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OBAL ze sochy Gustava Mahlera padá a prezident republiky Václav Klaus (zprava), primátor Jaroslav Vymazal a autor 
soch Jan Koblasa společně s hejtmanem kraje Jiřím Běhounkem odhalili dominantu Parku Gustava Mahlera v přímém pře-
nosu televizních kamer. Foto: Lubomír Maštera

Zastupitelé města jednali před 
prázdninami o parkovacím domě ne-
bo dopravním terminálu. Oba projek-
ty by měly usnadnit městskou dopra-
vu. Pro bližší informace jsme se proto 
obrátili na náměstka primátora Josefa 
Kodeta.

Co si můžeme představit pod po-
jmem dopravní terminál a jeho ča-
sový horizont? 

 Pod pojmem dopravní terminál, 
o kterém se dnes hovoří v Jihlavě, si 
lze představit prostor u Městského 
nádraží ČD v Jihlavě, kde se plánuje 
i vybudování autobusového nádraží a 
zastávek městské hromadné dopravy. 

Cílem vybudování terminálu je sou-
středit pokud možno všechny druhy 
hromadné dopravy, aby se cestujícím 
zpříjemnilo přesedání z jednoho dru-
hu dopravy na jiný. Je to též důležitý 
předpoklad pro možné zavedení inte-
grovaného dopravního systému v bu-
doucnu.  (Pokračování na str. 3)

Dopravní terminál 
a parkovací dům

Vedení města zve:
Na výstavu 

Salvadora Dalího 
do Domu Gustava Mahlera 

od 19. srpna 
všechny milovníky umění tohoto 

malířského génia.

* * *
Občany města na fórum s veřejnou 

diskuzí 
„S Vámi o všem? Ovšem!“. 

Setkání se koná ve středu 8. září od 
16.00 hodin v kongresovém sálu Ho-
telu Gustav Mahler.

* * *
Zájemce na tradiční 

koncerty dechových hudeb 
na Masarykově náměstí.
Program:  
5. srpna  ZUBERSKÁ 6
12. srpna  LESANKA 
19. srpna  LUČANKA 
26. srpna  BOBRUVANKA 
Koncerty začínají od 16 hodin.

 Počátkem minulého měsíce byl v Jihlavě slavnostně 
otevřen Park Gustava Mahlera. Stalo se tak v den 150. 
výročí narození tohoto věhlasného dirigenta a skladatele, 
který v Jihlavě v mládí žil.   

  Ceremoniálu se zúčastnil i prezident České republiky 
Václav Klaus, spolu s primátorem Jihlavy Jaroslavem Vy-
mazalem a hejtmanem Vysočiny Jiřím Běhounkem pře-
střihli pásku jako symbolické otevření parku a následně 
také odhalili sochu Gustava Mahlera. Přítomen byl rov-
něž akademický sochař Jan Koblasa, který je autorem so-
chy i dalších uměleckých objektů v parku. 

 Průběh asi hodinového ceremoniálu doprovodilo vy-
stoupení Hudby Hradní stráže a Policie České republiky, 
zpěv Ivana Kusnjera či český chlapecký sbor Boni Pueri, 

k přítomným promluvil historik Zdeněk Mahler, který 
je s Gustavem Mahlerem rodově spřízněn. Akci uvádě-
la v češtině a angličtině populární moderátorka Martina 
Kociánová. Slavnosti, která neměla slabého místa, při-
hlíželo na tisíc lidí, ke zdárnému průběhu akce přispěl i 
skvělý zvuk a příznivé počasí.

  Odhalením sochy Gustava Mahlera vyvrcholily ně-
kolikaměsíční oslavy v krajském městě a úsilí nadšenců, 
kteří si tak splnili svoji vizi. Jihlava získala další odpočin-
kovou zónu a kulturní prostor.

 Program oslav 150. výročí narození Gustava Mahlera 
odpoledne pokračoval v umělcově rodišti v Kalištích na 
Humpolecku. Více se k události vracíme na str. 16 a 17 
uvnitř tohoto vydání NJR.  -lm-

Prezident Klaus otevřel Park GM
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Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:
   

45
62

107
68
21
89

18
-

50
9

176
Město Jihlava má k 30. 6. 2010 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  49 604 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
 v měsíci červnu 2010

Do 6. srpna potrvá uzavírka Jošto-
vy ulice. I zde se rozšiřuje kanalizace.

Nové kontejnery instalovaly Služ-
by města Jihlavy za Snahou. Mají 
tvar zvonu, spodní výsyp, větší ka-
pacitu a vyprazdňují se pomocí hyd-
raulické ruky. Další budou instalová-
ny v Palackého ulici a v podzemním 
stanovišti na Masarykově náměstí.
 -lm-

 Jihlava zvyšuje úroveň zařízení pro starší spoluobča-
ny. Už několik let investuje do postupné modernizace 
objektů Domova pro seniory v Jihlavě - Lesnově.  

 Domy jsou nově zatepleny, mají novou fasádu, uvnitř 
se renovovala bytová jádra, elektroinstalace a voda. Re-
konstrukce se nyní blíží do fi nále, během následujících 
měsíců se budou měnit výtahy a střecha, součástí za-
kázky je i doplnění rehabilitačních pomůcek. Výsledek 
výběrového řízení na dodávku akce, která nese název 
„Zvýšení komfortu klientů Domova pro seniory Jihlava 
- Lesnov“ schválila Rada města Jihlavy. 

 Výměny a modernizace se dočkají výtahy, které už 
slouží 30 let. „Staré výtahy už neodpovídají současným 
bezpečnostním normám. A budou také větší, výtaho-
vé šachty umožňují navýšit kapacitu výtahu ze tří na pět 

osob,“ popsal plánované úpravy výtahů, bez kterých ne-
může domov fungovat primátor Jaroslav Vymazal. Ke 
stavební části zakázky patří ještě oprava střechy na bu-
dově B. 

 Druhou částí zakázky je dovybavení domova pro se-
niory novými rehabilitačními pomůckami. K těm pat-
ří například tzv. aktivní matrace, které změnami tlaku 
vzduchu v matraci působí příznivě proti vzniku prole-
ženin, dále se  budou pořizovat polohovací křesla, inha-
látory, židle do sprch, bezdrátová signalizace do sprch a 
na toalety a další hygienické a rehabilitační pomůcky.

 Vítězem výběrového řízení je fi rma VSM, spol. s r.o. 
z Jihlavy s nabídkovou cenou cca 4,35 milionu korun. 
Práce v Domově pro seniory v Jihlavě - Lesnově poběží 
od července do listopadu 2010. -lm-

Domov pro seniory v Lesnově
projde další úpravou

 Město Jihlava zahajuje výstavbu 
nového chodníku v části města An-
tonínův Důl, nový chodník povede 
od objektu fi rmy Böhm ke křižovat-
ce do Červeného Kříže.   

 Dokončení stavby je stanoveno na  
31. října 2010. V průběhu stavby lze 
očekávat určitá omezení průchodu v 
dané lokalitě, žádáme proto chodce 
i řidiče o shovívavost a vzájemnou 
ohleduplnost. 

 Při stavbě nového chodníku bu-

Výstavba chodníku dočasně 
omezí průchod

CHODNÍK, ZASTÁVKY MHD a veřejné osvětlení vznikne u silnice do Červe-
ného Kříže.  Foto: Lubomír Maštera

NA BŘEZINKÁCH ROZKOPÁNO. Obchodní středisko na sídlišti Březinova je 
rozkopáno. Důvodem je oprava chodníků a výstavba nové dlažby. Současně jsou 
prováděny rekonstrukce prodejních prostor v prvním patře. 
 Foto: Lubomír Maštera

Jihlavští strážníci budou mít nové 
auto. Nahradí osm let starý vůz, kte-
rý má najeto 300 tisíc kilometrů a in-
vestice do jeho údržby je nerentabil-
ní. Nákup schválila městská rada. 

  „Městská policie v Jihlavě má šest 
aut a jeden motocykl. Auta jsou v pro-
vozu každý den průměrně jedenáct 
hodin k hlídkové činnosti v katastru 
města, v průměru mají najeto přes 100 
tisíc kilometrů, nejnovější z nich je uží-
váno 4,5 roku,“ řekl tiskový mluvčí 
magistrátu Radek Tulis. Vybírat se 
bude v kategorii malých vozů v úpra-
vě combi a s dieslovým motorem, 
který je pro provoz městské policie 
vhodnější. -lm-

Nové auto 
městské policii

MOST ČEKÁ REKONSTRUKCE. Silniční most do Pávova, vedoucí přes dálniční 
přivaděč, čeká rekonstrukce. Město zatím na tento most nevyčlenilo fi nance, před-
pokládají se náklady ve výši kolem 25 milionů korun.  Foto: Lubomír Maštera 

dou také vybudovaná nová nástu-
piště do vozidla městské hromadné 
dopravy, podél chodníku bude umís-
těno 22 sloupů veřejného osvětlení. 
Dodavatelem je společnost Skanska, 
která ve výběrovém řízení nabídla 
nejnižší cenu - cca 2,2 milionu korun 
bez DPH. -lm-

Dalších 28 městských bytů nabízí 
město Jihlava k prodeji formou draž-
by. U některých nemovitostí nepro-
daných v první vlně jsou ceny ještě 
sníženy.

Například 70metrový byt 3+1 v 
Horním Kosově nabízí město k pro-
deji za 700 tisíc korun. V této lokali-
tě jsou však ceny bytů trvale nejniž-
ší. Proto je jinde v Jihlavě za stejnou 

cenu dostupný mnohem menší byt: 
vyvolávací cena 35metrového 1+1 na 
Sokolovské ulici v Bedřichově je také 
téměř 700 tisíc korun.

„Ceny jsou určeny na základě znalec-
kého posudku za cenu v místě obvyklou. 
Případné snížení pak doporučí majetko-
vá komise a schválí rada města,“ uvedl 
vedoucí majetkového odboru jihlav-
ského magistrátu Petr Štěpán.  -tz-

Město prodává své byty
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Dopravní terminál...
(Dokončení ze str. 1)
Podobný projekt již v minulosti 

existoval…
V minulosti město připravilo pro-

jekt komunikace podél městské-
ho nádraží, mezi ul. Jiráskovou a ul. 
Havlíčkovou. Realizace tohoto pro-
jektu byla odložena pro velké staveb-
ní náklady a složité majetkoprávní 
vztahy. V té době začaly připravovat 
Správa žel. dopravní cesty (SŽDC) a 
České dráhy (ČD) úpravu městské-
ho nádraží s tím, že do budoucna by 
na toto nádraží byla přesměrována 
většina spojů osobní dopravy. 

Kdy se začalo?
Koncem loňského roku začaly ČD 

připravovat rekonstrukci výpravní 
budovy. K tomu přizvaly město ke 
spolupráci na úpravě přednádražní-
ho prostoru a zavedení MHD a jako 
další se připojila spol. ICOM trans-
port s možností přemístění autobu-
sového nádraží. 

V současné době probíhají dost 
složitá jednání o realizaci společné-
ho projektu mezi městem, SŽDC, 
ČD a ICOMem transport, diskutu-
je se nad zadáním projektové doku-
mentace, řešením majetkoprávních 
vztahů a v neposlední řadě o mož-
nosti získání a výši dotace z evrop-
ských zdrojů. 

Jaký je časový horizont terminá-
lu?

Pokud se nevyskytnou neřešitel-
né problémy, mohla by být dokonce 
roku vypracována a schválena pro-
jektová dokumentace a do tří let by 
mohla být I. etapa zamýšlené stavby 
realizována. 

 Ta by obsahovala úpravu výprav-
ní budovy ČD, která bude zároveň 
sloužit i pro autobusové nádraží, sa-
motné autobusové nádraží, úpravy 
ulice tř. Legionářů, včetně úpravy 
křižovatky tř. Legionářů a Fritzova, 
zavedení trolejů pro MHD a výstav-
bu parkoviště. V krátké době nato 
by mělo být zrealizováno propojení 
přednádražního prostoru s ulicí Ji-
ráskovou. 

Přibližte, prosím, jihlavský par-
kovací dům a v jakém je stadiu? 

Záměrem vybudovat parkovací ob-
jekt v blízkosti centra se město za-
bývá delší dobu. V současné době je 
vybrána lokalita pro výstavbu parko-
vacího domu (prostor na parkovišti 
za Billou) a zpracovávají se potřebné 
analýzy, které budou rozhodující na 
přípravu koncesního řízení. 

 Po projednání v radě města asi ve 
IV. čtvrtletí zastupitelé města roz-
hodnou o podmínkách koncesní-
ho řízení. To by mělo proběhnout 
v příštím roce. Po podepsání smlou-
vy s vybraným koncesionářem by do 
jednoho roku mohl být uveden do 
provozu nový parkovací dům, který, 
předpokládáme, bude klasický s ná-
jezdnými rampami a jeho kapacita 
by mohla být až 400 automobilů.
 -lm-

Jihlava má pro návštěvníky města 
k dispozici třicet nových audioprů-
vodců. Zařízení je na podhled po-
dobné mobilnímu telefonu, k ob-
sluze slouží klávesnice, výklad je 
provázen také fotografi emi, které 
zobrazuje barevný displej. 

„Audioprůvodci jsou k zapůjčení už 
nyní v informačních centrech na rad-
nici, v Bráně Matky Boží a v Domě 
Gustava Mahlera, kde obsluha navolí 
podle zájmu prohlídku starobylé rad-
nice, Brány Matky Boží a Domu Gus-
tava Mahlera, nebo okruh po Masary-
kově náměstí a k jihlavským kostelům. 
Všechny trasy jsou připraveny v šesti 
jazykových úpravách,“ řekl tiskový 
mluvčí magistrátu Radek Tulis. 

