
Lubomír 
Dohnal

V úředních 
hodinách vedeme
Po dobu prázdnin magistrát kaž-

doročně posiluje svoje služby obča-
nům. Jak tomu je letos, prozradil ta-
jemník magistrátu Lubomír Dohnal.

Doba prázdnin je využívána pro 
vyřizování na institucích. Jak a 
kde jste vyšli vstříc občanům?

Tradičně je největší zájem o ces-
tovní doklady a občanské průkazy. 
Proto jsme v červenci rozšířili úřed-
ní hodiny dotyčného pracoviště. V 
pondělí a ve středu na 12 hodin, za-
čínalo se o půl sedmé ráno a končilo 
o půl sedmé večer. Přidávaly se hodi-
ny i v úterý, čtvrtek a pátek. 

Podle statistik jihlavský magistrát 
patří mezi úřady s nejdelšími úřední-
mi hodinami, v červenci jsme s nej-
větší pravděpodobností byli na špici. 
Pro pracovnice oddělní to bylo ná-
ročné, některé si i přeložily dovole-
nou, za což si zasluhují poděkování. 

Jaký mělo prodloužení úředních 
hodin efekt?

Dařilo se tak odbavit asi 380 lidí 
denně, za normálních okolností je 
to kolem dvou stovek, ale po většinu 
roku tolik lidí ani nepřijde. Během 
měsíce pak zájem o doklady opadl a 
od srpna se vracíme k původním ho-
dinám.  (Pokračování na str. 3)

Diakonie Broumov 
opět pořádá sbírku

Víkendový vagón
v sobotu 25. 8. 2012 na  nádraží  
Jihlava město - úplně vzadu smě-

rem k Feroně, a to od 9.00–17.00 
hodin. Lidé mohou do vagónu do-
pravit oděvy, obuv, bytový textil, lůž-
koviny, ručníky, ale i hračky, nádobí, 
dekorační předměty, atd...

Vedení města zve na 
Koncerty dechovek 

na Masarykově náměstí
9. 8. v 16.00 Zuberská šestka
16. 8. v 16.00 Bystřická kapela
23. 8. v 16.00 Venkovská kapela
30. 8. v 16.00 Šeucovská kapela.

Jihlavská radnice připravuje úpra-
vu Březinek - největšího sídliště 
ve městě. Revitalizace sídliště, kde 
žije deset tisíc lidí, se bude připra-
vovat v šesti oblastech – cesty pro 
pěší, parkování, zeleň a mobiliář, 
dětská hřiště, cyklodoprava a kon-
tejnerová stání. 

„Připravíme návrh, ke kterému bude 
moci vznášet připomínky veřejnost. O 
smysluplné a uskutečnitelné požadav-
ky projekt upravíme nebo doplníme,“ 
avizuje primátor Jaroslav Vymazal a 
dodává, že stejně se postupovalo na-
příklad při řešení úprav na Králov-
ském vršku, kde si v diskuzi obyvatelé 
prosadili například více parkovacích 
míst.

Projekt bude hledat místo pro par-
kování stovek aut, v době, kdy sídliš-
tě vyrůstalo, byla potřeba parkování 
neporovnatelně nižší než dnes. Navr-
ženy jsou tři lokality pro úpravu a roz-
šíření zeleně, na celém sídlišti se po-
čítá s rozšířením počtu odpadkových 
košů, laviček a míst pro kontejnery na 
odpady. 

Vzniknou další oplocená tzv. cen-
trální dětská hřiště, naopak několik 
nevyužívaných a dnes už téměř zanik-
lých hřišť a pískovišť se zruší. Vznik-
nou stezky pro cyklisty, úprava pro 
větší bezpečnost cyklistů se provede 
na frekventované křižovatce u ob-
chodního domu Tesco. Při přípravě 
projektu se kromě poznatků odborní-

Jihlava upraví největší sídliště

Od července jsou prodloužené úřední hodiny na odboru dopravy, registru 
vozidel. Přepážky registru se otvírají v úřední dny ráno o hodinu dříve, tedy v 
7.00 hodin, konec úředních hodin zatím zůstává stejný, v pondělí a ve středu 
v 17.00 hodin, v pátek ve 14.00 hodin.

„Opatření jsme přijali na základě zvýšeného počtu žadatelů na registru vozidel, 
který se v letních měsících pravidelně opakuje,“ vysvětlil vedoucí odboru dopra-
vy Ján Tinka. 

Registr vozidel za úřední pondělí či středu vyřídí požadavky průměrně 
dvou stovek lidí, o kolik se úpravou úřední doby zvýší počet odbavených kli-
entů, zatím nelze říci. „Po odstávce a úpravě systému Ministerstva dopravy zatím 
nevíme, jak se změny projeví na rychlosti odbavení,“ dodal vedoucí Ján Tinka. 

Rozšíření úředních hodin registru vozidel je dočasné, a to do 31. 8. 2012. 
Magistrát města Jihlavy na začátku prázdnin rozšířil úřední hodiny také na 

pracovišti cestovních dokladů a občanských průkazů. -rt-

Magistrát přidává hodiny 
na registru vozidel

ků a veřejnosti využijí třeba i v zeleni 
vyšlapané cestičky. 

„Na Březinkách vznikne síť bezbarié-
rových tras - chodníků, které si už předem 
lidé sami „nakreslili“ vyšlapáním cestiček 
v zeleni,“ uvedl primátor Vymazal. 

„Očekáváme, že projekt bude do roka 
připraven, v podzimních měsících roku 
2013 by se mohlo začít pracovat, do léta 
nebo podzimu 2014 by měla být revita-
lizace dokončena,“ popsal primátor Ja-
roslav Vymazal.

 Odhad celkové ceny ukáže projekt, 
defi nitivně pak výběrové řízení na do-
davatele, cena by však neměla přesáh-

nout hranici 50 milionů korun. Rad-
nice bude na proměnu sídliště hledat 
fi nanční podporu z Regionálního 
operačního programu. 

Jihlava aktuálně revitalizuje další dvě 
části města Pávov a Pístov, tento týden 
město ofi ciálně dokončilo úpravy síd-
liště Královský vršek, ještě letos by mě-
la začít druhá část proměny lesoparku 
Malý Heulos a lokality Český mlýn. 
„Revitalizace Březinek je zatím poslední 
akcí svého druhu. Do budoucna se bude-
me muset zabývat i dalšími částmi měs-
ta, třeba nejstarší částí sídliště Dolina,“ 
doplnil Jaroslav Vymazal. -rt-

PŘÍSTUPU NA MOST U Jánů zatím brání plot, kompletní rekonstrukce výjimečné stavby však jde do fi nále. Secesní most 
jedinečné konstrukce z roku 1909 původně sloužil tramvajové dopravě, kterou budou připomínat koleje vsazené do dlažby. 
Stavba zařazená mezi technické památky bude do budoucna sloužit už jen nemotorové dopravě - pěším, cyklistům a in-line 
bruslařům. Na záchranu mostu radnice uvolnila téměř 7,5 milionu korun. Most bude pro veřejnost otevřen od 21. srpna. Ví-
ce na str. 22. Foto: archiv MMJ 
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Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:
   

48
47
95
46
33
79

16
-

70
11

128
Město Jihlava má k 30. 6. 2012 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  50.113 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci červnu 2012

Skoro o dva měsíce dříve skončily rozsáhlé úpravy jih-
lavského sídliště Královský vršek. Nákladem 17,3 milio-
nu korun zde vznikly dvě stovky parkovacích míst, nová 
dětská hřiště, chodníky, fi tkoutek s venkovními posilova-
cími stroji či klidové plochy s výhledem na město. Síd-
liště má nové veřejné osvětlení, odpadkové koše, lavičky, 
nové obrubníky, zpomalovací prahy a místa pro kontej-
nery, upravovala se zeleň.

„Připravili jsme deset obdobných akcí, toto je pátá dokon-
čená, souběžně probíhají úpravy v Pávově a Pístově. Ještě 
letos bychom rádi zahájili druhou část revitalizace Malého 
Heulosu a Českého mlýna, příští rok pak sídliště Březinky,“ 
uvedl na místě primátor Jaroslav Vymazal. 

Samotným úpravám předcházela diskuse s obyvateli 
sídliště, kteří mohli vznášet k původnímu návrhu svoje 
připomínky, podle kterých se projekt několikrát upravo-
val. Na Královském vršku žije asi 3,5 tisíce lidí. 

Podle původního projektu měla „Revitalizace sídlišť na 
území města Jihlavy -  Královský vršek“ stát 30 milionů 
korun, výběrové řízení cenu snížilo na polovinu - celková 
cena 17,3 milionu korun, z toho investice a opravy 14,7 
milionu korun, na akci město získalo dotaci z Regionální-
ho operačního programu ve výši téměř 12,5 milionu ko-
run. Dodavatelem byla havlíčkobrodská fi rma Lubomír 
Dvořák, projekt vytvořila fi rma Profi  Jihlava. Práce začaly 
v dubnu 2011, skončily v polovině června 2012. -rt-

Sídliště Královský vršek v novém

SOUČÁSTÍ revitalizace Královského vršku byly i úpravy dětských hřišť. Foto: archiv MMJ

Jihlavské kino Dukla bude di-
gitální. Po úpravě tak bude moci 
promítat z moderních médií nebo 
zajišťovat přímé přenosy koncertů 
nebo sportu. 

„Distributoři šíří fi lmy téměř výhrad-
ně na digitálních médiích. Kino tak 
nemá šanci mít premiérová promítání. 
Éra distribuce fi lmů na pásu skomírá, 
ve srovnání s digitálem je drahá a ne-
praktická,“ uvedl k modernizaci kina 
vedoucí odboru školství, kultury a 
tělovýchovy Tomáš Koukal. 

Nový způsob promítání by měl být 
k dispozici nejpozději počátkem říj-
na, kdy v Jihlavě proběhne Meziná-
rodní festival dokumentárních fi lmů. 
Původní technologie v kině zůsta-
ne a bude ji možné dál používat pro 
promítání klasických fi lmů. 

Odhadované náklady na moderni-
zaci jsou 4,9 milionu korun, radnice 
ale očekává, že cenu sníží výběrové 
řízení na dodavatele. Na úpravu měs-
to získalo dotaci 550 tisíc korun ze 
Státního fondu České republiky pro 
podporu a rozvoj české kinemato-
grafi e. „Očekávali jsme větší podporu, 
ale je to nejvyšší částka, kterou jsme 

Kino Dukla začne nově promítat 
i z digitálních médií

mohli dostat. Zájemců o dotaci bylo 
mnoho,“ vysvětlil Tomáš Koukal. 

Kino provozuje samo město, stále 
však platí poptávka po soukromém 
provozovateli. Kino loni navštívilo 

patnáct tisíc lidí. „Není to špatné, ale 
ideální by bylo o deset tisíc lidí ročně 
více,“ neskrývá vedoucí odboru kul-
tury jihlavského magistrátu Tomáš 
Koukal. -rt-

KINO DUKLA bude modernizovat i své promítací zařízení. Přejde na digitali-
zaci, a tím se umožní sledovat i premiéry, šířené digitálně. Foto: archiv MMJ

Pro pas a občanku 
je nejlepší jít v úterý

nebo ve čtvrtek 
Potřebujete pas nebo občanku, ale 

nechcete dlouho čekat ve frontě? Na 
jihlavském magistrátu to zkuste v 
úterý nebo ve čtvrtek. 

