
Zastupitelé uvolnili z rozpočtu 36 
milionů korun, za které bude kom-
pletně rekonstruovaná nechvalně 
proslulá Brněnská ulice se svým 
„tankodromem“. 

Nahradí se prastará kanalizace, je-
jíž některé části jsou bez nadsázky 
středověké, opraví se vodovod, v ce-
ně je rovněž tolik očekávaná oprava 
povrchu Brněnské ulice – konečně 
dojde na nové chodníky, vozovku 
a veřejné osvětlení. Ulice se upraví 
od Masarykova náměstí až do Křiží-
kovy ulice, to vše z peněz města. 

„Většina nákladů je na zemní práce, 
osvětlení, povrchy a podobně. Je mož-
né žádat  o dotaci maximálně padesát 
procent na kanalizaci, která v celém 
projektu představuje podíl asi osmi 
milionů korun. Kvůli případným čty-
řem milionům jsme nechtěli tak po-
třebný projekt oddalovat už ani jeden 
den,“ řekl náměstek primátora Petr 
Pospíchal. „Pokud to nebude v roz-
poru s památkovou péčí, byl bych rád, 

Vedení města zve občany na
Fórum Zdravého města 

(veřejná diskuze s vedením města 
o největších problémech), 

které se bude konat 15. května 2012 
od 16.00 hodin

v DIODu, Tyršova 12, Jihlava.

Zahajuje
Festival Mahler Jihlava 2012 

– Hudba tisíců
16. května v 19.00

Kostel Povýšení sv. Kříže

Do chodníků město dá 31 milionů
Velká suma letos půjde z rozpočtu města do oprav 

chodníků. Součet dělá 31 milionů korun. Zastupitelé na 
své poslední schůzi schválili 10,6 milionu korun na opra-
vy, dalších 19,4 milionu je „skryto“ v projektech, jejichž 
součástí jsou i úpravy chodníků. Rekonstruováno tak 
bude více než 10 kilometrů chodníků. Celkem město 
spravuje 162,4 kilometru chodníků. 

„Opravovat se může začít v podstatě ihned, opravy prová-
dí smluvně Služby města Jihlavy,“ poznamenal primátor 
Jaroslav Vymazal. Pracovat se během roku bude napří-
klad v Sokolovské a Holíkově ulici nebo Na Vyhlídce, 
kde se budou dělat zámkové dlažby, v historickém cent-

ru se budou opravovat chodníky žulovou dlažbou třeba v 
ulici Palackého, Hradební nebo Židovské.  

Z celkové částky je 1,2 milionu připraveno také na 
opravy a úpravy přechodů pro chodce. „Jihlava v dlouho-
dobém hodnocení vychází z dopravního hlediska jako nej-
bezpečnější krajské město v zemi, přesto budeme investovat 
do bezpečnosti chodců. Tentokrát jde o úpravu několika pře-
chodů, jejich nasvícení a značení,“ řekl primátor.

Úplně nový chodník bude v ulici Hany Kvapilové, jeho 
příprava je v začátcích, proto na stavbu dojde zřejmě až 
ke konci roku nebo začátkem roku 2013. Cena je odhad-
nuta na 600 tisíc korun.  -rt-

Konec tankodromu v Brněnské
aby Brněnská byla vydlážděna po-
dobně jako třeba Benešova ulice, tedy 
aby chodníky měly dlažbu pohodlnější 
pro chůzi,“ doplnil primátor Jaroslav 
Vymazal.

Investicím města Jihlavy v roce 
2012 se věnujeme také v rozhovo-
ru s vedoucí odboru rozvoje města 
Ing. Alenou Kott ovou na str. 4. 

 -rt, lm-

OSLAVY Dne Země na Masarykově náměstí byly příležitostí pro předškoláky, aby se seznámili s tříděním odpadu. Na ji-
ném místě u stánku s označením Spalovna mohli zájemci získat odpovědi na otázky, spojené s touto pro Jihlavany žhavou 
problematikou. Foto: Lubomír Maštera 

RNDr. Jiří Kos, zástupce ředite-
le Krajské hygienické stanice Kraje 
Vysočina, je respektovaná autorita 
v oblasti studia životního prostředí, 
zejména pokud jde o sledování kvali-
ty ovzduší. Mimo to, že o svém obo-
ru hovoří na základě odbornosti a 
dlouholetých zkušeností, je schopen 
o složitých věcech mluvit způsobem 
srozumitelným široké veřejnosti, což 
je u odborníků ponořených do hlou-
bi jejich práce vzácná vlastnost. Po-
žádali jsme ho o několik informací 
a nezávislých názorů k tématu kva-
litního ovzduší v Jihlavě. Samozřej-
mě není možné vynechat téma vlivu 
případné budoucí spalovny. Zajíma-
vé ale je přečíst si také o tom, čím se 
většinou zabýváme mnohem méně, 
totiž tím, co dýcháme doma.

Pane doktore, jak si stojí Jihlava 
v hodnocení kvality ovzduší?

Jihlava je na tom relativně dobře, 
obvykle je kvalifi kovaná jako sídlo s 
velmi kvalitním ovzduším. Nedochá-
zí tady k tak výrazným inverzním si-
tuacím jako třeba na Ostravsku nebo 
na severu Čech. Pokud jde o limity, 
které sledujeme, jsou v podstatě v 
pořádku. 

Ve srovnání s jinými městy však 
Jihlava má svoje specifi ka. Opakova-
ně to ukazuje dlouhodobé sledová-
ní ovzduší, které hradí město a kraj. 
Měření ukazuje, že v Jihlavě převažu-
jí jiné zdroje znečištění v atmosféře 
než v klasických průmyslových cent-
rech. Tady je to především doprava.

Jihlava je dopravním uzlem, 
krajským centrem průmyslu, slu-
žeb, zdravotnictví či administrati-
vy, které zde vyhledávají tisíce lidí 
denně, a ti se sem musí nějak do-
stat. Výsledky vás tedy asi nepře-
kvapují.  

Jihlava je opravdu dopravním uz-
lem. 

 (Pokračování na str. 3 a 26)

O čistotě ovzduší
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Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:
   

62
40

102
35
40
75

27
-

8
6

133
Město Jihlava má k 31. 3. 2012 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  50.030 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci březnu 2012

Do řad jihlavských zastupitelů při 
jejich dubnové schůzi vstoupil nový 
člen Jaroslav Zeisberger za KSČM. V 
úvodu jednání složil slib zastupitele. 
Jaroslav Zeisberger nahradil zastu-
pitele Josefa Daňka, který v únoru 
2012 zemřel. 

Zastupitelstvo města Jihlavy má 37 
členů, Rada města Jihlavy 11. -lm-

Nový zastupitel 
složil slib

Jaroslav 
Zeisberger

Lehké zděšení možná zažili někte-
ří jihlavští obyvatelé při pohledu na 
současný stav vzácného secesního 
mostu U Jánů, někteří se dokonce 
obávali, že se most bude bourat. Ra-
dikální zásah až „na kost“ ale vyžadu-
je jeho značně neuspokojivý stav. 

„Můžeme ujistit, že se postupuje 
správně. Jedinečnost mostu spočívá v je-
ho konstrukci, která bude zachována a 
zajištěna pro budoucnost,“ ujistil pri-
mátor Jaroslav Vymazal. Most bude 

Most U Jánů obraný „na kost“

MOST U JÁNŮ prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Foto: archiv MMJ

Anglická MŠ. V září bude zahájena 
činnost soukromé Anglické mateřské 
školy Th e Tiny v Jihlavě. Anglické-
mu jazyku se věnují každý den sku-
pinově, individuálně a odpoledními 
kroužky, kterých se mohou účastnit i 
rodiče. Více na www.thetiny.cz

Lanový park. Loni otevřený lano-
vý park PraLEZ v areálu jihlavské 
zoologické zahrady zahájí druhou 
sezonu. Otevřen bude od poslední 
dubnové soboty a neděle, v květnu 
se bude otevírat na víkendy a pro 
organizované skupiny zájemců. Od 
června pak bude „lanáč“ otevřený 
každý den po dobu tří měsíců.

Vstup do lanového centra je mož-
ný buď z areálu zoo, nebo vlastním 
vchodem u lávky od letního kina. 
Pro svoji dávku adrenalinu si může-
te obejít asi stotřicetimetrovou vy-
cházku ve větvích, kde vaši šikovnost 
prověří 14 druhů překážek. -lm-

Jihlava má mezi městy druhý nejlepší web v České re-
publice. To je verdikt komise soutěže Zlatý erb 2012, 
výsledky se vyhlašovaly v Hradci Králové. Lepší hod-
nocení má už jen město Most. 

Jihlava obsadila ještě třetí místo v kategorii elektro-
nická služba za zpracování výběrových řízení. Jihlava už 
několikrát získala cenu za nejlepší web města v České 
republice - v letech 2008, 2003 a 2000, také loni obsa-
dila v celorepublikovém porovnání druhé místo. Jih-
lavský web byl oceněn i v evropském hodnocení Euro-
crest.  

Do celorepublikového porovnání postoupila Jihlava 

z krajského kola, kde web města a elektronická služba 
obsadily ve svých kategoriích první místa.  

„Konkurence je stále silnější, udržení webu na špici v Čes-
ké republice je velkým úspěchem,“ komentoval výsledek 
tajemník magistrátu města Lubomír Dohnal. 

„Web se v první řadě připravuje pro potřeby návštěvníků 
a úřadu, nicméně zhodnocení z odborné soutěže je oceně-
ním dobré práce našich informatiků. Máme pro jihlavský 
web v záloze další novinky, které budou užitečné pro oby-
vatele města, ale mohly by zaujmout i porotce soutěže,“ 
napověděl náměstek primátora pro oblast informatiky 
František Zelníček. -lm-

Web Jihlavy mezi nejlepšími v ČR

Město Jihlava hledá nového pro-
vozovatele vodovodů a kanalizací, 
30. března zahájilo koncesní říze-
ní. Nový správce se o vodárenskou 
infrastrukturu začne starat v lednu 
příštího roku, smlouva bude připra-
vena na deset let. 

Důvodem vypsání koncesního 
řízení je odchod města ze svazku 
třiatřiceti obcí a měst na Jihlavsku, 
který dosud na vodohospodářskou 
infrastrukturu dohlíží. 

„Od vystoupení ze svazku a výběru 
nového správce si město slibuje pře-
hlednější, efektivnější a svobodnější 
hospodaření. Město nebude potřebovat 
souhlasy ostatních partnerů,“ uvedl ve 
zkratce důvody chystané změny pri-
mátor Jaroslav Vymazal. Jak dodal, 
ve městě je moderní úpravna vody 
a čistírna, řada projektů města i sou-

kromých investic se ale odkládá, pro-
tože v Jihlavě není v pořádku kanali-
zace. „Vodárenská infr astruktura bude 
vyžadovat vysoké investice, bez nich se 
město nepohne dál. Pochopitelně se bu-
deme snažit ulevit městskému rozpočtu 
získáváním dotací i v této oblasti,“ do-
dal Jaroslav Vymazal.

Zásadní změnu v kvalitě kanali-
zací ve městě měl přinést půlmili-
ardový projekt na opravu, na který 
Svaz vodovodů a kanalizací dostal 
příslib evropské podpory. Výběrové 
řízení na dodavatele se ale kompli-
kovalo a táhlo tak, že se projekt na-
konec vůbec neuskutečnil, propadl 
termín realizace a s ním i možnost 
získání významné dotace. Neúspěš-
ný projekt byl defi nitivně ukončen, 
o kanalizaci se nyní musí postarat 
Jihlava sama. -lm-

Město hledá provozovatele 
vodovodů a kanalizací

po rekonstrukci navrácen do stavu z 
počátku jeho existence, včetně štu-
kové výzdoby. 

Most byl 1908 v roce 1908 postaven 
především pro potřeby jihlavské tram-
vajové dopravy. Na připomínku tram-
vají bude při rekonstrukci do mostu 

vsazena část kolejnic. Starou stavbu 
v osmdesátých letech nahradil větší 
most v Havlíčkově ulici, starý most 
bude dál dloužit především pro nemo-
torovou dopravu – pro pěší, cyklisty a 
in-line bruslaře. Most je od roku 2008 
nemovitou památkou.  -lm-

Pozvánka města. 7. května, 11.00 
hodin - Pietní akt u příležitosti kon-
ce II. světové války - na Ústředním 
hřbitově v Jihlavě u sousoší Zaváté 
šlépěje.

Kočárky, koloběžky. Akce s ná-
zvem Promenáda v pivovarské za-
hradě proběhne 11. května 2012 
od 16 hodin ve Vrchlického ulici. 
Uskuteční se zde přehlídka vašich 
kočárků pro panenky a velké závody 
malých koloběžek. Hrát bude skvělá 
Th e Beatles revival a hosté. Program 
proběhne za každého počasí. Více na 
www.vysocinafandikulture.cz

Ceny města. 16. května budou pře-
dány Ceny města u příležitosti zahá-
jení Festivalu GM - Hudba tisíců 
v gotickém sále radnice - o.s. Jihlav-
ský havířský průvod, Karel Paštyka, 
Ladislav Novický, Miloš Podhorský, 
Miluše Bradová.  
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Světlo pro AIDS
Každý rok si svět připomíná mi-

liony obětí AIDS – jednoho z nej-
větších zabijáků současnosti, připo-
mínkovou akcí „Světlo pro AIDS“. V 
Jihlavě se tato akce koná již popáté v 
pondělí 21. května, kdy studenti jih-
lavských škol v pravé poledne zapálí 
na Masarykově náměstí svíčky okolo 
symbolu HIV/AIDS „červené stuž-
ky“.

Současně bude probíhat testování 
na HIV protilátky v City Parku Jih-
lava, centrum zdraví VZP, od 14–18 
hodin. Testování bude anonymní a 
bezplatné. -lm-

Na 31. května připadá Světový den 
bez tabáku, který připomíná veřej-
nosti zdravotní rizika spojená s kou-
řením.

Ve Zdravých městech, obcích a re-
gionech se uskuteční řada osvědče-
ných i zcela nových aktivit na pod-
poru prevence kouření, zejména u 
dětí a mladistvých. Stále aktuálním 
tématem zůstává např. prosazování 
zákazu kouření ve veřejných prosto-
rách.

Jihlava se i letos zapojuje do této 
kampaně a organizuje tzv. Cestu za 
čistým vzduchem v podobě volné-
ho vstupu na vyhlídkovou věž kos-
tela sv. Jakuba v čase 10.00 – 13.00 a 
14.00 – 18.00 hodin a na Bránu Mat-
ky Boží v čase 9.00 – 16.30. Cesta za 
čistým vzduchem symbolizuje myš-
lenku zdravého života bez kouření, 
kterou se Zdravé město rozhodlo 
podpořit.

V rámci této kampaně se Zdravé 
město rozhodlo také propagovat ne-
kuřácké provozovny, a iniciovat tak 
vznik Sítě nekuřáckých restaurací. 
Zástupci provozoven, jejichž prostře-
dí je výhradně nekuřácké, případně s 
oddělenou nekuřáckou místností, se 
mohou bezplatně zaregistrovat do 
této sítě pomocí on-line formuláře, 
který je umístěn na adrese www.jih-
lava.cz.   -lm-

Jihlavané oslaví 31. květen 
– Světový den bez tabáku

V Jihlavě se rozšiřuje 
možnost třídit hliník. 
Nově můžete hliní-
kový odpad nosit do 
sběrných dvorů, kde 
jsou na něj připraveny 
nádoby. Jde o novinku, 
která začala fungovat 
19. dubna při příleži-
tosti oslav Dne Země. 

A co do hliníkové-
ho odpadu patří? Jsou 
to třeba nápojové ple-
chovky, spreje, fólie (víčka) od jo-
gurtů, termixů, rybích salátů, sýrů; 
šroubovací uzávěry (nekorunkové) 
od nápojů; obaly od paštik; tuby od 
léčiv, barev na vlasy apod., fólie z čo-
kolád; hliníkové nádobí a příbory - 
papiňáky, ešusy, vidličky, lžíce, nikoli 
však nože, žaluzie; také soudky, kon-
ve, stanové konstrukce či lehátka.  

Co nesbírat? Fólie 
spojené s papírem a 
plastem, jako napří-
klad obaly od žvý-
kaček, vnitřní obal 
cigaretové krabičky, 
pytlíky od kávy, po-
lévek, obaly od su-
šenek, arašídů, mra-
žených krémů, obaly 
od trvanlivého mléka 
v krabicích, nádoby 
nebo jiné předměty 

kombinované se železnými či jinými 
prvky apod. 

Hliník poznáte snadno. Pokud je 
výrobek (obal) z hliníku, po zmač-
kání se nevrací do původního tvaru. 
Někdy vás mohou zmást obaly, které 
jako hliník vypadají, ale ve skuteč-
nosti jsou plastové (igelitové) nebo 
papírové, po zmačkání se vrací do 

S hliníkem do sběrných dvorů

O čistotě ovzduší
(Pokračování ze str. 1)
V tomto ohledu je na hranici předi-

menzovanosti vzhledem k blízkosti 
dálnice i vzhledem k charakteru eko-
nomického využití prostoru, jinými 
slovy v Jihlavě se bouřlivě rozvíjí lo-
gistika. A řada zdejších průmyslo-
vých podniků zásobuje podstatnou 
část Evropy, jsou na dopravu velmi 
silně vázány. Proto jsou pro Jihlavu 
typickými imise z dopravy, tedy oxi-
dy dusíku a prachové částice. Ty na 
sebe velmi dobře vážou těžké kovy. 

Dopravu nelze ze dne na den zá-
sadně omezit, je nedílnou součástí 
ekonomiky nejen našeho regionu. 
Je možné dělat něco pro udržení 
nebo zlepšení ovzduší i při součas-
né hustotě provozu?

