
Prázdniny jsou u konce a Jihlava je 
opět o něco bohatší. Ve spěchu ži-
vota však často změny nevnímáme, 
přehlížíme či rychle zapomínáme.

Především v centru města na mís-
tě bývalé tržnice stojí Park Gustava 
Mahlera. Pravda – ještě málo zelený 
a zarostlý stromy, ale to chce čas. Jen 
o kousek dál ve Smetanových sadech 
již dříve sochařské sympozium oži-
vilo prostor sochami a nyní vznikly 
upravené prostory před gymnáziem 
i s opravenými chodníky. A jen přes 
silnici tu najdeme bývalé kino Dukla 
s moderními sály, které brzy naplno 
rozezní Mezinárodní festival doku-
mentárních fi lmů.

V lesoparku Heulos se udály také 

mnohé změny. Koryto potoka bylo 
odkryto a vyspraveno, vznikl pro-
stor pro menší koncerty či divadla, 
prostor letního kina byl opraven a 
vzniklo zde dětské hřiště. A změny  
ještě nejsou u konce. 

Ostatně nová dětská hřiště vznikla 
po celé Jihlavě, to poslední u Helle-
rova rybníka společně s oddychovou 
zónou. Stejně tak Jihlavu postupně 
protkly cyklostezky a na té nejvyu-
žívanější na ulici Romana Havelky 
můžeme vidět nejen cyklisty, ale in-
line bruslaře všech věkových katego-
rií. A nejen to – významně pokroči-
la stavba úseků cyklostezky Jihlava 
– Raabs, takže cykloturisté na delší 
tratě si také mohou přijít na své.

Hodně se udělalo pro postižené 
občany – přibyly bezbariérové trolej-
busy a autobusy, spravují se zastávky 
MHD, Masarykovo náměstí je nyní 
jako bezbariérové.

A nezapomínejme na kulturu – kdy 
se tady například v minulosti objevi-
ly výstavy takových malířů, jako jsou 
Pablo Picasso či Salvador Dalí?

Můžeme pokračovat výstavbou no-
vé mateřské školy u ZŠ Demlova ne-
bo přístavbou objektu a hřiště u ZŠ 
Speciální. Je položen základní kámen 
environmentálního centra v zoo, při-
pravuje se projekt na sportovní a spo-
lečenské centrum Český mlýn, Skalka 
nebo výstavba veřejného sportoviště 
pro lední sporty. -lm-

Jihlava se mění před očima

Vedení města zve 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 
Hotelu Gustav Mahler.

Veřejná diskuze

Veřejné jednání
zastupitelstva

Vedení města zve na 
jednání městského 

zastupitelstva, 
které se koná 7. září ve 13.00 ho-

din ve velké zasedací místnosti ma-
gistrátu. Průběh jednání je možno 
také sledovat v živém přenosu na we-
bu města.

Prezident Václav Klaus letos podruhé 
navštíví Jihlavu. Tentokrát na Vysočinu 
přijíždí na třídenní „turné“, které začne 
13. září. Nejvíce času ve městě stráví 
ve středu 15. září. Ráno navštíví jedno 
z jihlavských rádií, sejde se s krajskými 
zastupiteli a novináři. Před desátou na-
vštíví gymnázium, zhruba v 10.45 by 
se pak měl vydat do jihlavských ulic, v 
plánu je i návštěva kostela sv. Jakuba. 
Před půl dvanáctou se sejde na radnici 
s představiteli samosprávy, krátce nato 
bude pokračovat jeho cesta do Nové-
ho Města na Moravě. -lm-

SALVADOR DALÍ vystavuje v Jihlavě! Po Pablu Picassovi mají Jihlavané možnost vidět dalšího velikána světového malíř-
ství. Výstava byla zahájena minulý měsíc vernisáží v Domě Gustava Mahlera na Znojemské ulici. Foto: archiv MMJ

Město opět navštíví 
prezident Klaus

Magistrát města Jihlavy připravu-
je stěhování odboru sociálních věcí 
z objektu někdejšího okresního úřadu 
na Tolstého ulici do budovy na Vrch-
lického ulici, která dříve sloužila jako 
vojenská ubytovna. Novou služebnu 
tam bude mít i městská policie, která 
sem přesune zázemí z ulice U Cvičiš-
tě. Zeptali jsme se proto tajemníka 
magistrátu Lubomíra Dohnala:

Kdy se bude stěhovat? 
Než začneme stěhovat odbor so-

ciálních věcí, musí být připrave-
na budova. Práce na rekonstrukci 
jdou oproti předpokladům rychleji. 
Smluvní termín dokončení stavby je 
konec listopadu, takže jsme plánova-
li stěhování na prosinec, předpoklá-
dáme ale, že by mohlo proběhnout 
už v polovině listopadu. 

Omezí to nějak činnost odboru 
vůči veřejnosti?

Budeme se snažit, aby se stěhování 
uskutečnilo bez dopadu na klienty 
úřadu, přesto se nejméně jednoden-
nímu uzavření neubráníme. 

 (Pokračování na str. 3)

Část magistrátu 
se postěhuje

Lubomír 
Dohnal
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Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:
   

56
40
96
80
22

102

-
6

41
17

109
Město Jihlava má k 31. 7. 2010 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  49 598 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
 v měsíci červenci 2010

Pan Milan Chudoba odstoupil z 
Osadního výboru Hruškové Dvory, 
a to jak z funkce předsedy, tak jako 
člen. Odstoupil  na vlastní žádost.

Rada města na schůzi 29. 7. 
2010 schválila pozastavení přijímání 
žádostí o poskytnutí podpory z 
rozpočtu města Jihlavy v r. 2010, 
záležitosti kultury s platností od 30. 
7. 2010 do odvolání.

Rozsáhlou proměnou prošel areál 
letního kina a jeho okolí v jihlavském 
lesoparku Heulos. 

„Cílem investice bylo vytvořit kli-
dovou zónu s dětským hřištěm a 
odpočinkovou zónou pro rodiče s 
dětmi - s prolézačkami, horolezeckou 
stěnou, pružinovými houpačkami, 
pískovištěm a zpevněnou plochou 
pro jízdu na kolečkových bruslích a 
kolech,“ popsal jednu z oblastí roz-
sáhlé akce „Revitalizace části parku 
Malý Heulos“ primátor Jihlavy Jaro-
slav Vymazal. 

Na hřiště navazuje prostor malé 
letní scény, která bude sloužit pro 
pořádání různých kulturních akcí, 
nebo pro doprovodné programy 
velkých akcí v letním kině. Prostor 
parku je doplněn lavičkami a dalším 
mobiliářem. Do doby vybudování 
skateparku u Českého mlýna jsou 
zde umístěny mobilní překážky pro 
skateboardisty. 

Areál letního kina je nově oplo-
cen, pořadatelé jej tak mohou v 
době produkcí uzavřít, dohlížet 
na něj a vybírat vstupné. Bylo tak 
možné zavést i režim uzavírání areá-
lu v nočních hodinách (22.00 - 6.00 
h) jako opatření proti vandalismu, 
které doplňuje bezpečnostní kame-
ra. „Zároveň je za objektem vybudo-
vaná nová komunikace s veřejným 
osvětlením, po které je možné uzavřený 
areál pohodlně obejít,“ doplnil primá-
tor Jaroslav Vymazal. 

Důležitou součástí investice je 
protipovodňové opatření, které 
ochrání před velkou vodou jak 
sousední zoologickou zahradu, tak 

Areál letního kina v parku Heulos
pro zábavu a odpočinek

MALOU oslavou byl otevřen areál letního kina v lesoparku Heulos. Foto: Lubomír Maštera

letní kino a další objekty pro sport 
a volný čas v údolí lesoparku. Říčka 
Jihlávka, která zde dosud protéka-
la potrubím a byla tak krizovým 
místem v době tání sněhu nebo vy-
datných srážek, je nyní otevřená - 
nové koryto z tzv. drátokošů pojme 
nepoměrně větší množství vody. Přes 
koryto je vybudovaný nový most pro 
přístup do zoo, byla také vybudována 
rozsáhlá nová kanalizace.

Celkové náklady stavby včetně pro-
jektu, zpracování žádosti o dotaci, 
inženýrské činnosti, koordinátora 
BOZP, autorského dozoru, archeo-
logického průzkumu, odvodů do 
ekologického fondu a přeložek inž. 
sítí jsou 50.085.946,54 korun, celk-
ová předpokládaná dotace EU je 
44,5 milionu korun.

První akce v opraveném areá-
lu proběhne 4. září pod názvem 
„Přijďte na koncert, pomůžete!“ 
Tradiční hudební festival s charita-
tivním posláním bude letos rozšířen 
o bohatý doprovodný program ze-
jména pro děti. „Odpoledne festival 
obvykle navštěvují rodiče i s dětmi, 

proto jsme se rozhodli tento ročník 
připravit pro celou rodinu. Symbolic-
ké je to, že letos je výtěžek vstupného 
určen pro Centrum pro rodinu,“ uvedl 
hlavní pořadatel koncertu Vítězslav 
Schrek z pořádajícího sdružení Al-
ternativaPro. 

K hudební produkci na hlavním 
pódiu se tak letos připojí program 
na nově vzniklé malé scéně a bude 
připravena řada dalších atrakcí na 
louce před areálem letního kina. 
Vstupné bude symbolických 50 ko-
run pro dospělé, děti budou mít 
vstup zdarma. 

Otevřením upraveného areálu let-
ního kina ale plány města v údolí le-
soparku nekončí. „Podle mého názo-
ru by úpravy Heulosu měly pokračovat. 
Ve druhé etapě chceme postavit další 
most pro lepší pěší a cyklistické spojení 
sídliště Březinky s centrem města, rádi 
bychom zde nechali zbudovat nová 
parkovací místa nejen pro návštěvníky 
zoo. Také zázemí pro atlety a fotbalisty 
na stadionu není ideální,“ popsal další 
záměry města v Heulosu primátor 
Jaroslav Vymazal. -lm-

Radní Jihlavy zareagovali na po-
vodně a odsouhlasili fi nanční pomoc 
20 tisíc korun pro povodněmi poni-
čené město Chrastava. Je to nejvyš-
ší možná částka, kterou může rada 
odsouhlasit, vyšší částku by muselo 
schvalovat zastupitelstvo.

„Diskutovali jsme několik možnos-
tí, zda přispět na konta dobročinných 
organizací, nebo přímo postiženým 
obcím. Rozhodování nebylo snadné, 
protože pomoc potřebuje mnoho míst, 
nakonec rada odsouhlasila příspěvek 
přímo Chrastavě,“ upřesnil primátor 
Jaroslav Vymazal. Peníze budou pou-
kázány na povodňové konto města. 

Z Jihlavy také pravidelně vyjíždí 
na pomoc povodněmi postiženým 
obcím dobrovolní hasiči. Na konci 
května pracovali v Troubkách, loni 
v červnu pomáhali také na Novo-
jičínsku, kam navíc město Jihlava 
doručilo dodávku hygienických a 
dezinfekčních prostředků a nářadí a 
pomůcek na úklid. -lm-

Pomoc na povodně

Voda v části města Jihlavy - Kosově - už je opět pitná. Odběratelé vody o 
tom byli osobně informováni pracovníky městského úřadu. 

Po vydatných deštích minulý měsíc se do zdroje vody dostala povrchová 
kalná voda. „Okamžitě po zjištění byla zastavena dodávka odběratelům, opako-
vaně vyčištěn a dezinfi kován vrt, kvalitu vody sledovala laboratoř,“ uvedl tiskový 
mluvčí magistrátu Radek Tulis. 

Po celou dobu byla v obci zajištěna pitná voda v cisterně. Vzorky později už 
ukazovaly podlimitní množství bakterií, ale po dezinfekci bylo ve vodě více 
chlóru. Nyní jsou již všechny sledované údaje „tabulkové“. -lm-

Voda v Kosově byla znečistěna

Radek Vovsík oznámil svoji rezig-
naci na post I. náměstka primátora.  
Přiznal svoje pochybení při zneužití 
systému osoby blízké ve dvou přípa-
dech přestupků překročení maximál-
ní povolené rychlosti.  Jeho kompe-
tence si rozdělil primátor s dalšími 
náměstky. 



VEDENÍ MĚSTA si prohlédlo nedávno rekonstruovaný 
kostel sv. Jakuba Většího. Foto: archiv MMJ
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Díla další světové osobnosti vý-
tvarného umění jsou nyní k vidění 
v Jihlavě. 

Radnici se podařilo do výstavních 
prostor Domu Gustava Mahlera za-
jistit kolekci grafi ky, bronzových 
soch, keramiky a dřevořezů věhlas-
ného španělského výtvarníka Sal-
vadora Dalího. Výstava nese název 
Božská komedie. Za účasti primáto-
ra Jaroslava Vymazala a náměstkyně 
primátora pro kulturu Ireny Wagne-
rové byla výstava zpřístupněna ve-
řejnosti. 

Po loňské úspěšné výstavě Pabla 
Picassa, kterou navštívilo na sedm 
tisíc lidí, je Salvador Dalí dalším 
světovým velikánem, jehož dílo 
mohou nejen Jihlavané spatřit bez 
cestování do vzdálených galerií. 
„Kolekci doplňují velkoformátové fo-
tografi e Václava Chocholy, které po-
řídil v roce 1969 v hotelovém pokoji 
umělce v Paříži. Mezi fotografi emi do-
minuje portrét Dalího s vajíčkem, kte-
rý se stal světově proslulým a je pova-
žován za jeho nejlepší portrét vůbec,“ 
uvedla náměstkyně primátora Irena 
Wagnerová, která výstavu díla Sal-
vadora Dalího v Jihlavě iniciovala.

„Vystavená kolekce je velmi pestrá, 
ukazuje, že tento umělec nevytvořil 
jen několik slavných obrazů, ale jak 
široký záběr tvorby měl. Pro mnohé 

VERNISÁŽÍ byla otevřena výstava obrazů dalšího slavného malíře Salvadora 
Dalího. Foto: archiv MMJ

Salvador Dalí vystavuje v Jihlavě

to může být obohacující a překva-
pivé,“ uvedl k vystaveným dílům 
světově proslulého katalánského 
surrealisty Salvadora Dalího maji-
tel sbírky, pražský galerista Zdeněk 
Kočík.

Návštěvníci si v době výstavy bu-
dou moci zakoupit katalog, repro-
dukce slavných Dalího děl, fotogra-
fi e Václava Chocholy a řadu dalších 
propagačních předmětů.

Cena vstupného: • dospělí 90 Kč 
• zlevněné vstupné (děti, studenti, 
důchodci, ZTP) 50 Kč, • rodinné 
vstupné (2 rodiče + 1-3 děti) 180 
Kč • žáci a studenti v rámci výuky 20 
Kč, pedagogický doprovod zdarma. 
Otevírací doba: 

Srpen – září: úterý – neděle 10–12, 
13–18 hod.

Říjen: úterý – sobota 10–12, 13–
18 hod. -lm-

Jihlava nutně potřebuje zahájit rozsáhlé opravy kanaliza-
ce. Vypracovaný projekt rekonstrukce s rozpočtem půl mi-
liardy je však vážně ohrožen. Získání evropské dotace 260 
milionů korun rovněž. 

Začátek prací oddalují problémy při výběrovém řízení 
na dodavatele stavby. To se muselo už jednou opakovat. 
Výsledek druhého řízení potvrdil i Úřad pro ochranu hos-
podářské soutěže (ÚOHS), jeden z účastníků se ale opět 
odvolal, resp. požádal o tzv. rozklad. Projekt tak nabírá po-
vážlivé zpoždění. 

„Podle odhadů budou opravy kanalizace trvat 15 měsíců. 
Čerpat dotaci 260 milionů korun ale můžeme jen do konce 
roku 2011. Jestli se práce nerozběhnou co nejdříve, nebude mít 
Jihlava ani opravenou kanalizaci, ani dotaci,“ upozorňuje 
náměstek primátora Petr Pospíchal. 

Spory začaly při prvním výběrovém řízení na dodavatele 
rekonstrukce, kterou prováděl investor celé akce - Svaz vo-
dovodů a kanalizací Jihlavsko (SVAK). SVAK z řízení ne-
oprávněně vyloučil jednoho účastníka veřejné soutěže, ale 
z rozhodnutí ÚOHS jej musel začlenit zpět. 

Ve druhém kole řízení byl právě tento účastník úspěšný, 
vítěz prvního kola se ale odvolal k ÚOHS. Podle úřadu 

byl postup správný, neúspěšný uchazeč ale k tomuto roz-
hodnutí úřadu podal rozklad, což může věc o dalších až 
60 dní zdržet. Jihlava proto jménem primátora Jaroslava 
Vymazala poslala řediteli ÚOHS dopis, ve kterém žádá o 
pokud možno co nejrychlejší provedení rozkladu, aby se 
oprava kanalizace mohla rozběhnout a město nepřišlo o 
evropskou dotaci.