„Pracoviště cestovních dokladů a ob-
čanských průkazů je otevřeno i v tyto 
dny. V povědomí veřejnosti zůstávají 
úřední pondělky, středy a pátky, kdy 
přichází největší množství klientů a 
musí čekat na odbavení. V úterý a ve 
čtvrtek zde bývá podstatně volněji,“ 
doporučuje Jan Vystrčil ze správního 
odboru magistrátu města.  

Od prvního srpna oddělení pasů a 
občanek ruší červencové rozšířené 
úřední hodiny (od 6.30 do 18.30) a 
vrací se k původním úředním hodi-
nám -  přepážky se budou otvírat v 
7.00 hodin, v pondělí a ve středu se 
bude končit v 17.00 hodin, v úterý, 
čtvrtek a pátek ve 14.00 hodin. „Nej-
větší nával zájemců o cestovní doklady 
už pominul,“ potvrdila vedoucí správ-
ního oddělení Kateřina Škarková. 

Magistrát města Jihlavy, pracoviš-
tě cestovních dokladů a občanských 
průkazů, úřední hodiny od 1. srpna 
2012:

PO 7.00 – 17.00  
ÚT 7.00 – 14.00
ST 7.00 – 17.00
ČT 7.00 – 14.00
PÁ 7.00 – 14.00
(Neplatí pro jiná pracoviště magis-

trátu města Jihlavy). -rt-

Jihlava má téměř nejmenší dluh. 
Jihlava je druhé nejméně zadlužené 
město v republice. V přepočtu na 
jednoho obyvatele má město dluh 
2.500 Kč, lépe jsou na tom jen Par-
dubice (2.285 Kč). -lm-
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(Dokončení ze str. 1)
Říkáte původní hodiny, ale už i ty byly v led-

nu rozšířeny.
Ano, byla to naše reakce na neblahé rozhodnutí 

Ministerstva vnitra, které od nového roku zrušilo 
vydávání dokladů na menších úřadech. To zna-
mená, že lidé z celého okolního regionu nyní mu-
sí kvůli občance cestovat do Jihlavy na magistrát. 
Úpravou úředních hodin jim snad tuto starost 
zjednodušujeme. 

Zrušení vydávání dokladů na menších úřa-
dech ušetřilo peníze státu, ale městům, kam se 
agenda přesunula, asi nikoliv.

Nároky na magistrát se zvýšily, aniž bychom mě-
li možnost přidat jedinou přepážku nebo posílit 
pracoviště personálně. Přesněji řečeno mohli jsme 
přidat další přepážku, ale vše by se muselo platit z 
peněz města. To je samozřejmě nepřijatelné, pro-
tože tato agenda je stoprocentně tzv. státní správa, 
a městské úřady ji dělají pro stát. Proč bychom je 
měli ještě platit. 

Lidé nechodí na magistrát jenom pro dokla-
dy, ale píšou i stížnosti. Kolik jste jich letos do-

stali, kolik jich bylo vyřízeno a čeho všeho se 
týkaly?

Zaznamenali jsme výrazný nárůst počtu žádostí 
o podání informací. Za první polovinu roku evi-
dujeme 50 žádostí, tolik jich bylo loni za celý rok. 
Žádosti se týkají mnoha témat od úředních postu-
pů přes dotazy na průběh výběrových řízení až po 
nahlížení do různých dokumentů.  Nezřídka jde o 
rozsáhlé materiály, jejichž příprava zaměstná mno-
ho lidí, proto využíváme možnosti jejich přípravu 
zpoplatnit. Jsou na to přesná pravidla.

A zmíněné stížnosti?
Jejich množství se dlouhodobě nemění, čímž 

neříkám, že je to dobře nebo špatně. K polovině 
července jich máme evidovaných 54. Témata jsou 
podobná jako v minulosti, například stížnosti na 
nadměrný hluk z různých provozoven nebo bytů, 
stížnosti na údržbu komunikací, pořádku, na po-
stup práce úřadu atd. Všemi stížnostmi a podněty 
se musíme zabývat, a to i tehdy, když se netýkají 
činnosti úřadu nebo majetku města. 

Od července má radnice za povinnost komu-
nikovat na tzv. elektronickém tržišti. Přibližte, 

o co jde a jak to bylo zvládnuto?
Elektronické tržiště je v podstatě tržnice na in-

ternetu, přesněji ve virtuálním prostoru, kde se 
stejně jako na normálním tržišti setkávají nabídky 
dodavatelů a poptávka odběratelů. Nejen, že zde 
najdete nejlevnější nabídky, ale zprostředkovatelé 
jsou schopni zajistit například pravidelné dodávky 
surovin do kuchyně ve škole, nebo občasné do-
dávky kancelářských potřeb atd. Záleží jen na od-
běrateli, co a jak chce nakupovat, a hledá zde nej-
lepšího dodavatele. 

Pro některé instituce je nakupování na elektro-
nické tržnici povinností, město tu povinnost ne-
má, ale elektronické dražby jsou mu doporučová-
ny. 

Město ovšem má další cesty, jak provádět zcela 
transparentní soutěže potřebných komodit. V té-
to době se zabýváme tím, které komodity budeme 
dražit a v jakém rozsahu, jestli například pouze 
pro úřad, nebo o pro další organizace a společnos-
ti města. 

Město už zcela běžně využívá tzv. elektronické 
aukce pro nákup energií pro většinu svých orga-
nizací, včetně budovy magistrátu. Úspory jsou v 
desítkách procent, resp. v milionech korun. -lm-

V úředních hodinách vedeme

Občané Jihlavy mají možnost se 
vyjadřovat k budoucí podobě měs-
ta. Magistrát připravuje nový územ-
ní plán, tedy jeden z nejdůležitějších 
dokumentů města, podle kterého se 
bude následujících deset až patnáct 
let rozvíjet. Předtím, než jeho podo-
bu schválí zastupitelé, se k  návrhu 
může kdokoliv vyjádřit. 

Slouží k tomu PUPík - interneto-
vé Připomínkování územního plá-
nu. Stránku najdete na adrese pup.
jihlava.cz. Zde jsou pro návštěvníky 
připraveny všechny potřebné infor-
mace o územním plánu a postup 
připomínkování. Zájemce si může 
pomocí jednoduchého ovládání ná-
vrh územního plánu projít a potom 
odeslat připomínku. Zpět obdrží e-
mail o doručení, následně je infor-
mován o dalším zpracování připo-
mínky.  

„Občan by se měl zajímat zejména o 
hlavní výkres. Na něm najde barevně 
vyznačeny plochy podle jejich způso-
bu využití,“ doporučuje postup ve-
doucí úřadu územního plánování 

Tomáš Lakomý. Ve většině územ-
ního plánu jsou rozlišovány plochy 
bydlení, občanského vybavení, do-
pravy, veřejné zeleně apod. Každá 
plocha má v textové části územního 
plánu vypsány podmínky jejího vy-
užití (dříve tzv. regulativ).

„Současný územní plán byl schvá-
len v roce 2001, je už v překonaný, 
má naplněnou většinu rozvojových 
lokalit. Hlavním úkolem nového plá-
nu je navrhnout právě nová rozvojová 
území ve městě,“ uvedl vedoucí úřa-
du územního plánování Tomáš La-
komý. Připraveny jsou dvě varianty 
plánu – úspornější, s menším množ-
stvím rozvojových ploch, druhá vari-
anta je rozsáhlejší, ale počítá s větším 
množstvím podmíněných investic. 

Koncept je vyvěšen na úřední des-
ce a na webu. Připomínkovat kon-
cept územního plánu je možno až 
do září, kdy proběhne v kině Dukla 
veřejné projednání. Zpracování no-
vého územního plánu zabere zhruba 
dva roky, schvalování se připravuje 
na rok 2014. -rt-

Okomentujte PUPík

Primátor Jaroslav Vymazal a ná-
městek primátora pro oblast škol-
ství Rudolf Chloupek v červenci 
uvedli do funkcí ředitele a ředitelky 
příspěvkových organizací města - zá-
kladních a mateřských škol. 

O funkce se ucházelo celkem osm-
náct osob, ve většině případů dosa-
vadní vedoucí pracovníci obhájili 
svoje místa, nová jména jsou pouze 
tři, z toho v jednom případě jde o 
nově obsazené místo po odchodu 
do penze. Výsledky konkurzů, resp. 
jmenování do funkcí schválila rada 
města, vedoucím pracovníkům za-
čne nový pracovní poměr 1. srpna 
na dobu určitou šesti let. 

Ředitelé a ředitelky příspěvko-
vých organizací: 

 ZŠ O. Březiny Jihlava, Demlova 
 - Mgr. Pavel Říha

Primátor uvedl do funkcí nové ředitele

VŠICHNI vedoucí pracovníci ZŠ a MŠ se sešli v zasedací místnosti Rady města 
Jihlavy, kde převzali jmenování do funkcí. Foto: archiv MMJ  

 ZŠ Jihlava, Křížová 
 - Mgr. Marie Habrová

 ZŠ Jihlava, Seifertova 
 - Mgr. Zdeněk Wohlhöfner

 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 
 - Mgr. Helena Hinková

 ZŠ Jihlava, Havlíčkova 
 - Mgr. Radim Foit

 ZŠ Jihlava, E. Rošického 
 - Mgr. František Svoboda

 ZŠ Jihlava, T.G. Masaryka 
 - Mgr. Petr Mouryc

 ZŠ Jihlava, Jungmannova 
 - Mgr. Ivana Málková

 ZŠ spec. a Praktická škola Jihlava 
 - Mgr. Zuzana Šimková

 MŠ Mozaika Jihlava 
 - Mgr. Jarmila Bučková

 MŠ a Speciálně ped. centrum 
Jihlava  - PhDr. Ljubica Váchová 
Nováková. -rt-

Z důvodu pravidelné technologic-
ké odstávky je bazén E. Rošického 
mimo provoz. Do 31. 8. bude také 
mimo provoz sauna.

V době odstávky se vyčistí bazé-
nové vany a akumulační jímky. Pro-
vede se komplexní údržba a drobné 
opravy technologie, které se nedají 
dělat za provozu. Udělá se  výmalba 
sprch a ochozů.

„Na bazénu dojde k výměně dveří v 
I. NP, a to na chodbách, ve sprchách 
a na záchodech. Tato výměna bude 
stát 130.000 korun. Dále se provede 
demontáž starých svítidel ve sportov-
ní hale a malé tělocvičně za 60.000 
korun. Provede se nátěr tobogánu za 
70.000 korun. Doplní se chlazení na 
přívodu vzduchu do kuželny a kavárny 
za 190.000 korun,“ řekl mluvčí SMJ 
Martin Málek.

Ještě také probíhá výběrové ří-
zení na výměnu invalidní ploši-
ny na schodech do bazénové haly. 

Tato výměna by měla stát zhruba 
230.000 korun, ale asi se to nestih-
ne udělat během odstávky. Všechny 
tyto výměny a opravy byly napláno-
vány s odborem správy realit a uve-
dené částky budou hrazeny z roz-
počtu města Jihlavy. 

Pokud se všechno stihne v daném 
termínu, měla by odstávka trvat do 
3. srpna. 

Bazén bude opět otevřen od 4. 8.  
takzvaným „Letním provozem“. Ve-
řejnost bude mít možnost navští-
vit bazén denně od 10.00 do 18.00 
hodin. Otevírací doba bude takhle 
nastavena do 31. 8. Po otevření ba-
zénu E. Rošického budou k dispo-
zici pro návštěvníky také venkovní 
travnaté plochy, určené ke slunění, 
a velké pískoviště. Veřejnost má ta-
ké přes celé letní prázdniny k dispo-
zici ke koupání a saunování krytou i 
venkovní část Vodního ráje v Jihla-
vě. -lm-

Odstávka krytého bazénu 
E. Rošického v Jihlavě
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Léto a prázdniny lákají každoroč-
ně do jihlavské zoo. Zeptali jsme se 
proto ředitelky Elišky Kubíkové, co 
si na letošní rok přichystali nového. 
Rovněž jsme nezapomněli na stav 
projektů, které zoo připravuje pro 
své návštěvníky.