Rezervy jsou třeba v zacházení s 
prachovými částicemi. Prach ve spo-
jitosti s dopravou je nepříjemný ne-
jen kvůli tomu, že je ve vzduchu, ale 
také volně v terénu, a z toho se potom 
zpětně dostává do atmosféry. Radni-
ce jako opatření ke zlepšení ovzduší 
navrhuje a uskutečňuje výsadbu zele-
ně kolem komunikací, což má svoje 
pozitivní přínosy. Možná by ale bylo 
mnohem účinnější zaměřit se na jaře 
spíše na včasné zametení chodníků a 
silnic. Komunikace jsou obrovským 
plošným zdrojem prachových částic, 
je účinnější se zbavit zdrojů a ložisek 
prachu, než mu stavět do cesty bariéry. 
Tím pochopitelně nezpochybňuji po-
třebnost a účinnost zeleně ve městě. 

Měření ukázalo, že v jihlavském 
ovzduší jsou i těžké kovy, byť ne-
jde o nadlimitní hodnoty. Jaké no-
vé provozy ještě jihlavské ovzduší 
unese, co je ještě možné sem pustit, 
aby nedošlo k překročení limitů?

Limit je zaklínadlo, kterým se pod-
le potřeby ohánějí tu zastánci, tu od-
půrci různých záměrů. Netočme se 
jen na limitech, každý zásadní záměr 
by měl být posouzen nejen z pohle-
du limitů, ale také z pohledu zdra-
votních rizik. I když budou dodrže-
ny limity, v určitých směrech může 
vzrůst riziko ohrožení zdraví. 

Limit je kompromis. Limit je kom-
promisem části odborné, části eko-
nomické a části politické. Odborná 
část posuzuje zdravotní rizika, eko-
nomika schopnost udržet látky v 
prostředí v určeném množství, poli-
tika řeší, co je pro daný region a do-
bu přínosné. Tady se dostáváme do 
střetu, do situace, kdy se s limity za-
chází podle potřeb. 

Když je zájem nějakou technologii 
někam umístit, argumentuje se tím, 
že jsme na podlimitních hodnotách, 
přitom z pohledu zdravotních rizik 
jsme na hraně, pak se politika opírá o 
limit. Když politická reprezentace zá-
měr nechce, začne se záměr zpochyb-
ňovat právě na oné hraně zdravotních 
rizik. Začne se uvádět, že i když tech-
nologie splňuje limity, je riziková. 

Takže…
…takže i když Jihlava má v celore-

publikovém srovnání opravdu velmi 
kvalitní ovzduší, nemůže si dovolit 
nárůst některých látek, které jsou 
spojeny především se zmiňovanou 
dopravou – oxid uhelnatý, ozón, z 
těkavých látek třeba toluen, chloro-
vodík, z kovů například rtuť, vanad 
či olovo a zmíněný prach. 

 (Pokračování na str. 26)

„Pětky jedou!“ – to je název první z akcí, kterou připravuje Zoo Jihlava k 55. 
výročí svého vzniku. 

Na sobotu 5. 5. 2012 je na konečné pravidelné linky MHD č. 5 v Ráji při-
praven start Zoostezky. Tato procházka jarní  přírodou v délce 5,5 km, plná 
překvapení, je určena pro děti i dospělé.

Pravidelné odjezdy autobusu ze zastávky Masarykovo náměstí dolní smě-
rem do Ráje jsou v 9.05, 12.45 a 15.05. Přistoupit lze kdekoliv na trase. Kaž-
dý cestující dostane od zoo „narozeninový“ dárek. 

Start bude umožněn všem, kdo se na konečnou do Ráje dostaví mezi 9.00 a 
16.00 hodinou.  -lm-

Zoo slaví 55 let založení

původního tvaru. Další návod pla-
tí především pro plechovky - pokud 
je plechovka z hliníku, nedrží na ní 
magnet, třeba magnetka na lednici. 
Velká většina plechovek na nápoje 
už je dnes hliníková. 

Do třetice - hliníkový obal by měl 
být označen symbolem tří šipek ko-
lem čísla 41, nebo označením ALU.

Vytříděním hliníku opravdu pomá-
háte životnímu prostředí i ekonomi-
ce - kilogram recyklovaného hliníku 
uspoří osm kilo bauxitu, čtyři kila 
chemikálií a 14 kWh elektřiny, re-
cyklací hliníku se ušetří až 95% ener-
gie spotřebované při prvotním získá-
vání z rudy bauxitu. Např. hliníková 
plechovka může být 100 procentně 
a opakovaně recyklovaná! Jediná re-
cyklovaná hliníková plechovka uspo-
ří energii potřebnou k třem hodinám 
provozu počítače! -lm-
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Kam investovat? Co si naopak 
odříct? Máme na to? Takové otáz-
ky si klademe každý den. Město 
ročně pomocí dokumentu s ná-
zvem investiční rozpočet. A nejvíc 
o něm ví vedoucí odboru rozvoje 
města Alena Kott ová. 

Ve státních investicích se mohut-
ně škrtá. Jak je tomu u města?

Ani město bohužel s ohledem na 
vývoj svých daňových příjmů nebylo 
škrtů ve svém rozpočtu ušetřeno. 

Odbor rozvoje města proto požá-
dal na konci roku 2011 ostatní od-
bory magistrátu o podrobnou analý-
zu všech potřeb a požadavků těchto 
odborů i jednotlivých občanů, kteří 
požádali o realizaci nějaké investiční 
akce na území města. Tyto požadavky 
byly následně vyčísleny na celkem 1,8 
miliardy korun. Finanční prostřed-
ky, které byly k dispozici na investice 
města, byly naproti tomu po závěreč-
ném vyúčtování hospodaření města 
za rok 2011 stanoveny jen ve výši 105 
mil. Kč. 

Tedy asi patnáctinásobný pře-
vis…

Nastalo proto velmi obtížné období 
zdůvodňování, porovnávání a přehod-
nocování jednotlivých navržených 
akcí s ohledem na naléhavost a po-
třebnost jednotlivých výdajů. Vedou-
cí odborů pak své prioritní požadavky 
obhajovali před vedením města. 

Po těchto náročných debatách a jed-
náních byl vytvořen návrh kapitálové-
ho rozpočtu města na rok 2012, který 
byl prezentován na pracovním zastupi-
telstvu města a ve své konečné podobě 
pak byl předložen ke schválení na řád-
né jednání zastupitelstva města Jihlavy.

Jak se daří čerpat dotace EU na 
projekty?

Nyní se již blíží konec programova-
cího období EU 2007-2013, a vzniká 

Vedoucí Kottová: Investice s rozumem
tak určitý prostor k alespoň částečné-
mu zhodnocení dosavadního vývoje 
v oblasti čerpání dotací EU. Jihlava 
patří dlouhodobě k nejúspěšnějším 
městům v České republice v čerpání 
evropských i dalších dotací. 

Pozitivním efektem je také to, že vy-
naložené dotační prostředky v dané 
výši jsou na celkovém rozvoji našeho 
města reálně vidět v podobě řady re-
generovaných veřejných prostranství 
a vybudovaných či rekonstruovaných 
objektů občanské vybavenosti. 

Takže co si můžeme pochválit?
Setkáváme se často s kladnými ohla-

sy jak našich obyvatel, tak i návštěvní-
ků města, kteří do Jihlavy zavítají po 
delší době, a mohou proto lépe tyto 
změny lépe srovnávat. 

Chváleny jsou především projekty 
spojené s dopravou, volnočasovými 
aktivitami a rozšiřováním mateřských 
škol. Tyto ohlasy nás pozitivně moti-
vují  při přípravě čerpání dotací pro 
další programovací období EU 2014-
2020. V tomto novém programova-
cím období bychom chtěli plynule 
navázat na již realizované akce a vy-
naložené fi nanční prostředky a sou-
středit se na projekty většího rozsahu, 
a to především na projekty související 

s oblastmi dopravy, sportu a kultury a 
občanskou vybaveností obecně. 

A projekty menšího rozsahu?
Vzhledem k tomu, že s realizací 

projektů fi nancovaných ze struktu-
rálních fondů EU je spojena vysoká 
administrativní náročnost mimo ji-
né i v podobě rozsáhlých a opako-
vaných kontrol ze strany poskytova-
tele dotace i dalších orgánů, bychom 
chtěli minimalizovat toto nadměrné 
administrativní zatížení a projekty 
malého rozsahu realizovat jako in-
vestice z vlastních zdrojů města.    

 (Pokračování na str. 22)
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 Stránku připravil -lm-

NÁVŠTĚVA Z UŽHORODU. Návštěva z ukrajinského Užhorodu si prohlédla 
jihlavskou radnici. Děkana fakulty mezinárodních vztahů užhorodské univerzity 
Mikolu Palinchaka a prorektora, vedoucího katedry turismu geografi cké fakulty 
Fedora Shandora přivítal náměstek primátora Petr Pospíchal. Užhorodští si pro-
story historické radnice prošli v rámci programu jejich návštěvy na Vysočině – Za-
karpatská oblast je partnerským regionem Kraje Vysočina a Užhorod je nejnověj-
ším partnerským městem Jihlavy.  

CYKLOTURISTICKÁ SEZONA ODSTARTOVALA. Asi osm desítek cyklistů ote-
vřelo v neděli novou cykloturistickou sezonu. Setkali se na jihlavském Masaryko-
vě náměstí, kde je přivítal primátor města Jaroslav Vymazal a Ivana Svobodová 
z Klubu českých turistů. Z centra se cyklisté vydali po stezce číslo 26 směrem do 
Třebíče. 
Plánovaný cíl jízdy zejména pro ty nejzdatnější byly Jaroměřice nad Rokytnou. 
Z původního pelotonu, ke kterému se mohl kdokoliv a kdekoliv na trase připojit a 
odpojit, dorazilo do cíle šest účastníků, kteří najeli více než 80 kilometrů. Úvodní 
jízdu sezony organizovalo město Jihlava a Klub českých turistů.

DERATIZACE ZAČALA. Deratizátoři se vypravili do spletitých chodeb jihlav-
ského podzemí. Nejméně jednou ročně zajišťuje jihlavský magistrát preventivní 
zásah proti rozmnožování hlodavců. Deratizace se provádí v kanalizačních sítích, 
školských zařízeních, stravovacích provozech, skladech, obytných domech i na vol-
ných prostranstvích. Ošetřují se i ta místa, ve kterých v současné době není zazna-
menán výskyt hlodavců, protože hlodavci vyhnaní z ošetřených míst hledají nová 
neošetřená teritoria. 
Pravidelná prevence se Jihlavě vyplácí, populace potkanů je dlouhodobě pod kon-
trolou. „V Jihlavě velmi dobře funguje spolupráce občanů, fi rem a města, přemno-
žení hlodavců jsme i díky tomu dlouhodobě nezaznamenali. Prostřednictvím mé-
dií se o našem postupu ví daleko za hranicemi regionu, o naše zkušenosti se už 
zajímalo několik měst,“ komentuje dosavadní zkušenosti Kateřina Kadlecová z 
odboru správy realit, která akci připravuje.
Deratizaci provedla na základě výběrového řízení zlínská fi rma Deratex v období 
od 10. do 23. dubna 2012. Ročně za celoplošný zásah na pozemcích a v objektech 
města zaplatí radnice asi 250 tisíc korun. Jednotlivci a fi rmy hradí deratizaci sa-
mi.

PŘED 43 ROKY VZPLÁLA V JIHLAVĚ ŽIVÁ POCHODEŇ. Vedení města Jih-
lavy v čele s primátorem Jaroslavem Vymazalem počátkem dubna položilo květi-
ny k pamětní desce Evžena Plocka. Ten se 4. dubna 1969 na Masarykově náměstí 
pokusil upálit na protest proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. 
Než se na Velký pátek 1969 zapálil před sídlem jihlavského OV KSČ, zanechal 
na pultě střelnice - ve městě právě probíhala pouť - letáky s nápisy Pravda je re-
voluční - Antonio Gramsci a Jsem pro lidskou tvář, nesnesu necit – Evžen. Vážně 
popálený pak 9. dubna zemřel v jihlavské nemocnici.
Sebeobětováním navázal Evžen Plocek na odkaz Jana Palacha a Jana Zajíce. Na 
rozdíl od nich o jihlavské zápalné oběti široká veřejnost dlouho nevěděla. Ač se 
rozloučení s Evženem Plockem účastnilo asi pět tisíc lidí, komunistickému režimu 
se podařilo zabránit rozšíření informace o jeho činu.

MLADÍK NAPSAL HISTORICKÝ ROMÁN. Jihlavský Tomáš Štambera studuje 
práva, zkouší podnikat na internetu a rád soutěží. Když brněnské vydavatelství 
MoBa vypsalo tematickou literární soutěž, za půl roku stihl nastudovat materiály 
a napsat historický román Zítra večer vyjde slunce, se kterým pak soutěž vyhrál. 
Vítězství znamenalo vydání knihy, která už je k dostání i na pultech jihlavských 
knihkupectví. Dvaadvacetiletého studenta a spisovatele Tomáše Štamberu z Jihla-
vy přijal primátor Jaroslav Vymazal.
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V minulém vydání NJR jsme 
představili fungování spalov-
ny, tedy zařízení na energetické 
využití odpadu (ZEVO). Na 
webu sdružení Arniky se k tomu 
objevily výhrady. O komentář 
jsme proto požádali odborníka 
ing. Zbyňka Boudu z Energetické 
agentury Vysočiny.

Arnika tvrdí, že podle měření 
provedených v několika minulých 
letech na již existujících zaříze-
ních spaliny obsahovaly například 
arsen, rtuť, kadmium, olovo či di-
oxiny. Zbytky ze spaloven přitom 
získávají certifi kát stavebního ma-
teriálu a mohou tak dále nekon-
trolovatelně kolovat v životním 
prostředí. Arnika uvádí například 
pětinásobek limitu arsenu, 3,5ná-
sobné překročení hodnot rtuti 
nebo dokonce až 17násobné pře-
kročení limitu kadmia a mohli by-
chom ve výčtu pokračovat. Jsou to 
pravdivé údaje?

Jsou to údaje publikované sdruže-
ním Arnika bez udání zdroje infor-
mací, metody a způsobu měření. Ji-
nými slovy, vytvářejí se nepodložené 
mýty. 

Složení spalin odcházejících ze ZE-
VO komínem je nepřetržitě měřeno, 
přičemž naměřené hodnoty se dlou-
hodobě archivují. Při překročení li-
mitu kterékoliv sledované látky musí 
být zařízení v krajním případě odsta-
veno z provozu. 

Provádění těchto měření a kalibra-
ce přístrojů sleduje a kontroluje ne-
závislý státní orgán – Česká inspekce 
životního prostředí. 

Ani sdružení Arnika nerozporuje 
dodržování složení spalin v přede-
psaných mezích. Právě tyto meze 
jsou pro ZEVO velmi přísně nasta-
veny platnou normou (pro ZEVO 
platí nejpřísnější emisní limity ze 
všech energetických zdrojů).  

To pak ale vypadá jako vědomá 
manipulace s informacemi, slušně 
řečeno…

ZEVO produkuje popel a strusku. 
Odpad se spálením zmenší na pou-
hou desetinu původního objemu. 
Protože se objem odpadu tak vý-
znamně sníží, životnost současných 
skládek se prodlouží o desítky let. 

Pokud jde o váhu, zůstane pouze 
čtvrtina hmotnosti původního odpa-
du. Tato struska a popel jsou inert-
ními, řekněme tedy neaktivními, 
netečnými materiály nezatěžujícími 
životní prostředí, což je ověřeno la-
boratorními rozbory z desítek evrop-
ských zařízení. Využívají se jako ma-
teriál ve stavebnictví, při rekultivaci 
krajiny, nebo se ukládají do skládek. 
Nicméně pro ZEVO na Vysočině se 
nepočítá s využitím strusky a popela 
jako stavebního materiálu, odpad se 
bude ukládat do skládek.

To jsou samá pozitiva. Netvrďte, 
že nevzniká nic nebezpečného.

To rozhodně nehodlám tvrdit. Z 
původní váhy nebezpečného odpa-
du vznikne při procesu čištění spalin 
asi 1 hmotnostní procento nebez-
pečného odpadu. Tento odpad se 
ukládá na místo k tomu určené, tedy 

do speciální zabezpečené skládky. 
Nebezpečné součásti odpadu, kte-
ré za normálních okolností leží ve 
skládkách, se tedy tímto způsobem 
z celkového objemu odpadu „vytáh-
nou“ a dostanou se pod kontrolu ve 
skládce nebezpečných odpadů.

Dobře provedené spalování a 
odlučování tedy nebezpečné látky 
z té velké hromady odpadu „vytří-
dí“.

Ano, na ZEVO lze nahlížet také 
jako na třídírnu odpadu, která z od-
padu „vytřídí“ elektrickou a tepel-
nou energii, spaliny, kovy a jiné ma-
teriálově využitelné složky, inertní 
strusku a popel a nebezpečný odpad. 
Pokud toto zařízení neexistuje, kon-
čí všechny tyto složky, včetně ne-
bezpečných, částečně bez kontroly a 
hlavně bez využití zcela zbytečně na 
skládce.

Jeden z důležitých argumentů 
pro výstavbu veliké spalovny je 
cena. Nízká cena přitom prý ne-
byla dostatečně prokázána. Nové 
spalovny budou muset do svých 
nákladů započíst náklady na odpis 
technologie a náklady na dopravu, 
které mohou tvořit až 50 % z ceny 
jednotky spáleného odpadu. IS-
NOV přitom nepovažuje náklady 
za dopravu za významné.

Projekt ISNOV byl iniciován při-
pravovanou změnou zákona o od-
padech. Novela zákona, která bude 
platit pravděpodobně od roku 2014, 
zavede nové poplatky za ukládání 
odpadu na skládky. 

Tyto poplatky budou více než troj-
násobné v porovnání se současným 
stavem. Pokud by Kraj Vysočina ne-
řešil problematiku nakládání s odpa-
dy, vedlo by to k velmi výraznému 
nárůstu poplatků za odpady hraze-
ných občany. 

