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Ještě v letošním roce by měla za-
čít dlouho očekávaná a potřebná 
proměna okolí městského vlako-
vého nádraží v Jihlavě. Městu se 
podařilo získat dotaci 24 milionů 
korun z Regionálního operačního 
programu na projekt Dopravního 
terminálu (I. etapu). 

„V první etapě vznikne nová točka a 
bezbariérová zastávka pro MHD, no-
vé chodníky a veřejné osvětlení, šest de-
sítek nových parkovacích míst, křižo-
vatku ulic Legionářů a Fritzova budou 
řídit semafory,“ popsal největší při-
pravované změny primátor Jaroslav 
Vymazal.

Dojde i na kanalizaci, přeložky vo-
dovodu, plynu a dalších sítí, silnice 
od křižovatky k nádraží bude mít no-

vý povrch, nutné je upravit a dostavět 
opěrné zdi, bude se upravovat zeleň. 

Celkový rozpočet akce včetně vý-
kupu pozemků (7,7 milionu korun) 
je odhadnut na 50 milionů korun, 
cenu stavební části může významně 
snížit výběrové řízení, které už rad-
nice připravuje. Pokud bude průběh 
akce bez problémů, hotovo bude za-
čátkem roku 2014. V návaznosti na 
tento projekt připravují samostatně 
České dráhy rekonstrukci budovy 
městského nádraží a Správa železnič-
ní dopravní cesty počítá s rozsáhlou 
modernizací kolejiště. 

„Smyslem akce je vybudovat zázemí, 
kde na jednom místě budou cestující 
moci pohodlně přestupovat mezi MHD, 
vlaky a linkovými autobusy,“ nastínil 

ve zkratce hlavní myšlenku terminálu 
primátor Jaroslav Vymazal. Součástí 
terminálu by se v další etapě mělo stát 
autobusové nádraží, které bude pro-
pojeno novou komunikací na Jirásko-
vu ulici. 

„Dopravu mezi terminálem a Masa-
rykovým náměstím bude zajišťovat au-
tobusová linka, z náměstí pak mohou 
cestující přesedat na další linky,“ uvedl 
ředitel Dopravního podniku města 
Jihlavy Josef Vilím. Před dopravním 
podnikem stojí pro rok 2014 ještě 
jeden úkol - připravit úpravu linek a 
spojů v souvislosti s vybudováním 
trolejového vedení po prodlouženém 
úseku Vrchlického ulice (od záchran-
ky směrem k ulici S. K. Neumanna).
 -rt-

Okolí městského vlakového 
nádraží se brzy výrazně změní

Město dokončuje 
privatizaci bytů

Privatizace městských bytových 
jednotek probíhá již patnáct let. Na 
současný stav jsme se zeptali náměst-
ka primátora Františka Zelníčka.

Kolik bytů ve vlastnictví města 
bylo v roce 1997 a jaký je součas-
ný stav?

V roce 1997 město vlastnilo přes 
sedm tisíc bytů, nyní vlastní 780 by-
tů (kromě bytů v DPS).

Zpočátku byly z prodeje vyňaty 
byty v Městské památkové rezer-
vaci (MPR). Nyní tomu tak není?

Od roku 2009 dochází k prodeji 
bytů také v domech v městské pa-
mátkové rezervaci, v nichž se na-
cházejí nebytové prostory, a to v 
domech, které město vyčlenilo k pri-
vatizaci bytových jednotek a kde si 
nájemci bytů požádali o prodej bytů. 

Mimo jiné byly také vyčleněny do-
my v MPR, které si město ponechá a 
nebudou zde privatizovány byty ani 
nebytové prostory. 

Asi stovka dalších bytů se připra-
vuje k prodeji…

V současné době probíhá v růz-
ných fázích příprava prodeje 80 by-
tových jednotek v domech, kde již 
zastupitelstvo města schválilo jejich 
privatizaci.

 (Pokračování na str. 3) 

Už dvakrát se odložil začátek tzv. regenerace veřejného prostranství v 
Pístově. Důvodem byly „podstřelené“ cenové nabídky firem, které se o 
zakázku ve výběrovém řízení ucházely -  za nabídnuté ceny by nakonec 
nebyly schopny práci zajistit a jak první, tak druhá nejlevnější firma za-
kázku odmítla. Zatímco ekonomové firem si opakují počty, úprava Pís-
tova je o půl roku zpožděna. Se třetím dodavatelem už to snad vyjde. 
V době uzávěrky NJR průběh veřejné soutěže ještě posuzoval poskyto-
vatel dotace. Pokud bude vše v pořádku, stavební práce by měly začít v 
červenci, do konce roku by mělo být hotovo.

„V Pístově počítáme s bezbariérovou úpravou dvou zastávek městské hro-
madné dopravy, vznikne nové dětské a sportovní hřiště, včetně oplocení a 
protihlukové zdi, či nové veřejné osvětlení,“ vyjmenoval některé z úprav 
primátor Jaroslav Vymazal. Vznikne také smíšená stezka pro pěší a cyk-
listy a nové chodníky, upraví se zeleň.

Původní, projektantem odhadovaná cena úpravy prostranství v Pís-
tově byla 8,1 milionu korun, výběrové řízení cenu srazilo na téměř 
poloviční hodnotu 4,728 milionu korun, asi 3,8 milionu korun (85 % 
způsobilých výdajů) bude dotace Regionálního operačního programu 
Jihovýchod. -rt-

Potřetí to v Pístově snad vyjde

DAVID SÍLA míří, hází, raduje se. Má proč. Úřadující mistr Evropy dřevorubeckých soutěží Eurojack se představil ve skvělé formě při české premiéře v Jihlavě, potvrdil 
svoje kvality a vyhrál. Více o Eurojacku na str. 8. Foto: archiv MMJ

Vážení spoluobčané, 
hektická první polovina roku 2012 
je za námi a opět se nám zdá, že 
čas letí rychleji než loni. Doufám, 
že každý z vás bude mít možnost si 
v následujících týdnech či měsících 
odpočinout. Jestli zůstanete doma, 
přeji klidný oddych v důvěrně známém 
prostředí, pokud vyrážíte na cesty po 
naší zemi nebo do zahraničí, přeji 
vám kromě bezstarostné dovolené 
také šťastný návrat domů. Pokud 
vám práce, studium nebo jiné důvody 
nedovolí alespoň na chvíli změnit 
rytmus, nezbývá než vám popřát, aby 
i tak pro vás byly letní měsíce příjemné 
a podařilo se vám nabrat sílu do práce 
i do života v druhém půlroce. 
Pěkné a dlouhé léto přeje za celé vedení 
města Jihlavy
 Jaroslav Vymazal, primátor
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Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:
   

70
43

113
29
32
61

52
-

13
12

157
Město Jihlava má k 31. 5. 2012 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  50.097 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci květnu 2012

Zrušení úředních dnů. Z důvodu 
přechodu na novou elektronickou 
aplikaci centrálního registru vozidel 
nebude registr vozidel na odboru do-
pravy magistrátu ve dnech 2. 7. – 4. 
7. 2012 funkční. Proto bude v uve-
dených dnech zrušen úřední den na 
registru vozidel odboru dopravy ma-
gistrátu.

Odstávka bazénu. Od 30. června 
do 3. srpna je plánována pravidelná 
odstávka bazénu E. Rošického – ba-
zén mimo provoz.

Letní provoz bazénu – hodiny pro 
veřejnost jsou 4. 8. – 31. 8. od 10.00 
do 18.00 hodin. V této době platí ho-
dinové vstupné 45 Kč pro dospělé, 35 
Kč pro děti 6-15 let 

nebo celodenní vstupné 50 Kč pro 
dospělé a 40 Kč pro děti 6-15 let, per-
manentky neplatí.  -lm-

Vybudování a zkušební provoz 
Domova seniorů Stříbrné Terasy 
v Jihlavě v Havlíčkově ulici je defi -
nitivně u konce, projekt je dokon-
čen stavebně i administrativně. 
Domov byl slavnostně uveden do 
trvalého provozu za účasti vede-
ní města Jihlavy, Kraje Vysočina, 
reprezentace Ministerstva práce a 
sociálních věcí a dalších význam-
ných institucí.

Do stěny domova byly uloženy 
pamětní listiny s podpisy osob a zá-
stupců institucí, které se na vybu-
dování a provozu instituce podílely. 
Součástí slavnosti byla i prosba o po-
žehnání pro domov, personál a klien-
ty z úst faráře Československé církve 
husitské Františka Tichého.

Nové zázemí seniorů vzniklo pře-
budováním někdejších průmyslo-
vých prostor fi rmy Tesla nedaleko 
centra města. „Domov je organizován 
komunitní metodou, která před shro-
mažďováním klientů ve velkých ano-
nymních společenských místnostech 
dává přednost menším sepjatým ko-
lektivům obyvatel několika pokojů,“ 
popsal ředitel Jiří Vondráček. V bu-
dově je vlastní kuchyň a jídelna, kli-
enti navštěvují programy v klubovně, 
k dispozici je i ekumenicky vedený 
program kaple v nejvyšším místě 
budovy. Před dokončením je velká 
terasa se záhonky, na kterých budou 
moci klienti pracovat.

„Přínosem nového domova je, že ne-
odsouváme seniory na okraj města a 
okraj zájmu. Dům je v centru města, v 
areálu, kde vedle sebe budou žít všechny 
generace. A našlo se využití pro budovy, 
které už dnes ke svému původnímu prů-
myslovému účelu nejsou vhodné,“ uvedl 
primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal a 
dodal: „Otevření domova pro seniory 

Jihlavský domov seniorů je v provozu

Domov seniorů Stříbrné Terasy - ředitel domova Jiří Vondráček vkládá do schránky ve zdi pamětní list ze zahájení stavby (6. 
září 2010) , do druhé schránky byl uložen list připomínající zahájení provozu 6. června 2012. Foto: Lubomír Maštera

je splněním jednoho ze slibů, které měs-
to občanům dalo. Pozitivem je i to, že 
náklady na jedno lůžko jsou poloviční 
oproti odhadům při budování nového 
domova na zelené louce.“ 

Vybudování Domova seniorů Stří-
brné Terasy je ojedinělým příkladem 
spolupráce města Jihlavy, soukromé 
společnosti Corbada a Ministerstva 
práce a sociálních věcí. Za účelem 
vybudování domova pro seniory 
vznikla obecně prospěšná společnost 
DS Stříbrné Terasy, která je nosi-
telem projektu. Ten získal 65pro-
centní dotaci Ministerstva práce a 
sociálních věcí ČR, zbývající částku 
uhradila obecně prospěšná společ-

nost z úvěru. Úvěr pak v postupných 
splátkách platí město, po vypořádání 
smluvních závazků bude domov se-
niorů (resp. zřizovatelská práva DS 
Stříbrné Terasy) převeden městu. 
Celkové náklady na vybudování do-
mova jsou 107 milionů korun. 

„Chtěl bych popřít mýtus, že domov 
je určen jen pro nějak privilegované 
klienty. Domov je zařazen do sítě soci-
álních služeb, pravidla přijetí zde jsou 
stejná jako v jiných domovech seniorů. 
Pokud by tomu tak nebylo, projekt by 
od ministerstva nedostal dotaci a vů-
bec bychom jej nemohli zahájit,“ ujistil 
náměstek primátora pro oblast soci-
álních věcí Josef Kodet.

Domov seniorů je prvním z mnoha 
projektů, které se v areálu postup-
ně dokončují. Následoval lékařský 
dům, podzemní parkoviště, vzdělá-
vací centrum, připravuje se bytový 
dům, hotel, kavárna a další komerční 
prostory.  -rt-

V Jihlavě během letních měsíců přibude osm nasvíce-
ných přechodů pro chodce. Jihlava vychází v republiko-
vém hodnocení bezpečnosti dopravy v krajských měs-
tech dlouhodobě mezi nejlepšími. 

„Je nutné neustrnout a město rozvíjet i v této oblasti. Jsou 
to jednoduchá, ale účinná opatření v prospěch bezpečnosti,“ 
uvedl primátor Jaroslav Vymazal. S opatřením město za-
čalo už loni, kdy takto upravilo pět přechodů. 

Předpokládané náklady na nasvícení osmi přechodů 
jsou 900 tisíc korun bez DPH, konečná cena vzejde z 
výběrového řízení na dodavatele. Akce proběhne s fi -
nanční pomocí asi 120 tisíc korun z dotačního progra-
mu Kraje Vysočina. -rt-

Osvětlení nad dalšími osmi přechody
Upravované přechody:

 ul. Žižkova – před křižovatkou s ulicemi Mahlerova / 
Wolkerova

 ul. Žižkova – krajský úřad / Štefánikovo náměstí
 ul. Brtnická – konečná zastávka / Lidická kolonie
 ul. Brněnská – Na Kopci (nad léčebnou, u autosalonu)
 ul. Jiráskova – B. Němcové (mezi zastávkami)
 ul. Havlíčkova – u bývalé sběrny (před zastávkami)
 ul. Havlíčkova – u ZŠ
 ul. Polenská – Havlíčkova (křižovatka)

DVA SNÍMKY přechodů pro chodce na Havlíčkově ulici pod ZŠ a u kruhového objezdu na Okružní ulici jasně ukazují, jak 
důležité je přechod, a tedy i chodce na něm v noci vidět. Foto: Lubomír Maštera
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Město dokončuje 
privatizaci bytů

(Dokončení ze str. 1) 
Prodej dalších 17 bytových jed-

notek v domech ve vlastnictví 
města je připravován k projednání 
zastupitelstvem města. Podmín-
kou prodeje je přitom 60% zájem o 
koupi ze strany nájemců bytů.   

Současně s prodejem bytových 
jednotek jsou řešeny i prodeje ne-
bytových jednotek, a to v domech, 
kde město určilo nebytové jednot-
ky k prodeji. 

V privatizovaných domech zů-
stali městské byty. Jaký je jejich 
osud?

Ve vlastnictví města zůstává 245 
bytů v již privatizovaných domech. 
Tento počet se mění s dalším pro-
dejem bytových jednotek v do-
mech, kde nedochází ke 100% pro-
deji. 

V minulém roce zastupitelstvo 
města schválilo prodloužení termí-
nu pro přijímání žádostí o prodej 
bytových jednotek v domech, kde 
již došlo v minulosti k prodeji jed-
notek. Tento termín byl posunut 
do konce tohoto roku, kdy jsou ga-
rantovány ceny a podmínky převo-
du dle výše uvedených pravidel pro 
prodej bytových jednotek. 

Nájemci, kteří doposud nevyuži-
li možnosti koupit byt, tak mohou 
ještě do 31. 12. 2012 podat žádost 
o prodej bytu. 

Proč má město zájem zbavit se 
volných bytů?

Zájmem města je snižovat počet 
„zbytkových“ bytů, a to z řady dů-
vodů, mj. hradí město jako vlastník 
příspěvky do fondu oprav domů. 
Dalšími dispozicemi se „zbytko-
vými“ byty se tak budou zabývat 
v nejbližší době příslušné orgány 
města. 

Město také byty draží…
V řadě případů se daří městu 

uvolnit bytové jednotky, které jsou 
prodávány. Prodeje volných byto-
vých jednotek v privatizovaných 
domech se řídí příslušnými pravi-
dly, podle nichž je na prodej vol-
ných bytových jednotek realizová-
no výběrové řízení formou dražby. 

Na rozdíl od privatizace jednotek 
nájemcům vychází minimální kup-
ní cena z tržního znaleckého po-
sudku. Záměry na prodej volných 
bytů jsou zveřejňovány na interne-
tových stránkách města, na úřední 
desce Magistrátu města Jihlavy a 
v tisku. Nejbližší výběrové řízení 
proběhne dne 25. 7. 2012 a zámě-
ry města na prodej byly zveřejněny 
22. 6. 2012. -lm-

PRIMÁTOR města Jaroslav Vymazal (uprostřed) s náměstkem Petrem Pospíchalem převzali cenu Stavba roku Kraje Vyso-
čina 2011. Foto: Petr Klukan

Bez problémů a dokonce s měsíč-
ním předstihem probíhá výstavba 
jihlavského „zimáčku“, tedy Veřej-
ného sportoviště pro lední sporty v 
Jihlavě. Hrubá stavba včetně nájez-
dů do podzemních garáží je u kon-
ce, objekt je pod střechou, na svém 
místě je konstrukce pro zastřešení 
atria mezi novým objektem a starší 
budovou sousedící s Tyršovou ulicí, 
ze stavby brzy zmizí jeřáb. 

„Pracuje se na elektroinstalaci a 
vzduchotechnice, začínají se stavět 
ochozy pro diváky, začneme montovat 
okna,“ informoval na kontrolním 
dni členy vedení města a novináře 
Martin Urbánek, výrobní ředitel fi r-
my Podzimek & synové, která stav-
bu dodává. „Pokud vše půjde jako 
dosud, budeme jednat o dřívějším pře-
dání stavby,“ dodal Martin Urbánek. 
Zatím je plánovaný termín dokon-
čení na duben 2013.

Rychlejší postup prací by mohl 
pomoci i dřívějšímu uvolnění mo-
mentálně uzavřených vchodů do 

Cena Stavba Vysočiny zamířila 
celkem čtyřikrát do Jihlavy

Jihlavskou radnicí iniciovaná a fi nancovaná „Rekon-
strukce kostela Povýšení sv. Kříže“ získala cenu Stavba 
roku Kraje Vysočina 2011 v kategorii rekonstrukce sta-
veb občanské vybavenosti za náročnou rekonstrukci go-
tické památky s využitím nových materiálových techno-
logií. První etapa rekonstrukce byla podpořena grantem 
z Finančního mechanismu EHP. 

Další cenou pro Jihlavu je čestné uznání pro Centrum 
environmentální výchovy PodpoVRCH v areálu Zoo 
Jihlava za důmyslné architektonické pojetí v avantgard-
ním stylu s výraznými prvky kamene a dřeva. Tato stav-
ba byla podpořena dotací v rámci Operačního programu 
Životní prostředí.

Do třetice putuje cena stavbě Domova seniorů Stříbrné 
Terasy za příkladnou a technicky náročnou rekonstrukci 

nevyužitého výrobního objektu v centru města na mo-
derní domov pro seniory. Domov je společným projek-
tem města Jihlavy, Ministerstva práce a sociálních věcí 
ČR a soukromé společnosti Corbada. Čtvrtou oceněnou 
stavbou v sms hlasování je jihlavský klub Xanadu. 