Dohadování o půlmiliardovou zakázku může mít dru-
hotný dopad. „Kanalizace sice není vidět, ale není bez ní 
možný rozvoj města, ať jde o bydlení nebo podnikání. Rovněž 
nemá smysl opravovat povrchy ulic před opravou kanalizace,“ 
uvedl na příkladu Brněnské ulice v historickém jádru měs-
ta Petr Pospíchal. 

„Věřme, že nejde ze stran účastníků výběrových řízení o ob-
strukce. Jinak bych si dovolil poznámku, že nakonec nebude 
mít nikdo nic. Jihlava nebude mít ani kanalizaci, ani dotaci, 
fi rmy nebudou mít zakázku,“ komentoval situaci náměstek 
primátora Petr Pospíchal. 

Pokud se velký projekt za půl miliardy nepodaří uskuteč-
nit, bude muset být rozdělen na několik menších staveb, 
na které se bude snažit  město nalézt jiné dotační tituly, 
nebo je  bude muset zaplatit z vlastních prostředků. -lm- 

Jihlavě hrozí ztráta dotací 
ve výši 260 milionů korun

Vedení města Jihlavy přijalo pozvání farnosti k pro-
hlídce nedávno rekonstruovaného a znovu otevřeného 
kostela sv. Jakuba Většího. Hosty u dveří chrámu přiví-
tal sám opat Strahovského kláštera Mons. Michael Josef 
Pojezdný. V doprovodu opata Pojezdného a faráře Pe-
tra Ivana Božíka si primátor Jaroslav Vymazal, náměst-
kyně Irena Wagnerová a náměstek Josef Kodet prošli 
jak chrámovou loď, tak kapli Panny Marie Bolestné a 
budovu fary. Prohlídka se nesla v neformálním duchu, 
nicméně tématem diskuze byla i možnost další spolu-
práce města na postupných opravách církevních budov 
a do budoucna případné zpřístupnění kostela pro turis-
tické účely.  -lm-

Opat Pojezdný prováděl kostelem

(Dokončení ze str. 1)
Nelze část služeb poskytovat na pů-

vodním místě, zatímco by se jiná část 
odboru stěhovala. Souvisí to třeba s 
přesunutím telefonní ústředny a počí-
tačové sítě ze současných prostor do 
nových. Přesný termín stěhování zatím 
určený nemáme. Budeme o něm včas 
informovat klienty na úřadu i prostřed-
nictvím médií.

Budova někdejší vojenské ubytov-
ny na Vrchlického ulici je na dobře 
přístupném místě pro veřejnost. 
Přesto – objekt není původně urče-
ný pro úřadování, ale pro ubytování. 
Jak náročná to byla rekonstrukce? 

Pro úřad není vyloženě nevhodná, 
proto se přistoupilo k rekonstrukci.  
Samozřejmě bychom rádi měli všech-
ny odbory v jednom objektu nebo 
poblíž hlavní budovy, ale právě solidní 
dostupnost a relativně snadné přizpů-
sobení budovy pro potřeby úřadu roz-
hodly o tom, že rekonstrukce bude mít 
smysl. Budova byla postavena v roce 
1961, ať už by byla používána jakkoliv, 
rozsáhlou rekonstrukci by potřebovala. 
Nebudu zastírat, že předchozí stavitel 
nebyl zrovna precizní, najít v budově 
pravý úhel nebo vodorovnou podlahu 
nebylo zrovna snadné. 

Jakými úpravami tedy budova pro-
šla?

Nejviditelnější úpravy jsou ty ven-
kovní. Vznikl nový vchod z Vrchlické-
ho ulice, který umožňuje vstup imobil-
ních osob, nová je nástavba nejvyššího 
podlaží, budova je zateplena a má no-
vá okna. Uvnitř jsou nově zbudované 
čekárny, pokladny, kanceláře, jednací 
místnost, sociální zařízení, výtah, pro 
potřeby úřadu jsme přebudovali i pů-
vodní velkou uhelnou kotelnu. Samo-
zřejmě jsou zde i technické místnosti 
jako plynová kotelna nebo zázemí pro 
informační technologie a podobně. 
Před budovou bude dvanáct parkova-
cích míst pro klienty úřadu.

Jak je akce náročná fi nančně? 
Rekonstrukce objektu včetně projek-

tu, připojení sítí, odvodu do ekologic-
kého fondu, nákladů na dozor a bez-
pečnost práce a dalších položek vyjde 
celkem na 35 milionů korun. Městu 
se podařilo od ministerstva pro místní 
rozvoj získat dotaci 8 milionů korun 
z programu podpory úprav bývalých 
vojenských objektů k obecnímu využi-
tí a další více než milion na parkoviště.
 -lm-

Část magistrátu...

Krytý bazén E. Rošického byl po-
čátkem minulého měsíce opět ote-
vřen. V době uzavření se prováděly 
malířské a natěračské práce, oprava 
dlažby na bazéně a údržba strojovny.

„Všechny tyto práce se budou hradit 
z provozních nákladů bazénu a vy-
šly na částku kolem 50.000 Kč,“ řekl 
tiskový mluvčí SMJ Martin Málek. 
Před uvedenou plánovanou odstáv-
kou bazénu E. Rošického bylo ještě 
provedeno přebroušení a nové na-
lajnování palubovky ve sportovní 
hale umístěné v objektu. Tyto práce 
uhradil Magistrát města Jihlavy a vy-
šly zhruba na 270.000 Kč (220.000 
Kč přebroušení + lajnování a 50.000 
Kč – posunutí košů). -lm-

Bazén E. Rošického
prošel rekonstrukcí
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V době prázdnin se pravidelně zvy-
šuje návštěvnost městské knihovny. 
Dali jsme proto prostor ředitelce 
PhDr. Jarmile Daňkové a položili 
jsme jí otázky, spojené s provozem 
jihlavské městské knihovny.

Jaký je v dnešní době zájem o 
knížky? Kolik máte klientů?

Zájem o knihy určitě je. V součas-
né době zaznamenáváme mírný ná-
růst počtu registrovaných čtenářů a 
výpůjček. V letním období si čtenáři 
půjčují nejvíce mapy, cestopisy, prů-
vodce, příručky pro zahrádkáře nebo 
chovatele a z beletrie vede oddecho-
vá literatura. 

Z konkrétních titulů je největší zá-
jem o román Ztracený symbol Dana 
Browna, upírskou ságu Stephanie 
Meyerové a trilogii Millenium Stie-
ga Larssona. Se začínajícím novým 
školním rokem se na žebříčku nej-
půjčovanějších knih objevují tituly  
z povinné četby, jako jsou Romeo 
a Julie, Povídky malostranské nebo 
Kytice.

Podle poslední statistky za rok 
2009 čítal knihovní fond městské 
knihovny celkem 181 000 svazků 
knih a dalších nosičů, tzn. zvuko-
vých knih, hudebních nosičů a elek-
tronických zdrojů. Zaregistrovalo 
se téměř 9 000 čtenářů a ti si půjčili 
více než 500 000 dokumentů. Počet 
fyzických návštěvníků dosáhl cel-
kem 160 350. Dalších 62 000 virtu-
álních návštěvníků využilo prostřed-
nictvím webových stránek on-line 
služeb knihovny. Pro různé věkové 
a zájmové kategorie uživatelů by-
lo připraveno 408 kulturních a 440 
vzdělávacích akcí.

Jaké internetové služby poskytu-
jete klientům?

Podle litery knihovnického zákona 
zprostředkovává  knihovna široké ve-
řejnosti přístup na  internet zdarma. 
Využití této služby není podmíněno 
registrací. Celkem je v hlavní budově 
a na pobočkách k dispozici 20 pra-
covních počítačových stanic. Pokud 
přijde návštěvník do hlavní budovy 
knihovny s notebookem, může se k 
internetu připojit také bezdrátově. 
Ve studovně je k dispozici přístup 
do automatizovaného systému práv-
nických informací a řada naučných 
a vzdělávacích programů stejně jako 
regionální databáze -  osobnosti a 
události.  

Další služby je možné využít pro-
střednictvím webové prezentace 
knihovny. Návštěvník webových 
stránek získá informace o provo-
zu knihovny, o pořádaných akcích 
a novinkách, může nahlédnout do 
katalogu, rezervovat si požadovaný 
titul, zjistit stav výpůjček na svém 
uživatelském kontu nebo si prodlou-
žit vypůjčené tituly. Prostřednictvím 
formuláře může objednat zpracování 
rešerše nebo využít meziknihovní 
výpůjční službu.

Na webových stránkách jsou ta-
ké umístěny elektronické formuláře 
Ptejte se knihovny a Napište nám. 
Tam je možné vyjádřit svá přání, 
názory a požadavky. Prvně zmíně-

ný formulář  slouží také k zodpoví-
dání nejrůznějších dotazů, které od 
pracovnic knihovny často vyžaduje 
náročné a zdlouhavé vyhledávání v 
informačních materiálech a databá-
zích.

Před prázdninami umístila knihov-
na svoji prezentaci také na sociální 
síť Facebook, která je běžným komu-
nikačním prostředkem především 
pro mladou generaci.

Jak hodně využívají knihovnu 
studenti a co jim nabízíte? 

Uživatelé ve věku od 16 do 26 let 
tvoří 26,3 % z celkového počtu re-
gistrovaných čtenářů. Studentům 
SŠ a SOU jsou určeny pravidelné ex-
kurze, při nichž se seznamují s pro-
vozem jednotlivých oddělení a spek-
trem nabízených služeb. Ve studovně 
je připravena celá řada informačních 
zdrojů, jako je fond regionální lite-
ratury, encyklopedická a slovníková 
literatura ze všech vědních oborů, 
sbírky zákonů od r. 1918, fond ak-
tuálních a archivovaných periodik. 
Stále využívanější jsou samozřejmě 
elektronické zdroje. Studenti VŠ 
oceňují možnost zadat sestavení re-
šerše, která je východiskem pro zpra-
cování jejich bakalářské nebo diplo-
mové práce. 

Studenti jsou častými uživateli 
dříve jmenovaných on-line služeb 
knihovny i účastníky různých setká-
ní, např. cestopisných přednášek, 
hudebních poslechových pořadů 
nebo besed se spisovateli. Jejich ná-
vštěvy knihovny jsou samozřejmě 
častější ve zkouškovém období, kdy 
vyhledávají studijní literaturu a po-
vinnou četbu.

Jaké časopisy nabízíte k prohléd-
nutí či půjčení?

Knihovna svým uživatelům nabízí 
264 titulů periodik ve 370 exemplá-
řích. Při nákupu se uplatňuje hledis-
ko rovnoměrného zastoupení titulů 
ze všech vědních oborů stejně jako 
titulů pro volný čas. Podle nabídky 
na trhu a také zájmu uživatelů se ti-
tulová skladba fondu periodik pravi-
delně obměňuje. Kompletní soupis 
odebíraných titulů novin a časopisů 

je vystaven na webových stránkách 
knihovny.

Poslední statistické údaje ukazují 
na mírný pokles výpůjček periodik, 
který  jistě ovlivňuje snadná dostup-
nost velkého množství informací na 
internetu a také snižování obsahové 
kvality některých časopisů, kde stále 
větší prostor zabírá reklama.

Knihovna pořádá také další akti-
vity či nabízí své prostory. Jaké se 
setkaly s největším ohlasem?

Po přestěhování knihovny do pro-
stor ve zrekonstruované historic-
ké budově v Hluboké 1, od kterého 
uplynulo už sedm let, byly zásadně 
změněny a zkvalitněny podmínky 
pro rozvoj všech činností a služeb. 
Návštěvníci kromě bohaté nabíd-
ky literatury a možnosti využít in-
formační zdroje stále více oceňují 
množství dostupných vzdělávacích a 
komunitních aktivit.       

Své pravidelné návštěvníky mají 
poslechové pořady hudebního kriti-
ka a teoretika Jiřího Černého, pořa-
dy spisovatele a záhadologa Arnošta 
Vašíčka, literární přednášky Hynka 
Bouchala a cestopisné přednášky. 
Opravdu mimořádně úspěšné by-
lo malování pro děti s ilustrátorem 
Adolfem Dudkem. Tradicí se staly 
tematické rodinné dny s bohatým 
programem pro všechny věkové 
a zájmové kategorie návštěvníků, 
např. knižní výstavky, mluvené bib-
liografi e, malování mandal, aranžo-
vání suchých vazeb, výtvarné dílny, 
ochutnávky podle ayurvédských 
receptů, muzikoterapie, prezentace 
hudebních nosičů a zvukových knih. 
Pro velký zájem pokračují kurzy zna-
kové řeči a ayurvédy. Ve spolupráci s 
neziskovými organizacemi a školami 
jsou v prostorách knihovny pravidel-
ně instalovány výstavy výtvarných 
prací, fotografi í, plakátů a dalších ex-
ponátů. 

Jihlavská knihovna se stala také vy-
hledávaným místem pro pořádání 
odborných seminářů a profesního 
vzdělávání. V loňském roce se zde ve 
spolupráci s Národní knihovnou ČR 
a Svazem knihovníků a informačních 
pracovníků uskutečnil devítidenní 

vzdělávací cyklus pro ředitele kniho-
ven, zaměřený na oblast pracovně 
právních vztahů.  

Co plánujete do budoucna pro 
své čtenáře? 

Na podzimní období chystáme dal-
ší vzdělávací kurzy – znaková řeč pro 
začátečníky a velký kurz ayurvédy. V 
prvním říjnovém týdnu, který je tra-
dičně ve znamení Týdne knihoven 
jako celostátní propagační kampaně, 
odstartuje kurz pro seniory Nedo-
volte mozku stárnout pod vedením 
lektorky Jany Vejsadové. Návštěvníci 
se mohou těšit na další pořad Jiřího 
Černého, muzikoterapii pro dospělé 
i pro děti, na setkání se spisovatelem 
Vlastimilem Vondruškou, cestova-
teli Lucií Kovaříkovou a Michalem 
Jonem a pořady poezie místních au-
torů Karla Holuba a Bohumily Sar-
nové Horkové. V přípravné fázi je 
zatím internetový kurz pro seniory. 
V září budou instalovány dvě výsta-
vy – Poselství slova vtělené do obra-
zu, z ilustrační tvorby Jana Zrzavého 
a soubor fotografi í Česko proti chu-
době. V říjnu je vystřídá výstava fo-
tografi í Mexico. 

Jak jste na tom s prostory? Mě-
síčně přibývá celá řada nových ti-
tulů...

Knihovna ročně nakoupí asi 8 000 
svazků nových knih a více než 1 000 
ostatních nosičů, jako jsou zvukové 
knihy, elektronické dokumenty a hu-
dební nosiče. Dalších 3 500 svazků 
knih přibude do výměnného fondu, 
který slouží po doplňování fondů 
neprofesionálních knihoven v jih-
lavském regionu formou výpůjček 
knižních souborů.  Po přestěhování 
knihovny do dvojnásobně větších 
prostor v roce 2003 jsme na čas pod-
lehli mylné představě, že prostorové 
problémy nebudeme dlouhou dobu 
řešit. Již po třech čtyřech letech jsme 
však museli přistoupit k opakova-
ným posunům fondu, přidání regá-
lů, pokud to bylo možné, změnám v 
orientačním systému a samozřejmě 
knihovní fond průběžně aktualizu-
jeme. Při aktualizaci jsou vyřazovány 
obsahově zastaralé tituly, nepůjčo-
vané duplikáty a multiplikáty, knihy 
poškozené a opotřebované. Ročně 
jsou vyřazeny přibližně 4 000 kniž-
ních svazků.

Jak velké máte problémy s kráde-
žemi, případně nevracením zápůj-
ček?

Knihovna je vybavena ochranným 
zabezpečovacím systémem, který 
funguje podobně jako v obchodech. 
Všechny nově nakoupené knihy jsou 
při zpracování zároveň opatřeny bez-
pečnostními čipy. Přesto se občas-
ným krádežím úplně neubráníme. 
Větší problém je však s těmi čtenáři, 
kteří půjčené knihy nevrátí ani po 
opakovaném upomínání, nepřevez-
mou doporučený dopis, který jim 
knihovna posílá, neoznámí změnu 
bydliště. Takto „vypůjčené“ knihy se 
do knihovny vrátí jen zcela výjimeč-
ně. -lm-

Jarmila Daňková: Přes 160 tisíc 
návštěvníků v minulém roce

JARMILA DAŇKOVÁ, ředitelka Městské knihovny Jihlava.
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Od 1. září došlo k rozšíření hodin 
plavání pro veřejnost na bazénu E. 
Rošického, a to konkrétně v sobotu a 
v neděli do 19.00 hodin. To znamená, 
že nově bude otevírací doba na bazé-
ně pro veřejnost o víkendu od 14.00 
do již zmíněných 19.00 hodin. -lm-

Rozšíření hodin 
plavání

Na počátku srpna městská policie 
zajišťovala odchycení několika ko-
ní, kteří utekli z ohrady u řeky Jihla-
vy. Koně se pohybovali na ulici Na 
Dolech v okolí mlékárny. Strážníci 
kontaktovali chovatele a zajišťovali 
zde bezpečnost obyvatel a bezpeč-
nost silničního provozu. V areálu 
letního kina byla odchycena opice 
lemur, která byla na útěku z jihlav-
ské zoologické zahrady. Odchycené 
zvíře bylo předáno přivolaným cho-
vatelům. 