Právě výstavba zařízení pro energe-
tické využití odpadů zamezí tomuto 
strmému nárůstu plateb občanů. Z 
odpadu se (místo toho, aby byly na-
sypány na hromadu) vyrobí elektric-
ká energie, která bude prodána do 
veřejné sítě, a vyrobené teplo bude 
dodáno do sítě CZT Jihlava. 

Asi to máte podepřeno výpočty?
Součástí projektu ISNOV (Inte-

grovaný systém nakládání s odpady 
Vysočina) jsou ekonomické výpočty, 
které prokazují, že varianta ZEVO je 
nejvýhodnější i z pohledu ekonomic-
kého. Při výpočtu nákladů na využití 
odpadu je samozřejmě uvažováno s 
odpisy technologie i s logistickými 
náklady (včetně dopravy). 

Nikde není uvedeno, že dopravní 
náklady jsou nevýznamné. Dopra-
vu podle systému budou zajišťovat 
velkokapacitní auta nebo železnice. 
Odpad se bude shromažďovat v mís-
tech překladišť (Žďár nad Sázavou, 
Třebíč, Pelhřimov, Havlíčkův Brod), 
poté bude slisován a převezen ke 
spálení. Nárůst dopravních nákladů 
ve srovnání se současným stavem (i 
dnes se odpad musí svážet) opravdu 
není výrazný. Přibude převoz do ZE-
VO, ubudou ale převozy na skládky. 
V současné době se odpad vozí i na 
skládky mimo Kraj Vysočina, a to v 
neslisovaném stavu.

Z. Bouda: Argumenty proti spalovně 
Nadhodnocený je prý také vý-

znam spalovny, co se týče výroby 
tepla. Podle ISNOV Jihlava spo-
třebuje ročně asi 300 GJ tepla. 
Tento tepelný výkon by poskyt-
lo spálení asi 40 000 tun odpadu. 
I z tohoto důvodu je prý kapacita 
spalovny předimenzovaná. Se za-
teplováním domů bude spotřeba 
tepla navíc dále klesat.

Údaj o postačujících 40 tisících 
tunách je technickým nesmyslem. 
Je to pouze přepočet výhřevnosti v 
případě, že bychom odpad spálili ve 
spalovně bez výroby elektrické ener-
gie. Takové zařízení bylo donedávna 
provozováno v Praze. Provoz toho 
zařízení byl neekonomický, navíc s 
vyšším množstvím vyprodukova-
ných spalin. Také by takové zařízení 
nesplnilo současné zákony a normy 
a vedlo by k výraznému navýšení po-
platků za odpad.

V současné době činí dodávka tep-
la ze sítě Jihlavských kotelen nece-
lých 300 000 GJ za rok. V projektu 
ISNOV se předpokládá napojení a 
dodávka tepla do dalších objektů, ze-
jména v průmyslové zóně, veřejných 
budov a zařízení (nemocnice, školy, 
úřady), objektů pro bydlení a dalších 
odběratelů. Odběr tepla se může ví-
ce než zdvojnásobit. 

Předpokladem je dobudování sítě 
teplovodů, možné je i využití jihlav-
ského kolektoru. Výhodou bude do-
dávka tepla za nižší a stabilní cenu, 
nezávislost na neustále se zdražují-
cím zemním plynu. Velká část získa-
né energie bude využita pro výrobu 
elektrické energie. Konkrétně bude 
vyrobeno až 51 000 MWh/rok elek-
třiny.

Prevence, recyklace a komposto-
vání je prý již dnes pro obce lev-
nější (v roce 2010 byly náklady na 
likvidaci 1 tuny odpadu cca 2.500 
Kč, náklady na recyklaci po ode-
čtení příspěvku Ekokomu jen ko-
lem 1.200 Kč). Kompostování by 
pro menší obce bylo výhodnější. 
Z domovního odpadu lze podle 

materiálů Svazu měst a obcí vytří-
dit 150 až 200 kg surovin, 3x - 4x 
více než dnes. Řada měst již dnes 
vytřídí přes 100 kg surovin na 
osobu za rok.

Projekt ISNOV je přímo zamě-
řen na prevenci vzniku odpadů a na 
maximalizaci recyklace a využití. V 
rámci projektu již probíhá osvěta 
směřující k vyšší míře smysluplné 
recyklace a k předcházení vzniku od-
padů. Vznikají nová separační stání, 
kompostárny, jsou rozmisťovány no-
vé kontejnery na tříděný odpad. 

Bilanční výpočty počítají s maxi-
mální reálnou a smysluplnou mírou 
separace odpadu. Nedá se však jed-
noznačně tvrdit, že tyto způsoby vy-
užití odpadu jsou levnější. Průměrné 
náklady na sběr a svoz využitelných 
odpadů v obcích (za r. 2009) se po-
hybují v rozmezí 4.000 Kč za tunu.

A kompostování?
Kompostování odpadu je velmi 

důležitou součástí systému. Kom-
postovat lze především odpad ze za-
hrad, posečenou trávu, zbytky ze ze-
leniny a ovoce. Tím, že tento odpad 
kompostujeme, zvyšujeme celkové 
množství odpadu. Do evidence od-
padů totiž dostaneme to, co dosud 
nebylo odpadem. Současně se nám 
zvýší míra využití (kompostováním 
byl tento odpad rovnou využit).

Kompostování a recyklace však ne-
řeší, co dělat se zbytkovým směsným 
komunálním odpadem, s objemným 
odpadem (starý nábytek, koberce 
atd.), se živnostenským odpadem. 
Jediné ověřené a fungující řešení, 
které je běžně používáno ve všech 
vyspělých zemích Evropy, je energe-
tické využití tohoto odpadu v místě 
jeho vzniku. Toto řešení je ekologic-
ké, posiluje místní ekonomiku, sni-
žuje závislost na nákupu a dovozu 
surovin. 

Nespálením fosilních paliv také 
snižuje spotřebu primárních ener-
getických zdrojů a výrazně přispívá 
ke snížení emisí látek znečišťujících 
ovzduší. -lm-

Studenti středních škol podle zadání desátého ročníku Studentského pro-
jektu vypracovali architektonické návrhy vodáckého centra v Jihlavě u Čes-
kého mlýna, které lehlo popelem. Akce je doprovodnou aktivitou soutěže 
Stavba Vysočiny, která hodnotí novostavby a rekonstrukce z let 2010-2011. 
Soutěžní projekty jsou hodnoceny jak odbornou komisí, tak i laickou veřej-
ností, která může hlasovat formou sms. Všechny návrhy a informace k pro-
jektu najdete na www.stavbavysociny.cz v sekci aktuality. -tz-

Hlasujte pro návrhy 
vodáckého centra
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Myslivci z Henčova a Sasova se přidali k dobro-
volnému úklidu v rámci akce Čistá Vysočina. Z 
okolí silnic a z lesů vynosili odhadem 3 tuny od-
padu. 

Podle pokynů organizátora myslivci nakupili 
odpad na hromadu u silnice, aby mohla být od-
vezena. Do druhého dne se halda značně rozrost-
la, když na ni kdosi vyklopil desítky pneumatik. 

„Možná si nějaký nelegální „garážový servisman“ 
chtěl ušetřit práci a vyvalil pneumatiky tady. Je to 
hrůza, na druhou stranu je to rozhodně lepší, než 
kdyby ta hromada skončila v lese,“ komentoval udá-
lost jeden z myslivců, který se úklidu u silnic a v 
lese účastnil. 

Zpráva vyvolala reakce i na městském faceboo-
ku. „V případě dopadení za každou pneumatiku ho-

dinu veřejně prospěšných prací. Ideálně sběr odpadu, 
nebo třídicí linka,“ připsala pod příspěvek jedna z 
návštěvnic na adrese www.facebook.com/mesto.
jihlava. „Nechápu to, když už někdo vynaloží úsilí 
odvést odpad do lesa, proč to raději neodveze do sběr-
ných dvorů,“ zní další komentář na facebooku.  
 -lm-

MYSLIVCI posbírali pneumatiky z lesa a dali je na hromadu k odvezení, přes noc jim někdo přidal. Foto: archiv MMJ

Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, Jihlava, zveřejňuje záměry:
 prodat v souladu s „Pravidly pro prodej 

volných bytových jednotek ve vlastnictví 
statutárního města Jihlavy v privatizovaných 
domech“ volnou bytovou jednotku:

- č. 371/5 ve 3. NP domu Jarní 4 v Jihlavě, 3+1, 
71,10 m2, minimální kupní cena po slevě činí 800 
000 Kč

Výběrovým řízením formou dražby 
dne 16. 5. 2012 s uzávěrkou žádostí 

dne 14. 5. 2012 (v 17.00 hod.)

 prodat v souladu se „Zásadami pro převod 
nemovitostí ve vlastnictví statutárního města 
Jihlavy“ nemovitosti:
- budovy č.p. 82 v Jihlavě, ul. U Mincovny or.č. 
6 na pozemku p.č. 119 – zastavěná plocha a 
nádvoří,  č.p. 83 v Jihlavě, ul. U Mincovny or.č. 8 
na pozemku p.č. 120 – zastavěná plocha a nádvoří 
a pozemky p.č. 119 – zastavěná plocha a nádvoří, 
p.č. 120 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Jihlava, 
minimální kupní cena činí po slevě 13 000 000 Kč
- objekt k bydlení č.p. 1419 v Jihlavě, ul. Havlíčkova 
or.č. 36 (s 5 volnými byty) na pozemku p.č. 2901 
– zastavěná plocha a nádvoří a pozemek p.č. 
2901 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Jihlava, 
minimální kupní cena činí 2 700 000 Kč
- pozemek p.č. 288/10 – orná půda o výměře 
963 m2 v k.ú. Pávov, minimální kupní cena činí 
800 000 Kč, pozemek se nachází na konci obce 
Pávov, v části Nový Pávov, ve vzdálenosti cca 100 
m od silnice vedoucí přes obec Pávov ve směru 
na obec Antonínův Důl, k pozemku vede místní 
komunikace, dle územního plánu se pozemek 
nachází v zóně bydlení individuálního 
městského typu, je tedy zastavitelný a lze 
na něm realizovat stavbu rodinného domu 
při respektování zatížení pozemku věcnými 

břemeny a ochrannými pásmy, které se 
vztahují k již existujícím inženýrským sítím, 
situovaným na tomto pozemku

 prodat v souladu s „Pravidly pro prodej 
volných bytových jednotek ve vlastnictví 
statutárního města Jihlavy v privatizovaných 
domech“ volné bytové jednotky v domech v 
Jihlavě:
- č. 648/1 ve 2. NP domu Znojemská 7, 2+1, 
78,40 m2, min. kupní cena po slevě 750 000 Kč
- č. 394/7 ve 4. NP domu Jarní 15, 4+1, 87,52 m2, 
min. KC po slevě 600 000 Kč
- č. 390/3 ve 2. NP domu Mlýnská 40, 1+1, 38,50 
m2, min. KC po slevě 500 000 Kč
- č. 1934/1 v 1. NP domu Žižkova 12, 3+1, 74,70 
m2, min KC po slevě 900 000 Kč
 - č. 255/4 v 1. NP domu Na Vyhlídce 1 (sekce A), 
1+1, 32,20 m2, min. KC 545 000 Kč
- č. 255/6 ve 2. NP domu Na Vyhlídce 1 (sekce 
A), 2+1, 60,90 m2, min. KC 770 000 Kč
- č. 255/11 v 1. NP domu Na Vyhlídce 1 (sekce 
B), 1+1, 32,50 m2, min. KC 455 000 Kč
- č. 255/19 ve 3. NP domu Na Vyhlídce 1 (sekce 
B), 1+1, 32,70 m2, min. KC 440 000 Kč
- č. 1353/3 ve 2. NP domu Křížová 21 v Jihlavě, 
3+1, 61,00 m2, min. KC 780 000 Kč
- č. 1353/1 v 1. NP domu Křížová 21, 1+1, 41,50 
m2, min. KC 520 000 Kč

 pronajmout v souladu se „Zásadami pro 
pronájmy nebytových prostor ve vlastnictví 
statutárního města Jihlavy“ nebytové 
prostory:
- v přízemí domu Komenského 30 v Jihlavě o 
výměře 52 m2, býv. značková prodejna s pánskou 
konfekcí, min. nájemné 98 124 Kč za rok
- v přízemí domu Husova 40 v Jihlavě o výměře 
55 m2, býv. prodejna s koženou galanterií a oděvy 

Bližší informace jsou uvedeny na www.jihlava.cz či je možné je získat na tel. 567 167 278 – prodej budov, prodej bytových jednotek, 
tel. 567 167 277 – prodej pozemku, tel. 567 167 279 – pronájem nebytových prostor nebo přímo na Majetkovém odboru Magistrátu města Jihlavy, 

1. poschodí budovy magistrátu města, Hluboká 8, Jihlava.
Statutární město Jihlava si vyhrazuje právo změnit či doplnit tyto záměry, příp. od nich odstoupit.

a textilními doplňky, min. nájemné 61 270 Kč za 
rok
- v přízemí domu Znojemská 4 v Jihlavě o výměře 
80 m2, nekuřácká kavárna, minimální nájemné 
činí 51 440 Kč za rok + pronájem movitých věcí - 
vybavení prostor za 15 012 Kč za rok + DPH.

PRODEJ domu Havlíčkova 36.

PRODEJ domů U Mincovny 6, 8.

Pneumatiky se seběhly na hromadu
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Vyhodnocení 
zimní údržby 

Letošní zima patří mezi průměr-
né, a to se také projevilo na zimní 
údržbě. Služby města Jihlavy (SMJ) 
udržovaly na 500 km místních ko-
munikací a použily na místních ko-
munikacích 768 t soli, 505 t drti, 500 
t písku a 113.300 l solanky. Celkem 
stála zimní údržba místních komuni-
kací 7.571.283 Kč bez DPH.

Poděkování patří spoluobčanům za 
pomoc a toleranci při úklidu chod-
níků, protože změnou takzvaného 
„Chodníkového zákona“ se některé 
cesty během zimy vůbec neudržova-
ly. -lm-

Celkem osmnáct návrhů soch ne-
bo jiných uměleckých děl vzniklo 
na podnět jihlavské radnice. Ta by 
ráda doplnila a oživila veřejné pro-
story centra právě prostřednictvím 
umění. Na jihlavský podnět zarea-
govali přední čeští výtvarníci, svoje 
návrhy předložili například Jaroslav 
Róna, Kurt Gebauer nebo Čestmír 
Suška.  

Návrhy se zabývala skupina od-
borníků složená z pracovníků kul-
turních institucí, památkové péče, ve 
skupině nechyběli umělci a zástupci 
radnice. Z předložených návrhů se 
dostalo nejvyššímu hodnocení dílu 
Jaroslava Róny s názvem Jihlavský 
rytíř. Jde asi o sedmimetrovou so-
chu, kterou autor navrhl umístit do 
prostoru v sousedství kostela sv. Ja-
kuba. Rytíře v hodnocení následují 
Strážci, kamenné objekty z dílny Ja-
sana Zoubka. Třetí nejvyšší hodno-
cení odborníků má Turboježek - kaš-
na ve tvaru zvířete ze znaku města 
vytvořená z moderních kompozit-
ních materiálů.   

Veřejnost si mohla prohlédnout 
modely a skici návrhů v přízemí rad-
nice nebo na internetu, kde proběh-
lo i hlasování o nejoblíbenější návrh, 
hlasy návštěvníci výstavy umisťovali i 
do návštěvní knihy. Také u veřejnosti 
měl největší úspěch Rónův Jihlavský 
rytíř následovaný Opičí kašnou té-
hož autora, třetí úspěšný návrh je z 
dílny dalšího respektovaného autora 
Kurta Gebauera, který přišel s nápa-
dem Figury na nebi - umístění lid-
ských postav na střechy domů.

Ač došlo ke vzácné shodě odbor-
né i laické veřejnosti nad jedním ná-
vrhem, Jihlavský rytíř si na svoji in-

Parkán budou hlídat kamenní Strážci
hlasování veřejnosti: 

hlasování odborníků: 

1. Jihlavský rytíř - Jaroslav Róna
2. Opičí kašna - Jaroslav Róna
3. Figury na nebi - Kurt Gebauer
4. Robot a ježek - Stefan Milkov
5. Turboježek - Stefan Milkov
6. Koně - Michal Gabriel
7. Žirafy - Jaroslav Róna
8. Strážci - Jasan Zoubek 
8. Brána - Stefan Milkov 

/shodné  bodování/
10. Starý jezdec - Michal Gabriel

1. Jihlavský rytíř - Jaroslav Róna
2. Strážci - Jasan Zoubek
3. Turboježek - Stefan Milkov
4. Opičí kašna - Jaroslav Róna
4. Holki – Kurt Gebauer 

/shodné bodování/
6. Sloup – vstup do Židovské ul. 

- Aleš Veselý
6. Brána - Stefan Milkov 

/shodné  bodování/
8. Brána a průhled - Aleš Veselý
9. Stonek – Čestmír Suška

10. Robot a ježek – Stefan Milkov

SOCHA JIHLAVSKÝ RYTÍŘ od Jaroslava Róny se líbila nejvíce veřejnosti i od-
borné porotě. REPRO: archiv MMJ

stalaci bude muset počkat. Radnice 
stanovila při zadávání projektu horní 
hranici investice do uměleckých děl 
na pět milionů korun, rytíř na koni 
by do Jihlavy ale „naklusal“ za cenu 
ještě o dva miliony vyšší. 

„Jihlavu chceme zkrášlovat, ale tato 
cena je příliš vysoká. Připraven je ale 
projekt, který nabízí uplatnění pro jiné 
z navržených uměleckých děl,“ vyjádřil 
se k tématu primátor Jaroslav Vyma-
zal. Možná ještě letos totiž začnou 
úpravy hradebního parkánu. „K 
umístění na hradby se jako ideální na-
bízí návrh Jasana Zoubka Strážci. Na 
hradby se hodí, je i cenově dostupnější,“ 

vysvětlil Jaroslav Vymazal. Strážce 
odborníci postavili na druhé, veřej-
nost pak na osmé místo z osmnácti 
hodnocených návrhů. 