Výsledky soutěže „Stavba Vysočiny“ se vyhlašovaly už 
podesáté. Přihlášeno bylo celkem 27 realizací z let 2010-
2011, v historii soutěže se jedná o druhý největší počet 
přihlášek. V šesti soutěžních kategoriích bylo odbornou 
komisí uděleno 12 cen, občané kraje sms hlasováním 
rozhodli o udělení Ceny veřejnosti a svoji individuální 
cenu předal i hejtman kraje a časopis Stavebnictví. Zá-
měrem soutěže je vybrat a ocenit nejlepší novostavby a 
rekonstrukce staveb, které byly realizovány v Kraji Vyso-
čina.  -rt-

S MĚSÍČNÍM předstihem probíhá výstavba jihlavského „zimáčku“. Hrubá stav-
ba je u konce, objekt je pod střechou. Toto zjištění potvrdil kontrolní den na stav-
bě. Foto: archiv MMJ

velkého stadionu. „Prospělo by to 
průběhu ligových zápasů, které začí-
nají v září. Kapacita stadionu je sní-

žena asi o tisíc míst,“ poznamenal 
jednatel HC Dukla Bedřich Ščer-
ban. -lm-

Stavba zimáčku je v předstihu
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Uvědomujeme si vztahy mezi spa-
lovnou, povinnostmi města a našimi 
povinnostmi (mimo jiné poplatkem 
za svoz komunálního odpadu)? To 
je otázka k problematice odpadů, a 
proto jsme požádali Renátu Havlí-
novou z odboru životního prostředí 
magistrátu o rozhovor na toto téma.

Na jedné straně stojí občan, kte-
rý na území města produkuje od-
pady. Na druhé straně je město 
zodpovědné za nakládání s odpa-
dy, které vytváří  koncepce. Jaký 
je mezi nimi vztah?

Ve chvíli, kdy občan využitelné 
odpady řádně vytřídí a odloží do 
barevných kontejnerů,  trávu nebo 
listí odveze na kompostárnu, ne-
bezpečné a  velkoobjemové odpady 
odevzdá na sběrném dvoře a starou 
televizi odloží na místě zpětného 
odběru, stává se město vlastníkem 
odpadu a musí s ním naložit v sou-
ladu s platnou legislativou.  

To mimo jiné znamená, že při na-
kládání s odpady musí postupovat 
podle hierarchie dané zákonem o 
odpadech.  Ačkoliv to nemusí být 
na první pohled patrné, občan zde 
hraje velmi důležitou roli. Hierar-
chie má pět stupňů a první a nej-
důležitější místo zaujímá prevence 
vzniku odpadů.  Následuje opětov-
né použití, materiálové využití (re-
cyklace), energetické využití a na-
konec skládkování. 

Jak může město předcházet 
vzniku odpadů?

Město může v tomto směru ovliv-
nit chod úřadu, ale má omezené 
prostředky, jak ovlivnit chování ob-
čanů.  Jedním z nich je osvěta. To 
ostatní je na lidech.  

Představte si, že vašimi sousedy 
jsou dva pánové, říkejme jim pan 
Šetrný a pan Pohodlný. 

Pan Šetrný při každém nákupu 
přemýšlí,  zda věc skutečně potře-
buje, nakupuje jen takové množství 
potravin, které stihne spotřebovat, 
vodu pije z kohoutku nebo dává 
přednost vratným lahvím, na náku-
py si nosí vlastní tašku, kterou mu 
žena přešila ze staré košile. Vždy se 
dívá, jak je výrobek zabalený a nej-
raději nakupuje na trhu do košíku. 
Když se mu něco rozbije, pokusí se 
to opravit. 

Pan Pohodlný je pravý opak. Pro-
tože chce být stále in,  podléhá re-
klamám, které mu podsouvají, co 
nutně potřebuje, a on to ve velkém 
nakupuje. Nikdy by si nekoupil sy-
paný čaj, protože má rád, když si 
každé ráno z papírové krabičky, 
z níž odstranil celofánový obal, vy-
táhne z oku lahodícího obalu pyt-
líček s hezkou barevnou papírovou 
cedulkou. Nemá moc času, a tak si 
dává oběd ve stáncích s rychlým ob-
čerstvením. Má rád výrobky na jed-
no použití, protože příbor i plastový 
talířek jsou zaručeně čisté. Sám vi-
díte, že prevence je doménou obča-
na, který vědomě rozhoduje o svém 
spotřebním chování. 

Jaké možnosti tedy město má?
Každý člověk, který někdy daroval 

knihy do školní knihovny, umožnil, 
aby věci, kterých se chtěl zbavit, 

Havlínová: Měli bychom spolupracovat

našly opětovné použití. Tím vlast-
ně také  postupoval v souladu s hi-
erarchií nakládání s odpady. Měs-
to může podporovat různé sbírky, 
například pravidelný sběr šatstva 
pořádaný Diakonií Broumov nebo 
rozmístění dvou velkoobjemových 
kontejnerů na sběr textilu, který 
v současné době připravujeme ve 
spolupráci s Oblastní charitou Jih-
lava. 

V poslední době měli občané ta-
ké možnost odevzdat brýle, které 
putovaly do Afriky, obvazy z vyřa-
zených autolékárniček, které ode-
šly do Afghánistánu, nebo mobily, 
které při akci Věnuj mobil našly 
využití u zdravotně postižených li-
dí a u dětí z dětských domovů.  

Všimněte si, že tady je ta zod-
povědnost již více diferencovaná. 
Město vytváří podmínky a občan 
se vědomě rozhoduje k ekologicky 
šetrnému jednání, ačkoliv do něj  
musí vynaložit rozhodně víc ener-
gie, než kdyby všechny nepotřebné 
věci nacpal do popelnice. 

Nesmíme ale zapomenout ještě 
na jednu proměnnou: po věcech, 
které již nepotřebujeme, musí exis-
tovat poptávka. Jedině pak má sbír-
ka smysl.

Napadá mě otázka recyklace…
To platí i v oblasti třídění a re-

cyklace odpadu, která je dalším 
stupněm v pořadí.  Třídění odpadu 
již naštěstí není vnímáno jako čin-
nost, kterou vykonávají  podivíni 
a blázni.  To, že se třídění odpadu 
pomalu stává normou, ukazuje i 
množství vytříděného odpadu na 
obyvatele a rok. 

Zatímco v roce 2001 připadalo na 
jednoho obyvatele 12 kg odpadu, 
o deset let později je to již 45 kg. 
Čísla se vztahují na papír, plast a 
sklo. Pokud bych započítala i kovy, 
dostáváme se na 66 kg materiálově 
využitelného odpadu na obyvatele 
a rok. 

V současné době dokážeme vytří-
dit v Jihlavě něco málo přes 20 % 

komunálních odpadů, závazná nor-
ma ale udává 50 %. Město vytváří 
takové podmínky, aby občan mohl 
splnit svou povinnost a z odpadu 
vytřídit využitelné složky. Zahušťu-
jeme síť sběrných míst, budujeme 
nová kontejnerová stání,  optima-
lizujeme vývozy nádob na třídění 
odpadu. Bez občanů se ale tento cíl 
naplnit nepodaří.  

Jaké jsou nejčastější mýty u re-
cyklace?

Jedním z mýtů, které okolo třídě-
ní panují, je, že vše, co se vytřídí, 
lze recyklovat. 

Část odpadů je pro recyklaci ne-
vhodná v důsledku znečištění a 
příměsí nevhodných látek. Do této 
skupiny patří například kombino-
vané plasty, mastné papíry, plastové 
obaly se zbytky potravin nebo ole-
jů, hygienické potřeby a podobně. 
Pro výrobky, které nelze recyklovat, 
je určeno energetické využití. 

Také si musíme uvědomit, že i 
pro odpad, který se stává druhot-
nou surovinou,  platí zákony trhu. 
Musí po něm existovat poptávka a 
výrobky, které se z něj vyrobí, musí 
být lidé ochotni kupovat. Trh pro 
recyklaci je globální, a tedy zrani-
telný. Česká republika je například 
díky nedostatku recyklačních papí-
renských kapacit  závislá na expor-
tu i mimo země EU (Čína a Indie).  
Na asijských trzích je obchodo-
vatelná také velká část evropských 
plastů. 

Znáte nějaký podobný mýtus u 
skládkování?

Překvapuje mě, že stále dost lidí 
neví, že na sběrném dvoře se odpad 
odebírá zdarma. Jsou takoví, kteří 
svůj velkoobjemový odpad naloží 
do auta a vyklopí ho někde v příko-
pu. Pro takové jednání nemám jiné 
racionální vysvětlení.

Použila bych spíš jedno přísloví. 
Co oči nevidí, srdce nebolí. Když 
nemáte skládku na očích, nezna-
mená to, že nemáte problém. Sklád-

kování je až poslední možností, jak  
s odpadem naložit.  V současné do-
bě Jihlava skládkuje necelých 80 % 
svých odpadů. To musíme změnit 
nejen kvůli připravovanému navýše-
ní poplatku za skládkování, kterým 
by mělo být znevýhodnění skládko-
vání před jinými způsoby nakládání 
s odpady. Poplatek za skládkování 
je obsažen v ceně za svoz odpadu. 
Ta se následně promítne do vý-
še poplatku, který zaplatí občané. 
Problémem pro město je otázka, co 
s odpadem, až se kapacita skládky 
naplní.

Město je odpovědné za odpady, 
které občan odloží do popelnice. 
Co z toho má občan?  

V květnu přijal parlament novelu 
zákona o místních poplatcích, která 
zvyšuje horní hranici sazby poplat-
ku za odpady ze současných 500 na 
1.000 Kč. Stát tak reaguje na fakt, že 
peníze vybrané na poplatcích větši-
ně obcí nestačí pokrýt náklady na 
svoz a odstranění odpadů, a na od-
padové hospodářství tak doplácejí. 
Většina lidí se domnívá, že poplatek 
platí za svoz odpadu z popelnice, 
která stojí u jejich domu, ale skuteč-
nost je mnohem složitější.

Sazba poplatku tvoří dvě složky: 
pevná složka ve výši až 250 Kč na 
poplatníka a rok a nově částku 750 
Kč na obyvatele a rok, kterou obec 
určí na základě skutečných nákladů 
obce na sběr a svoz netříděného ko-
munálního odpadu. 

Zjednodušeně lze říct, že pevná 
složka je určena na úhradu nákla-
dů na sběr a svoz tříděného odpa-
du, provoz sběrných dvorů, mobil-
ní svoz, vývoz odpadkových košů 
a úklid černých skládek. Do částky 
750 Kč se promítnou náklady na 
svoz černých popelnic se směsným 
komunálním odpadem. Z toho vy-
plývá, že pokud budou občané od-
padu méně produkovat a více ho 
třídit, mohou dosáhnout snížení 
pohyblivé části poplatku a zaplatí za 
odpady méně. 

Určitou nevýhodou v tomto pří-
padě je, že poplatek je založen na 
principu kolektivní odpovědnosti. 
Nestačí, že odpady třídíte vy, třídit 
musí i vaši rodiče a sousedé. A ruku 
na srdce, kolik takových pánů Šetr-
ných ve svém okolí máte?   

Slyším ve vašich slovech pesi-
mismus.

Moje práce mě do jisté míry jen 
zbavila řady iluzí. Příliš nevěřím, že 
se množství vyprodukovaného od-
padu podaří snížit, ani že dokážeme 
všechno, co se vytřídí, smysluplně 
využít.

Využití, ať už materiálové nebo 
energetické,  má smysl, pokud šetří-
me příslušné přírodní zdroje (např. 
uhlí) a zároveň při zpracování od-
padu nespotřebováváme ve velkém 
v rámci určité technologie zdroje 
jiné.  Pořád zbývá dost odpadu, kte-
rý využít nelze. Na otázku, co s ním, 
musíme hledat odpověď, která vy-
cházejíc ze skutečného stavu zo-
hlední environmentální, ekonomic-
ké i sociální dopady a posoudí také 
dlouhodobou udržitelnost navrho-
vaného řešení.  -lm-

RENÁTA HAVLÍNOVÁ ukazuje na grafu složení odpadu.  Foto: archiv MMJ
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 Stránku připravil -lm-

NÁVŠTĚVA SPALOVNY. Jihlavští si prohlédli brněnskou spalovnu komunální-
ho odpadu. Současně dostali informace o technologiích, přínosech a výkonech spa-
lovny, zástupkyně společnosti RNDr. Jana Suzová (na snímku zcela vpravo) ale 
otevřeně hovořila i o problémech, se kterými se provoz musí vypořádat. Prohlídku 
brněnského zařízení organizoval Magistrát města Jihlavy, účast byla pro občany 
města zdarma.

PIETNÍ AKT. Jihlavští občané Karel Veselý, Jan Tuček a František Rod byli v úno-
ru 1950 před Státním soudem v Jihlavě ve vykonstruovaných politických proce-
sech odsouzeni k trestu smrti, který na nich byl vykonán 17. června 1950 ve dvoře 
Krajské věznice v Jihlavě. Na Ústředním hřbitově v Jihlavě se konalo k připomínce 
těchto nevinných obětí komunistického režimu vzpomínkové setkání.  

PENÍZE PRO DĚTI A SENIORY. Symbolické vstupné na skákací atrakci při Dni 
dětí v Jihlavě se stalo základem pro stotisícovou pomoc seniorům a dětskému cen-
tru. Polovinu částky obdrželo občanské sdružení Záře na rekondiční pobyty osob 
s poruchami hybnosti a komunikace, dalších padesát tisíc korun obdrželo Dětské 
centrum Jihlava. Sbírku fi nančně podpořila společnost Corbada.

MAHLER V JIHLAVĚ. Město je v posledních týdnech plné hudby. Hlasité na ná-
městí a dalších venkovních pódiích, i té tišší, v komorním prostředí koncertních 
sálů a kostelů. V programu festivalu Mahler 2012 se do gotického sálu radnice 
dostaly dokonce varhany. Na unikátní varhanní positiv z roku 1753 zahrál zna-
lec a ochranář historických varhan Pavel Černý. Preludoval fantazijní kompozice 
Charlese Luythona či fanfárami nabitou vojenskou imitaci Jacoba Handla Galla. 

ŽIRAFÍ KRÁSKA. Soutěž o ŽIRA FÍ MISS aneb NEJHEZČÍ ŽIRA FÍ MASKA  
proběhla na jihlavském Masarykově náměstí. Děti nejen z krajského města si sou-
těžemi s žirafí tematikou krátí čas před příchodem těchto zvířat do jihlavské zoo, 
kde už město Jihlava pro nejvyšší tvory planety buduje výběh. Vítězný tým „dru-
žinářů“ z jihlavské ZŠ Otokara Březiny se prostřednictvím partnera akce, společ-
nosti Sapeli, podíval na skutečné žirafy do plzeňské zoo. Cenu vítěznému týmu a 
korunku krásy „missce“ předával primátor Jaroslav Vymazal. 

ANDĚLÉ VE SMETANOVÝCH SADECH. Torzo lípy původně určené k odstraně-
ní pomyslně vyzvedli z popela studenti Vyšší odborné školy grafi cké Jozef Čižmár a 
Michelle Condenárová s jejich vyučujícím Radomírem Dvořákem. Ve dřevě lípy vy-
obrazili trojici andělů. Nápad využít kmen stromu ve Smetanových sadech a zkráš-
lit prostor v sousedství středních škol vzešel z odboru životního prostředí jihlavského 
magistrátu, který rovněž inicioval vznik atraktivního Kalendáře nedaleko obchodní 
akademie, také vytvořeného v kmeni starého stromu.
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V Jihlavě se v červnu odehrál vůbec poprvé v 
České republice evropský seriál dřevorubeckých 
závodů Eurojack. 

Premiéra se vydařila na všech frontách. Jihlav-
ský závod vyhrál český závodník, úřadující mi-
str Evropy David Síla, napoprvé soutěž dobře 
zvládli i pořadatelé. 

Do areálu jihlavského letního kina v lesoparku 
Heulos přijeli soutěžit borci z Rakouska, Ně-
mecka, Švýcarska a Rumunska. „Velmi milým 
překvapením pro nás byl nečekaný zájem publika, 
které závod neopustilo ani v nesilnějším dešti při 
nedělním fi nále,“ pochvaloval si Vladimír Másil-
ko z jihlavského magistrátu, který závod orga-
nizačně zajišťoval. Během odpoledne dešťové 
mraky odešly a při vyhlašování cen nastoupené 
dvacítce závodníků aplaudovalo několik stovek 
lidí.

Během sobotní kvalifi kace a nedělního fi nále 
mohli návštěvníci vidět desatero atraktivních 
disciplín včetně hodu sekerou nebo „krájení“ 
půlmetrových klád speciálně stavěnými výkon-
nými motorovými pilami Power saw – třicetiki-
lové stroje s motory o výkonu nad šedesát koní 
roztáčí řetězy pil až do rychlosti 270 km/h. Vel-
ké emoce v závěru soutěže prožívali závodníci 
i publikum při vrcholné disciplíně „spring-bo-
ard“, kdy dřevorubci vysekávají do 270 cm vyso-
kého kmene kapsy pro desky, po nichž stoupají 
k vrcholu k upevněnému špalku, který na úplný 
závěr musí přesekat. 

„Dřevorubecká soutěž Eurojack by se v Jihlavě 
do budoucna mohla stát novou tradicí. Vysočina je 

Dřevorubci bavili jihlavské publikum

„JEDOVATÝ“ zvuk pil si nechávají závodníci ladit specialistou.. Foto: archiv MMJ

krajem, ke kterému lesní hospodářství patří, Jihla-
va náleží mezi města vlastnící velké množství lesů, 
i proto by zde akce mohla zapustit kořeny. Soutěž 
je dalším způsobem propagace města, už napoprvé 
zde bylo několik desítek zahraničních návštěvníků,“ 
vyjádřil se k prvnímu ročníku Eurojacku v Čes-

ké republice jihlavský primátor Jaroslav Vymazal. 
Eurojack Jihlava 2012 se odehrál 9.-10. června 

v areálu letního kina v lesoparku Heulos spolu s 
festivalem minipivovarů Jihlavské pivní pábení a 
Koncertem bez hranic -  Jihlavský víkend bez hra-
nic. -lm-

ODŘÍZNOUT desku ze stromu vypadá snadné, ale musíte kromě fyzických parametrů i mít pilu k takovému výkonu přizpůsobenou. Foto: archiv MMJ

„KRÁJENÍ“ volně postaveného špalku, aniž by se svalil.