Audioprůvodci jsou většinou k dis-
pozici v galeriích, v poslední době už 
je začínají využívat i města. „Je to po-
mocník i v personální otázce. Turistic-
ké informační centrum nemusí mít vy-
soký počet zaměstnanců a brigádníků, 
aby zvládlo větší nápor zájemců o pro-
hlídky,“ uvedla náměstkyně primáto-
ra Irena Wagnerová s dodatkem, že 
mnozí turisté také dávají přednost 
individuálnímu procházení se po pa-
mátkách před organizovanými pro-
hlídkami. 

Zápůjčné přijde na 40 nebo 60 ko-
run, nutné je ale složit zálohu 500 
korun, která se uživateli po odevzdá-
ní přístroje vrátí. „Vratné zálohy jsou 
běžnou praxí. Ač jde o zařízení, které 
nejde použít k ničemu jinému než ke 
svému účelu a bez dalšího vybavení jej 

Jihlava zavedla audioprůvodce

JAKO MOBILNÍ telefon vypadá au-
dioprůvodce Jihlavou. Obsluhu vám 
vysvětlí v místě zapůjčení. 
 Foto: Lubomír Maštera

nelze udržet v provozu, vyšší záloha je 
motivací k navracení drahých přístro-
jů zpět,“ vysvětlila náměstkyně Irena 
Wagnerová.

Nákup audioprůvodců je fi nanco-
ván z projektu Turisté, vítejte v Jih-
lavě, spolufi nancovaného Evropskou 
unií. Celkový objem projektu je 6,5 
milionu korun, město už z něj čerpa-
lo prostředky na přípravu a vydávání 
propagačních materiálů, účast na ve-
letrzích cestovního ruchu apod. 

 -lm-

 Jihlavští radní schválili v červen-
ci zadávací řízení na akci s názvem 
„Regenerace veřejných prostranství 
v části města Jihlava - Pávov“. 

 Znamená to, že v Pávově město 
nechá vybudovat nové chodníky, 
veřejné osvětlení a doplní lavičky 
a odpadkové koše. „Součástí akce je 
také zbudování bezbariérové zastávky 
městské hromadné dopravy a dětského 
hřiště,“ řekl primátor města Jaroslav 
Vymazal. 

 Práce v Pávově začnou koncem 
září, hotovo by mělo být do konce 
června 2011, předpokládaná cena je 
7 milionů korun. „Snažíme se postup-
ně zvyšovat úroveň veřejných prostran-
ství ve všech částech města. Úřad už 
připravuje úpravu veřejného prostran-
ství v Pístově, měla by začít příští rok,“ 
doplnil primátor Jaroslav Vymazal.
 -lm-

Pávov projde úpravami

 Po Velikonocích začala 
stavba nové zastávky měst-
ské hromadné dopravy v 
lokalitě Ráj - konečná au-
tobusové linky MHD číslo 
5, a nyní bude stavba zko-
laudována. 

 Je zde točna pro autobu-
sy a malý domek se záze-
mím pro řidiče. Náklady na 
vybudování nové zastávky 
byly 3,9 milionu korun. 
Dopravní podnik města 
Jihlavy je k nové zastávce 
připraven obnovit trasu au-
tobusové linky 5 okamžitě 
po ofi ciálním uvedení ob-
jektu do provozu. -lm-

V Ráji vznikla nová zastávka MHD

KONEČNÁ autobusové zastávky v lokalitě Ráj prošla rekonstrukcí. Vznikla zde točna a zá-
zemí pro řidiče.  Foto: Lubomír Maštera

 Odbor životního prostředí ma-
gistrátu ve spolupráci s ČSOP Jih-
lava nainstaluje závoru před vjezd 
do bývalého vojenského prostoru 
na Pístově. Důvodem je neustále 
se opakující výskyt černých sklá-
dek v této lokalitě. Závora bude 
hned na začátku panelové příjez-
dové cesty. Vlastníci a uživatelé 
pozemků, kterých se toto opatření 
dotkne, budou kontaktováni a ob-
drží vlastní klíč od závory. Případ-
ní další oprávnění zájemci mohou 
kontaktovat odbor životního pro-
středí  (tel.: 567167722). -tz-

Oznámení magistrátu

Do 3. srpna potrvá uzavírka v ulici 
Holíkově na Slunci. Důvodem je vy-
budování kanalizační, plynovodní a 
vodovodní přípojky.  -lm-
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 Hokejová Dukla je pro mnoho Jih-
lavanů pořád pojmem, na kterém by 
se chtěli ztotožnit s krajským měs-
tem. Možná nostalgie, možná ne-
reálné přání. Ne však pro jednatele 
Dukly Bedřicha Ščerbana. Z jeho 
odpovědí na naše otázky přímo srše-
lo odhodlání neskládat ruce do klína. 
Byla by škoda jeho odpovědi neuvá-
dět v plném znění, proto přinášíme 
rozhovor s ním v plném rozsahu.

Představte, prosím, čtenářům, 
co funkce jednatele Dukly všech-
no obnáší? 

 Jednatel především zastupuje a 
řídí klub, záběr práce je velmi širo-
ký. Dukla Jihlava má tři divize, kte-
ré dnes spadají do její kompetence. 
Jsou to divize Horácký zimní stadion 
(HZS), mládež a „A“ tým. 

 HZS obnáší vše od technického 
chodu věcí, správu a údržbu, kalkula-
ce rozpočtového charakteru, tedy ce-
ny hodiny ledu, ceny veřejného brus-
lení pro občany, školy a školky. Chod 
HZS s návazností na roční období a 
využití haly pro koncerty nebo jiné 
sportovní akce a vytváření vizí vyu-
žití a provozu pro budoucnost. 

 Divize mládež je řízení výchovné-
ho procesu, který přerůstá v pozděj-
ším věku do tréninkového procesu. 
Jde o koncepci výchovy a její napl-
ňování. Dbáme i na prospěch dětí ve 
škole. Výchova mládeže by měla být 
spoluprací rodičů, školy a v tomto 
případě Dukly Jihlava. 

 Profesionální „A“ tým pak předsta-
vuje špičku ledovce. Výkladní skříň 
Dukly. Do činnosti jednatele pak 
patří sestavení rozpočtu, jednání se 
sponzory, tedy naplňování rozpoč-
tu, řízení jednotlivých sekcí s.r.o., 
sekretariátu, obchodního oddělení, 
marketingového oddělení, „A“ týmu, 
včetně jeho sestavení a materiálního 
zabezpečení. Komunikace navenek 
(s fanoušky, médii). Velmi mi záleží 
na dobrém jménu klubu. Jako hráč 
pamatuji doby, že čím více nás ne-
měli rádi diváci na hřištích soupeřů 
(ale respektovali nás), tím více nás 
měli rádi naši příznivci doma.

V čem se nejvíce rozcházely vaše 
představy s realitou funkce? 

 V době, kdy jsem nastupoval do 
funkce, jsem věděl, jaký je stav věci a 
co mě čeká a tušil jsem, že to nebude 
žádný med. 

 V prosinci 2007 měla Dukla přímé 
dluhy ve výši 5.300.000 Kč. Po 22. 
kole v sezoně 2007/2008 byla Duk-
la na 16. místě tabulky I. ligy a hrozil 
jí sestup. Po nástupu jsem pak zjistil 
další problémy. Neuhrazená ztráta 
z minulých let byla 4.296.726 Kč, 
dluh vůči městu 2.165.000 Kč, dluh 
vůči mládeži 1.250.000 Kč. A to jsem 
vyjmenoval jen to nejdůležitější. 

 Dodneška registrujeme neuhraze-
né pohledávky z roku 2005 ve výši 
přes 320.000 Kč. Tyto peníze už asi 
nikdy nedostaneme. 

 Dnes je situace mnohem příznivěj-
ší, i když k ideálnímu stavu má dale-
ko. Neuhrazená ztráta z minulých let 
nyní činí 1.622.000 Kč Příjmy od 
sponzorů za dva roky narostly o více 
jak 70 %, příjmy ze vstupného o více 
jak 100 % a z předprodeje (perma-
nentky) o 150 %. Dukla má tradici 

Bedřich Ščerban: Věřte mi, je co dělat!

a je naším cílem se postupně vrátit 
k tomu, co Dukla byla. Tradice je ně-
co velmi cenného, zároveň však taky 
zavazujícího.

 Co mě negativně překvapilo, by-
lo, že někteří lidé, od kterých jsem 
očekával pomoc, spíše Duklu poško-
zovali. Píši Duklu, jelikož Dukla ne-
jsem já, Vlk, Pitt ner, Neveselý, Ho-
líci, Augusta, Suchý nebo Klapáč či 
Hrbatý. Je to víc, je to množina všech 
vynikajících lidí, hráčů, vedoucích, 
jejich úspěchů, za ta léta tvrdou dři-
nou dosažených. Je to množina fa-
noušků a dalších lidí v pozadí klubu. 

 Při nástupu jsem slyšel povzbuzu-
jící slova o podpoře a pomoci. Nyní 
tady je tým lidí, komunita fanoušků, 
hráčů, trenérů, vedoucích, zaměst-
nanců, kteří mají společné cíle a vize. 
Ne vždy a ne vše se podaří. Důležité 
ale je mít cíl, mít vizi a kolem sebe li-
di, kteří jdou za stejným cílem, vizí a 
se stejným zapálením. 

 Sportovní klub je vlastně fi rma. Se 
vším všudy od řízení přes výrobu, 
plánování až po prodej produktu. A 
každá fi rma má období, kdy se jí ne-
vede nejlépe. Pevně věřím, že se nám 
společnými silami podaří fi rmu Duk-
la Jihlava opět dostat tam, kam patří. 
Můžeme být právem hrdi na historii 
Dukly. Město Jihlava zde má velmi 
cennou značku. 

 
Jaké byly vaše plány a co se daří 

plnit, co se naopak nedaří? 
 Pozitivní je, že se daly dohroma-

dy bývalé legendy. Dnes se mohu 
opřít o lidi, jako je pan Neveselý, Jiří 
Holík, Jan Hrbatý starší, Jan Hrbatý 
mladší, Josef Augusta, Tonda Mic-
ka, a mohl bych psát dál. Byla by to 
dlouhá řada jmen a já nechci na ně-
koho zapomenout. 

 „A“ tým tvoří dobrý kolektiv, vět-
šina hráčů a vedení pochází odsud 
nebo má vztah k Jihlavě. 

Dukla Jihlava má poprvé v novodo-
bé historii generálního partnera. Stal 
se jím Pivovar Ježek a smlouva byla 

v roce 2008 podepsaná na pět let. To 
byl důležitý a zásadní krok v situaci, 
v jaké Dukla byla. Jsem velmi rád, 
že se zde vytvořilo spojení, které je 
dlouhodobé a má velmi dobré před-
poklady dalšího rozvoje. 

 Letos se podařilo získat podpis 
hlavního sponzora. Další důležitý 
mezník. PSJ se stal důležitým part-
nerem a vedení se netají zájmem na 
rozšiřování této spolupráce. To mě 
velmi těší. Město každý rok snižu-
je podporu profesionálnímu týmu 
z rozpočtových zdrojů města. Nám 
se daří nahradit tyto výpadky příjmů 
do rozpočtu navyšováním příjmů od 
partnerů.

 Podařilo se zastavit ústup Dukly 
z pozic na hokejové mapě naší re-
publiky. Vytvořily se dobré vztahy s 
jádrem fanoušků. Dukla má dnes ně-
kolik skupin organizovaných fanouš-
ků: Fan club, Ultras HCD a Pro-
moteam. Z iniciativy Ultras HCD 
vznikla i řada chorálů. Jeden se stal i 
heslem plánované výstavy o historii 
Dukly v muzeu. 

 Vážím si velmi dobrých vztahů 
s městem jakožto vlastníkem klu-
bu. Považuji za velký úspěch tohoto 
volebního období, že dnes stojíme 
těsně před realizací projektu haly 
pro veřejné sporty. Podařilo se nám 
v Jihlavě vzbudit vyšší poptávku po 
ledním hokeji a bruslení. Bohužel 
město, prostřednictvím Dukly Jih-
lava, která pro něj spravuje stadion, 
nemůže uspokojit tuto poptávku 
obyvatel Jihlavy. Je proto dobře, že 
se blíží realizace tréninkové haly, 
která velmi napomůže uspokojit tyto 
potřeby občanů města.

 Díky městu se zvládly nutné inves-
tice do stávajícího stadionu.  Před 
novou sezónou máme nové manti-
nely a osvětlení. 

 Dobře se rozjela i výchova mláde-
že. Mládežnické týmy dosahují kva-
litních výsledků. Za velký úspěch 
pokládám skutečnost, že se jede-
náct z dvanácti vysočinských klubů 

dokázalo domluvit a vznikl projekt 
Krajského centra talentované mlá-
deže (KCTM).  Výsledky KCTM 
nás naplňují hrdostí a jsou příslibem 
do budoucna nejen pro Duklu, ale i 
pro celý kraj. Čtvrté místo na Zimní 
olympiádě krajů je toho jen důka-
zem. 

 Pro mládež se nám podařilo vy-
tvořit velmi dobré podmínky. Bohu-
žel letos z důvodů hospodářské krize 
natolik klesly příspěvky na činnost 
mládeže ze strany ČSLH (Český 
svaz ledního hokeje), kraje a města, 
že jsme museli sáhnout k navýšení 
příspěvků ze strany rodičů, které se 
tak dostaly na hranici únosnosti. Do 
budoucna věříme, že dojde k vyrov-
nání podpory na původní částku, 
či nejlépe k navýšení, jelikož počet 
sportující mládeže v Dukle vzrostl o 
40 %. Na jedné straně nám výrazně 
stoupl počet sportujících dětí a na 
druhé zároveň klesla dotace od měs-
ta. Celkový propad dotace pak byl na 
jednoho člena sdružení jen od města 
o 39 %. Nově také přibyl k Dukle od-
díl krasobruslení. 

