola  |  Rybníkáři – České Budějovice
17.00–17.30  Zpíváme s vodníky  |  Rybníkáři – České Budějovice
17.30–18.30  Císařovy nové šaty  |  Divadlo KRAB – Praha
  Moderuje Josef Doležal.

Travnatá plocha u hradeb, prostory v okolí brány

doprovodný program pro děti: Skákací hrady, trampolína  |  Dětské 
soutěžní atrakce  |  Twist – výherní kolo  |  Výtvarná 
dílna  |  Malování dětí na obličej

Jihlavské historické podzemí

15.00 a 16.00 prohlídky s urozeným rytířem Davidem z Kocensteinu 

Projížďky koňským povozem historickou částí Jihlavy 

10.00–17.00  kočí František Nešpor z Kněžic, projížďky zdarma  
|  nástupní místo: parčík za kinem Dukla  |  trasa: 
parčík, ul. Věžní, ul. Benešova, Masarykovo náměstí, 
ul. Matky Boží, ul. Věžní, parčík 

Dům fi lharmonie, Kosmákova 9

19.00  3. abonentní koncert Komorní fi lharmonie Vysočina
  |  vstupné 120 a 100 Kč

  
Změna programu vyhrazena. 

Dům Gustava Mahlera  |  Znojemská 4
otevřeno  10–12, 13–18  |  prohlídka s výkladem v 15 hod. s kapa-
citou 20 osob (PhDr. Jana Bečková)  |  vstupné zdarma

Picasso v Jihlavě

výstava grafi k a reprodukcí světoznámého umělce Pabla 
Picassa  |  vstupné 120 Kč, 60 Kč (děti, studenti, důchodci 
a průkazy ZTP)

Radniční restaurace a vinárna  
|  Masarykovo náměstí 66/67
otevřeno  10–11  |  prohlídka s průvodcem v 10 a 10.30 hod. 
(Dr. Ing. arch. Jaroslav Huňáček)

Dům fi lharmonie  |  Kosmákova 9
otevřeno  9–12, 14–17  |  prohlídky s výkladem průběžně dle zájmu 
(PhDr. Drahomíra Majerová, Mgr. Jiří Jakeš, Vladimír Holeš)  |  vstup-
né zdarma

3. abonentní koncert Komorní fi lharmonie Vysočina

19 hod.  |  vstupné 120 a 100 Kč

program

Partneři akce:

Turistické informační centrum
Masarykovo nám. 2, Jihlava, tel. 567 167 158–9
12. 9. 2009 otevřeno 8.00–17.00 hodin
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Picasso 
v Jihlavě!

9.9.-7.11.2009
Dům Gustava Mahlera

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.
Ve spolupráci s Kunstmuseum Heidenheim.
Výstava se koná pod záštitou Velvyslanectví Španělského království v ČR.

Grafiky, kresby a plakáty 
- inspirace býčí arénou 
  a minotaury

D
oprovodný program

www.picassovjihlave.cz

Divadelní představení (Horácké divadlo Jihlava)

25.9. a 26.9. 
19:00

Divadlo Ungelt Praha: „Picasso“ (Vilma Cibulková, Milan Kňažko)

Koncerty  (Dům filharmonie)

20.9. a 25.10.
19:00

Komorní filharmonie Vysočina: „Pocta Picassovi I a II“

vstupné: 290 Kč (plné)/241 Kč (snížené)

vstupné: 60 Kč

7.10 a 21.10.
16:00-17:00

Komentované prohlídky (Dům Gustava Mahlera )

Pod vedením PhDr. Olgy Uhrové z Národní galerie v Praze
vstupné: 120 Kč (plné)/60 Kč (snížené)

23.9., 7.10., 14.10., 21.10.
ranní: 10:00-11:30

30.9., 20.10., 4.11.
odpolední: 16:00-17:30

Na téma: Picasso a jeho doba

Lektorské kurzy (Dům Gustava Mahlera )

vstupné: 50 Kč

17.9., 22.9., 24.9., 29.9., 1.10., 6.10., 9.10., 13.10., 15.10., 22.10., 27.10., 
29.10., 3.11., 5.11.

Výtvarné dílny (Dům Gustava Mahlera )

Pod vedením lektorů z Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
vstupné: 50 Kč

Doprovodné programy

Otevírací doba: úterý - neděle 10-12 13-18
telefon: +420 567 167 132
e-mail: mahler@jihlava-city.cz
vstupné: 120 Kč (plné) /60 Kč (snížené)

9.9.-7.11. 2009
Dům Gustava Mahlera

www.picassovjihlave.cz

1. KDO BYL PABLO PICASSO?

2. PABLO PICASSO JE POVAŽOVÁN 
    ZA NEJVÝZNAMNĚJŠÍ OSOBNOST KTERÉHO STOLETÍ?

3. JAKÉ NÁRODNOSTI BYL PABLO PICASSO?

4. JAK SE JMENUJE OBRAZ, JÍMŽ VYJÁDŘIL SVŮJ PROTEST 
    PROTI FAŠISTICKÉMU REŽIMU GENERÁLA FRANCA VE ŠPANĚLSKU?

5. JAKÝ SYMBOL ZVOLIL NA PLAKÁT 
    SVĚTOVÉHO MÍROVÉHO KONGRESU V ROCE 1949?

7. JE NA VÝSTAVĚ VYSTAVENO DÍLO „BÝČÍ HLAVA ZLEVA“, Z ROKU 1954? 

ANKETA 
PICASSO V JIHLAVĚ!

6. NA JEHO OBRAZECH SE ČASTO OBJEVUJE POSTAVA MINOTAURA. KDO TO JE?

MALÍŘ

NATĚRAČ

ZEMĚDĚLEC

17. STOLETÍ

20. STOLETÍ

19. STOLETÍ

FRANCOUZSKÉ

ŠPANĚLSKÉ

PORTUGALSKÉ

GRANADA

GUERNICA

CORDOBA

OREL

HOLUBICE

SLEPICE

NETVOR S LIDSKÝM TĚLEM A KOŇSKOU HLAVOU

KŮŇ S LIDSKOU HLAVOU

NETVOR S LIDSKÝM TĚLEM A BÝČÍ HLAVOU

ANO

NE

Dům Gustava Mahlera
Znojemská 4, 586 01 Jihlava
tel: +420 567 167 132, e-mail: mahler@jihlava-city.cz

Anketu vyplňte, vystřihněte a doneste na Dům Gustava Mahlera
nezpozději do 30.9.2009.
10 vylosovaných obdrží věcné ceny s motivem výstavy. 

             www.picassovjihlave.cz

     9.9.-7.11. 2009

  
 JMÉNO A PŘÍJMENÍ 
 ADRESA

 TELEFON  

KONTAKTNÍ ÚDAJE
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 V Jihlavě začátkem srpna proběhlo 
setkání ke vzpomínce na oběti jus-
tičních vražd politických vězňů pa-
desátých let, popravených ve věznici 
Krajského soudu v Jihlavě v letech 
1950 až 1952. 

 Ve dnech 7. až 11. února 1950 pro-
bíhalo v Jihlavě soudní přelíčení se 
skupinou bývalých činovníků a členů 
lidové strany, kteří byli obžalováni 
z údajného vyzvědačství, sabotáže, 
nedovoleného ozbrojování, vydávání 
a rozšiřování protistátních letáků. 

 Do čela jihlavské protistátní sku-
piny byli postaveni místní členové 
a bývalí funkcionáři lidové strany, 
místní brašnář Karel Veselý, obchod-
ník Jan Tuček a truhlář František 
Rod, všichni byli obžalováni z pří-
prav úkladné vraždy bývalého před-
sedy jihlavského národního výboru 
Dobrovolného, čili z trestného činu, 
který nikdy nespáchali. 