Neuskutečnění vítězného návrhu 
neznamená, že by radnice výsledky 
hlasování a vůbec celého projektu 
dál nevyužila. „Radnice získala kolek-
ci návrhů uměleckých děl pro město. V 
příštích projektech je možné do této zá-
soby sáhnout a některý z návrhů usku-
tečnit. Zazněla třeba myšlenka umístit 
některé z navržených soch do středu 
budoucího kruhového objezdu na Žiž-
kově ulici. Proč ne,“ dodal primátor 
Vymazal.    -lm-

Brána Matky Boží bude hostit uni-
kátní interaktivní výstavu Super-
market SVĚT. Výstava vede nejen ke 
zkoumání věcí a okolností jejich vý-
roby, ale i ke zkoumání vlastních otá-
zek a postojů. Do 25. května ji mají 
možnost navštívit žáci z okolních 
škol i nejširší veřejnost.

Víte, kolik váží vaše oblečení a kolik 
je potřeba na jeho výrobu vody? I to-
to se můžete dozvědět v rámci inter-
aktivní výstavy Supermarket SVĚT, 
kterou bude hostit Brána Matky Bo-
ží v Jihlavě. „Návštěvníci si mohou ta-
ké zkusit zaplatit za čokoládu pěstiteli 
kakaovníku a sledovat, kde se peníze 
po cestě k němu ztrácejí. K prozkou-
mání zve rovněž mobil v nadživotní 
velikosti, který v sobě ukrývá neobvyk-
lá překvapení,“ doplnila jedna z au-
torek konceptu výstavy Eva Malířo-
vá z Centra globálního rozvojového 
vzdělávání společnosti NaZemi. 

 -lm-

Unikátní výstava 
objektů míří do Jihlavy

V sobotu 26. 5. 2012 bude na ná-
kladovém nádraží Jihlava město při-
staven vagon od 9 do 17 hodin. U 
vagonu bude zaměstnanec Diakonie 
přebírat materiální dary. 

Občané mohou na nádraží dopra-
vit pro ně již nepotřebné ošacení, 
peřiny, lůžkoviny, prostěradla, záclo-
ny, ručníky, utěrky, deky, látky (mini-
málně 1 m2, prosíme, nedávejte nám 
odřezky a zbytky látek) obuv - veš-
kerou nepoškozenou, domácí po-
třeby, hračky pouze nepoškozené a 
kompletní, malé funkční spotřebiče 
(konvice, fritovací hrnec... bílé, čer-
né nádobí...)

Co je důležité pro město a občany:
1/ MĚSTO PLATÍ 1000,- Kč  ZA 

1 TUNU TOHOTO ODPADU.
2/ DO VAGONU SE VEJDE 12 

TUN. 
3/ MĚSTO TOUTO AKCÍ UŠET-

ŘÍ PLATBU ZA KOMUNÁLNÍ 
ODPAD.

4/ LIDÉ JSOU SPOKOJENI, ŽE 
SE ZBAVILI NEPOTŘENÝCH VĚ-
CÍ.

Veškerý materiál, který lidé darují, 
je pracovním nástrojem pro klienty 
Diakonie Broumov, kteří  tříděním 
mají zajištěnou práci. -lm-

Víkendový vagon Diakonie

Počátkem dubna zahájily Služby 
města Jihlavy (SMJ) provoz tržni-
ce na Masarykově náměstí v Jihlavě, 
ukončení provozu bude až po Památ-
ce zesnulých dne 5. 11. 2012.

Prodejní místa na tržnici jsou v po-
době pultů, kterých je na náměstí 
umístěných 12 kusů. Trhovci mohou 
prodávat zemědělské produkty, kvě-
tiny, potraviny, řemeslné a rukodělné 
výrobky. Denní pronájem na tržnici je 
stanoven na 200 korun. 

„Zájem trhovců o prodejní místa bu-
de určitě jako každý rok úzce souviset s 
aktuálním počasím,“ řekl mluvčí SMJ 
Martin Málek. Prodávaný sortiment 
se většinou týká hospodářských pře-
bytků. Jedná se zejména o ovoce, ze-
leninu a sazenice. Tento prodej převa-
žuje zvláště v jarním období. 

„Například v minulém roce trhovci 
již od rána prodávali sazenice salátu, 
paprik, okurek, a proto věříme, že tento 
trend bude pokračovat i letos. Zázemí 
tržnice tvoří určený prostor, který nebu-
de oplocen a na noc ho nelze zamykat. 
K dispozici mají trhovci bezplatně veřej-
né WC. Na místě je také mobilní umý-
várna pro prodávající, která bude zá-
roveň sloužit i pro nakupující, takže je 
možnost si třeba opláchnout zakoupené 
zboží,“ doplnil Málek.

SMJ budou doplňovat provoz tržni-
ce také každoročním pořádáním trhů 
a jarmarků. Termíny jarmarků jsou 
záměrně spojeny s různými kulturní-
mi akcemi v Jihlavě.  -lm-

Provoz tržnice

Studenti II. ročníku SVOŠ sociální v Jihlavě připravují celostátní soutěže 
nevidomých s vodícími psy „Pomoz mi najít cestu tmou“, která se uskuteční 
v pátek 4. května od 10 hodin na Masarykově náměstí.

Hlavní části soutěže se zúčastní 15 nevidomých s vodícími psy z celé České 
republiky, v doprovodném programu si účastníci budou moci prohlédnout a 
vyzkoušet cca 150 zvláštních pomůcek pro osoby s vadou zraku a dále pre-
zentaci o výcviku vodících psů. 

Pro zájemce jsou připraveny i soutěže v psaní SMS na mobilních telefonech 
s hlasovým výstupem s krytkou na očích, chůze po stanovené trase s bílou 
holí, poznávání předmětů pomocí čichu, sluchu hmatu a další.  

Akce je určena pro širokou veřejnost, žáky základních a středních škol z Jih-
lavy a Kraje Vysočina a pro vybrané organizace.  -lm-

V Jihlavě bude soutěž 
nevidomých s vodícími psy
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Letošní Bambiriáda konaná na 
Vysočině se uskuteční na unikát-
ním místě – ve vojenském prosto-
ru v Rančířově. Veřejnost do těch-
to míst dosud neměla přístup. 

Nejen děti se tak mohou v pátek 
25. května a v sobotu 26. května 
podívat do vojenského prostoru, 
kde bude k vidění vojenská techni-
ka, například tank T-72, samohyb-
ná houfnice, Tatra T 815 a T 810, 
vrtulník Mig 24 a další vojenské 
stroje. Má to jedinou podmínku - 
protože se bude vstupovat do vo-
jenského prostoru, Armáda České 
republiky bude u vchodu chtít vi-
dět občanské průkazy dospělých 
návštěvníků.

„Ve spolupráci s armádou připra-
vujeme také ukázky bojových umění, 
ručních zbraní, samopalů a kulome-
tů a výcvik služebních psů. Součástí 
programu budou také ukázky práce 
policie, hasičů a záchranářů. Pro-
gram doplní taneční vystoupení, la-
nové aktivity, projížďky na koních a 
samozřejmě nebudou chybět stánky, 
kde se budou prezentovat sdružení 
se svými volnočasovými aktivitami,“ 
popisuje hlavní organizátor Bambi-
riády za Radu dětí a mládeže Kraje 
Vysočina Martin Paclík. 

Zájemci, kteří do Rančířova do-
razí, budou mít možnost setkat se 
a popovídat si s profesionálními 
vojáky. Z jihlavského náměstí bu-
de každou hodinu jezdit kyvadlo-
vá doprava. „Armáda nám poskytla 
své vojenské autobusy, takže zážitek 
z Bambiriády začne už v Jihlavě na 
náměstí,“ prozradil Martin Paclík. 

Bambiriáda je největší přehlídka 
činnosti sdružení dětí a mládeže v 
ČR. V jednom termínu 24. – 27. 
května probíhá v 18 městech pod 
záštitou Petra Nečase — předsedy 
vlády České republiky. 14. ročník 
Bambiriády se letos koná pod mot-
tem Nadšení i zkušenost. 

Bambiriáda je určena pro všechny 
děti, které se chtějí přijít podívat, 
něco si vyzkoušet, něco se naučit, 
něco si zahrát. Je také i pro rodiče 
s dětmi, pro školy a pro každého, 
kdo se nechce nudit nebo sedět 
doma u televize. 

Děti tak samy mohou zjistit, co 
by je nejvíce bavilo a zajímalo, a 
následně si mohou vybrat pravi-
delnou aktivitu pro svůj volný čas. 
Bambiráda na Vysočině se odehrá-
vá pod patronací hejtmana Jiřího 
Běhounka a jihlavského primátora 
Jaroslava Vymazala. -lm-

Bambiriáda se uskuteční
v tajném vojenském prostoru

Vedoucí Kottová: Investice s rozumem
(Dokončení ze str. 4)
Které investiční akce budou pri-

oritou pro roky 2012 a 2013?
V oblasti investic se bude jednat 

o akce zaměřené na zlepšování ob-
čanské vybavenosti - rekonstrukce 
kanalizace, vodovodu a komunikace 
v ul. Brněnská - Křižíkova či rozší-
ření chodníku na rohu ul. Znojem-
ská, kde vzniká nebezpečné místo 
pro chodce jdoucí směrem k City 
Parku. 

Dále je plánována modernizace a  
rozšíření kapacity MŠ Resslova, vý-
měna oken a zateplení ZŠ Demlova 
a zahájení projektové přípravy na 
rekonstrukci Domova dětí a mláde-
že. 

Významná část fi nancí   bude smě-
řovat i do oblasti dopravy, kde byly 
vyčleněny fi nanční prostředky na 
opravy chodníků a nasvětlení pře-
chodů pro chodce s cílem zlepšení 
jejich bezpečnosti. 

Nejvýznamnější dopravní pro-
jekt?

Nejvýznamnějším dopravním 
projektem bude předpokládané 
zahájení výstavby mimoúrovňové 
křižovatky na silnici I/38 (dálniční 
přivaděč), kde město jako partner 
projektu Ředitelství silnic a dálnic 
zajistí vybudování chodníků a ve-
řejného osvětlení. 

Z připravovaných projektů EU 
netrpělivě očekáváme informaci o 
odsouhlasení fi nancování projek-
tu Výstavba dopravního terminálu 
- městské nádraží Jihlava - Ia. etapa 
z Regionálního operačního progra-
mu Jihovýchod, jehož předmětem 
je přivedení MHD k nádraží Jihlava 
města a regenerace veřejného pro-
stranství před nádražím.

Které akce z vašeho pohledu ne-
jdou tak, jak byste si přála, a co je 
toho příčinou?

Na tomto místě nelze jmenovat 
konkrétní projekty.

Odbor rozvoje města se snaží ke 
všem projektům města přistupo-
vat s maximální snahou o zajištění 
úspěšné realizace jak ve vztahu k 
budoucím uživatelům vybudované 
infrastruktury, tak i k poskytovate-
lům dotací, což se nám zatím daří. 

Hm, hodně diplomatická odpo-
věď…

Jako problém u našich projektů fi -
nancovaných dotačními prostředky 
obecně vnímám vysokou a někdy až 
neúměrnou administrativní nároč-
nost realizace těchto projektů, kte-
rá je dána požadavky poskytovatelů 
dotace, které se navíc postupem ča-
su stupňují, a velkým počtem kon-
trol ze strany poskytovatele dotace 
i dalších kontrolních orgánů, které 
často opakovaně kontrolují stejný 
projekt. 

S tím vším je spojena velká ad-
ministrativní a časová zátěž. Další 
komplikace pro naši práci přinesla 
i novela zákona o veřejných zakáz-

kách, která snížila fi nanční limity 
pro veřejné zakázky, což se přímo 
úměrně projevilo v nárůstu admi-
nistrativy spojené s výběrem doda-
vatelů. 

Odbor rozvoje města považuji 
za dobře fungující tým zkušených 
pracovníků, kteří se i přes uvedené 
obtíže snaží s maximálním úsilím 
dotáhnout všechny projekty měs-
ta do úspěšného konce a získat pro 
Jihlavu a její rozvoj formou dotací 
co nejvíce dostupných fi nančních 
prostředků. 

Takže co vás trápí?
Věc, která nás opravdu trápí, ale 

nejsou časté změny zákonů a zvy-
šování administrativní náročnos-
ti projektů, s nimiž se každodenně 
snažíme vypořádat. Mnohem více 
než tyto problémy nám naši práci 
dovede spolehlivě otrávit vanda-
lismus a bezmocnost s řešením je-
ho následků, kdy je často bezpro-
středně po jejím dokončení nově 
vybudovaná občanská vybavenost 
opakovaně ničena a poškozována.
 -lm-

Jihlavská radnice jedná o zajištění exkurze do spalovny - zařízení na ener-
getické využití odpadu v Brně (www.sako.cz). Na místo i zpět zájemce do-
vezeme zdarma. Rádi bychom vyhověli s termínem, který by vyhovoval co 
nejvíce lidem. 

Na facebookové stránce města Jihlavy www.facebook.com/mesto.jihlava 
můžete vybrat, jestli se vám více hodí pracovní den (odpoledne), nebo sobo-
ta. Hlasovat se bude do 6. května (včetně).  Podle výsledku budeme jednat o 
termínu exkurze, která by se předběžně měla uskutečnit začátkem června.  

Další postup a defi nitivní termín oznámíme později. Připravujeme jeden 
autobus, v případě většího zájmu je možné jednat o další exkurzi. -rt-

Kdy na exkurzi do spalovny?

(Dokončení ze str. 20)
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RNDr. Jiří Kos: O čistotě ovzduší
(Dokončení ze str. 3)
Z karcinogenů a podezřelých karci-

nogenů jsou to třeba benzen rovněž 
spojený s dopravou, dále acetalde-
hyd a formaldehyd. Posledně jme-
novaný je spojován s provozem fi r-
my Kronospan, ale formaldehyd je 
rovněž produktem dopravy a nelze 
jeho zdroj při sledování jednoznač-
ně určit. Odděleně lze sledovat jen 
ty látky, které jsou specifi cké pro ten 
který proces. 

Firma Kronospan do zdokonale-
ní technologií šetrnějších k život-
nímu prostředí investovala velké 
peníze. Byly to dobře vynaložené 
peníze, přineslo to nějaký efekt? 

Situace je podle mě stabilizovaná, 
nezhoršuje se, to je důležité. Kon-
krétně u nejnovějších technologií 
je zjevné, že systém odlučování je 
udělaný dobře. V této oblasti fi rma 
udělala a investovala hodně, údajně 
některé části technologie slouží jako 
výukový model toho, jak postupo-
vat. 

Měření, které se ve městě dělá, je 
orientováno na některé konkrétní 
látky, které jsou specifi cké právě pro 
zpracování dřeva, neprokázalo však 
nějaké zdraví významně poškozující 
koncentrace těchto látek v prostře-
dí. Málo se také uvádí, že zmíněný a 
kritizovaný formaldehyd v atmosféře 
rychle degraduje.    

Studie také ukázala, že více než 
průmysl ovlivňují kvalitu ovzduší 
tak zvaná lokální topeniště, tedy 
topení v kamnech a kotlích. 

Jde o nekvalitní spalování nevhod-
ných materiálů včetně odpadků. 
Souvisí to s vysokými cenami paliv, 
takže se lidé snaží ušetřit a spalují 
kde co. Možná se to někomu špatně 
poslouchá, ale i spalování tak zva-
ných ekologických paliv, pokud se 
nevyrábí správným postupem, je 
pro ovzduší spíše nevhodné. Když si 
vezmeme, co všechno se třeba dá za-
listovat do pelet... Problematickým 
palivem může být i štěpka. Ne vždy 
jde o čistou dřevní hmotu. Pokud se 
taková směs spaluje v nevhodném 
nebo špatně obsluhovaném zařízení, 
efekt takového topidla je hrozný. V 

Jihlavě nemusíme chodit pro příkla-
dy daleko.

Se spalovnou jako takovou nemám 
problém. Je to vyzkoušená technolo-
gie. Otazníky mám třeba u dopravy 
odpadu ke spálení, likvidace popelo-
vin a materiálu z fi ltrů.

V Jihlavě se hovoří o výstav-
bě spalovny, přesněji zařízení na 
energetické využití odpadu. Tato 
zařízení vykazují nižší množství 
škodlivin než třeba právě kotelny 
na biomasu, někdy se o spalovně 
s nadsázkou mluví jako o pračce 
vzduchu. Co vy na to? 

Předně musím uvést, že naše hygi-
enická stanice zatím nemá žádnou 
ofi ciální informaci o tomto zařízení, 
neboť tu pochopitelně ještě žádný 
konkrétní projekt neexistuje. Nic-
méně se spalovnou jako takovou 
nemám problém. Je to vyzkoušená 
technologie, která funguje na mno-
ha místech světa. Pokud všechny 
procesy fungují, tak jak mají, tak to 
co odchází z komína, by nemělo být 
rizikové. 

Neredukuji ale téma jen na samot-
né spalování. Otazníky mám třeba 
právě u dopravy odpadu ke spálení, 
likvidace popelovin a materiálu z fi l-
trů, organizace chodu místních sběr-
ných dvorů, u umístění tohoto zaří-
zení v blízkosti obydlí, u nastavení a 

určení metodiky, kterou bude mož-
né toto zařízení měřit a posuzovat. 
Pokud bude jasno v těchto otázkách, 
tak proč tady takovou technologii 
nemít. Ale zatím tu není konkrétní 
projekt, kterým bychom se mohli 
zabývat. 