ZÁVODNÍCI takovou kládu udolají za několik vteřin.¨
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J. Vilím: Autobusy na CNG se osvědčily
Dopravní podnik města Jihlavy osla-

ví 12. července první výročí provozu 
autobusů MHD, které jsou poháněny 
stlačeným zemním plynem (dále jen 
CNG – compressed natural gas). Na 
toto téma jsme hovořili s ředitelem Jo-
sefem Vilímem.

V červenci připravujete oslavy 
podniku. Proč?

Dopravní společnosti provozují-
cí MHD mají ve zvyku si připomínat 
různá výročí, jako jsou například u 
DP Jihlava zahájení provozu tramvají 
26. srpna 1909, poslední tramvaj jela 
z náměstí 12. listopadu 1948 a násled-
ně 19. prosince 1948 byla zahájena do-
prava trolejbusová. 

Jihlava zavedením trolejbusové do-
pravy předběhla tak významná města 
jako Brno (provoz zahájen 1949), Os-
travu (1952), Hradec Králové (1949), 
Děčín (1950), Pardubice, Mariánské 
Lázně, Teplice a Opavu (1952). Dal-
ší provoz byl otevřen až v roce 1988 
v Ústí nad Labem.

Další významné výročí, které se 
zapíše do historie Dopravního pod-
niku, je datum 12. července 2011...

Ano. To jsme jako nové médium 
k elektrické energii a naft ě přidali pro 
pohon prostředků MHD stlačený 
zemní plyn. Jinými slovy provozujeme 
v této chvíli trakci elektrickou, naft o-
vou a plynovou.

Rozhodnutí v této věci jsme učinili 
již v roce 2009, tedy v době, kdy jsme 
již měli k dispozici řadu technických a 
ekonomických údajů získaných od ně-
kterých dopravců nejen z ČR. 

Rozhodnutí předcházela výzva 
v oblasti rozvoje dopravní obsluž-
nosti?

Bylo nám jasné, že tato příležitost 
se již nebude opakovat a proto jsme 
urychleně vypracovali projekt. Před-
mětem projektu bylo pořízení auto-
busů na pohon stlačeným zemním 
plynem (CNG). Bylo rozhodnuto o 
spolufi nancování tohoto projektu s 
podporou ve výši 40 % z evropských 
fondů. 

Projekt byl ukončen v průběhu dub-
na 2012 a celkem bylo pořízeno 10 
ekologických autobusů. Náklady pro-
jektu činí 51,4 mil. Kč, předpokládaná 

výše dotace z EU je pak 20,3 mil. Kč. 
Dodavatel autobusů IVECO Czech 

Republic získal tuto zakázku ve veřej-
né  soutěži - byla nabídnuta nejvýhod-
nější cena. 

V nedávné době proběhla v den-
ním tisku informace o kvalitě ovzdu-
ší ve městě Jihlava. Velmi negativně 
bylo hodnoceno, že limity zejména 
v oblasti obsahu prachových částic 
v ovzduší bývají v některých čás-
tech města překročeny. Dále bylo 
konstatováno, že tyto prachové čás-
tice obsahují výfukové plyny z mo-
torů vozidel, a tím se automobilová 
doprava podílí zejména na obsahu 
těchto částic. Jak z tohoto pohledu 
hodnotit vaše nové autobusy?

Autobusy s pohonem na CNG v po-
rovnání s autobusy na pohon naft ou 
zatěžují méně životní prostředí nejen 
v porovnání s exhalacemi z výfukových 
plynů, ale také mají tišší chod motoru 
a výrazně menší vibrace.

Největšího ekologického efektu je u 
těchto autobusů dosaženo právě v ob-
lasti prachových částic z výfukových 
plynů. 

Tím, že autobusy v motorech spalují 
zemní plyn, což je téměř 100% metan, 
neobsahují výfukové plyny žádné pra-
chové částice, a proto tyto CNG au-

tobusy již nyní splňují s rezervou nej-
vyšší emisní normu označovanou jako 
„EEV“. 

Probíhal nějaký zkušební provoz?
Ve zkušebním provozu autobusů 

jsme si ověřili všechny výše uvedené 
kladné parametry a také skutečnost, 
že zásoba plynu v tlakových lahvích 
(které jsou umístěny na střeše vozidla) 
je dostatečná na ujetí více jak 400 km 
v běžném provozu, a tím odpadá nut-
nost autobusy plnit plynem během ce-
lodenní směny. 

Autobusy jsou nasazovány denně, 
včetně sobot a nedělí, přednostně na 
takové linky, kde denně ujedou více jak 
400 km. Jedná se zejména o linky č. 12 
a 36. Důvodem tohoto organizačního 
opatření je dosažení také významných 
ekonomických efektů.

Tak zkuste porovnání mezi au-
tobusem na naft u a autobusem na 
CNG...

Autobus s motorem na naft u spotře-
buje na ujetí 100 km cca 42 litrů naft y. 
Na ujetí 100 km autobusem s plyno-
vým pohonem stačí pouhých cca 36 
kg plynu.

Při průměrné současné ceně litru 
naft y 36 Kč a jednoho kg plynu 24,50 
Kč potom vychází na ujetí 100 km 
úspora 630 Kč.

Nové autobusy potřebují nové zá-
zemí. A co jde?

Nedílnou součástí provozu autobusů 
na pohon CNG bylo vybudování plni-
cí stanice CNG. 

Protože zemní plyn je ve středotla-
kém potrubí k dispozici pod tlakem 
3 bary, je nutné pro plnění autobusů 
tento tlak kompresorem zvýšit na hod-
notu 230 barů. Kompresorovou plnicí 
stanici nám dodala fi rma Bonett  Bohe-
mia včetně výdejního stojanu a zásob-
níků na stlačený CNG. Plnicí stanice 
byla vyrobena v Kanadě a je na špičko-
vé technické světové úrovni.

Plnicí stanice CNG  slouží nejen 

potřebám Dopravního podniku, ale 
také ostatní veřejnosti? 

Ano, také  případně pro fi rmy, které 
začnou nakupovat osobní i nákladní 
vozidla s pohonem na CNG. Stanice 
je otevřena 24 hodin denně a úhradu 
odebraného plynu je možné provádět 
všemi způsoby – platba hotovostí, ban-
kovní kartou, případně speciální bez-
kontaktní čipovou kartou CNG, kte-
rou jsme připraveni vydávat pro nové 
zákazníky. Tato čipová karta je funkční 
na většině plnicích stanic v rámci Čes-
ké republiky.

Ekonomická výhodnost provo-
zu vozidel na CNG je zřejmá. Kolik 
CNG se spotřebovává?

Již v těchto dnech denně spotřebu-
jí autobusy Dopravního podniku cca 
1.100 kg zemního plynu.

Zákazníci, kteří používají CNG jako 
pohon osobních vozidel, u nás den-
ně v průměru nakoupí 320 kg a tento 
prodej neustále narůstá.

Jak budete v rozvoji pokračovat?
Pro Dopravní podnik města Jihlavy 

je provozování autobusů s pohonem 
na CNG velmi významné z ekonomic-
kých důvodů, a proto jsou naše další 
iniciativy zaměřeny na rozvoj tohoto 
druhu pohonu.

V červenci 2012 bude zakoupen 
další, již jedenáctý autobus na pohon 
CNG a v srpnu zakoupíme dva ma-
lé 20místné midibusy, také na pohon 
CNG. Tyto autobusy budou před-
nostně nasazovány na linkách do okra-
jových částí města Jihlavy, kde nejezdí 
velký počet cestujících. Midibusy bu-
dou nízkopodlažní (bezbariérové), 
v zadní části s plošinou pro kočárek, 
případně invalidní vozík.

V Česku jsme se zařadili do cca TOP 
10 největších dopravců, kteří již zaháji-
li provozy na CNG dříve, a je potřeba 
zdůraznit, že se tak stalo nejen díky fi -
nanční podpoře ROP Jihovýchod, ale 
zejména také podpoře a pochopení 
města Jihlavy jako 100% vlastníka ak-
ciové společnosti. -lm- 

PŘED ROKEM se stříhala páska na Dopravním podniku se zavedením autobusů na plyn do MHD.  Foto: archiv MMJ

PRIMÁTOR MĚSTA Jaroslav Vymazal si osobně vyzkoušel tankování plynu.  
 Foto: archiv MMJ
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(Pokračování z minulého čísla)
1. července  – 31. srpna 

KOMENTOVANÉ KRMENÍ ZVÍŘAT
Každý den v průběhu letních prázdnin vám dove-

dou průvodci jihlavské zoo vybraná zvířata blíž, než 
jste zvyklí! V předem určené časy u vybraných druhů 
zvířat. Pořadatel: Zoo Jihlava, www.zoojihlava.cz

1. července 
Ježkovy pohádkové neděle: 
KOCOUR V BOTÁCH
Divadlo ELF – Praha. Pořadatel: statutární město 

Jihlava a Karel Paštyka Agentura TIME. Parkán u 
Brány Matky Boží od 18 hodin.

5. července 
HORA NÉ
Promenádní koncert dechové hudby z Rokytni-

ce nad Rokytnou od 16–18 hodin na Masarykově 
náměstí. Pořadatel: statutární město Jihlava a Karel 
Paštyka Agentura TIME

6. července 
NOČNÍ PROHLÍDKY JIHLAVSKÉHO
PODZEMÍ aneb cesta do hlubin historie 
Jihlavy s oživlými postavami z dávných časů
Prohlídky v časech: 20.00, 21.00, 22.00 hodin. Po-

řadatel: Georgii Agricola, o. s., www.agricola.cz

7. července 
„COFIDIS CUP“
6. závod v silniční cyklistice. Slavnostní start na Ma-

sarykově náměstí v 11.30 hodin. Ostrý start na ulici 
Humpolecká v 11.45 hodin. Trasa: Plandry, Vyskyt-
ná nad Jihlavou, Hlávkov, Šimanov, Větrný Jeníkov, 
Bílý Kámen, Plandry. Cíl závodu bude po 15.30 na 
Masarykově náměstí v Jihlavě a závodníci přijedou 
od Rantířova. Závodu se zúčastní cyklisté nejvyšší 
kategorie Elite a U23. Pořadatel: Krajský svaz cyklis-
tiky Vysočina, kontakt: kv.cscvysocina@mujbox.cz

8. července  
Ježkovy pohádkové neděle: 
ZAKLETÁ PRINCEZNA
Divadlo Studna – Praha. Pořadatel: statutární 

město Jihlava a Karel Paštyka Agentura TIME. Par-
kán u Brány Matky Boží od 18 hodin.

10. července  
JAZZ do Jihlavy: G. H. C. Jazz Concept
Pianové trio G. H. C. Jazz Concept založil basista 

Ivan Habernal po návratu z New Yorku, kde studo-
val u Hanse Glawischniga a Johna Patitucciho. La-
tinskoamerický vliv na zvuk tria má pianista Václav 
Greif, absolvent Konzervatoře Jaroslava Ježka a kla-
vírista v projektech Flamenco Element a Timbasa, 
sestavu pak dotváří bubeník Michal Cába, jinak též 
perkusista a hráč na batá, timbáles a cajón v projek-
tech Meditarian a Flamenco Element. Trio hraje 
autorské i převzaté skladby s důrazem na neobvyk-
lé rytmy, zajímavé harmonické postupy a spontán-
ní improvizaci. Vstupné: zdarma. Letní zahrádka 
Kavárny Muzeum, Masarykovo náměstí, od 19.00 
hod. V případě nepříznivého počasí se koncert pře-
souvá do Kavárny Muzeum. Pořadatel: Fabes s.r.o. 
Více info: Facebook – Kavárna Muzeum Jihlava.

11. července 
LETNÍ KINO NA NÁMĚSTÍ
Cyklus deseti fi lmových večerů přinese fi lmy z 

české i zahraniční produkce. Vstupné: zdarma. Let-
ní zahrádka kavárny Muzeum, Masarykovo náměs-
tí, po setmění (cca po 21.00 hod.). V případě nepří-
znivého počasí se promítání přesouvá na klubovou 
scénu do Radničního pivovaru (Masarykovo nám. 
66/67 – naproti Kavárně Muzeum). Pořadatel: Fa-

bes s.r.o. Více info: Facebook – Kavárna Muzeum 
Jihlava.

12. července 
BOBRŮVANKA 
Promenádní koncert dechové hudby z Bobrůvky 

od 16–18 hodin na Masarykově náměstí. Pořada-
tel: statutární město Jihlava a Karel Paštyka Agen-
tura TIME.

KULTURNÍ LÉTO V PIVOVARSKÉ 
RESTAURA CI
Koncerty v Pivovaru Jihlava – skupiny Rockefel-

lervoice, Bagr, www.pivovar-jihlava.cz od 18.00 
hodin. Vstupné 40 Kč. Pořadatel: Pivovary Lob-
kowicz.

13. července 
NOČNÍ PROHLÍDKY JIHLAVSKÉHO 
PODZEMÍ aneb cesta do hlubin historie 
Jihlavy s oživlými postavami z dávných časů
Prohlídky v časech: 20.00, 21.00, 22.00 hodin. 

Pořadatel: Georgii Agricola, o. s., www.agricola.cz

14. července 
TAJEMNÉ PROHLÍDKY V JIHLAVSKÉM 
PODZEMÍ
Tajemné prohlídky s urozeným rytířem Davidem 

z Kocensteinu ve 14, 15, 16 hodin. Pořadatel: Ge-
orgii Agricola, o. s., www.agricola.cz

JAZZ NA ROŠTEJNĚ
Hrad Roštejn ve 14.00, vstupné 220 a 270 Kč. 

Jazzový festival s mnohaletou tradicí. Dvě hudeb-
ní scény, program pro děti, občerstvení, prohlídka 
hradu. Zeurítia, Phishbacher NY electric trio, Mar-
kéta Zdeňková Trio, Libor Šmoldas Quartet, Jana 
Koubková Quartet, František Kop Quartet, Pitch 
Bender a Sisa Fehérová, Jazzband ZUŠ v Třešti, 
DeFactoMimo pohádka+dílny, Jazz Quintet Třešť, 
Embolly. 

14. července
AFRICKÉ RYTMY V ZOO
Africká skupina studentů umělecké školy v Zim-

babwe přijíždí po velkém úspěchu v minulých le-
tech na své jubilejní desáté turné do Evropy. Ne-
nechte si ujít jediné vystoupení v Jihlavě! Začátek 
v 16.00 hodin v africké vesnici Matongo. Vstupné: 
50 Kč (bude vybíráno u Matonga od 15.30, vstup-
né do zoo se platí zvlášť na pokladnách). Pořada-
tel: Zoo Jihlava, www.zoojihlava.cz

15. července 
Ježkovy pohádkové neděle: 
PRINCEZNA KONVALINKA 
Divadlo Pohádka – Praha. Pořadatel: statutární 

město Jihlava a Karel Paštyka Agentura TIME. 
Parkán u Brány Matky Boží od 18 hodin.

18. července
LETNÍ KINO NA NÁMĚSTÍ
Cyklus deseti fi lmových večerů přinese fi lmy 

z české i zahraniční produkce. Vstupné: zdarma. 
Letní zahrádka kavárny Muzeum, Masarykovo 
náměstí, po setmění (cca po 21.00 hod.). V přípa-
dě nepříznivého počasí se promítání přesouvá na 
klubovou scénu do Radničního pivovaru (Masa-
rykovo nám. 66/67 – naproti Kavárně Muzeum). 
Pořadatel: Fabes s.r.o. Více info: Facebook – Ka-
várna Muzeum Jihlava.

19. července 
LESANKA  FR. KA RA FIÁTA
Promenádní koncert dechové hudby z Humpol-

ce od 16–18 hodin na Masarykově náměstí. Po-
řadatel: statutární město Jihlava a Karel Paštyka 
Agentura TIME.

KULTURNÍ LÉTO V PIVOVARSKÉ 
RESTAURA CI
Koncerty v Pivovaru Jihlava – skupiny Šatlava, 

Arciskačány. www.pivovar-jihlava.cz od 18.00 
hodin. Vstupné 40 Kč. Pořadatel: Pivovary Lob-
kowicz.

Letní degustace vín – Vinařský dvůr 
Němčičky, Jan Stávek
Vinařský dvůr Němčičky opět navštíví Kavárnu 

Muzeum a představí nám průřez jeho nabídkou 
růžových, bílých a sladkých vín. Degustací vás bu-
de provázet vinař a enolog Ing. Jan Stávek, PhD. 
Vstupné: 200 Kč. Velká letní zahrádka kavárny 
Muzeum, Masarykovo nám. 55, od 19.30 hod. 
Pořadatel: Fabes s.r.o. www.vinove.cz. Nutnost 
rezervace předem na tel. čísle 774 570 360 nebo 
e-mailem info@vinove.cz.

20. července 
CYRILOMETODĚJSKÝ JARMARK
Masarykovo náměstí. Pořadatel: Služby měs-

ta Jihlavy, kontakt: Libor Paúr, tel. 777 719 639, 
www.smj.cz.

NOČNÍ PROHLÍDKY JIHLAVSKÉHO 
PODZEMÍ aneb cesta do hlubin historie 
Jihlavy s oživlými postavami z dávných časů
Prohlídky v časech: 20.00, 21.00, 22.00 hodin. 

Pořadatel: Georgii Agricola, o. s., www.agricola.cz

ČEŘÍNEK FEST
Místo konání: Čeřínek - Horní Hutě.Program: 

I. stage - Wohnout, Škwor, Arakain, Lety Mimo, 
Imodium, Cocott e Minute, Queens of Every-
thing, Medvěd 009, Mr. Hanky, Liwid. II. sta-
ge - Pop-Porn, Indienami, Apple Juice, Mathers 
Angels, El Brkas. Doprovodný program: Pokus 
o vytvoření rekordu ve vyrobení největší pizzy, 
dětský koutek, divadla pro děti i dospělé, soutě-
že, videožurnál kapel, RC OFF-ROAD modely, 
aft er party, aquazorbing. Připravujeme program 
na sobotu 21. 7. - vstup zdarma. Každý týden 
soutěž o vstupenky. Veškeré informace na face-
book/ cerinekfest a cerinekfest.cz. Vstupné: V 
předprodeji zvýhodněné dvojvstupenky za 399 
Kč/ 2 osoby a 250 Kč/ 1 osoba. Běžné vstupné 
na místě 300 Kč. Předprodej: Čeřínek - Turistic-
ká chata - restaurace, Jihlava - Song a restaurace 
pivovaru Ježek, on-line na Ticketstream.cz a Ti-
cketforpeople.cz. a další.Pořadatel: Jurda Produ-
ction Team, www.cerinekfest.cz (akce mimo 
Jihlavu).