 Tresty, které vynesl generál Matou-
šek, byly vysoké - tři rozsudky smrti 

Uctít památku nevinných 
přišlo asi sedmdesát lidí

POLOŽENÍM věnců a květin si připo-
menuli účastníci pietní akce v Tyršově 
ulici oběti politických procesů padesá-
tých let.                                     Foto: -pk-

provazem. Byly vykonány 17. června 
1950. Pietě předcházela mše v koste-
le sv. Ignáce na Masarykově náměstí, 
vzpomínkový akt proběhl u památ-
níku na popravené v Tyršově ulici.

 Vzpomínkové akce se letos zúčast-
nilo asi sedm desítek lidí, k přítom-
ným promluvili zástupci několika 
institucí – primátor Jihlavy Jaroslav 
Vymazal, radní kraje Vysočina Ma-
rie Kružíková, zmocněnec vlády 
pro lidská práva Jan Litomiský, člen 
předsednictva Konfederace politic-
kých vězňů České republiky (KPV 
ČR) Jiří Málek, a člen rady KPV ČR 
Karel Linhart, který přidal osobní 
vzpomínky na věznění v cele, ze kte-
ré vyšel na popravu nevinný Franti-
šek Rod. 

 Přítomní uctili památku obětí po-
ložením květin a minutou ticha, na 
závěr akce zazněla hymna. Pietní akt 
připravilo statutární město Jihlava ve 
spolupráci s Konfederací politických 
vězňů České republiky.                  -lm-

 Výzdoba radničních oken se nelí-
bí jen návštěvníkům centra. Za svůj 
domov si ji zvolila i holubice a vy-

Náměstek má za oknem holoubě
vedla zde na svět mladé.

 Když se v minulých letech rada 
města Jihlavy rozhodovala o regu-

laci holubů v centru, 
první náměstek pri-
mátora Radek Vovsík 
se vyjadřoval zdržen-
livě až nesouhlasně. 
„Holubi patří ke ko-
loritu města, nechal 
bych je být,“ odpoví-
dal tehdy náměstek 
na připomínky o zvy-
šujícím se množství 
ptáků na Masaryko-
vě náměstí a v jeho 
okolí.

 O jeho shovívavos-
ti s příslušníky ptačí 
říše si na jihlavských 
střechách štěbetají 
nikoliv vrabci, ale sa-
motní holubi - truh-

V KVĚTINOVÉ výzdobě na radnici za oknem ná-
městka primátora Radka Vovsíka vyrůstá mládě holu-
ba.                                                           Foto: archiv NJR

 Cyklistický závod „Cyklista Vy-
sočiny 2009“ se blíží k vyvrcholení. 
Druhá fáze soutěže proběhne 19. 
září 2009 v Nové Ríši. Pořadatel-
stvím cyklistického závodu je pově-
řene Městská policie Jihlava. 

 „Zúčastnit se jí mohou pouze zare-
gistrovaní účastníci, kteří v první fázi 
soutěže ujeli minimálně 50 km me-
zi libovolnými kontrolními místy. V 
tento den závodníci absolvují doved-
nostní disciplíny a fi nálový závod po 
stanovené trase (bude s předstihem 
uvedeno na našich stránkách), která 
povede z větší části terénem. Pro je-
jí absolvování doporučujeme použít 
horská nebo trekingová kola,“ řekl ře-
ditel městské policie Jan Frenc.

 Podmínkou účasti na fi nálovém 
závodě je cyklistická přilba, bez kte-
ré se účastník nebude moci zúčast-
nit tohoto závodu. 

Cenami pro vítěze jsou poukázky 
v hodnotě 3000, 2000 a 1000 Kč. 

Více informací můžete čerpat z 
webové stránky 
www.cyklistavysociny@seznam.cz.     

       -lm-

Cyklista Vysočiny
 fi nišuje

 V Jihlavě se v příštím roce začne 
stavět další velké obchodní centrum. 
Vznikne na okraji města u výpadové 
silnice na Pelhřimov. Výhledově by 
mělo zabrat 160.000 metrů čtvereč-
ních. 

 První část, která má být otevře-
na na jaře 2011, nabídne 25.000 až 
40.000 metrů čtverečních nájem-
ních ploch, novinářům to oznámil 
Richard Urvay, projektový manažer 
developerské společnosti Aventin. 
Celý projekt bude stát 800 až 900 
milionů korun.

 Firma Aventin, za níž stojí rakous-
ká společnost RoMa, slíbila městu v 
této lokalitě postavit i okružní křižo-
vatku na silnici u hřbitova a zlepšit 
napojení na Rantířovskou ulici. Na 
své náklady také odbahní soused-
ní rybník. Po jeho hrázi pak povede 
asi půl kilometru dlouhá cyklostez-

Nákupní centrum na Pelhřimovské

ka, kterou také zaplatí investor. „Tyto 
stavby budou dokončeny do otevření 
první části areálu, bez toho by centrum 
nemohlo být uvedeno do zkušebního 
provozu,“ uvedl architekt Radomír 
Kaman.

 Developer teď čeká na územní roz-
hodnutí, stavba by měla začít na jaře 

2010. Mezi klíčovými 
nájemci v centru mají 
být velký potravinář-
ský řetězec, hobby ob-
chod a prodejna s ná-
bytkem; v areálu bude 
přes 1000 parkovacích 
stání. Po dokončení 
celého plánovaného 
komplexu se bude jed-
nat o největší obchod-
ní centrum v Jihlavě.

Stavbu zvažoval in-
vestor několik let. V 

Česku již jeho centra fungují v Břec-
lavi, Táboře a Třebíči. Pro Jihlavu se 
rozhodl proto, že spádovou oblast 
města tvoří 100.000 obyvatel. O fi -
nancování projektu teď investor jed-
ná s českými a rakouskými bankami. 
Předpokládá, že přes hospodářskou 
krizi peníze sežene.

 Náměstek jihlavského primátora 
Radek Vovsík uvedl, že město tako-
vé velké investory vítá. „S tím, že to 
pochopitelně nesmí ztěžovat život v té 
oblasti, ve které se ta investice nachá-
zí,“ řekl. U tohoto projektu je podle 
něj dobře vyřešeno dopravní napoje-
ní na okolní silnice, lidem v okolí by 
neměl škodit.  

 Naopak kvůli nesouhlasu radnice 
se v Jihlavě nebude stavět velké ná-
kupní centrum ve Vrchlického ulici. 
Protože proti němu protestovali oby-
vatelé sousedních domů, neschválilo 
v červnu zastupitelstvo změnu územ-
ního plánu, která by takovou stavbu 
umožnila. V Jihlavě je zatím největší 
obchodní centrum City Park, které 
bylo otevřeno loni na podzim. Na-
chází se v sousedství historického 
centra a nabízí přes 26.000 metrů 
čtverečních obchodních ploch, 850 
parkovacích míst i multikino.

 Celková plocha nákupních center 
v Česku loni přesáhla 1,9 milionu 
metrů čtverečních. Z hlediska plo-
chy nákupních center na 1000 oby-
vatel se Česko řadilo těsně pod prů-
měr EU.

lík s květinami na okně náměstkovy 
pracovny si vybrala jedna holubice 
jako místo pro hnízdo. 

 Rolety okna proto v posledních 
týdnech zůstávaly zataženy, aby 
holubici nerušil pohyb v kancelá-
ři. „Stal se z toho rituál, každé ráno 
s kolegy kontrolujeme, jak se holubici 
daří. Před několika dny jsme poprvé 
uviděli dvě holoubata. Jedno pošlo, ale 
druhé se má čile k světu. Dnes bylo na 
hnízdě poprvé chvíli samo,“ popsal 
Radek Vovsík sledování holubí ro-
dinky. 