(Pokračování na str. 14)

BEDŘICH ŠČERBAN, jednatel Dukly Jihlava.  Foto: Lubomír Maštera
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Stránku připravil: -lm-

NOVÉ ZÁDRŽNÉ SLOUPKY. Staré zádržné sloupky, bránící vjezdu mimo sta-
novenou dobu na ulici Benešova, dosloužily. Nahradí je nové sloupky na čipovou 
kartu, které vydá odbor dopravy jen těm, kteří mají oprávnění. Nové sloupky bu-
dou zajíždět na určitou dobu do země a prý je nebude možné vyvalit nárazem 
tak, jako se to občas stávalo těm starým.

ROZKOPANÉ ULICE. Doba prázdnin je bohužel také dobou, kdy se provádějí 
opravy vodovodního řadu, kanalizace nebo plynovodů. A tak po Jihlavě můžeme 
procházet rozkopanými ulicemi, jako například na snímku po ulici Křížová, kde 
dochází k pokládce vedení E-ONu.

SEČENÍ TRÁVY. Minulý měsíc se po trávnících města na sídlišti Březinova i jin-
de po Jihlavě proháněly sekačky na trávu. Posečená tráva a upravené lesní porosty 
město krášlí, ale těm, kteří si v rámci své dovolené chtějí přispat, asi mnoho radosti 
řvoucí stroje nenadělaly.

ŠKOLY SE PŘIPRAVUJÍ. Prázdniny jsou vítanou dobou, kdy se ve školách a 
školkách města provádějí různé opravy a rekonstrukce. Křesťanská základní ško-
la tento měsíc prošla výměnou oken a dalším zateplením budovy, stejné se událo 
na MŠ Březinova 113.

STUDENTI RAZILI MINCE. Ražbu historických mincí si při prohlídce hornické 
expozice v jihlavském muzeu vyzkoušeli žáci z Čech a Rakouska. Stalo se tak bě-
hem středečního výletu do Jihlavy z rakouského města Raabs, kde právě probíhá 
projekt Mladá univerzita. V rámci něj má skupina 85 dětí možnost vyzkoušet si 
prázdninové studium univerzitního typu.  Foto: Tomáš VovsíkKOSTEL SV. JAKUBA OTEVŘEN. První etapa obnovy kostela sv. Jakuba skon-

čila a chrám se po dvou letech opět otevřel veřejnosti.  Foto: Petr Klukan
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Jihlavské kulturní léto 2010
do 30. 9. 
UKÁZKY VÝCVIKU DRAVCŮ A SOV V ZOO 
JIHLAVA
Každý den kromě pondělí v 11.00 a v 15.00 ho-

din. Mimo tyto časy možnost prohlídky všech 
druhů ve stálé expozici. 

Pořadatel: ZOO Jihlava a Eduard Školoud.

Do 25. 8. 
HADÍ STŘEDY V MATONGU
Povídání o hadech s hady. Nevěřte pomluvám 

a nahlédněte do říše plazů každou středu v 10.30 
hodin v africké vesnici Matongo v ZOO Jihlava.

Pořadatel: ZOO Jihlava.

1. 8. 
JEŽKOVY POHÁDKOVÉ NEDĚLE - JAK SE 
HONZA NAUČIL BÁT
Divadlo Na kolečku z Prahy, parkán brány Mat-

ky Boží od 18 hodin.
Pořadatel: statutární město Jihlava a K. Paštyka 

Agentura TIME.

5. 8. 
ZUBERSKÁ 6
Promenádní koncert dechové hudby ze Zubří 

na Masarykově náměstí od 16 do 18 hodin. Pořa-
datel: statutární město a K. Paštyka Agentura TI-
ME.

5. 8. 
KULTURNÍ LÉTO V PIVOVARSKÉ RESTAURACI
Dj Earthquake, X Core, Straight
Areál Pivovaru Jihlava, 18.00 hodin. 
Vstupné 40 Kč. 
Pořadatel: Jan Rychetský, 603822148

8. 8. 
VÝPRAVY S UROZENÝM RYTÍŘEM DAVIDEM 
Z KOCENSTEINU 
Šermířská vystoupení (tajemné prohlídky) v 

podzemí.  
Výpravy ve 14 hod.,15 hod.,16 hod.
Pořadatel: Společnost přátel dělostřelby, www.

delostrelba.ic.cz

8. 8. 
JEŽKOVY POHÁDKOVÉ NEDĚLE 
- VODNICKÁ POHÁDKA
Divadélko Romaneto z Prahy, parkán brány 

Matky Boží od 18 hodin
Pořadatel: statutární město Jihlava a K. Paštyka 

Agentura TIME.

12. 8. 
LESANKA
Promenádní koncert humpolecké dechové hud-

by na Masarykově náměstí od 16 do 18 hodin. 
Pořadatel: statutární město Jihlava a K. Paštyka 
Agentura TIME.

12. 8. 
KULTURNÍ 
LÉTO V 
PIVOVARSKÉ 
RESTAURACI
Major Major, 

El´Brkas
Areál Pivova-

ru Jihlava, 18.00 
hodin. 

Vstupné 40 
Kč.

P o ř a d a t e l : 
Jan Rychetský, 
603822148 

13. 8. 
PRÁZDNINO-
VÝ JARMARK
Pořadatel:  SMJ, www.smj.cz
Kontakt: Pavel Beraczka, tel. 777 719 639, bera-

czka@smj.cz. 
Masarykovo náměstí.

13. 8. - 14. 8. 
LETNÍ NOC V ZOO JIHLAVA
Netradiční pohled na život v zoologické zahradě 

po setmění, kdy lze potkat nejen spoustu zajíma-
vých zvířat, ale i tajemných bytostí...

Začátek v 19.00 hodin, nutno předem objednat!  
Pořadatel: ZOO Jihlava.

14. 8. 
VELKÁ CENY JIHLAVY
Tradiční atletický mítink otevřený i široké veřej-

nosti a všem věkovým kategoriím. Hlavní disciplí-
ny: 800 m, 3000 m, sprinterský trojboj, skok vyso-
ký. Rámcové disciplíny: vrh koulí, oštěp, trojskok.

Atletický stadion Na Stoupách, začátek v 10.00 
hodin. 

Pořadatel: Občanské sdružení „Atletika“.

15. 8. 
JEŽKOVY POHÁDKOVÉ NEDĚLE - KDO S KOHO
Komedianti na káře ze Znojma, parkán brány 

Matky Boží od 18 hodin
Pořadatel: statutární město Jihlava a K. Paštyka 

Agentura TIME.

19. 8. 
LUČANKA
Promenádní koncert dechové hudby z Luk nad 

Jihlavou na Masarykově náměstí od 16 do 18 ho-
din. Pořadatel: statutární město Jihlava a K. Pašty-
ka Agentura TIME.

19. 8. 
KULTURNÍ LÉTO V PIVOVARSKÉ RESTAURACI
Rituals, Vigo

Areál Pivovaru 
Jihlava, 18.00 ho-
din. 

Vstupné 40 Kč.
Pořadatel: 
Jan Rychetský, 
603822148

22. 8. 
JEŽKOVY PO-

HÁDKOVÉ NEDĚLE 
- JAK NA OBRA

Divadýlko z pyt-
líčku z Prahy, par-
kán brány Matky 
Boží od 18 hodin.

Pořadatel: statu-
tární město Jihlava 
a K. Paštyka Agen-
tura TIME.

26. 8. 
BOBRŮVANKA
Promenádní koncert dechové hudby z Bobrůvky 

na Masarykově náměstí od 16 do 18 hodin. Pořa-
datel: statutární město Jihlava a K. Paštyka Agen-
tura TIME.

26. 8. 
KULTURNÍ LÉTO V PIVOVARSKÉ RESTAURACI
China Blue
Areál Pivovaru Jihlava, 18.00 hodin. 
Vstupné 40 Kč.
Pořadatel: Jan Rychetský, 603822148

27. 8. 
CELOSTÁTNÍ HASIČSKÝ FESTIVAL DECHOVÝCH
HUDEB
Masarykovo náměstí, 10.00 - 16.00 hodin.
Pořadatel: Hasičský záchranný sbor kraje Vyso-

čina, www.hasici-vysocina.cz/

27. 8. 
BĚH NA VYSOKÝ KÁMEN 
14. ročník. Pořadatel: Běžec Vysočiny o.s. - auto-

kempink Pávov – 17.30 hod. -  běh v lesním pro-
středí pro všechny sportující všech věkových kate-
gorií (13,9 km a kratší), www.bezec.wz.cz.

28. 8. 
TERA - AQUA - FLORA
Jihlavské trhy spojené s výměnou a prodejem 

exotických rostlin, hmyzu, terarijních zvířat, ryb, li-
teratury a chovatelských pomůcek. teraaquafl ora@
seznam.cz, www.tera-aqua-fl ora.cz. Dělnický dům, 
Žižkova 15, od 9 - 12 hodin (prodávající od 8.00).

Informace: p. Švec, tel. 775 221 528

29. 8. 
PRÁZDNINY KONČÍ V ZOO JIHLAVA
Tradiční rozloučení s prázdninami v zahradě - 

program nejen pro dětské návštěvníky. V 10.00 – 
15.00 hodin v ZOO Jihlava.

Pořadatel: ZOO Jihlava.

29. 8. 
JEŽKOVY POHÁDKOVÉ NEDĚLE 
- PYŠNÁ PRINCEZNA
Divadlo Studna z Prahy, parkán brány Matky 

Boží v 18 hodin.
Pořadatel: statutární město Jihlava a K. Paštyka 

Agentura TIME.

2. 9. 
PERU, BOLÍVIE
Další z již tradičních klubových večerů v Zoo 

Jihlava - tentokrát s cestovatelem Davidem Švej-
nohou. Vstup pouze starým vchodem do zoo (od 
řeky), vstupné dobrovolné. Od 18.00 hodin. Pořa-
datel: ZOO Jihlava.
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Jsou prázdniny a Jihlavané mluví 
jako každoročně o dopravě. Opra-
vuje se, upravuje se a staví se nové, 
tedy vznikají další omezení dopravy. 
Město se rovněž vrátilo ke zpřísnění 
průjezdu náměstím. Zeptali jsme se 
proto náměstka Josefa Kodeta na ty-
to problémy MHA a dopravy v kraj-
ském městě.

Pojďme k dopravě MHD - budují 
se bezbariérové zastávky. Kdy bu-
de hotovo? 

V současné době se realizuje bez-
bariérová úprava zastávek městské 
hromadné dopravy. Projekt za té-
měř 22 milionů Kč zahrnuje 27 vel-
mi frekventovaných zastávek. Jejich 
úprava je řešena tak, že usnadní ná-
stup cestujících do trolejbusů a au-
tobusů a řidičům umožní lepší za-
jíždění do zastávek ke spokojenosti 
cestujících. Projekt, na který město 
obdrželo dotaci více než 19 milionů 
Kč, bude ukončen koncem roku. 

Rád bych poděkoval cestujícím, že 
jsou shovívaví a přijali dočasná ome-
zení, která souvisí s úpravou zastá-
vek. 

Došlo k omezení průjezdu ná-
městím. Proč? 

Nedávno se znovu rozpoutala dis-
kuse nad dalším omezením průjezdu 
Masarykovým náměstím. V minu-
losti k tomuto omezení došlo kvůli 
tomu, že frekvence dopravy narostla 
do takových rozměrů, které byly pro 
celé centrum města neúnosné. 

Současné prodloužené omezení 
od 5.00 do 24.00 hodiny je vyvoláno 
požadavky obyvatel Křížové ulice a 
hygieniků na snížení hladiny hluku 
v nočních hodinách. Před 6.00 hodi-
nou ranní a po 22.00 hodině večerní 
si průjezdem přes náměstí zkracovali 
cestu do zaměstnání a ze zaměstnání 
v Bedřichově a Pávově zaměstnanci, 
kteří za prací do Jihlavy přijíždí ze 
směru od Třebíče. 

Poněvadž památkáři nesouhlasí 
v památkové rezervaci s výměnou 
dlážděného povrchu za asfaltový, by-
lo navrženo toto opatření, které by 
mělo snížení hladiny hluku zajistit. 

Jeho účinnost by měla ověřit mě-
ření, která se uskuteční po prázdni-
nách. -lm-

Hladiny hluku na náměstí 
vyžadovaly opatření

Vítězné družstvo žáků 6. a 7. tříd 
ze ZŠ E. Rošického z krajského ko-
la  Odznaku  všestrannosti olympij-
ských vítězů skončilo ve fi nále v Pra-
ze třetí.

Soutěž probíhala ve dvou dnech.  
První den byly zařazeny silové dis-
cipliny (trojskok z místa, hod medi-
cinbalem dozadu, lehy - sedy 2 min., 
shyby na šikmé lavičce 2 min., kliky 
2 min., švihadlo 2 min.) a plavání 2 
min. Druhý den proběhly atletické 
disciplíny (běh 60 m, skok daleký, 
hod míčkem, běh 1000 m).

Kraj Vysočina reprezentovalo 
družstvo žáků ze Základní školy Jih-
lava, E. Rošického 2 ve složení: Voj-
těch Simbartl, David Vetyška, Karel 
Moravec, Ondřej Novák, Michaela  
Dvořáková, Silvie Klusáková, Tereza 
Plánková, Eva Krulová.

V soutěži jednotlivců, v kategorii 
chlapců, se stal absolutním vítězem 
ČR Vojtěch Simbartl.

V soutěži jednotlivců, v kategorii 

dívek, se stala absolutní vítězkou ČR 
Michaela Dvořáková.

Ostatní umístění:    
V. Simbartl - 1. místo plavání, běh 

1000 m,
D. Vetyška - 1. místo hod míčkem
M. Dvořáková - 1. místo plavání, 

shyby na šikmé lavičce 
S. Klusáková - 1. místo plavání, le-

hy - sedy
T. Plánková - 1. místo plavání, kli-

ky, běh na 1000 m
E. Krulová - 1. místo švihadlo, 

trojskok, hod medicinbalem.