Městská policie asistovala při řeše-
ní dopravní nehody, ke které došlo 
na ulici Srázná. Při skládání kontej-
neru se vozidlo s částečně sklope-
ným kontejnerem rozjelo a narazilo 
do dvojice zaparkovaných osobních 
automobilů. V parku u Městského 
nádraží byl zadržen mladík, který 
se zde obnažoval před procházející 
ženou. Mladík byl předán k dalšímu 
šetření Policii ČR. 

Na konečné zastávce linky „C“ na 
ulici Brtnická byl nalezen muž v sil-
ně podnapilém stavu. Vzhledem k 
tomu, že se strážníky vůbec neko-
munikoval a nebylo možno vylou-
čit zdravotní komplikace, byla na 
místo přivolána záchranná služba a 
muž byl posléze umístěn na protial-
koholní záchytnou stanici. 

V rámci běžné činnosti strážníci 
zadrželi celkem 4 osoby, po kterých 
bylo vyhlášeno pátrání. -lm-

Strážníci chytali koně

Slavnostním poklepáním základního 
kamene ofi ciálně začala stavba Cent-
ra environmentální výchovy (CEV) v 
areálu jihlavské zoologické zahrady. 

V objektu CEV, který vyroste v těs-
ném sousedství vedle hlavního vcho-
du do areálu, bude přednáškový sál 
pro šedesát lidí, terária a akvária zabu-
dovaná do stěn, chovatelská místnost 
se zvířaty, knihovna a učebny, z nichž 
jedna bude svým vzhledem připomí-
nat pirátskou loď a druhá jihoame-
rickou jeskyni. Objekt bude sloužit 
především pro osvětovou a vzdělávací 
činnost pro potřeby škol a organizo-
vaných skupin. 

„Zoologická zahrada je určená nejen 
k chovu zvířat, ale měla by plnit i funkci 
výchovnou a vzdělávací. V tom má naše 
zoo ještě rezervy, stavbou centra rozší-
říme její činnost a zvýšíme atraktivitu,“ 
řekl při zahájení stavby jihlavský pri-
mátor Jaroslav Vymazal s připomín-
kou, že jihlavská zoo je dvacátým nej-
navštěvovanějším turistickým cílem 
České republiky, v kraji Vysočina jí v 
návštěvnosti patří prvenství. 

Netradiční budova na principu pa-
sivního domu bude zapuštěna do sva-
žitého terénu v těsné blízkosti nové-
ho vstupu do zoo. Originální objekt 
bude mít tvar keltské mohyly s pů-
dorysem čtyř kamenných kruhů. Po 
dokončení bude vypadat jako kopec 
porostlý trávou. Vybudování objektu 
si vyžádá 13 měsíců prací a investi-
ci ve výši necelých 23 milionů korun 
bez DPH, 92,5 procenta uznatelných 
nákladů bude uhrazeno z prostředků 
EU. Předpokládanou cenu cca 35 mi-
lionů korun snížilo výběrové řízení na 
22,8 milionu korun bez DPH, kterou 

PRIMÁTOR Jihlavy Jaroslav Vymazal poklepal na základní kámen Centra envi-
ronmentální výchovy v zoo, a tím zahájil celou stavbu. Foto: archiv MMJ

Začala stavba Centra 
environmentální výchovy

nabídla společnost PSJ. Projekt vy-
pracoval ateliér Fortis.

Slavnostní poklepání na základní 
kámen bylo symbolicky provedeno 
tzv. „Th órovým kladivem“, které pro 
tento účel vyrobil jihlavský umělec-
ký kovář Leopold Habermann podle 
návrhu architekta Jaroslava Huňáčka, 
který je zároveň autorem architekto-
nického návrhu objektu. Th órovo kla-
divo bylo válečné kladivo severského 
boha Th óra, které sloužilo k ochraně 
a obraně před zlem. V tomto případě 
tedy symbolicky ochrání nově vzni-
kající stavbu, která bude vybudována 
v duchu prastarých keltských tradic. 

U příležitosti zahájení stavby s ne-
snadno zapamatovatelným názvem 
Centrum environmentální výchovy 
vyhlásila ředitelka Zoo Jihlava Eliš-
ka Kubíková anketu, ze které by měl 
vzejít nový „pohodlnější“ název pro 
toto nové originální vzdělávací zaříze-
ní. Návrhy je možné posílat e-mailem 
na adresu info@zoojihlava.cz. 

Jihlava neustává v rozvoji největ-
ší turistické atrakce v kraji Vysočina, 
kterou loni navštívilo bezmála 300 
tisíc lidí. Před nedávnem byl otevřen 
nový výběh pro medvědy, připravuje 
se také rozsáhlý projekt Zoo pěti kon-
tinentů a výběh pro žirafy. -lm-

Podzimní volby se blíží a magis-
trát zveřejnil přihlášené kandidátky 
pro komunální a senátní volby.

Registračním úřadem byla ve 
všech 48 obcích našeho správního 
obvodu přijata jedna či více kandi-
dátních listin, aby mohly proběh-
nout volby do zastupitelstev obcí.

Celkem bylo podáno 196 kandi-
dátních listin, které obsahují 1243 
kandidátů. 

Ve městě Jihlava bylo přijato 12 
kandidátních listin pro komunální 
volby (podle abecedy):

VOLBY se blíží a magistrát připravuje materiály pro členy volebních komisí.
 Foto: Lubomír Maštera

Do zastupitelstva je 12 kandidátek

V dalším vydání NJR budeme 
opět zveřejňovat volební vyhlášku a 
uvedeme přehled volebních okrsků 
města. -lm-

• ČSSD
• KDU-ČSL
• Krásná Jihlava NOJ - Jihlavská 
   aliance - Svobodní
• KSČM
• Město lidem
• Nestraníci
• ODS
• Strana Práv Občanů 
   ZEMANOVCI a Suverenita 
   - blok Jany Bobošíkové, 
   strana zdravého rozumu 
• Strana Zelených
• TOP 09

• Věci veřejné
• Volte pravý blok...
   (zkrácený název)

Po kontrole následovala registrace 
kandidátních listin. 

Senátní volby: 
pro ně je magistrát města pověřený 

obecní úřad v sídle volebního obvo-
du 

Přijaty přihlášky k registraci za ná-
sledující volební strany: 

• ČSSD
• KDU-ČSL

• KSČM
• ODS
• Strana Práv Občanů 
   ZEMANOVCI
• Strana svobodných občanů
• Suverenita - blok Jany 
   Bobošíkové, strana zdravého 
   rozumu 
• TOP 09 s podporou Starostů

Hokejový klub Dukla Jihlava při-
pravuje výstavu z historie, která po-
nese název „Ta jihlavská, naše Duk-
la... hokejová univerzita z Vysočiny“. 
Výstava bude umístěna v budově 
Muzea Vysočiny v Jihlavě na Masa-
rykově náměstí 57/58 a veřejnosti 
bude přístupná od 17. září do 28. lis-
topadu 2010.

Výstava 
hokejové Dukly
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3. 9. 
VISACÍ ZÁMEK
Boonker, Arciskačány 
Vstupné předprodej 150 Kč, na místě 200 Kč.
Areál Pivovaru Jihlava, 18.00 hodin.
Pořadatel: Jan Rychetský, 603822148

4. 9. 
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

4. 9. 
PŘIJĎTE NA KONCERT, POMŮŽETE 
V areálu jihlavského Heulosu.
Začátek ve 12.00 hodin, konec ve 24.00 hodin.
Tradiční charitativní koncert jihlavských hudeb-

ních skupin. 
Pořádá: AlternativaPro o.s.

4. 9. 
JOSEPH HELLER: HLAVA XXII
Premiéra v Horáckém divadle Jihlava, v 19.00 

hodin.
Jedná se o dílo z doby 2. světové války, které pa-

tří k vrcholům moderní antimilitaristické satiry. 
Pro své poselství, postihující absurdní úděl jedin-
ce a naprosto svérázný černý humor je tento text 
aktuální dodnes.

Režie Pavel Palouš j.h., www.hdj.cz
Pořadatel: Horácké divadlo Jihlava

10. 9. 
„KOLEM NOČNÍ JIHLAVY PO HISTORICKÝCH 
PAMĚTIHODNOSTECH“
21. ročník turistického pochodu. Pořadatel KČT 

Tesla Jihlava.
Trasa: 7 a 15 km. Start: 17.00 - 19.00 hod. Hrá-

dek v parku Heulos, Jihlava Kontakt: Ing. Míla 
Bradová, Na Kopci 22, 586 01 Jihlava, tel. 736 754 
080, e-mail: mila_bradova@volny.cz.

10. 9. 
JIHLAVSKÁ HODINOVKA 
24. ročník. Pořadatel: Běžec Vysočiny o.s. - 

17,00 - 17,30 hod. Atletický stadion Na Stoupách 
- Hodinový test uběhnuté vzdálenosti na atletické 
dráze pro dospělé a 12 min. pro mládež 10-17 let, 
www.bezec.wz.cz.

10. 9. - 11. 9. 
MALÁ AFRICKÁ KONFERENCE
Série přednášek, besed a promítání věnovaných 

černému kontinentu v Zoo Jihlava. Program a 
informace o registraci budou včas umístěny na 
www.zoojihlava.cz. Pořadatel: Zoo Jihlava.

11. 9. - 12. 9. 
HORÁCKÝ LETECKÝ DEN
Letiště Henčov.

Hlavní letecký program - po oba dny od 14,00 
do 16,00 hodin.

Pořadatel: Aeroklub Jihlava, www.aeroklub.ji.cz.

12. 9. 
MĚLA BABKA ČTYŘI JABKA 
Pohádka i pro ty nejmenší - hraje DS Vojan Libi-

ce nad Cidlinou.
Divadlo Na Kopečku, 10.00 hodin.
V rámci Týdnů duševního zdraví - 12. ročník ak-

ce Sejdeme se Na Kopečku aneb Babí léto v Psy-
chiatrické léčebně Jihlava.

Pořadatel: PL Jihlava

12. 9. 
NEIL SIMON: DROBEČKY Z PERNÍKU  
Hraje Divadlo A. Dvořáka Příbram v režii Mila-

na Schejbala - v hl. roli Simona Stašová - cena Th á-
lie 2007. Divadlo Na Kopečku, 19.00 hodin. 

V rámci Týdnů duševního zdraví - 12. ročník ak-
ce Sejdeme se Na Kopečku aneb Babí léto v Psy-
chiatrické léčebně Jihlava.

Pořadatel: PL Jihlava

13. 9. 
LENKA VYCHODILOVÁ A TI3: VÝPRODEJ 
LEMURY LEPÉ
Tak trochu recitál, tak trochu kabaret.
Divadlo Na Kopečku, Brněnská 54, 17.30 hodin.
V 16.30 vernisáž výstavy fotografi í Jindřicha Štrei-

ta.
V rámci Týdnů duševního zdraví - 12. ročník ak-

ce Sejdeme se Na Kopečku aneb Babí léto v Psy-
chiatrické léčebně Jihlava.

Pořadatel: PL Jihlava

14. 9. 
„POSEZENÍ S DECHOVKOU“
V prostorách před sídlem Svazu důchodců v ul. 

Karoliny Světlé od 14.00 do 17.00 hod.
1. Zpěv - Seniorek, 2. Senioři se baví - mluvené 

slovo, 3. K posezení i tanci hraje „Otíňanka“
Pořadatel: Svaz důchodců, místní organizace 

Jihlava.

16. 9. - 22. 9. 
EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY
17. 9. program pro děti z MŠ a ZŠ - Zdravé 

zoubky.
V průběhu týdne: hapenning „Mezi Světy“, 

představení organizací, zabývající se handicapova-
nými.

21. 9. Jihlavský den zdraví a tradiční měření cho-
lesterolu, krevního tlaku, triglyceridů, simulovaná 
dopravní nehoda a doprovodná kulturní vystou-
pení.

22. 9. Den bez aut
Masarykovo náměstí. Více informací na www.

jihlava.cz.
Pořadatel: statutární město Jihlava - Zdravé měs-

to.

17. 9. 
VÁCLAVSKÝ 
JARMARK
Pořadatel: 
SMJ, www.smj.cz
Kontakt: Pavel Berac- 
zka, tel. 777 719 639, 
beraczka@smj.cz. 
Masarykovo náměstí.

18. 9. 
DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ PAMÁTEK
XX. ročník pod názvem 
„Duše památek“
9 - 17 hodin

Otevřené památky:
kostely sv. Ignáce z Loyoly, Nanebevzetí Panny 

Marie, sv. Jana Křtitele, sv. Ducha, kaple Bolestné 
Panny Marie v kostele sv. Jakuba Většího, brána 
Matky Boží, dům Gustava Mahlera, vyhlídková 
věž kostela sv. Jakuba, Oblastní galerie Vysočiny 
- Komenského 10 a Masarykovo náměstí 24, Mu-
zeum Vysočiny Jihlava - Masarykovo náměstí 
57/58, domy Husova 10 a 12, Městská knihovna, 
Dům fi lharmonie - Kosmákova 9, jihlavské histo-
rické podzemí. 

Ve všech otevřených objektech je naplánována 
prohlídka s odborným výkladem - bližší informa-
ce na propagačních materiálech k akci.

PROGRA M
Radnice
Vestibul DP 
9-17 hodin - ukázka výroby ručního papíru
Gotický sál 
9.30 a 11 hodin - fi lm a přednáška o výrobě ma-

kety Codex gigas (Ďáblova bible) - přednáší Jiří 
Fogl, mistr knižní vazby ze Žamberku a jeho dcera 
Pavlína Rambová

14 a 16 hodin - Jihlava ve fotografi i včera a dnes 
- promítání s komentářem - 

ak. mal. Martin Kos
Masarykovo náměstí
POZDRA V Z ČECH A MORA VY - přehlídka 

krojovaných dechových hudeb 
10,00 - 11,30 ŠUMAVANKA  - jihočeská decho-

vá kapela z Němčic u Netolic
11,30 - 13,00  GALÁNI  - dechová hudba z Při-

byslavic
13,00 - 14,30  HOVORA NÉ - moravská krojo-

vaná dechová hudba z Hovoran
14,30 - 16,00  ZLAŤANKA  - populární krojova-

ná dechovka z Kobylnic
16,00 - 18,00  TÚFARA NKA  - pravá moravská 

dechová hudba ze Šakvic - Mistr Evropy 2005 s 
humoristou Liborem Pantůčkem

Moderuje: Karel Paštyka
Parkán u brány Matky Boží - divadelní předsta-

vení pro děti
13,00 - 14,00  POSLEDNÍ LOUPEŽNÍK - di-

vadlo KOS z Českých Budějovic
14,00 - 14,45  KOUZELNÝ POHÁDKOVÝ 

DŮM - Karel Kašpar z Náchoda
14,45 - 15,45  S TETINAMA ZPÍVÁNÍ, LEP-

ŠÍ JE NEŽ ZÍVÁNÍ - pohádky a písničky brněn-
ského souboru TETINY

15,45 - 16,15  BALONKOVÁ  SHOW - Karel 
Kašpar z Náchoda

16,15 - 17,15  ŠAŠKOVA ŠKA TULKA - divadlo 
Zdeňka Říhy z Českých Budějovic

Moderuje: Alena Veliká
Prostor za bránou Matky Boží - loutková před-

stavení pro děti
14,00 - 15,00  KA ŠPÁREK A ČARODĚJ - lout-

ková pohádka divadla Kašpárkův svět z Opavy
15,30 - 16,00  KA ŠPÁREK V PEKLE - loutková 

pohádka divadla Kašpárkův svět 
z Opavy

Travnatá plocha za hradbami a prostor u brány 
Matky Boží

- skákací hrad
- výtvarná dílna DDM
- soutěžní stanoviště
- malování dětí na obličej
- stánek ČRo Region
- nafukování balonků
Občerstvení - Rybárna u brány
Po celý den projížďky kočárem po historické 

části města zajišťuje František Nešpor z Kněžic po 
trase park za kinem Dukla, ulice Věžní, Benešo-
va, Masarykovo náměstí, ulice Matky Boží, Věžní, 
park za kinem Dukla.