 Po celou dobu pobytu ptačí ro-
dinky na okně nikdo z personá-
lu radnice do hnízda nezasahoval. 
„Hnízdo holubů na okně mi určitě 
nevadí, naopak je to zajímavé zpest-
ření. Dělat z radnice holubník ovšem 
nehodlám,“ dodal rozhodně, ale s 
úsměvem Radek Vovsík.                                 

-lm-

-čtk-
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 Na jiném místě jsme uvedli, že 
Jihlava přivítá výstavu světoznámé-
ho malíře Pabla Picassa.  Expozice 
zapůjčí družební město Heiden-
heim.

 Od roku 1981 vlastní Muzeum 
umění města Heidenheimu sbírku 
Picassových plakátů Christopha 
Czwiklitzera, považovanou za nejú-
plnější svého druhu a zahrnující té-
měř všechny plakáty, které umělec 
za svůj život vytvořil. Vedle mnoha 
plakátů s reprodukcemi, propagu-
jícími Picassova díla na výstavách, 
obsahuje sbírka také všechny pla-
káty, které malíř sám vytvořil. Od-
lišují se svou bezprostředností a 
formou výrazně od četných plakátů 
s reprodukcemi, které vytvořili jiní 
grafici za použití Picassových děl.

 Tyto originální plakáty tvořily 
základ pro další rozšiřování Picas-
sovy heidenheimské sbírky. Kromě 
plakátů se stěžejními motivy - býčí 
zápasy, keramika s arkádskými mo-
tivy a znázornění míru - byla sbírka 
od roku 1993 doplňována grafikou 
s podobnými náměty. 

 K Picassovým 80 autorským 
plakátovým návrhům se dnes dru-
ží přes 160 grafických listů, které 
zasazují obrazové náměty propa-

Pablo Picasso: grafi ky, kresby a plakáty 
- inspirace býčí arénou  a minotaury

 Městská hromadná doprava v 
Jihlavě oslaví stoleté výročí svého 
vzniku.

 „Na neděli  20. září  jsme pro 
připomenutí tohoto výročí připravili 
výstavu a jízdy historických autobusů 
a jednoho trolejbusu,“ řekl ředitel 
dopravního podniku Josef Vilím.

 Na horním Masarykově náměstí 
budou tato vozidla vystavena spolu 
s nejmodernějšími trolejbusy v do-

Oslavy 100 let MHD v Jihlavě
bě od 9 do 16 hodin. Pro zájemce 
budou také tato vozidla k dispozici 
ke svezení, a to tak, že každá jízda 
s tímto historickým vozidlem za-
čne a skončí vždy na náměstí. Pev-
ný jízdní řád není stanoven, vozidla 
vyjedou vždy, až bude dostatečný 
počet zájemců. K těmto jízdám bu-
de také vydána pamětní jízdenka.

 Předváděcí jízdy budou zdarma.
 „K tomuto dni jsme také připra-

vili publikaci, která nejen detailně 
mapuje  události, které předcházely 
rozhodnutí o zahájení tramvajové 
dopravy od 26. srpna 1909, ale celá 
další období až do současnosti. Pu-
blikace bude v tento den připravena 
k prodeji, cena v této chvíli ještě není 
stanovena.

20. září 2009 také nabídneme veřej-
nosti „Den otevřených dveří“ v areálu 
společnosti na ulici Brtnická 23 – ko-
nečná trolejbusové linky A. Zde bude 
vystavena veškerá technika, všechny 
typy autobusů a trolejbusů, včetně 
servisního zázemí na opravy trolejo-
vého vedení. Budou také k dispozi-
ci odborní pracovníci, kteří zodpoví 
případné dotazy,“ upřesnil ředitel 
Vilím.                                             -lm-

TENTO autobus který vlastní 
technické muzeum v Brně, byl vy-
roben v roce 1947, má označení 
„ŠKODA  706 RO” a jezdil na linkách 
v Jihlavě. Řidičem byl pan Wagner, 
bývalý zaměstnanec jihlavského do-
pravního podniku.

Foto: archiv NJR

 Ze starého mostu U Jánů na Hav-
líčkově ulici v Jihlavě zmizely zábra-
ny, které od loňského dubna vyme-
zovaly koridor pro chodce a cyklisty. 

 Statik tehdy omezil provoz z důvo-
du havarijního stavu sto let staré pa-
mátky, zejména říms mostu. Po za-
jištění kritických míst nákladem půl 
milionu korun a po opětovném po-
souzení statiky jsou zábrany z mostu 
odstraněny. 

 „Most je přístupný chodcům a cyk-
listům, kterým v současné době nehrozí 
žádné nebezpečí. Vjezd všem vozidlům 
je zakázán dopravní značkou zákaz 
vjezdu,“ popsal aktuální stav Jaroslav 
Paulenka z odboru dopravy magis-
trátu města Jihlavy. 

 Druhým krokem k záchraně mos-
tu by měla být celková rekonstrukce. 

Most U Jánů dál zůstává
jen pro chodce a cyklisty

Současně se základním zajištěním 
mostu probíhala příprava dokumen-
tace na celkovou rekonstrukci mos-
tu. 

 „Jde o památkově chráněný objekt, 
most ale také zůstává důležitým mís-
tem pro vedení tras bezmotorové do-
pravy a pro chodce. V případě nutnosti 
zde mohou projet vozidla do pěti tun,“ 
vyjmenoval několik důvodů pro za-
chování mostu primátor  Jihlavy Ja-
roslav Vymazal. Odbor dopravy na-
vrhne rekonstrukci mostu na příští 
rok do rozpočtu města, předpoklá-
dané náklady jsou podle projektu 
12,2 milionu korun.

 Secesní most U Jánů přes řeku 
Jihlavu původně vznikl pro potřeby 
tramvajové dopravy. K dopravě slou-
žil až do roku 1981.                         -lm-

SNÍMEK mostu U Jánů z roku 1908 zachycuje výdřevu a ocelový skelet obou 
mostních oblouků před betonáží.                                                       Foto: archiv NJR

gačního grafika Pabla 
Picassa do kontextu 
jeho rozsáhlého gra-
fického díla. Může-
me tak pozorovat, jak 
autor mění ústřední 
motivy své volné/ne-
závislé umělecké tvor-
by - k nimž patří faun 
nebo různé výjevy bý-
čích zápasů - na plaká-
ty, které jsou snadnou 
pochopitelné a oslo-
vují diváka přímo. 

 Sbírka Muzea umění 
však neukazuje pou-
ze úzkou spřízněnost 
užité a volné tvorby v 
Picassově díle, nýbrž 
umožňuje i soustředit 
se na jeho způsob prá-
ce a umělecký rozvoj. 
Projevuje se zde jak 
jeho virtuózní použí-
vání různých grafic-
kých technik, jako je 
lept, akvatint, litogra-
fie a linoryt, tak jeho 
fenomenální zvládání 
všech výtvarných stylů. 

 Za pomoci stěžejního tématu 
sbírky - býčích zápasů - lze pocho-

pit i podstatné vývojové fáze uměl-
covy grafické tvorby. Od střízlivě 
věcného obrysového stylu 20. let, 
přetvořeného ve 30. letech do kla-
sicistické podoby, přes surrealistic-
ké Francovy karikatury z roku 1937 
a litografické experimenty 40. a ra-
ných 50. let až po linoryty a pozdní 
erotické lepty z let šedesátých.