22. července
JIHLAVSKÝ TRIATLON
Start: autokempink Pávov v 11 hodin. Pořadatel: 

Běžec Vysočiny.

Ježkovy pohádkové neděle: 
O ANIČCE ZE MLEJNA
Divadlo M – Praha. Pořadatel: statutární město 

Jihlava a Karel Paštyka Agentura TIME. Parkán u 
Brány Matky Boží od 18 hodin.

25. července 
LETNÍ KINO NA NÁMĚSTÍ
Cyklus deseti fi lmových večerů přinese fi lmy 

z české i zahraniční produkce. Vstupné: zdarma. 
Letní zahrádka kavárny Muzeum, Masarykovo ná-
městí, po setmění (cca po 21.00 hod.). V případě 
nepříznivého počasí se promítání přesouvá na klu-
bovou scénu do Radničního pivovaru (Masaryko-
vo nám. 66/67 – naproti Kavárně Muzeum). Po-
řadatel: Fabes s.r.o. Více info: Facebook – Kavárna 
Muzeum Jihlava.

 (Pokračování na str. 17)
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26. července 
FARMÁŘSKÉ TRHY
Na farmářských trzích budou k dostání regio-

nální produkty, speciality a vše, co souvisí s hos-
podařením na farmě. Pořadatel: Ekoinfocentrum, 
www.ekoinfo.ecn.cz. Masarykovo náměstí.

VYSOČANKA 
Promenádní koncert dechové hudby z Brtnice 

od 16–18 hodin na Masarykově náměstí. Pořada-
tel: statutární město Jihlava a Karel Paštyka Agen-
tura TIME.

KULTURNÍ LÉTO V PIVOVARSKÉ 
RESTAURA CI
Koncerty v Pivovaru Jihlava – skupiny Šworc, 

Swingtet.www.pivovar-jihlava.cz od 18.00 hodin. 
Vstupné 40 Kč. Pořadatel: Pivovary Lobkowicz.

27. července 
NOČNÍ PROHLÍDKY JIHLAVSKÉHO 
PODZEMÍ aneb cesta do hlubin historie 
Jihlavy s oživlými postavami z dávných časů
Prohlídky v časech: 20.00, 21.00, 22.00 hodin. 

Pořadatel: Georgii Agricola, o. s., www.agricola.cz

28. července 

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ SBĚRA TELŮ 
DKO Jihlava od 8.00 do 12.00 hodin. Filatelie, 

numismatika, odznaky, pohlednice, fi gurky z čo-
koládových vajíček, telefonní karty, starožitnos-
ti, pivovarské suvenýry a jiné. Objednávky stolů: 
Antonín Klein, tel.: 728 964 790, e-mail: vklein@
nbox.cz Pořadatel: Klub fi latelistů 06-40 „Vysoči-
na“, www.kf06-40.ji.cz

29. července
Ježkovy pohádkové neděle: 
ČARODĚJNÁ POHÁDKA 
Divadlo Mrak – Havlíčkův Brod. Pořadatel: sta-

tutární město Jihlava a Karel Paštyka Agentura 
TIME. Parkán u brány Matky Boží od 18 hodin.

SRPEN
1. srpna 

LETNÍ KINO NA NÁMĚSTÍ
Cyklus deseti fi lmových večerů přinese fi lmy 

z české i zahraniční produkce. Vstupné: zdarma. 
Letní zahrádka kavárny Muzeum, Masarykovo 
náměstí, po setmění (cca po 21.00 hod.). V přípa-
dě nepříznivého počasí se promítání přesouvá na 
klubovou scénu do Radničního pivovaru (Masa-
rykovo nám. 66/67 – naproti Kavárně Muzeum). 
Pořadatel: Fabes s.r.o. Více info: Facebook – Ka-
várna Muzeum Jihlava.

2. srpna
ŘEČICKÁ KA PELA
Promenádní koncert dechové hudby z Karda-

šovy Řečice od 16–18 hodin na Masarykově ná-
městí.Pořadatel: statutární město Jihlava a Karel 
Paštyka Agentura TIME.

KULTURNÍ LÉTO V PIVOVARSKÉ 
RESTAURA CI
Koncerty v Pivovaru Jihlava – skupiny Reincar-

nate, Smíšený pocity, Autobus. www.pivovar-
jihlava.cz od 18.00 hodin. Vstupné 40 Kč. Pořa-
datel: Pivovary Lobkowicz.

3. srpna
NOČNÍ PROHLÍDKY JIHLAVSKÉHO
PODZEMÍ aneb cesta do hlubin historie 

Jihlavy s oživlými postavami z dávných časů
Prohlídky v časech: 20.00, 21.00, 22.00 hodin. 

Pořadatel: Georgii Agricola, o. s., www.agricola.cz

3. 8. – 12. 8. 15. 
VYSOČINOU 2012
Pořadatel: KČT Bedřichov Jihlava, pěší, cyk-

lo. Trasy: pěší 15–35 km, cyklo 30–80 km. Start: 
17.00 hod. (pátek 3. 8.) Dům dětí a mládeže, Br-
něnská ul., Jihlava. Kontakt: Zdenka Eiglová, Šafa-
říkova 46, 586 01 Jihlava, tel. 736 639 266, e-mail: 
zdei@centrum.cz , Jiří Fuxa, Gorkého 3, 586 01 
Jihlava, tel. 721 686 563.

5. srpna

Ježkovy pohádkové neděle: KTERA K 
HLOUPÁ KÁČA K ROZUMU PŘIŠLA
Divadlo TETA – Praha. Pořadatel: statutární 

město Jihlava a Karel Paštyka Agentura TIME. 
Parkán u Brány Matky Boží od 18 hodin.

8. srpna

LETNÍ KINO NA NÁMĚSTÍ
Cyklus deseti fi lmových večerů přinese fi lmy 

z české i zahraniční produkce. Vstupné: zdarma. 
Letní zahrádka kavárny Muzeum, Masarykovo 
náměstí, po setmění (cca po 21.00 hod.). V přípa-
dě nepříznivého počasí se promítání přesouvá na 
klubovou scénu do Radničního pivovaru (Masa-
rykovo nám. 66/67 – naproti Kavárně Muzeum). 
Pořadatel: Fabes s.r.o. Více info: Facebook – Ka-
várna Muzeum Jihlava.

9. srpna 

ZUBERSKÁ ŠESTKA 
Promenádní koncert dechové hudby ze Zubří 

od 16–18 hodin na Masarykově náměstí. Pořa-
datel: statutární město Jihlava a Karel Paštyka a 
Agentura TIME. 

KULTURNÍ LÉTO V PIVOVARSKÉ 
RESTAURA CI – Den s ČRO Region
Koncerty v Pivovaru Jihlava – skupiny mpDvoj-

ka, Jarda Hypochondr a Divná parta, www.pi-
vovar-jihlava.cz od 18.00 hodin. Vstupné 40 Kč. 
Pořadatel: Pivovar Jihlava.

10. 8. – 11. 8. 
LETNÍ NOC V ZOO
Tajuplná procházka večerní zoo s průvodci, nut-

no předem objednat na tel. čísle 567 573 730, ob-
jednávky pouze ve všední dny od 8.00 do 15.00 
hodin.Od 19.00 hodin. Pořadatel: Zoo Jihlava, 
www.zoojihlava.cz

10. srpna 

NOČNÍ PROHLÍDKY JIHLAVSKÉHO 
PODZEMÍ aneb cesta do hlubin historie 
Jihlavy s oživlými postavami z dávných časů
Prohlídky v časech: 20.00, 21.00, 22.00 hodin. 

Pořadatel: Georgii Agricola, o. s., www.agricola.cz

11. srpna

OSLAVY 55. VÝROČÍ ZOO JIHLAVA
Bohatý program pro děti i dospělé v areálu zoo: 

křtiny pěti mláďat, anketa „Kdo je páté kolo u vo-
zu“, prodejní akce „Vše za pětku“, hudební vystou-
pení, pivo za pětku a spousta dalšího. Od 9.00 
– 18.00 hodin. Pořadatel: Zoo Jihlava, hlavní part-
ner akce: jihlavský pivovar Ježek, mediální part-
ner: Český rozhlas Region.

12. srpna 
Ježkovy pohádkové neděle: DĚTI PIRÁTŮ
Divadlo eMilion – Ústí. Pořadatel: statutární 

město Jihlava a Karel Paštyka Agentura TIME. 
Parkán u Brány Matky Boží od 18 hodin.

15. srpna 
LETNÍ KINO NA NÁMĚSTÍ
Cyklus deseti fi lmových večerů přinese fi lmy 

z české i zahraniční produkce. Vstupné: zdarma. 
Letní zahrádka kavárny Muzeum, Masarykovo 
náměstí, po setmění (cca po 21.00 hod.). V přípa-
dě nepříznivého počasí se promítání přesouvá na 
klubovou scénu do Radničního pivovaru (Masa-
rykovo nám. 66/67 – naproti Kavárně Muzeum). 
Pořadatel: Fabes s.r.o. Více info: Facebook – Ka-
várna Muzeum Jihlava.

16. srpna 
BYSTŘICKÁ KA PELA
Promenádní koncert dechové hudby z Bystřice 

nad Pernštejnem od 16–18 hodin na Masarykově 
náměstí. Pořadatel: statutární město Jihlava a Ka-
rel Paštyka Agentura TIME.

KULTURNÍ LÉTO V PIVOVARSKÉ RE-
STAURA CI

Koncerty v Pivovaru Jihlava – skupiny El Brkas, 
Morava.www.pivovar-jihlava.cz od 18.00 hodin. 
Vstupné 40 Kč. Pořadatel: Pivovary Lobkowicz.

LETNÍ DEGUSTACE RŮŽOVÝCH VÍN S 
PŘEKVAPENÍM

Netradičně prožitý večer v centru města – to je 
letní degustace růžových vín na velké letní zahrád-
ce kavárny Muzeum. Večerem vás bude provázet 
sommelier Vinárny Vinové – Miroslav Tomanec. 
Vstupné: 200 Kč. Masarykovo nám. 55, od 19.30 
hod. Pořadatel: Fabes s.r.o. www.vinove.cz. Nut-
nost rezervace předem na tel. čísle 774 570 360 
nebo e-mailem info@vinove.cz.

17. srpna 
PRÁZDNINOVÝ JARMARK
Masarykovo náměstí. Pořadatel: Služby měs-

ta Jihlavy, kontakt: Libor Paúr, tel. 777 719 639, 
www.smj.cz.

NOČNÍ PROHLÍDKY JIHLAVSKÉHO
 PODZEMÍ aneb cesta do hlubin historie 
Jihlavy s oživlými postavami z dávných časů
Prohlídky v časech: 20.00, 21.00, 22.00 hodin. 

Pořadatel: Georgii Agricola, o. s., www.agricola.cz

18. srpna 
VELKÉ CENY JIHLAVY
Tradiční atletický mítink. Hlavní disciplíny 800 

m, sprinterský trojboj, skok vysoký, oštěp. Stadion 
v ulici Na Stoupách od 10 hodin. Pořadatel: Ob-
čanské sdružení „ATLETIKA “, www.atletikajihla-
va.cz.

TAJEMNÉ PROHLÍDKY V JIHLAVSKÉM
PODZEMÍ
Tajemné prohlídky s urozeným rytířem Davi-

dem z Kocensteinu v 14, 15, 16 hodin. Pořadatel: 
Georgii Agricola, o. s., www.agricola.cz

 (Pokračování v příštím čísle)
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Nový územní plán města Jihlavy
Hlavní dokument, z něhož vychází rozvoj našeho města na mnoho dalších let.

Od 21. června do 23. září 2012  
na http://pup.jihlava.cz 

připomínkujte koncept územního plánu.

Proč územní plán?
Územní plán (ÚP) je dokument, který stano-

vuje základní funkční a prostorové uspořádání v 
krajině. ÚP stanoví zejména koncepci rozvoje a 
ochranu hodnot území obce; je z hlediska obce a 
jejích občanů nejdůležitějším nástrojem územní-
ho plánování. Vymezuje zastavěné území, zastavi-
telné plochy, plochy přestavby, plochy pro veřejně 
prospěšné stavby, plochy pro veřejně prospěšná 
opatření, plochy pro územní rezervy a stanovuje 
podmínky využití těchto ploch. Dále řeší koncep-
ci dopravní a technické infrastruktury, koncepci 
využití krajiny apod. ÚP vytváří předpoklady pro 
kvalitní rozvoj a výstavbu. 

O co se zajímat?
Občan by se měl zajímat zejména o hlavní vý-

kres. Ten obsahuje především hranice zastavěné-
ho území, zastavitelných ploch a urbanistickou 
koncepci. Barevné vyznačení a případný kód ur-
čují, pro jaký způsob využití (účel) je plocha úze-
mí vymezena. Ve většině ÚP jsou rozlišovány plo-
chy bydlení, občanského vybavení, dále výroby a 
skladování, dopravní infrastruktury, plochy veřej-
né zeleně, plochy technické infrastruktury apod. 
Každá taková plocha má v textové části územního 
plánu podmínky pro využití ploch (dříve tzv. re-
gulativ). 

Co bude následovat?
Koncept ÚP se veřejně projednává. Na základě 

výsledků projednání pořizovatel zpracuje a zastu-
pitelstvo obce schvaluje pokyny pro zpracování 
návrhu ÚP. 

Nad zpracovaným návrhem územního plánu se 
vede společné jednání s dotčenými orgány a ná-
sledně žádá pořizovatel krajský úřad o stanovis-
ko. Podle výsledku projednání projektant upraví 
návrh ÚP a takto upravený a posouzený návrh se 
předkládá k veřejnému projednání.

Po projednání se doplní odůvodnění územního 
plánu, zejména o návrh rozhodnutí o námitkách a 
vyhodnocení připomínek. Jsou-li všechny náleži-
tosti v pořádku, zastupitelstvo ÚP vydá.

Připravili jsme pro vás aplikaci připomínkování územního plánu (PUP) dostupnou na http://pup.jihlava.cz.
Pomocí této aplikace je možné uplatnit připomínku či námitku k nově vznikající územně plánovací dokumentaci. 

Pro snazší orientaci a ovládání aplikace jsou připraveny také názorné návody včetně videonávodů.

Dne 5. září v 16 hodin proběhne v kině Dukla veřejné projednání 
s prezenatací a výkladem zpracovatele.
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Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, Jihlava, zveřejňuje záměry:

Příslušné záměry jsou zveřejněny na www.jihlava.cz. Bližší informace je možné také získat na tel. 567 167 278, tel. 567 167 279 
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.

Prodej domu Havlíčkova 36

Prodej domů U Mincovny 6, 8.

 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 25. 7. 
2012 s uzávěrkou žádostí dne 23. 7. 2012 

(v 17.00 hod.)

 prodat v souladu se „Zásadami pro převod 
nemovitostí ve vlastnictví statutárního města 
Jihlavy“ nemovitosti v k.ú. Jihlava:
- budovy č.p. 82 v Jihlavě, ul. U Mincovny or.č. 6,  
č.p. 83 v Jihlavě, ul. U Mincovny or.č. 8 s pozemky 
p.č. 119, p.č. 120 – zast. pl. a nádvoří, min. KC po 
slevě 11.000.000,- Kč
- objekt k bydlení č.p. 1419 v Jihlavě, ul. Havlíčkova 
or.č. 36 (s 5 volnými byty) s pozemkem p.č. 2901 – 
zast. pl. a nádvoří, min. KC po slevě 2.400.000,- 
Kč
- část pozemku p.č. 5468/417 dle v KN dosud 
nezapsaného GPL č. 5976-151/2012 pro k.ú. 
Jihlava označenou p.č. 5468/673 o výměře 79 m2 a 
část pozemku p.č. 5468/418 dle uvedeného GPL 
označenou p.č. 5468/671 o výměře 2.712 m2, min. 
KC celkem 5.264.000,- Kč

 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. 394/7 ve 4. NP domu Jarní 15, 4+1, 87,52 m2, 
min. KC 600.000,- Kč
- č. 390/3 ve 2. NP domu Mlýnská 40, 1+1, 38,50 
m2, min. KC 500.000,- Kč
- č. 1934/1 v 1. NP domu Žižkova 12, 3+1, 74,70 
m2, min KC 900.000,- Kč
- č. 255/4 v 1. NP domu Na Vyhlídce 1 (sekce A), 
1+1, 32,20 m2, min. KC po slevě 436.000,- Kč
- č. 255/6 ve 2. NP domu Na Vyhlídce 1 (sekce 
A), 2+1, 60,90 m2, min. KC po slevě 616.000,- Kč
- č. 255/11 v 1. NP domu Na Vyhlídce 1 (sekce 
B), 1+1, 32,50 m2, min. KC po slevě 364.000,- Kč
- č. 255/19 ve 3. NP domu Na Vyhlídce 1 (sekce 

B), 1+1, 32,70 m2, min. KC po slevě 352.000,- Kč
- č. 209/1 v 1. NP domu Úvoz 21, 1+1, 37,20 m2, 
min. KC 580.000,- Kč
č. 209/2 v 1. NP domu Úvoz 21, 2+1, 62,40 m2, 
min. KC 780.000,- Kč
č. 209/7 ve 2. NP domu Úvoz 21, 1+1, 34 m2, min. 
KC 640.000,- Kč

 prodat v souladu s „Pravidly pro prodej 
nebytových prostor ve vlastnictví statutárního 
města Jihlavy v domech, v nichž došlo k prodeji 
jednotek dle zákona č. 72/1994 Sb., v platném 
znění“ volné nebytové jednotky v domech:
- č. 1093/5 v 1. NP domu Kosmákova 1 v Jihlavě, 
který je nemovitou kulturní památkou, jde o 
nebytový prostor (prodejnu) o celkové podlahové 
ploše 15,00 m2, býv. prodejna spodního prádla, 
min. KC činí 55.000,- Kč
- č. 4789/18 v 1. PP domu Seifertova 18 v Jihlavě, 
jde o býv. sklad o výměře 9,50 m2, min. KC činí 
15.000,- Kč

 pronajmout v souladu se „Zásadami pro 
pronájmy nebytových prostor ve vlastnictví 
statutárního města Jihlavy“ nebytové 
prostory:
- 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
- ve 3. NP domu Masarykovo nám. 9 v Jihlavě 
o výměře 91,50 m2, býv. kanceláře, minimální 
nájemné po slevě 81.618,- Kč za rok
- ve 2. NP domu Masarykovo nám. 9 v Jihlavě 
o výměře 157,80 m2, býv. notářská kancelář, 
minimální nájemné po slevě 140.758,- Kč za rok
- v 1. NP domu Komenského 30 v Jihlavě, 
se vstupem z ulice se společným sociálním 
zařízením na chodbě domu, 52 m2, býv. značková 
prodejna s pánskou konfekcí, min. nájemné po 
slevě 88.312,- Kč za rok
- v 1. NP domu Husova 40 v Jihlavě, 55 m2, býv. 
prodejna s koženou galanterií a oděvy a textilními 
doplňky, min. nájemné po slevě 55.143,- Kč za 
rok
- v 1. NP domu Mrštíkova 15 v Jihlavě, 31,80 
m2, býv. galerie s občerstvením, min. nájemné 
21.783,- Kč za rok

- v 1. NP domu Matky Boží 25 v Jihlavě, 46 m2, 
býv. trafi ka, min. nájemné 94.622,- Kč/rok
- v 1. NP domu Matky Boží 23 v Jihlavě, 69 
m2, býv. prodejna textilu a bazar, min. nájemné 
47.265,- Kč za rok
- ve 2. NP domu Matky Boží 20 v Jihlavě (se 
vstupem z dvorního traktu), 37 m2, býv. realitní 
kancelář, min. nájemné 38.055,- Kč za rok

„Podlahové topení“ - napadlo 
asi každého, kdo měl možnost 
vidět systém vyhřívání trávní-
ku na fotbalovém stadionu v Ji-
ráskově ulici v Jihlavě předtím, 
než jej zakryl substrát pro bu-
doucí porost. Fotbalová plocha 
skrývá ještě drenáže a zavlažo-
vání, buduje se nová kotelna. 