Letní sezona je v plném prou-
du, a i když červenec byl počasím 
chladný,  jistě mohli návštěvníci 
zoo mnohé vidět... 

Návštěvníci mohou bez obav na-
vštívit jihlavskou zoo kdykoliv. Bez 
ohledu na počasí je většina zvířat ve 
venkovních výbězích, případně ve 
vnitřních ubikacích. V extrémních 
vedrech zvířata obvykle odpočíva-
jí ve stínu, zatímco v chladnějším 
počasí bývají aktivnější. V prázdni-
novém období je navíc pro naši zoo 
typická zvýšená nabídka doprovod-
ných programů. 

Loni bylo otevřeno Podpo-
VRCH, můžete již zhodnotit jeho 
využití? 

Environmentální centrum Pod-
poVRCH zahájilo svoji činnost již 
vloni. Je dobré, že tak významná 
událost se navíc odehrála v termí-
nu, který lze jen těžko zapomenout 
- 11. 11. 2011. Atraktivní prostředí 
již ocenili mnozí dospělí a přes čty-
ři tisíce dětí. 

O výukové programy byl v někte-
rých termínech takový zájem, že 
jsme mnohdy museli některé zá-
jemce s těžkým srdcem odmítnout. 
Naopak na přednáškách či fi lmech 
ještě zbývala volná kapacita. Zájmo-
vé kroužky se naplnily rychle a malí 
chovatelé zaznamenali i své první 
chovatelské úspěchy – mláďata os-
máků, bodlinatek užovek či gekon-
číků.

Z ohlasů, které máme,  víme, že 
návštěvníkům se velmi líbí objevo-
vání tajemství podzemních prostor 
a pozorování zde umístěných živo-
čichů. Často je těžké odtrhnout zrak 
od pestrých akvárií s mnoha dru-
hy rybiček. Údiv vzbuzují i tropičtí 
švábi nečekaně velkých rozměrů.

Sledovaným projektem zoo je 
žirafí areál. Jak jste daleko? 

Hrubá stavba pavilonu žiraf je již 
prakticky hotová. Stavba s kruho-
vým půdorysem pojme nejenom 
nejvyšší savce planety, ale místo se 
zde najde i pro samostatné ubikace 
sympatických afrických  šelmiček 
fenků, stejně tak pro některé drob-
né savce s noční aktivitou. Na pavi-
lon navazuje stáj afrických kopytní-
ků, kde v první fázi naleznou místo 
zebry. Africkou pláň v horní části  
doplní expozice opic a z druhé stra-
ny ji organicky ukončí výběh hyen. 

Africký „kontinent“ u nás sousedí 
s „Austrálií“. Budova australské far-
my by měla být dokončena součas-
ně s expozicí žiraf, aby zde nalezli 
svůj domov naši klokani. Jejich sou-
časnou ubikaci čeká na podzim de-
molice, čímž se uvolní místo voliéře 
pro gibony a babirusy.

Vyvrcholením léta budou oslavy 
55. výročí založení zoo

Které novinky jsou připraveny 
pro návštěvníky, jaká nová zví-
řata budou k vidění v zoologické 
zahradě? 

Letos nás potěšila řada mláďat: 
Snad nejvýznamnějším letošním 
přírůstkem jsou trojčata levhartů 
sněžných (irbisů). V popularitě jim 
šlapou na paty trojčata afrických 
koček – karakalů, a dvojčata serva-
lů. Malé asijské kočky reprezentuje 
čtveřice manulů. 

Především dětem  se líbí neposed-
ní nosálové a roztomilí poníci. Os-
trov u africké vesnice Matongo do-
slova okupují zvídaví lemuři kata se 
sedmi mláďaty. Do jejich soukromí 
zblízka nahlížejí plameňáci se svým 
osmičlenným dorostem. Pozornosti 
by neměla uniknout rodinka kos-
manů stříbřitých s párečkem jar-
ních mláďat.  

Nové druhy zvířat se objeví v no-
vých pavilonech, každopádně bych 
ráda upozornila, že od loňského ro-
ku máme nový vzácný druh – pan-
du červenou.  

Kromě mláďat čeká na návštěvní-
ky řada vylepšení v areálu. Napří-
klad na střeše pavilonu Hacienda 
Escondido se osvědčil bufet Canti-
na s nabídkou mexických specialit. 
Nově jsme také vybavili interiér ob-
jektu občerstvení Panda. 

Věřím, že to, co návštěvníci v zoo 
uvidí a zažijí, vykompenzuje pří-
padné omezení, které vzniká v dů-
sledku stavební činnosti spojené s 
realizací projektu Zoo pěti konti-
nentů.    

Jaké jste připravili doprovodné 
programy? 

Každodenní komentované krme-
ní zvířat přiblíží každou půlhodinu 
mnohé detaily ze života vybraných 
druhů zvířat. Velkou oblibu si zís-
kaly ukázky výcviku dravců a sov, 
které sokolníci předvádějí dvakrát 
denně s výjimkou pondělí. 

Projížďka vláčkem zatraktivňuje 
prohlídku zejména dětem, senioři 
zase ocení pohodlí. Milovníci adre-
nalinových sportů mohou využít 
nabídky lanového parku PraLEZ, 
který jsme otevřeli v loňském roce. 

Kromě pravidelných programů 
máme za sebou i mimořádné akce, 
například vystoupení africké taneč-
ní skupiny IYASA ze Zimbabwe, 
která potěšila diváky letos již pode-
sáté. 

Chystá se oslava…
Vyvrcholením letních aktivit bu-

dou oslavy 55. výročí založení jih-
lavské zoo. Na tak významné výročí 
nestačí jeden den, a proto mu vě-
nujeme pátek 10. a sobotu 11. srp-
na.  Tuším, že největší zájem bude 
o večerní prohlídky,  na které se lidé 
objednávají od jara.

Průběžně realizujeme cyklus pro-
gramů s africkou tematikou nazvaný 
Okuhepa Afrika. Ten bude ukončen 
již osvědčenou akcí nazvanou „Ma-
lá africká konference“. Je načasova-
ná na 7.-9. září. Zajímavé přednášky 
cestovatelů, přírodovědců či foto-
grafů jsou určeny všem, kdo se z ja-
kéhokoliv důvodu zajímají o africký 
kontinent. 

Přibližte prosím nejbližší plá-
ny? 

Dostavíme rozestavěné objekty z 
projektu Zoo pěti kontinentů, s čímž 
je spojeno první stěhování zvířat a 
jejich aklimatizace v novém prostře-
dí. V původní části zoo jsme v zá-
věru loňského roku upravili průčelí 
výběhů pro levharty. Letos chceme 
proměnu dotáhnout, a dát tak celku 
věrohodný himalájský charakter. 

Kolem lemuřích ostrovů osazu-
jeme nová stylová mola, čímž ještě 
více zdůrazníme souvislost s Mada-
gaskarem. V místě, kde se spojuje 
původní a  nová část zoo, chceme 
drobnými úpravami vytvořit mini-
aturní selský dvoreček s domácími 
zvířátky.     

V zoo však nemůžeme myslet jen 
na zvířata, ale i na návštěvníky – 
pro zvýšení jejich komfortu posta-
víme další toalety. Zdokonalujeme 
a doplňujeme informační systém v 
areálu. Zvýšenou pozornost věnu-
jeme zeleni: Chceme se zaměřit na 
„botanizaci“ zahrady. Průběžně za-
čleňujeme některé prvky charakte-
ristické pro přírodní zahrady. 

Kam se chystáte letos na dovo-
lenou vy? 

Já už mám dovolenou za sebou. Do 
cizích zemí se poměrně často dostá-
vám z pracovních důvodů, a proto, 
když si chci opravdu odpočinout, 
trávím část dovolené v jižních Če-
chách na kole. Nejsem žádný vrcho-
lový sportovec a terén mi vyhovuje. 
Tamní krajina na mě působí i svým 
klidem a zvláštní harmonií. -lm-

ŘEDITELKA  jihlavské zoo Eliška Kubíková.  Foto: archiv zoo
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 Stránku připravil -lm-

ZOO JAKO STAVBA. Při pohledu z letadla vypadá horní část jihlavské zoo jako 
staveniště. Dokazuje to intenzivní práce na výběhu žiraf a projektu Zoo pěti kon-
tinentů.

NOVÉ OSTRŮVKY. Pohyb chodců v Havlíčkově ulici, zejména dětí před základ-
ní školou, bude bezpečnější. K lepšímu přecházení přes širokou silnici už slouží no-
vé ostrůvky. „Ostrůvky jsou osazeny majáky žluté barvy, obnovili jsme vodorovné 
dopravní značení, včetně vodicího pásu pro nevidomé, rovněž na chodnících jsou 
varovné pásy pro nevidomé. Chodník je v této části obnoven zámkovou dlažbou,“ 
popsal provedené úpravy náměstek primátora pro oblast dopravy Josef Kodet. 

PIETNÍ AKT. K pomníku Smírčí kameny v Tyršově ulici, který připomíná jede-
náct popravených ve zdech jihlavského soudu, položili květiny zástupci města Jih-
lavy, Kraje Vysočina, poslanecké sněmovny a Senátu, armády, dalších organizací 
i veřejnost. „Pustošení charakteru národa bylo tehdy nekonečné, důsledky pociťu-
jeme ještě dnes,“ promluvil k přítomným Karel Linhart z Konfederace politických 
vězňů.  

KRTEČEK TÁHNE. První polovinu návštěvy Jihlavy má za sebou slavný televiz-
ní Krteček. Od počátku června jej v Bráně Matky Boží navštívilo už 2,5 tisíce lidí. 
Výstava s názvem Zdeněk Miler dětem potrvá ještě do 2. září.

Výstava má velký ohlas hlavně u dětí, které se do historického objektu Brány 
Matky Boží společně s rodinou velmi rády vracejí. 

BETON PROTI VANDALŮM. Odpočívka u cyklostezky u lávky v Českém mlýně 
vypadala jak po nájezdu obzvlášť náruživých vandalů. Ve skutečnosti šlo o počá-
tek celkové rekonstrukce místa, které má sloužit především unaveným chodcům, 
bruslařům a cyklistům, nejčastěji se zde ale „realizují“ právě vandalové. 

„V budoucnu tak budou muset vypadat i ostatní místa, kde nemůže být trvalý 
dohled městské policie či veřejnosti. Bohužel musíme dřevo nahrazovat betonem. 
Snaha radnice upravovat veřejný prostor pro všechny naráží na „aktivity“ několi-
ka málo jedinců, kteří se baví ničením,“ uvedl primátor Jaroslav Vymazal. 

ITALSKÝ POUTNÍK SE PSEM. Ital Gianluca Ratt a  s fenkou Shirou už jedenáct 
let prochází Evropu, a pokouší se tak získat zápis do Guinnessovy knihy rekordů.  
Gianluca Ratt a si s primátorem Jaroslavem Vymazalem a náměstkem primátora 
Františkem Zelníčkem připil sklenicí vody na splnění snů. „Vím, kam půjdu zítra 
nebo za týden, ale neplánuji budoucnost. Život je teď. Plním si svůj sen,“ zopako-
val několikrát a stále s úsměvem čtyřicetiletý Ital, který spojoval angličtinu, italšti-
nu a češtinu. 
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„Pohyb správným směrem“- to je mott o letošní-
ho ročníku této celoevropské akce. Evropský týden 
mobility je kampaň pro občany měst a obcí, která 
má za cíl upozornit na problémy se stále narůstají-
cí automobilovou dopravou, a zároveň nabídnout 
možnosti a výhody alternativních druhů dopravy. 