 Na rozdíl od ústředních námětů 
jeho díla - jako je ateliér, polibek, 
zátiší, matka a dítě - se tematika 
býčích zápasů vyznačuje neobvyk-
lou ikonografickou šíří. Výjevy z 
býčích zápasů a jejich aktéři jsou 
jen zřídka zobrazením prapůvodní-

ho španělského rituálu a tím výra-
zem Picassova původu a jeho iden-
tity. Znázorňují spíše vztah mezi 
pohlavími (býk, kůň a toreadorka), 
vnitřní konflikty muže (Mínotau-
ros) nebo obecně věčný boj mezi 
člověkem a přírodou, kulturou a 
přirozeností, světlem a stínem.

 Celkem 56 vystavených grafik 
náleží k vrcholným exponátům a 
poskytuje reprezentativní předsta-
vu o ústředním námětu rozsáhlého 
díla nevýznamnějšího španělského 
výtvarníka minulého století.           

                                                         -lm- 

KDO BY neznal slavnou Picassovu holubici 
míru! Ale i další jeho díla patří k malířské 
klasice a jejich sběratelská hodnota dosahuje 
astronomických čísel.      Repro: archiv NJR
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Fotografi cká soutěž 
pro amatéry zná vítěze

V pořadí již třetí ročník fotografi cké soutěže „Fotografi cká Jihlava 2009“, který vyhlásil Horác-
ký fotoklub Jihlava na počátku roku pro fotoamatéry kraje Vysočina, je rozhodnut.

 Soutěžilo se celkem ve čtyřech kategoriích. Jedno dělení se týkalo věku fotografů – do 30 a 
nad 30 roků, druhé dělení se týkalo fotografi ckých experimentů a klasické fotografi e.

 V kategorii do 30 let zvítězila jihlavská Lenka Coufalová, která rovněž nejlépe uspěla v kate-
gorii Experiment svým soutěžním seriálem o Terezínu.

 V kategorii nad 30 let se stal vítězem Václav Wasserbauer z Polné v kategorii Klasická foto, v 
Experimentu uspěl František Pleskač z Třebíče. 

Vítězné práce budou vystaveny od začátku září do konce října v galerii fi rmy DCOMP na Doli-
ně. (Více na webových stránkách Horáckého fotoklubu Jihlava).                                                    -lm- 

Experiment nad 30 let – 3 místo: Experiment nad 30 let – 3 místo: 
František FerdaFrantišek Ferda

Klasika -1. místo:Klasika -1. místo:  
Lenka CoufalováLenka Coufalová

Experiment – 1 místo: 
Experiment – 1 místo: 

Lenka Coufalová
Lenka Coufalová

Experiment – 2 místo:Experiment – 2 místo:  
Zuzana PrůšováZuzana Průšová

Experiment – 3 místo: 
Experiment – 3 místo: Zuzana Průšová

Zuzana Průšová

Klasika nad 30 let – 3 místo:  Klasika nad 30 let – 3 místo:  
Andrea KarlíkováAndrea Karlíková

Experiment nad 30 let – 1 místo: Experiment nad 30 let – 1 místo: 
František PleskačFrantišek Pleskač

Experiment nad 30 let    – 2 místo: Experiment nad 30 let    – 2 místo: 
František PleskačFrantišek Pleskač

Klasika nad 30 let – 2 místo: Klasika nad 30 let – 2 místo: 
Václav WasserbauerVáclav Wasserbauer

Klasika – 2 místo:Klasika – 2 místo:  
Michal MarekMichal Marek

Klasika – 3 místo: 
Michal Marek

Klasika nad 30 let – 1 místo: Klasika nad 30 let – 1 místo: 
Václav WasserbauerVáclav Wasserbauer
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Rozlosování základní části 1. ligy 
v ledním hokeji 2009 / 2010

1. kolo (12. 9. 2009): Beroun - 
Ústí n. L., Olomouc - Vrchlabí, Tá-
bor - Havířov, Chrudim - Benátky 
n. J., Znojmo - Šumperk, Chomutov 
- Hr. Králové, Jihlava - Třebíč, Havl. 
Brod - Kadaň.

2. kolo (16. 9. 2009): Ústí n. L. - 
Kadaň, Třebíč - Havl. Brod, Hr. Krá-
lové - Jihlava, Šumperk - Chomutov, 
Benátky n. J. - Znojmo, Havířov - 
Chrudim, Vrchlabí - Tábor, Beroun 
- Olomouc.

3. kolo (19. 9. 2009): Olomouc 
- Ústí n. L., Tábor - Beroun, Chru-
dim - Vrchlabí, Znojmo - Havířov, 
Chomutov - Benátky n. J., Jihlava - 
Šumperk, Havl. Brod - Hr. Králové, 
Kadaň - Třebíč.

4. kolo (23. 9. 2009): Ústí n. L. 
- Třebíč, Hr. Králové - Kadaň, Šum-
perk - Havl. Brod, Benátky n. J. - Jih-
lava, Havířov - Chomutov, Vrchlabí 
- Znojmo, Beroun - Chrudim, Olo-
mouc - Tábor.

5. kolo (26. 9. 2009): Tábor - Ústí 
n. L. Chrudim - Olomouc, Znojmo 
- Beroun, Chomutov - Vrchlabí, Jih-
lava - Havířov, Havl. Brod - Benátky 
n.J., Kadaň - Šumperk, Třebíč - Hr. 
Králové.

6. kolo (30. 9. 2009): Ústí n. L. - 
Hr. Králové, Šumperk - Třebíč, Be-
nátky n. J. - Kadaň, Havířov - Havl. 
Brod, Vrchlabí - Jihlava, Beroun - 
Chomutov, Olomouc - Znojmo, Tá-
bor - Chrudim.

7. kolo (3. 10. 2009): Chrudim - 
Ústí n. L., Znojmo - Tábor, Chomu-
tov - Olomouc, Jihlava - Beroun, Ha-
vl. Brod - Vrchlabí, Kadaň - Havířov, 
Třebíč - Benátky n. J., Hr. Králové - 
Šumperk.

8. kolo (7. 10. 2009): Ústí n. L. - 
Šumperk, Benátky n. J. - Hr. Králové, 
Havířov - Třebíč, Vrchlabí - Kadaň, 

Beroun - Havl. Brod, Olomouc - Jih-
lava, Tábor - Chomutov, Chrudim - 
Znojmo.

9. kolo (10. 10. 2009): Znojmo - 
Ústí n. L., Chomutov - Chrudim, Jih-
lava - Tábor, Havl. Brod - Olomouc, 
Kadaň - Beroun, Třebíč - Vrchlabí, 
Hr. Králové - Havířov, Šumperk - Be-
nátky n. J.

10. kolo (14. 10. 2009): Ústí n. L. 
- Benátky n. J., Havířov - Šumperk, 
Vrchlabí - Hr. Králové, Beroun - Tře-
bíč, Olomouc - Kadaň, Tábor - Havl. 
Brod, Chrudim - Jihlava, Znojmo - 
Chomutov.

11. kolo (17. 10. 2009): Chomu-
tov - Ústí n. L., Jihlava - Znojmo, Ha-
vl. Brod - Chrudim, Kadaň - Tábor, 
Třebíč - Olomouc, Hr. Králové - Be-
roun, Šumperk - Vrchlabí, Benátky 
n. J. - Havířov.

12. kolo (21. 10. 2009): Ústí n. 
L. - Havířov, Vrchlabí - Benátky n. J., 
Beroun - Šumperk, Olomouc - Hr. 
Králové, Tábor - Třebíč, Chrudim - 
Kadaň, Znojmo - Havl. Brod, Cho-
mutov - Jihlava.