„Na začátku podzimní sezony 
bude trávník určitě připraven. Po-
užitelný by měl být už v polovině 
prázdnin,“ ujišťuje dodavatel.

Postup FC Vysočina Jihlava 
do nejvyšší fotbalové soutěže 
přinesl nutnost vybudovat vy-
hřívaný trávník, který je pod-
mínkou pro prvoligová utká-
ní. Jihlavský bude patřit mezi 
nejkvalitnější v republice – ja-
ko substrát je použita směs 80 
procent písku, 17 procent hu-
musu a zbytek jsou umělá vlák-
na, což zabraňuje vytrhávání 
drnů z trávníku. -lm-

Vyhřívaná tráva FC Vysočina

PŘÍPRA VY na položení vyhřívaného trávníku pokračují plným tempem, aby se ne-
zpozdilo zahájení nejvyšší fotbalové soutěže. Foto: archiv MMJ
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Daniel Reynek

Pozvánka na výstavu

Dům Gustava Mahlera
Znojemská 4, Jihlava
otevřeno: út-ne 10-12, 13-18

www.mahler.cz

20. 6. - 19. 8. 2012
fotografiefotografie

20. 6. - 19. 8. 2012

Znojemská 4, Jihlava
otevřeno: út-ne 10-12, 13-18

www.mahler.cz

Daniel Reynek

Dům Gustava Mahlera

Pozvánka na výstavu

V době po uzávěrce Novin jihlavské 
radnice bylo slavnostně uvedeno dru-
hé doplněné a upravené vydání knihy 
Počátek cesty, Gustav Mahler a Jihla-
va v archivních pramenech. Kniha si 
klade za cíl přiblížit prostředí, z něhož 
Gustav Mahler vzešel, a představit ve-
řejnosti písemné prameny, které jsou 
spjaty s osobou tohoto světoznámého 
umělce a nejvýznamnějšího Jihlava-
na. 

Podnětem k prvnímu vydání pub-
likace se stalo 140. výročí skladate-
lova narození a s ním spojené jihlav-
ské podzimní oslavy „Gustav Mahler 
2000 & Jihlava“, které se uskutečnily 
ve dnech 13.–15. října 2000. Důvo-
dů, které vedly k rozhodnutí vydat 
knihu v upravené a rozšířené podobě 
podruhé, bylo několik. Jedním z nich 
byla skutečnost, že první vydání je ro-
zebrané. To by však nestačilo, kdyby 
o publikaci nebyl zájem ze strany od-
borné i laické veřejnosti. Tento zájem 
je trvalý mimo jiné i proto, že město 
Jihlava, Kraj Vysočina a různá občan-
ská sdružení, spolky i jednotlivci vy-
víjejí množství aktivit spojených se 
jménem Gustava Mahlera, které cti-
tele jeho hudby, a tedy i případné zá-
jemce o publikaci do Jihlavy a na Vy-
sočinu přivádějí. 

Těžiště knihy spočívá v reprodukci 
písemných dokumentů vztahujících 
se k osobě Gustava Mahlera a jeho 
rodině, které jsou uloženy ve fondech 
Státního okresního archivu v Jihlavě. 
Písemnosti jsou zasazeny do širších 
souvislostí v kapitole O čem vypoví-
dají prameny. Tematicky jsou rozdě-
leny do třech okruhů, z nichž každý 
tvoří samostatný oddíl. Za prvé (od-
díl Rodina) jsou to písemnosti sezna-
mující nás s rodinou Bernarda a Ma-
rie Mahlerových, jejich příchodem 
z Kališť do Jihlavy, podnikatelským 
úsilím otce Bernarda a bytovými 
podmínkami a majetkovými poměry 
Mahlerových. Ukázky z jihlavského 
archivu k tomuto tématu – např. z 
knih evidence obyvatel, sčítání lidu, 
živnostenských rejstříků či ze staveb-
ní dokumentace – jsou doplněny o 
záznam o narození Gustava Mahlera 
v židovské matrice Dolních Kralovic 
z Národního archivu v Praze. 

Druhý okruh (oddíl Studentská lé-
ta) přibližuje Gustava Mahlera jako 
nepříliš dobrého studenta německé-

Doplněná kniha Počátek cesty 
o Gustavu Mahlerovi vychází podruhé

ho gymnázia v Jihlavě v letech 1869–
1877. Třídní výkazy s jeho studijními 
výsledky se dochovaly beze ztrát. Po-
zoruhodné jsou především písemné 
práce z února a července 1877, které 
byly součástí jeho zkoušek jako pri-
vátního žáka studujícího v té době již 
na vídeňské konzervatoři. Dokumen-
ty ze školních let, nejcennější a také 
nejznámější písemnosti jihlavského 
archivu, týkající se Gustava Mahlera, 
jsou reprodukovány v úplnosti.

Poslední okruh (oddíl Návraty) za-
hrnuje písemnosti z období po roce 
1877 až do Mahlerovy smrti. Oteví-
rají ho dvě ukázky z úředních knih 
týkající se odvodní povinnosti, za ni-
miž následuje cenná, nově objevená 
žádost Gustava Mahlera Moravskému 
místodržitelství v Brně o státní stipen-
dium pro mladé umělce z léta roku 
1881. Následují reprodukce úmrtních 
zápisů z dědických spisů založených 
po úmrtí rodičů v roce 1889 u jihlav-
ského okresního soudu. Obsáhlý spis 
otce byl hned na počátku dědického 
řízení předán krajskému soudu a je 
uložen v Moravském zemském archi-
vu v Brně. Zařazen je rovněž úmrtní 
zápis z nedávno objeveného pozůsta-
lostního spisu hudebně velice nada-
ného bratra Gustava Mahlera Ott a, 
který v roce 1895 ukončil svůj život 
sebevraždou. Další publikované do-

klady o úředních kontaktech Gustava 
Mahlera s Jihlavou, vesměs nově zařa-
zené, se týkají vojenské taxy, pasových 
záležitostí a domovského práva.

Následuje velmi cenný, i když nepo-
četný soubor dopisů a pohlednic, kte-
ré zasílal Gustav Mahler svému učiteli 
hudby Heinrichu Fischerovi, jenž je v 
tomto vydání rozšířen o další dvě po-
ložky soukromého charakteru – po-
zvánku do vídeňské Dvorní opery pro 
jihlavského přítele Th eodora Fischera 
a telegram jeho otci Heinrichovi – 
uložené v Muzeu Vysočiny Jihlava. 
Posledním zařazeným dokumentem 
je dopis operní pěvkyně Charles Ca-
hier z 23. 9. 1911 s návrhem na uspo-
řádání koncertu z Mahlerova díla v 
Jihlavě a umístění pamětní desky na 
domě, ve kterém žil.     

Reprodukce archiválií doplňují ilu-
strační fotografi e, především portréty, 
inzeráty propagující produkci Bernar-
da Mahlera, pozvánky na hudební vy-
stoupení Gustava Mahlera a články o 
nich z dobového tisku (jejich biblio-
grafi e je součástí kapitoly Dětství a 
mládí Gustava Mahlera v tisku a lite-
ratuře). Dobovou atmosféru dokres-
luje několik fotografi í staré Jihlavy ze 
60.–70. let 19. století, které jsou větši-
nou součástí sbírek Muzea Vysočiny 
Jihlava. 

Texty a popisky jsou trojjazyčné, k 
češtině a angličtině přibyla němčina. 
Úplný překlad (v němčině přepis) je 
uveden kvůli jeho významu u spisu 
se žádostí Gustava Mahlera o stát-

 Počátek cesty, Gustav Mahler a 
Jihlava v archivních pramenech

 K vydání připravili Petr Dvořák a 
Renata Pisková

 Texty Vlastimil Svěrák, Petr 
Dvořák, Renata Pisková a Helena 
Nedbalová 

 Překlady Nora Martišková (anglič-
tina) a Alena Jakubíčková (němčina) 

 Grafi cká úprava a sazba Eva Bys-
trianská

 Redakční práce Petr Dvořák
 Vydaly Moravský zemský archiv v 

Brně – Státní okresní archiv Jihlava a 
statutární město Jihlava 

 Tisk EKON, družstvo Jihlava
 Náklad 700 výtisků.

DRUHÉ doplněné a upravené vydání 
knihy Počátek cesty, Gustav Mahler a 
Jihlava v archivních pramenech. 
 Repro: archiv MMJ

ní stipendium pro mladé umělce a u 
písemností soukromého charakteru 
zařazených na konci oddílu Návraty, 
u ostatních materiálů tvoří popisek 
jejich více či méně podrobný obsah. 
Odkaz na místo uložení archiválií na-
jdou zájemci v Soupise reprodukova-
ných archiválií na konci publikace. Na 
třetí straně obálky je reprodukován 
plán Jihlavy z roku 1876 s vyznačený-
mi místy spjatými s Gustavem Mahle-
rem a jeho rodinou.

Jihlavský archiv zpřístupňuje touto 
publikací už podruhé malou, ale vel-
mi významnou část svých bohatých 
fondů. (Dle podkladů magistrátu 

 zpracoval –lm-)

V Domě Gustava Mahlera můžete 
navštívit novou výstavu s názvem „Da-
niel Reynek – fotografi e“. 

Daniel Reynek (nar. 9. 6. 1928 ve 
Francii) je synem francouzské básníř-
ky Suzanne Renaud a českého výtvar-
níka, básníka a překladatele Bohuslava 
Reynka. Se svým otcem tiskl jeho gra-
fi ky a jeden čas spolu experimentovali 
s upravovanými skleněnými negativy. 

Fotografovat začal ve čtyřicátých le-
tech 20. století. Své fotografi cké mon-
táže vytvářel od poloviny šedesátých 
let do druhé poloviny let osmdesá-
tých. Od devadesátých let do součas-

nosti měl výstavy na několika místech 
v České republice a ve Francii. 

V roce 2007 vyšla kniha s jeho foto-
grafi emi „Z vln, které zkameněly“. V 
současnosti spolu se svým bratrem Ji-
řím stále žije v Petrkově u Havlíčkova 
Brodu, kde žil i většinu života jejich 
otec Bohuslav.

Na výstavě jsou k vidění již zmíně-
né barevné fotografi cké montáže. Po-
jítkem těchto montáží jsou motivy 
kolem rodinného domu v Petrkově. 
Fotografi e vznikají převracením, při-
kládáním či vrstvením diapozitivů.  
 -lm-

Daniel Reynek – fotografi e
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V polovině června se sešlo asi 45 
cykloturistů v Kalištích u Humpol-
ce. Přijeli na první ročník propagač-
ní cyklojízdy hudebního festivalu 
Hudba tisíců Mahler Jihlava 2012. 

Účastníci si mohli prohlédnout 
zázemí penzionu Mahler, rosarium, 
nebo objevovat krásy této vesnič-
ky. Oficiálně akci zahájilo kvarteto 
hudebníků ze Základní umělecké 
školy Gustava Mahlera v Humpol-
ci. Primátor města Jihlavy Jaroslav 
Vymazal zasadil speciálně vyšlech-
těnou růži do rosaria, a zařadil se 
tak po bok dalších osobností, které 
tuto poctu již absolvovaly v minu-
losti. 

Za organizátory krátce promluvil 
hlavní pořadatel festivalu Jan Šti-
lec, zmínil vzrůstající úroveň a po-
pularitu hudebního festivalu a díla 
Gustava Mahlera. Primátor Jaro-
slav Vymazal vyjádřil přání, aby se 
z této první cyklojízdy stala tradi-
ce, která se bude časem rozšiřovat. 
„Cílem by tak v budoucnu nemusela 
být jen Jihlava, ale i další města, na-
příklad Vídeň,“ vyslovil představy 
o možných budoucích trasách ma-
hlerovské cyklojízdy Jaroslav Vy-
mazal. 

Cykloturisté od organizátorů zís-
kali instrukce s mapkou, cílem bylo 
dojet po doporučené trase z Kališť 
do Jihlavy. Cestou museli projet 
přes dvě kontroly, kde jim byl po-
tvrzen průjezd. Průběh cyklojízdy 
byl neorganizovaný a každý účast-
ník jel podle svých fyzických a ča-
sových možností. Do cíle v Jihlavě 
tak už každý dojížděl individuálně 
a na Turistickém informačním cen-
tru v budově radnice na Masaryko-

Po stopách Gustava Mahlera na kole

PRVNÍ ročník propagační jízdy hudebního festivalu Hudba tisíců Mahler Jihlava 2012 zavedl cykloturisty do Kališť u 
Humpolce. Foto: archiv MMJ 

vě náměstí vyměnil svou potvrze-
nou účastnickou kartu za pamětní 
list a drobné dárky.

S nápadem uspořádat tento cyk-

listický výlet přišel primátor Jih-
lavy Jaroslav Vymazal, organizá-
toři festivalu, občanské sdružení 
Mahler 2000, myšlenku podpořili 

a pomohli s organizací celé akce. 
Na organizaci se také podílel Klub 
českých turistů Tesla Jihlava a měs-
to Jihlava. -pš-
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V Jihlavě v Hruškových Dvorech 
začala stavba vědeckotechnického 
parku (VTP) a centra pro transfer 
technologií (CTT ). Budou se zde 
provádět výzkumy v oblasti ener-
getiky, materiálového inženýrství a 
využití biomasy, získané poznatky 
pak uvádět do reality a nabízet k vy-
užití. Provoz by měl začít v prvních 
měsících roku 2014, investici 420 
milionů korun by ze tří čtvrtin měla 
pokrýt EU. Partnery projektu jsou 
Mendelova univerzita v Brně a praž-
ské Vysoké učení technické, projekt 
zastřešuje sdružení Energoklastr. 

Pracovat se bude ve dvou dvou-
podlažních budovách o 600 metrech 
kancelářských ploch a 1.780 metrech 
laboratoří. Odborné pracoviště by 
měli zaplnit kvalifi kovaní lidé přede-
vším z Vysočiny. 

„Vítáme ve městě takový projekt. Na-
pomáhá udržení vysokoškolsky vzděla-
ných lidí,“ ocenil vznik centra primá-
tor Jaroslav Vymazal. Práci zde najde 
asi pět desítek lidí, další dvě stovky 
míst by mělo centrum generovat v 
přidružených aktivitách dalších fi -
rem, které s vědeckotechnickým par-
kem budou spolupracovat. -rt-

Staví se továrna na myšlenky

POKLEPÁNÍM základního kamene 
začala stavba vědeckotechnického par-
ku. Foto: archiv MMJ

V POLOVINĚ ČERVNA Jihlavou projel peloton charitativního cyklistického projektu Na kole dětem, v čele s Josefem Zimov-
čákem. Populární sportovec, který i nejnáročnější světové závody jezdí na kostitřasu, se akcí na území bývalého Českosloven-
ska pokouší zajišťovat podporu onkologicky nemocným dětem. 

Přidat se mohl každý na kousek, jednu etapu, nebo celou trasu. Mezi účastníky byl třeba dobře známý profesor Pavel Paf-
ko, připojil se několikanásobný mistr ČR v badmintonu Petr Koukal, trojnásobná mistryně světa v krasojízdě Martina Ště-
pánková, herec Petr Štěpánek, sportovní komentátor Petr Vichnar a řada dalších. Cesta dlouhá 1.946 km byla rozdělena do 
14 etap, účastníci projeli 423 měst a obcí

Josefa Zimovčáka a skupinu cyklistů na náměstí přivítal primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal. Pomoci onkologicky nemoc-
ným dětem lze zakoupením trička nebo náramku či zasláním fi nančního obnosu na konto veřejné sbírky Na kole dětem 107-
484410267/0100. 

Radnice opět uspořádala elektro-
nickou aukci na dodávku zemního 
plynu a elektrické energie pro cel-
kem devatenáct organizací města. 
Aukce se vyplatila, opět přinesla 
úspory. 

Elektřinu bude město a jeho orga-
nizace nakupovat levnější o 14,6 %, 
při dosavadních cenách by šlo o část-
ku přes 18 milionů korun, nově to 
bude asi 15,4 milionu korun. Elek-
třinu bude od 1. července dodávat 
společnost Centropol Energy. 

Také cenu plynu se podařilo snížit 
a to o 2,2 procenta, což v celkovém 
objemu znamená úsporu asi 400 tisíc 
korun z původní částky 16,4 milionu 
korun ročně. Nejnižší cenu nabídnu-
la společnost E.ON Energie.