Myslíte, že by spalovna jako 
zdroj tepla a energie mohla na-
hradit právě ony kotelny, které vy-
pouštějí do ovzduší více škodlivin 
než spalovna, a tím by tedy mohla 
prospět ovzduší? 

Nahradit by je nepochybně mohla. 
Otázkou však je, zda s novou spalov-
nou budeme rušit nedávno vybudo-
vané drahé kotelny nezřídka poříze-
né s dotacemi a z toho vyplývajícími 
požadavky na dobu fungování těch-
to zařízení. Dnem spuštění spalov-
ny, která zároveň může produkovat 
teplo pro celé město, asi neskončí 
všechny ostatní zdroje tepla. 

Můžeme si ale být zcela jisti, že 
spalovna neodnaučí lidi spalovat ve 
svých kotlích odpadky, plasty a tak 
dále. To snad může změnit osvěta, 
příznivější ceny kvalitního topení či 
lepší legislativa, na jejíž dodržování 
by existovaly účinné nástroje.

Po celou dobu hovoříme přede-
vším o limitech a vlivech průmys-

lu, dopravy a spalovny na ovzdu-
ší, které vnímáme venku. Co ale 
dýcháme v našich domácnostech, 
pracovištích, kancelářích? 

Za dopoledne při vaření u plynové-
ho sporáku nadýcháte více škodlivin 
než za stejný čas v jihlavské průmys-
lové zóně. Interiéry jsou nevěřitelně 
pestrou směsicí zejména těkavých lá-
tek ať už z toho sporáku, tak také z ko-
berců, nábytku, monitorů a televizí, z 
kosmetiky, z pokojových rostlin a tak 
dále. Například pro pracovní prostře-
dí ale limity pochopitelně stanovené 
jsou. Jsou o řády měkčí než ty ven-
kovní. Přitom uvnitř domů strávíme 
nepoměrně více času. Pokud nepra-
cujeme pod širým nebem, průměrně 
trávíme 20 hodin denně v interiérech. 
Průměrný městský člověk je člověk 
jeskynní, interiérový. Limity venkov-
ního ovzduší zajímají mnoho lidí, co 
ale dýchají doma, už neřeší.

Přesuňme se tedy na závěr z ob-
lasti průmyslových zón a spalovny 
do našich domácností a do našich 
zahrad a dvorů. Co může pro lepší 
stav ovzduší dělat každý z nás? 

Je to obyčejná slušnost, ukázně-
nost, ohleduplnost. Nedělejme to, 
co nám vadí od sousedů. Je to ono 
zmiňované správné nakládání s od-
pady, kdy nebudeme pálit odpadky v 
kamnech nebo na zahradě, ale třídit 
a odevzdávat tam, kam patří. Všichni 
nyní zatoužili po krbových kamnech, 
která se stala „morem“, nezřídka se v 
nich spaluje to, co se nemá. Kamna 
často nehoří, jak by měla, to samé 
platí pro špatně seřízené kotle na 
tuhá paliva, kterých v poslední do-
bě zřejmě z ekonomických důvodů 
velmi přibylo. Pokud jsme motoristi, 
pak je to záležitost dobře seřízených 
motorů, neunikajících provozních 
kapalin apod. 

Zkusme také někdy jet hromadnou 
dopravou, pohybovat se pěšky nebo 
na kole. Pomůže také třeba udržová-
ní ploch kolem našeho obydlí, kte-
rým se dá zamezit obyčejnému, ale 
velmi nepříjemnému prášení se. Jsou 
to drobnosti, ale v množství je pak 
dopad našeho chování k životnímu 
prostředí, ve zlém i v dobrém, velký.
 -rt-

RNDR. JIŘÍ KOS, Krajská hygienická stanice.  Foto: archiv MMJ

do 6. 5.  
MINERÁLNÍ VODY ČESKÉ 
REPUBLIKY
Výstava realizovaná ve spolupráci s 

Martinem Janoškou, autorem knihy 
„Minerálníprameny v Čechách, na 
Moravě a ve Slezsku“.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

do 10. 5.  
DANA SAHÁNKOVÁ:  
UNUS MUNDUS
Galerie Půda, Joštova 27

do 11. 5.  
CO TĚ V HLAVĚ NAPADNE
Obrazy klientů Denního a týdenní-

ho stacionáře Jihlava.
Galerie – Horácké divadlo Jihlava, 

Komenského 22

do 13. 5. 
MARTIN MAINER
Martin Mainer je jednou z nejvý-

znamnějších osobností současné čes-
ké malby, s kořeny v generaci 80.let. 

OGV, Komenského 10

do 19. 5. 
KDYŽ SE SKLÍZÍ BŘÍZÍ
Ateliér Přírodní materiály Fakul-

ty umění a designu Univerzity Ja-
na Evangelisty Purkyně v Ústí nad 
Labem. Galerie Jána Šmoka, atelié-
ry Střední umělecké školy grafi cké, 
Dvořákova 12

do 25. 5.  
100 LET ČESKÉHO 
SKA UTINGU 
Městská knihovna, Hluboká 1

do 25. 5.  
Interaktivní výstava 
„SUPERMARKET SVĚT“

Na pěti stanovištích s interaktivními 
předměty a panely mohou návštěvní-
ci zvážit své oblečení, rozeberou mo-
bil v nadživotní velikosti, zaplatí za 
čokoládu pěstiteli kakaovníku a sle-
dují, kde se peníze po cestě k němu 
ztrácejí. Brána Matky Boží, Turistické 
informační centrum, Věžní 1

do 27. 5. 
STŘÍPKY ZE SKA UTSKÉHO 
TÁBORA  2011
Výstava fotografi í představující čin-

nost jihlavské skautské organizace.
Kavárna Muzeum, Masarykovo 

nám. 55
do 31. 5. 
Pavel Horák – Paul van den Berg: 
POHLED NA SVĚT 
KRÁSNOHLEDEM 
též „romantické zámky a hrady“ 
Obrazy, kresby, umělecké tisky. 

Hotel Gustav Mahler, Křížová 4
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do 31. 5.  
Milada Šindlerová: PASTELY
Minigalerie Trifoil, grafi cké papíry, 

Husova 10

do 31. 5.   
FOTOGRA FIE
Výstava fotografi í člena Horáckého 

fotoklubu Jihlava fotografa Vladimí-
ra Hůly.

Double Decker café – restaurant, 
City Park, Hradební 1

do 31. 5.
Karel Slimáček: 
TOULKY ČESKEM 
Poetické krajiny objektivem člena 

Horáckého fotoklubu Jihlava
Kavárna Salott o, Bezručova 1580/7

do 3. 6.  
ALFONS MUCHA
Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4

do 10. 6.  
ARCHEOLOGIE VYSOČINY 
aneb co se skrývá pod povrchem
Výstava představující výsledky ar-

cheologických výzkumů za poslední 
dva roky, které byly realizovány v na-
šem kraji. 

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

do 17. 6. 
ARCHEOLOGIE – HISTORIE
 – PERIFERIE
Kolonizace Českomoravské vrcho-

viny do poloviny 13. století z pohle-
du archeologie a historie. 

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

do 24. 6.  
NA KOSO 
Výstavní program OGV Alternativa 

2012 pokračuje další výstavou, která 
pod názvem „NA KOSO“ prezentuje 
současné tendence tvorby studentů 
Ateliéru sochařství II Fakulty výtvar-
ných umění při VUT v Brně. 

OGV, Galerie Alternativa, budova 
Komenského 10

do 30. 6.  
Výstava studentských prací 
ateliéru obor malba a ilustrace
SUPŠ Jihlava – Helenín. 
DNK – foyer a Violka. 
Divadlo  Na Kopečku, Psychiatric-

ká léčebna, Brněnská 54

do 30. 6.  
BAREVNÁ OHLÉDNUTÍ
Výstava věnovaná památce jihlav-

ských obětí holocaustu. Výstava pre-
zentuje výtvarné práce žáků Základní 
školy v Třešti a studentů Gymnázia v 
Jihlavě vytvořené v rámci projektu 
Židovské šlépěje v dějinách Jihlavska 
pořádané Muzeem Vysočiny v Jihla-
vě.

Obřadní síň židovského hřbitova, 
ul. U Cvičiště

do 30. 6.  
FOUR SEASONS – Čtyři roční 
období aneb Ukázali jsme, 
že dokážeme víc
Fotografi e Michala Šamana Kouby 

z představení klientů DTS Jihlava v 
divadle DIOD 14. 10. 2011

Bez obav, prodejní galerie a výtvar-
ná dílna Denního a týdenního staci-
onáře Jihlava, Husova 16

do 31. 7.  
Josef Ptáček a Oldřich Mikulica: 
RYTÍŘI NEBES 
Fotografi e a texty o dravých ptá-

cích.
Hlavní vstupní areál zoo – výstavní 

místnost.

do 7. 10.  
ZAMLČENÁ MODERNA 
/ ILUZE A SNY
Katalog k výstavě - publikace v sa-

mostatné české a německé verzi, 345 
stran, 314 barevných reprodukcí. 
Komentované prohlídky (vždy od 
16.00 hod.):  10. 5. 2012 Patrik Ši-
mon, 24. 5. 2012 Aleš Seifert, 30. 5. 
2012 Aleš Seifert. Přednášky (vždy 
od 18.00 hod.): 10. 5. 2012 Patrik 
Šimon / Emil Orlik a jeho svět, 16. 
5. 2012 Milan Hlavačka / Moderni-
zace, Jan Tabor / Umění a osvobo-
zení I., 17. 5. Patrik Šimon / Gustav 
Klimt a krize osobnosti přelomu sto-
letí, 24. 5. 2012 Václav Hájek / Vlasy 
- Vlna – Proudění, 30. 5. 2012 Phi-
lipp Lesiak / Kouzlo minulosti krizi 
navzdory, Jan Tabor / Umění a osvo-
bození II/. 

Oblastní galerie Vysočiny

květen 
„ZVINO VA AFRICA“
Výstava afrických dřevěných skulp-

tur ze Zimbabwe.
Zoo Jihlava, Africká vesnice Ma-

tongo, areál

květen 
PRODEJNÍ VÝSTAVA 
AFRICKÉHO UMĚNÍ 
TINGATINGA
Zoo Jihlava, Africká vesnice Ma-

tongo, škola. Prohlídka pouze po te-
lefonické domluvě

1. 5. – 31. 8. 
SVĚTLO VYSOČINY
Fotografi e Milana Macháčka. Ver-

nisáž 2. 5. v 15.00 hodin.
Kavárna Dena, Fibichova 28

2. 5. – 31. 5.  
SATIRA  V GRA FICE
Adolf Born, Jiří Slíva a další.
M+K galerie, Čajkovského 33

2. 5. – 31. 5. 
PREZENTACE ČINNOSTI 
MUZEA VYSOČINY 
PELHŘIMOV – projekt Muzea 

4U Krajský úřad Kraje Vysočina, 
Žižkova 57, Budova A

2. 5. – 29. 5.  
LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žiž-

kova 57, Budova B

2. 5. – 31. 5. 
PREZENTACE ČINNOSTI 
MUZEA VYSOČINY 
PELHŘIMOV – projekt Muzea 

4U Krajský úřad Kraje Vysočina, 
Žižkova 57, Budova A

2. 5. – 29. 5.  
LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žiž-

kova 57, Budova B

3. 5. – 29. 5. 
NĚKOMU SMRT, 
NĚKOMU ŽIVOT 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žiž-

kova 57, Budova B

7. 5. – 18. 5.  
FOTOÚLOVKY
Fotografi e Ing. Karla Ženíška
Doprovodná výstava k přehlídce 

chovatelských trofejí. 
Magistrát města Jihlavy, Masaryko-

vo nám. 1

8. 5. – 30. 6. 
PODVODNÍ SVĚT 
Fotografi cká výstava Mgr. Marti-

ny Balzarové v Zoo Jihlava – nový 
vstupní areál.

10. 5. – 10. 6.  
SÁRA  SAUDKOVÁ 
– Fotografi e IV
V pořadí již čtvrté setkání s tvor-

bou známé fotografk y.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

11. 5. – 14. 5.  
CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA  
TROFEJÍ
Výstava ve velké gotické síni jihlav-

ské radnice.

11. 5. – 15. 6.  
OBSAH TICHA
Výstava studentů FAVU VUT: 

Zdeněk Rynes, Ivana Bendová. Ver-
nisáž v 18.00 hodin. Vystoupení di-
vadla MÝTUS.

Klub Zacheus, Komenského 20

12. 5. – 29. 6.  
ALICE PAVELCOVÁ 
– OBRA ZY
Galerie – Horácké divadlo Jihlava, 

Komenského 22

23. 5. – 16. 6.  
FRA NTIŠEK FILIPI, 
NORA  FUXOVÁ – MALBY
Galerie Jána Šmoka, ateliéry Střed-

ní umělecké školy grafi cké, Dvořáko-
va 12

25. 5. ve 20.00 
MUZEJNÍ NOC 2012
Koncert skupiny MISS MORA VIA 

(AUT). 
OGV, Masarykovo nám. 24

25. 5. – 26. 8.  
OKLAMEM SMRŤ, 
PREHLTNEM NOC  
(Martin Gerboc, Jiří Petrbok 
a Daniel Pitín)
Výstava „Oklamem smrť, prehlt-

nem noc“ je představením aktuální 
tvorby tří současných malířů ze Slo-
venska a České republiky. Vernisáž 
výstavy 25. 5. 2012 v 18.00 hod. bu-
de součástí Muzejní noci 2012.

OGV, Komenského 10

25. 5.  
MUZEJNÍ NOC 2012
Vernisáž výstavy Oklamem smrť, 

prehltnem noc. - Komentovaná 
prohlídka výstavy Oklamem smrť, 
prehltnem noc ve 20.00 hod.  - DJ 
CHILO ERIBENNE (AUT) vs. DJ 
TRIGGBEAT (CZ) od 18.00 do 
22.00 hod.- Prohlídka galerie (volný 
vstup).

OGV, Komenského 10

29. 5. – 1. 7. 
DĚTI, DĚTI, DĚTI…
Výstava fotografi ckých průhledů 

Ivety Vackové do dětského světa.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

1. 6. – 31. 7.  
Vladislav Kukla: 
PRÁCE NA PAPÍŘE
Minigalerie Trifoil, grafi cké papíry, 

Husova 10

10. 5. v 17.00 
PATAGONIE – Chile, Argentina 
– hotelbusem po světě
Cestopisná přednáška Boba Stupka.

24. 5. v 17.00 
STAROVĚKÝ EGYPT mezi 
Alexandrem Velikým 
a  Kleopatrou 
– spisovatele Luďka V. Vellnera. 
Přednáška je věnována jedné z vý-

znamných epoch dějin starověkého 
Egypta, panování dynastie Ptolema-
iovců, čili době hellénistické v širším 
kontextu východního Středomoří. 

31. 5. v 17.00 
ŠAMANISMUS 
A DNEŠNÍ ČLOVĚK 
Přednáška Marty Pejchalové věnu-

jící se šamanismu a jeho uplatnění v 
praktickém životě a léčení. 

VELKÁ SCÉNA
2. 5. v 19.00 
T. Pratchett  – S. Briggs:  
SOUDNÉ SESTRY
Pratchett ovy příběhy, oplývající vy-

nikajícím smyslem pro sarkastický 
humor a drama, nás přivádějí na „Ze-
měplochu“, která je placatá a putuje 
vesmírem na zádech obrovské želvy. 
Jeho díla jsou parodií na současný svět 
a Soudné sestry jsou vlastně parodií 
na Shakespearovu tragédii Macbeth, 
s jehož postavami se v díle setkáváme. 
V této nepředstavitelné a neodolatel-
né komedii se však do královské poli-
tiky Zeměplochy zamíchají tři hodné 
čarodějky, které chtějí, aby na trůn 
usedl ten správný král…D /5/

3. 5. v 19.00 
B. Comden – A. Green:  
ZPÍVÁNÍ V DEŠTI 
Dějištěm této bláznivé, optimistic-

ké i romantické komedie o počátcích 
zvukového fi lmu, kdy mnohá fi lmo-
vá studia hledala způsob, jak zachrá-
nit kariéru svých odporně pištících 
a špatně mluvících hvězd němého 
fi lmu, je Hollywood druhé poloviny 
dvacátých let. Výtečné swingové me-
lodie a brilantní stepařská čísla jsou 
základním stavebním kamenem této 
hudební show. T /5/

4. 5. v 09.30 
R. Cooney: 
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
Když už lhát, tak nehorázně a hlavně 

všem! To je zásada MUDr. Mortimera, 
kterou dodržuje, když se mu události 
vymknou z rukou. A důvod má oprav-
du zásadní. Dozvědět se před důleži-
tou vědeckou přednáškou, že má osm-
náctiletého syna, to by vyvedlo z míry 
každého trochu zodpovědného muže, 
obzvlášť, když hrozí, že se jeho zákoni-
tá manželka může každou vteřinu se-
tkat s bývalou milenkou a matkou oné 
nečekané vánoční nadílky.  Zadáno.
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5. 5. v 19.00 
T. Pratchett  – S. Briggs:  
SOUDNÉ SESTRY 
E /5/

9. 5. v 19. 00 
T. Pratchett  – S. Briggs:  
SOUDNÉ SESTRY 
O /5/

10. 5. v 19.00 
P. Shaff er:  AMADEUS
Je velmi pravděpodobné, že kdy-

by nebylo W. A. Mozarta, asi by jen 
málokdo dnes znal Salieriho. Kolik 
je na vztahu těchto dvou protiklad-
ných charakterů historické pravdy, 
není důležité. Důležité je, že autor 
vytvořil geniální konstrukci střetu 
mezi božským talentem a upachtě-
nou uměleckou ctižádostivostí a ka-
riérismem, konfrontaci génia s prů-
měrností. Mimo předpl.

11. 5. v 19.00 
B. Comden – A. Green:  
ZPÍVÁNÍ V DEŠTI  
mimo předpl.