Žáci ZŠ E. Rošického třetí v ČR

ÚSPĚŠNÉ družstvo žáků ZŠ E. Ro-
šického (nahoře zleva) Vojtěch Sim-
bartl, David Vetyška, Karel Moravec, 
Alena Šmahelová (vedoucí družstva), 
dole zleva: Tereza Plánková, Micha-
ela Dvořáková, Silvie Klusáková, Eva 
Krulová. 

Foto: archív ZŠ E. Rošického

CO BY SE NAMÁHAL! Černá skládka vznikla u kontejnerového stání Březinova 
102 dne 14. 7. Majitele asi nenapadá, že jeho zjištění jde poměrně snadno. Místo 
určení – sběrný dvůr SMJ, Havlíčkova 64 (vzdušnou čarou 500 m). Fyzická oso-
ba s trvalým pobytem na území města může tento odpad na sběrném dvoře ode-
vzdat zdarma. Foto: archiv MMJ

MOST HULOVA JE PŘED REKONSTRUKCÍ. Přes řeku Jihlavu o odbočky do 
Malého Beranova stojí most v majetku města, který potřebuje celkovou rekon-
strukci. Zatím město na tuto opravu nevyčlenilo peníze, ale o stavu mostu má pře-
hled. Oprava si vyžádá investice v rozsahu asi 20 milionů korun.

Foto: Lubomír Maštera 

MŠ DEMLOVA 34a HOTOVÁ.  Těsně před dokončením je nová Mateřská škola 
Demlova 34a. Kapacita školy má být 100 dětí, součástí školky bude přípravna 
jídel, technické a sociální zázemí, zahrada a dětské hřiště. 
 Foto: Lubomír Maštera
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Bedřich Ščerban: Věřte mi, je co dělat!
(Dokončení ze str. 4) 
Mládež si to určitě zaslouží, po-

tvrzují to i její výsledky. Sezona 
2009/2010 byla pro mládežnické 
týmy Dukly Jihlava nejúspěšnější za 
několik let zpátky.

 Všechny týmy, počínaje pátou 
třídou, které hrály mistrovské sou-
těže, nastupovaly v nejvyšších celo-
státních soutěžích a většina z nich 
dokázala konkurovat týmům v sou-
časné době mnohem zvučnějších 
jmen.

 Junioři hráli, po návratu mezi eli-
tu, prvním rokem extraligu společ-
ně s dalšími jedenadvaceti kluby 
ve dvou skupinách. Jihlavští uhráli 
v jedenáctičlenné skupině východ 
po základní části desátou pozici. 

V následné pětičlenné nadstavbě 
obsadili čtvrtou příčku a v konečné 
fázi, po sloučení deseti nejhorších 
týmů ze skupiny západ a východ, 
uhájili devátou pozici. Po reorgani-
zaci soutěže se rozhodlo, že žádný 
celek z extraligy nesestupuje, takže i 
pro nadcházející sezónu je v Jihlavě 
nejvyšší soutěž juniorů zachována.

 Slušnou sezónu odehráli pod ve-
dením trenéra Luboše Slámy extra-
ligoví starší dorostenci. V osmičlen-
né skupině střed si po osmadvaceti 
odehraných zápasech zajistili čtvr-
tou pozici a následný postup do 
nadstavby mezi dvanáct nejlepších 
týmů České republiky. V ní skon-
čili na desáté pozici.  V následném 
play-off  nejprve v osmifi nále vyřa-
dili Mladou Boleslav 2:0 na zápasy 
a ve čtvrtfi nále nestačili na favorizo-
vané Vítkovice, taktéž 2:0 na zápa-
sy. Konečná osmá příčka v celore-
publikovém hodnocení je pro starší 
dorostence velmi lichotivá.

Mladší dorost hrál též extraligo-
vou soutěž, ovšem oproti svým star-
ším kolegům v jiném herním formá-
tu. Třicet účastníků bylo rozděleno 
do tří desetičlenných skupin. Svě-
řenci trenéra Jiřího Jungwirtha hrá-
li ve skupině střed se svými soupeři 
čtyřikrát. Po odehrání šestatřiceti 
kol jim patřila třetí příčka. 

 Žáci páté až osmé třídy hráli mi-
strovské zápasy v celostátní Žákov-
ské lize, které se zúčastnilo šedesát 
týmů rozdělených do pěti dvanác-
tičlenných skupin. Hokejisté Dukly 
hráli ve skupině Vysočina. Žákov-
ská liga má specifi kum, že se kro-
mě tabulek jednotlivých tříd počítá 
součtová tabulka všech čtyř roční-
ků dohromady. Prvních šest týmů 
v součtové tabulce hraje po odehrá-
ní základní části o prvenství, zby-
lých šest týmů o umístění.

 Žákovské týmy Dukly po základ-
ní části postoupily do skupiny o 
prvenství, kde získaly následující 
umístění. Osmá třída obsadila šes-
té místo a sedmá třída si polepšila 
na konečnou čtvrtou pozici. Třetí 
místa si ve skupině zajistily týmy ze 
šesté a páté třídy.

 Kromě zápasů v Žákovské lize se 
mládežnické týmy Dukly z jednot-
livých ročníků během soutěže a po 
jejím skončení zúčastnily několika 
celostátních a mezinárodních tur-
najů, ze kterých se vracely, v mnoha 
případech, s medailemi. 

 Co se nedaří, je dotáhnout do 
konce rekonstrukci HZS. Stadi-

on je ve špatném stavu a potřebuje 
generální rekonstrukci. Střecha již 
vyžaduje takovou pozornost, že při 
sněžení, při kterém napadne více 
jak 30 cm sněhu, musíme okamžitě 
zabezpečovat jeho shazování. No-
vými světly se střecha odlehčí, ale 
zvýšenou pozornost bude vyžado-
vat nadále. Pokud by se tento stav 
stadionu nezměnil, vyžadovalo by 
to neustále investice do řešení pro-
blémů vzniklých s provozem.

 Pevně věříme, že dojde k rekon-
strukci, a snažíme se minimalizovat 
investice. Zabýváme se skutečně jen 
tím nejnutnějším. Momentální in-
vestice řeší havarijní stavy, ale neřeší 
HZS jako celek. K řešení neuspoko-
jivého stavu stadionu musí bezpod-
mínečně dojít. Letošní investice na 
mantinely a světla jsou plně použi-
telné při budoucí kompletní rekon-
strukci. 

Jak dál s mládeží? 
Je v zájmu společnosti, aby co nej-

více dětí sportovalo. Sport pomáhá 
vychovávat mládež pro budoucí ži-
vot v dospělosti. Je nejlepší preven-
cí na neduhy moderní společnosti. 
Existuje spousta studií, které to po-
tvrzují. Existuje studie, která říká, 
že dolar investovaný do společnosti 
se vrací čtyřmi dolary do ekonomi-
ky. 

 Je známo, že v době vývoje sport 
příznivě ovlivňuje inteligenci člo-
věka. Je v zájmu nás všech vycho-
vávat budoucí generaci v souladu 
vědomostního a fyzického rozvoje. 
Došlo k podstatnému snížení pohy-
bových schopností u porevoluční 
generace. Společnost se musí opět 
zaměřit na komplexní výchovu, te-
dy i rozvoje pohybových schopnos-
tí, sportovních dovedností. Výcho-
va mládeže v Dukle je prvořadým 
cílem.

 Jaké je reálné postavení Dukly v 
našem hokeji? 

 Dukla postupně získává zpět po-
stavení ve strukturách ledního ho-
keje. Dnes máme přímého zástup-
ce Josefa Augustu v reprezentační 
komisi (zabývá se všemi reprezen-
tačními družstvy od „16“ až po se-
niory), v mé osobě má Dukla za-
stoupení v PV VV ČSLH (Poradní 
výbor Výkonného výboru). Účast-
níme se a jsou s námi konzultovány 
všechny důležité body týkající se 
ledního hokeje a ČSLH. Dukla by-
la při návštěvě hlavního metodika 
svazu pro mládež hodnocena velmi 
dobře, co se týče práce s mládeží, 
koncepce výchovy a materiálního 
zabezpečení mládeže.

 
 Bylo by možné, aby se vrátila 

zlatá éra Dukly nějak zpět? 
 Je naší vizí vrátit v budoucnu Duk-

lu zpět do extraligy. Je naší vizí, naším 
krásným snem, navázat na historické 
úspěchy Dukly. K tomu musíme ale 
dokázat splnit tři podmínky: 1. Mít 
odpovídající stadion. 2. Mládež mu-
sí dobře a dlouhodobě fungovat tak, 
aby dokázala vychovávat špičkové 
extraligové hráče. 3. Musíme mít od-
povídající rozpočet. 

 Dukla, co se týče výše rozpočtu, 
patří v současnosti mezi průměr. Vý-

še rozpočtu u jednotlivých klubů je 
ovšem nutné porovnávat podle stej-
né metodiky. Některé kluby nemají 
v rozpočtu provoz zimního stadionu, 
některým farmářským klubům platí 
extraligový celek část hráčů a jejich 
vybavení a někde platí trenéry mlá-
deže z rozpočtu školství a podobně. 

 V době největší slávy byla Dukla 
jedním z nejbohatších klubů. Nedo-
kážu si představit, že se nepokusíme 
vrátit Duklu tam, kam patří, že neu-
děláme vše pro to, abychom to doká-
zali. Věřím, že se to dokázat dá. 

 
 Co plánujete nového pro vaše 

fanoušky? 
 Zavedli jsme Fans Day, den fa-

noušků. Společenskou akci, oslavu 
nové sezony a nového školního roku, 
kde se představí kádr týmu pro sezó-
nu veřejnosti. Letos to bude 4. září 
u HZS. Co mě těší, je oboustranný 
vztah s fanoušky. Fanoušci organizují 
akce pro svůj klub. Třeba petiční ak-
ci za přestavbu stadionu, nebo účast 
v dresech klubu na jednání zastupi-
telstva města při jednání o záležitos-
tech týkajících se jejich klubu. 

 K zamyšlení je nízká účast při be-
sedách s hráči a vedením klubu, na 
internetu je každý z fans trenérem, 
ale účast na besedách tomu neod-
povídá. Fanoušci často přichází sami 
s nápady, když třeba připraví nějaké 
vánoční překvapení. Byl jsem pře-
kvapen, že fanoušky klubu jsou už 
děti v mateřské školce. Pravidelně 
pro ně organizujeme prohlídku zim-
ního stadionu a některé děti již při 
prohlídce měly na sobě dres Dukly. 
Při organizování akcí se pak zaměřu-
jeme na různé věkové skupiny.

Co čeká konkrétně fanoušky 
v nadcházející sezóně?

 Prodej permanentních vstupenek. 
Prodej bude doprovázen billboardo-
vou (3 billboardy po Jihlavě) a další 
kampaní, kde budou informace o 
tom, že majitel permanentky k ní od 
klubu obdrží jako dárek šálu, bude 
mít výhodnější cenu vstupného a ta-
ké, že během 1. zápasu 1. ligy bude 
z majitelů permanentek vylosován 
výherce dovolené v Chorvatsku. 

 Fans Day. Slavnostní zahájení sezo-
ny proběhne na venkovní ploše HZS 
4. září. Při  Fans day dojde k   před-
stavení hráčů  A týmu, představení 
nového dresu a autogramiádě. Pro 
děti bude k dispozici skákací hrad a 

soutěže o zajímavé ceny. Celá akce 
bude završena ohňostrojem odpalo-
vaným ze střechy stadionu.

Úvodní zápas. Nový ročník 1. ligy 
zahájí Dukla doma 15. září zápasem 
s Berounem. Nástup hráčů do toho 
zápasu bude pojat slavnostně, neboť 
při jejich vjezdu na led budou při-
praveny pyrotechnické efekty. 

Výstava. 17. září bude zahájena 
výstava o historii jihlavské Dukly 
v jihlavském muzeu s názvem „Ta 
Jihlavská naše Dukla…“, což bude 
unikátní příležitost, jak si prohléd-
nout dobové materiály, a nasát tak 
atmosféru z let, kdy Dukla udávala 
tón československému hokeji. Česká 
televize, konkrétně Robert Záruba, 
natáčí při této příležitosti dokument, 
který má zmapovat historii pomocí 
fi lmového záznamu. Jen znalec his-
torie Dukly ví, co to bylo „Tour de 
Dukla“. Výstavou chceme ukázat his-
torii Dukly a její vliv na dějiny měs-
ta.

Stadion. Na stadionu byly vyměně-
ny mantinely za nové, bezsloupkové, 
tudíž diváci budou mít nerušený vý-
hled na plochu. Rovněž bylo vymě-
něno nevyhovující osvětlení, které 
kromě podstatně nižší ekonomické 
náročnosti bude fotografům umož-
ňovat pořizování kvalitnějších sním-
ků, výhodou je rovněž okamžité 
vypnutí či zapnutí světel – tedy bez 
dosavadního několikaminutového 
postupného rozsvěcování. Fanoušci 
sami chystají akci na zvelebení HZS. 
Jak sami prohlásili: „Vždyť je náš, 
pojďme si ho vykrášlit“.

Internet. Průběžně se pracuje na 
některých spíše kosmetických změ-
nách na našich webových stránkách 
www.hcdukla.cz. 

Golf. Dosavadní golfové setkání 
partnerů klubu v Telči se změnilo na 
1. mistrovství Jihlavy v golfu. Le-
tošní ročník proběhne 28. srpna na 
hřišti Golf klubu v Telči.  Kromě po-
zvaných partnerů klubu se ho budou 
moci zúčastnit i golfi sté s trvalým 
bydlištěm v Jihlavě. O tom, že tato 
akce bude mít svou vysokou prestiž, 
svědčí i účast významných předsta-
vitelů nejen fi rem, města, kraje, ale i 
našeho státu. Účast potvrdila i před-
sedkyně Poslanecké sněmovny Mi-
roslava Němcová.  -lm-

 Městská policie využívá městských kamer. „Na základě oznámení z obchodu 
na Masarykově oznámení byla zadržena dvojice pachatelů krádeže zboží. Stráž-
níci obdrželi oznámení o krádeži zboží spolu s popisem podezřelých osob,“ řekl 
Stanislav Maštera, zástupce ředitele MP. 