Loni byla úspora na el. proudu 4,2 
% a na plynu 18,9 %. -rt-

Úspora za energie

Kostitřas na jihlavských kostkách Počet nepřijatých 
dětí do MŠ

V médiích se objevily zavádějící in-
formace počtu nepřijatých dětí do 
mateřských škol v Jihlavě. Proto jsme 
o přesná čísla požádali odbor školství, 
kultury a tělovýchovy Magistrátu měs-
ta Jihlavy. Údaje jsou v tabulce.  -rt-
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(Redakčně kráceno - pozn. redakce)

Usnesení č. 143/12 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí fi nančního příspěvku
Nemocnice Jihlava na nákup ventilačního pří-

stroje pro resuscitaci dětí a jejich ventilaci na pří-
jmu dětí v Pavilónu urgentní intenzivní péče a na 
dětském oddělení ve výši 335.063,-Kč

Usnesení č. 144/12 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí fi nančního příspěvku
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina na za-

koupení bouracího kladiva ve výši 80.000,-Kč

Usnesení č. 145/12 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí fi nančního daru Vysoká škola poly-

technická Jihlava do Fondu rozvoje lidských zdro-
jů VŠPJ ve výši 500.000,-Kč

Usnesení č. 146/12 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí investiční dotace ve výši 25% z cel-

kových nákladů, maximálně 250 tis. Kč na vybu-
dování části zpevněných manipulačních ploch a 
na realizaci částečné rekonstrukce stávající řídící 
věže dispečera o.s. Aeroklub Jihlava, Henčov 61, 
586 01 Jihlava dle zdůvodnění

Usnesení č. 149/12 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
r u š í 
část usnesení č. 594/11-ZM ze dne 14.12.2011, 

a to poskytnutí dotace v rámci okruhu: JEDNO-
LETÁ PODPORA  – ČINNOST na projekt v ob-
lasti kultura – subjektu:

Pramínek Jihlava, o.s. (IČ – 285 55 449) 49.000 
Kč

na realizaci projektu: Činnost Pramínku Jihlava 
na úhradu nákladů na pronájem prostor včetně 
ostatních služeb s nájmem bezprostředně souvi-
sejících

a  n e s c h v a l u j e 

poskytnutí dotace v rámci okruhu: JEDNOLE-
TÁ PODPORA  – ČINNOST na projekt v oblasti 
kultura – subjektu:

Pramínek Jihlava, o.s. (IČ – 285 55 449) 49.000 
Kč

na realizaci projektu: Činnost Pramínku Jihlava 
na úhradu nákladů na pronájem prostor včetně 
ostatních služeb s nájmem bezprostředně souvi-
sejících.

Usnesení č. 150/12 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
n e s c h v a l u j e
poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města 

Jihlavy v roce 2012– sport subjektu: 
Tenisový klub Spartak Jihlava, Mostecká 24, Jih-

lava, občanské sdružení          90.164 Kč
- na ztrátovost roku 2011 (pronájmy sportovišť 

- venkovních antukových kurtů   a tenisových hal 
pro přípravu a soutěžní utkání mládeže včetně te-
nisové školy)

 Ing. Jaroslav Vymazal  
 primátor města
 Ing. Josef Kodet
  náměstek primátora

Zastupitelé jednali o fi nančních příspěvcích
Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 17. 4. 2012

(Redakčně kráceno - pozn. re-
dakce)

 
Usnesení č. 267/12-ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
záměr přijetí úvěru do maximální 

výše 60 mil. Kč pro fi nancování ak-
ce ,,Snížení znečištění ve vodních to-
cích ze stokové sítě města Jihlavy“

a  u k l á d á 
vedoucí ekonomickému odboru 

zajistit všechny úkony k provedení 
výše schváleného záměru.

Usnesení č. 269/12-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
r u š í 
část usnesení č. 596/11-ZM ze dne 

14.12.2011, a to
poskytnutí dotace v rámci okruhu: 

VÝZNAMNÉ KULTURNÍ AKCE 
na projekt v oblasti kultura – subjek-
tu:

Horácká soubor písní a tanců Vy-
sočan 244.020 Kč

na realizaci projektu: Jihlavské 
folklórní léto

na úhradu nákladů na pronájem 
prostor včetně ostatních služeb s 
nájmem bezprostředně souvisejí-
cích, na služby v rámci technického 
zajištění, na propagaci, na dopravu a 
ubytování účinkujících a aktérů sou-
visejících s projektem, materiálové 
náklady včetně nákupu drobných 
cen (do výše 1 000 Kč/ks) a odměn 
(nikoliv fi nančních)

a  n e s c h v a l u j e 
poskytnutí dotace v rámci okruhu: 

VÝZNAMNÉ KULTURNÍ AKCE 
na projekt v oblasti kultura – subjek-
tu:

Horácký soubor písní a tanců Vy-
sočan 244.020 Kč

na realizaci projektu: Jihlavské 

folklorní léto
na úhradu nákladů na pronájem 

prostor včetně ostatních služeb s 
nájmem bezprostředně souvisejí-
cích, na služby v rámci technického 
zajištění, na propagaci, na dopravu a 
ubytování účinkujících a aktérů sou-
visejících s projektem, materiálové 
náklady včetně nákupu drobných 
cen (do výše 1 000 Kč/ks) a odměn 
(nikoliv fi nančních)

a  s c h v a l u j e 
provedení rozpočtového opatření 

– přesun v rámci § 3319 – ostatní zá-
ležitosti kultury 

neinvestiční příspěvky a transfery 
- 244.020 Kč

provozní výdaje  +244.020 Kč

Usnesení č. 270/12-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí dotace na základě vý-

zvy v oblasti sportu a volného času v 
rámci okruhu „Dlouhodobá činnost 
organizace – členská základna do 19 
let (k 31. 12. 2011)“ na úhradu ná-
kladů r. 2012:

na honoráře a odměny rozhodčích, 
sčitatelů, porotců, lékařský dozor 
na akcích, pronájmy prostor včetně 
ostatních služeb s nájmem bezpro-
středně souvisejících, služby v rám-
ci technického zajištění (ozvučení, 
osvětlení, videoprojekční technika, 
pronájem zařízení včetně dopravy 
bezprostředně související), dopravu, 
cestovné a ubytování rozhodčích a 
aktérů, souvisejících s akcí (projek-
tem), propagaci (grafi cké návrhy, 
tisk, kopírování, distribuce, výlep 
plakátů, pronájem výlepových ploch, 
propagace na webu a jiné služby bez-
prostředně s propagací související), 
materiálové náklady včetně nákupu 
drobných cen a odměn (nikoliv fi -
nančních), diplomy, služby spojů, 

startovné a vklady do soutěží, nákla-
dy na energie (voda, plyn, el. ener-
gie) subjektům:

Sportovní klub Jihlava 
296.600 Kč

z toho: pro oddíl moderní gym-
nastiky 35.000 Kč

pro oddíl juda 104.300 Kč
pro oddíl národní házené 38.900 

Kč
pro oddíl hokejbalu 77.900 Kč
pro oddíl karate  3.100 Kč
pro oddíl zápasu Ř-Ř 37.400 Kč
Basketbalový klub Jihlava, o. s. 

210.200 Kč
Club sportů Jihlava 160.400 Kč
Tenisový klub Spartak Jihlava 

132.400 Kč
Jihlavský plavecký klub AXIS 

247.600 Kč
Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě 

64.000 Kč
z toho: pro oddíl všestrannosti 

28.200 Kč
pro oddíl juda 35.800 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Bedři-

chov 252.900 Kč
z toho: pro oddíl moderní gym-

nastiky 16.400 Kč
pro oddíl sportovní gymnastiky 

4.700 Kč
pro oddíl stolního tenisu 7.000 Kč
pro oddíl tenisu  38.900 Kč
pro oddíl turistiky 500 Kč
pro oddíl volejbalu 24.900 Kč
pro oddíl všestrannosti 15.100 Kč
pro oddíl baseballu  5.500 Kč
pro oddíl sportovního tance 

33.500 Kč
pro oddíl kopané 76.300 Kč
pro oddíl nohejbalu  500 Kč
pro oddíl všeobecné a akrobatické 

gymn. 29.600 Kč
Školní sportovní klub Demlova 

Jihlava, o. s. 84.100 Kč                       
Občanské sdružení „ATLETIKA “ 

98.100 Kč

Taneční klub Street Busters o. s. 
115.200 Kč

a ukládá vedoucímu odboru škol-
ství, kultury a tělovýchovy zabezpe-
čit uzavření Smluv o poskytnutí do-
tace.

Usnesení č. 271/12-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
r u š í 
část usnesení č. 595/11-ZM ze dne 

14.12.2011, a to poskytnutí dotace v 
rámci okruhu: JEDNOLETÁ POD-
PORA  – hudba ostatní na projekt v 
oblasti kultura – subjektu:

K Brewery Trade, a.s. 23.000 Kč
na realizaci projektu: Zuzana Mich-

nová, Oskar Petr a Petr Kalandra 
Memory Band na úhradu nákladů na 
honoráře i náklady na dopravu všech 
účinkujících i aktérů bezprostředně 
souvisejících s projektem

a  s c h v a l u j e 
poskytnutí dotace v rámci okruhu: 

JEDNOLETÁ PODPORA  – hudba 
ostatní na projekt v oblasti kultura – 
subjektu:

Pivovary Lobkowicz, a.s. 23.000 
Kč

na realizaci projektu: Vinnie James, 
Oskar Petr a Petr Kalandra Memory 
Band na úhradu nákladů na honorá-
ře i náklady na dopravu všech účin-
kujících i aktérů bezprostředně sou-
visejících s projektem.

Usnesení č. 272/12-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí dotace společnosti 

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o., 
Havlíčkova 64, Jihlava, IČ 607 27 
772 ve výši 500 tis. Kč na úhradu ná-
kladů spojených s provozem areálu 
Amfi teátru v Jihlavě na rok 2012.

 (Pokračování na str. 27)

Zastupitelé odebrali dotaci Vysočanu
Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva města,  konaného dne 12. 6. 2012
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(Dokončení ze str. 26)

Usnesení č. 278/12-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
další navýšení základního kapitálu 

obchodní společnosti TENISCEN-
TRUM JIHLAVA, a.s. v roce 2012 
z 36.546.000 Kč na 41.546.000 Kč 
na základě rozhodnutí valné hro-
mady uvedené společnosti vydáním 
nových akcií bez fi nanční účasti sta-
tutárního města Jihlavy dle zdůvod-
nění

a  s c h v a l u j e
změnu usnesení č. 120/11-ZM ze 

dne 12.04.2011 takto:
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
navýšení základního kapitálu ob-

chodní společnosti TENISCEN-

TRUM JIHLAVA, a.s. v letech 
2011 – 2013 z 31.356.000 Kč na 
51.926.000 Kč na základě rozhod-
nutí valné hromady uvedené spo-
lečnosti vydáním nových akcií za 
předpokladu navýšení základního 
kapitálu i ostatními akcionáři dle 
zdůvodnění.

Usnesení č. 280/12-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí daru (550 ks strave-

nek Gastro Pass v celkové hodnotě 
33.000 Kč) Středisku křesťanské po-
moci Jihlava, Čajkovského 9, Jihlava 
dle zdůvodnění.

  Ing. Jaroslav Vymazal
 primátor města
 RNDr. Petr Pospíchal 
 náměstek primátora

Zastupitelé odebrali dotaci...

Služby města Jihlavy (SMJ) ve 
spolupráci s magistrátem města 
pořádaly jarní mobilní svoz objem-
ných a nebezpečných odpadů. Sou-
částí byl také sběr kovových odpadů 
a na vybraných místech sběr biood-
padů. 

„Mobilní svozy probíhaly v období 
od 7. 4. do 9. 6. Kontejnery bylo obsa-
zeno 64 lokalit ve městě Jihlava. Svoz 
probíhal také z vybraných zahrádkář-
ských a chatových oblastí,“ řekl mluv-
čí SMJ Martin Málek.

Na každém stanovišti byly kon-
tejnery na objemný a kovový od-
pad, které byly v případě zaplnění 
během trvání svozů vyměněny. Na 
každé stanoviště v průběhu dne byl 
přistaven kontejner na nebezpečné 
odpady a zpětně odebírané elektro-
zařízení. 

Na 24 stanovištích bylo možné 
odevzdat k likvidaci bioodpady ze 
zahrad. Při jarním svozu občané do 
kontejnerů odevzdali celkově 278 
tun odpadů a elektrozařízení.  

Služby města Jihlavy v červnu za-
hájily dezinfekci sběrných nádob na 
komunální odpady. 

Dezinfekce se provádí zhruba u 
6.000 popelových nádob a 600 kon-
tejnerů. Speciální vůz na dezinfekci 
nádob jezdí po trase svozu komunál-
ního odpadu a pomocí hydrauliky, 
trysek, studené vody a saponátů pro-
vede pod tlakem dezinfekci nádoby. 
Uvedená technologie není schopna 
z popelnic zcela odstranit ztuhlé tu-
ky a jiné pevné složky odpadů, které 
se během používání usadí na stěnách 
a dně popelových nádob.

V termínu od 2. 7. do 6. 7. proběh-
ne dezinfekce v příměstských obcích 
Popice, Vysoká, Pístov, Heroltice, 
Hruškové Dvory, Henčov, Pávov, 
Antonínův  Důl, Červený Kříž a po-
sledním místem bude lokalita na 
Kalvárii. 

„Vzhledem k tomu, že dezinfekce bu-
de prováděna po celý den, prosíme ob-
čany, aby sběrné nádoby nechávali ve 

svozový den přistavené až do pozdních 
večerních hodin tak, aby k nim byl pří-
stup. Další důležitou věcí je, aby je ne-
blokovali zaparkovanými vozidly a 
nedávali do nich odpad,“ řekl mluvčí 
SMJ Martin Málek. 

Vydezinfi kovaná nádoba bude 
opatřena nálepkou s označením roku 
2012. Pokud nebude popelová ná-
doba dezinfi kována v termínu, mo-
hou se občané s reklamací obrátit na 
SMJ. Volat můžou v době od 6.00 do 
14.30 hodin na telefonní čísla 567 
553 227, 567 553 237 nebo 567 227 
251. Při oznamování nedostatků či 
stížností je potřeba dodržet termín 
plánovaného dezinfi kování, které 
končí  6. 7. 2012. Potom již nelze 
nádoby dezinfi kovat, protože fi rma 
provádějící tyto práce opouští Jihla-
vu a přemisťuje se do dalšího města.

Firmy a podnikatelé si mohli ob-
jednat dezinfekci jimi užívaných 
nádob u této společnosti za úplatu. 
 -lm-

Vyhodnocení jarního mobilního svozu

Dezinfekce nádob 
na komunální odpad

 jaro 2012 – objemný odpad 227 t, nebezpečný odpad 4,79 t, zpětný odběr 
elektrovýrobků 8,59 t, bioodpady 28,19 t, kovy 9,29 t = celkem 278 t

 podzim 2011 – objemný odpad 214 t, nebezpečný odpad 3,67 t, zpětný 
odběr elektrovýrobků 7,76 t, bioodpady 22,64 t, kovy 7,73 t = celkem 256 t

 jaro 2011 – objemný odpad 263 t, nebezpečný odpad 2,53 t, zpětný odběr 
elektrovýrobků 9,32 t, bioodpady 27,92 t, kovy 14,50 t = celkem 317 t.

„Odpadů se vybralo méně než při 
loňském jarním svozu. Například vý-
hodné výkupní ceny železa ve výkup-
nách asi motivují občany, aby odpad 
nevyhazovali, ale odprodali. Potěšilo 
nás ale větší množství odevzdaných 
bioodpadů, které je možné místo 
skládky likvidovat na kompostárně. 
V roce 2012 mírně narostlo množství 

odevzdaných nebezpečných odpadů,“ 
doplnil Málek. 

Víkendové svozy objemných a ne-
bezpečných odpadů opět potvrdily 
svou tradici a oblíbenost u občanů 
města Jihlavy. Jinak občané mohou 
celoročně využít služeb bezplatných 
sběrných dvorů na Havlíčkově nebo 
Rantířovské ulici v Jihlavě. -lm-   

Od března do května probíhalo 
blokové čištění místních komunikací 
v Jihlavě. 

Území města s příměstskými obce-
mi bylo letos rozděleno do 16 úseků. 
Centrum se uklízelo o víkendech z 
důvodu minimálního zásobování a 
provozu na komunikacích. 

„Na ruční čištění jsme přibrali 30 
brigádníků, kteří zajišťovali škrábá-
ní a dočišťování chodníků i parkovišť. 
Splachování chodníků bylo provádě-
no individuálně. Zároveň se při úklidu 
chodníků a vozovek provedlo čištění 
3,5 tisíce kanalizačních vpustí,“ řekl 
mluvčí SMJ Martin Málek.

Respektování dopravního značení 
jarního úklidu kontrolovala Měst-
ská policie Jihlava. Nedodržování a 
porušování dopravního značení by-
lo pokutováno a bylo využito služby 
k odtahu. Při letošním úklidu bylo 
odtaženo 298 vozidel, jejichž majite-
lé nerespektovali dopravní značení. 

Vyhodnocení blokového 
čištění místních komunikací

Odtažení vozidla majitele takzvaně 
„jednosměrně“ vyšlo majitele zhruba 
na 1.300 Kč.

Jarní blokové čištění místních ko-
munikací stálo 5.671.261 Kč bez 
DPH.  -lm-

 2011 – úklid komunikací: 
5.939.381 Kč a odtaženo vozidel 
216
 2010 – úklid komunikací: 
6.620.290 Kč a odtaženo vozidel 
221
 2009 – úklid komunikací: 
6.261.397 Kč a odtaženo vozidel 
227
 2008 – úklid komunikací:
6.017.746 Kč a odtaženo vozidel 
211
 2007 – úklid komunikací: 
3.540.859 Kč a odtaženo vozidel
204.

Na návštěvníky Vodního ráje i tuto 
sezonu čekají novinky. „První letní no-
vinka umožňuje návštěvníkům procházet 
mezi krytou a venkovní částí Vodního rá-
je,“ prozradil mluvčí Služeb města Jih-
lavy (SMJ) Martin Málek.

Všichni návštěvníci, kteří mají za-
koupený jakýkoliv vstup do kryté čás-
ti Vodního ráje, mohou v rámci svého 
pobytu vyjít do venkovní části a vrátit 
se zase zpět. Pro tento účel byl instalo-
ván turniket, který se nachází u vstupu, 
a to vedle dojezdového bazénu, kde 
končí tobogán. 