Jihlavské podzemí - prohlídky s urozeným rytí-
řem s Kocensteinu ve 14 a 16 hodin.

Pořadatel: statutární město Jihlava, Karel Pašty-
ka a Český rozhlas Region.

 (Pokračování na str. 16)
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19. 9. 
BARÁŽ O II. LIGU
Prolínací soutěž o účast ve II. lize mužů za účasti 

týmů ohrožených sestupem z II. ligy a vítězných 
týmů krajských přeborů z celých Čech.

Atletický stadion Na Stoupách, začátek v 10.00 
hodin. 

Pořadatel: občanské sdružení „Atletika“.

19. 9. 
4. KOMORNÍ KONCERT 2010
Dům fi lharmonie-hudby, Kosmákova 9, Jihlava, 

19.00 hodin.
Další z řady tolik oblíbených komorních kon-

certů pořádaných Komorní fi lharmonií Vysočina, 
www.kfv.cz. Na koncert platí abonentní vstupen-
ky cyklu „B“. Cena vstupenek: 100 Kč, zvýhodně-
né vstupné pro děti, studenty a seniory: 80 Kč.

Pořadatel: Komorní fi lharmonie Vysočina, o.s.

20. 9. 
CLAUDE CONFORTÉS: ŠAMPIONKY
Představení DS NaKop Tyjátr - v režii Petra Sou-

mara (hrají: E. Čurdová, L. Musilová a K. Přibylo-
vá). Život i v poslední třetině má smysl, nakonec 
vyhrávají všechny- překonávají samy sebe. 

V Divadle Na Kopečku, 19.00 hodin.
Pořadatel: DS NaKop Tyjátr.

21. 9. 
KDYŽ SE DNES VEČER NEVRÁTÍM
Malá scéna DKO Jihlava v 19.00 hodin.

Pořad plný šansonů a zpívané poezie, která po-
hladí po duši. Účinkují: Markéta Wankeová, Mi-
loň Čepelka a Jaromír Klempíř, alt. Miroslav Chy-
til.

Pořadatel: DKO s.r.o. Jihlava, www.dko.cz.

21. 9. 
JAK SE DĚLÁ TANEČNÍK    
Vzdělávací umělecký program pro školy, který 

připravilo Taneční centrum Praha - konzervatoř 
ve spolupráci s Národním domem na Smíchově.

Horácké divadlo Jihlava, www.hdj.cz
Pořadatel: HDJ.

22. 9. 
PETR SPÁLENÝ S KAPELOU APOLLO BAND
Divadelní sál DKO Jihlava v 19.00 hodin.
Petr Spálený se na scéně české popmusic pohy-

buje více jak 40 let. Jeho repertoár prošel od roc-
ku a popu až ke country music, a je pozoruhodný 
zejména svým originálním příjemně nevtíraným 
způsobem zpěvu. Na jihlavském pódiu se předsta-
ví společně s Miluškou Voborníkovou.

Pořadatel: DKO s.r.o. Jihlava, www.dko.cz.

23. 9. 
ALEXANDROVCI - EUROPEAN TOUR 2010
Speciální hosté: Petra Janů, Aleš Brichta, Jiří 

Klapkab.
Horácký zimní stadion, Tolstého 23. Předpro-

dej: CK Čedok, CK TIPATOUR zájezdy, s.r.o., 
CA Ježek - Drahomíra Šmerglová.

Pořadatel: Společnost TicketArt s.r.o.

24. 9. 
TRH ŘEMESEL
Pořadatel:  SMJ, www.smj.cz
Kontakt: Pavel Beraczka, tel. 777 719 639,       

beraczka@smj.cz. 
Masarykovo náměstí.

24. 9. 
PÁR KŘÍDEL HOLUBÍCH...
Autorský recitál z veršů a textů Karla a Luďka 

Holubových, pořadatel: Unie českých spisovate-
lů, Kulturní skupina Hořeček a Městská knihovna 
Jihlava. 

Městská knihovna Jihlava, Hluboká 1, 16.00 ho-
din.

25. 9. 
25. NONSTOP STŘÍBRNOU STOPOU
Trasa: pěší 15, 25, 35, 50 km, cyklo 30 - 100 km. 

Start: 6.00 hod. ATC Pávov u Jihlavy. KČT Sokol 
Bedřichov Jihlava. Kontakt: Jiří Fuxa, Gorkého 3, 
tel. 721 686 563.

28. 9. 
5. SVATOVÁCLAVSKÉ ROZLOUČENÍ 
SE SEZÓNOU
Trasa: 40 km. Start: 9.00, parkoviště Delvita 

před justičním areálem. 
KČT Sokol Bedřichov Jihlava, cyklo. Kontakt: 

Miluše Dvořáčková, Havlíčkova 105, 586 01 Jihla-
va, tel. 723 911 024.

 Od 1. 8. 2010 dochází opět k no-
vele živnostenského zákona, a to zá-
konem č. 155/2010 Sb., kterým se 
mění některé zákony ke zkvalitnění 
jejich aplikace a ke snížení adminis-
trativní zátěže. Některé změny stano-
vené tímto zákonem jsou spíše „kos-
metického“ charakteru, ale některé 
se živnostníků zásadně dotýkají. 

 Jednou z těchto změn je určení 
data vzniku živnostenského opráv-
nění u ohlašovacích živností. Od 1. 
8. 2010 již není možné, aby si podni-
katel zvolil datum určující vznik živ-
nostenského oprávnění. Zákon nově 
stanoví, že oprávnění k ohlašovacím 
živnostem vzniká ke dni ohlášení 
živnosti. 

 V živnostenském rejstříku i na vý-
pisu z živnostenského rejstříku bude 
tedy uvedeno datum, kdy k ohlášení 
živnosti na živnostenském úřadu do-
jde. Živnostenské oprávnění bude 
vždy vznikat ke dni ohlášení živnos-
ti.  

 Tato úprava by mohla některým 
živnostníkům situaci zkomplikovat, 
neboť do 1. 8. 2010 je běžná praxe, 
že si ohlašují živnosti předem a sta-
noví si sami pozdější datum vzniku 
živnostenského oprávnění. Problé-
my mohou nastávat například těm 
ohlašovatelům živnosti, kteří jsou v 
evidenci úřadu práce nebo kteří žá-
dají úřad práce o určité dotace.

 Pokud však bude podnikatel poža-
dovat prostřednictvím živnostenské-

ho úřadu tzv. centrálního registrační-
ho místa zaregistrování na fi nančním 
úřadu jako plátce daně z příjmu ne-
bo jako osoba samostatně výdělečně 
činná na správu sociálního zabezpe-
čení či zdravotní pojišťovnu, oznámí 
na živnostenském úřadu datum za-
hájení činnosti. 

 Toto datum zahájení činnosti 
bude na příslušné úřady předáno, 
neobjeví se však na veřejně do-
stupném registru živnostenského 
podnikání www.rzp.cz, kde se uvádí 
pouze datum vzniku živnostenské-
ho oprávnění. 

 Další změnou je možnost, ne však 
již povinnost, oznámit živnosten-
skému úřadu přerušení provozování 
živnosti. Protože však živnostenské 
úřady mohou prostřednictvím cen-
trálního registračního místa pře-
dávat m.j. i údaje o přerušení pro-
vozování živnosti na fi nanční úřad, 
správu sociálního zabezpečení a na 
zdravotní pojišťovnu, je pro podni-
katele výhodné přerušení provozo-
vání živnosti živnostenskému úřadu 
oznámit. 

 Živnostenský úřad pak může těm-
to institucím informaci o přeruše-
ní provozování živnosti předat. Při 
přerušení provozování živnosti ne-
musí podnikatelé platit zálohy jako 
OSVČ a za období přerušení nemu-
sí podávat daňové přiznání. 

 V této souvislosti je třeba zmínit, 
že platí oznamovací povinnost vůči 

těmto úřadům.
 Nově je také zavedena povinnost 

oznamovat adresu pro vypořádání 
závazků, pokud podnikatel ukončí 
činnost v provozovně. V tomto pří-
padě je povinen předem oznámit 
ukončení činnosti v provozovně 
živnostenskému úřadu a uvést adre-
su, kde mohou spotřebitelé uplatnit 
reklamace. Změny této adresy pro 
vypořádání závazků je povinen živ-
nostenskému úřadu oznamovat ješ-
tě po dobu 4 let.

 Pozitivní novinkou pro právnické 
osoby je zrušení povinnosti před-
kládat živnostenskému úřadu při 
ohlášení živnosti nebo žádosti o 
koncesi výpis z obchodního rejst-
říku.

 Důležitou novinkou pro pod-
nikatele fyzické osoby je zrušení 
povinnosti oznamovat živnosten-
skému úřadu změny jména a pří-
jmení, bydliště a případně pobytu v 
ČR. Živnostenský úřad tyto změny 
provede v živnostenském rejstříku 
sám, a to na základě informací po-
skytnutých informačním systémem 
evidence obyvatel anebo v  infor-
mačním systémem cizinců, pokud 
je podnikatel cizincem. 

 V případě změny bydliště pak do-
jde k situaci, kdy bude mít podnika-
tel fyzická osoba v živnostenském 
rejstříku rozdílné bydliště od místa 
podnikání. Adresu místa podniká-
ní nemůže živnostenský úřad v živ-

nostenském rejstříku bez oznáme-
ní podnikatelem svévolně měnit. Z 
těchto důvodů proto bude živnos-
tenský úřad nucen podnikatele pí-
semně vyzývat k doložení vztahu k 
místu podnikání. 

 Podnikatelé mají možnost doložit 
tento vztah např. souhlasem vlastní-
ka nemovitosti. Ve většině případů 
však přestěhováním dojde ke zru-
šení vztahu k původní adrese místa 
podnikání a podnikatelé budou po-
vinni oznamovat živnostenskému 
úřadu nové místo podnikání, tento 
úkon podléhá správnímu poplatku 
100 Kč. 

 Dochází také ke změně v případě 
dokládání povolení k pobytu u za-
hraničních fyzických osob ze zemí 
mimo státy EU. Výzvy na dolože-
ní dokladu o prodloužení pobytu 
bude vydávat živnostenský úřad se 
lhůtou minimálně na dobu povole-
ného pobytu.

 U dvou koncesovaných živností 
„Ostraha majetku a osob“ a „Služ-
by soukromých detektivů“ dochází 
opět k zásadní změně v požadav-
cích na bezúhonnost a na odbornou 
způsobilost. I u několika dalších 
živností se mění požadavky na do-
ložení odborné způsobilosti, jedná 
se však o jednotlivé drobné změny. 

 Irena Niklová,
vedoucí obecního 

živnostenského úřadu
Magistrátu města Jihlavy

Živnostenský úřad: informace 
o novele živnostenského zákona
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Chození na fi lmy do kina, pří-
padně několik otázek položených 
režisérovi po projekci, to je běžná 
festivalová praxe. Sledovat fi lmy na 
obyčejné televizi, v normálním obý-
vacím pokoji a být přitom pořád na 
festivalu, to lze zažít pouze v Jihlavě. 
I letos totiž MFDF Jihlava zamíří v 
rámci série projekcí s názvem Váš 
domácí festival přímo do jihlav-
ských domácností.

Váš domácí festival se během loň-
ského ročníku stal jedním z největ-
ších festivalových lákadel. Dostat 
se na některou z domácích projekcí 
bylo totiž tak trochu bojem ve stylu 
„kdo pozdě chodí, sám sobě škodí,“ 
přihlásit se bylo možné prostřednic-
tvím sms, zaslané na určené telefon-
ní číslo, počet možných účastníků 
byl ovšem omezen, a platilo tudíž, 
čím dříve napíšete, tím spíš se na 
vybranou projekci dostanete. Pře-
dem dohodnutému počtu diváků 
svůj fi lm Jak se vaří dějiny předsta-
vil i slovenský režisér Peter Kerekeš. 
„Když jsem byl malý, naše rodina si 
vždy v zimě dělala doma večery s pro-
mítáním diapozitivů z letních dovole-

ných. Dědeček vyprávěl různé histori-
ky – často vymyšlené, jak mi později 
docházelo – a babička k tomu pekla 
koláče. Byla to právě tato dětská zku-
šenost rodinného promítání, která mě 
vlastně motivovala k natáčení fi lmů. 
Projekce diapozitivů se jako motiv ob-
jevuje i v 66 sezónách. Ale až fi lm Jak 
se vaří dějiny se na jihlavském festiva-
lu opravdu do obýváku vrátil a mohl 
jsem ho pustit tak trochu v kruhu ro-
dinném. Až na to, že už nevařila ba-
bička, ale já sám,“ líčí své dojmy z 
domácího promítání v Jihlavě a do-
dává: „Když sedíte s nějakými dva-
nácti lidmi v obýváku, není to obyčej-
ná anonymní debata s diváky jako v 
sále, ale spíš přátelský rozhovor mezi 
známými. Svůj příští fi lm bych chtěl 
v Jihlavě promítat už jenom u někoho 
doma!“

Loňská série domácích projekcí 
zájmu festivalových návštěvníků ka-
pacitně zdaleka nestačila. Letos se 
proto organizátoři snaží počet do-
mácností, které by se do projektu 
zapojily, ještě rozšířit. Pro aktuální 
informace navštivte stránky festiva-
lu www.dokument-festival.cz.

Festival podruhé v jihlavských obývácích

Festivalový plakát může být vstu-
penkou na MFDF Jihlava 2010. V 
soutěži „Třikrát VY“, neboli „VYlep, 
VYfoť, VYhraj“ lze vyhrát volnou 
akreditaci na letošní jihlavský fes-
tival. Stačí, abyste si plakát, jehož 
autorem je letos již podesáté zná-
mý český výtvarník Juraj Horváth,  
někde nápaditě či s vtipem vylepili, 
výslednou kompozici vyfotili a fo-
tografi i poslali na e-mailovou ad-
resu offi  ce@dokument-festival.cz.  
Každý týden až do 24. října bude z 

došlých fotografi í vybrána ta nejza-
jímavější a její autor získá zdarma 
vstup na všechny fi lmové projekce 
i doprovodný program festivalu. Po 
předchozí domluvě (prostřednic-
tvím výše uvedené e-mailové ad-
resy) si pro plakát můžete zajít do 
kanceláře MFDF Jihlava (v ulici Jana 
Masaryka 16). Jména výherců  jsou 
zveřejňována každý týden na inter-
netových stránkách festivalu (www.
dokument-festival.cz) i na festivalo-
vém profi lu na facebooku.

Soutěžte o akreditace 
na MFDF Jihlava 2010

Již posedmé se v posledních srp-
nových dnech proměnilo pět míst v 
jihlavských ulicích v kinosál. V rámci 
projektu Živé kino, letní předzvěsti 
blížícího se fi lmového festivalu. „Re-
alita se vrací na místo činu,“ parafrá-
zoval Marek Hovorka, ředitel MFDF 
Jihlava, klíč k výběru promítacích 
míst. Hned prvním bylo Masaryko-
vo náměstí, kde se odehrává jedna ze 
scén „dokumentární komedie“ Čes-
ký mír autorské dvojice Vít Klusák a 
Filip Remunda. Jejich předchozí fi lm 
Český sen o falešném hypermar-
ketu promítlo Živé kino před lety s 
velkým úspěchem u hypermarketu 
Tesco. 

„Jsem moc ráda, že tu dnes mohu být. 
Jihlava je v létě barevnější,“ uvítala 
diváky fi lmu Oko nad Prahou jeho 
producentka Eliška Kaplicky, kte-
rá na podzim pravidelně navštěvuje 
dokumentární festival. „Knihovnu 
lze samozřejmě stále postavit, i po smr-
ti mého muže,“ odpověděla na jeden 
z dotazů. „Nyní je opět před volbami, 
tak se mnoho politiků k jeho návrhu 
hlásí. Mně ale spíš zajímá, který z nich 
se k nové budově Národní knihovny 

přihlásí po volbách.“ Diváci zaplni-
li téměř celý prostor před městskou 
knihovnou a napjatě sledovali archi-
tektův portrét i jeho marný boj s po-
litickými a byrokratickými struktu-
rami. „Nešlo o běžnou projekci Živého 
kina. Její atmosféra měla až manifes-
tační náboj. Cítil jsem velkou podporu 
Kaplického projektu,“ shrnul své do-
jmy Marek Hovorka, který besedu 
moderoval.  