 Pomocí kamery na Masarykově náměstí byly hledané osoby nalezeny a byl 
sledován jejich pohyb. Následně byly tyto osoby zadrženy. U zadržených by-
lo zajištěno kradené zboží v celkové hodnotě 3 269 Kč. 

 Na ulici Okružní asistovali strážníci při řešení dopravní nehody, kdy pod-
napilý muž najel na ostrůvek před hotelem Jihlava, a havaroval. Orientační 
dechovou zkouškou bylo zjištěno 2,35 promile alkoholu v krvi. 

 V areálu letního kina byl zjištěn podnapilý nezletilý mladík. V rámci běžné 
činnosti strážníci zadrželi celkem pět osob, po kterých bylo vyhlášeno pátrá-
ní a tři osoby, které řídily vozidlo bez řidičského oprávnění.  -lm-

Kamery opět pomohly
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-Tento umělec ve 20. letech dvacáté-
ho století možná poněkud sebevědomě 
prohlásil, že jeho doba teprve přijde. 
Snad ode mne jako laika nebude příliš 
troufalé, když dnes vyslovím, že doba 
Gustava Mahlera přišla.

 Jaroslav Vymazal, 
 primátor Jihlavy
 
 -Vážná hudba mě oslovuje velmi 

vážně. Kdybych měl přemýšlet, zda se 
za rok zúčastním více koncertů jazzu, 
anebo vážné hudby, bylo by to myslím 
asi tak fi ft y-fi ft y. Je dobře, že už se po-
souváme trošku dál, že současníci za-
čínají hudbu takových skladatelů, jako 
je třeba Gustav Mahler na straně jedné 
a Janáček na straně druhé, vnímat. Že 
neutíkají pořád k tomu o sto let starší-
mu, co je z jistého hlediska snazší, jed-
nodušší a pochopitelnější…

 -Jihlavský pomník se odhaluje 150 
let od Mahlerova narození. Na první 
pohled se může zdát, že to je strašně 
dlouho a že už si Gustav Mahler za-
sloužil víc pomníků, a dříve. Ale jeho 
dílo v jeho době plně pochopeno nebylo 
a renesance jeho díla nastala tak zhru-
ba sto let po jeho narození, až v šede-
sátých letech minulého století. Takže 
v tomto smyslu možná odhalování po 
150 letech není až zas tak opožděné… 

 Václav Klaus, 
 prezident České republiky 

- Gustav Mahler se opravdu vrátil, a 
kdybych směl parafr ázovat tu slavnou 
Mozartovou větu:  Jeho Jihlavané mu 
rozumějí. Zdeněk Mahler, 

 historik  

Jihlava postavila Mahlerovi park

Krajské město otevřelo 
Park Gustava Mahlera. 

Při této události 
zaznělo v projevech:

GUSTAV MAHLER je na soše Jana 
Koblasy znázorněn se svým nepostra-
datelným motýlkem.

PÁSKU symbolizující otevření Parku GM současně přestřihli - zleva - primátor Jaroslav Vymazal, prezident Václav Klaus,  
sochař Jan Koblasa a hejtman kraje Jiří Běhounek.

 „Základním objektem celého projektu je pomník Gustava 
Mahlera... Jediným popisným detailem je mašlovitá vázan-
ka, která jaksi nezbytně k fi guře Mahlera patří. V podstatě 
neexistuje jeho vyobrazení bez „motýlka“...

 Hlavní vchod do parku je od hlavní ulice akcentován dvě-
ma fi gurami k sobě pohlížejících kamenných ptáků, které 
tvoří zvláštní bránu do parku a současně znamení - akcent 
- poutající na událost, která se za bránou odehrává. Je to 
znak nebo symbol zobrazující vztah, souvztažnost, lásku ale 
i zpěv, tedy jevy a stavy, o nichž tak hluboce a bez ustání ho-

voří Mahlerova hudba. 
 Ptáci jsou cca 400 cm vysocí. V zadní části za sochou je 

ještě třetí pták, menší, k těm dvěma vepředu (ale i k pomní-
ku) vzhlížející, který váže celý prostor do v sobě uzavřené 
jednoty.

 Ptáci jsou z kamene, z kamenných dílů různě pojedna-
ných, od hrubě strukturovaných přes špicované, ale i řezané, 
až po leštěné plochy. Materiál mohu určit, teprve až zjistím, 
jaké jsou možnosti, které dávají lomy a dílny mrákotínské, 
eventuálně jiné dostupné lomy.“

Již v roce 2005 představil Jan Koblasa svoji vizi parku. Z jeho slov vybíráme:

NA SLAVNOSTI nechyběl ani historik Zdeněk Mahler. Pro-
gram uváděla moderátorka Martina Kociánová.

SOCHA byla obnažena a prezident republiky blahopřeje 
sochaři.



SPOLEČENSKÁ událost byla SPOLEČENSKÁ událost byla 
hojně navštívena diváky…hojně navštívena diváky…
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Jihlava postavila Mahlerovi park

• Náklady na vznik sochy Gustava Mahlera: 
1,5 milionu korun

• Ostatní kamenné prvky: 4,3 milionu korun
• Celkové náklady na park: 20,5 mil Kč (v ceně 

jsou projektová dokumentace, inženýring, demo-
lice a archeologický průzkum 1 mil. Kč, lavičky, 
osvětlení, úpravy, vegetace, zpevněná plocha) 

• Současně s budováním Parku Gustava Ma-
hlera se provedlo několik dalších investic se stav-

bou nepřímo souvisejících: kanalizace, vodovod, 
chodníky  v ulicích Benešova a Věžní + kontejne-
rové stání v ul. Křivá - 15 mil. Kč 

• Celková investice akce činila asi 41,5 milio-
nu korun. Dotace z EU a z rozpočtu ČR pokryla 
92,5 % nákladů (asi 38 milionů korun). Investice 
města činila cca 4 miliony korun

• Kraj Vysočina přispěl na sochu: 400 tisíc ko-
run.

Park Gustava Mahlera v číslech

SPOLEČENSKÁ událost byla 
hojně navštívena diváky…

… i novinářskou obcí.

SOUČÁSTÍ parku je také železné točité schodiště, kte-
ré může působit klaustrofobním dojmem.

CELKOVÝ pohled na park z hradební věže dnes.  Dvojstranu připravil –lm-

VIZUALIZACE ukazuje budoucí podobu parku při vzrostlé zeleni.
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Dotace do kultury
Rada města schválila poskytnutí fi nanční pod-

pory do oblasti kultury
PRŮBĚŽNÝ GRA NT pro období 1. 5. - 31. 12. 

2010:
Horácké divadlo Jihlava, přísp. org., Komen-

ského 22, Jihlava 5.900,- Kč
na úhradu honorářů účinkujícím, náklady na 

propagaci při pořádání projektu „Mahlerovy písně 
a jejich inspirace“ v říjnu 2010 na malé scéně HDJ 
Jihlava

Anna Doležalová, Jihlava 35.560,- Kč
na úhradu honorářů účinkujícím, pronájem pro-

stor, propagaci, materiál, drobné ceny a technické 
zajištění (ozvučení) projektu Dětského karnevalo-
vého divadla Ježek (sobotní představení pro děti) 
na scéně Jarní 22, Jihlava v období září - prosinec 
2010 

Pavel Solar, Jihlava 29.000,- Kč
na úhradu honorářů účinkujícím, náklady na 

pronájem prostor, propagaci, poplatky za autorská 
práva a náklady na technické zajištění akce „Zpí-
vání se Sampajem“ na podzim 2010 v Divadle Na 
Kopečku v Jihlavě

Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie, So-
kolovská 133a, Jihlava 50.000,- Kč

na úhradu honorářů a dopravy účinkujícím, pro-
nájem prostor, propagaci a náklady za autorská 
práva při pořádání 3 koncertů v období září - pro-
sinec 2010 v Jihlavě Českomoravská myslivecká 
jednota, o.s.

Okresní myslivecký spolek Jihlava, Znojem-
ská 78, Jihlava 27.000,- Kč

na úhradu honorářů účinkujícím a propagaci ak-
ce „IX. Svatohubertská mše svatá a koncert lovec-
ké hudby a zpěvu“ konané v říjnu 2010 v minorit-
ském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jihlavě. 

Dotace do sportu
Rada města schválila poskytnutí fi nanční podpo-

ry na základě výzvy v oblasti sportu JEDNORÁ-
ZOVÉ SPORTOVNÍ A VOLNOČASOVÉ AK-
CE VE MĚSTĚ JIHLAVA pro období 1. 1. - 30. 6. 
2010 těmto subjektům:

Jihlavský plavecký klub AXIS, E. Rošického 
6, Jihlava, obč. sdr. 15.000,- Kč na pronájem pro-
stor na plavecké závody žactva a dorostu dne 17. 4. 
2010

 Občanské sdružení „ATLETIKA “ Jihlava, E. 
Rošického 2684/6 7.000,- Kč

na honoráře a odměny rozhodčích a ceny, odmě-

ny a diplomy na soutěžní utkání atletických přípra-
vek kraje Vysočina dne 27.5.2010

Basketbalový klub Jihlava, o.s., E. Rošického 
2684/6, Jihlava  7.000,- Kč

na honoráře a odměny rozhodčích a lékařského 
dozoru, pronájem prostor, náklady na pronájem 
aparatury, počítačové techniky aj., technické zajiště-
ní akce - doprava techniky, ozvučení aj. a propagaci 
na mezistátní přátelský zápas BC Vysočina - NIKE 
Michigan ALL STARS USA kategorie U18 dne 
22.6.2010

Svaz kulturistiky a fi tness České republiky, Val-
tínovská 1571/4, Praha 4 15.000,- Kč

občanské sdružení na pronájem prostor v DKO 
Jihlava na Mistrovství ČR v kulturistice a fi tness 
mužů, žen a párů ve dnech 5. - 9. 5. 2010

Club sportů Jihlava, U Hřbitova 30, obč. sdr. 
8.000,- Kč

na honoráře a odměny rozhodčích, pronájem pro-
stor a náklady na technické zajištění akce - dopravu 
techniky, ozvučení aj. na soutěž dětí a mládeže ae-
robiku v pódiových skladbách dne 10. 4. 2010

Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov, Sokolov-
ská 122c, Jihlava, obč.sdr. 10.000,- Kč

pro oddíl sportovní gymnastiky na honoráře a 
odměny rozhodčích a ceny, odměny a diplomy na 
XIV. Ročník závodu žákyň, juniorek a žen ve spor-
tovní gymnastice „Bedřichovský ježek 2010“ dne 1. 
5. 2010

Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě, Tyršova 12, 
obč. sdr. 7.000,- Kč

na honoráře a odměny rozhodčích a ceny, odmě-
ny a diplomy na „Velikonoční turnaj v judu dětí do 
14 let“ dne 11.4.2010

Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě, Tyršova 12, 
obč. sdr. 8.000,- Kč

na odměny 2 trenérů, cestovné a ubytování tre-
néra, pronájem žíněnek, náklady na propagaci, ce-
ny, odměny a diplomy na „Aikido workshop Jihla-
va 2010“ - seznámení široké veřejnosti s cvičením 
aikido ve dnech 14. - 15. 5. 2010

Baseballový klub Ježci Jihlava, o.s., Březinova 
3995/110 10.000,- Kč

na honoráře a odměny rozhodčích, pronájem pro-
stor, ceny, odměny a diplomy na III. ročník jarního 
„T-ballového turnaje pro školy“ dne 21. 5. 2010

Romská jednota Vysočina, Žižkova 13, Jihlava, 
občanské sdružení 6.000,- Kč                    

na honoráře a odměny rozhodčích, pronájem 
prostor, dopravu sportujících  a aktérů akce a ceny 
a odměny na „Turnaj romských fotbalových klubů 
ČR v Jihlavě“ v červenci 2010 

Sportovní klub Jihlava, Okružní 4628/2, občan-

ské sdružení 6.000,- Kč                    
pro oddíl juda na honoráře a odměny rozhodčích 

a ceny, odměny a diplomy na turnaj mládeže v judu 
„O plyšového talismana“ dne 24. 4. 2010

Sportovní klub Jihlava, Okružní 4628/2, občan-
ské sdružení 15.000,- Kč                    

pro oddíl moderní gymnastiky na pronájem pro-
stor v DKO Jihlava a propagaci na „Gymnastický 
den“ dne 16. 6. 2010            

Sportovní klub Jihlava, Okružní 4628/2, občan-
ské sdružení 1.400,- Kč 

pro oddíl národní házené na honoráře a odměny 
rozhodčích na „Jihomoravskou zimní ligu mladších 
žákyň“ dne 30. 1. 2010

Sportovní klub Jihlava, Okružní 4628/2, občan-
ské sdružení 2.100,- Kč 

pro oddíl národní házené na honoráře a odměny 
rozhodčích na „Jihomoravskou zimní ligu doros-
tenců“ dne 20. 2. 2010

Tenisový klub Spartak Jihlava, Mostecká 
3700/24, Jihlava, občanské sdružení   5.000,- Kč 

na pronájem prostor a materiál (tenisové míče) 
na oblastní přebor mladších žákyň  ve dnech 2. - 4. 
1. 2010

Tenisový klub Spartak Jihlava, Mostecká 
3700/24, Jihlava, občanské sdružení   5.000,- Kč 

na pronájem prostor na oblastní přebor dorosten-
ců ve dnech 31. 1. - 2. 2. 2010

Tenisový klub Spartak Jihlava, Mostecká 
3700/24, Jihlava, občanské sdružení 10.000,- Kč 

na pronájem prostor na celostátní turnaj starších 
žákyň ve dnech 6. - 8. 2. 2010

