
V rámci kampaně Světový den bez 
tabáku připravilo Zdravé město Jihla-
va projekt Síť nekuřáckých restaurací 
v Jihlavě. Cílem tohoto projektu je 
propagace nekuřáckých restaurací, ka-
váren, vináren, čajoven a jiných pro-
vozoven a pomoc obyvatelům v Jih-
lavě, aby se mohli sami rozhodnout, 
zda stráví svůj volný čas v prostředím 
zakouřeném či zdravém. 

V současné době je do projektu za-
pojeno celkem 21 provozoven – 13 
zcela nekuřáckých a 8 s oddělenou 
nekuřáckou místností.

Zde uvádíme konkrétní výčet provo-
zoven, které se do projektu zapojily:

Provozovny zcela nekuřácké:
 B2B Café Restaurant, Kollárova 

1a, 586 01 Jihlava
 Café Mahler, Znojemská 4, Jihla-

va
 Cukrárna Cafe Ignác, Masaryko-

vo náměstí 64, 586 01 Jihlava
 Grand Café, Husova 1 (vchod z 

ulice Komenského), 586 01 Jihlava
 Kavárna Muzeum, Masarykovo 

náměstí 55, 586 01 Jihlava
 NATURA L CENTRUM, náměs-

tí Svobody 11, 586 01 Jihlava
 Penzion Dena, Fibichova 28, 586 

01 Jihlava
 PIZZERIA ROSA, Matky Boží 

21, 586 01 Jihlava
 Radniční restaurace, Masarykovo 

náměstí 66/67, 586 01 Jihlava
 Restaurace a pizzerie Premiéra, 

Komenského 24, 586 01 Jihlava
 Restaurace U Vévody Albrechta, 

Masarykovo náměstí 40, 586 01 Jih-
lava

 U Vypečeného čuníka, Úzká 1, 
586 01 Jihlava

 Vinotéka a vinný bar Vinové, Bez-
ručova 7, 586 01 Jihlava

Provozovny s oddělenou neku-
řáckou místností:

 Dělnický dům, Žižkova 15, 586 
01 Jihlava

Představujeme síť nekuřáckých 
restaurací v Jihlavě

Policie České republiky řeší podiv-
ný případ v místní části Jihlava – Ko-
sov. V listopadu někdo zničil nově 
opravený prázdný byt v městském 
objektu, zároveň v budově zničil i 
jističe čerpadel vodovodu. Obyva-
telé Kosova tak byli v jeden den bez 
vody, kterou Magistrát města Jihla-
vy okamžitě zajistil přistavením ná-
hradního zdroje – cisterny s pitnou 
vodou. Pachatel poničil v bytě i vo-
dovodní instalace, celý obsah vodo-
jemu o několika kubících vody tak 
„protekl“ domem. První odhad škod 
je asi 300 tisíc korun. 

To vše se stalo hned první noc po 
uzavření výběrového řízení na nové-
ho nájemníka bytu. Jen několik mi-
nut po ukončení výběrového řízení 
už pracovník odboru správy realit 
dostal telefonát od obyvatelky Koso-
va, že bude bránit tomu, aby se byt 
obsazoval nájemníkem. 

„Byt jsme letos nákladem asi 100 ti-
síc korun nechali opravit. Celý objekt 
jsme vysušovali, trvalo to několik měsí-
ců. Musíme začít znovu, bude to trvat 
déle a bude to dražší,“ uvedl vedoucí 

odboru správy realit jihlavského ma-
gistrátu Jiří Benáček. 

Nedávno rekonstruovaný byt je ny-
ní téměř kompletně zničen - rozláma-
ný nábytek, rozbité vybavení koupel-
ny a WC, ze zdí vytrhané elektrické 
radiátory, zničená vodovodní insta-
lace, vytrhané lino, po bytě je rozlitá 
a rozstříkaná tmavá, zřejmě olejová 
barva. Uniklou vodou je objekt pro-
močený až do sklepních prostor. 

Město Jihlava připravuje trestní 
oznámení na neznámého pachatele, 
událost už šetří Policie České repub-
liky. 

V městském objektu v Jihlavě - Ko-
sově bylo původně pohostinství a 
jeden byt. Nyní objekt slouží napří-
klad jako volební místnost. Byt je 
od konce roku 2010 neobsazený. Už 
jedno výběrové řízení na obsazení 
proběhlo, ale vítěz několik měsíců 
odmítal byt převzít, proto Magistrát 
města Jihlavy vypsal nové výběrové 
řízení. Nový vítěz bude muset nyní 
se stěhováním počkat, dokud úřad 
byt neopraví, nebo využije nabídku 
náhradního bytu. -lm-

 Double Decker café – restaurant, 
Hradební 1 (City Park), 586 01 Jihla-
va

 Guesto, Křížová 2, 586 01 Jihlava
 Hotel Gustav Mahler – restaura-

ce, Křížová 4, 586 01 Jihlava
 Mahlerův penzion “Na 

Hradbách”, Brněnská 31, 586 01 Jih-
lava

 Radniční pivovar a pivnice, Masa-
rykovo náměstí 66/67, 586 01 Jihlava

 Restaurace Na nádraží, Havlíčko-
va 122, 586 01 Jihlava

 Restaurant Tři věžičky, Střítež 11,  
588 11 Střítež

Vzhledem k tomu, aby se běžný zá-
kazník v nabízených službách orien-
toval a poznal nekuřácké provozov-
ny, rozhodlo se Zdravé město ocenit 

tyto podniky certifi kátem a označit 
je specifi ckou samolepkou. Slav-
nostní předání certifi kátů proběhne 
začátkem příštího roku po ověření 
správnosti údajů kontrolou.

Projekt není nijak časově omezený 
a stále se do něj může přihlásit která-
koliv provozovna, která splňuje pod-
mínky projektu.

Děkujeme všem dosud přihláše-
ným provozovnám za jejich zájem a 
za spolupráci při tvorbě projektu Síť 
nekuřáckých restaurací v Jihlavě.

Více informací o projektu a o při-
hlášených nekuřáckých provozov-
nách včetně nabízených služeb na-
leznete na www.jihlava.cz

 Mgr. Lenka Marečková,
 koordinátor PZM a MA21

Zničil byt a Kosov byl bez vody

JAKO SMYSLŮ zbavený si počínal neznámý pachatel při ničení nově zrekonstru-
ovaného bytu v Kosově. Foto: archiv MMJ
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