13. kolo (24. 10. 2009): Jihlava - 
Ústí n. L., Havl. Brod - Chomutov, 
Kadaň - Znojmo, Třebíč - Chrudim, 
Hr. Králové - Tábor, Šumperk - Olo-
mouc, Benátky n. J. - Beroun, Haví-
řov - Vrchlabí.

14. kolo (26. 10. 2009): Ústí n. 
L. - Vrchlabí, Beroun - Havířov, Olo-
mouc - Benátky n. J., Tábor - Šum-
perk, Chrudim - Hr. Králové, Zno-
jmo - Třebíč, Chomutov - Kadaň, 
Jihlava - Havl. Brod.

15. kolo (28. 10. 2009): Havl. 
Brod - Ústí n. L., Kadaň - Jihlava, 
Třebíč - Chomutov, Hr. Králové - 
Znojmo, Šumperk - Chrudim, Be-
nátky n. J. - Tábor, Havířov - Olo-
mouc, Vrchlabí - Beroun.

16. kolo (31. 10. 2009): Ústí n. L. 
- Beroun, Vrchlabí - Olomouc, Haví-
řov - Tábor, Benátky n. J. - Chrudim, 
Šumperk - Znojmo, Hr. Králové - 
Chomutov, Třebíč - Jihlava, Kadaň - 
Havl. Brod.

17. kolo (4. 11. 2009): Kadaň 
- Ústí n. L., Havl. Brod - Třebíč, 
Jihlava - Hr. Králové, Chomutov - 
Šumperk, Znojmo - Benátky n. J., 
Chrudim - Havířov, Tábor - Vrchla-
bí, Olomouc - Beroun.

18. kolo (7. 11. 2009): Ústí n. L. 
- Olomouc, Beroun - Tábor, Vrch-
labí - Chrudim, Havířov - Znojmo, 
Benátky n. J. - Chomutov, Šumperk 
- Jihlava, Hr. Králové - Havl. Brod, 
Třebíč - Kadaň.

19. kolo (11. 11. 2009): Třebíč - 
Ústí n. L., Kadaň - Hr. Králové, Havl. 
Brod - Šumperk, Jihlava - Benátky n. 
J., Chomutov - Havířov, Znojmo - 
Vrchlabí, Chrudim - Beroun, Tábor 
- Olomouc.

20. kolo (14. 11. 2009): Ústí n. 
L. - Tábor, Olomouc - Chrudim, Be-
roun - Znojmo, Vrchlabí - Chomu-
tov, Havířov - Jihlava, Benátky n. J. 
- Havl. Brod, Šumperk - Kadaň, Hr. 
Králové - Třebíč.

21. kolo (18. 11. 2009): Hr. Krá-
lové - Ústí, Třebíč - Šumperk, n. L., 
Kadaň - Benátky n. J., Havl. Brod - 
Havířov, Jihlava - Vrchlabí, Chomu-
tov - Beroun, Znojmo - Olomouc, 
Chrudim - Tábor.

22. kolo (21. 11. 2009): Ústí n. 
L. - Chrudim, Tábor - Znojmo, Olo-
mouc - Chomutov, Beroun - Jihlava, 
Vrchlabí - Havl. Brod, Havířov - Ka-
daň, Benátky n. J. - Třebíč, Šumperk 
- Hr. Králové.

23. kolo (23. 11. 2009): Šumperk 
- Ústí n. L., Hr. Králové - Benátky n. 
J., Třebíč - Havířov, Kadaň - Vrch-

labí, Havl. Brod - Beroun, Jihlava - 
Olomouc, Chomutov - Tábor, Zno-
jmo - Chrudim.

24. kolo (25. 11. 2009): Ústí n. L. 
- Znojmo, Chrudim - Chomutov, Tá-
bor - Jihlava, Olomouc - Havl. Brod, 
Beroun - Kadaň, Vrchlabí - Třebíč, 
Havířov - Hr. Králové, Benátky n. J. 
- Šumperk.

25. kolo (28. 11. 2009): Benátky 
n. J. - Ústí n. L., Šumperk - Havířov, 
Hr. Králové - Vrchlabí, Třebíč - Be-
roun, Kadaň - Olomouc, Havl. Brod 
- Tábor, Jihlava - Chrudim, Chomu-
tov - Znojmo.

26. kolo (2. 12. 2009): Ústí n. L. - 
Chomutov, Znojmo - Jihlava, Chru-
dim - Havl. Brod, Tábor - Kadaň, 
Olomouc - Třebíč, Beroun - Hr. Krá-
lové, Vrchlabí - Šumperk, Havířov - 
Benátky n. J.

27. kolo (5. 12. 2009): Havířov 
- Ústí n. L., Benátky n. J. - Vrchla-
bí, Šumperk - Beroun, Hr. Králové 
- Olomouc, Třebíč - Tábor, Kadaň - 
Chrudim, Havl. Brod - Znojmo, Jih-
lava - Chomutov.

28. kolo (9. 12. 2009): Ústí n. L. 
- Jihlava, Chomutov - Havl. Brod, 
Znojmo - Kadaň, Chrudim - Tře-
bíč, Tábor - Hr. Králové, Olomouc 
- Šumperk, Beroun - Benátky n. J., 
Vrchlabí - Havířov.

29. kolo (12. 12. 2009): Vrchla-
bí - Ústí n. L., Havířov - Beroun, Be-
nátky n. J. - Olomouc, Šumperk - Tá-
bor, Hr. Králové - Chrudim, Třebíč 
- Znojmo, Kadaň - Chomutov, Havl. 
Brod - Jihlava.

30. kolo (14. 12. 2009): Ústí n. L. 
- Havl. Brod, Jihlava - Kadaň, Cho-
mutov - Třebíč, Znojmo - Hr. Krá-
lové, Chrudim - Šumperk, Tábor 
- Benátky n. J., Olomouc - Havířov, 
Beroun - Vrchlabí.                              -r-

Ženy FC Vysočina na úvod neuspěly
JIHLAVA - Nejen A-týmu, ale také ženám FC Vysočina začala 
nová druholigová sezona. V úvodním klání podlehly svěřenkyně 
trenéra Josefa Žampy v Hodoníně 1:3.

„Utkání jsme neměli prohrát. Bohužel, vyhořeli jsme v koncovce. 
Měli jsme šancí snad na tři zápasy, ale trestuhodně jsme je promar-
nili. Nejvíce mě mrzí, že jsme se nedokázali prosadit jedna na jednu, 
tedy v samostatných únicích,“ řekl lodivod exligového celku.

Hodonín šel do vedení díky zaváhání jihlavské obrany a vyhrál 
první půli. Hostující fotbalistky po přestávce výrazně zlepšily vý-
kon, dostaly soupeřky pod drtivý tlak, jenomže více než vyrov-
nání Křížové z něho nevytěžily.

„Domácí jsme prakticky nepustili za půlku. Byly tak snad dvakrát. 
Ale pokaždé z toho byl gól. Do čeho koply, to skončilo v bráně,“ po-
dotkl Josef Žampa, jehož družina hodlá napravit zaváhání zítra 
v domácí premiéře se Spartakem Lubina (začátek v 11 hod. na 
stadionu v Jiráskově ulici - pozn. red.).

Vedle druholigové soutěže hraje ženský oddíl FCV také český 
pohár. V 1. kole splnil na půdě třetiligových Kotvrdovic úlohu 
favorita, když zvítězil hladce 5:0 (D. Procházková, Z. Žampová, 
B. Pavelcová, K. Pavelcová, Šerá). „Rozhodl první poločas, v němž 
jsme nastříleli tři branky,“ podotkl Žampa.