Tenisový klub Spartak Jihlava, Mostecká 
3700/24, Jihlava, občanské sdružení   7.500,- Kč 

na pronájem prostor a materiál (tenisové míče) 
na oddílový turnaj pro neregistrované děti a smíše-
ný turnaj mladších a starších žáků ve dnech

24. - 25. 4. 2010
Kuželkářský klub PSJ Jihlava, Jiráskova 32, Jih-

lava, občanské sdružení 5.000,- Kč
na honoráře a odměny rozhodčích, pronájem pro-

stor, materiál a vybavení na „Pohár Vysočiny 2010“ 
ve dnech 2. - 15. 1. 2010

Kuželkářský klub PSJ Jihlava, Jiráskova 32, Jih-
lava, občanské sdružení 8.000,- Kč

na honoráře a odměny rozhodčích, pronájem 
prostor a ceny, odměny a diplomy na „Finále pohá-
ru ČKA “ ve dnech 5. -  6. 6. 2010

Malá kopaná Jihlava, Tř. Legionářů 1577/4, Jih-
lava, občanské sdružení 5.000,- Kč

na pronájem prostor a ceny, odměny a diplomy na 
VII. ročník „Memoriálu

Standy Matouška“ dne 26. 6. 2010 -lm-

Radní přidělili dotace do kultury a sportu

 Služby města Jihlavy (SMJ), které 
provozují protialkoholní záchytnou 
stanici v kraji Vysočina, zveřejnily 
sledované statistiky  za I. pololetí ro-
ku 2010. Ze statistiky uvádíme:

 Vyhodnocení provozu za obdo-
bí: 1. 1. 2010 – 30. 6. 2010

 Sledované statistické prvky:
 1. Počet zachycených osob      
      650 osob celkem 
      587 osob mužského pohlaví 
      63 osob ženského pohlaví
Za březen bylo 126 záchytů, což je 

měsíční rekord v celé historii PZS!
 2. Počet opakovaně zachyce-

ných: 
210 osob (1 osoba - 59x zadrže-

ná,1 osoba - 53x zadržená, 1 osoba - 
39x zadržená), jedná se o osoby, kte-
ré byly opakovaně zachyceny během 

provozování protialkoholní záchyt-
né stanice SMJ. Tento počet není je-
nom za I. pololetí roku 2010, ale od 
doby instalace počítačového progra-
mu, který tuto statistiku zaznamená-
vá a to je od roku 2004.

 3. Žádost POLICIE ČR a no-
vě od 1. 1. 2009 Městských policií 
v kraji Vysočina o umístění osob v 
PZS - 650 osob

 4. Podíl zdravotnických zařízení 
při zachycení osob - 176 osob

 (např. odděl. ARO, centrální pří-
jem Jihlava, chirurgické, ortopedic-
ké, interní, neurologie, psychiatrie, 
traumatologie, oční, ORL, RTG 
odd., zdravotnická záchranná služba 
kraje Vysočina a další)

 5. Věková kategorie - zadržený 
musí dosáhnout minimálně 15 let 
(nižší věková kategorie se předává 

na dětské oddělení).
 Nejmladší zachycený za I. pololetí 

roku 2010 - 16 let
 Nejstarší zachycený za I. pololetí 

roku 2010 - 79 let
 Nejvíce zachycených osob bylo 

ve věkové kategorii 21-30 let - 147 
osob

 Průměrný věk zachycených osob 
41 roků

 6. Trvalý bydliště zachycených 
osob 

- kraj Vysočina
Jihlava - 223
Havlíčkův Brod - 57
Pelhřimov - 75
Třebíč - 100
Žďár nad Sázavou - 99
Trvalý pobyt zadržených osob z 

jiných krajů - 54
 Cizí státní příslušníci - 42 (Sloven-

sko 20, Ukrajina 9, Polsko 3, Moldav-

sko 3, Vel. Británie 2, Litva 2, Rumun-
sko 1, Mongolsko 1, Bulharsko 1).

 7. Pracovní zařazení zachyce-
ných osob  

 uveden zaměstnavatel - 133
 hlášen na ÚP dle trv. bydl.- 193
 bez prac. poměru neevidován - 97
 studující - 22
 důchodce - 39
 důchodce částečný - 13
 invalidní důchodce - 65
 soukromý podnikatel - 2
 živnostník - 42
 neurčeno - 40
 chovanec - 2
 voják z povolání - 2

 8. Délka zadržení PZS /v hodi-
nách/

 nejvyšší naměřená hodnota - 5,700 
promile (žena - celková rekordman-
ka PZS)  (Pokračování na str. 29)

Statistika záchytky za I. pololetí 2010
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Rekonstrukce Heulosu před dokončením

V celkové výše asi 50 milionů korun se provádí rekonstrukce areálu kolem 
letního kina v Heulosu. V polovině srpna dojde k předání celého areálu od-
boru správy realit a začátkem září bude areál slavnostně otevřen. Kromě jiné-
ho se zde překládalo koryto potoka, nově se vystavělo přemostění do ZOO, 
vzniklo dětské hřiště a prostor s pódiem pro menší koncerty, divadla apod.

KORYTO potoka bylo zpevněno, zvýšila se možnost absorbovat náplavovou vodu 
a bylo přemostěno nově navýšenou prohnutou lávkou, která navazuje na asfalto-
vou příjezdovou komunikaci.

DĚTSKÉ hřiště bude první, co zaujme příchozí do areálu směrem od atletického a fotbalového stadionu.

UŽITKOVÁ plocha vlevo od letního kina ještě čeká na dokončení…

…stejně jako prostor promítací plochy letního kina.

DĚTSKÉMU hřišti vévodí několik do-
minant: lezecká ministěna…

…vícestěna s lanovím… Stránku připravil –lm-

…lochnesská příšera se skluzavkou…
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Havaj na Vodním ráji v Jihlavě
Služby města Jihlavy (SMJ) uspořádaly v po-

lovině července velkolepou Havaj párty u příle-
žitosti zahájení 10. sezóny aquaparku v Jihlavě. 
Venkovní část Vodního ráje byla otevřena 15. 7. 
2001.

 U příležitosti této události byl nachystaný bo-
hatý program pro malé i velké návštěvníky Vod-
ního ráje. Ten byl rozdělen do dvou částí – od-
polední program byl určen pro děti a dospělé 
- Řádí celá rodina - a vyznačoval se soutěžemi, 
jako je jízda na tobogánu, skluzavky, bitva s vod-
ními stříkacími pistolemi, štafetový závod s plo-
vací deskou, koloběžky, zápasy v bahně a dalšími 
soutěžemi.

K využití byly také další atrakce - simulátor F1, 
surf simulátor, aquazorbing, skákací hrad, tram-
políny, elektrický býk, malování na tělo apod. 
Vítanou aktivitou byl aquaerobic a aquabiky.

Na 19. hodinu byla připravena Velká Havajská 
párty. 

Připravena byla diskotéka ve vodě, barmanská 
show – Captain Morgan a ohňostroj.

Ironií osudu se ten den příliš nevydařilo po-
časí – měsíc předtím jsme se pekli v tropických 
parnech, na samotné oslavy však místy pršelo a 
sluníčka bylo sporadicky. Návštěvníkům to však 
nálady neubralo.   -lm-HAVAJ NEHAVAJ – tento chlapeček si užívá vodních radovánek bez ohledu na to, co se děje kolem.

NA HAVAJ párty nechyběly míchané nápoje. EXOTIČTÍ tanečníci vyměnili Matongo za areál Vodního ráje a byli zpestřením párty.

TISKOVÝ mluvčí SMJ Martin Málek přispěl svým moderováním k dobré náladě. UDRŽET se na bizonu nebylo jednoduché…
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Havaj na Vodním ráji v Jihlavě

PŘES BAZÉN se tyčilo pódium se stánkem pro ozvučení. SRA ZIT soupeře nemilosrdně k zemi…

… nebo si nechat pomalovat tvář…

…nebo si zařádit při diskotéce ve vodě…

…nebo se udržet na surfařském prkně bylo to nejdůležitější na světě.DĚTI malovaly pod dohledem hostesek Rádia Vysočina. Dvojstranu připravil –lm-
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Přípravné zápasy Dukly Jihlava před sezonou 2010/2011

Domácí zápasy
Datum Zápas  Čas
10. 8. 2010  HC Dukla Jihlava - JKH GKS Jastrzębie  17 hod.
12. 8. 2010  HC Dukla Jihlava - SK Horácká Slavia Třebíč 17 hod.
19. 8. 2010  HC Dukla Jihlava - HK 36 Skalica 17 hod. 
26. 8. 2010  HC Dukla Jihlava - Orli Znojmo 17 hod.
31. 8. 2010 HC Dukla Jihlava - HC Rebel Havlíčkův Brod 17 hod.
  7. 9. 2010  HC Dukla Jihlava - HC Tábor 17 hod.

Venkovní zápasy
Datum Zápas  Čas
  5. 8. 2010 Orli Znojmo - HC Dukla Jihlava 17.30 hod.
17. 8. 2010 HC Rebel Havlíčkův Brod - HC Dukla Jihlava 18 hod.
20. 8. 2010 HC Tábor - HC Dukla Jihlava 18 hod
24. 8. 2010 HK 36 Skalica -  HC Dukla Jihlava 17 hod.
  2. 9. 2010 SK Horácká Slavia Třebíč - HC Dukla Jihlava 17 hod.   ZAČALI V NOVÉM. Prvoligoví hokejisté Dukly Jihlava začali v pondělí 

26. července poslední část přípravy na nadcházející sezonu. Na červencový led 
Horáckého zimního stadionu vjeli pod vedením trenérské dvojice Petr Vlk a Patrik 
Augusta mezi zbrusu nové mantinely a pod novým osvětlením. První přípravný 
zápas na jubilejní pětapadesátou sezonu sehrají hráči ve žlutočervených dresech 
na domácím ledě v úterý 10. srpna proti polskému celku JKH GKS Jastrzębie. 
Na snímku posila týmu Aleš Padělek (vpravo) při prvních minutách úvodního 
tréninku při lehkém rozbruslení.  Foto: Vladimír Šťastný 

Hokejisté Dukly Jihlava vstoupili 
do poslední fáze přípravy

JIHLAVA – A-tým FC Vysoči-
na klopýtl hned v prvním ostrém 
utkání nového ročníku. V 1. kole 
Ondrášovka Cupu (českého pohá-
ru) prohrál na penalty s divizní Vr-
chovinou a vypadl ze soutěže.

„Při vší úctě k soupeři, pro nás jde 
o ostudu. Mohli jsme doma přivítat 
prvoligové soupeře a místo toho jsme 
vyklidili pole,“ zlobil se trenér Jihla-
vy Luboš Urban.

Přitom jeho družina měla vý-
tečný start. Ve 2. minutě potrestal 
kapitán Dort faul na Krutého stře-
lou ze standardní situace k levé ty-
či – 0:1. Jenomže domácí se rychle 
oklepali a profesorsky hrajícího fa-
vorita řádně pozlobili. Ve 33. mi-
nutě po rohovém kopu vyrovnal 
hlavou Lukáš Smetana – 1:1.

„Soupeře jsme zbytečně pustili do 
řady standardek, ze kterých vyrov-
nal. Potvrdil, že je silný ve vzduchu,“ 
shrnul úvodní dějství kouč Urban.

Zlepšený výkon Vysočiny nepři-
nesla ani domluva v kabině. Žlu-
to-modří sice měli územní převa-
hu, ovšem z platonického tlaku 
nic nevytěžili. Zmohli se pouze na 

dvě kloudné akce. Outsider hrál na 
krev, šetřil čas a dotáhl zápas k pe-
naltovému rozstřelu, v němž cítil 
šanci.

Ve čtvrté sérii trefil domácí Buch-
ta jen břevno, ale vzápětí hostující 
Zelinka nevyzrál na Adamce. Roz-
hodnutí padlo v první sérii náh-
lé smrti. Poul se štěstím prostřelil 
Uvarenka, jenž si sáhl na balon, 
zatímco Gabriel nechal vyniknout 
Adamce a podtrhl tím matný vý-
kon svého týmu.

„Na penalty můžete prohrát s kaž-
dým, ale nejvíce mi vadilo, že nedo-
kážeme porazit divizního soupeře v 
řádné hrací době. Navíc jsme si vy-
tvořili při územní převaze minimum 
šancí,“ podotkl Luboš Urban.

Dnes odpoledne chtějí hráči slo-
žit reparát a omluvit se fanouš-
kům za ostudnou porážku. V za-
hajovacím duelu 2. ligy přivítají 
Varnsdorf, nováčka soutěže. „Přes 
všechna negativa je třeba říci, že liga 
je naší absolutní prioritou. Věřím, že 
ji zahájíme vítězstvím,“ uzavřel Lu-
boš Urban.  -cio-

Fotbalisté zahájili 
letošní sezonu blamáží

JIHLAVA - Fotbalový ročník 2010-
2011 nabídne fanouškům FC Vy-
sočina několik speciálních akcí, 
nabídek a soutěží. Některé budou 
jednorázové, jiné přinesou návštěv-
níkům stadionu v Jiráskově ulici 
dlouhodobý efekt.

Například všichni registrovaní čle-
nové sdružení Malá kopaná Jihlava 
budou mít možnost zakoupit vstu-
penku na utkání za pouhých 40 Kč. 
K tomu je potřeba prokázat se plat-
nou registrační kartou MK Jihlava s 
reálnou fotografi í. Půjde o vstupen-
ky výhradně do sektoru B5.