Mezi dalšími projekcemi Živého 
kina byl v Parku Gustava Mahlera 
promítnut snímek Pavla Štingla Ná-
vrat o vzniku nové jihlavské sochy 
slavného skladatele od Jana Koblasy, 
pod Skalkou loni v Jihlavě oceněný 
nejlepší český dokumentární fi lm 
Mám ráda nudný život režiséra Jana 
Gogoly ml. a v zahradě SUŠG výji-
mečný dokument Sbohem, slunce o 
pohnutém životě Aléna Diviše, jehož 
výstava proběhla letos v Oblastní ga-
lerii Vysočiny. Fotografi e z letošních 
projekcí v Živém kině si můžete pro-
hlédnout na internetových stránkách 
MFDF Jihlava (www.dokument-fes-
tival.cz) anebo ve festivalovém profi -
lu na facebooku.

Živé kino v jihlavských ulicích

VÁŠ DOMÁCÍ FESTIVAL 2009. Projekce fi lmu Pan Román v režii Martina 
Ježka (stojící úplně vlevo). Do jihlavských domácností se MFDF Jihlava chystá i 
letos. Foto: MFDF Jihlava, Antonín Matějovský

ŽIVÉ KINO 2010. Eliška Kaplicky osobně uvedla Oko nad Prahou před měst-
skou knihovnou. Na snímku s dcerou Johankou a ředitelem MFDF Jihlava Mar-
kem Hovorkou. Foto: MF Dnes, Anna Vavríková (přetištěno se svolením)

Stránku připravil z podkladů MFDF -lm-
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Brána Matky Boží  |  Věžní 1
otevřeno  10–13, 14–18  |  prohlídky s průvodcem ve 11 a 14 hod. 
s kapacitou 20 osob  |  stálá výstava obrazů ak. mal. Gustava Kruma  |  
vstupné zdarma

Jihlavské historické podzemí  |  Hluboká 1
otevřeno 10–12, 14–17  |  prohlídky s odborným výkladem v 10, 11, 12, 
14, 15, 16 a 17 hod. (max. počet osob 45 ve skupině)  |  prohlídky s uro-
zeným rytířem Davidem z Kocensteinu v 14 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 dvorní trakt)  |  
expozice za snížené vstupné (50 %)

Oblastní galerie Vysočiny  |  Komenského 10  |  Masarykovo 
náměstí 24 
otevřeno  9–12.30, 13–17  |  prohlídka s odborným výkladem v budo-
vě Masarykovo nám. 24 v 10 hod., v budově Komenského 10 v 11 hod.  
(Veronika Prchalová)  |  vstupné zdarma

Vyhlídková věž kostela sv. Jakuba  |  Jakubské náměstí
otevřeno  10–13, 14–18  |  prohlídky s výkladem ve 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 15 hod. (Mgr. 
Daniel Novák)  |  vstupné zdarma

Kostel sv. Jakuba Většího včetně kaple Bolestné 
Panny Marie  |  Jakubské náměstí
otevřeno 9–11, 14–16  |  památka je znovu otevřena po rozsáhlých opra-
vách (www.old.svjakub.cz)  |  prohlídka s odborným výkladem v 9 hod. 
(Mgr. David Zimola)  |  vstupné zdarma

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

navštivte památky

pod názvem
Duše památek

Den otevřených 
dveří 
památek

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

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

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

Dům Husova 10, Jihlava  |  (soukromý objekt)
otevřeno  9–17  |  prohlídky s odborným výkladem ve 12 a 16 hod. (Mgr. 
Aleš Seifert)  |  prohlídky s výkladem v 9, 10, 11, 13, 14, 15 hod. (zajiš-
ťují studenti ŠECR v Jihlavě)  |  vstupné zdarma

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

Dům Gustava Mahlera  |  Znojemská 4
otevřeno  10–12, 13–18  |  prohlídka s výkladem v 15 hod. s kapacitou 20 
osob (provází pracovnice DGM)  |  vstupné zdarma

Salvador Dalí
cyklus Božská komedie – výstava  |  vstupné 90 Kč, studenti, 
senioři a ZTP 50 Kč, rodinná vstupenka 180 Kč, školy 20 Kč

Dům fi lharmonie  |  Kosmákova 9
otevřeno  10–12, 14–16  |  volná prohlídka  |  v průběhu prohlídek probíhá 
v koncertním sále projekce záznamu koncertů KOMORNÍ FILHARMONIE 
VYSOČINA (Vladimír Holeš)  |  vstupné zdarma

novinka!
Dům Matky Boží 3, Jihlava  |  renesanční krov
Unikátní tesařská konstrukce z 2. poloviny 70. let 16. století. 
Druhý nejstarší historický krov v Jihlavě.

Součástí prohlídky bude krátká populárně-odborná přednáška s promí-
táním o jihlavských historických krovech a o tradičních technologických 
postupech používaných při stavbě těchto konstrukcí.  |  prohlídky s před-
náškou začnou v 9, 10, 11, 14, 15 a 16 hod.  |  sraz zájemců v urče-
nou hodinu před vchodem u sousedního domu Matky Boží 5  |  odborný 
garant: Ing. Jiří Bláha, Ph.D., Ústav teoretické a aplikované mechaniky 
Akademie věd České republiky v.v.i.

18. září 2010

Statutární město Jihlava a agentura TIME, kulturní a církevní instituce v Jihlavě zvou všechny občany na 20. ročník akce
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program výstavy

Jihlavská radnice, Masarykovo nám. 1  – velká gotická síň

9.30 a 11.00 Film a přednáška o výrobě makety Codex Gigas (Ďáblova 
bible) – přednáší Jiří Fogl, mistr knižní vazby ze Žamberku 
a jeho dcera Pavlína Rambová

14.00 a 16.00 Jihlava ve fotografi i včera a dnes – promítání s komentá-
řem (ak. mal. Martin KOS)

 
Jihlavská radnice, vestibul – předprodej MHD:

10.00–17.00 Výroba ručního papíru, pergamenu, popř. restaurování 
papíru. Ukázka ruční výroby s odborným výkladem v 10, 
14 a 16 hodin  |  odborný garant – BcA. Slavomír Slovík, 
Fakulta restaurování, Univerzita Pardubice

 
Masarykovo náměstí

Pozdrav z Čech a Moravy – přehlídka dechových hudeb: 
10.00–11.30 ŠUMAVANKA, jihočeská dechová kapela z Němčic u Netolic
11.30–13.00 GALÁNI, dechová hudba z Přibyslavic
13.00–14.30 HOVORANÉ, moravská krojovaná dechová hudba z Hovoran
14.30–16.00 ZLAŤANKA, populární krojovaná dechovka z Kobylnic
16.00–18.00 TÚFARANKA, pravá moravská dechová hudba ze Šakvic, 

Mistr Evropy 2005 s humoristou Liborem Pantůčkem
  Moderuje: Karel Paštyka
 
parkán u Matky Boží – divadelní představení pro děti

13.00–14.00 POSLEDNÍ LOUPEŽNÍK – Divadlo KOS z Českých Budějovic
14.00–14.45 KOUZELNÝ POHÁDKOVÝ DŮM – Karel Kašpar z Náchoda
14.45–15.45 S TETINAMA ZPÍVÁNÍ LEPŠÍ JE NEŽ ZÍVÁNÍ, pohádky 

a písničky brněnského souboru TETINY
15.45–16.15 BALONKOVÁ SHOW – Karel Kašpar z Náchoda
16.15–17.15 ŠAŠKOVA ŠKATULKA – Divadlo Zdeňka Říhy z Českých 

Budějovic  |  Moderuje: Alena Veliká
 
prostor za Bránou Matky Boží – loutková představení pro děti

14.00–15.00 KAŠPÁREK A ČARODĚJ – loutková pohádka divadla Kaš-
párkův svět z Opavy

15.30–16.00 KAŠPÁREK V PEKLE – loutková pohádka divadla Kašpár-
kův svět z Opavy

 
travnatá plocha za hradbami a prostor u Brány Matky Boží

skákací hrad  |   výtvarné dílny DDM  |  soutěžní stanoviště  |  malování 
dětí na obličej  |  stánek ČRo Region  |  nafukování balonků
 
občerstvení – Rybárna u brány

Po celý den projížďky kočárem po historické části města zajišťuje Fran-
tišek Nešpor z Kněžic po trase: park za kinem Dukla, ulice Věžní, Bene-
šova, Masarykovo náměstí, ulice Matky Boží, Věžní, park za kinem Dukla.
 
Jihlavské podzemí

14.00 a 16.00    Prohlídky s urozeným rytířem z Kocensteinu 

Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4

20. 8.–30. 10. Salvador Dalí – Cyklus Božská komedie  |  výstava  |  
vstupné 90 Kč, studenti, senioři a ZTP 50 Kč, rodinná 
vstupenka 180 Kč, školy 20 Kč

 
Městská knihovna

6. 9.–30. 9.  Poselství slova vtělené do obrazu – výstava ilustrací 
J. Zrzavého

 
Horácké Divadlo Jihlava – Galerie V Suterénu

5. 9.–10. 10.  Výstava: PRÁCE NA PAPÍŘE  |  U příležitosti 470. výročí 
od založení starobylé papírny ve Starých Horách.  |  Verni-
sáž výstavy 4. 9. o přestávce premiéry hry HLAVA XXII  |  
úvodní slovo ak.mal. Irena Wagnerová

 
Brána Matky Boží

6. 9.–30. 9.  Expozice: HLOHOVO KNIHAŘSTVÍ – ze současné dílny 
knižní vazby v Jihlavě

  Výstava: UMĚLECKÁ KNIŽNÍ VAZBA A POSELSTVÍ DŘEVA 
– expozice výsledků soutěže o nejkrásnější a nejzajíma-
vější vazbu knihy Poselství dřeva

 
Radnice – gotický sál

14. 9.–30. 9.  CODEX GIGAS (Ďáblova bible) výstava makety světového 
unikátu z přelomu 12. a 13. století.  |  Vernisáž 13. 9. 
2010 v 16 hod., úvodní slovo Jiří Fogl, mistr knižní vazby.  
|  18. 9. fi lm a přednáška o výrobě makety Codexu Gigas 
(přednáší Jiří Fogl a Pavlína Rambová) v 9.30 a 11 hodin.

 
Radnice – vestibul u městského informačního centra (hlavní vchod)

9. 9.–30. 9.  Výstava: Vladimír WERL – KNIŽNÍ UMĚLECKÁ VAZBA. 
Z celoživotní tvorby Vladimíra Werla, mistra knižní vazby 
z Třebíče.  |  Vernisáž 8. 9. v 15 hodin, úvodní slovo 
ak. mal. Jan Kremláček a ak. mal. Irena Wagnerová.

Výstavy konané v objektu radnice jsou otevřeny dle platné provozní doby.
Změna programu vyhrazena. 

Turistické informační centrum
Masarykovo nám. 2, Jihlava, tel. 567 167 158–9
18. 9. 2010 otevřeno 8.00–17.00 hodin

Partneři akce:
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16.–22. 9. 2010

Statutární město Jihlava 

a partnerské organizace 

zvou všechny občany

Evropský týden
mobility

motto: Prodluž si život, buď aktivní!

Finančně 

podpořilo: 

Jihlavský den zdraví 

je podpořen Krajem Vysočina.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!  |  Informace: Turistická informační centra, Masarykovo nám. 2, tel. 567 167 158 (159) 
a Brána Matky Boží, tel. 567 167 155  |  kancelář Zdravého města, tel. 567 167 125  |  www.jihlava.cz  |  http://tic.jihlava.cz

čtvrtek 16. září
 Mezi světy
Masarykovo náměstí horní  10.00–16.00

Přijďte nahlédnout do světa handicapovaných… Přijďte zažít každodenní realitu nevido-
mých (překážková dráha – chůze s bílou holí s využitím klapek na oči nebo simulačních brýlí) 
a vozíčkářů (možnost vyzkoušet si pohyb na invalidním vozíku). Přijďte se seznámit s činností 
organizací působících ve městě Jihlavě. Přijďte podpořit dobrou věc!
Informační stánky: Centrum pro zdravotně postižené, Denní a týdenní stacionář, APLA Vysočina 
o.s., Medicco, Občanská poradna Jihlava – téma: Život si prodluž, příliš se nezadluž, o.s. Život 
90, Tyfl o Vysočina Jihlava, o.p.s., Ekoinfocentrum – program „Zelená úsporám“ a další

  Projekt Corega Senioři
Masarykovo náměstí horní  9.00–17.00

Přijďte navštívit pojízdné centrum dentální hygieny a nechte si zdarma poradit v péči o zuby 
a zubní náhrady.

pátek 17. září
Gotická síň jihlavské radnice  8.00–12.00 (ZAMLUVENO)

Zdravotně-výchovný program pro děti „ZDRAVÉ ZUBY“

sobota 18. září
  Den otevřených dveří památek
 XX. ročník pod názvem „Duše památek“

otevřené památky 9.00–17.00

Kostely – sv. Ignáce z Loyoly, Nanebevzetí Panny Marie, sv. Jana Křtitele, sv. Ducha, 
sv. Jakuba Většího včetně kaple Bolestné Panny Marie, brána Matky Boží, dům Gustava Ma-
hlera, vyhlídková věž kostela sv. Jakuba, Oblastní galerie Vysočiny, Muzeum Vysočiny Jihlava, 
domy Husova 10 a 12, dům Matky Boží 3, Dům fi lharmonie, jihlavské podzemí.

Jihlavská radnice, vestibul – předprodej MHD

10.00–17.00  Ukázka výroby ručního papíru

Gotická síň jihlavské radnice

9.30, 11.00 Film a přednáška o výrobě makety Codex gigas (Ďáblova bible)
14.00, 16.00 Jihlava ve fotografi i včera a dnes – promítání s komentářem (ak. mal. M. Kos)

Masarykovo náměstí

10.00–18.00 Pozdrav z Čech a Moravy – přehlídka krojovaných dechových hudeb

Parkán u brány Matky Boží

13.00–17.15 Divadelní představení pro děti

Prostor za bránou Matky Boží

14.00–16.00 Loutková představení pro děti

Travnatá plocha za hradbami a prostor u brány Matky Boží

Skákací hrad, výtvarná dílna DDM, soutěžní stanoviště, malování dětí na obličej, stánek ČRo 
Region, nafukování balonků, občerstvení – Rybárna u brány.

Po celý den projížďky kočárem po historické části města: trasa park za kinem Dukla, ulice Věž-
ní, Benešova, Masarykovo náměstí, Matky Boží, Věžní, park za kinem Dukla.

Jihlavské podzemí

14.00, 16.00 Prohlídky s urozeným rytířem z Kocensteinu

Podrobný program www.jihlava.cz

neděle 19. září
  Lampiónový průvod
Masarykovo náměstí horní – sraz u Morového sloupu v 19.30

Lampiónový průvod s povídáním na téma: „Jak se vyhnout úrazům v dopravě“. Vyjdeme z Masa-
rykova náměstí od Morového sloupu a projdeme všechny přístupné části hradebního parkánu. 

pondělí 20. září 
 Odpadové ekoklání škol
Masarykovo náměstí horní

Agentura Dobrý den, EKO-KOM, Kraj Vysočina a město Jihlava
9.00–16.00  
 soutěže žáků ZŠ v disciplínách souvisejících s tříděním odpadů
 ukázky obřího Člověče, nezlob se a EKOpexesa
 prezentace výrobků z recyklátů, fotografi cká výstava o třídění odpadů a stavebnicová herna 

pro maminky s dětmi a zábavné soutěže o recyklaci odpadů
 součástí akce bude též pokus o nový český rekord – největší EKOZoologická zahrada 

na internetu
 coby kulturní doplněk budete moci shlédnout zcela netradiční živou hudební produkci 

Alexandra Zoltána – muže hrajícího současně na 15 hudebních nástrojů.

Služby města Jihlavy, a.s.
výstava techniky, ukázkové hnízdo na separovaný odpad, vzorky zpětně odebíraných zaří-
zení, vzorky nebezpečných odpadů

úterý 21. září
 Jihlavský den zdraví
Masarykovo náměstí horní

Zdravá Vysočina, o.s.
10.00–18.00 Vyšetřování cholesterolu, krevního tlaku, tělesného tuku, glykémie (na lačno), 
BMI, vyhodnocení zdravotních rizik, odborné konzultace a poradna zdravého životního stylu. 
Vyšetřování mateřských znamének (15.00–18.00). Ukázky první pomoci, nabídka zdravotně-
-výchovných materiálů, prohlídka sanitního a hasičského vozu, prezentace a ukázky činnosti 
Městské policie Jihlava a Policie ČR. Soutěže pro děti pořádané DDM, vystoupení hudebních 
skupin.  |  Bossaball: turnaje pro SŠ a veřejnost, ukázky bossaballu profesionálními hráči. 

16.00–16.30 Ukázka zásahu Hasičského záchranného sboru a Zdravotnické záchranné služ-
by při havárii osobních aut. 