V další fázi pohárového pavouka čeká Jihlavu duel s prvoligo-
vým Brnem. Utkání je na programu předposlední říjnový ví-
kend.

Domácí zápasy žen FC Vysočina - podzim 2009: 29. srpna: 
Lubina, 12. září: Přerov, 26. září: Slovan Ostrava, 10. října: 
Hlučín, 24. října: Holešovské holky, 31. října: Holešov.      -cio-

GALEJE. Fotbalistky FC Vysočina absolvovaly před startem sezony tvrdou letní přípravu. „Byla 
hodně náročná, ale holky ji zvládly. Za přístup zaslouží velkou pochvalu,“ poznamenal trenér Jo-
sef Žampa.                                                                                                                     Foto: Michal Boček
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VÝTVARNOU fotografi i autorky Jarky Melicharové se ještě vracíme k jihlavské pouti. 
Foto: Jarka Melicharová
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do 2. 9. 
LETNÍ PŘEHLÍDKA  MALBY 
A GRA FIKY
M+K galerie, Čajkovského 33

do 4. 9. 
GOBELÍNY - POUŠŤ
Výstava ručně tkaných gobelínů 

studentů Technické univerzity v Li-
berci - Textilní fakulty v Jihlavě.

Krajský úřad, Žižkova 57

do 5. 9. 
JANA CARDOVÁ - JINAKOSTI
Jedná se o zobrazení postoje člo-

věka vůči společnosti, způsob ži-
tí a jeho vliv na masu. Vyprávění o 
umělcích a obecně o lidech, kteří se 
nebojí hledat v životě vlastní a i třeba 
neobvyklé cesty. 

Café Etage, Masarykovo nám. 39 

do 6. 9. 
BARVÍNEK - výstava dětských 

obrázků. 
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

do 11. 9. 
NA CESTĚ PO UKRA JINĚ
Výstava fotografi í vedoucí Euro-

centra Jihlava Marty Kozdas z toulek 
po Ukrajině.

Při příležitosti výstavy Eurocen-
trum Jihlava vyhlašuje soutěž „Za 
hranicemi“. Zašlete své fotografi e či 
texty o pobytu mimo Evropskou unii 
na e-mailovou nebo poštovní adresu 
Eurocentra Jihlava. Uzávěrka je 11. 
9. 2009.

Soutěž je otevřena pro všechny vě-
kové kategorie. 

Hlavní cenou je zajímavá cestova-
telská publikace.

Eurocentrum Jihlava, budova Mu-
zea Vysočiny Jihlava, Masarykovo 
nám. 55

do 25. 9. 
70 LET OD ÚMRTÍ 
KA RLA ČAPKA 
Městská knihovna, Hluboká 1

do 27. 9. 
STARÁ JIHLAVA OČIMA 
SKŘÍTKŮ
Mateřská škola U skřítků - Jihlava 

vystavuje výtvarné práce dětí s jih-
lavskou historickou tematikou. 

Muzeum Vysočiny Jihlava, Masary-
kovo nám. 57/58

do 28. 9. 
TABULAE PICTAE
Umění 17. a 18. století ze sbírky 

kláštera v Nové Říši.
Oblastní galerie Vysočiny, Komen-

ského 10 14. 9. v 19.30
JAN ŠMIKMÁTOR (CZ)

5. 9. v 19.00
William Shakespeare: KOMEDIE 

OMYLŮ
P /1/
Jedna z nejranějších Shakespearo-

vých komedií odehrávající se v Efe-
su je virtuózní situační fraškou, v níž 
hlavní postavy dvojníků rozpoutají 
kolotoč zaměněných identit, v němž 
nikdo neví, kdo je kdo. Je zde také 
rozvinuta úvaha o vztazích muže a 
ženy, o významu jejich lásky, úcty a 
zamyšlení na vzájemném prolínání 
jejich bytostí.

7. 9. v 19.00
GALAVEČER HORÁCE
Mimo předplatné

Slavnostní vyhlášení výsledků 17. 
ročníku divácké ankety Horác za se-
zonu 2007-2008 v kategoriích nej-
lepší inscenace, nejhezčí výprava, 
nejoblíbenější herec, nejoblíbenější 
herečka a mladý talent.

12. 9. v 19.00
Arthur Lee Kopit:  
TATÍNKU, UBOHÝ TATÍNKU, 
MAMINKA  TĚ POVĚSILA 
DO ŠATNÍKU A MNĚ JE 
TAK SMUTNO
P /B/
Ovdovělá milionářka cestuje po 

celém světě a jeho nejluxusnějších 
hotelích se svým manželem, synem, 
dvěma masožravými květinami a 
dravou rybou.   Celý ten groteskní 
průvod má jedinou drobnou, leč šo-
kující, vadu, kterou vám ovšem ne-
prozradíme, abyste nepřišli o potě-
šení z nečekaného rozuzlení zápletky 
této roztomilé, ale ne bezzubé frašky.         

14. 9. v 19.00
William Shakespeare: 
KOMEDIE OMYLŮ
A /1/

16. 9. v 17.00 a ve 20.00
Oslava 160 let Nemocnice Jihlava
J. Suchý: 
Kdyby 1000 klarinetů
zadáno
Obrázky s písničkami, nebo chce-

te-li, scénické leporelo o klarinetech, 
které obohacují nácvik revue v ka-
sárenských prostorách. Jedno z nej-
známějších děl dnes již legendární 
dvojice, které si stále udržuje půvab 
osobitého humoru svých tvůrců. 
Hlavně je nutné, aby divák věřil na 
zázraky, pak se určitě nebude nudit.      

17. 9. v 19.00
William Shakespeare: 
KOMEDIE OMYLŮ
F /1/

18. 9. 8.00 - 13.00
Akademie SZŠ a VOŠZ Jihlava
zadáno

24. 9.  v 19.00
J. Suchý: KDYBY 1000 
KLARINETŮ
Mimo předplatné

25. 9. v 19.00
J. Hatcher: PICASSO
Mimo předplatné
Paříž roku 1941. Pablo Picasso vy-

slýchán slečnou Fischerovou. Hrají 
Milan Kňažko (nominace na Cenu 
Th álie 2006) a Vilma Cibulková (dr-
žitelka Ceny Th álie 2006). 

26. 9. v 19.00
J. Hatcher: PICASSO
Mimo předplatné

29. 9. v 19.00
Arthur Lee Kopit:  
TATÍNKU, UBOHÝ TATÍNKU, 

MAMINKA  TĚ POVĚSILA DO 
ŠATNÍKU A MNĚ JE TAK SMUT-
NO

J /B/

30. 9. v 19.00
William Shakespeare: KOMEDIE 

OMYLŮ
KV /1/

do 30. 9. 
MADAGASKA R V OHROŽENÍ
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10
Nový vstupní areál - výstavní míst-

nost.
do 30. 9.
AFRICKÉ UMĚNÍ 
TINGATINGA - prodejní výstava
Škola v africké vesnici Matongo.
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10

do 8. 10.
VÁCLAV HEJNA 
- ZE SBÍRKY GALERIE 
ZLATÁ HUSA V PRA ZE
Reprezentativní přehlídka tvorby 

člena skupiny Sedm v říjnu Václava 
Hejny (1914 - 1985), osobitého malí-
ře, jenž výrazným autorským rukopi-
sem a dramatickými sociálními téma-
ty vyjádřil atmosféru válečné doby. 

Oblastní galerie Vysočiny, Masary-
kovo nám. 24

do 31. 12. 
IRENA WAGNEROVÁ 
- OBRA ZY, GRA FIKA , KRESBY, 
KOLÁŽE
LBBW BANK, Masarykovo nám.  