Dále klub opětovně zavádí rodinné 
vstupné. V případě, že na domácí zá-
pas dorazí dva dospělí ve společnosti 
dvou dětí do 15 let, obdrží čtyři líst-
ky do sektoru B5 za pouhých 100 
Kč. V sektoru navíc na děti budou 
čekat dárečky v podobě samolepek, 
plakátů či balónků.

Během každé poločasové přestávky 
budou na hrací ploše probíhat divác-

ké soutěže ve střílení penalt, fotba-
lové „čáře“, netradičním curlingu či 
střelbě na cíl. Příjemnou výhrou bu-
dou kupóny na konzumaci v některé 
z jihlavských restaurací. Do soutě-
ží budou vylosováni pouze členové 
Fanklubu či majitelé permanentních 
vstupenek.

Vedení FC Vysočina si je vědomo 
faktu, že klub nemá fanoušky pouze 
v Jihlavě, ale v celém regionu. Z to-
ho důvodu jsme se rozhodli spustit 
projekt svozů příznivců z měst či ob-
cí zdarma. Zájemci mohou přihlásit 
město či obec na e-mail fuks@psj.
cz. Podmínkou je příslušnost obce 
do bývalého okresu Jihlava a garance 
zaplnění třiceti míst v autobusu. Pro 
každý domácí duel počínaje střetnu-
tím proti Znojmu (13. srpna) bude 
z přihlášených obcí vždy v pondělí 
vylosována jedna šťastná. Více in-
formací sdělí marketingový mana-
žer klubu Miroslav Fuks (mobil: 607 
628 868). -cio-

Sezona přinese řadu akcí a slev

30. července: Varnsdorf, 6. srpna: Dukla Praha, 13. srpna: Znojmo, 21. 
srpna: Sezimovo Ústí, 27. srpna: Sokolov, 4. září: Zlín, 10. září: Čáslav, 18. 
září: Sparta Praha B, 24. září: Kladno, 1. října: Viktoria Žižkov, 9. října: 
Třinec, 15. října: Most, 23. října: Hlučín, 29. října: Vlašim, 7. listopadu: 
Karviná.

Pozn.: Tučně jsou označena domácí utkání (pátek, 18 hod.).

Los FC Vysočina – podzim 2010

FOTBALISTÉ FC Vysočina dnes vstoupí do nové druholigové sezony, na jejímž 
konci by se rádi radovali z postupu do Gambrinus ligy. Kapitánem žluto-modré 
posádky bude opět Filip Dort (na snímku uprostřed).  Foto: Michal Boček
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(Dokončení ze str. 20)
nejkratší - 8 hodin, nejdelší - 23 hodin 30 minut
Průměrná doba zadržení osob v PZS byla 12 ho-

din 27 minut
9. Cena za nocleh: 
4000,- Kč (stejná pro cizince)
pokud nezaplatí na místě převezme takzvané 

„Uznání dluhu“ a má 14 denní lhůtu na zaplacení.
Platby přímo na místě v hotovosti - 140 osob  - 

237.200,-Kč
510 osob zaplatilo - 0 ,-Kč
10 osob zaplatilo - 400,-Kč (4.000,-Kč)
29 osob zaplatilo - 500,-Kč (14.500,-Kč)
2 osoby zaplatili - 600,-Kč (1.200,-Kč)
1 osoba zaplatila - 700,-Kč (700,-Kč)
4 osoby zaplatily - 800,-Kč  3.200,-Kč)
35 osob zaplatilo - 1.000,-Kč (35.000,-Kč)
1 osoba zaplatila - 1.100,-Kč (1.100,-Kč)
2 osoby zaplatily - 1.200,-Kč (2.400,-Kč)
11 osob zaplatilo - 1.500,-Kč (16.500,-Kč)
1 osoba zaplatila - 1.800,-Kč (1.800,-Kč)
10 osob zaplatilo - 2.000,-Kč (20.000,-Kč)
1 osoba zaplatila - 2.500,-Kč (2.500,-Kč)
1 osoba zaplatila - 3.000,-Kč (3.000,-Kč)
1 osoba zaplatila - 3.800,-Kč (3.800,-Kč)
30 osob zaplatilo - 4.000,-Kč (120.000,-Kč)
1 osoba zaplatila - 7.500,-Kč (7.500,-Kč)
 10. Kapacita protialkoholní záchytné stani-

ce: 8 místností
z toho : 2 místnosti - 1x pevné lůžko
6 místnosti - v každé 2-3 mobilní lůžka
11. Počet zaměstnanců PZS:  
5 lidí - odbornost Střední zdravotnická škola
5 pracovníků ve stálém pracovním poměru                                            

12. Lékaři: 
12 praktických lékařů na dohodu
1 garanční lékař - 2 atestace 
(1 – psychiatrie, 2 – alkoholismus, toxikologie)
13. Minulost a současnost:
SMJ provozují protialkoholní záchytnou stani-

ci od konce roku 1999. SMJ končila k 31. 3. 2009 
smlouva o provozování PZS pro Kraj Vysočina, 
který vyhlásil nové výběrové řízení. SMJ se do 
něj opět přihlásily a vyhrály, takže nyní provozují 
„staronově“ PZS v Jihlavě pro Kraj Vysočina a to 
od 1. 4. 2009 do 31. 3. 2013. Změnil se také nově 
systém vymáhání pohledávek, který po zřizovateli 
Kraji Vysočina převzal provozovatel SMJ. „Když 
nám zachycené osoby nezaplatí přímo na místě a 
poté ani takzvané „Uznání dluhů“, vymáháme to 
od nich právní cestou,“ řekl tiskový mluvčí SMJ 
Martin Málek. 

14. Přehled některých důvodů k přijetí do 
PZS Jihlava 

veřejné pohoršení - 128 
ohrožení vlastního života a zdraví - 238
ohrožení života a zdraví jiných osob -16  
řidič pod vlivem alkoholu - 21
násilí vůči jiným osobám fyzické i slovní napa-

dení - 47
násilí vůči rodinným příslušníkům fyzické i slov-

ní napadení - 47
trestná činnost - 24 
ohrožení BESIP - 15
pokus nebo vyhrožování sebevraždou - 8
rušení nočního klidu - 9
agrese při ošetření - 12 
agrese proti zdrav. pracovníkům RZP - 1

agrese fyzická nebo slovní  proti Policii ČR - 3 
agrese fyzická nebo slovní proti Městské policii - 2
přestupkové jednání - 53
ničení majetku - 26
15. Statistika:
rok 2006 - celkem 923 osob                 
854 - mužů a 69 - žen
rok 2007 - celkem 1083 osob
976 - mužů a 107 - žen 
rok 2008 - celkem 1086 osob
957 - mužů a 128 - žen 
1 - osoba během záchytu zemřela (muž)
rok 2009 - celkem 1078 osob
957 - mužů a 121 - žen  -lm-

Statistika záchytky za I. pololetí 2010

BLÍŽÍ SE DOBA, kdy jihlavská průmyslová zóna 
bude propojena s Heroltickou ulicí. 
 Foto: Lubomír Maštera
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Čtvrtek 29. července až neděle 
1. srpna v 19.30 hod. /E
ŠPATNEJ POLDA
USA 2009, krimi/drama, titulky, 

cca 122 min.
Vyšetřování brutálního masakru 

rodiny afrických přistěhovalců, která 
svou brutalitou otřásla i jinak neteč-
ným okolím.

Hrají: Nicolas Cage, Eva Mendes, 
Val Kilmer ad.

Režie: Werner Herzog
Přístupný od 15 let
Vstupné 75 Kč

Čtvrtek 29. července až neděle
1. srpna ve 20.00 hod. /R
MAMAS & PAPAS
Premiéra ČR 2010, drama, cca 110 

min.
Intimní velkofi lm Alice Nellis. 
Hrají: Zuzana Bydžovská, Martha 

Issová, Filip Čapka ad.
Scénář a režie: Alice Nellis
Přístupný od 12 let                                       
Vstupné 80 Kč

Pondělí 2. srpna až středa
4. srpna ve 20.00 hod. /R
NEJLEPŠÍ Z BROOKLYNU
Premiéra USA 2010, akční/drama/

krimi, titulky, cca 132 min.
Tři přátelé, tři policisté, tři příběhy.
Hrají: Richard Gere, Don Cheadle, 

Ethan Hawke ad.
Režie: Antoine Fuqua
Přístupný od 12 let                                          
Vstupné 75 Kč

Úterý 3. srpna a středa 4. srpna 
v 19.30 hod. /E
SERGE GAINSBOURG: 
JE T´AIME  
Premiéra FR/USA 2010, životopis-

ný, titulky, cca 130 min.
Koho urazil a svedl, jaké hity ne-

sou jeho rukopis a kam až sahalo je-
ho charizma, ukáže fi lm Gainsbourg, 
který je stejně zábavný a bouřlivý ja-
ko celý Gainsbourgův život.  

Hrají: Eric Elmosnino, Laetitia 
Casta, Lucy Gordon ad.

Scénář a režie: Joann Sfar
Přístupný od 12 let                                   
Vstupné 75 Kč

Čtvrtek 5. srpna až neděle 
8. srpna v 19.30 hod. /E
VŠICHNI JSOU V POHODĚ
USA 2009, širokoúhlé drama, titul-

ky, cca 99 min.
Citlivá dramatická komedie zobra-

zuje obrázek rodiny, který je v mo-
derním světě velice častý.

Hrají: Robert De Niro, Drew 
Barrymore, Kate Beckinsale ad.

Režie: Kirk Jones
Přístupný
Vstupné 80 Kč

Čtvrtek 5. srpna až středa 
11. srpna ve 20.00 hod. /R
PRINC Z PERSIE: PÍSKY ČASU
Premiéra USA 2010, širokoúhlý 

dobrodružný, titulky, cca 116 min.
Postav se osudu...
Hrají: Jake Gyllenhaal, sir Ben 

Kingsley, Gemma Arterton ad.
Režie: Mike Newell
Přístupný od 12 let
Vstupné 80 Kč

Pondělí 9. srpna až středa 
11. srpna v 17.30 hod. /R
Čtvrtek 12. srpna až neděle 
15. srpna ve 20.00 hod. /R
ZELENÁ ZÓNA
Premiéra USA/VB/FR/Šp. 2010, 

drama/válečný, titulky, cca 115 min.
Ocitáme se na tom nejnebezpeč-

nějším místě na světě, na horké půdě 
Iráku, krátce po svržení režimu Sad-
dáma Husajna.

Hrají: Matt  Damon, Greg Kinnear, 
Brendan Gleeson ad.

Režie: Paul Greengrass
Přístupný od 15 let                                  
Vstupné 80 Kč

Čtvrtek 12. srpna až neděle 
15. srpna v 19.30 hod. /E
MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY
Švédsko/Dánsko/Něm 2009, thril-

ler/krimi, titulky, cca 152 min.
První Milenum podle Stiega Lars-

sona.
Hrají: Michael Nyqvist, Noomi Ra-

pace, Lena Endre ad.
Režie: Nies Arden Oplev
Přístupný od 15 let
Vstupné 75 Kč

Čtvrtek 12. srpna až středa 
18. srpna v 17.30 hod. /R
SHREK: ZVONEC A KONEC
Premiéra USA 2010, animovaná 

komedie, český dabing, cca 92 min.
Když si podáte nebezpečnou dra-

čici, zachráníte krásnou princeznu a 
tchýnino království, co dalšího ještě 
můžete dokázat?

Režie: Mike Mitchell
Přístupný                                                        
Vstupné 80 Kč

Pondělí 16. srpna až středa
18. srpna ve 20.00 hod. /
kinosál Reform
ŽENY  V  POKUŠENÍ
ČR 2010, komedie, cca 118 min.
Čtyřicátnice Helena, uznávaná od-

bornice na manželské problémy, jed-
noho dne zjišťuje, že se dostala do si-
tuace, jaké řeší se svými pacienty. 

Hrají: Eliška Balzerová, Lenka Vla-
sáková, Veronika Kubařová a další.

Scénář a režie: Jiří Vejdělek
Přístupný
Vstupné 80 Kč

Čtvrtek 19. srpna až neděle
22. srpna v 19.30 hod. /E
PREDÁTOŘI
Premiéra USA 2010, sci-fi  thriller, 

titulky.
Osm bývalých drsných vojáků, ne-

bezpečných kriminálníků a zkuše-
ných expertů na zbraně je uneseno 
ze Země na domovskou planetu pre-
dátorů.

Hrají: Topher Grace, Adrien Brody, 
Laurence Fishburne ad.

Režie: Nimród Antal
Přístupný od 12 let
Vstupné 75 Kč

Čtvrtek 19. srpna až středa 
25. srpna ve 20.00 hod. /R
KOUZELNÁ CHŮVA 
A VELKÝ TŘESK
Premiéra VB/USA/FR 2010, ro-

dinná komedie, český dabing, cca 
109 min.

Když vás vlastní děti přivedou na 
úplné dno, existuje jen jeden jediný 
člověk, který vás z něj může dostat. 
Kouzelná chůva Nanny McPhee.

Hrají: Emma Th ompson, Maggie 
Gyllenhaal, Ralph Fiennes ad.

Režie: Susanna White
Přístupný                                                           
Vstupné 75 Kč

Pondělí 23. srpna až středa 
25. srpna v 19.30 hod. /E
PROMĚNA
FR/Belgie/IT 2009, thriller/dra-

ma, titulky, cca 111 min.
Jeanne, pohlcená do psaní svého 

prvního románu, začíná pozorovat 
kolem sebe znepokojivé změny.

Hrají: Sophie Marceau, Monica 
Bellucci, Andrea Di Stefano ad.

Režie: Marina de Van
Přístupný od 15 let                                             
Vstupné 75 Kč

Čtvrtek 26.  srpna až středa 
1. září v 17.30 a ve 20.00 hod. /R
JAK VYCVIČIT DRA KA 
Premiéra USA 2010, animovaná 

komedie, český dabing, cca 97 min.
Rodičové chlupaté Kung Fu Pandy 

a zeleného zlobráka Shreka se tento-
krát rozhodli pro podívanou, která je 
ve všech ohledech poněkud drsnější.