12. 5. v 19.00 
J. C. Carriére:  TERA SA
Carriére v tomto díle vytváří pro-

střednictvím sedmi různorodých po-
stav obraz současného člověka v sou-
kolí moderní civilizace. Komediální 
hříčka se odehrává v Paříži v jednom 
bytě s tajemnou terasou. V tomto 
bytě se lidé setkávají a zároveň se mí-
její, byt je jim chvilkovým útočištěm 
před vnějším světem a tajemství zá-
hadné terasy se pomalu odhaluje. 
P /6/

14. 5. v 19.00 
J. C. Carriére:  TERA SA 
A /6/

15. 5. v 19.00 
J. C. Carriére:  TERA SA 
H /6/

16. 5. v 19.00 
T. Pratchett  – S. Briggs:  
SOUDNÉ SESTRY
KV/5/

17. 5. v 19.00 
J. C. Carriére:  TERA SA 
L /5/

18. 5. v 19.00 
B. Comden – A. Green:  
ZPÍVÁNÍ V DEŠTI 
K /5/

19. 5. v 19.00 
J. C. Carriére:  TERA SA 
B /5/

21. 5. v 10.00 
L. Carroll:  
ALENKA  V ŘÍŠI 
ZA ZRCADLEM
Koho nezajímá, co se opravdu skrý-

vá za zrcadlem? Co když je tam úplně 
jiný svět než ten, ve kterém stojíme? 
Důležité je nebát se a tiše s Alenkou 
prostoupit tím zrcadlem… A hned 
zjistíme, že ten svět „tam“ je trochu 
převrácený vzhůru nohama a žijí tam 
bytosti, které se občas objeví v našich 
snech. Kam taky jinam by mizely. Ma-
jí tam sice jiná pravidla i čas tam běží 
trochu jinak, ale to pochopí každý, 
kdo trochu sní. Mimo předpl.

22. 5. v 19.00 
J. C. Carriére:  TERA SA 
J /6/

23. 5. v 17.00 
T. Pratchett  – S. Briggs:  
SOUDNÉ SESTRY
mimo předpl.

24. 5. v 19.00 
SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ 
ZÁSLUŽNÝCH MEDAILÍ 
zadáno

25. 5. v 19.00 
J. C. Carriére:  TERA SA 
C /5/

29. 5. v 19.00 
KONCERT PRO FIRMU 
BOSCH 
zadáno

30. 5. v 19.00 
R. Cooney: 

RODINA JE ZÁKLAD STÁTU 
mimo předpl.

31. 5. v 19.00 
J. C. Carriére:  TERA SA 
U /6/

MALÁ SCÉNA
28. 5. v 09.00 a 10.30 
M. Junášek: 
TRPASLÍCI A SNĚHURKA 
Rozverná adaptace klasické pohád-

ky okořeněná půvabnými písničkami 
má všechny předpoklady být příjem-
ným představením nabízejícím do-
statek radosti a potěšení dětem i do-
spělým.  Mimo předpl.

DIVADELNÍ KLUB
4. 5. v 19.00 
ČTENÍ POEZIE + VÝSTAVA
Milostná a erotická poezie. Čtou 

herci HDJ a studenti gymnázia. V 
rámci podvečera bude i vernisáž Ale-
še Kauera nazvaná GLAMOUR. Ta 
začne v 18 hodin. Vstupné dobrovol-
né. 

24. 5. v 19.00 
Jakub Škrdla: 
MYSTÉRIUM SVĚT 
Píše se rok 1969. 20. července ve 

22.15 centrálního amerického ča-
su Neil Armstrong spatří z povrchu 
Měsíce planetu Zemi a z reprodukto-
rů se ozve: „Z Měsíce se svět podobá 
cirkusové manéži.“ O úžasném „Cir-
kusu Svět“, kde program právě začíná 
a jen na nás záleží, jaký doopravdy 
bude, vypráví JAKUB ŠKRDLA.

Brněnská 54

5. 5. v 10.00 
PIRÁTSKÁ POHÁDKA  
Veselá pohádka nejen pro pacienty, 

hrají KOBYLKY Jihlava.

10. 5. v 19.00 
Mario Gelardi: ZLOMATKA  
Divadelní představení hraje DS 

Zmatkaři Dobronín v režii Vladimí-
ra Mátla.

13. 5. v 15.00 
JAK SE HONZA DOSTAL 
NA HRA D 
Výpravná pohádka na motivy bá-

chorek o českém Honzovi. Hraje 
Divadelní společnost Julie Jurištové 
Praha.

15. 5. v 19.00 
PERU
178 dní sama nejen po stopách In-

ků a šamanů – JIH. Dobrodružná fo-
tovyprávění Štěpánky Jakešové.

16. 5. v 8.30 a 10.00 
JEŽIBABY A ŽENICHOVÉ
Pohádkové představení pro děti MŠ, 

ZŠ hraje Divadlo MALÉhRY Brno.

Tyršova 12

11. 5. ve 21.00
DIVINORUM FEST
1. ročník audiovizuálního festivalu 

elektronické experimentální hudby. 
S italským zvukovým mágem nazý-
vaným BAD SECTOR. S domácí 
darkambientní legendou TABOR 
RA DOSTI, pražským projectem IN-
STINCT PRIMAL a ženou DEUS 
EX MACHINA prezentující sou-
časný hard dubstep. Večer zakončí 
společným elektro setem jihlavské 
Elektrio. 

12. 5. v 19.30 
ZEPPO
Divadelní fantazie, která vypráví 

pohybem, tancem, akrobacií a stíno-
hrou o cestě jednoho komedianta za 
svým osudem. Zeppo je komediant, 
který chodí po světě s kufrem plným 
loutek a vypravuje příběh „O Elfovi, 
krásné Víle a zlém Čaroději “. A hlav-
ně o tom, že Dobro - jako zázrakem- 
nakonec vždy přemůže to zlé. 

13. 5. v 17.00 
ZEPPO  

16. 5. v 19.30 
KLEŠTĚNEC Z PRA LESA
Propletenec pěti komedií, který se 

pohybuje na hranici chaosu, přičemž 
ponechává vtip a různé končetiny 
trčet na všechny strany. Hustá směs 
humoru černého i růžového, jemné-
ho i kruťáckého, potutelného i roz-
marného, zejména však parodického. 

18. 5. v 19.30 
LAKOMEC
Nebezpečně aktuální komedie, kde 

o peníze jde až v první řadě. Neu-
věřitelné zápletky i nedorozumění 
v klasickém díle světové dramatiky.  
Harpagon, peníze, vdavky. Úžasné 
kostýmy a neuvěřitelný smysl pro 
humor. Prostě BEZRUČI! 

19. 5. ve 21.00 
HAVANA PARTY 
Pořádný mejdan v latinsko - ame-

rickém stylu! DJ´s, workshop zum-
by, taneční skupina Street Busters, 
videoprojekce a mnoho další zábavy. 
Přijďte s námi oslavit příchod léta! 
Akce se koná v prostorách DIODu, 
ale i v přilehlé kavárně a foyer. 

23. 5. v 19.30 
BOB’S YOUR UNCLE / A JE TO
Představení, ve kterém se jedná o 

experimentální stmelení truhlářské-
ho řemesla s divadelní akcí na jevišti, 
a to i za pomocí otevřené aukce. Zú-
častněte se dražby, ze které si nepo-
chybně domů něco odnesete. Mimo 
jiné vám poradíme jak zacházet s Va-
ším časem. A je to! (Představení pro-
bíhá v angličtině s živým překladem 
na jevišti.) Jan Bárta (CZ) a Daan 
Simons (NL). 

24. 5. ve 20.00 
LÉČENÍ S ARCHANDĚLY
Nejúspěšnější celosvětově uznáva-

ný český skladatel novodobé relaxač-
ní hudby, vizionář a hudební léčitel. 
Součástí multimediálního koncertu 
bude projekce obrazů Zdeňka Hajné-
ho, dále pak léčivých andělských man-
dal a mluvená andělská meditace. 

25. 5. v 19.30 
DE FACTO MIMOCHODNÍK 
11: ZAČÍNÁME KONČIT
Revuální pořád De Facto Mimo 

potřinácté a opět jinak. Dramatický 
pokus o rekonstrukci jedenáctého 
Mimochodníku, na který jsme všich-
ni zapomněli. Písně, skeče, narozeni-
ny! Židling! Polární energie! Mrtvý 
dokument! Laciné taneční fi gury! A 
na závěr malá premiéra zcela nového 
divadelního kusu! 

29. 5. v 19.30 
EM A ON
Filmový dokument o dvojici non-

konformních umělců. První si říká 
EM Rudenko a je autorem absurd-
ních básní, plných záměrných non-
sensů. Druhý - užívající pseudonym 
Xavier Baumaxa - je originální pís-
ničkář, jenž svou tvorbu zakládá na 
parodiích zprofanovaných žánrů. 
Film bude doprovázen debatou s re-
žisérem V. Michálek a koncertem X. 
Baumaxy. 

30. 5. v 19.30 
NA VĚTVI! 
Divadelně cirkusové představe-

ní s prvky koncertu a kabaretu, jež 
nás neustále provází mezi „užaslý-
mi“ tragickými a komickými hrdiny, 
klauny ovládanými posedlostmi a ší-
lenstvím, které dávají průchod jejich 
mluvě i jejich jednání. Překypují ta-
kovými silami a takovým elánem, že 
je to až může porazit.

5. 5. v 10.00 
POJĎTE S NÁMI 
ZA ZVÍŘÁTKY
Písničky o zvířátkách, soutěže.

12. 5. v 10.00 
JEŽKOVY POHÁDKY
Pohádka a písničky z pohádek.

19. 5. v 10.00 
JEŽEK NA DIVOKÉM ZÁPADĚ
Westernová show pro děti.

26. 5. v 10.00 
JEŽKŮV DĚTSKÝ DEN
Oslava dětského dne.

Jarní 22 (areál MŠ), Jihlava 
– Horní Kosov 

17. 5. ve 20.00 
MICHAL VIEWEGH 
– HALINA PAWLOWSKÁ 
– IVA HERCÍKOVÁ: 
„TŘI V HÁJI“
Láska versus Sex v komedii o vzta-

zích během krize středního věku. 
Divadelní adaptace stejnojmenného 
literárního bestselleru. Hrají: Micha-
ela Kuklová, Jindra Kriegel, Martin 
Zounar / Tomáš Krejčíř, Vanda Ká-
rolyi Konečná, Veronika Nová. 

Žižkova 15
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5. 5. v 10.00 
Z KOMIXU DO KOMIXU aneb 
co vyskákalo z časopisu
Divadelní představení souboru 

DDM JI „Kašpárek“. Ve spolupráci s 
BO-BO divadlem. 

7. 5. v 9.00 
FLORBALOVÝ TURNAJ 
TROJIC
Od 9.00 v tělocvičně DDM JI, Br-

něnská 29, systém 2+1, možno vlast-
ní výstroj a výzbroj, startovné 30,- na 
osobu, nutno se přihlásit do 3. 5. – 
rychetsky@ddm.ji.cz

15. 5. v 8.30 
PRÁVO HROU
II. ročník postupové preventivní 

akce pro žáky ZŠ a gymnázií okresu 
Jihlava. Od 8.30 hodin v kině Dukla. 

17. 5. v 8.00 
HLÍDKY MLADÝCH 
ZDRA VOTNÍKŮ
44. ročník okresního kola pro šesti-

členné hlídky žáků ZŠ a gymnázií.
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3. 5. v 19.00 
VIVALDIANNO TOUR 2012
Multižánrová audiovizuální show 

Jaroslava Svěceného a Michala Dvo-
řáka. 

13. 5. v 19.00 
17. 5. v 19.00 
JOSEF ZÍMA s orchestrem 
Jiřího Sládka
Jako host vystoupí YVETT A SI-

MONOVÁ. Večerem provází Dali-
mil Klapka nebo Jaroslav Suchánek. 

22. 5. v 19.30 
TARA  FUKI
Světově uznávané dívčí violoncel-

lové duo ve složení Dorota Bárová a 
Andrea Konstankiewicz. 

29. 5. v 19.30 
PACORA  TRIO
Hudby tria je postavená na prolí-

nání jazzu a folklóru, podbarvená 
prvky vážné hudby. Stanislav Palúch, 
Marcel Comendant, Róbert Ragan. 

29. 5. v 19.00 
VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM, 
KDYŽ TEČE VODA
Divadelní komedie. Hrají Petr Ná-

rožný, Václav Vydra, Naďa Konvalin-
ková, Jiří Ptáčník, Dana Morávková/
Eva Janoušková a Květa Fialová/Li-
buše Švormová. 

Pořady pro školy 
4. 5. v 9.00 
ISLÁMSKÉ ORGANIZACE, 
SEBEVRA ŽEDNÝ 
TERORISMUS 
A KULT MUČEDNÍKA 
Aktuální a mimořádně poutavá 

přednáška Mgr. Tomáše RA DĚJE 
Divadelní sál DKO Jihlava.  Určeno: 
žákům 9. Tříd ZŠ a studentům SŠ.  
Délka pořadu: 3 vyučovací hodiny. 

Tolstého 2

3. 5. v 18.00 
MUZIKOTERA PIE 
– relaxace Blanka Haluzová 
a Honza Ježek 

6. 5. v 17.00 
MEDITAČNÍ SETKÁNÍ 
S MUZIKOHRA NÍM 
- Mgr. Lucie Poláková 

6. 5. ve 20.00 
ÚPLŇKOVÁ MEDITACE
za Lásku, Mír a Světlo na Zemi na 

Meditačním kopci nad Skalkou - 
Mgr. Lucie Poláková 

7. 5. v 17.00 
PODSTATA ZDRA VÍ 
A NEMOCI 
– PhDr. Jiří Hřebíček, Irena Krásná 

11. 5. v 17.00 
AUTOMATICKÁ KRESBA 
- pohled do duše skrze intuitivní 

tvorbu - arteterapeutka Mgr. Lucie 
Poláková  

12. 5. ve 14.00 
ASTROPSYCHOLOGIE  
A ASTROZDRA VÍ, aneb jak 
porozumět vlastní duši 
na základě horoskopu 
- Mgr. Lucie Poláková  

14. 5. v 17.00 
VYŠETŘENÍ BEZ KA PKY 
KRVE – Ing. Miroslav Hadaš  

U Větrníku 13

12. 5. – 20. 5.   
TÝDEN PRO RODINU:

12. 5. 10.00 – 16.00 
SENOHRA NÍ NA SKA LCE
Tvoření ze sena, Běh rodin, Dílna 

bubnování, Dílna žonglování, Po-
hádka divadla De Facto  Mimo, Pár-
ty program – Klaunovo vystoupení, 
modelování z balónků. Po celý den 
domácí koláče, kotlíkový guláš, pro-
dej  drobností pro radost.

14. 5. – 18. 5.   
TÝDEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ
Centrum pro rodinu Vysočina

14. 5. v 18.00 
KONCERT RODIN
Oblastní galerie Vysočiny

20. 5.   
MŠE SVATÁ PRO RODINY
V kostele u Matky Boží v 10.00 ho-

din.

Chlumova 3

speciál 
– ANIMACE V KINĚ DUKLA

duben až červen, každé úterý a stře-
da, to nejlepší z animovaných fi lmů:

Jana Masaryka 20,

1. – 2. 5. v 19.30 
ILUZIONISTA
FR/VB 2010, animovaný, titulky, cca 

90 min. Příběh zestárlého iluzionisty, 
který putuje se svým uměním od ves-
nice k vesnici. Jednoho dne v zapadlé 
vísce narazí na mladou obdivovatelku, 
která opravdu věří tomu, že dokáže dě-
lat zázraky. Režie: Sylvian Chomet.

Mládeži přístupný / Vstupné 70 Kč, 
kinosál Edison.

8. – 9. 5. v 19.30 
MRTVÁ NEVĚSTA 
TIMA BURTONA
USA 2005, animovaný, titulky, cca 

77 min. Děj animovaného příběhu se 
odehrává ve viktoriánské vesnici v 19. 
století a sleduje příběh Viktora, mladé-
ho muže vtaženého do podsvětí, kde je 
oženěn s tajemnou mrtvou nevěstou. 
Hrají hlasy: Johnny Depp, Helena Bon-
ham-Carter, Emily Watson ad. Režie: 
Tim Burton, Mike Johnson. Přístupný 
od 12 let / Vstupné 70 Kč, kinosál Edi-
son

15. – 16. 5. v 19.30 
MARY A MAX
Austrálie 2008, animovaný, titulky, 

cca 92 min. Jedno úžasné přátelství. Re-
žie: Adam Elliot. Přístupný od 12 let / 
Vstupné 70 Kč, kinosál Edison.

22. – 23. 5. v 19.30
NĚCO Z ALENKY
Československo/Švýcarsko 1987, cca 

84 min. Demonstruje propojení reality 
a snu. Hraje: Kristýna Kohoutová Scé-
nář a režie: Jan Švankmajer. Přístupný / 
Vstupné 70 Kč, kinosál Edison.

29. – 30. 5. v 19.30
VALČÍK S BAŠÍREM
Izrael/Něm/FR 2008, animované 

drama, titulky, cca 85 min. Autobiogra-
fi cký hrdina Ari se vydává za dávnými 
známými, kteří mu mohou pomoci vy-
bavit si vzpomínky na krutý masakr v 
palestinských uprchlických táborech. 
Režie: Ari Folman. Přístupný od 15 let 
/ Vstupné 70 Kč, kinosál Edison.

5. – 6. 6. v 19.30 
FARMA ZVÍŘAT
VB 1954, animovaný, titulky, cca 72 

min. Animovaná Farma zvířat je adap-
tací slavné stejnojmenné bajky George 
Orwella o nebezpečí totalitních systé-
mů, jenž se stal ostrou kritikou stalin-
ského režimu. Režie: John Halas, Joy 
Batchelorová. Přístupný / Vstupné 70 
Kč, kinosál Edison.