17

září
DNK - foyer: „ČERNÁ A BÍLÁ 
JSOU TAKY BARVY“
Obrázky Michaela Junáška
Vernisáž výstavy -  14. 9. 2009 v 

18.00 hodin.
Divadlo  Na Kopečku, Psychiatric-

ká léčebna, Brněnská 54

1. 9. - 13. 9.
VÝSTAVA FOTOGRA FIÍ 
DĚTÍ Z ERKA 
Magistrát města Jihlavy, Masaryko-

vo nám. 1 

3. 9. - 25. 9. 
BUBAČKA  
- TEREZA DAMCOVÁ
Vernisáž 3. 9. v 18.00.
Galerie Půda, Joštova 27, podkroví 

fi rmy Javab

4. 9. - 2. 10. 
ŽIVOT NEJEN NA KOLECH
Život lidí s postižením, vítězné fo-

tografi e soutěže dvanácti ročníků.
Muzeum Vysočiny Jihlava, Masary-

kovo náměstí 55

5. 9. - 16. 10. 
DESET LET PRO DUŠI
Vystavuje Psychiatrická léčebna 

Jihlava.
Galerie - Horácké divadlo Jihlava, 

Komenského 24 

9. 9. - 7. 11. 
PICASSO V JIHLAVĚ!
Výstava Picasso v Jihlavě! předsta-

ví část Picassovy tvorby, která byla 
ovlivněna býčími zápasy a mino-
taury. Jedná se především o grafi ky, 
kresby a dobové reprodukce plakátů. 
Výstavu bude tvořit celkem 56 ori-
ginálních děl, zapůjčených Dr. René 
Hirnerem, ředitelem Hermann Voith 
Galerie Kunstmuseum z partnerské-
ho města Heidenheim. 

V rámci výstavy proběhnou dopro-
vodné kurzy a přednášky pro širo-
kou veřejnost s cílem přiblížit život 
a dílo Pabla Picassa. Ve dnech 25. 9. 
a 26. 9. 2009 bude v Horáckém diva-
dle hostovat pražské divadlo Ungelt 
s představením „Picasso“ v hlavních 
rolích s Vilmou Cibulkovou a Mila-
nem Kňažkem. K výstavě je připra-
vován katalog s odborným textem o 
stěžejních dílech výstavy a s obrazo-
vou přílohou, na kterém se podílel 
Dr. René Hirner a PhDr. Olga Uhro-
vá z Národní Galerie v Praze. 

Ve spolupráci s Kunstmuseum Hei-
denheim.

Výstava se uskutečňuje za fi nanční 
podpory Ministerstva kultury České 
republiky.

Dům Gustava Mahlera, Znojem-
ská 4

9. 9. - 13. 9. 
PRODEJNÍ VÝSTAVA 
EXOTICKÝCH ROSTLIN 
- SUKULENTY
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

11. 9. - 25. 9.  
VÝSTAVA 100. VÝROČÍ 
MHD V JIHLAVĚ
Hala MHD, Masarykovo nám. 1.
Magistrát města Jihlavy, Masaryko-

vo nám. 1

12. 9. - 27. 9. 
MODRÁ LÁSKA 
Příběh tetování od mumií a lidoje-

dů až po moderního člověka. 
Vernisáž 11. 9. s živým vystoupe-

ním tatéra.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

12. 9. - 7. 11.
MILOŠ HENČ - obrazy
Vernisáž 12. 9. 2009 v 14.00 hodin.
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

24. 9. - 25. 10. 
VÝSTAVA OBRA ZŮ, 
GRA FIKY A PORCELÁNU
Autor Jan Tichý.
M+K galerie, Čajkovského 33

Debatovali o službách seniorům
 Přes 200 seniorů navštívilo 20. srp-
na v kině Sokol pořad Zábavně o stá-
ří. Za účasti moderátora Aleše Cibul-
ky a bavičů Vladimíra Hrona a Aleše 
Ulma se diskutovalo o životě seniorů 
v Jihlavě.

Jak zaznělo, roste v Jihlavě počet 
žádostí o umístění v domech senio-
rů. Otevření nového domu o 75 mís-
tech se navíc plánuje na rok 2011. 
Uvedl to vedoucí odboru soc. věcí a 
zdravotnictví jihlavského magistrátu 

Jozef Labuda.
Ředitel městem provozovaného In-

tegrovaného centra sociálních služeb 
Jihlava Ladislav Nechvátal pak ujistil, 
že není problém dostat seniora do 
systému péče o seniory v terénu. Pří-
spěvek na tyto služby od státu může 
přitom podle něho nově dosáhnout 
až 12 tisíc Kč. Také počet 334 bytů v 
třinácti jihlavských domech s pečo-
vatelskou službou je podle J. Labudy 
nadstandardní.                                   -jv-
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4. - 5. 9. 
MALÁ AFRICKÁ KONFEREN-

CE
Série přednášek, besed a promítání 

věnovaných výhradně černému kon-
tinentu.

Kapacita je omezena, zájemci o ná-
vštěvu této akce, prosím, volejte na 
tel. 567 573 730. 

ZOO Jihlava

5. 9. 
VÝSTAVA 70 HISTORICKÝCH 

VOZIDEL
Pořádá: Krajské sdružení dobrovol-

ných hasičů 
Masarykovo náměstí. 
22. až 24. 9.
23. PEČENKOVY EPIDEMIO-

LOGICKÉ DNY
Pravidelné setkání odborníků pořá-

dají Společnost pro epidemiologii a 
mikrobiologii ČLS JEP a KHS kraje 
Vysočina. Letošní konference se koná 
pod záštitou hlavního hygienika ČR 
MUDr. Michaela Víta, Ph.D., hejtma-
na kraje Vysočina MUDr. Jiřího Bě-
hounka a primátora města Jihlavy Ing. 
Jaroslava Vymazala.

Místo konání: Hotel Gustav Mahler, 
Křížová 4

7. 9. v 19.00
GALAVEČER HORÁCE
Slavnostní vyhlášení výsledků 17. 

Ročníku divácké ankety Horác 2008-
2009 v kategoriích: Nejlepší inscena-
ce, nejhezčí výprava, nejoblíbenější 
herec, nejoblíbenější herečka, mladý 
talent. 

Horácké divadlo Jihlava

8. 9. 
DEN S POLICIÍ ČR
Masarykovo náměstí

11. 9.  v 17.00
KOLEM NOČNÍ JIHLAVY PO 

HISTORICKÝCH PAMĚTIHOD-
NOSTECH 

Jubilejní - 20. ročník turistického 
pochodu. Start od 17 do 19 hodin na 
Hrádku v městském parku Heulos v 
Jihlavě. Trasy 7 a 15 km 

12. 9. 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

PAMÁTEK 
19. ročník pod názvem: „PAMÁT-

KY MĚŘENÉ ČASEM“
Pořádají: Statutární město Jihlava, 

Agentura TIME, kulturní a církevní 
instituce v Jihlavě

16. - 22. 9.
EVROPSKÝ TÝDEN MOBILI-

TY 
Masarykovo náměstí 
VÁCLAVSKÝ JARMARK 
Masarykovo náměstí  

19. 9. v 11.00
VÝPRA VY S UROZENÝM RYTÍ-

ŘEM
Šermířské vystoupení v jihlavském 

podzemí. Výpravy s urozeným rytí-
řem Davidem z Kocensteinu, výpravy 
v 11 hod., 14 hod., 16 hod.