Hrají v českém znění: Matouš Ru-
ml, Terezie Taberová, Jiří Schwarz 
ad.

Režie: Dean DeBlois, Chris San-
ders

Přístupný
Vstupné 80 Kč

Čtvrtek 26. srpna až středa 
1. září v 19.30 hod. /E
ZATÍM SPOLU, ZATÍM ŽIVÍ
Premiéra USA 2010, akční kome-

die, titulky.
Příběh se soustřeďuje na prchají-

cí dvojici a na jejich úžasné a někdy 
až smrtelné dobrodružství, kde nic a 
nikdo není tím, čím se zdá být.  

Hrají: Tom Cruise, Cameron Diaz, 
Peter Sarsgaard ad.

Režie: James Mangold
Přístupný                                                              
Vstupné 75 Kč

BIJÁSEK - promítání dětem 
kinosál Reform

Sobota 31. července a neděle 
1. srpna v 15.30 hod.
SOBECKÝ OBR
Pásmo nejhranějších dětských po-

hádek.
Vstupné 30 Kč

Sobota 7. srpna a neděle 
8. srpna v 15.30 hod.
KRTEK A OSLAVA
Hodinové pásmo nejoblíbenějších 

večerníčků pro nejmenší.
Vstupné 30 Kč

Sobota 14. srpna a neděle 
15. srpna v 15.30 hod.
SHREK: ZVONEC A KONEC
Premiéra USA 2010, animovaná 

komedie, český dabing, cca 92 min.
Když si podáte nebezpečnou dra-

čici, zachráníte krásnou princeznu a 
tchýnino království, co dalšího ještě 
můžete dokázat?

Režie: Mike Mitchell
Přístupný
Vstupné děti 60 Kč, dospělí 80 Kč

Sobota 21. srpna a neděle 
22. srpna v 15.30 hod.
MACH A ŠEBESTOVÁ
Blíží se nám škola - pásmo oblí-

bených kreslených pohádek pro 
nejmenší diváky.

Vstupné 30 Kč

Sobota 28. srpna a neděle
29. srpna v 15.30 hod.
CHLUPATÁ ODPLATA
Premiéra USA/SAE 2010, rodinná 

komedie, český dabing, cca 92 min.
Pomsta nejlíp chutná, když je pěk-

ně... chlupatá!
Hrají: Brendan Fraser, Brooke Shi-

elds ad.
Režie: Roger Kumble
Vstupné děti 60 Kč, dospělí 70 Kč

BIO RÁJ - promítání seniorům /E
Vstupné na všechny projekce: 
- pro seniory 60 let a výše 40 Kč 

(na vyžádání doložit platným průka-
zem totožnosti)

- ostatní návštěvníci 70 Kč

Středa 4. srpna v 10.00 hod.
MAMUT
Švédsko/Něm./Dánsko 2009, dra-

ma, titulky, cca 121 min.
Jenom život, který žijeme pro ostat-

ní, stojí za to. 
Hrají:  Gael García Bernal, Michel-

le Williams, Marife Necesito a další.
Režie: Lukas Moodysson
Přístupný od 12 let                                       

Středa 11. srpna v 10.00 hod.
POUTA
Premiéra ČR/SR 2010, drama/

thriller, cca 145 min.
Th riller o temnotě a lásce, zničení a 

osvobození, vězení a útěku.
Hrají: Ondřej Malý, Kristína Farka-

šová, Martin Finger ad.
Režie: Radim Špaček
Přístupný od 12 let                                        

Středa 18. srpna v 10.00 hod.
SEDMÉ NEBE
Německo 2008, romantické drama, 

titulky, cca 98 min.
Láska kvete v každém věku...
Hrají: Ursula Werner, Horst Reh-

berg, Horst Westphal ad.
Režie: Andreas Dresen
Přístupný od 15 let

TAKOVÉHLE chápání kultury nezbývá než odmítnout (nafoceno v lesoparku 
Heulos).  Foto: -lm-
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do 31. 8. 
CYKLISTA VYSOČINY 2010
V rámci první fáze, která začíná 1. 

6. a končí 31. 8., bude probíhat při-
hlášení a registrace účastníků do 
soutěže (do konce července) a cyk-
lovýlety do vybraných měst a obcí 
regionu Vysočina (do konce srpna).

Druhá fáze soutěže proběhne 18. 
září 2010 v Třešti.

Informace: MP Jihlava, Křižíkova 
10. Kontaktní osoba: Věra Fantová, 
tel. 774 267 186, 

vera.fantova@cyklistavysociny.cz, 
htt p://www.cyklistavysociny.cz/

14. 8. od 10.00
VELKÉ CENY JIHLAVY
Tradiční atletický mítink otevřený i 

široké veřejnosti a všem věkovým ka-
tegoriím. Hlavní disciplíny: 800 m, 
3000 m, sprinterský trojboj, skok vy-
soký. Rámcové disciplíny: vrh koulí, 
oštěp, trojskok.

Atletický stadion Na stoupách, za-
čátek v 10.00 hodin. 

27. 8. v 17.30
BĚH NA VYSOKÝ KÁMEN 
14. ročník. Pořadatel: Běžec Vy-

sočiny o.s. - autokempink Pávov – 
17.30 hod. - běh v lesním prostředí 
pro všechny sportující všech věko-
vých kategorií (13,9 km a kratší).

1. 8. v 10.30 a 14.30
O SELCE LAKOMCE
Dětské divadelní představení hraje 

Divadélko KOS České Budějovice.

City Park Jihlava, Hradební 1

8. 8.  v 10.30 a 14.30
POHÁDKOVÁ 
VZDUCHOLOĎ
Dětské divadelní představení hraje 

Divadlo Kukadlo Praha.
City Park Jihlava, Hradební 1

15. 8. v 10.30 a 14.30
O PRINCEZNĚ BARBORCE
Dětské divadelní představení hraje 

Bobodivadlo Jihlava.
City Park Jihlava, Hradební 1

22. 8. v 10.30 a 14.30
KDYŽ SE ČERTI ŽENILI
Dětské divadelní představení hra-

je Loutkové divadlo Kašpárkův svět 
Opava.

City Park Jihlava, Hradební 1

29. 8. v 10.00
CASTING 
- MISS JIHLAVA OPEN 2010
Casting proběhne v Business hote-

lu, ulice Romana Havelky 13.
Přihlásit se můžete pomocí formu-

láře na www.missjihlava.cz, poslat 
přihlášku spolu s fotografi emi na e-
mail: missjihlava@seznam.cz nebo 
prostě přijďte v den castingu do Bu-
siness hotelu Jihlava. Uzávěrka při-
hlášek je 20. 8. 2010.

Finálový večer proběhne 16. 10. 
2010 v DKO Jihlava.Každý pátek

DISCOPARTY
Namixujte si DJ taneční večer pod-

le vašich přání.
Music Club, Dělnický dům 

Brněnská 10
18. 8. od 18.00 - 20.00
ROK 2012 A NEJNOVĚJŠÍ 
ZPŮSOBY PRÁCE NA SVÉ
VLASTNÍ TRA NSFORMACI
Přednáška s meditací.
Možnost práce na svém vzestupu a 

plném otevření duchovního poten-
ciálu a duše se stále navyšují. Tak, jak 
se blížíme k roku 2012, zpřístupňují 
se nové, rychlejší a účinnější způso-
by práce na sobě.

Jedná se o plné uzdravení negativ-
ních komických zkušeností, rozpuš-
tění struktur ega a všeho, co brání v 
aktivaci našeho světelného těla. Prá-
vě nyní jsou nejvhodnější podmínky 
pro přechod do nového stavu bytí - 
bez ega, negativních způsobů myšle-
ní a pocitů bez omezení současným 
vládnoucím systémem Matrixu na 
Zemi, tj. duality.

Na přednášku bude navazovat 
meditace, ve které je možné si vy-
zkoušet možnosti práce s léčivými a 
transformačními energiemi.

do 30. 8. 
ŘECKO A ŘECKÉ BÁJE  
Výstava prací žáků výtvarného obo-

ru ZUŠ Jihlava, pořádá ZUŠ Jihlava a 
Městská knihovna Jihlava.

Městská knihovna, Hluboká 1 

Prázdninový provoz knihovny 
od 14. 7. 2010
Hlavní budova - Hluboká 1:
Oddělení pro dospělé, studovna a 

čítárna, internetová studovna, hu-
dební oddělení, zvuková knihovna, 
dětské oddělení, studovna pro mlá-
dež

Pondělí       9.00 – 11.30
12.30 – 18.00

Úterý       zavřeno
Středa          9.00 – 11.30

12.30 – 18.00
Čtvrtek       9.00 – 13.00
Pátek           9.00 – 11.30

12.30 – 18.00

Pobočka Bedřichov: uzavření od 
19. 7. do 20. 8. 2010 z důvodu čerpá-
ní dovolené

Pobočka Horní Kosov: knihovna 
je uzavřena během celých školních 
prázdnin

Pobočka Březinova: uzavření od 
26. 7. do 13. 8. 2010 z důvodu čerpá-
ní dovolené

BUDOVA OGV, MASARYKO-
VO NÁM. 24 JE OD 20. 6. DO 9. 
9. 2010 Z DŮVODU REKON-
STRUKCE PRO VEŘEJNOST 
UZAVŘENA

do 1. 8. 
GUSTAV MAHLER A VÍDEŇ
Putovní výstava z Rakouského kul-

turního fóra.
Pořadatelé: Statutární město Jihla-

va, Dům Gustava Mahlera a Spolek 
Gustava Mahlera.

do 15. 8.
VLADIMÍR NETOLIČKA  
- LINIE A BARVA
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

do 29. 8. 
PŘÍBĚH JIHLAVSKÉHO PIVA
150 let od založení pivovaru.
Pořádá Muzeum Vysočiny Jihlava 

ve spolupráci s Pivovarem Jihlava a.s.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

do 29. 8. 
SVĚT PIVNÍCH ETIKET
Kavárna Muzeum Vysočiny, Masa-

rykovo náměstí 55.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

do 30. 8. 
ŘECKO A ŘECKÉ BÁJE  
Výstava prací žáků výtvarného obo-

ru ZUŠ Jihlava, pořádá ZUŠ Jihlava a 
Městská knihovna Jihlava

Městská knihovna Jihlava, Hlubo-
ká 1

do 31. 8. 
SWEET 
- GALERIJNÍ PROJEKT 
Kurátorky: Natalie Pěrková Knot-

ková, Eva Spěváčková
Oblastní galerie Vysočiny, Galerie 

Alternativa, budova Komenského 10

do 31. 8.
RA DEK WIESNER
Výstava obrazů.
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

do 31. 8. 
ČESKÁ PANORA MATA 
Výstava panoramatických fotografi í.
Zoo Jihlava, Informační centrum 

(hned za vstupní pokladnou)

do 31. 8. 
„STROM ROKU“
Putovní výstava fotografi í. Výstavní 

místnost.
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10

do 31. 8. 
GUSTAV MAHLER RUKA MA 
NEVIDÍCÍCH
Sídlo kraje Vysočina, Žižkova 57, 

budova B

do 5. 9. 
SÁRA  SAUDKOVÁ 
- FOTOGRA FIE III.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

do 30. 9. 
VÝSTAVA AFRICKÝCH 
DŘEVĚNÝCH SKULPTUR 
ZE ZIMBABWE
Zoo Jihlava, Africká vesnice Matongo

do 30. 9. 
PRODEJNÍ VÝSTAVA 
AFRICKÉHO UMĚNÍ 
TINGATINGA
Zoo Jihlava, Africká vesnice Matongo

do 30. 9. 
MOSTY VYSOČINY 
Výstava o zajímavých mostech v 

kraji Vysočina.
Sídlo kraje Vysočina, Žižkova 57, 

budova B

do 10. 10. 
JEDEN SVĚT NESTAČÍ
Grafi ka a kresba 19. Století ze sbír-

ky Patrika Šimona. 
Oblastní galerie Vysočiny, Komen-

ského 10

do 30. 10. 
POCTA HUDBĚ GUSTAVA 
MAHLERA 
M&K Galerie, Čajkovského 33, (v 

srpnu je galerie uzavřena)

1. 8. - 30. 9. 
PETR PALMA - GRA FIKA 
Trifoil, grafi cké papíry, Husova 10

2. 8. - 6. 9.
VÝSTAVA VÝTVARNÝCH 
DÍLEN HORÁCKÉ GALERIE 
V NOVÉM MĚSTĚ 
NA MORA VĚ.
Sídlo kraje Vysočina, Žižkova 57, 

budova A

9. 8. - 31. 8.
TVÁŘE URA NU
Budova B.
Krajský úřad, Žižkova 57

20. 8. - 30. 10.
„SALVADOR DALÍ 
- BOŽSKÁ KOMEDIE“
Vernisáž: 19. 8. 2010 v 17.00 hod.

Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4

Středa 25. srpna v 10.00 hod.
KOUZELNÁ CHŮVA 
A VELKÝ TŘESK
Premiéra VB/USA/FR 2010, ro-

dinná komedie, český dabing, cca 
109 min.

Když vás vlastní děti přivedou na 
úplné dno, existuje jen jeden jediný 
člověk, který vás z něj může dostat. 
Kouzelná chůva Nanny McPhee.

Hrají: Emma Th ompson, Maggie 
Gyllenhaal, Ralph Fiennes ad.

Režie: Susanna White
Přístupný

Středa 1. září v 10.00 hod.
ČESKÝ MÍR
ČR 2010, dokument, cca 108 min.
Dokumentární komedie o americ-

kém radaru v Čechách.
Režie: Vít Klusák, Filip Remunda
Přístupný

FILMOVÝ KLUB Jihlava 
v období červen až srpen NEHRA JE.
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