Město Jihlava připravuje bohatý program pro 
všechny věkové skupiny. Těšit se můžete na tradiční 
akce, ale i na zcela nový Den bez aut. Své plechové 
miláčky necháme odpočívat a jistě všichni využije-
me MHD. V úterý 18. září totiž bude jezdit MHD v 
Jihlavě celý den zdarma. -lm-

Evropský týden mobility 2012

Jihlavský akademický malíř Josef 
Kos oslavil osmdesáté narozeni-
ny. U této příležitosti jej přijal na 
radnici primátor Jaroslav Vymazal, 
oslavenci předal květiny a dárkový 
balíček. Josef Kos je významným 
občanem města, v roce 2009 obdr-
žel Cenu města Jihlavy za celoživot-
ní přínos ve zviditelňování Jihlavy 
a Vysočiny prostřednictvím výtvar-
ného díla.

„Na radnici jsou díla významných 
jihlavských malířů Gustava Kruma či 
Josefa Bulanta, měl byste tedy zde být 
zastoupen i vy. Radě města navrhnu 
pořízení některé z vašich prací,“ uve-
dl primátor Jaroslav Vymazal při 
setkání s Josefem Kosem. „To by mi 
bylo velkou ctí. Pokusil bych se najít 
nějaký dosud nepoužitý motiv z měs-
ta,“ zamyslel se nahlas vzácný host. 

Dílo Josefa Kosa může veřejnost 
aktuálně vidět v jihlavském Muzeu 
Vysočiny. Výstava představuje ma-
lířovu tvorbu z období uplynulých 
pěti let. Jeho dílo je k vidění také ve 
sbírkách Oblastní galerie Vysoči-
ny v Jihlavě, GVU Havlíčkův Brod, 
Muzea Vysočiny v Jihlavě, Horácké 

Jihlavský akademický malíř Josef Kos 
oslavil osmdesáté narozeniny

AKA DEMICKÝ malíř Josef Kos oslavil osmdesáté narozeniny, při této příležitosti 
mu předal primátor města Jaroslav Vymazal květiny a dárkový balíček.
 Foto: archiv MMJ

galerie v Novém Městě na Moravě, 
Ministerstva kultury ČR v Praze aj.    

Josef Kos se narodil 26. července 
1932 v Košeticích u Pelhřimova. 
Po roce studia na pelhřimovském 
gymnáziu si podal přihlášku na vyš-
ší uměleckoprůmyslovou školu do 
Prahy, poté absolvoval také vysoko-
školská studia užité grafi ky a kniž-
ní ilustrace. Po několikaleté práci v 
Praze se Josef Kos vrátil na Vysoči-
nu, vyučoval v jihlavském pedago-
gickém institutu. Po jeho zrušení 
zvolil dráhu umělce na volné noze, 
a v Jihlavě už zůstal. 

Nejpodstatnější místo v tvorbě za-
ujala grafi ka a v posledních dvou až 
třech desetiletích malba. Jeho po-
hledy na Jihlavu i další města Vyso-
činy, olejové obrazy zátiší s důrazy 
na detail jsou plné poetiky, typické 
právě pro jeho dílo. Josef Kos začí-
nal jako grafi k, zabýval se litografi í, 
ale i užitou tvorbou (plakáty, od-
znaky, medaile, novoročenky, di-
plomy, pozvánky, propagační grafi -
ku pro tisk, mozaiky i vitráže (např. 
známá vitráž s motivem havířů v 
salonku hotelu Zlatá hvězda z roku 
1986). -rt-

Celkem 37 kilogramů baterií nanosili nejen pracovníci magis-
trátu do speciálního kontejneru ve tvaru válce, který je umístěn 
ve vchodu do budovy úřadu v Hluboké ulici. 

„Odevzdáme je v rámci zpětného odběru na sběrném dvoře, ná-
sledně se předají prostřednictvím kolektivního systému Ekobat k re-
cyklaci,“ popsala Renáta Havlínová z odboru životního prostře-
dí. 

Proč neházet baterie do běžného koše?
Použité baterie a akumulátory, nesprávně vyhazované s běž-

ným odpadem, mohou vážně narušit životní prostředí. Po čase 
se z nich uvolňují škodlivé látky (zejména tzv. těžké kovy), kte-
ré mohou znečistit půdu nebo spodní a povrchové vody. Těž-
ké kovy obsažené v bateriích mají prokazatelně škodlivý vliv 
na lidské zdraví. Recyklací kovových látek obsažených v bate-
riích lze dosáhnout významných energetických a materiálových 
úspor primárních surovin.

Kam s vybitými bateriemi?
Použité a vybité baterie nebo akumulátory můžete bezplat-

ně odevzdávat na mnoha místech, která jsou naší organizací 
označena jako místa zpětného odběru. Použité články a baterie 
(např. tužkové baterky z dálkového ovládání, knofl íkové bater-
ky z náramkových hodinek, dobíjecí akumulátor z mobilních 
telefonů) můžete odevzdat v prodejnách, ve školách, na veřej-
ných místech (městské a obecní úřady, infocentra), ve sběrných 
dvorech apod.

Jak probíhá recyklace baterií?
Všechny odevzdané baterie jsou tříděny podle elektrochemic-

kých typů a jsou předávány do recyklačních zařízení, kde jsou 
z nich složitými technologickými postupy získávány zejména 
kovy, jako např. olovo, nikl, zinek, mangan, kadmium, kobalt a 
další. 

Co znamená symbol přeškrtnuté popelnice?
Tento grafi cký symbol můžete najít přímo na ba-

teriích, jejich obalech nebo na elektrozařízeních, 
která baterie nebo akumulátory obsahují. Tento 
symbol vyjadřuje, že baterie nepatří do odpadko-

vého koše, popelnice ani kontejneru s komunálním odpadem. 
Vyhazování baterií do sběrných nádob určených pro komunální 
odpad nebo do volné přírody je přísně zakázáno. -lm-

Baterie nepatří do koše, ale do sběru

RENÁTA HAVLÍNOVÁ z odboru životního prostředí s kolegou Davidem Markem odevzdali 
na 37 kilogramů odpadů baterií ze sbírky na magistrátu. Foto: archiv MMJ
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Kraj Vysočina a město Jihlava 
řeší, jak nakládat s odpady v kra-
ji a městě. K této problematice je 
zřízen projekt ISNOV, který stále 
probíhá a vyvíjí se a je stále sledo-
ván veřejností poté, kdy byly zve-
řejněny předběžné výsledky, smě-
řující k výstavbě krajské spalovny.

Odborníkem, který má k ISNOVu 
nejblíže, je Zbyněk Bouda z Ener-
getické agentury Vysočina, kterého 
jsme se zeptali.  

Oživme si, co je projekt ISNOV?
Projekt ISNOV (Integrovaný sys-

tém nakládání s odpady v Kraji Vy-
sočina) je soubor opatření, která by 
měla vést ke zkvalitnění nakládání 
s odpady v Kraji Vysočina. Jedná se 
zejména o maximální vytřídění re-
cyklovatelných složek odpadů a je-
jich následné využití, předcházení 
vzniku odpadů, optimální využití 
zbytkového směsného komunálního 
odpadu a řešení problematiky biolo-
gicky rozložitelných odpadů. 

Projekt je zaměřen především na 
nalezení a realizaci takového řešení, 
které bude optimální pro občany, te-
dy bude minimalizovat platbu obča-
nů za odpad. Dále musí projekt spl-
ňovat velmi přísná kritéria z hlediska 
vlivů na životní prostředí a musí být 
ekonomicky realizovatelný. Všechna 
tato kritéria byla zohledněna při vy-
tvoření základních koncepčních ma-
teriálů projektu ISNOV.

Co vedlo ke vzniku projektu?
Historie projektu ISNOV sahá do 

roku 2006, kdy se začal připravovat 
projekt nazvaný „Nakládání s odpa-
dy v oblasti Horní Posázaví“. Do to-
hoto projektu byly zapojeny obce a 
města z regionu Havlíčkobrodska, 
Přibyslavska a Žďárska. Při řeše-
ní problému nakládání s odpady v 
tomto regionu vyšlo najevo, že daná 
oblast je pro řešení této problemati-
ky příliš malá a že je potřeba projekt 
rozšířit na celý Kraj Vysočina, což se 
následně podařilo. 

Další příčiny vzniku projektu sou-
visí s legislativou v oblasti nakládání 
s odpady. Česká legislativa a evrop-
ské směrnice jednoznačně preferují 
jiný způsob nakládání s komunálním 
odpadem, než je skládkování. Sou-
časné skládky komunálních odpadů 
na Vysočině budou zaplněny nejpoz-
ději za 9 let. 

Dle připravované legislativy bude 
skládkování silně zatíženo poplat-
ky a následně pravděpodobně úplně 
zakázáno. Pokud se nepodaří najít 
způsob, jak naložit s komunálním 
odpadem jinak, povedou výše uve-
dené skutečnosti jednoznačně k vý-
raznému nárůstu plateb občanů za 
odpad. Navíc je velmi pravděpodob-
né, že žádné další nové skládky se již 
nepodaří otevřít, a tudíž, že za 9 let 
nebudeme mít kam dávat komunální 
odpad. 

Současně je v projektu zohledněno, 
že odpad je dnes cennou surovinou, 
a tudíž je podpořena snaha maximál-
ně ho využít v regionu Vysočiny, ma-
teriálově a dále energeticky pro výro-
bu elektřiny a tepla. Realizace tohoto 
postupu povede k vytvoření nových 
pracovních míst, ke stabilizaci ceny 
tepla v místě realizace a k vytvoření 

Z. Bouda: Projekt ISNOV spěje k realizaci

ING. ZBYNĚK BOUDA z Energetické agentury Vysočiny. 
 Foto: Lubomír Maštera

době se zpracovává podrobná studie 
proveditelnosti pro výstavbu zařízení 
ZEVO a probíhají jednání o realizač-
ní struktuře projektu.

A předpoklad dalšího vývoje?
V blízké budoucnosti bude nutno 

pracovat současně na obou částech 
projektu. Výstavba ZEVO bude za-
hájena vypracováním projektové do-
kumentace, vypracováním a schvále-
ním studie vlivu na životní prostředí 
(EIA) a žádostí o vydání územního a 
stavebního povolení. Následně do-
jde k vlastní výstavbě ZEVO, včetně 
výstavby napojení na teplárenské sí-
tě. V druhé části projektu se budou 
budovat zejména zařízení pro využití 
odpadů a logistika pro shromažďo-
vání a svoz směsného komunálního 
odpadu. Nyní probíhají jednání o 
vytvoření realizační struktury pro-
jektu mezi městy, obcemi a Krajem 
Vysočina.

Projekt má i odpůrce…
Proti realizaci projektu vystoupily 

některé ekologické organizace, ze-
jména společnost ARNIKA . Tyto or-
ganizace se snaží narušit uskutečnění 
projektu různými nepodloženými a 
mnohdy i nepravdivými tvrzeními 
o negativních dopadech projektu. V 
Jihlavě proběhla i petice a happening 
proti projektu. Skutečností je, že rea-
lizace projektu jednoznačně přispívá 
k zachování kvality životního pro-
středí. Zpracovaná studie (zpracova-
telem byl ČHMÚ) prokazuje v pod-
statě nulový dopad zařízení ZEVO 
na kvalitu ovzduší v blízkosti místa 
výstavby i v širším okolí.