26. 4. ve 20.00 
OKRESNÍ PŘEBOR 
– POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA  
HNÁTKA 
ČR 2012, komedie, cca 104 min. „Na 

žádnej ťúkes nemáte, jste dřeváci, a pro-
to taky hrajete vokres.“ Hrají: Miroslav 
Krobot, Ondřej Vetchý, Luděk Sobo-
ta, David Novotný ad. Scénář a režie: 
Jan Prušinovský. Přístupný od 12 let / 
Vstupné 75 Kč, kinosál Reform.

27. – 29. 4. ve 20.00 a 22.00
30. 4. – 2. 5. v 17.30 a 20.00
OKRESNÍ PŘEBOR 
– POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA  
HNÁTKA  

30. 4. – 2. 5. v 17.00 
ZATÍMCO SPÍŠ
Španělsko 2011, horor/thriller, titul-

ky, cca 102 min. Denně se probouzíte 
do bezpečí svého domova. Ale na jak 
dlouho je bezpečný? Hrají: Luis Tosar, 

Marta Etura, Alberto San Juan ad. Re-
žie: Jaume Balagueró. Přístupný od 15 
let / Vstupné 80 Kč, kinosál Edison.

3. – 6. 5. v 17.30 a 20.00 
PRCI, PRCI, PRCIČKY: 
ŠKOLNÍ SRA Z
USA 2012, komedie, titulky, cca 113 

min. To nejlepší nakonec. Hrají: Jason 
Biggs, Alyson Hannigan, Sean William 
Scott  ad. Režie: Jon Hurwitz. Přístupný 
od 15 let / Vstupné 75 Kč, kinosál Re-
form

7.5. v 17.30 a 20.00 
PRCI, PRCI, PRCIČKY: 
ŠKOLNÍ SRA Z 

8. – 9. 5. v 17.30 a 20.00 
PRCI, PRCI, PRCIČKY: 
ŠKOLNÍ SRA Z 

3. – 6. 5. v 17.00 a 19.30 
PROBUDÍM SE VČERA 
ČR 2012, školní komedie, cca 120 

min. Film o cestě za studentskou láskou 
do nedávné minulosti aneb: Co neudě-
láš dnes, musíš dokončit včera. Hrají: 
Eva Josefíková, Jiří Mádl, Filip Blažek, 
Martina Válková ad. Režie: Miloš Šmíd-
majer. Přístupný / Vstupné 90 Kč, kino-
sál Edison

7. – 9. 5. v 17.00 
PROBUDÍM SE VČERA  

10. – 11. 5. v 17.30 
LORA X
USA 2012, animovaná pohádka, 

český dabing, cca 86 min. Co uděláte, 
když chce vaše životní láska opravdický 
strom a na světě už žádné opravdické 
stromy nejsou? Hrají hlasy: Tomáš Ju-
řička, Otakar Brousek, Miriam Kantor-
ková ad. Režie: Chris Renaud. Přístup-
ný / Vstupné 75 Kč, kinosál Reform

12. – 13. 5. v  17.00 
LORA X 

10. – 11. 5. v 19.30 
OBČAN HAVEL
ČR 2008, dokumentární, cca 119 min. 

Scény z prezidentské kuchyně. Hrají: 
Václav Havel, Bill Clinton, Jan Tříska, 
Václav Klaus ad. Režie: Pavel Koutecký, 
Miroslav Janek. Přístupný / Vstupné 70 
Kč, kinosál Edison

10. – 11. 5. v 20.00
ANONYM
VB/Něm 2011, širokoúhlé drama, ti-

tulky, cca 130 min. Kdo opravdu napsal 
dílo světoznámého spisovatele Willia-
ma Shakespeara? Hrají: Rhys Ifans, Va-
nessa Redgrave, Joely Richardson ad. 
Režie: Roland Emmerich. Přístupný od 
12 let / Vstupné 80 Kč, kinosál Reform

12. – 13. 5. v 19.30
ANONYM 

12. – 13. 5. v 17.30 a 20.00
SHERLOCK HOLMES: 
HRA  STÍNŮ
USA 2011, akční, titulky, cca 129 min. 

Sherlock Holmes býval nejchytřejším 
mužem salónu… až dosud. Na scéně 
je ovšem nový kriminalistický mozek 
– profesor Moriarty, který se intelektu-
álně Holmesovi nejen vyrovná, ale jeho 
cit pro špatnost spolu s naprosto chybě-
jícím pocitem svědomí mu vlastně mů-
že pomoci slavného detektiva předstih-
nout. Hrají: Robert Downey Jr., Jude 
Law, Rachel McAdams ad. Režie: Guy 
Ritchie. Přístupný / Vstupné 90 Kč, ki-
nosál Reform.
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14. – 16. 5. v 17.30 
VĚRA  68
ČR 2012, dokumentární, cca 90 min. 

Vzlety a pády nejslavnější české gym-
nastky Věry Čáslavské. Hrají: Věra Čá-
slavská, Václav Havel, Radka Čápová 
ad. Námět, scénář a režie: Olga Som-
merová. Přístupný / Vstupné 75 Kč, 
kinosál Reform

14. 5. ve 20.00 
NEVĚSTINEC
Francie 2011, titulky, cca 122 min. 

Přelom devatenáctého a dvacátého 
století – období velkých sociálních 
změn – postihl také proslulé pařížské 
nevěstince. Autentické osudy dívek, 
jejich rivalita i přátelství. Hrají: Hafsia 
Herzi, Céline Salett e, Jasmine Trinca 
ad. Scénář a režie: Bertrand Bonello. 
Přístupný od 15 let / Vstupné 80 Kč, 
kinosál Edison

15. – 16. 5. ve 20.00 
NEVĚSTINEC 

17. – 20. 5. v 17.00 a 20.00
BITEVNÍ LOĎ
USA 2012, akční sci-fi , titulky, cca 

131 min. Bitva o Zemi začne na vodě. 
Hrají: Taylor Kitsch, Liam Neeson, Ri-
hanna, Brooklyn Decker ad. Režie: Pe-
ter Berg. Přístupný od 12 let / Vstupné 
75 Kč, kinosál Edison / Reform

17. – 23. 5. v 17.30 
čtvrtek 17. až středa 23. 5. v 17.30 
čtvrtek 17. až neděle 20. 5. v 19.30 
ŽELEZNÁ LADY
VB 2012, biografi cký, titulky, cca 105 

min. Bez kompromisu…Hrají: Me-
ryl Streep, Jim Broadbent, Richard E. 
Grant ad. Režie: Phylida Lloyd. Pří-
stupný od 12 let / Vstupné 90 Kč, ki-
nosál Reform

17. – 20. 5. v 19.30 
ŽELEZNÁ LADY 

21. 5. ve 20.00 
STUD
VB 2011, drama, titulky, cca 101 

min. Osamělost, frustrace a sexuální 
závislost v plné nahotě. Hrají: Michael 
Fassbender, Carey Mulliganová, James 
Badge Dále ad. Režie: Steve McQue-
en. Přístupný od 18 let / Vstupné 55 
Kč, kinosál Edison

22. – 23. 5. ve 20.00 
STUD

24. – 25. 5. v17.30 
ŠKOLNÍ VÝLET
ČR 2012, komedie, cca 90 min.„…v 

jiné době prožili nejkrásnější léta živo-
ta, ve zcela jiné době zestárli…“ Hrají: 
Libuše Švormová, Sandra Nováková, 
Jan Bendig ad. Režie: Petr Šícha a To-
máš Magnusek. Přístupný / Vstupné 
70 Kč, kinosál Reform.

24. 5. ve 20.00 
ÚTĚK ZE SIBIŘE
USA 2010, širokoúhlé drama, titul-

ky, cca 133 min. Jeden z nejsilnějších 
skutečných příběhů o lidské vůli a 
touze po svobodě. Hrají: Colin Far-
rell, Dragos Bucur, Ed Harris ad. Re-
žie: Peter Weir. Přístupný od 12 let / 
Vstupné 80 Kč, kinosál Edison

25. 5. ve 20.00 
ÚTĚK ZE SIBIŘE 

26. – 27. 5. v 17.30 
POUPATA
ČR 2011, sociální drama, cca 94 

min. Tak trochu jiný vánoční příběh. 
Hrají: Vladimír Javorský, Malgorzata 
Pikus, Marika Šoposká ad. Scénář a 
režie: Zdeněk Jiráský. Přístupný od 
12 let / Vstupné 75 Kč, kinosál Re-
form

26. – 27. 5. ve  20.00 
DŮM
Česko/Slovensko 2011, drama, cca 

100 min.Otec Imrich má svoje sny. 
Dcera Eva má svoje vlastní. Ale život 
je to, co se děje někde mezitím.Hra-
jí: Miroslav Krobot, Judit Bárdos, 
Taťjana Medvecká ad.Scénář a režie: 
Zuzana Liová. Přístupný od 15 let / 
Vstupné 80 Kč kinosál Reform

28. 5. v 17.30 
JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT 
USA 2010, romantický/dobro-

družný, titulky, cca 140 min. Liz Gil-
bert, hrdinka snímku Jíst, meditovat, 
milovat je moderní žena, která se 
vydává poznávat a obdivovat krásy 
světa a současně se pokouší znovu 
najít a probudit své pravé já. Hrají: 
Julia Roberts, James Franco, Richard 
Jenkins ad. Režie: Ryan Murphy. Pří-
stupný / Vstupné 75 Kč, kinosál Edi-
son

29. – 30. 5. v 17.30 
JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT 

28. 5. ve 20.00
ROK KONOPÍ
ČR 2012, dokumentární, cca 90 

min. O léčení konopím v Čechách 
a ve světě, o právu na zdraví. Hrají: 
Prof. Raphael Mechoulanm, MUDr. 
Tomáš Zábranský, Mgr. Radek John, 
MUDr. David Rath ad. Režie: Petr 
Slabý. Přístupný / Vstupné 70 Kč, ki-
nosál Edison

29. – 30. 5. ve 20.00 
ROK KONOPÍ 

31. 5. – 3. 6. v 17.30 
ČTYŘI SLUNCE
ČR 2012, širokoúhlé komediální 

drama, cca 105 min. Kolik sluncí je 
třeba, abychom byli šťastní? Hrají: 
Jaroslav Plesl, Anna Geislerová, Ma-
rek Šácha, Karel Roden ad. Scénář a 
režie: Bohdan Sláma. Přístupný od 
12 let / Vstupné 80 Kč, kinosál Re-
form

4. 6. ve 20.00 
ČTYŘI SLUNCE 

5. – 6. 6. ve 20.00 
ČTYŘI SLUNCE 

31. 5. – 3. 6. ve 20.00 
MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ 
ŽENY
Švédsko/Dánsko/Něm 2009, thril-

ler/krimi, titulky, cca 152 min. První 
Milenum podle Stieg Larssona. Hra-
jí: Michael Nyqvist, Noomi Rapace, 
Lena Endre ad. Režie: Nies Arden 
Oplev. Přístupný od 15 let / Vstupné 
75 Kč, kinosál Reform

2. 5. v 19.30 
ASONANCE
Irské a skotské balady v podání le-

gendární pražské skupiny.
Hotel Gustav Mahler.

1. – 2. 6. v 19.30 
TMÁŘ A JEHO ROD ANEB 
SLZAVÉ ÚDOLÍ PYRA MID
ČR 2012, dokumentární, cca 199 

min. Nový fi lmový román Karla 
Vachka o mimozemských i zemských 
civilizacích, reklamokracii a demo-
kracii počítačové sítě. Hrají: Egon 

Bondy Režie: Karel Vachek Přístup-
ný od 12 let / Vstupné 70 Kč, kino-
sál Edison

4. 6. v 17.30 
WEST SIDE STORY
USA 1961, muzikál, titulky, cca 

151 min. Muzikálová adaptace Ro-
mea a Julie získala 10 Oscarů a na-
vždy změnila dějiny žánru! Hrají: 
Natalie Wood, Richard Beymer, Russ 
Tamblyn ad. Režie: Jerome Robbins, 
Robert Wise Přístupný od 12 let / 
Vstupné 55 Kč, kinosál Edison

5. – 6. 6. v 17.30 
WEST SIDE STORY 

BIJÁSEK 
– KINO DUKLA DĚTEM 

do 1. 5. v  15.30 
HRNEČKU VAŘ
Filmové pásmo kreslených a lout-

kových pohádek pro nejmenší divá-
ky. Vstupné 30 Kč, kinosál Reform

5. 5. – 8. 5. v 15.30 
FIMFÁRUM – DO TŘETICE 
VŠEHO DOBRÉHO
ČR 2011, 3D stereoskopický lout-

kový fi lm – rodinný, cca 75 min. Zá-
věrečná část loutkových adaptací po-
hádek Jana Wericha, O kloboučku s 
pérkem sojčím aneb Král měl tři sy-
ny, Jak na Šumavě obři vyhynuli, Ro-
zum a štěstí. Režie: Kristina Dufk o-
vá, Vlasta Pospíšilová, David Súkup 
ad. Vstupné 80 Kč, kinosál Reform

12. – 13. 5. v 15.30 
LORA X
USA 2012, animovaná pohádka, 

český dabing, cca 86 min. Co udě-
láte, když chce vaše životní láska 
opravdický strom a na světě už žád-
né opravdické stromy nejsou? Hrají 
hlasy: Tomáš Juřička, Otakar Brou-
sek, Miriam Kantorková ad. Režie: 
Chris Renaud Vstupné 75 Kč, kino-
sál Reform

19. – 20. 5. v 15.30
VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA
USA 2011, animovaná komedie, 

český dabing, cca 98 min. Jak jen to 
Santa dělá, že dokáže během jedné 
noci nadělit všechny dárky? Hrají v 
českém znění: Matouš Ruml, Bohu-
slav Kalva, Lukáš Hlavica ad. Režie: 
Sarah Smith Vstupné 75 Kč 19. 5. ki-
nosál Edison, 20. 5. kinosál Reform

26. – 27. 5. v 15.30
FIK MIK
Pásmo nejkrásnějších kreslených 

pohádek pro nejmenší diváky. Vstup-
né 30 Kč, kinosál Reform

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 dle vstupného

2. 5. v 10.00 
OKRESNÍ PŘEBOR 
– POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA  
HNÁTKA 

9. 5. v 10.00 
OBČAN HAVEL 

16. 5. v 10.00 
VĚRA  68 

23. 5. v 10.00 
ŠKOLNÍ VÝLET 

30. 5. v 10.00 
ROK KONOPÍ 

FILMOVÝ KLUB KINA DUKLA 
/ VSTUPNÉ PRO ČLENY FK 

40 Kč – sál Reform
Cena vstupného pro členy FK: 40 

Kč, pro nečleny: 70 Kč. 

7. 5. v 19.30 
HAPPY HAPPY
Norsko 2010, komedie, titulky, cca 

88 min. Komedie o nevěře, kuřbě a 
losím mase. Hrají: Agnes Kitt elsen, 
Joachim Rafaelsen, Maibritt  Saerens 
ad. Režie: Anne Sewitsky. Přístupný 
od 12 let

14. 5. v 19.30 
GALIMATYÁŠ
FR 2009, komedie/krimi, titulky, 

cca 104 min. Kriminální a nezvykle 
akční komedie režiséra Jean-Pierre 
Jeuneta ve stylu jeho nejslavnějšího 
fi lmu Amélie z Montmartru nás za-
vede mezi obchodníky se zbraněmi. 
Těm se na ruce podívá se svérázným 
humorem, francouzským šarmem a 
svým typickým vizuálním ztvárně-
ním. Hrají: Dany Boon, Dominique 
Pinon, André Dussollier ad. Režie: 
Jean-Pierre Jeunet. Přístupný od 15 
let

21. 5. v 19.30 
NA CESTĚ
Bosna a Hercegovina/Rakousko/

Chorvatsko 2009, drama, titulky, 
cca 100 min. Zamilovaný pár Luna 
a Amar se ze všech sil snaží překonat 
překážky, které ohrožují jejich vztah. 
Hrají: Zrinka Cvitešic, Leon Lučev, 
Ermin Bravo ad. Scénář a režie: Jas-
mila Žbanic. Přístupný od 12 let

24. 5. v 19.30 
EKONOMIKA  ŠTĚSTÍ
USA 2011, dokumentární, titulky, 

cca 68 min. Snímek popisuje svět, 
který se pohybuje zároveň dvěma 
opačnými směry: zatímco vláda a 
velký byznys tlačí směrem ke globa-
lizované ekonomice postavené na 
technologiích a rostoucím obchodu, 
lidé po celém světě začínají od zákla-
dů a zakládají menší a ekologičtější 
místní ekonomiky. Režie: Helena 
Norberg-Hodge, Steven Gorelick, 
John Page. Přístupný

28. 5. v 19.30 
DRIVE
USA 2011, akční, titulky, cca 95 

min. Říkají mu Řidič. Přes den je 
fi lmovým kaskadérem, po nocích 
si přivydělává jako nájemný řidič 
zločineckých gangů. Na festivalu v 
Cannes 2011 cena za nejlepší režii. 
Hrají: Ryan Gossling, Carey Mulli-
gan, Christina Hendricks ad. Režie: 
Nicolas Winding Refn. Přístupný od 
15 let
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Změna termínů a časů vyhrazena.

3. 5. v 19.00 
HRA JEME A ZPÍVÁME 
V RA DNIČNÍM PIVOVARU
Klubová scéna v Radničním pivo-

varu. 

15. 5. ve 20.00 
ALEXANDROVCI 
– European Tour 2012
Letní kino, Březinovy sady, Hosté: 

Bára Basiková, Martin Chodúr. 

16. 5. – 7. 7.   
FESTIVAL MAHLER JIHLAVA 
2012 – HUDBA TISÍCŮ     
16. května: 
Kostel Povýšení sv. Kříže, Jihlava, 

19.00 hodin Slavnostní zahajovací 
koncert: Gustav Mahler: Symfonie 
č. 5 Petr Iljič Čajkovskij: Předehra 
1812 s dělostřelbou 

18. května: Park Gustava Mahlera, 
Jihlava, 15.00 hodin Koncert orches-
tru TUTT I ZUŠ Jihlava a pietní akt.