Po přiložení čipového náramku k 
turniketu je možné  libovolně prochá-
zet ven a zase dovnitř. Tato služba ne-

Vodní ráj rozšířil odbavovací 
systém o další novinky 

Pavilon B1 Základní školy Oto-
kara Březiny v Jihlavě se v průbě-
hu prázdnin dočká nových oken. 
„Podmínkou pro dodavatele je výmě-
nu stihnout do konce srpna, aby mo-
hl standardně začít nový školní rok,“ 
uvedl ze smluvních podmínek ná-
městek primátora pro oblast škol-
ství Rudolf Chloupek. Následovat 
bude zateplení fasády, které už mů-
že probíhat i ve dnech výuky. Kom-
pletně hotovo bude do listopadu, 
nejnižší nabídnutá cena za celou ak-
ci je 5,8 milionu korun. -lm-

Rekonstrukce 
ZŠ Březinova

ní nijak navíc zpoplatněna. Pokud si 
například návštěvník zvolí jednorázo-
vý vstup do kryté části na tři hodiny, 
tak může v tomto čase projít kdykoliv 
do venkovní části a zase zpět. Pouze v 
případě překročení zaplaceného časo-
vého vstupu doplatí návštěvník rozdíl 
při odchodu na pokladně. Platit bude 
za každou započatou minutu doplatek, 
který je stanovený ceníkem.

U vstupu do venkovní části je vždy 
informace o tom, zda je venkovní areál 
otevřen, uzavřen nebo otevřen pouze 
plavecký bazén. Informace o tom, že je 
otevřen pouze plavecký bazén, zname-
ná, že je možné si v něm zaplavat, a ne-
jsou puštěny žádné atrakce. Voda je ve 
venkovních bazénech vyhřívaná, takže 
i v případě ne příliš pěkného počasí si 
mohou jít návštěvníci zaplavat. Při ná-
vratu do kryté části se mohou ohřát 
třeba v parní kabině.

Druhou novinkou je zprovoznění 
pokladního automatu ve vstupním 
vestibulu kryté části. Tento automat 
umí prodávat jakékoliv jednorázové 
vstupenky do venkovní části Vodní-
ho ráje. Díky tomuto automatu, který 
zde byl umístěn, tak vzniklo další pro-
dejní místo na vstupenky do venkov-
ní části. 

„Věříme, že tyto novinky zvýší atrak-
tivnost návštěvy kryté části a rychlost 
odbavení do venkovní části Vodního ráje 
v období letní sezony,“ doplnil Málek.
 -lm-
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do 8. 7. 
DĚTI, DĚTI, DĚTI…
Výstava fotografi ckých průhledů 

Ivety Vackové do dětského světa.
Kavárna Muzeum, Masarykovo 

nám. 55

do 27. 7. 
Vladislav Kukla: 
PRÁCE NA PAPÍŘE
Minigalerie Trifoil, grafi cké papíry, 

Husova 10

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

cích.
Hlavní vstupní areál – výstavní 

místnost

do 19. 8. 
DANIEL REYNEK
Výstava fotografi ckých montáží 

Daniela Reynka, který se věnuje fo-
tografi i od čtyřicátých let 20. století. 

Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4

do 26. 8.
KOUZELNOU (ČESKOU 
I MORA VSKOU) 
VRCHOVINOU
Bezděčkova fotografi cká óda na 

Českomoravskou vrchovinu
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

do 26. 8. 
OKLAMEM SMRŤ, 
PREHLTNEM NOC  

Martin Gerboc, Jiří Petrbok a Dani-
el Pitín.

Výstava „Oklamem smrť, prehltnem 
noc“ je představením aktuální tvorby 
tří současných malířů ze Slovenska a 
České republiky. Její snahou není jen 
zkoumání přítomnosti děje v prostře-
dí malby. Všichni tři autoři zasazují 
příběhy obrazů mezi takřka fi lmové 
kulisy. V určitém smyslu je tedy tato 
výstava prezentací typu scénické mal-
by. Autoři Martin Gerboc, Jiří Petr-
bok a Daniel Pitín představí své mal-
by v jiné rovině. Jde o malbu a příběh 
v ní. Jako každý, i ten namalovaný pří-
běh má své místo, čas a způsob, jakým 
se odehrává, svých herců.

OGV, Komenského 10

do 27. 8. 
ŽIVLY 
Výstava prací žáků výtvarného obo-

ru ZUŠ Jihlava.
Městská knihovna Jihlava, Hlu-

boká 1

do 31. 8. 
DŘEVO NA SCHODECH
Výstava fotografi í Karla Křížka. Mu-

zeum Telč

do 31. 8. 
SVĚTLO VYSOČINY
Fotografi e Milana Macháčka. 
Kavárna Dena, Fibichova 28

do 2. 9.
KRA JKA  
– UMĚNÍ NEBO ŘEMESLO?
Výstava paličkované a šité krajky 

připravená ve spolupráci s Vyšší od-
bornou školou textilních řemesel Pra-
ha. 

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

do 2. 9. 
ZDENĚK MILER DĚTEM
Výstava oblíbené večerníčkové po-

stavy – Krtečka na Bráně Matky Bo-
ží. Na děti čekají hry s Krtkem, Cvrč-
kem, Veselou mašinkou, skládačky a 
zajímavosti. 

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

do 7. 9. 
MALÉ MATURITY
Výstava závěrečných prací studentů 

3. ročníku SUPŠ Jihlava – Helenín. 
Pletenina pojatá netradičním způso-
bem (prostorové kreace z pleteniny).

Butik Habitus, Masarykovo náměstí 
39

do 9. 9.
NA ROZHRA NÍ 
SKUTEČNOSTI A SNU
Výstava obrazů známého jihlavské-

ho výtvarníka Josefa Kosa, uspořáda-
ná k jeho 80. narozeninám. 

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

do 9. 9. 
GRA FIKY JIŘÍHO JOHNA 
Výstava k výročí úmrtí autora, při-

pravená ve spolupráci s historikem 
umění Jaromírem Zeminou a Měs-
tem Třešť. 

Muzeum Třešť

do 30. 9. 
PRINTS 2005–2011
Výstavní program OGV Alternativa 

2012 pokračuje již třetí výstavou, kte-
rá pod názvem „Prints 2005-2011“ 
uvádí tvorbu pražského výtvarníka 
Štefana Tótha (nar. 1974), který v 
tomto svém projektu poprvé laické i 
odborné veřejnosti představí své gra-
fi cké listy jako samostatnou prezenta-
ci svého díla z poslední doby. 

Oblastní galerie Vysočiny, galerie 
Alternativa, Komenského 10

do 7. 10. 
ZAMLČENÁ MODERNA 
/ ILUZE A SNY
Výstava Zamlčená moderna / Ilu-

ze a sny / Středoevropské umění ze 
sbírky Patrika Šimona /1880–1930/, 
svým nekonvenčním pojetím otevírá 
cesty novému vnímání středoevrop-
ské avantgardy. Komentované pro-
hlídky (vždy od 16.00 hodin). Před-
nášky (vždy od 18.00 hodin). 

OGV, Masarykovo nám. 24

do 31. 12. 
IRENA FILA WAGNEROVÁ: 
DIVADELNÍ PLAKÁTY
LBBW BANK, Masarykovo náměs-

tí 17

červenec
„ZVINO VA AFRICA“
Výstava afrických dřevěných skulp-

tur ze Zimbabwe.
Zoo Jihlava, Africká vesnice Maton-

go, areál.

červenec
PRODEJNÍ VÝSTAVA 
AFRICKÉHO UMĚNÍ 
TINGATINGA
Zoo Jihlava, Africká vesnice Maton-

go, škola. 

červenec
KA MENNÉ SOCHY 
ZE ZIMBABWE
Již podruhé mohou návštěvníci jih-

lavské zoo obdivovat umění sochařů 
z Tengenenge – malé africké vesničky, 
která leží asi 150 kilometrů od hlav-
ního města Zimbabwe Harare. Ori-
ginální kamenné sochy vznikají bez 
použití jakékoliv mechanizace – jak 
těžba kamene, tak i broušení, leštění a 
voskování soch je pouze ruční práce. 
Mezi dvanácti sochami vystavenými 
v parčíku naproti původní pokladně 
do zoo jsou k vidění převážně zvířa-
ta: želva, žába, pták, ale třeba i mlok, 
krab nebo saranče. Výstava je prodej-
ní, sochy zapůjčili manželé Homol-
kovi. Více informací na www.africke-
sochy.cz

Zoo Jihlava, parčík naproti původní 
pokladně.
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Jiráskova 6 

sídliště U Pivovaru

Komenského 20

Křižíkova 17 

29. 6. – 1. 7. 
55. FESTIVAL SBOROVÉHO 
UMĚNÍ JIHLAVA 2012 
Nejprestižnější festival v oboru sbo-

rového zpěvu a jeden z nejstarších hu-
debních festivalů s nepřerušenou tra-
dicí v ČR. Festivalu se tradičně účastní 
nejlepší české pěvecké sbory a několik 
zahraničních hostí. Festival je dopl-
něný o soutěž komorních pěveckých 
sborů a Ateliér. Letos se festivalové 
dění novinkově koná na více místech 
Jihlavy. 

pátek 29. 6. v 19.00 
festivalový koncert - kostel Povýše-

ní sv. Kříže (vstup 100 Kč)Chorus Os-
trava, Obilič Bělehrad, Kühnův smíše-
ný sbor Praha, Nová česká píseň Plzeň, 
Filharmonie G. Mahlera. 

sobota 30. 6. v 10.00 
soutěž komorních pěveckých sbo-

rů – Dům kultury, Tolstého 2, Jihlava 
(vstup zdarma)

15.00 Koncert na hradbách 
parkán na hradbách, ul. Matky Boží 

(vstup zdarma). Foerster Jihlava, Sva-
topluk Žďár nad Sázavou, Obilič Běle-
hrad.

30. 60. v 19.00 
2. festivalový koncert 
- Dům kultury, Tolstého 2, (vstup 

100 Kč). Vyhlášení výsledků 11. Me-
zinárodní skladatelské soutěže Jihlava 
2012, vyhlášení výsledků soutěže ko-
morních pěveckých sborů, vystoupení 
vítězů, Piccolo coro Praha, Akateemi-
nen Laulu Helsinky.

neděle 1. 7. v 10.00 
3. festivalový koncert 
- Park Gustava Mahlera, Jihlava 

(vstup zdarma)
Canticorum Havířov, Obilič Běle-

hrad, Akateeminen Laulu Helsinky

5. 7. v 16.00 –18.00
HORA NÉ
Promenádní koncert dechové hudby 

z Rokytnice nad Rokytnou od 16 – 18 
hodin na Masarykově náměstí.

10. 7. v 19.00
JAZZ do Jihlavy: 
G. H. C. Jazz Concept
Pianové trio G. H. C. Jazz Concept 

založil basista Ivan Habernal po návra-
tu z New Yorku, kde studoval u Hanse 
Glawischniga a Johna Patitucciho. La-
tinsko-americký vliv na zvuk tria má 

pianista Václav Greif, absolvent Kon-
zervatoře Jaroslava Ježka a klavírista v 
projektech Flamenco Element a  Tim-
basa, sestavu pak dotváří bubeník Mi-
chal Cába, jinak též perkusista a hráč 
na batá, timbáles a cajón v projektech 
Meditarian a Flamenco Element. Trio 
hraje autorské i převzaté skladby s dů-
razem na neobvyklé rytmy, zajímavé 
harmonické postupy a spontánní im-
provizaci. Vstupné: zdarma. 

Letní zahrádka Kavárny Muzeum, 
Masarykovo náměstí, od 19.00 hod. 
V případě nepříznivého počasí se kon-
cert přesouvá do Kavárny Muzeum. 

12. 7. v 16.00 – 18.00
BOBRŮVANKA 
Promenádní koncert dechové hudby 

z Bobrůvky od 16 – 18 hodin na Ma-
sarykově náměstí. 

12. 7. v 18.00
KULTURNÍ LÉTO 
V PIVOVARSKÉ RESTAURA CI
Koncerty v Pivovaru Jihlava – skupi-

ny Rockefellervoice, Bagr,

14. 7. ve14.00
JAZZ NA ROŠTEJNĚ
Hrad Roštejn v 14.00, vstupné 220 a 

270 Kč. Jazzový festival s mnohaletou 
tradicí. Dvě hudební scény, program 
pro děti, občerstvení, prohlídka hradu. 
Zeurítia, Phishbacher NY electric trio, 
Markéta Zdeňková Trio, Libor Šmol-
das Quartet, Jana Koubková Quartet, 
František Kop Quartet, Pitch Bender 
a Sisa Fehérová, Jazzband ZUŠ v Třeš-
ti, DeFactoMimo pohádka+dílny, Jazz 
Quintet Třešť, Embolly. 

14. 7. v15.30
AFRICKÉ RYTMY V ZOO
Africká skupina studentů umělecké 

školy v Zimbabwe přijíždí po velkém 
úspěchu v minulých letech na své jubi-
lejní desáté turné do Evropy.  Nenech-
te si ujít jediné vystoupení v Jihlavě! 

19. 7. v 16.00 – 18.00
LESANKA  FR. KA RA FIÁTA
Promenádní koncert dechové hudby 

z Humpolce od 16 – 18 hodin na Ma-
sarykově náměstí. 

19. 7. v 18.00
KULTURNÍ LÉTO 
V PIVOVARSKÉ RESTAURA CI
Koncerty v Pivovaru Jihlava – skupi-

ny Šatlava, Arciskačány

20. 7. 
ČEŘÍNEK FEST
Místo konání: Čeřínek - Horní Hutě. 

Program: I. stage - Wohnout, Škwor, 
Arakain, Lety Mimo, Imodium, Co-
cott e Minute, Queens of Everything, 
Medvěd 009, Mr. Hanky, Liwid.II. sta-
ge - Pop-Porn, Indienami, Apple Juice, 
Mathers Angels, El Brkas. Doprovod-
ný program: Pokus o vytvoření rekor-
du ve vyrobení největší pizzy, dětský 
koutek, divadla pro děti i dospělé, 
soutěže, videožurnál kapel, RC OFF-
RA D modely, Aft er party, Aquazor-
bing. Připravujeme program na sobo-
tu 21.7. - vstup zdarma. Každý týden 
soutěž o vstupenky. Veškeré informace 
na facebook/ cerinekfest a cerinekfest.
cz Vstupné: V předprodeji zvýhodně-
né dvojvstupenky za 399 Kč/ 2 osoby 
a 250 Kč/ 1 osoba.   Běžné vstupné na 
místě 300 Kč. Předprodej: Čeřínek 
- Turistická chata - restaurace, Jihla-
va - Song a restaurace pivovaru Ježek, 
ON-LINE na Ticketstream.cz a Ti-
cketforpeople.cz. a další.

Otevírací doba: po 9 – 02, út 9 – 04 
(disco, oldies, rock), st 9 – 04 (dis-
co, oldies, rock), čt 9 – 03, pá 9 – 04 
(disco, oldies, rock), so 18 – 04 (dis-
co, salsa), ne 18 – 04.

po, út, čt, pá – otevřen klub pro 
děti a mládež – hry, sport, internet. 
Vstup a užívání služeb zdarma, ano-
nymní pobyt. 14.00 – 18.00

5. 7. v 18.00 
PAMÁTKA  MISTRA  
JANA HUSA
Společné setkání církví s přednáš-

kou a zpěvy v kostele Povýšení sv. 
Kříže. 

Každý pátek a sobota  gay friendly 
diskotéka od 20.00 hod.

Každou středu nejen studentská 
párty od 18 hod.

21. 7. TONEHUNTER
Mostecká 10

28. 6. – 1. 7. v 17.00 a 19.30
SNĚHURKA A LOVEC
USA 2012, širokoúhlý dobro-

družné fantasy, titulky, cca 126 
min. Pohádka skončila! Zapomeň-
te na Sněhurku, jejímuž líbeznému 

12. 6. – 27. 8. 
ŽIVLY 
Výstava prací žáků výtvarného obo-

ru ZUŠ Jihlava.
Městská knihovna, Hluboká 1

Pobočka Březinova bude uzavře-
na od 30. 7. do 17. 8. 2012

Pobočka Bedřichov bude uzavře-
na od 16. 7. do 27. 7. 2012, od 13. 
8. do 24. 8. 2012

10. 7. – 5. 8.  
KONTRA STY BALKÁNU
Fotografi cké vzpomínání Nikoly 

Marčíkové a Andreje Doubka na pří-
rodní scenérie a města Balkánu. 

Kavárna Muzeum, Masarykovo 
nám. 55

28. 7. – 31. 8.  
ŠTĚPÁN MIKOLÁŠ MAREŠ 
– OBRA ZY A  KRESBY
Minigalerie Trifoil, grafi cké papíry, 

Husova 10

1. 7. – 31. 8. 
GALERIE VYSOCKÝ 
- VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

1. 7. – 31. 7. 
ZA STROMY ROKU  
Výstava fotografi í Petra Francána. 
Zoo Jihlava, Informační centrum 

(hned za vstupní pokladnou), ZOO 
Jihlava, Březinovy sady 10

1. 7. – 31. 8. 
DUBAJ – NEOBYČEJNÁ AR-

CHITEKTURA 
Vystavuje Jarka Melicharová, člen-

ka Horáckého fotoklubu Jihlava.
Double Decker café – restaurant, 

City Park, Hradební 1

2. 7. – 30. 9. 
VZDUCH JE NAŠE MOŘE
Fotografi e Jiří Král, kresby Aleš 

Golský.
Bez obav, Husova 16 - výtvarná díl-

na a prodejní galerie Denního a tý-
denního stacionáře Jihlava

3. 7. – 2. 9. 
KOŽENÉ OBRA ZY BLANKY 
MUDROVÉ
Originální díla výtvarnice z Rynár-

ce
Hrad Roštejn 

4. 7. – 26. 8. 
PALNÉ ZBRA NĚ 
ZE SOUKROMÝCH SBÍREK
Historické zbraně a jejich repliky 

sběratelů z Českobudějovicka

zpěvu v legendární disneyovce na-
slouchá celá příroda. V téhle verzi 
křehká princezna neváhá vlézt do 
brnění a na zlou macechu vyra-
zit s mečem v ruce. Hrají: Charli-
ze Theron, Kristen Stewart, Chris 
Hemsworth ad. Režie: Rupert San-
ders 

Přístupný / Vstupné 75 Kč, kino-
sál Reform / Edison

28. 6. – 1. 7. v 17.30 a 20.00
MUŽI V ČERNÉM 3
USA 2012, širokoúhlá akční sci-fi 

komedie, titulky, cca 104 min. Ve 
filmu Muži v černém 3 jsou známí 
agenti J (Will Smith) a K (Tommy 
Lee Jones) zpět… A opět včas. 
Hrají: Will Smith, Josh Brolin, 
Tommy Lee Jones, Alice Eve ad. 
Režie: Barry Sonnenfeld

Přístupný / Vstupné 100 Kč, ki-
nosál Edison / Reform

2. 7. – 4. 7. v 17.30 a 20.00
MUŽI V ČERNÉM 3
Přístupný / Vstupné 100 Kč, ki-

nosál Reform

2. 7. – 4. 7. v 17.00
Modrý tygr
ČR/SR/Něm 2011, rodinný/

dobrodružný, cca 90 min. Film pro 
děti, jejich rodiče a tygry. Hrají: 
Linda Votrubová, Jakub Wunsch, 
Bára Hrzánová ad. Režie: Petr Ou-
kropec

Přístupný / Vstupné 75 Kč, kino-
sál Edison

čtvrtek 5. až středa 18. červen-
ce 

DOVOLENÁ – zavřeno!