Co přinese realizace projektu 
občanům?

Implementací projektu dojde k vy-
tvoření systému nakládání s odpady 
na úrovni, která je dnes obvyklá ve 
vyspělých evropských zemích. Dále 
projekt přinese vysokou míru kom-
fortu občanům, kteří budou mít 
možnost zbavit se veškerého odpadu 
v místě bydliště ekologickým způso-
bem při nejnižších možných fi nanč-
ních nákladech. Veškerý vznikající 
odpad bude materiálově a energe-
ticky využit. Energie ze ZEVO bude 
sloužit pro účely zásobování teplem 
a výrobu teplé vody. Systém bude 
srozumitelný a přehledný pro obča-
ny, kteří se tak snadno zorientují, jak 
s konkrétním odpadem naložit.

Realizace projektu pro region 
Vysočina přinese co?

Zavedením systému splní region 
legislativní podmínky pro nakládá-
ní s odpadem. Současně dojde ke 
snížení a následnému zastavení od-
vozu odpadů na skládky, nebudeme 
zatěžovat svým odpadem žádné jiné 
regiony, podstatně navýšíme energe-
tickou soběstačnost území, výrazně 
snížíme únik skleníkových plynů, 
znečišťujících a pachových látek do 
ovzduší. Docílíme maximální mož-
né míry recyklace a využití odpadů. 
Realizace projektu povede k neje-
konomičtějšímu řešení nakládání s 
odpady při minimalizaci dopadů na 
životní prostředí a ke zvýšení kvality 
života občanů kraje. -lm-

dlouhodobě udržitelného systému 
nakládání s odpady.  

Které subjekty se na realizaci 
projektu podílí?

Podle zákona o odpadech jsou za 
nakládání s odpadem vzniklým na 
jejich území zodpovědná města a 
obce. Koncepční a koordinační roli 
jako tvůrce plánu odpadového hos-
podářství hraje Kraj Vysočina. Pro-
jekt ISNOV vznikl na platformě spo-
lupráce mezi Krajem Vysočina a 15 
městy, dne 1. 6. 2010 byla podepsá-
na dohoda o spolupráci mezi těmito 
subjekty. Na zpracování projekto-
vých podkladů se podílely zejména 
společnosti EAV, z. s. p. o. a FITE, a. 
s. V současné době je již projekt IS-
NOV jednoznačně projektem všech 
měst a obcí Kraje Vysočina. V regio-
nu Vysočiny a Dolního Rakouska je 
nyní realizován přeshraniční česko-
rakouský projekt FUWA (Future of 
Waste), který je zaměřen na vytvo-
ření optimálního modelu nakládání 
s odpady, zejména v obcích a mikro-
regionech. 

Z čeho se projekt skládá?
Realizace projektu se skládá ze 

dvou částí. První část projektu je za-
měřena na předcházení vzniku od-
padů, na vytvoření podmínek pro 
maximální recyklaci a optimalizaci 
svozu směsného komunálního odpa-
du. V této části projektu probíhá roz-
sáhlá osvětová kampaň zaměřená na 
dosažení maximální informovanosti 
občanů Kraje Vysočina o správných 

způsobech nakládání s odpady. 
Dále se budují a budou budovat 

místa pro sběr recyklovatelných slo-
žek komunálního odpadu (kontej-
nery a sběrné dvory), budují se kom-
postárny a bioplynové stanice. Také 
se připravuje výstavba překladišť, na 
kterých bude shromažďován směs-
ný komunální odpad pro převoz do 
místa energetického využití. Tento 
převoz bude probíhat velkokapacit-
ními auty a po železnici. 

Druhá část projektu řeší výstav-
bu ZEVO (zařízení pro energetické 
využívání odpadů) v blízkosti statu-
tárního města Jihlavy. Lokality pro 
výstavbu jsou řešeny s ohledem na 
maximální možnost využití vyro-
bené energie při zásobování města 
teplem. Realizace bude mít výrazně 
kladný dopad na výdaje jihlavských 
domácností i fi rem za energii pro vy-
tápění a ohřev teplé vody.

Popište dosavadní průběh reali-
zace?

V rámci realizace projektu byly 
vytvořeny podkladové studie, kte-
ré jsou ke zhlédnutí na webových 
stránkách www.odpadyvysociny.cz. 
Byl vypracován návrh řešení vychá-
zející z podrobné analýzy vznikají-
cích odpadů, provozovaných zaří-
zení a aktuálních zpracovatelských 
kapacit. Tento návrh stanovil kapaci-
ty a umístění potřebných technolo-
gických zařízení. 

Dále byly vytipovány vhodné lo-
kality a postupy vedoucí k realiza-
ci navržených opatření. V současné 
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JIHLAVSKÉ KULTURNÍ LÉTO 2012
SRPEN

18. srpna 
Ježkovy pohádkové neděle: 
SLON BIMBO V TRA MTÁRII
Liduščino divadlo - Praha. Pořadatel: statutár-

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

20. 8. – 30. 8. 
ŽIVÉ KINO
Projekce ve veřejném prostoru. Doprovodná 

akce k MFDF Jihlava. Pořadatel: Jihlavský spolek 
amatérských fi lmařů / JSAF, o. s.www.dokument-
festival.cz. 

21. srpna 
JAZZ do Jihlavy: 
RA DIM HANOUSEK TRIO
Srpnová jazzovka nám přinese velmi pěknou a 

„barevnou“ sestavu. Autorem většiny skladeb je 
Marián Friedl - jeho skladby jsou spojením mo-
derního jazzu, vážné hudby, folkloru, nadhledu i 
volné improvizace. Společně s brněnským saxo-
fonistou Radimem Hanouskem hraje v řadě me-
zinárodních projektů mainstreamového jazzu i ex-
perimentální hudby. Mladý bubeník Václav Pálka 
výborně zapadá do této otevřené hry dvou jazzo-
vých matadorů. Vstupné: zdarma. Letní zahrádka 
Kavárny Muzeum, Masarykovo náměstí, od 19.00 
hod. V případě nepříznivého počasí se koncert 
přesouvá do Kavárny Muzeum. Pořadatel: Fabes 
s.r.o. Více info: Facebook – Kavárna Muzeum Jih-
lava.

22. 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 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.

23. srpna 
FARMÁŘSKÉ TRHY
Na farmářských trzích budou k dostání regionál-

ní produkty, speciality a vše, co souvisí s hospoda-
řením na farmě. Pořadatel: Ekoinfocentrum, www.
ekoinfo.ecn.cz. Masarykovo náměstí.

VENKOVSKÁ KA PELA
Promenádní koncert dechové hudby ze Žďáru 

nad Sázavou 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 Lady Ka-

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

24. 8. – 26. 8. 
TANEČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ 
– LATINSKOAMERICKÉ TANCE
DDM Jihlava, od 8.30–20.00 hodin. Nácvik 

správného tanečního postoje, základní kroky, 
krokové variace, základní prvky baletní průpravy, 
choreografi e, nácvik otoček, důraz na práci no-
hou, příprava na další taneční sezonu …Věková 
kategorie: 8–18 let. Cena: 700 Kč (včetně oběda), 
pro pár 1.100 Kč. Trenéři: Lucie Solařová a Radek 
Bula. Informace a přihlášky do 30. 6. Kontakt: tel. 
723 204 962; e-mail: napravnik@ddm.ji.cz, www.
ddm.ji.cz

24. srpna 
16. BĚH NA VYSOKÝ KÁMEN
Start: Autokemp Pávov, 17.30 hod. Pořadatel: 

Běžec Vysočiny, htt p://bezecvysociny.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

25. srpna 
TERA  – AQUA – FLORA 
Jihlavské terarijní trhy, spojené s výměnou a pro-

dejem. Pořadatel: Karel Švec, www.tera-aqua-fl o-
ra.cz. Dělnický dům, Žižkova 15, od 9–12 hodin 
(prodávající od 8.00–13.00).

IV. KOLO II. NÁRODNÍ LIGY MUŽŮ 
A ŽEN – ATLETIKA 
Stadion v ulici Na Stoupách od 11 hodin.Pořa-

datel: Občanské sdružení „ATLETIKA “, www.at-
letikajihlava.cz

26. srpna
Ježkovy pohádkové neděle: 
VODNICKÁ POHÁDKA 
Divadlo Koňmo – Kardašova Řečice. Pořadatel: 

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

27. 8. – 1. 9. 
AIKIDO PRO VYSOČINU 
V sokolovně TJ Sokol Jihlava, Tyršova 12. Pořa-

datel: TJ Sokol Jihlava, www.sokol-jihlava.estran-
ky.cz

29. 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.

30. srpna 
ŠEUCOVSKÁ KA PELA
Promenádní koncert dechové hudby ze Skutče 

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 – hudební skupi-

na China Blue, www.pivovar-jihlava.cz od 18.00 
hodin. Vstupné 40 Kč. Pořadatel: Pivovary Lob-
kowicz.

31. srpna 
PIVOVAR SE LOUČÍ S LÉTEM
Pivovar Jihlava v 18.00. Vstupné 150 a 200 Kč. 

Koncert rockové skupiny. Lešek Semelka a S.L.S., 
skupiny Noise, StarejPejr. Pořadatel: Pivovary 
Lobkowicz, www.pivovar-jihlava.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

31.8. – 2.9.
JIHLAVSKÉ MOTOSLAVNOSTI 2012
Sraz motorkářů v ATC Pávov od dopoledních 

hodin. 31. 8. 17-20 Araya, 20.30–23.30 Autobus, 
24–03 Baracuda. 1. 9. 16–19 Boonker, 19.30–
22.30 Vigo – během vystoupení skupiny se před-
staví i čaroděj CAVE (ohňová show), 23.30–24 
strip show, 24–03 Edmont. Doprovodný program: 
seskok parašutistů, soutěže. 1. 9. od 13 hodin spa-
nilá jízda. Pořadatel: Aleš Nikodým, tel. 725 411 
723, hlavní partner: Pivovary Lobkowicz – pivo-
var Jihlava, ostatní partneři: Aramus, Consulting 
trading s.r.o., non stop Olymp, Plíva….

ZÁŘÍ
1. září 

PŘIJĎTE NA KONCERT, POMŮŽETE
Letní amfi teátr Jihlava, začátek v 12.00, konec ve 

24.00 hodin. Vstupné: 50 Kč. Jihlavské amatérské 
hudební skupiny. Pořadatel: AlternativaPro, o. s., 
www.alternativapro.cz

1. 9. – 2. 9. 
PRÁZDNINY KONČÍ V ZOO
Rozloučení s prázdninami v areálu zoologické 

zahrady. Od 9.00–16.00 hodin. Pořadatel: Zoo 
Jihlava, www.zoojihlava.cz

2. září 
HŘBITOV SLONŮ
Premiéra divadelního představení v režii Petra 

Soumara hraje DS NaKop Tyjátr Jihlava. Divadlo 
Na Kopečku, Brněnská 54 v 19.00 hodin, www.
plj.cz

Ježkovy pohádkové neděle: 
O HONZOVI A PRINCEZNĚ
Divadelní společnost Josefa Dvořáka – Praha. 

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

5. září 
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.

6. září 
„POSEZENÍ S DECHOVKOU“
V parčíku před sídlem Svazu důchodců Karolíny 

Světlé 11, ve 14.00 hodin. Pořádá místní organiza-
ce Svazu důchodců. K poslechu a tanci hraje „Otí-
ňanka“. Vstupné dobrovolné.