22. až 24. 9.
23. PEČENKOVY EPIDEMIO-

LOGICKÉ DNY
Pravidelné setkání odborníků pořá-

dají Společnost pro epidemiologii a 
mikrobiologii ČLS JEP a KHS kraje 
Vysočina. Letošní konference se koná 
pod záštitou hlavního hygienika ČR 
MUDr. Michaela Víta, Ph.D., hejtma-
na kraje Vysočina MUDr. Jiřího Bě-
hounka a primátora města Jihlavy Ing. 
Jaroslava Vymazala. Změna akcí vyhrazena

5. 9. 12.00 - 24.00
PŘIJĎTE NA KONCERT, PO-

MŮŽETE
Koncert jihlavských hudebních sku-

pin na podporu vybraného nezisko-
vého subjektu v areálu letního kina 
Heulos. 

12. 9.  v 19.00
TŘETÍ ABONENTNÍ KON-

CERT PRO MĚSTO JIHLAVU, 
CYKLUS A

Dům fi lharmonie, Kosmákova 9

20. 9.  v 19.00
POCTA PICASSOVI 1
Koncert k výstavě Pabla Picassa v 

Jihlavě. Účinkuje Komorní fi lharmo-
nie Vysočina se svými sólisty, dirigent 
Jiří Jakeš.

Dům fi lharmonie, Kosmákova 9

23. 9.  v 19.00
5. KOMORNÍ KONCERT V 

RÁMCI ABONENTNÍHO CYK-
LU B - KOMORNÍ KONCERTY

Lucie Valtrová - fl étna, Petr Sobotka 
- varhany.

Chrám sv. Ignáce

28. 9. v 19.30
SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT
Sváteční koncert vážné hudby ze 

skladeb českých i světových autorů
( J. Haydn, Z. Fibich, A. Dvořák). 

Účinkují: Jihlavský smíšený pěvecký 
sbor Melodie a hosté, dirigent: Mgr. 
Jiří Jakeš.

Chrám sv. Ignáce

8. 9. v 18.00
HERMETICKÉ VĚDY XXX-

XIII. - KA BALISTICKÝ KLÍČ KE 
STVOŘENÍ - SEFIR JERICA A GE-
NESIS, uvede Abbé De E.

15. 9. v 18.00
INDIGOVÉ DĚTI - JAK JE PO-

ZNÁTE,  Taisha Tauma

22. 9. v 18.00
HERMETICKÉ VĚDY XXXIX. 

- „22=3+7+12“, ZNAMENÍ PÍS-
MEN DLE KA BALY

29. 9. v 18.00
ASTRONOMIE - JUPITER A JE-

HO MĚSÍCE, uvede: Miloš Podařil

18. 9. v 16.00
BUBNOVÁNÍ

19. 9. v 8.30
SMALTOVANÉ ŠPERKY

22. 9. v 16.00
SMALTOVANÉ ŠPERKY

25. 9. v 16.00
ŽONGLOVÁNÍ

29. 9. v 17.00
EFEKTIVNÍ RODIČOVSTVÍ
Přednáška, Ing. Slávka Dokulilová

25. 9. v 19.00
Samuel Benchetrit: MÍNUS DVA
Krásný lidský příběh dvou mužů, 

kteří utíkají z nemocnice, aby se se-
tkali se životem, který nepoznali.

V koprodukci Divadla Bolka Po-
lívky a Štúdia L+S hrají Milan Lasi-
ca, Bolek Polívka, Jitka Čvančarová a 
Martin Hoff mann 

30. 9. v 19.00
Johann Strauss II.: CIKÁNSKÝ 

BARON
Výpravná, roztančená, jásavá ope-

reta, plná cikánské romantiky.
Jihočeské divadlo České Budějovice

13. 9. - 18. 9. 
SEJDEME SE NA KOPEČKU 

ANEB BABÍ LÉTO V PSYCHIAT-
RICKÉ LÉČEBNĚ JIHLAVA 

13. 9. - 15.00  
O kouzelné kuličce aneb Jak Voj-

ta k šikovnosti přišel - kejklířská 
pohádka s velkými jarmarečními 
loutkami - Vojta Vrtek  a Jenda Brů-
ček.

13. 9. - 19.00 
Přelet nad kukaččím hnízdem 

- dramatizace slavného románu K. 
Keseyho, hraje Divadlo Příbram - v 
hlavní roli Filip Blažek - režie Milan 
Schejbal.

14. 9. - 18.00 
vernisáž výstavy obrázků 
Michaela Junáška.

14. 9. - 19.00 
koncert skupiny MY3.AVI - alter-

nativní folk.

15. 9. - 8.30/10.00 
Jabloňová panna - pohádkové 

představení pro děti MŚ, ZŠ, hraje 
Divadlo Neslyším Brno.

18. 9. - 15.30 
koncert - Petr Kalandra Memory 

Band Praha

18. 9. - 19.30 
Svět podle Kloboučka - divadel-

ní představení -  DS Černí Šviháci - 
Kostelec nad Orlicí - režie Josef Tej-
kl.

Místo konání: Hotel Gustav Mahler, 
Křížová 4

25. 9. v 8.00
TRH ŘEMESLNÉ VÝROBY  
Masarykovo nám. 

26. 9. od 9.00 – 13.00
TERA RIJNÍ TRHY - TERA -

AQUA-FLORA 
Dělnický dům Jihlava

10. 9. 15.00 - 18.00
„ZAČÍNÁME NANEČISTO“
Komponovaný program her a zába-

vy pro děti a jejich rodiče. Seznáme-
ní se zájmovými útvary domu dětí a 
mládeže, jejich náplní a vedoucími.

Neváhejte a přijďte vyzkoušet 

FC VYSOČINA JIHLAVA 
- 2. fotbalová liga:

Pátek 11.  9. 
FC VYSOČINA JIHLAVA - MFK 

OKD Karviná

Pátek 25.  9.  
FC VYSOČINA JIHLAVA - Slez-

ský FC Opava
Hraje se na fotbalovém stadionu na 

ul. Jiráskova v Jihlavě v 19 hodin.
 

HC Dukla Jihlava 
- 1. liga ledního hokeje:

Sobota 12.  9.  
HC Dukla Jihlava - SK Horácká 

Slavia Třebíč

Sobota 19.  9.  
HC Dukla Jihlava - Salith Šumperk

Sobota 26.  9.  
HC Dukla Jihlava - HC Havířov 

Panthers
Hraje se vždy v 17.30 hod. na Horác-

kém zimním stadionu v Jihlavě.
 

Basketbalový klub 
Jihlava - BC Vysočina:

Extraliga kadetů U16:
Pondělí 28.  9.  
BC Vysočina - BK Pardubice   
Hraje se v 17 hodin ve sportovní ha-

le nad bazénem na ul. E. Rošického v 
Jihlavě.

 
Občanské sdružení „ATLETIKA“:

Sobota  5.  9.  
Velká cena Jihlavy na atletickém 

stadionu Na Stoupách v Jihlavě od 10 
hodin.

 
Běžec Vysočiny:

Pátek 11.  9.   
Jihlavská hodinovka - 13. závod 

Běžce Vysočiny 2009. Start v 17 hodin 
na atletickém stadionu Na Stoupách v 
Jihlavě.

 
KČT Tesla Jihlava:

Pátek 11.  9.  
Kolem noční Jihlavy po historic-

kých pamětihodnostech - jubilejní 
20. ročník turistického pochodu.

Start od 17 do 19 hodin na Hrádku v 
městském parku Heulos v Jihlavě. Tra-
sy 7 a 15 km.

 
Aeroklub Jihlava:

Sobota, neděle 12. - 13.  9.  
Horácký letecký den - XX. ročník 

přehlídky letecké techniky - letové 
ukázky, výsadky parašutistů, akrobacie, 
doprovodný program na letišti v Hen-
čově.
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