BIJÁSEK – KINO DUKLA 
DĚTEM 

30. 6. – 1. 7. v 15.30
HOP
USA 2011, komedie, český da-

bing, cca 95 min. Cukrátka, kuřát-
ka a pořádnej nářez. Hrají hlasy: 
Martin Stránský, Petr Burian, Jaro-
mír Meduna, Otakar Brousek ad. 
Režie: Tim Hill. 

Vstupné 75 Kč, kinosál Reform
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Běh

Cyklistika

Změna programu vyhrazena, další 
kulturní akce na str. 14 až 18 tohoto 
vydání.

Běžec Vysočiny, o.s.
Neděle 22. 7. 
JIHLAVSKÝ TRIATLON 
– triatlonový závod jako Mistrov-

ství kraje Vysočina a závod Krajské-
ho poháru a Poháru Běžce Vysočiny 
pro všechny věkové kategorie, urče-
ný nejen výkonnostním sportovcům, 
ale i široké sportovní veřejnosti od 
11 hodin v prostorách autokempin-
ku Pávov u Jihlavy. 

Krajský svaz cyklistiky Vysočina:
Sobota 7. 7. 
COFIDIS CUP JIHLAVA 
– v pořadí 6. závod v silniční cyk-

listice mužů, který je zařazen do se-
riálu závodů Cofi dis Český pohár 
na silnici 2012. Start v 11 hodin na 
Masarykově náměstí v Jihlavě, trasa: 
po silnicích okolo Jihlavy (Plandry 
– Vyskytná – Šimanov – Větrný Jení-
kov – Bílý Kámen – Rantířov – Jih-
lava), vyhlášení vítězů mezi 15 – 16 
hodinou. 

do 29. 8. v 10.30
HADÍ STŘEDY V MATONGU
Již tradiční a oblíbené „Hadí stře-

dy v Matongu“ nabízí jihlavská zo-
ologická zahrada každou středu 
od začátku června do konce srpna. 
Zájemci se mohou těšit na zajímavé 
vyprávění nejen o hadech s prak-
tickými ukázkami. Začátek vždy v 
10.30 v Zoo Jihlava v africké vesnici 
Matongo.

27. 6. – 1. 7. 
JIHLAVSKÁ POUŤ
Svatojánské veselí s pouťovými 

atrakcemi a cukrovou vatou na Ma-
sarykově náměstí. Pouťové atrakce 
budou provozovány: 27. a 28. 6. od 
9 – 20 hodin, 29. a 30. 6. od 9 – 24 
hodin, 1. 7. od 9 – 20 hodin (tj. do-
ba konání poutě).

30. 6. – 1. 7. v 9.00 –16.00
PRÁZDNINY ZAČÍNAJÍ 
V ZOO
První prázdninový víkend v zoo s 

celou řadou aktivit pro děti i dospě-
lé včetně komentovaného krmení 
zvířat.

1. 7. – 31. 8. 
KOMENTOVANÉ KRMENÍ 
ZVÍŘAT
Každý den v průběhu letních 

prázdnin vám dovedou průvodci 
jihlavské ZOO vybraná zvířata blíž, 
než jste zvyklí! V předem určené ča-
sy u vybraných druhů zvířat. 

1. 7. v 18.00
Ježkovy pohádkové neděle: 
KOCOUR V BOTÁCH
Divadlo ELF – Praha. 

Parkán u brány Matky Boží od 18 
hodin.

4. 7. v 14.00 –18.00
PRÁZDNINOVÉ SOUTĚŽNÍ 
STŘEDY 
V KA VÁRNĚ-CUKRÁRNĚ 
DENA
Od 14 – 18 hod. čekají na děti 

soutěže, hry, dětská zumba…
Kavárna - cukrárna Dena, Fibicho-

va 28

5. 7. v 18.00
PAMÁTKA  MISTRA  JANA 
HUSA
Společné setkání církví s přednáš-

kou a zpěvy v kostele Povýšení sv. 
Kříže. 

6. 7. 
NOČNÍ PROHLÍDKY JIHLAV-

SKÉHO PODZEMÍ aneb cesta do 
hlubin historie Jihlavy s oživlými 
postavami z dávných časů

Prohlídky v časech: 20.00, 21.00, 
22.00 hodin. 

7. 7. v 16.00
O SMOLÍČKOVI
Veselá pohádka divadla NaKop 

Tyjátr Jihlava o dvou uklízečkách, 
jednom údržbáři, psu a třech hous-
kách, začátek v 16.00 hodin.

Hrad Roštejn

8. 7. v 18.00
Ježkovy pohádkové neděle: 
ZAKLETÁ PRINCEZNA
Divadlo Studna – Praha. 
Parkán u brány Matky Boží od 18 

hodin.

11. 7. od14.00 – 18.00
PRÁZDNINOVÉ SOUTĚŽNÍ 
STŘEDY 
V KA VÁRNĚ-CUKRÁRNĚ 
DENA 
Cukrárna Dena, Fibichova 28

11. 7. ve 21.15
LETNÍ KINO NA NÁMĚSTÍ
Po setmění (cca 21.15 hod.), let-

ní zahrádka Kavárny Muzeum (za 
nepříznivého počasí se přesuneme 
dovnitř). Cyklus deseti fi lmových 
večerů promítání pod širým nebem. 
Vstupné zdarma. Rezervujte si mís-
ta předem na tel. čísle 774 570 360 
nebo přímo u obsluhy v kavárně. 
Projekt „Letní kino na náměstí“ je 
podporován fi nančními prostředky 
z rozpočtu statutárního města Jih-
lava.

12. 7. od 9.00 – 17.00
Radniční FARMÁŘSKÝ DEN 
Uvnitř Radniční (naproti vchodu 

do restaurace). Přijďte si nakoupit 
výrobky od lidí, kteří to s jejich vý-
robou myslí vážně.

13. 7. 
NOČNÍ PROHLÍDKY 
JIHLAVSKÉHO PODZEMÍ 
aneb cesta do hlubin historie 
Jihlavy s oživlými postavami 
z dávných časů. 
Prohlídky v časech: 20.00, 21.00, 

22.00 hodin. 

14. 7.
TAJEMNÉ PROHLÍDKY 
V JIHLAVSKÉM PODZEMÍ
Tajemné prohlídky s urozeným 

rytířem Davidem z Kocensteinu ve 
14, 15, 16 hodin. 

15. 7. v 15.00
IYASA
Taneční vystoupení folklorní sku-

piny z Afriky, začátek v 15.00 hodin.
Hrad Roštejn.

15. 7. v 18.00
Ježkovy pohádkové neděle: 
PRINCEZNA KONVALINKA 
Divadlo Pohádka – Praha. Parkán 

u Brány Matky Boží od 18 hodin.

18. 7. od14.00 –18.00
PRÁZDNINOVÉ SOUTĚŽNÍ 
STŘEDY 
V KA VÁRNĚ-CUKRÁRNĚ 
DENA
Kavárna - cukrárna Dena

18. 7. ve 21.15
LETNÍ KINO NA NÁMĚSTÍ
Po setmění (cca 21.15 hod.), let-

ní zahrádka Kavárny Muzeum (za 
nepříznivého počasí se přesuneme 
dovnitř). Cyklus deseti fi lmových 
večerů promítání pod širým nebem. 
Vstupné zdarma. Rezervujte si mís-
ta předem na tel. čísle 774 570 360 
nebo přímo u obsluhy v kavárně. 
Projekt „Letní kino na náměstí“ je 
podporován fi nančními prostředky z 
rozpočtu statutárního města Jihlava.

19. 7. v 19.30
LETNÍ DEGUSTACE VÍN 
– Vinařský dvůr Němčičky, 
Jan Stávek
Vinařský dvůr Němčičky opět 

navštíví Kavárnu Muzeum a před-
staví nám průřez jeho nabídkou 
růžových, bílých a sladkých vín. 
Degustací Vás bude provázet vinař a 
enolog Ing. Jan Stávek, PhD. Vstup-
né: 200 Kč. Velká letní zahrádka ka-
várny Muzeum, Masarykovo nám. 
55

20. 7. od 8.00
CYRILOMETODĚJSKÝ 
JARMARK
Masarykovo náměstí. 

20. 7.
NOČNÍ PROHLÍDKY 
JIHLAVSKÉHO PODZEMÍ 
aneb cesta do hlubin historie 
Jihlavy s oživlými postavami 
z dávných časů
Prohlídky v časech: 20.00, 21.00, 

22.00 hodin. 

22. 7. v 18.00
Ježkovy pohádkové neděle: 
O ANIČCE ZE MLEJNA
Divadlo M – Praha. Parkán u Brá-

ny Matky Boží od 18 hodin.

25. 7. od14.00 –18.00
PRÁZDNINOVÉ SOUTĚŽNÍ 
STŘEDY 
V KA VÁRNĚ-CUKRÁRNĚ 
DENA 
Kavárna - cukrárna Dena, Fibicho-

va 28

25. 7. ve 21.15
LETNÍ KINO NA NÁMĚSTÍ
Po setmění (cca 21.15 hod.), let-

ní zahrádka Kavárny Muzeum (za 
nepříznivého počasí se přesuneme 
dovnitř). Cyklus deseti fi lmových 

večerů promítání pod širým nebem. 
Vstupné zdarma. Rezervujte si mís-
ta předem na tel. čísle 774 570 360 
nebo přímo u obsluhy v kavárně. 
Projekt „Letní kino na náměstí“ je 
podporován fi nančními prostředky 
z rozpočtu statutárního města Jih-
lava.

26. 7.
FARMÁŘSKÉ TRHY
Na farmářských trzích  budou k 

dostání regionální produkty, speci-
ality a vše, co souvisí s hospodaře-
ním na farmě. 

Masarykovo náměstí.

27. 7. 
NOČNÍ PROHLÍDKY 
JIHLAVSKÉHO PODZEMÍ 
aneb cesta do hlubin historie 
Jihlavy s oživlými postavami 
z dávných časů
Prohlídky v časech: 20.00, 21.00, 

22.00 hodin. 

28. 7. v 8.00
CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ 
SBĚRA TELŮ 
DKO Jihlava od 8.00 do 12.00 

hodin. Filatelie, numismatika, od-
znaky, pohlednice, fi gurky z čoko-
ládových vajíček, telefonní karty, 
starožitnosti, pivovarské suvenýry 
a jiné. 

29. 7. v 18.00
Ježkovy pohádkové neděle: 
ČARODĚJNÁ POHÁDKA 
Divadlo Mrak – Havlíčkův Brod. 
Parkán u brány Matky Boží od 18 

hodin.

21. 7. 
TONEHUNTER
Koncert v Hudebním clubu JE-

ŽEK, Mostecká 10

26. 7. v 16.00 –18.00
VYSOČANKA 
Promenádní koncert dechové 

hudby z Brtnice od 16 – 18 hodin 
na Masarykově náměstí. 

26. 7. v18.00
KULTURNÍ LÉTO 
V PIVOVARSKÉ RESTAURA CI
Koncerty v Pivovaru Jihlava – sku-

piny Šworc, Swingtet. Vstupné 40 
Kč. 

28. 7. ve20.30
HELENA VONDRÁČKOVÁ 
– MEGAKONCERT
Tour k 65. narozeninám naší po-

pové stálice. Host David Deyl. Hu-
dební doprovod skupina Charlie 
Band. Vstupenky v síti Ticketstream 
(Čedok, knihkupectví Kanzelsber-
ger. Vstupné 350 Kč, na místě 450 
Kč.

Amfi teátr Březinovy Sady. 

29. 7. v 15.00
JEN TAK TAK
Promenádní koncert folkové sku-

piny z Jindřichova Hradce, začátek 
v 15.00 hodin.  

Hrad Roštejn. 
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JIHLAVA – Fotbalisté FC Vysočina jsou v plné 
přípravě na nový prvoligový ročník. Její start absol-
vovali bez hlavního trenéra Františka Komňackého, 
jenž si plnil reprezentační povinnosti u českého A-
týmu na mistrovství Evropy v Polsku a na Ukrajině.

Nováček tuzemské nejvyšší soutěže vstoupil do 
přípravy 18. června pod vedením asistenta Josefa 
Vrzáčka a druhého nového asistenta Marka Zúbka. 
Právě Zúbek oblékal dres Jihlavy během prvoligové 
sezony 2005/06.

„Přestože už nejsem v roli hráče, vnímám, že mám v 
Jihlavě nedokončenou práci. Věřím, že budu schopen 
ve své nové roli týmu pomoci. V koutku duše mi stále 
velmi vadí, že jsem byl u sestupu Jihlavy z první ligy,“ 
řekl Zúbek.

Vedení FC Vysočina udělalo před začátkem let-
ního drilu první změny v kádru. Hlavním tématem 
byl odchod krajního obránce Michala Veselého, re-
kordmana v počtu mistrovských utkání klubu. Ve-
selý skončil po dvanácti letech.

„Michal odvedl Jihlavě velmi cenné služby a zaslouží 
za ně velké poděkování. Bohužel, čas nelze zastavit, a 
tak jsme dospěli k rozhodnutí neprodloužit mu smlou-
vu a vytvořit tým bez něj. Byli bychom rádi, kdyby jeho 
jméno bylo i nadále spojeno s naším klubem. Potenciálně 
v něm vidíme kvalitního trenéra či funkcionáře. Jeho no-
vé uplatnění v řadách FC Vysočina upřesníme ve chvíli, 
kdy se vyjasní forma a intenzita jeho dalšího hráčského 
působení,“ dodal ředitel klubu Zdeněk Tulis.

Jihlavskou kabinu dále opustil stoper Jan Halama, 
jemuž skončilo hostování z Českých Budějovic. Ve-
dení FC Vysočina čeká, zdali se naskytne možnost 
Halamovo hostování prodloužit, jako se to poda-
řilo v případě ofenzivního záložníka Marka Jungra 
z Teplic. Ten zůstane v Jihlavě ještě rok.

Během prvního týdne přípravy se do tréninku “áč-
ka“ FC Vysočina zapojilo také několik posil, kon-
krétně brankář Jan Hanuš (ročník 1988), stoper Ma-
rian Štrbák (1986), defenzivní středopolař Kristián 
Kolčák (1990) a záložník Václav Koloušek (1976).

Zatímco Slováci Štrbák s Kolčákem přišli na testy, 
s Hanušem a Kolouškem vedení počítá jako posila-
mi pro prvoligový kádr.

„Toužil jsem po návratu do nejvyšší soutěže. Jsem 
rád, že mi to Jihlava umožní. Těším se na spolupráci 
s Jaromírem Blažkem, od něhož se mohu mnohému 
přiučit,“ řekl Hanuš, jenž odchytal uplynulé jaro 
v druholigové Vlašimi a do podvědomí tuzemské 
fotbalové veřejnosti vstoupil v létě roku 2009, kdy 

odchytal za Slavii Praha neúspěšné třetí předkolo 
Ligy mistrů proti Tiraspolu.

Jméno Václava Kolouška je sázkou na prověřenou 
kvalitu. Ofenzivní středopolař v minulosti hájil bar-
vy italské Salernitany, Sparty Praha, Liberce, Slavie 
Praha, Příbrami nebo rakouského Innsbrucku. Jeho 

posledním působištěm byla brněnská Zbrojovka.
„Už jsem tam nechtěl dále působit. Souběžně s tím 

přišla nabídka z Jihlavy, která mě potěšila a zároveň 
překvapila. Těším se na nové spoluhráče a návrat do 
nejvyšší soutěže,“ poznamenal majitel pěti reprezen-
tačních utkání (1 branka). Michal Boček 

ZÁLOŽNÍCI Stanislav Velický (ve žlutém) a Václav Kolousek. V uplynulé sezoně byli soupeři, od letošního 
léta jsou spoluhráči.  Foto: Michal Boček

Fotbalisté se potí a připravují na ligu

Světový pohár v akrobatickém rokenrolu – 
Pohár Vysočiny 2012, proběhl v sobotu 23. 
června v hale SMJ na ulici Evžena Rošického 
v Jihlavě. V letošním roce se předvedla katego-
rie žáků, juniorů a kategorie B.

Na chodbách, v šatnách, v rozcvičovně, v hle-
dišti i na ploše tělocvičny, přestavěné pro po-
třeby akrobatických rokenrolistů, byla slyšet 
směsice evropských jazyků. Místy převládaly 
slovanské jazyky, protože velké zastoupení mě-
ly na soutěži páry z Čech, Ruska, Slovinska, 
Polska, Chorvatska či Ukrajiny, ale pozadu 
nezůstávaly ani ostatní národy. Přijely početné 
výpravy z Francie, Maďarska, Rakouska a ne-
chyběly ani páry z Německa, Itálie a Švýcarska.

Po dopoledních kvalifi kacích jednotlivých 
kategorií pokračovala soutěž opravami, druhý-
mi kvalifi kacemi a čtvrtfi nálovými koly. Vrchol 
klání přišel v podvečer, kdy začal blok semifi -
nálových a fi nálových sestav.

„Některé páry se cestou do fi nále předvedly až 
sedmkrát a to je vyčerpávající,“ přiblížil organi-
zátor a vedoucí rokenrolového klubu Elvis Jih-
lava Vilibald Prokop st.

Díky velmi dobré připravenosti organizátorů 
a hladkému průběhu soutěže se s největší prav-
děpodobností dočkáme v Jihlavě další soutěže 
Světového poháru dříve než za pět let, tak, jak 

Akrobatický rokenrol ovládl halu SMJ

tomu bylo letos. Slovy chvály totiž nešetřil při 
závěrečné řeči při zakončení soutěže ani gene-
rální sekretář mezinárodního svazu akrobatic-
kého rokrenrolu Manfred Mohab z Vídně, kte-
rý přiřadil jihlavskou soutěž vůbec k nejlepším 
ve světě.  –vš-

JAN FATR a TEREZA PLÁNKOVÁ byli jedi-
nými zástupci krajského města v kategorii junio-
ři. Obsadili 25. místo a v opravném kole byli jed-
no místo od postupu do čtvrtfi nále. 
 Foto: Vladimír Šťastný
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