KLUBOVÝ VEČER V ZOO JIHLAVA
První z podzimních besed, program bude včas 

upřesněn na www.zoojihlava.cz. Začátek v 18:00 
hodin ve vzdělávacím centru PodpoVRCH (ved-
le hlavní pokladny u parkoviště zoo). Vstupné: 40 
Kč. Pořadatel: Zoo Jihlava.

7. září 
26. JIHLAVSKÁ HODINOVKA 
Start: Stadion Na Stoupách, 17.00 hod. Pořada-

tel: Běžec Vysočiny, htt p://bezecvysociny.cz

PUTOVÁNÍ VYSOČINOU – TANEC 
- TANČÍRNA TŘEŠŤ 
Od 19.00 hodin – dolní část Masarykova ná-

městí Jihlava. Vstupné zdarma, více na www.tan-
cirnatrest.cz. Výstavní tance před výstavními síně-
mi OGV, losování šťastlivců, kapela QUEENIE, 
kmenový orchestr Tančírny Třešť Zatrestband, 
putovní kavárna, oslava návratu krajánků tancem. 
Kulturní akce podporovaná v rámci projektu Vy-
sočina fandí kultuře: www.vysocinafandikulture.cz

 (Dokončení 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 prezentací a výkladem zpracovatele.



STRANA     18 Aktuality NJR - SRPEN  2012



STRANA     20 Aktuality NJR - SRPEN  2012

Služby města Jihlavy, které provo-
zují Vodní ráj v Jihlavě, připravily na 
květen a červen soutěž o „Miss Vod-
ní ráj 2012“. Soutěže krásy se mohly 
zúčastnit ženy a dívky ve věku od 15 
let.

Velké fi nále „Miss Vodní ráj 2012“ 
proběhlo v sobotu 30. června ve 
dvou kategoriích. První byla Miss in-
ternet, kdy jednotlivé soutěžící moh-
li hodnotit návštěvníci webových a 
facebookových stránek Vodního rá-
je. Zvítězila jihlavská Lucie Studená.

Druhá kategorie byla vyhodnoce-
na odbornou porotou. Titul získala 
Věra Čermáková z Velkého Meziří-
čí, která na soutěž přijela rovnou ze 
státní zkoušky. Jihlavskou čest za-
chránila Marie Táborská, která získa-
la titul 1. vicemiss a na třetím místě 
skončila teprve šestnáctiletá Leona 
Fialová z Třebíče.

„Napadlo mne se přihlásit na soutěž 
jako relaxaci na státnice a rozhodně 
nejsem zklamaná – byla to prima zá-
bava,“ řekla vítězka. -lm-

Finále „Miss Vodní ráj 2012“ v Jihlavě

FINÁLE soutěže Miss Vodní ráj 2012 byla velká zábava. Zleva stojící Lucie Stu-
dená získala titul Miss internet VR 2012, vedle ní stojí vítězka Věra  Čermáková. 
Pod ní zleva první vicemiss Marie Táborská a druhá vicemiss Leona Fialová.
 Foto: Lubomír Maštera

Soutěžte s námi a vyhrajte zajíma-
vou cenu! Magistrát města Jihlavy, 
odbor životního prostředí, ve spolu-
práci se ZO ČSOP Jihlava vyhlašuje 
prázdninovou přírodovědnou soutěž 
pro všechny. 

Tato soutěž byla původně připra-
vena pro žáky základních škol, tak 
si mohou i všichni ostatní v testíku 
prověřit své znalosti z této oblasti. 
Formulář testu je v tištěné podobě k 
dispozici na Městském informačním 
centru u obou vchodů do  radnice a 
v elektronické podobě na stránkách 

města www.jihlava.cz. 
Vyplněný test doručte nejpozději do 

31. srpna 2012 na adresu Magistrát 
města Jihlavy, OŽP, Mgr. Kolmanová, 
Masarykovo nám. 1, 586 28 Jihlava, 
nebo v elektronické podobě na e-mail 
bohuslava.kolmanova@jihlava-city.cz. 

Do losování výher postoupí testy 
vyplněné správně alespoň ze 60 %. 
Z úspěšných řešitelů budou za účas-
ti náměstka primátora Chloupka 14. 
září 2012 vylosováni výherci krás-
ných knih či atlasů s přírodovědnou 
tematikou. -tz-

Jihlavský lístek 2012 
- soutěž pro všechny!

Záchytka za I. pololetí 2012
Služby města Jihlavy provozující pro-

tialkoholní záchytnou stanici v Kraji 
Vysočina vyhodnotily provoz za první 
pololetí 2012.

Sledované statistické prvky:
1. Počet zachycených osob  –  605 

osob celkem, 544 mužů a 61 žen

2. Počet opakovaně zachycených - 
211 osob (1 osoba – 51x zadržená, 1 
osoba – 41x zadržená, 1 osoba – 39x 
zadržená)

3. Žádost Policie ČR, Vojenské 
policie a Městských policií v Kraji 
Vysočina o umístění osob v PZS – 
605 osob

4. Podíl zdravotnických zařízení 
při zachycení osob – 143 osob

5. Věková kategorie – zadržený mu-
sí dosáhnout minimálně 15 let (nižší 
věková kategorie se předává na dětské 
oddělení).

Nejmladší zachycený za I. pololetí 
roku 2012 – 17 let

Nejstarší zachycený za I. pololetí ro-
ku 2012 – 78 let

Nejvíce zachycených osob bylo ve 
věkové kategorii 41-50 let - 139 osob

Průměrný věk zachycených osob 41 
let

6. Trvalý bydliště zachycených 
osob – Kraj Vysočina

Jihlava – 160
Třebíč – 117
Žďár nad Sázavou – 75
Pelhřimov - 69
Havlíčkův Brod – 55

Trvalý pobyt zadržených osob z ji-
ných krajů – 106

Cizí státní příslušníci – 23 (Sloven-
sko - 19, Rumunsko – 2, Kazachstán – 
1, Ukrajina - 1)

7. Pracovní zařazení zachycených 
osob – 

uveden zaměstnavatel – 130
hlášen na ÚP dle trv. bydl. - 168
bez prac. poměru neevidován – 104
studující – 20
důchodce – 41
důchodce částečný - 22
invalidní důchodce – 35
soukromý podnikatel – 3
živnostník – 36
neurčeno – 40
mateřská dovolená – 2
chovanec - 0
voják z povolání – 1

státní zaměstnanec – 0
duchovní – 2
péče o osobu blízkou - 1

8. Délka zadržení (v hodinách) -
na základě změny v zákoně už nepla-

tí, že doba záchytu musí být minimál-
ně 8 hodin, ale nově platí výklad: “Po 
odeznění klinických příznaků opilosti“.  

V praxi to znamená, že tato doba mů-
že být kratší než 8 hodin, pokud už za-
chycená osoba nejeví známky opilosti. 
Maximální délka záchytu 24 hodin na-
dále zůstává.

Podle stupně opilosti se měří pro-
mile alkoholu v dechu speciálním pří-
strojem Alcotest DRÄGER 7410 plus. 
Zkoušce bylo podrobeno 541 osob.

U ostatních osob nebylo možné hod-
noty změřit pro neschopnost nebo ne-
spolupracovali.

Nejvyšší naměřená hodnota – 4,820 
%o .

Nejkratší - 8 hodin, nejdelší – 23 ho-
din 55 minut.

Průměrná doba zadržení osob v PZS 
byla 11 hodin 43 minut.

10. Kapacita protialkoholní zá-
chytné stanice -  8 místností

14. Přehled důvodů k přijetí do 
PZS Jihlava -  

ohrožení vlastního života a zdraví - 
237

veřejné pohoršení - 62
ohrožení života a zdraví jiných osob 

- 9  
řidič pod vlivem alkoholu - 15
násilí vůči jiným osobám fyzické i 

slovní napadení - 70
násilí vůči rodinným příslušníkům 

fyzické i slovní napadení - 48
trestná činnost - 29
ohrožení BESIP - 16
pokus nebo vyhrožování sebevraž-

dou - 27
poškozování cizí věci - 0
přestupek proti občanskému souži-

tí - 0
rušení nočního klidu – 5
agrese při ošetření - 8
agrese proti zdrav. pracovníkům RZP 

- 2
agrese fyzická nebo slovní  proti Po-

licii ČR – 2
neuposlechnutí výzvy PČR - 9
ohrožování veřejného pořádku - 0 
zneužití tísňového volání - 0 
agrese fyzická nebo slovní proti 

Městské policii – 0
přestupkové jednání – 41
ničení majetku – 19
výtržnost – 6.
 (Dle podkladů SMJ 
 zpracoval –lm-)
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Město Jihlava není územně čle-
něno na městské obvody nebo 
městské části, jak umožňuje zá-
kon o obcích, a nemá tedy zřízeny 
městské úřady těchto městských 
obvodů nebo městských částí. Po-
dívejme se na tyto části očima sta-
tistiky. 

Jihlava má celkem 14 částí města. 
Výjimkou je Helenín, který není čás-
tí, nýbrž součástí města Jihlavy, vyu-
žívá ovšem prostředky, které město 
přiděluje prostřednictvím Fondu 
pro podporu aktivit ve stanovených 
oblastech města Jihlavy. 

Jedná se o tyto části:
Antonínův Důl
Červený Kříž
Henčov
Heroltice
Hosov
Hruškové Dvory
Kosov
Pávov
Pístov
Popice
Sasov
Staré Hory
Vysoká
Zborná

Od prosince 2010 jsou v částech 
města zřízeny osadní výbory.

V částech Jihlavy probíhá komu-
nikace právě prostřednictvím osad-
ních výborů resp. občanů bydlících 
v jednotlivých částech města. Osad-
ní výbory mají zákonem vymezená 
oprávnění, nejsou orgánem města a 
nemají svou poštovní adresu.

Představujeme části a městské obvody

Bližší informace o jednotlivých 
částech statutárního města Jihla-
vy jsou zveřejněny na interneto-
vých stránkách města www.jihla-
va.cz v sekci: Magistrát-radnice/
odbory magistrátu-tajemník/od-
dělení péče o části města, krizové 
řízení a BOZP/dokumenty/části 
města.

V Jihlavě-Bedřichově, a dále v 
částech města Heroltice, Pístov a 
Zborná jsou zřízeny jednotky Sbo-
ru dobrovolných hasičů, zajišťující 
záchranné a likvidační práce ve pro-
spěch statutárního města Jihlavy, 
které jsou v materiální a fi nanční pé-
či města Jihlavy.

Na co se peníze převážně čerpaly? 
Na to odpovídá Přehled akcí, kte-
ré v částech města osadní výbory 
(občané) nejčastěji organizují:

únor – Masopust
březen – Dětský karneval
duben – Čarodějnice
květen – Stavění máje

červen – Den dětí a vítání prázdnin
prosinec – Mikulášská besídka

…kromě toho celoročně
- pořádání sportovních a kultur-

ních akcí pro občany (sportovní 
turnaje, rybářské závody pro děti, 
pouťové dny a zábavy, plesy, setkání 
rodáků)

- brigády za účelem údržby spor-
tovních a dětských hřišť, požárních 
nádrží, objektů občanské vybave-
nosti a zeleně na veřejných plo-
chách, gratulace občanům doží-
vajícím se významného životního 
jubilea.