Informační stánky:  Ekoinfocentrum – zdravý životní styl a ekologicky šetrné výrobky, masérka 
Alena Strouhalová, VZP, Nordic Walking Centrum Morava

středa 22. září
22. září nechte auto doma … a přijďte s námi oslavit DEN BEZ AUT 2010

 Projekt „Přežij“
Masarykovo náměstí horní

zábavné dopoledne pro děti s Václavem Upírem Krejčím  |  prevence a bezpečnost v silničním 
provozu

Informační stánky: Ekoinfocentrum – šetrná turistika, Europe Direct – odborné publikace o EU, 
informace o automobilové dopravě a cykloturistice

 ECOBAT
Masarykovo náměstí horní

10.00–15.00 pokus o překonání národního rekordu ve sběru použitých spotřebních baterií

ostatní akce

15.00–18.00 Turistický pochod s průvodcem p. Rudolfem Neubauerem „Po stopách historie“. 
  Sraz v 15.00 na zastávce Masarykovo náměstí – bus č. 5, směr Zborná.

doprovodné akce:

středa 15. 9.  |  15.00–18.00  |  Přijďte si ověřit svou kondici na Sokolení – Smetanovy sady, 
ukázky cvičebních hodin – sokolovna Tyršova 12

31. 8.–15. 10.  |  Výstava fotografi í „Život nejen na kole“ v Kavárně Muzeum
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JIHLAVA (cio) – Fotbalisté FC Vy-
sočina zatím ukazují v lize dvě tváře. 
V domácím prostředí jsou stopro-
centní, naopak venku dosud nezís-
kali ani bod.

Jihlavané mají za sebou pět kol. 
Všechny zápasy odehráli v pátek. Po-
slední červencový pátek přivítali na 
svém trávníku Varnsdorf, nováčka 
soutěže, který loni obsadil šesté mís-
to v České fotbalové lize a postoupil 
o patro výš administrativní cestou. 
Výkon domácích fotbalistů nebyl 
vůbec optimální. Hlavně v první pů-
li. Ale na výhru stačil. Třináct minut 
před koncem po rohovém kopu trefi l 
hlavou tři body stoper Jan Šimáček.

„O přestávce jsem ztratil hlas. To, co 
jsme předváděli, se mi vůbec nelíbilo. 
Chceme hrát o postup a takto prohos-
podaříme první poločas. Od 50. minu-
ty druhé části jsme se zlepšili. Gól byl 
vyústěním řady našich standardních 
situací,“ řekl trenér vítězů Luboš Ur-
ban.

O týden později zavítali jeho svě-
řenci na Julisku, stadion Dukly 
Praha. Tam podali dobrý výkon, 
ovšem bez bodové odezvy. Hostům 
scházela přesnost v zakončení, re-
spektive důraz a hlad po brankách. 
Naopak Pražané jim udělili lekci 
z produktivity. „Bohužel, hráli jsme 
jen po vápno a málo se tlačili do ne-
bezpečných prostorů. Prohráli jsme 
bitvu, ne válku,“ okomentoval Ur-
ban porážku 1:3.

Ve 3. kole přijelo do Jihlavy Zno-
jmo, další nováček. Žlutomodří 

OFENZIVNÍ záložník FC Vysočina Petr Dolejš (ve žlutém) navázal na dobré jarní výkony. Podél postranní čáry jezdí jako 
motorová myš a připravuje spoluhráčům gólové šance.  Foto: Michal Boček

Doma sbírají body, venku jsou na nule

zlomili jeho odpor dvěma góly na 
sklonku první půle. Favorit měl zá-
pas pod kontrolou a hosty uchránil 
od většího přídělu ve výtečné formě 
chytající brankář Hrubý. „Zvítězili 

1. kolo
JIHLAVA – VARNSDORF 

1:0 (0:0)
Branka: 77. Šimáček. Rozhodčí: 

Možíš. ŽK: 1:2. 1 690 diváků.

2. kolo
DUKLA PRA HA – JIHLAVA 

3:1 (1:0)
Branky: 12. a 90(+2). Chigou, 73. 

Hašek – 85. Šimonek. Rozhodčí: 
Adam. ŽK: 2:2. 550 diváků.

3. kolo
JIHLAVA – ZNOJMO 2:0 (2:0)
Branky: 36. Görner, 44. Krutý. 

Rozhodčí: Makovička. ŽK: 2:1. 
1 650 diváků.

4. kolo
SEZIMOVO ÚSTÍ – JIHLAVA 

2:0 (0:0)
Branky: 59. Kočí, 69. Mach. Roz-

hodčí: Ochotnický. ŽK: 1:1. 1 048 
diváků.

5. kolo
JIHLAVA – SOKOLOV 

2:1 (1:0)
Branky: 43 z pen. Dort, 90. Bača – 

88. Pilař. Rozhodčí: Kocourek. ŽK: 
2:3. 1 250 diváků.

Výsledky v kostce

jsme zaslouženě, ale výše skóre mě ne-
uspokojuje. Řadu šancí a brejků jsme 
řešili špatnou fi nální přihrávkou,“ po-
znamenal kouč Vysočiny.

O sedm dní později hlavní aspirant 
na postup tvrdě narazil v Sezimově 
Ústí. Nováčkovi stačilo k výhře po-
dat průměrný výkon. Hosté totiž ne-
předvedli vůbec nic. Proto bylo mezi 
poločasy a po skončení duelu v jejich 
kabině velké dusno. „Náš výkon byl 
tristní a nezodpovědný. Hráčům jsem 
vytkl nedostatečný přístup, bojovnost a 
fotbalovost. S dosavadními výkony ně-
kterých fotbalistů už mi dochází trpěli-
vost,“ soptil Urban zlobou.

Reputaci si jeho družina spravila 
doma proti Sokolovu. Duel nabídl 
divákům nadstandardní druholigo-
vé menu se stoprocentními šancemi 
na obou stranách. A hlavně infarkto-
vým koncem. Dvě minuty před vy-
pršením řádné hrací doby drželi žlu-
tomodří hubené vedení. Poté přišla 
špatně zahraná malá domů, nepove-
dený odkop balonu a vyrovnání.

Fanoušci se pomalu smiřovali s re-
mízou. V tu chvíli podnikli domácí 

poslední útok, následoval přízem-
ní centr z pravé strany na bližší tyč, 
kde číhal Martin Bača – 2:1. Vzápětí 
Sokolov orazítkoval břevno! „Konec 
tohoto výborného utkání byl opravdu 
bláznivý. Smekám před hráči, že doká-
zali zvednout hlavu a strhnout vítěz-
ství na naši stranu,“ poznamenal Lu-
boš Urban.

Na jedničku odchytal zápas gólman 
Maksims Uvarenko. „Výborně nás po-
držel,“ těšilo trenéra.

Rozlosování základní části 
1. liga ČR - zápasy 2010/2011

kolo datum domácí hosté  
  1. středa 15.9.2010 HC Dukla Jihlava HC Berounští Medvědi 17:30
  2. sobota 18.9.2010 HC VCES Hradec Králové HC Dukla Jihlava  
  3. středa 22.9.2010 HC Dukla Jihlava HC Vrchlabí 17:30
  4. sobota 25.9.2010 HC Slovan Ústečtí Lvi HC Dukla Jihlava  
  5. středa 29.9.2010 HC Dukla Jihlava KLH Chomutov 17:30
  6. sobota 2.10.2010 ORLI ZNOJMO HC Dukla Jihlava  
  7. středa 6.10.2010 HC Dukla Jihlava HC Tábor  
  8. sobota 9.10.2010 HC Dukla Jihlava HC Benátky n. Jizerou 17:30
  9. středa 13.10.2010 IHC Písek HC Dukla Jihlava  
10. sobota 16.10.2010 HC Olomouc HC Dukla Jihlava 17:00
11. středa 20.10.2010 HC Chrudim HC Dukla Jihlava  
12. sobota 23.10.2010 HC Dukla Jihlava HC Stadion Litoměřice 17:30
13. středa 27.10.2010 SK Kadaň HC Dukla Jihlava  
14. sobota 30.10.2010 HC Dukla Jihlava SK Horácká Slavia Třebíč 17:30
15. středa 3.11.2010 HC Rebel Havlíčkův Brod HC Dukla Jihlava  
16. sobota 6.11.2010 HC Berounští Medvědi HC Dukla Jihlava  
17. středa 10.11.2010 HC Dukla Jihlava HC VCES Hrad. Králové 17:30
18. sobota 13.11.2010 HC Vrchlabí HC Dukla Jihlava  
19. středa 17.11.2010 HC Dukla Jihlava HC Slovan Ústečtí Lvi 17:30
20. sobota 20.11.2010 KLH Chomutov HC Dukla Jihlava  
21. středa 24.11.2010 HC Dukla Jihlava ORLI ZNOJMO 17:30
22. sobota 27.11.2010 HC Tábor HC Dukla Jihlava  
23. pondělí 29.11.2010 HC Benátky nad Jizerou HC Dukla Jihlava  
24. středa 1.12.2010 HC Dukla Jihlava IHC Písek 17:30
25. sobota 4.12.2010 HC Dukla Jihlava HC Olomouc 17:30
26. středa 8.12.2010 HC Dukla Jihlava HC Chrudim 17:30
27. sobota 11.12.2010 HC Stadion Litoměřice HC Dukla Jihlava  
28. středa 15.12.2010 HC Dukla Jihlava SK Kadaň 17:30
29. sobota 18.12.2010 SK Horácká Slavia Třebíč HC Dukla Jihlava 17:30
30. středa 22.12.2010 HC Dukla Jihlava HC Rebel Havl. Brod 17:30
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Městská policie Jihlava přestěhova-
la svoji služebnu v okrsku Bedřichov. 
Dosud měli strážníci svoje prostory 
v objektu soukromé fi rmy v ulici 8. 
března, nové zázemí se nyní nachází 
v budově ZŠ Jungmannova, vchod 
do služebny je od hřiště z ulice Má-
chova. Důvody pro přesun jsou eko-
nomické a také bezpečnostní. -lm-

MP přestěhovala
služebnu
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VELKÁ SCÉNA
4. 9. v 19.00
Joseph Heller
HLAVA XXII
Autorova vlastní divadelní dramati-

zace stejnojmenného románu, který 
byl též zfi lmován a přeložen do mno-
ha jazyků. Jedná se o dílo z doby 2. 
světové války, které patří k vrcholům 
moderní antimilitaristické satiry. Le-
tecká divize v Hlavě XXII je v pod-
statě miniaturním modelem jistého 
typu společnosti, který zdaleka ne-
ní vázán na válečný stav, ale existuje 
před ním i po něm, ba přímo určuje, 
jakou povahu bude mít mír. Pro své 
poselství postihující absurdní úděl 
jedince v takovém světě a naprosto 
svérázný humor je tento text aktuál-
ní dodnes.

P / 1

6. 9. v 19.00
Joseph Heller
HLAVA XXII
A / 1

9. 9. v 19.00
Joseph Heller
HLAVA XXII
L / 1

11. 9. v 19.00
Joseph Heller
HLAVA XXII
B / 1

14. 9. v 18.00
Slavnostní večer kraje Vysočina 
2010
70. VÝROČÍ 
BITVY O BRITÁNII
zadáno

15. 9. v 19.00
P. Stone - J. Styne - B. Merrill
SUGAR
Slavná oscarová komedie patří k 

fi lmové klasice a mnohým divákům 
se jistě vybaví závěrečná scéna s kon-
statováním, že „nikdo není dokona-
lý“. Podle fi lmové předlohy vznikl 
broadwayský muzikál Sugar, který 
úspěšně obletěl celý svět - a podob-
ně jako fi lmová předloha baví své di-
váky skvělými komickými scénami a 
výbornou muzikou. Inscenace Stani-
slava Moši.

X / 1

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

do 14. 9. 
RA DEK WIESNER
Výstava obrazů. Výběr z tvorby z 

období 2005 - 2009.
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

do 30. 9. 
UKÁZKY VÝTVARNÝCH 
DÍLEN HORÁCKÉ GALERIE 
Budova A.
Krajský úřad, Žižkova 57

do 30. 9. 
GUSTAV MAHLER RUKA MA 
NEVIDÍCÍCH
Budova B - foyer.
Krajský úřad, Žižkova 57

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

kraji Vysočina.
Budova B - 3. patro.
Krajský úřad, Žižkova 57

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

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

tongo, areál 

do 30. 9. 
PRODEJNÍ VÝSTAVA 
AFRICKÉHO UMĚNÍ 
TINGATINGA
Zoo Jihlava, Březinovy sady 10

září
VÝSTAVA FOTOGRA FIÍ 
JINDŘICHA ŠTREITA
13. 9. 2010 v 16.30 hodin vernisáž 

výstavy. 
Divadlo  Na Kopečku, Psychiatric-

ká léčebna, Brněnská 54

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

ky Patrika Šimona. 
V rámci této výstavy se koná dne 

16. 9. 2010 v 16.00 hod. komentova-
ná prohlídka s autorem výstavy Pa-
trikem Šimonem.

Oblastní galerie Vysočiny, Komen-
ského 10

do 15. 10.
ŽIVOT NEJEN NA KOLECH
Výstava nejúspěšnějších fotografi í 

soutěže, kterou pořádá Liga vozíč-
kářů. Vstup zdarma. Muzeum Vyso-
činy, Kavárna Muzeum, Masarykovo 
nám. 55

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

do 30.10.
„SALVADOR DALÍ - BOŽSKÁ 
KOMEDIE“
Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4

5. 9. - 10. 10.
VLADISLAV „HÁŠA“ 
HAMRŠMÍD  
Vernisáž výstavy 4. 9. 2010 v 17.00 

hod., OGV Alternativa, Komenské-
ho 10.

Výstava olejomaleb jihlavského vý-
tvarníka a současně výstava  historic-
kých dětských kočárků manželů Jany 
a Jana Wasserbauerových.

OGV, Galerie Alternativa, budova 
Komenského 10

5. 9. - 10. 10. 
„PRÁCE NA PAPÍŘE“
Kresby, objekty, knižní vazba. 
U příležitosti 470. výročí od za-

ložení starobylé papírny ve Starých 
Horách. Vernisáž výstavy 4. 9. o pře-
stávce premiéry hry HLAVA XXII, 
úvodní slovo ak.mal. Irena Wagne-
rová.

Galerie - Horácké divadlo Jihlava, 
Komenského 24 

6. 9. - 24. 9. 
UPLATNĚNÍ 
UDRŽITELNÝCH 
TECHNOLOGIÍ V RŮZNÝCH 
ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH 
- výstava fotografi í
Chudoba v rozvojových zemích a 

Fair trade
Městská knihovna, Hluboká 1, 

Jihlava

6. 9. - 30. 9. 
Z ILUSTRA ČNÍ TVORBY 
JANA ZRZAVÉHO
Výstava. Poselství slova vtělené do 

obrazu. 
Městská knihovna, Hluboká 1, Jih-

lava

6. 9. - 30. 9. 
Expozice: 
HLOHOVO KNIHAŘSTVÍ 
- ze současné dílny knižní vazby 
v Jihlavě
Výstava: 
UMĚLECKÁ KNIŽNÍ VAZBA
A POSELSTVÍ DŘEVA
- expozice výsledků soutěže o nej-

krásnější a nejzajímavější vazbu kni-
hy Poselství dřeva.

Brána Matky Boží, Turistické infor-
mační centrum, Věžní 1

8. 9. - 12. 9. 
X. VÝSTAVA EXOTICKÝCH 
ROSTLIN - SUKULENTY, 
TILANDSIE, KA KTUSY
Tradiční prodejní výstava.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58, Jihlava

9. 9. - 30. 9. 
VLADIMÍR WERL - KNIŽNÍ 
UMĚLECKÁ VAZBA
Z celoživotní tvorby Vladimíra 

Werla, mistra knižní vazby z Třebíče.  
Vernisáž 8. 9. v 15 hodin.
Úvodní slovo ak. mal. Jan Kremlá-

ček a ak. mal. Irena Wagnerová.

Radnice - vestibul u městského in-
formačního centra (hlavní vchod)

Magistrát města Jihlavy, Masary-
kovo nám. 1. Otevřeno dle otevírací 
doby Magistrátu města Jihlavy

10. 9. - 30. 9. 
40 LET MPZ TELČ
Budova B - foyer.
Krajský úřad, Žižkova 57

10. 9. - 14. 11. 
SVĚT LOUTEK
Historie českého loutkového diva-

dla, ukázky divadelních loutek a ma-
rionet. Exponáty zapůjčeny z Muzea 
loutkářských kultur v Chrudimi. 