22. května: Velký sál hotelu Gus-
tav Mahler, Jihlava, 19.00 hodin Ví-
tězové mezinárodní pěvecké soutěže 
Jakuba Pustiny Richard Pohl – klavír. 

29. května: Horácké divadlo, Jih-
lava, 19.00 hodin Antonín Dvořák: 
Karneval Sergej Rachmaninov: Kla-
vírní koncert č. 2 Antonín Dvořák: 
Zlatý kolovrat Samuel Barber: Ada-
gio pro smyčce Joseph Haydn: Te 
Deum Symfonický orchestr Roberta 
Bosche, Ulrich Walddörfer – condu-
ctor, Pěvecké sdružení Campanula, 
Pavel Jirák. 

31. května: Velká gotická síň rad-
nice, Jihlava, 19.00 hodin Bach, 
Monteverdi, Tůma, Poulenc, Pärt, 
Tučapský Pěvecké sdružení Campa-
nula, Pavel Jirák – sbormistr. 

17. 5. v 18.00 
PS CAMPANULA - DOPROVOD
SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBY 
DOMINIKA  KA RDINÁLA 
DUKY, OP., ARCIBISKUPA 
PRA ŽSKÉHO A PRIMASE 
ČESKÉHO
Konference 765 let dominikánské-

ho kláštera v Jihlavě - ozvěny minu-
losti a výzvy přítomnosti. Farní kos-
tel sv. Jakuba Většího

18. 5. v 18.00 
PUTOVÁNÍ KRA JINOU 
HUDBY
Účinkuje Silvie Mechová, fl étna a 

Jindřich Macek, loutna.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám 57/58

18. 5. v 19.00 
Koncert skupin 
ARCISKA ČÁNY, LETY MIMO 
A WOHNOUT
Doprovodný program k vytrvalost-

nímu závodu horských kol JIHLAV-
SKÁ24MTB.

Letní kino – Heulos.

26. 5. ve 20.00 
Česká Pojišťovna Habera 
a TEAM FINAL TOUR 2012
Turné bude rozlučkové a ukon-

čí téměř třicetiletou hudební dráhu 
skupiny. Na pódiu zazní veškeré hity, 
kterými se skupina po dobu své exis-
tence proslavila. Předkapela Horská 
chata. Horácký zimní stadion, 20.00 
hodin. 

28. 5. v 17.00 
JARNÍ KONCERT DĚTSKÉHO 
PĚVECKÉHO SBORU 
ZVONEČEK 
Koncert tří sborů.
Hotel Gustav Mahler, společenský 

sál. 

1. 5. – 30. 9.   
UKÁZKY VÝCVIKU DRA VCŮ 
A SOV V ZOO JIHLAVA
Každý den kromě pondělí vždy v 

11.00 a v 15.00 hodin zajímavé vy-
právění o dravcích a sovách od pra-
vých sokolníků včetně praktických 
ukázek. Mimo tyto časy možnost 
prohlídky všech druhů ve stále ex-
pozici. 

Zoo Jihlava.

4. 5. v 10.00 –15.00 
POMOZ MI NAJÍT CESTU 
TMOU
Celostátní soutěž nevidomých s 

vodícími psy. 
Masarykovo náměstí.

4. 5. v 19.00 
ČTENÍ POEZIE + VÝSTAVA
Milostná a erotická poezie. Čtou 

herci HDJ a studenti gymnázia. V 
rámci podvečera bude i vernisáž 
Aleše Kauera nazvaná GLAMOUR. 
Ta začne v 18 hodin. 

Divadelní klub v budově Horácké-
ho divadla, Komenského 22.

7. 5. od 8.00 
TRHY ŘEMESEL
Masarykovo náměstí. 

9. 5. v 18.00 
EKOAUTEM DO INDIE
Cestovatelské promítání pořádá 

Katedra cestovního ruchu VŠPJ, 
www.vspj.cza cestovatelský klub Jih-
laVANDR. Vstup zdarma. Vysoká 
škola polytechnická Jihlava, Tolsté-
ho 16.

11. 5. v 17.00 
JARNÍ HOUBY 
Přednáší Ing. Jiří Burel z Mykolo-

gického klubu Jihlava.
Malovaný sál v budově Muzea Vy-

sočiny, Masarykovo nám. 55.

14. 5. –18. 5.   
ZOOART
Vytvoření dřevěných soch pro 

Zoo Jihlava. Námětem letošních 
prací by měla být reálná zvířata a 
rostliny z pralesů nejrůznějších ob-
lastí. Díla budou využita pro ožive-
ní lanového centra PraLEZ v zadní 
části zoo a měla by sloužit nejen 
jako dekorace, ale i jaké didaktický 
prvek pro rozšíření znalostí o tomto 
jedinečném biotopu a pro výuko-
vé programy. Díla vytvoří studenti 
střední umělecké školy grafi cké.

Zoo Jihlava.

15. 5. v 16.00 
FÓRUM ZDRA VÉHO MĚSTA 
Fórum Zdravého města a místní 

Agendy 21 (FZM a MA21) je roč-

ně se opakující veřejné projednání 
k celkovému rozvoji. Účastníci se 
zde mohou vyjádřit k jakémukoli 
tématu, problému či oblasti, která 
je z jejich pohledu problematická a 
zaslouží si pozornost. Hlavním spo-
lečným výstupem je formulace 10 
nejzásadnějších problémů z pohle-
du obyvatel – tzv. „desatero problé-
mů“ (10P). Tyto i další problémy, 
náměty a připomínky k rozvoji jsou 
zpracovány do tzv. Plánu zdraví a 
kvality života.

DIOD, divadlo otevřených dveří, 
Tyršova 12. 

18. 5. od 8.00 
MÁJOVÝ JARMARK
Masarykovo náměstí. 

21. 5.   
SVĚTLO PRO AIDS 
Světlo pro AIDS je celosvětovou 

vzpomínkovou akcí, jejímž cílem je 
připomenout nejen nemocné, kte-
ří již podlehli této zákeřné nemoci, 
ale hlavně upozornit na to, že HIV 
nákaza a nemoc AIDS jsou stále 
hrozbou pro nás pro všechny. 

Masarykovo náměstí. 

22. 5. v 17.00 
CO PROZRA DÍ ŽÁBY 
ZPĚVEM    
Přednáší Mgr. Jaromír Maštera.
Malovaný sál v budově Muzea Vy-

sočiny, Masarykovo nám. 55.      

22. 5. v 18.00 
DESATERO ZDRA VÉHO 
ŽIVOTA
Přednáška z cyklu „Ke zdraví jsem 

zrozen…“. Přednese dietolog a ži-
votní trenér Sam Fujera.

Natural Centrum, nám. Svobody.

26. 5. v 9.00 
TERA  – AQUA – FLORA 
Jihlavské  terarijní trhy, spojené s 

výměnou a prodejem
Dělnický dům, Žižkova 15

31. 5.   
SVĚTOVÝ DEN BEZ TABÁKU 
Světový den bez tabáku upozor-

ňuje na zdravotní rizika spojená s 
kouřením. V Jihlavě se v rámci této 
kampaně bude konat tzv. „Cesta za 
čistým vzduchem“ v podobě volné-
ho vstupu na vyhlídkovou věž kos-
tela sv. Jakuba v časech 10-13, 14–
18 hodin a na Bránu Matky Boží v 
časech 9–16.30 hodin.

31. 5. ve 14.00 
ŽIRA FÍ MISS ANEB SOUTĚŽ 
O NEJHEZČÍ ŽIRA FÍ MASKU
Volba proběhne na Masarykově 

náměstí od 14.00 hodin. Přesná pra-
vidla soutěže na www.zirafy.sapeli.
cz. Soutěž probíhá v rámci projektu 
„Žirafy míří do Jihlavy“ ve spolu-
práci společnosti Sapeli a.s., Magis-
trátem města Jihlavy a Zoo Jihlava.

13. 5. v 10.00 
SETKÁNÍ RODIN 
KE DNI MATEK

29. 5. v 18.00 
TOSKÁNSKO
Cestopisní vyprávění a promítání. 

Úterý v 18.00 
STÁLÉ AKCE: HODINKA  
NAD BIBLÍ

Komenského 20

2. 5. v 17.00 
STŘEDEČNÍ RELAX

4. 5. ve 21.00 
REGION_BREAKERS

5. 5.   
ULTIMA CUP – 2012 
Turnaj ve stolním fotbálku dvojic 
+ Aft reparty s djs.

12. 5. ve 21.00 
ELECTRO HOUSE 
SENSATION

18. 5. ve 21.00 
ZONE 23 VOL.3

25. 5. ve 21.00 
ALA CREW NIGHT

30. 5. v 17.00 
WEDNESDAY RELAX 
– BLACK AND WHITE

Žižkova 98

4. 5.   
BOONKER ( Jihlava), 
DEFRA GMENT (Havl. Brod), 
RED OUT (ZR), 
BLACK DOLPHINS  (ZR)

5. 5.   
ALEŠ BRICHTA BAND 
– KONCERT

11. 5.   
PUNK`S NOT DEAD FEST

12. 5.   
TEZAURA  – koncert 
+ hosté Melodic metalový večer

18. 5.   
D.A.D. 
– melodik metal-core Polna Bala-

Mostecká 10

muta – metal-core Pelhřimov A 5 – 
HC crossover Pacov

19. 5.   
MOPED – KONCERT PUNK 
ROCKOVÉ LEGENDY
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Kuželky

GymnastikaFotbal Plavání

Turistika

Jihlavský plavecký klub AXIS:
Sobota 19. 5. 
KRA JSKÉ MISTROVSTVÍ 
ŽACTVA, DOROSTU, 
DOSPĚLÝCH A MASTERS 
V PLAVÁNÍ 
– od 9 hodin na bazéně na ul. E. 

Rošického v Jihlavě.

Kuželkářský klub PSJ Jihlava: 
10. – 29. 5. 

„JEŽEK CUP 2012“
– turnaj pro amatérské i registrova-

né hráče z celé ČR. Hrací časy: úte-
rý, čtvrtek a pátek od 18 do 21 hod., 
o víkendech od 10 do 18 hodin v ku-
želně KK PSJ na ul. E. Rošického 6 
v Jihlavě.

Sobota 19. 5. – neděle 20. 5. 
„JIHLAVSKÁ 24 MTB“, LETOS
JAKO MISTROVSTVÍ ČR 24 
HODIN MTB 
– závod horských kol pro vytrvalce 

i širokou veřejnost a mládež. Slav-
nostní start: v sobotu ve 12 hodin na 
Masarykově náměstí v Jihlavě, cíl v 
neděli ve 12 hodin v prostorách let-
ního kina v Jihlavě – Heulos. V pátek 
se bude konat koncert v areálu letní-
ho kina jako doprovodný program 
akce.

TJ Sokol Bedřichov – Gloxi club:
Neděle 13. 5. 
„GLOXÍK 2012“ 
– závod v akrobatické gymnastice v 

10 hodin ve sportovní hale TJ Sokol 
Bedřichov na ul. Sokolovská. 

TJ Sokol Bedřichov 
– oddíl kopané:

Úterý 8. 5. 
„BEDŘICHOVSKÝ 
SPORTOVNÍ DEN“ 
- sportovní den pro širokou veřej-

nost u příležitosti 90. výročí založení 
oddílu kopané a 150. výročí založení 
Sokola - oslava sportu a ukázka ne-
konzumního trávení volného času. 
Program: od 9 do 20 hodin v areá-
lech TJ Sokol Bedřichov „U Cihel-
ny“ a „Na Točně“. 

TJ Sokol Bedřichov 
– oddíl turistiky:

Pondělí 30. 4. – úterý 1. 5. 
„JEŽEK VYSOČINY“ 
– XXVIII. ročník dálkového po-

chodu, start a prezentace v ATC Pá-
vov u Jihlavy (noční 30. 4. od 19 do 
23 hodin, 1. 5. od 6 do 13 hodin. 

FC VYSOČINA JIHLAVA 
– II. liga FAČR 2011/2012:

Pátek 4. 5. 
FC VYSOČINA JIHLAVA 
– FK Baník Most 
v 18 hodin

Středa 9. 5. 
FC VYSOČINA JIHLAVA 
– FK Baník Sokolov 
v 18 hodin

Sobota 19. 5. 
FC VYSOČINA JIHLAVA 
– FK Fotbal Třinec 
v 17 hodin

Zápasy se hrají na fotbalovém sta-
dionu na ul. Jiráskova v Jihlavě.

Více informací na www.kctbedri-
chovjihlava.estranky.cz. 

Sport

6. 5. od 8.00 
VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU
Od 8 hod. – sraz je u Hellerova ryb-

níka, trasa cca 5 km. Ukázky odchytu a 
kroužkování ptactva, soutěže pro děti. 

13. 5. ve 14.00 
3. PO JIHLAVSKÝCH 
STOPÁCH GUSTAVA 
MAHLERA , JEHO RODINY 
A PŘÁTEL

JIHLAVA (cio) – Fotbalisté FC Vy-
sočina dál žijí svůj postupový sen. 
Šest kol před koncem druhé ligy se 
Jihlavané bodově dotáhli na dru-
hé postupové místo, které drží díky 
lepšímu skóre Bohemians Praha. Na 
vedoucí Ústí nad Labem pak svěřen-
ci trenéra Romana Pivarníka ztrácejí 
pouhé čtyři body.

Hráčům z krajského města Vysoči-
ny se v jarní části soutěže poměrně 
daří. Ze šesti odehraných kol vytěži-
li bilanci čtyř vítězství, dvou remíz a 
stejného počtu proher. Plodná byla 
pro Jihlavu zejména poslední čtyři 
kola, během nichž postupně zdolali 
Vlašim, Spartu Praha B, Opavu a re-
mizovali se Zlínem.

První zmíněné utkání ve Vlašimi 
(31. 3.) mělo pro obě strany prestiž-
ní náboj. Domácí lavičce totiž šéfuje 
exjihlavský kouč Luboš Urban a na 
hřišti sbírá zkušenosti ofenzivní zá-
ložník Jan Kosak, host z FC Vysoči-
na. Výhrou 1:3 Jihlavané potvrdili, 
že jim zápasy s Vlašimí dlouhodobě 
sedí.

„V utkání jsme zaslouženě zvítězili. 
Škoda jen, že jsme nedokázali promě-
nit další šance, které jsme si vytvořili,“ 
řekl spokojený trenér Pivarník. „Za-

KČT Tesla Jihlava a KČT Čeřínek 
Jihlava, pěší. Trasa: tematická vy-
cházka s výkladem 4 km. Start: 14.00 
hod. Park Gustava Mahlera, Jihlava. 

19. 5. ve 14.00
PŘÍRODOVĚDNÁ VYCHÁZKA  
K PÍSTOVSKÝM 
MOKŘADŮM 
A RA NČÍŘOVSKÉMU
OKROUHLÍKU.
V 14.00 hod na Pístovských mokřa-

dech u informační tabule (příchod po 
silnici od Pístova nebo přes Skalku po 
turistickém značení). S sebou: oble-
čení a obuv do terénu, ideálně pevná 
obuv popř. holínky. Program: popu-
lárně naučná exkurze na přírodně za-
jímavá místa v těsné blízkosti Jihlavy s 
ukázkami místní fauny. Trasa nebude 
nijak fyzicky náročná (cca 3 km) a je 
tak vhodná i pro rodiny s dětmi. 

26. 5.   
32. TESLÁCKÝ ŠOTEK
KČT Tesla Jihlava, dvoustovka, pě-

ší, cyklo. Trasy: pěší 12–40 km, cyk-
lo 35–80 km. Start: 6.30–9.00 hod. 
vrátnice Tesla a.s., Havlíčkova 30, 
Jihlava. 

31. 5. ve 14.00 
27. POHÁDKOVÝ LES
KČT Čeřínek, pěší. Trasa: 3 km. 

Start: 14.00 hod. park Heulos – Hrá-
deček, Jihlava. 

FC Vysočina se stále drží na špici

sloužená porážka. Ukázalo se, že naše-
mu mladému týmu chybí zkušenosti,“ 
dodal jeho protějšek Urban.

V následujícím utkání (6. 4.) hostil 
FC Vysočina juniorku Sparty Praha. 
I když hosté fi gurují na posledním 

místě tabulky, dokázali ofenzivu fa-
vorita dokonale eliminovat. Domácí 
se ze hry neprosadili. Jedinou bran-
ku vstřelil Stanislav Tecl z pokutové-
ho kopu po faulu na Velického.

„Šlo o velmi složitý zápas proti kva-
litnímu soupeři. Jsem rád, že jsme ho 
dokázali dotáhnout do úspěšného kon-
ce. Snad nám vydřené vítězství pomůže 
do dalších bojů,“ glosoval kouč Pivar-
ník.

Pomohlo. Vzápětí si jeho druži-
na dojela pro cennou výhru 2:0 na 
horkou půdu Opavy. „Dokázali jsme 
pokrýt a uskákat soupeřovy auty a 
standardní situace. To je pro nás dobrá 
vizitka,“ liboval si Pivarník.

Po zatím posledním vystoupení 
na domácím trávníku proti Zlínu už 
tak spokojený nebyl. Utkání, které 
v případě vítězství mohlo posunout 
Jihlavu na postupové příčky, skonči-
lo divokou remízou 3:3, přičemž FC 
Vysočina dvakrát dotahoval náskok 
soupeře.

„Podle mého názoru jsme si zaslou-
žili vyhrát. Někteří méně zkušení hráči 
to nezvládají psychicky, i když jsem je 
upozorňoval, že je rozdíl hrát a hrát o 
postup,“ poznamenal Roman Pivar-
ník.  

OFENZIVU FC Vysočina nadále táhne Stanislav Tecl (ve žlutém). 
 Foto: Michal Boček
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