V dalších vydáních NJR se budeme 
do jednotlivých městských částí vra-
cet a přineseme zpravodajství o životě 
a aktivitách místních obyvatel. -lm-

Rada města Jihlavy uvolnila třetí 
plochu, kde se mohou beztrestně re-
alizovat sprejeři. Tím místem je beto-
nový plot kolem sportovního areálu 
Na Stoupách. Radnice ale upozorňu-
je, že tato plocha pro legální graffi  ti je 
dočasná. Jihlava totiž očekává, zda na 
podzim obdrží dotaci na další část tzv. 
revitalizace lesoparku Malý Heulos, při 
které má být upraven i sportovní areál 
a jeho okolí. Pokud město uspěje, je 
pravděpodobné, že proměna areálu za-
čne ještě letos a s ní přijde i konec sta-
rého betonového plotu, který ustoupí 
ve prospěch rozšíření silnice.

Prvními dvěma legálními plochami 
pro tvorbu graffi  ti je podchod Okruž-
ní ulice na sídlišti Březinky a opěrné 

zdi v Mostecké ulici nedaleko Praž-
ského mostu.

Zástupci radnice k tématu dodávají, 
že legální plochy nejsou lékem proti 
vandalismu. „Jsou to místa především 
pro ty sprejery, kteří chtějí bez obav 
vytvořit něco zajímavého, vyjádřit se. 
Tím ale nezměníme to, že někomu dělá 
radost poškozování fasád, dopravních 
značek atd.,“ poznamenal k tématu 
náměstek primátora Rudolf Chlou-
pek. Radnice například občanům 
města umožňuje požádat si o příspě-
vek na opravu posprejované fasády, 
ale také vyplácí odměny za informace 
vedoucí k dopadení sprejera, městská 
policie zapojuje mobilní kamerový 
systém atp.  -rt-

Další plocha pro sprejery. Dočasně

Most byl postaven v letech 1908-
1909 dle projektu, který zpracoval 
profesor Josef Melan. Koncepce 
technického řešení byla ve své do-
bě velmi moderní a zřejmě velmi 
odvážná. Jedná se o jeden z prvních 
železobetonových mostů u nás i v 
Evropě. Stavba byla součástí hlavní 
silnice mezi Jihlavou a Polnou, přes 
most vedla i městská kolejová dráha. 
Po vybudování nového mostu přes 
řeku Jihlavu ztratil most význam dů-
ležité dopravní komunikace. Jeho 
stav byl před rekonstrukcí havarijní. 
Po rekonstrukci bude sloužit jen pro 
místní provoz - nutný přejezd vozi-
del do hmotnosti 5 tun, provoz pě-
ší, cyklistický a na in-line bruslích. 
Most je památkově chráněn. Most je 
zrekonstruován se zachováním pů-
vodního vzhledu se všemi detaily i s 
původními nosnými konstrukčními 
prvky. V délce úpravy jsou osazeny 
kolejnice elektrické dráhy dle pů-
vodní dokumentace mostu.

Most je bezmála 43 metrů dlouhý 
a celkem 10 metrů široký (šířka me-
zi obrubníky 6,60 m, šířka chodníků 
1,40 m), výška nad hladinou vody 
je asi 4,6 metru. Most má dvě po-
le šikmé světlosti 15,35 m. Nosnou 
konstrukci mostu tvoří betonové 
obloukové desky, šikmé, vyztužené 
válcovanými profi ly.

Stavební náklady na rekonstrukci 
byly cca 7,5 milionu korun, dodava-
telem je fi rma Firesta.

Josef Melan (18. listopadu 1853, 
Vídeň – 6. února 1941, Praha) byl 
rakouský inženýr, který je považován 
za jednoho z nejvýznamnějších prů-
kopníků železobetonových mostů na 
konci 19. století. Je autorem způso-
bu výstavby železobetonových mos-
tů známého pod názvem „Patent – 
Melan“. Působil i jako vysokoškolský 
profesor ve Vídni, Brně a Praze.

Melan podle svého patentu z ro-
ku 1892 používal místo betonářské 
výztuže tuhé příhradové ocelové 
nosníky. Původně byl patent určen 
pro návrh stropních konstrukcí. Dí-
ky „Erste Österreichische Gewöl-
beausschuß“ provedl několik experi-
mentů v tehdejším areálu stavebního 
podniku Pitt el + Brausewett er v Bra-
tislavě a zejména v Brně, kde zpraco-
val teoretickou základnu svého sys-
tému.

Melan se stal známým v roce 1898, 
kdy postavil 42,4 m dlouhý oblouko-
vý most s velmi nízkým vzepětím v 
rakouském městě Steyr. Svého času 
to byl největší železobetonový most 
na světě. Melan je dále autorem Dra-
čího mostu v slovinské Ljubljaně, a 
mostů v České republice (Most Dr. 
Edvarda Beneše v Ústí nad Labem), 
Švýcarsku, Itálii, Německu, Španěl-
sku, v USA i Japonsku.

V roce 1958 byla po něm ve Vídni, 
v Danube City (22. okres), pojme-
nována ulička „Melangasse“.

 zdroj: Wikipedie

Rekonstrukce mostu U Jánů

NOVÉ CHODNÍKY, bezbariérová zastávka městské hromadné dopravy, nové 
veřejné osvětlení, dětské hřiště a úprava zeleně je na programu revitalizace Pávo-
va. Podobný „scénář“ má úprava také v Pístově. Jihlavská radnice postupně upra-
vuje části města, poslední dokončená revitalizace proběhla na sídlišti Královský 
vršek, připravuje se druhá etapa úprav Malého Heulosu a lokality Český mlýn. 

 Foto: archiv MMJ
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Malá Africká Konference v jihlavské zoo

Nejlevnější výlet do Afriky nabízí jihlavská zoo! 
Můžete zde nejen navštívit unikátní africkou ves-
nici Matongo s ostrovem lemurů, lagunou plame-
ňáků a dalšími expozicemi afrických zvířat, ale i 
originální africké výstavy soch a obrazů.

Jihlavská zoologická zahrada zkrátka žije Af-
rikou. O tom svědčí i letošní projekt s názvem 
OKUHEPA AFRIKA  („Děkujeme, Afriko“), je-
hož vyvrcholením bude Malá Africká Konference, 
která se uskuteční pod záštitou primátora města 
Jaroslava Vymazala a velvyslankyně Jihoafrické re-
publiky paní Celie-Sandry Botha ve dnech 7.–9. 
září 2012.

Již sedmý ročník tohoto setkání všech milovníků 
afrického kontinentu nabídne celou řadu besed, 
promítání i dalších aktivit týkajících se Afriky.

Nepropásněte promítání snímku renomovaného 
českého dokumentaristy Martina Marečka Pod 
sluncem tma, který získal hned tři ocenění na fes-

tivalu dokumentárních fi lmů v Jihlavě. Promítat se 
bude v pátek 7. září ve vzdělávacím centru Podpo-
VRCH (vedle hlavní pokladny u parkoviště zoo) v 
10.00 a v 18.00 hodin. Po dopoledním fi lmu bude 
následovat beseda s autorem. Vstup na promítání 
je ZDARMA.

V sobotu 8. září v 9.30 si nenechte ujít slavnost-
ní zahájení Malé Africké Konference za účasti ře-
ditelky Zoo Jihlava, primátora města Jihlava a vel-
vyslankyně Jihoafrické republiky. 

Následovat bude celá řada besed, přednášek a 
promítání ve dvou blocích – je jen na vás, zda se 
rozhodnete navštívit promítání o tom, jak se žije 
českým nosorožcům v Africe nebo besedu ředi-
tele pražské zoologické zahrady Miroslava Bobka 
s názvem „Cesta k toulavému autobusu“ ve vzdě-
lávacím centru PodpoVRCH, nebo budete raději 
cestovat do Keni – země kontrastů, na Madagas-
kar nebo od severu k jihu Namibie v klubovně 

zoo. Průvodci vám budou zkušení cestovatelé, fo-
tografové i zoologové.

Přesný program bude včas k dispozici na www.
zoojihlava.cz

Vyvrcholením sobotního programu bude diva-
delní představení Oheň na hoře - pět etiopských 
moudrých příběhů v podání divadla Cylindr – za-
čátek ve 20.00 hodin v africké vesnici Matongo. 
Pro registrované účastníky konference vstup zdar-
ma.

V neděli 9. září čeká všechny návštěvníky dopro-
vodný africký program v areálu zoologické zahra-
dy – výstavy, workshopy a promítání fi lmů v cent-
ru PodpoVRCH.

Registrační poplatek je 100 Kč (v ceně je také 
vstupné do Zoo Jihlava 8. a 9. září 2012)

Rezervace míst na telefonním čísle: 567 573 770 
nebo na e-mailu: info@zoojihlava.cz

 Těšíme se na vás!

VYVRCHOLENÍM projektu OKUHEPA AFRIKA  (Děkujeme Afr iko) bude Malá Afr ická Konference ve dnech 7. až 9. září v areálu jihlavské zoo. 
 Stránku připravil –lm-

SOUČÁSTÍ minulých ročníků Malé Afr ické Konference byla kulturní vystoupení umělců, letos tomu nebude jinak.
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Neobvyklý pohled v těchto týd-
nech skýtá jihlavské centrum bílé-
ho sportu – vedle tenisových kurtů 
se napínají paže stavebních strojů 
a sportovní úbory střídají pracov-
ní oděvy řemeslníků. V jihlavském 
Teniscentru probíhá rekonstrukce a 
rozšíření nevyhovujícího areálu.  

Stávající zázemí Teniscentra Jihla-
va vyrostlo před rokem 1989 v rám-
ci Akce Z. Především šatny s umý-
várnami, občerstvení a kanceláře už 
byly nevyhovující jak z hlediska sta-
vebně technického stavu, tak z hle-
diska provozního. Zařízení už do 
značné míry nesplňovalo součas-
né požadavky zájemců o pořádání 
sportovních a sportovně-společen-
ských akcí. Ti proto vyhledávají ob-
dobná modernější zařízení. „Silná 
kritika klientů je na zastaralé sociál-
ní zázemí. Může se to jevit jako za-
nedbatelný detail, ale i tyto věci hrají 
v rozhodování zákazníků důležitou 
roli,“ uvedl k rozhodnutí rekonstru-
ovat areál předseda představenstva 
Teniscentra a primátor Jihlavy Jaro-
slav Vymazal.

Původní budova byla komplet-
ně odstraněna a nyní je ve výstav-
bě nová multifunkční hala, včetně 
klubové zóny, kanceláří, nových 
šaten, umýváren pro vnitřní a ven-
kovní sportoviště. Nový objekt bu-
de navazovat na stávající tenisovou 
a squashovou halu. Nová sportovní 
hala je projektována především pro 
badminton. Je zde možné umístit 
čtyři badmintonové kurty vyhovují-
cí soutěžím ČR.

Rekonstrukci předcházela dlouhá 
příprava, původní záměry se musely 
redukovat - v plánu bylo podzemní 
podlaží například pro vířivku a sau-
nu. S ohledem na vysoké náklady se 
od těchto záměrů upustilo a projekt 
byl přepracován tak, aby se tato za-
řízení případně dala v budoucnu 
vybudovat v prvním nadzemním 
podlaží. 

„Nosná konstrukce stavby je pro-
jektována na případnou budoucí ná-
stavbu pro ubytování sportovců a re-
laxační centrum. V případě přesunu 
administrativní části do nástavby lze 
v přízemí zřídit restauraci,“ popsal 
řešení umožňující další úpravy v 
budoucnu architekt Petr Holub. 
Součástí akce je i rekonstrukce ven-
kovních tenisových kurtů, příjezdo-

Teniscentrum možná dokončí dříve

TAKTO má vypadat Teniscentrum po rekonstrukci – jižní a západní pohled. Repro: ARTPROJEKT Jihlava

V TENISCENTRU se prohání stavební stroje. Probíhá rekonstrukce areálu. 
 Foto: archiv MMJ

vá komunikace, včetně parkovacích 
míst a sadových úprav.