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58, Jihlava

10. 9. - 24. 10. 
FRA NTIŠEK DÖRFL 
Vernisáž výstavy 9. 9. 2010 v 17.00 

hod.
Výstava bude prezentovat výběr 

z různorodého díla jihlavského vý-
tvarníka s důrazem na novější tvor-
bu. František Dörfl  vstoupil na čes-
kou výtvarnou scénu v 60. letech a 
svou kresbou sklízel úspěchy i na 
mezinárodním poli. Jako člen Klubu 
konkrétistů se účastnil jejich výstav, 
zaměřením své abstraktní výtvarné 
formy však jejich program přesahuje. 

Oblastní galerie Vysočiny, Masary-
kovo náměstí 24

10. 9. - 24. 10. 
CESTA VYSOČINOU
Výstava kolekce knižních ilustrací 

Pavla Petrova z bibliofi lního číslo-
vaného vydání sbírky básní Vyznání 
víry spisovatele Františka Bukvaje z 
Třeště.

Fotografi e inspirované krajinou 
Telčska a Javořicka.

Knižní ilustrace jsou dále doplněny 
o další výběr tvorby Pavla Petrova z 
let 2000-2010.

Vernisáž: výstavy je 9. září 2010 v 
17.00 hod. - s kulturním programem 
- autorské čtení spisovatele Františka 
Bukvaje - zazní verše z jeho dvou sbí-
rek básní Vyznání Vysočině a Vyzná-
ní víry.

Výtisk knihy Vyznání víry i spolu 
s vloženým originálem, na kterém 
je nanesena lesní zemina z hory Ja-
vořice, bude možno zakoupit v bu-
dovách Oblastní galerie Vysočiny v 
Jihlavě - Masarykovo náměstí 24 a 
Komenského 10.

OGV, Masarykovo nám. 24

14. 9. - 30. 9. 
CODEX GIGAS 
(ĎÁBLOVA BIBLE) 
Výstava makety světového unikátu 

z přelomu 12. a 13. století.  
Vernisáž 13. 9. 2010 v 16 hod., 

úvodní slovo Jiří Fogl, mistr knižní 
vazby.

18. 9. fi lm a přednáška o výrobě 
makety Codexu Gigas (přednáší Jiří 
Fogl a Pavlína Rambová) v 9.30 a 11 
hodin.

Radnice - Gotický sál

16. 9. - 30. 10. 
SDRUŽENÍ VÝTVARNÝCH 
UMĚLCŮ VYSOČINY 
16. 9. 2010 vernisáž od 17.00 ho-

din.

Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

17. 9. - 28. 11. 
„TA JIHLAVSKÁ, NAŠE 
DUKLA“ -  HOKEJOVÁ 
UNIVERZITA Z VYSOČINY
Vernisáž 16. 9. 2010
Výstava mapující více než pade-

sátiletou historii hokejového klubu 
Dukla Jihlava, představuje například 
dobové fotografi e, novinové výstřiž-
ky, dresy, medaile, odznaky, výstroje 
a výzbroje a mnoho dalšího z histo-
rie hokeje v Jihlavě

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58, Jihlava

Přehled dalších akcí je uveden 
také v Jihlavském kulturním létu, 
Dnu evropského dědictví a Evrop-
ském týdnu mobility uvnitř novin.
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1. 9. v 17.30 a 20.00
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. Kinosál 
Reform.

1. 9. v 19.30
ZATÍM SPOLU, ZATÍM ŽIVI
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. Kinosál 

Edison. 

2. - 5. 9. v 17.30
DOPISY PRO JULII
USA 2010, romantická komedie, 

titulky, cca 105 min.
Romantická road movie po krás-

né Itálii, plná slunce, vinic a lásky. 
Mladá Američanka najde ve Veroně, 
městě, kde Romeo potkal Julii, dopis 
adresovaný právě bájné Julii a žáda-
jící radu v otázce mladé beznadějné 
lásky.

Hrají: Amanda Seyfried, Gael Gar-
cía Bernal, Vanessa Redgrave ad.

Režie: Gary Winick
Přístupný. Vstupné 80 Kč. Kinosál 

Reform.

2. - 5. 9. v 19.30
VEJDI DO PRÁZDNA
Francie/Německo/Itálie 2009, dra-

ma, titulky, cca 140 min.
Moderní drama o lásce a životě po 

životě...
Hrají: Nathaniel Brown, Paz de la 

Huerta (Hranice ovládání)
Režie: Gaspar Noé
Přístupný od15 let. Vstupné 80 Kč. 

Kinosál Edison.

2. - 5. 9. v 20.00
A-TEAM
USA 2010, akční komedie, titulky, 

cca 119 min.
Máte problém? Podvedli vás, okrad-

li, ublížili vám? Najměte si A-Team!
Hrají: Bradley Cooper, Liam Nee-

son, Sharlto Copley ad.
Režie: Joe Camahan
Přístupný od12 let. Vstupné 75 Kč. 

Kinosál Reform.

6. - 7. 9.  v 17.30 a 20.00
MUŽ VE STÍNU
VB/Francie/Německo 2010, dra-

ma, titulky, cca 128 min.
Th riller z pera mistra historických 

románů Roberta Harrise přináší na-
pínavý příběh spisovatele, který je 
najat na sepsání pamětí bývalého 
britského premiéra.

Hrají: Ewan McGregor, Pierce 
Brosnan, Kim Catt rall ad.

Režie: Roman Polanski
Přístupný od 12 let. Vstupné 75 Kč. 

Kinosál Reform.

8. 9.  v 19.30
MUŽ VE STÍNU
VB/Francie/Německo 2010, dra-

ma, titulky, cca 128 min.
Th riller z pera mistra historických 

románů Roberta Harrise přináší na-
pínavý příběh spisovatele, který je 
najat na sepsání pamětí bývalého 
britského premiéra.

Hrají: Ewan McGregor, Pierce 
Brosnan, Kim Catt rall ad.

Režie: Roman Polanski
Přístupný od 12 let. Vstupné 75 Kč. 

Kinosál Edison.

9. - 15. 9.  v 17.30
KUKY SE VRA CÍ
ČR 2010, širokoúhlý/dobrodruž-

ný, cca 95 min.
Nový dobrodružný fi lm Jana Svě-

ráka. 
Hrají: Zdeněk Svěrák, Jiří Machá-

ček, Petr Čtvrtníček, Pavel Liška ad.
Přístupný. Vstupné 75 Kč. Kinosál 

Reform.

9. - 12. 9. v 19.30
SEXY 40
Film USA, komedie, titulky, cca 

95 min.
Romantická komedie o nečekané 

přitažlivosti.
Hrají: Catherine Zeta-Jones, Jus-

tin Bartha, Steve Antonucci a další.
Režie: Bart Freundlich
Přístupný. Vstupné 80 Kč. Kinosál 

Edison.

13. - 15. 9.  ve 20.00
SEXY 40
Film USA, komedie, titulky, cca 

95 min.
Romantická komedie o nečekané 

přitažlivosti.
Hrají: Catherine Zeta-Jones, Jus-

tin Bartha, Steve Antonucci a další.
Režie: Bart Freundlich
Přístupný. Vstupné 80 Kč.  Kino-

sál Reform.

9. - 12. 9.  ve 20.00
TWILIGHT SÁGA: ZATMĚNÍ
USA 2010, fantasy/horor/roman-

ce/thriller, titulky, cca 124 min.
Seatt lem otřásá série záhadných 

vražd a Belle znovu hrozí nebezpe-
čí od záludné upírky, jež stále touží 
ji zabít.

Hrají: Kristen Stewart, Robert 
Patt inson, Taylor Lautner ad.

Režie: David Slade
Přístupný od 12 let. Vstupné 75 

Kč. Kinosál Reform.

16. - 19. 9. v 17.30
SEX VE MĚSTĚ 2
Film USA, komedie/romantický, 

titulky, cca 146 min.
Carre, Samantha, Charlott e a Mi-

randa si znovu ukousnou z Velkého 
Jablka.

Hrají: Sarah Jessica Parker, Kim 
Catt rall, Cynthia Nixon a další.

Režie: Michael Patrick King
Přístupný od 12 let. Vstupné 75 

Kč. Kinosál Reform.

16. - 19. 9.  v 17.00
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 12let. Vstupné 80 

Kč. Kinosál Edison.

16. - 19. 9. v 19.30
JÁ TAKY
Španělsko 2009, melodrama, titul-

ky, cca 103 min.
34letý Daniel je prvním Evropa-

nem s Downovým syndromem, 
který vystudoval univerzitu. Začíná 
pracovat v sociálních službách v Se-
ville, kde se seznamuje s volnomyš-
lenkářskou kolegyní Laurou.

Hrají: Lola Duenas, Pablo Pineda, 
Antonio Naharro ad.

Scénář a režie: Antonio Naharro, 
Álvaro Pastor

Přístupný. Vstupné 55 Kč. Kinosál 
Edison.

19. 9. v 15.00
MAJDA S FRA NTIŠKEM 
NA CESTÁCH
Divadelní sál DKO Jihlava v 15.00 

hodin 
Majda s Františkem navštíví snad 

všechny kontinenty a děti jim na je-
jich cestě budou jistě potřebnými 
rádci. František se dozví mnoho za-
jímavostí, ale to by nebyl František, 
aby si situace, o kterých mu Majda 
poví, i sám nevyzkoušel. Jak to chodí 
v Africe, co dělají Indiáni a jak se žije 
u protinožců a na mnoho dalšího se 
už musíte přijít sami podívat přímo 
na představení.

Každý pátek
DISCOPARTY
Namixujte si DJ taneční večer pod-

le vašich přání.

12. 9. - 17. 9. 
SEJDEME SE NA KOPEČKU 
aneb Babí léto v Psychiatrické 
léčebně  
Jihlava  - „Život v opojení - opojeni 

životem“   

14. 9. v 8.30 a 10.00
PTÁK VZDUCHEM, 
RYBA VE VODĚ  
Pohádkové představení pro děti 

MŠ, ZŠ hraje Divadlo Neslyším Br-
no.

16. 9.  v 9.00 a 11.00
PERVITIN  
Preventivní pořad pro SŠ, pořádá 

O.S. Podané ruce Brno.

16. 9.  v 17.00
POPLETENÁ POHÁDKA  
Představení nejen pro pacienty PL, 

hraje DS Studánka PL Jihlava.

30. 9.  ve 13.30
ŠAMPIONKY 
Divadelní představení nejen pro 

pacienty, hraje DS NaKop Tyjátr Jih-
lava.

16. 9. v 10.00
Vladislav Vančura
KUBULA A KUBA KUBIKULA
Medvědář  Kuba   Kubikula  cho-

dil  dlouho   po  světě   se  svým   ne-
zbedným a mlsným medvědem Ku-
bulou, a když už si s ním opravdu 
nevěděl rady, vymyslel si dobrácké 
medvědí strašidlo Barbuchu, aby mu 
pomohlo Kubulu zkrotit. Ale nako-
nec bylo všechno přece jen trochu ji-
nak. Roztomilý příběh medvědáře a 
jeho medvěda neztratil ani po letech 
nic ze svého kouzla, moudrosti, oso-
bitosti a vtipu.

zadáno

17. 9. v 19.00
Joseph Heller
HLAVA XXII
K / 1

20. 9. v 10.00
Vladislav Vančura
KUBULA A KUBA KUBIKULA
Pohádka mimo předplatné

21. 9. v 09.00
Taneční centrum Praha
JAK SE DĚLÁ TANEČNÍK
Tento umělecký program motivuje 

mladou generaci k aktivnímu přístu-
pu k tanci, umění, divadlu. Snaží se 
kultivovat mladé diváky, aby se v pře-
míře technických a čistě komerčních 
impulsů naučili vnímat hodnotná 
umělecká díla, resp. umělecký a vý-
chovný potenciál současného tance 
a tanečního divadla.  Významný vý-
chovný efekt spočívá také v tom, že 
diváci neuvidí dospělé taneční hvězdy 
zdánlivě nedostižných kvalit, ale své 
mimořádně disponované vrstevníky.

Mimo předplatné

21. 9. v 11.00
Taneční centrum Praha
JAK SE DĚLÁ TANEČNÍK
Mimo předplatné

22. 9. v 17.00
F. Loewe - A. J. Lerner
MY FAIR LADY
H. Higgins, arogantní, nesnesitelný 

profesor fonetiky, se vsadí s přítelem 
Pickeringem, že naučí chudou pou-
liční prodavačku květin Elizu Doolit-
tlovou správně mluvit… Tento pří-
běh byl označen za nejlepší muzikál 
století a jeho popularitu ještě posílila 
fi lmová podoba z roku 1964, která 
získala osm Oscarů včetně ceny za 
režii i za vynikající herecké výkony.

Mimo předplatné

23. 9. v 19.00
Joseph Heller
HLAVA XXII
F / 1

24. 9. v 19.00
F. Loewe - A. J. Lerner
MY FAIR LADY
Mimo předplatné

27. 9. v 10.00
Vladislav Vančura
KUBULA A KUBA KUBIKULA
Pohádka mimo předplatné

29. 9. v 19.00
Joseph Heller
HLAVA XXII
KV / 1

30. 9. v 17.00
F. Loewe - A. J. Lerner
MY FAIR LADY
Mimo předplatné
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OSTATNÍ AKCE
8. 9. v 19.00
MOMENT  ŽIVOTA
Premiéra fi lmu ČR 2010, sci-fi /

akční, cca 60 min.
Film pojednává o velmi tenké hra-

nicí mezi životem a smrtí zaviněnou 
nesprávným chováním. Hlavní po-
stava se v okamžiku ocitá na hranici 
dvou světů, kde nemožné se stává 
možným a jedině svojí vůlí může 
zvrátit osudný moment života....

Režie: Jaroslav Šetek, Kamera: Ja-
roslav Kott ink

Přístupný od 15 let
Kinosál Reform.

26. 9. v 15.00
TROJLÍSTEK POHÁDEK
Divadlo pro děti, cca 60 min.
Tři pohádky z repertoáru Divadýl-

ka Mrak, a to pohádky: „O Lojzovi a 
Líze“, „O Otesánkovi“ a „O Budulín-
kovi“.

Účinkuje: Divadýlko Mrak z Hav-
líčkova Brodu

Kinosál Reform.

16. - 19. 9.  ve 20.00
SOLOMON KA NE
USA 2010, fantasy, titulky, cca 104 

min.
Za smlouvu s ďáblem zaplatíš pe-

kelnou cenu.
Hrají: James Purefoy, Mark O‘Neal, 

Robert Orr ad.
Režie: Michael J. Bassett 
Přístupný od 15 let. Vstupné 75 Kč. 

Kinosál Reform.

20. - 21. 9. v 17.00
SOLOMON KA NE
USA 2010, fantasy, titulky, cca 104 

min.
Za smlouvu s ďáblem zaplatíš pe-

kelnou cenu.
Hrají: James Purefoy, Mark O‘Neal, 

Robert Orr ad.
Režie: Michael J. Bassett 
Přístupný od 15 let. Vstupné 75 Kč. 

Kinosál Edison.

20. - 26. 9. v 17.30 a 20.00
KA JÍNEK
ČR 2010, akční thriller, cca 118 

min.
Akční thriller inspirovaný příbě-

hem Jiřího Kajínka, který je považo-
ván za prvního nájemného vraha v 
České republice.

Hrají: Konstantin Lavroněnko, Tati-
ana Vilhelmová, Boguslaw Linda ad.

Režie: Petr Jákl
Přístupný od 15 let. Vstupné 80 Kč. 

Kinosál Reform.

23. - 24. 9.  v 17.00
CHLUPATÁ ODPLATA
USA/SAE 2010, komedie/rodin-

ný, český dabing, cca 92 min.
Skvělá rodinná komedie plná ne-

odolatelných gagů vás naučí, že po-
koušet se bojovat proti matce příro-
dě, je předem prohraná bitva.

Hrají: Brendan Fraser, Brooke Shi-
elds ad.

Režie: Roger Kumble
Přístupný. Vstupné 75 Kč. Kinosál 

Edison.

27. - 29. 9. v 17.30
CHLUPATÁ ODPLATA
USA/SAE 2010, komedie/rodin-

ný, český dabing, cca 92 min.
Skvělá rodinná komedie plná ne-

odolatelných gagů vás naučí, že po-
koušet se bojovat proti matce příro-
dě, je předem prohraná bitva.

Hrají: Brendan Fraser, Brooke Shi-
elds ad.

Režie: Roger Kumble
Přístupný. Vstupné 75 Kč. Kinosál 

Reform.

23. - 26. 9.  v 19.30
ZÁLOŽNÍ PLÁN
USA 2010, širokoúhlá romantická 

komedie, titulky, cca 106 min.
Zoe ( Jennifer Lopez) má za sebou 

spoustu let partnerských vztahů, ale 
najít toho pravého se jí nikdy nepo-
dařilo. Protože se jí zdá, že hledání už 
trvá příliš dlouho, rozhodne se stát 
matkou na vlastní pěst a domluví si 
návštěvu lékaře za účelem umělého 
oplodnění. Téhož dne ale potká Stana 
(Alex O‘Loughlin) - muže, který na ni 
působí velice nadějným dojmem.

Režie: Alan Poul
Přístupný od 12 let. Vstupné 80 Kč. 

Kinosál Edison.

25. - 29. 9.  v 17.00
ŽENY V POKUŠENÍ
Premiéra 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. Kinosál 

Edison.

27. - 29. 9. v 20.00
BAARIA
Itálie/Francie 2009, komedie, titul-

ky, cca 150 min.
Slavný sicilský režisér a scenárista 

vypráví úsměvný příběh prostřed-
nictvím ústřední manželské dvojice 
a zároveň do něj nechá zasahovat ši-
roce rozvětvené příbuzenstvo, přáte-
le, sousedy a další obyvatele.

Hrají: Monica Bellucci, Raoul Bo-
va, Ángela Molina ad.

Scénář a režie: Giuseppe Tornatore
Přístupný od 12 let. Vstupné 75 Kč. 

Kinosál Reform.

30. 9. - 3. 10. v 17.30
VRA HOUNI
USA 2010, komedie, titulky, cca 

100 min.
Manželství... trefa do černého.
Hrají: Katherine Heigl, Ashton Kut-

cher, Tom Selleck ad.
Režie: Robert Luketic
Přístupný od 12 let. Vstupné 80 Kč. 

Kinosál Reform.

30. 9. - 6. 10.  ve 20.00
POČÁTEK
Film USA, titulky, cca 148 min.
Vaše mysl je místem činu.
Hrají: Leonardo DiCaprio, Joseph 

Gordon-Levitt , Ellen Page a další.
Režie: Christopher Nolan
Nevhodný do 12 let. Vstupné 75 

Kč. Kinosál Reform.

BIJÁSEK - KINO DUKLA 
DĚTEM - Kinosál Reform

4. - 5. 9.  v 15.30
ČERTOVSKÉ 
A HASTRMANSKÉ POHÁDKY
Filmové pásmo kreslených pohá-

dek pro nejmenší diváky.
Vstupné 30 Kč.

11. - 12. 9.  v 15.30
KUKY SE VRA CÍ
ČR 2010, dobrodružný, cca 95 

min.
Nový dobrodružný fi lm Jana Svě-

ráka. 
Hrají: Zdeněk Svěrák, Jiří Machá-

ček, Petr Čtvrtníček, Pavel Liška ad.
Přístupný. Vstupné děti 60 Kč, do-

spělí 75 Kč.

18. - 19. 9.  v 15.30
DO KINA ZA KRTKEM
Filmové pásmo kreslených pohá-

dek pro nejmenší diváky.
Vstupné 30 Kč.

25. 9.  v 15.30
CHLUPATÁ ODPLATA
USA/SAE 2010, komedie/rodin-

ný, český dabing, cca 92 min.
Skvělá rodinná komedie plná ne-

odolatelných gagů vás naučí, že po-
koušet se bojovat proti matce příro-
dě, je předem prohraná bitva.

Hrají: Brendan Fraser, Brooke Shi-
elds ad.

Režie: Roger Kumble

Přístupný. Vstupné děti 60 Kč, do-
spělí 75 Kč.

26. 9. v 15.00
CHLUPATÁ ODPLATA
USA/SAE 2010, komedie/rodin-

ný, český dabing, cca 92 min.
Skvělá rodinná komedie plná ne-

odolatelných gagů vás naučí, že po-
koušet se bojovat proti matce příro-
dě, je předem prohraná bitva.

Hrají: Brendan Fraser, Brooke Shi-
elds ad.

Režie: Roger Kumble
Přístupný. Vstupné děti 60 Kč, do-

spělí 75 Kč.
Kinosál Edison.

BIO RÁJ - KINO DUKLA 
PROMÍTÁ SENIORŮM 

- kinosál Edison
Vstupné na všechny projekce: 
- pro seniory 60 let a výše 40 Kč 

(na vyžádání doložit platným průka-
zem totožnosti)

- ostatní návštěvníci 70 Kč

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

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

8. 9. v 10.00
ALENKA  V ŘÍŠI DIVŮ
USA 2009, rodinný, český dabing, 

cca 108 min.
Román Lewise Carolla už byl zfi l-

mován vícekrát, adaptace výtvarné-
ho kouzelníka Tima Burtona slibuje 
vizuálně nabušenou pohádkovou 
podívanou.

Hrají: Johny Depp, Mia Wasi-
kowska, Helena Bonham a další.

Režie: Tim Burton
Přístupný.

15. 9. v 10.00
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.

22. 9. v 10.00
ŽENY V  POKUŠENÍ
Premiéra 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.

29. 9. v 10.00
ROBIN HOOD
Premiéra USA/VB 2010, historic-

ký velkofi lm, titulky, cca 140 min.
Zapomeňte na všechno, co jste kdy 

slyšeli o slavném zbojníkovi Robinu 
Hoodovi.

Hrají: Russell Crowe, Cate Blan-
chett , Mark Strong ad.

Režie: Ridley Scott 
Přístupný od 12 let

FILMOVÝ KLUB KINA DUKLA 
- sál Edison

Cena vstupného pro členy FK: 40,- 

Kč, pro nečleny: 70,- Kč. 
Promítací dny jsou pondělí a stře-

da, začátky představení v 19.30.

6. 9. 
DŮM Z PÍSKU A MLHY
House of Sand and Fog, USA 2003, 

drama, anglicky, české titulky, barev-
ný, cca 126 min.

Kathy Nicol je mladá žena, která se 
zoufale pokouší nalézt nový smysl 
života poté, co se vymanila ze závis-
losti na alkoholu.

Hrají: Ben Kingsley, Jennifer Con-
nelly, Shohreh Aghdashloo ad.

Režie: Vadim Perelman 
Přístupný.

13. 9. 
WILBUR SE CHCE ZABÍT
Wilbur wants to kill himself, Dán-

sko/Velká Británie/Švédsko/Francie 
2002, tragikomedie, anglicky, české 
titulky, barevný, cca 105 min.

Wilbur se chce zabít, ale pořád se 
mu to ne a ne povést.

Hrají: Jamie Sives, Adrian Rawlins, 
Shirley Henderson ad.

Režie: Lone Scherfi g, Anders Th o-
mas Jensen

Přístupný od 15 let.

20. 9. 
HOME
Home, Francie 2009, dokumentár-

ní, česká verze, cca 120 min.
Yann Arthus-Bertrand, mezinárod-

ně uznávaný fotograf a autor knihy 
Th e Earth From Above, potkal pro-
ducenta Luca Bessona, dohodli se ti 
dva na vytvoření dokumentárního 
projektu o planetě Zemi. Přístupný

Beseda k fi lmu - Ing. Miroslav Žá-
ček, Ph.D.

27. 9. 
ČÍŇAN
Kinamand, Dánsko/Čína 2005, 

milostný, dánsky, české titulky, cca 
88 min.

Dojemný příběh instalatéra Kel-
da, kterého po pětadvaceti letech 
opouští manželka, znuděná jeho 
lhostejným přístupem k manželství 
i k životu.

Hrají: Bjarne Henriksen, Vivian 
Wu, Lin Ku Wu, ad.

Režie: Henrik Ruben Genz.
Přístupný od 12 let.
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Občanské sdružení „ATLETIKA “:
Neděle 19. 9.
baráž o II. ligu 
– prolínací soutěž o účast v II. li-

ze mužů za účasti týmů ohrožených 
sestupem z II. ligy a vítězných týmů 
krajských přeborů z celých Čech.

Začátek v 10 hodin na atletickém 
stadionu Na Stoupách v Jihlavě.

FC VYSOČINA JIHLAVA 
– II. fotbalová liga:

Pátek 10. 9.   
FC VYSOČINA JIHLAVA 
– FC Zenit Čáslav

Pátek 24. 9.   
FC VYSOČINA JIHLAVA 
– SK Kladno
Hraje se na fotbalovém stadionu na 

ul. Jiráskova v Jihlavě v 18 hodin.

HC Dukla Jihlava 
– 1. liga ledního hokeje:

Úterý 7. 9.   
HC Dukla Jihlava – HC Tábor 
– přípravný zápas v 17 hodin

Středa 15. 9.  
HC Dukla Jihlava 
– HC Berounští Medvědi

Středa 22. 9.  
HC Dukla Jihlava – HC Vrchlabí

Středa 29. 9.  
HC Dukla Jihlava 
– KLH Chomutov

Zápasy se hrají na Horáckém zim-
ním stadionu v Jihlavě, ligové zápasy 
v 17.30 hodin.

Basketbalový klub Jihlava, o.s. 
– BC Vysočina:

Kvalifi kace o ligu – chlapci U14:
Sobota 11. 9.  
BC Vysočina – BK Opava  
v 10 hodin
Sokol Hr. Králové – Sokol Karviná 
ve 12 hodin
Sokol Karviná – BC Vysočina 
v 16 hodin
BK Opava – Sokol Hr. Králové 
v 18 hodin

Neděle 12. 9. 
Sokol Karviná  – BK Opava 
v 9 hodin
BC Vysočina – Sokol Hr. Králové 
v 11 hodin

II. liga mužů 
– 1. kolo Českého poháru:

Neděle 26. 9. 
BK Jihlava – TJ Třebíč  
v 10 hodin. 
Hraje se ve sportovní hale nad ba-

zénem na ul. E. Rošického v Jihlavě.

Běžec Vysočiny, o.s.:
Pátek 10. 9. 
Jihlavská hodinovka 
- 24. roč. - hodinový test uběhnu-

té vzdálenosti na atletické dráze pro 
dospělé a 12 minut pro mládež 10 – 
17 let.

Začátek v 17 hodin na Atletickém 
stadionu Na Stoupách v Jihlavě. 
www.bezec.wz.cz.

2. 9.  v 18.00
PERU, BOLÍVIE
Další z již tradičních klubových 

večerů v Zoo Jihlava - tentokrát s 
cestovatelem Davidem Švejnohou. 
Vstup pouze starým vchodem do 
zoo (od řeky), vstupné dobrovolné. 
Od 18.00 hodin. 

Zoo Jihlava

4. 9. 
BIOZEMĚDĚLSKÝ DEN 
A JEZDECKÉ ZÁVODY 
- BIOFARMA SASOV
Zveme Vás srdečně na každoroč-

ní den otevřených vrat na biofarmě, 
drezurní soutěže, skokové soutěže, 
křest hříbat. 

BIOFARMA Sasov, soukromá ze-
mědělská ekologická farma

5. 9. 
VÝPRA VY S UROZENÝM 
RYTÍŘEM DAVIDEM 
Z KOCENSTEINU 
Šermířská vystoupení (tajemné 

prohlídky) v podzemí.  
Výpravy ve 14 hod., 15 hod., 16 hod.

11. 9. v 10.00  
BAVÍME  SE  S  JEŽKEM 
zábavná show pro malé i velké
Stálá scéna DKD Ježek    
Jarní 22 (areál MŠ), Horní Kosov

18. 9.  v 9.00 - 17.00
SBÍRKA  POUŽITÉHO 
OŠACENÍ
Nákladové nádraží Jihlava - město.
Na nádraží bude přistaven vagon, u 

kterého bude zaměstnanec Diakonie 
Broumov, který od Vás Vámi darova-
né oděvy převezme.

Věci prosíme zabalené do igelito-
vých pytlů či krabic, aby se nepoško-
dily transportem. Děkujeme za Vaši 
pomoc. Bližší informace Vám rádi 
sdělíme:

tel. 224 316 800, 224 317 203.
Diakonie Broumov, www.diako-

niebroumov.org

18. 9. v 10.00  
POHÁDKOVÝ  MLÝNEK
písničky a pohádka
Stálá scéna DKD Ježek    
Jarní 22 (areál MŠ), Horní Kosov

21. 9. v 17.00
Přednáška: 
PĚVECKÉ SDRUŽENÍ 
CAMPANULA JIHLAVA
1985 - 2010 ohlédnutí sbormistra 

Pavla Jiráka.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 55, Jihlava

22. 9. v 18.00
JAK POSÍLIT SMYSLY
Máme pět smyslů a nemáme poně-

tí o tom, jak je využít. 
 I když je používáme, je to jenom 

nepatrná část jejich možností. 
Odkryjeme postupně jejich mož-

nosti. Ukážeme si, kde všude nám 
mohou pomoci v našem životě. Kdo 
nevyužívá plně to, co má, postupně 
to ztrácí. 

I naše smysly musíme trénovat a 
hledat jejich víceúrovňové využití...

V rámci cyklu přednášek „Ke zdra-
ví jsem zrozen...“

Přijďte se zaposlouchat, inspirovat 
nebo oponovat.

Přednese dietolog a životní trenér 
Sam Fujera.

Natural Centrum, náměstí Svobody

23. 9. celý den
DEN CHARITY 2010
Prezentace činností Oblastní chari-

ty Jihlava 
Masarykovo náměstí

23. 9. v 17.00  
REKORD V ČERVENÉM 
Vyjádřete podporu Oblastní chari-

tě Jihlava tím, že přijdete v červeném 
oblečení - pokus o český rekord 

23. 9. v 19.00
SOUL PRO CHARITU 
- hrají: A Dictone, soul party + live 

music, Klub Soul, Tolstého 23, Jihla-
va

25. 9. v 10.00
BUNKR  PLNÝ  HER
soutěže a písničky pro kluky i hol-

čičky
Stálá scéna DKD Ježek    
Jarní 22 (areál MŠ), Horní Kosov

do 30. 9.  v 11.00 a 15.00
UKÁZKY VÝCVIKU DRA VCŮ 
A SOV V ZOO JIHLAVA
Každý den kromě pondělí v 11:00 

a v 15.00 hodin. Mimo tyto časy 
možnost prohlídky všech druhů ve 
stále expozici. 

Zoo Jihlava 
4. 9. v 12.00
PŘIJĎTE NA KONCERT, 
POMŮŽETE 
V areálu jihlavského Heulosu.
Začátek ve 12.00 hodin, konec ve 

24.00 hodin.
Tradiční charitativní koncert jihlav-

ských hudebních skupin. 
Program:
12.00 R. Pekárek & A. Novák
12.30 Reincarnate
13.15 Smíšený pocity
14.00 Nightfane
14.45 Lady Kate
15.30 Vigo
16.15 M.A.T.
17.00 Mr. Hanky
17.45 Charon
18.30 Karel na nákupech
19.15 Metanoon
20.00 China Blue
20.45 Autobus
21.30 Major Major
22.15 Apple Spokesman
23.00 Rockle

14. 9. 
HOLY WATER
Rock n´roll v podání holandské 

partičky.
Café Bar Chilli, Masarykovo nám. 

25

25. 9. v 10.00
PROMENÁDNÍ KONCERTY 
VELKÝCH DECHOVÝCH 
MLÁDEŽNICKÝCH 
ORCHESTRŮ
Účinkují:
Dechový orchestr mladých Základ-

ní umělecké školy Chotěboř
dirigenti: Alois Štěrba, Milan Moc
Zalai Balaton-part Ifj úsági Fúvós-

zenekar - Vonyarcvashegy - se svojí 
skupinou mažoretek - Maďarsko

dirigent: Tamás Kiss
Mažoretky Základní školy Slovan-

ka Česká Lípa umělecké vedení: Sta-
nislava Potočková, Lada Lupoměská

Masarykovo náměstí Jihlava

10. 9. ve 21.00
SYNDROME, THINNGY,
GRA FFO, SICKY, SERGI
STYL: drumandbass

11. 9.  ve 21.00
DRUM´N´DUB
POPIS:Wash! (T2B), Pacosh (Ul-

tima), Agressor ( Jumping melody), 
Jahrider (Zero rockers), Mc Bu-
shmasta (Zero rockers). 

STYL: dubstep, elektrobreaks,jun-
gle, Dnb

25. 9.  ve 21.00
KICK THAT BEAT!
POPIS: Live:Realita doby/Brno, 

Phoenix/Znojmo, Eztek/Znojmo, 
Djs: Mirror/Brno, Mates/Znojmo.

STYL: HIP-HOP

18. 9. 
NIGHTFANE
TEARS OF RA IN
DARK ANGELS
SILENT HILL

16. 9.  v 17.00
UPLATNĚNÍ 
UDRŽITELNÝCH 
TECHNOLOGIÍ 
V ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH   
Chudoba v rozvojových zemích a 

Fair trade - beseda s Jiřím Silným z 
Ekumenické akademie Praha s mož-
ností zakoupení Fair trade výrobků.

18. 9. v 11.00
DEN EVROPSKÉHO 
DĚDICTVÍ  
Prohlídka knihovny s výkladem 

PhDr. Jarmily Daňkové.
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