Dle harmonogramu je reálné pře-
dání do konce ledna 2013 a celkový 
termín, včetně rekonstrukce antuko-
vých kurtů do 30. dubna 2013. Počí-
tá se s uvedením části stavby tj. pro-
storu šaten a badmintonové haly do 
předčasného užívání od 1. prosince 
2012. Tento předpoklad je podmí-
něn souhlasem stavebního úřadu.

Celková cena na rekonstrukci, 
která vzešla z výběrového řízení, je 
40.296.000 korun, město Jihlava se 
na úhradě podílí částkou 9 milionů 
korun. Město Jihlava má ve společ-
nosti Teniscentrum a.s. asi 58pro-
centní podíl, dalšími většími akcio-
náři jsou společnosti PSJ a.s. (34 %) 
a ICOM transport a.s. (4 %), další tři 
akcionáři mají zhruba jednoprocent-
ní podíly. 

Areál kurtů navštíví průměrně 200 
lidí denně a ročně hospodaří s asi 
čtyřmi miliony korun, které získá z tr-
žeb zejména za pronájmy sportovišť.

Teniscentrum je…
…akciová společnost, která vznikla 

v roce 1997, její činnost je směřová-
na na rozvoj společnosti, spolupráci 
s TK Spartak Jihlava, vytváření pod-
mínek pro sportovní přípravu teniso-
vé mládeže a sportovní vyžití široké 
veřejnosti, péči o majetek a zkvalit-
ňování sportovišť.

„Společnosti se daří hospodařit tak, 
že si na svou činnost nejen vydělá, ale 
dokáže investovat do rozvoje. Celkové 
investice do rozvoje areálu za obdo-
bí od vzniku společnosti dosáhly část-
ky více než 29 milionů korun,“ uvedl 
předseda představenstva a primátor 
Jihlavy Jaroslav Vymazal. 

Hlavní aktivity společnosti 
Příjmy společnosti plynou z proná-

jmu sportovišť a reklamní činnosti. 
K  této činnosti společnost vlastní 
venkovní sportoviště a vnitřní spor-
toviště na tenis, squash a badminton.

8 venkovních antukových kurtů

2 pevné kryté tenisové haly se 2 
kurty s umělým povrchem

přetlaková hala se 3 kurty s umě-
lým povrchem a strojovnou

2 kurty squash
4 kurty na badminton
provozní budova (sociální zař., klu-

bovna, bufet, plynová kotelna)

Krytá sportoviště jsou na velmi 
dobré úrovni. Čtyři venkovní kurty 
prošly v roce 2009 celkovou opra-
vou. Rekonstrukce dalších třech 
kurtů je součástí probíhající rekon-
strukce. Do budoucna se počítá s vý-
stavbou nového venkovního teniso-
vého kurtu. Stav antukových kurtů 
je negativně ovlivňován povodněmi, 
které zaplavují zejména zadní část 
areálu. V roce 2011 zadalo statutár-
ní město Jihlava zpracování projektu 
protipovodňové ochrany. Předsta-
venstvo centra se řešením protipo-
vodňové ochrany areálu bude zabý-
vat po zpracování projektu.

Na velmi dobré úrovni je organizo-
vána celá řada turnajů a reklamních 
akcí. Rozsah a úroveň těchto akcí je 
limitována kvalitou zázemí areálu, 
kdy není možno nabízet nic jiného 
než tenisové kurty. Tento stav zlep-
ší až realizace celkové rekonstrukce 
areálu.

Základní kapitál společnosti je 
36.546.000 Kč. V souladu s § 66a 
obchodního zákoníku je ve společ-
nosti TENISCENTRUM JIHLA-
VA, a.s. ovládající osobou statutární 
město Jihlava s podílem 57,8 % na 
základním kapitálu společnosti.  -rt-
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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.

Benešova 32

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 činí
 800.000,- Kč

Výběrovým řízením formou dražby dne 26. 9. 
2012 s uzávěrkou žádostí dne 24. 9. 2012 

(v 17.00 hod.)

 prodat v souladu se „Zásadami pro převod 
nemovitostí ve vlastnictví statutárního města 
Jihlavy“ nemovitosti:
- budovy č.p. 82 v Jihlavě, ul. U Mincovny or.č. 
6,  č.p. 83 v Jihlavě, ul. U Mincovny or.č. 8 
s pozemky p.č. 119 – zastavěná plocha a nádvoří a 
p.č. 120 – zastavěná plocha a nádvoří k.ú. Jihlava, 
budovy jsou prázdné, minimální kupní cena činí 
11.000.000,- Kč
- objekt k bydlení č.p. 1271 v Jihlavě, ul. Benešova 
or.č. 32 s pozemkem p.č. 2718 – zastavěná plocha 
a nádvoří, jde o dům se 3 byty, z toho dva byty 
jsou volné a v přízemí se nacházejí volné nebytové 
prostory, minimální kupní cena činí 5.000.000,- 
Kč
- budovu bývalé základní školy č.p. 2 v Červeném 
Kříži s pozemkem p.č. 63 – zastavěná plocha a 
nádvoří a dále s pozemkem p.č. 64/1 – zahrada 
dle v katastru nemovitostí dosud nezapsaného 
geometrického plánu č. 371-11/2012 ze dne 26. 
1. 2012 pro k.ú. Antonínův Důl, minimální kupní 
cena činí 2.200.000,- 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. 255/11 v 1. NP domu Na Vyhlídce 1 (sekce 
B), 1+1, 32,50 m2, min. KC 364.000,- Kč

- č. 255/19 ve 3. NP domu Na Vyhlídce 1 (sekce 
B), 1+1, 32,70 m2, min. KC 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
- č. 1349/8 v mezipatře 3. a 4. NP domu 
Komenského 18, 2+1, 79,30 m2, min. KC 
1.150.000,- Kč
- č. 1308/5 ve 3. NP domu Palackého 32, 1+kk, 
22,50 m2, min. KC 390.000,- 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 
v Jihlavě:
- č. 4789/18 v 1. PP domu Seifertova 18, jde o 
býv. sklad o výměře 9,50 m2, min. KC činí 15.000,- 
Kč
- č. 984/8 (garáž) v 1. NP domu Fibichova 81, jde 
o pronajaté nebytové prostory, 58,60 m2, min. KC 
činí 440.000,- Kč

 pronajmout v souladu se „Zásadami pro 
pronájmy nebytových prostor ve vlastnictví 
statutárního města Jihlavy“ nebytové 
prostory:
- ve 3. NP domu Masarykovo nám. 9 v Jihlavě 
o výměře 91,50 m2, býv. kanceláře, minimální 
nájemné 81.618,- Kč za rok
- ve 2. NP domu Masarykovo nám. 9 v Jihlavě 
o výměře 157,80 m2, býv. notářská kancelář, 
minimální nájemné 140.758,- 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 55.143,- 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
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JIHLAVA – Fanoušci jihlavského fot-
balu se dočkali. V pondělí zahájil FC 
Vysočina své historicky druhé účinko-
vání na české nejvyšší scéně s názvem 
Gambrinus liga. V úvodním utkání 
před televizními kamerami remizoval 
na půdě Slavie Praha 3:3, přestože po 
první půli vedl už 0:3!

„Zaplatili jsme nováčkovskou daň. Vě-
řím, že v podobném duchu, se šťastným 
koncem, budeme v dalších zápasech po-
kračovat,“ řekl hlavní trenér hostů Fran-
tišek Komňacký.

Také do prvoligové sezony 2005/06 
vstoupila Jihlava utkáním na Slavii, 
konkrétně remízou 1:1. „Po skončení 
onoho ročníku, kdy jsme sestoupili, jsem 
řekl, že jsme museli sestoupit, abychom se 
vrátili natrvalo. Tím je řečeno vše,“ odtaj-
nil ředitel klubu Zdeněk Tulis ambice 
v podobě záchrany.

„Náš cíl je jasný. Příští rok tady musíme 
sedět ve stejném složení a bavit se o tom, 
že minulý rok byl zkušební, a teď chceme 
něco více. První liga musí zůstat v Jihla-
vě,“ poznamenal Komňacký na předse-
zonní tiskové konferenci.

Návrat mezi českou fotbalovou elitu 
znamenal pro FC Vysočina tři zásad-
ní změny. Tou první bylo vybudování 
vyhřívaného trávníku a několik díl-
čích úprav (například splnění kapacity 
4.000 sedaček) na stadionu v Jiráskově 
ulici. „Co se týče stadionu, technického 
zázemí a příprav na ligu, Jihlava v nej-
vyšší soutěži ostudu neudělá. Velice pocti-
vě jsme se připravovali,“ zdůraznil Tulis.

Druhou změnu představovalo navýše-
ní rozpočtu. „Malinko jsme ho navýšili, 
ze šestačtyřiceti na pětapadesát milionů 
korun. Ale to jsou peníze určené na chod 
celého klubu, nikoli pouze na dospělou 
kopanou,“ vysvětlil ředitel.

A konečně třetí změna – pohyb 
v hráčském kádru. Z jarních opor zá-
kladní sestavy odešli obránce Jan Ha-
lama se záložníkem a kapitánem Stani-
slavem Velickým (kapitánskou pásku 

převzal Stanislav Tecl). Opačným smě-
rem přišly posily v podobě brankáře 
Jana Hanuše, stopera Ondřeje Šourka 
(odchovanec Jihlavy), krajního obrán-
ce Tomáše Josla, defenzivního středo-
polaře Tomáše Rady a ofenzivního zá-
ložníka Václava Kolouška.

„Je možné, že ještě přivedeme nějakého 
hráče pro posílení obranné a středové řa-
dy,“ dodal kouč Komňacký, jenž hodlá 
sázet na kvalitní defenzivu. „Na druhou 
stranu chceme být i nebezpeční, chodit 
dopředu, vstřelit branky a uhrát co nej-
lepší výsledek.“

Šéf vysočinské lavičky si hodně slibu-
je od příchodu zmíněného Tomáše Ra-
dy. „Pokaždé ho je plné hřiště. Je to emo-
tivní typ hráče, které potřebujeme, protože 
jsme takové hodné mužstvo.“ -cio-

FC Vysočina odstartoval prvoligové 
dobrodružství. Cílem je záchrana

1. kolo (27.–30. 7. 2012): Teplice - Mladá 
Boleslav, Dukla Praha – Sparta Praha, Příbram 
– Liberec, Slovácko – Brno, Jablonec – Ostrava, 
České Budějovice – Olomouc, Plzeň – Hradec 
Králové, Slavia Praha – Jihlava.

2. kolo (3.-5. 8. 2012): Hradec Králové – 
Jablonec, Jihlava – Plzeň, Olomouc – Slovácko, 
Ostrava – Slavia Praha, Liberec – Dukla Praha, 
Brno – Teplice, Mladá Boleslav – České Budějo-
vice, Sparta – Příbram.

3. kolo (10.–13. 8. 2012): Dukla Praha – Tep-
lice, Příbram - Mladá Boleslav, Slovácko – Sparta 
Praha, Jablonec – Liberec, České Budějovice – 
Ostrava, Plzeň – Brno, Slavia Praha – Olomouc, 
Hradec Králové – Jihlava.

4. kolo (17.–19. 8. 2012): Teplice – Příbram, 
Dukla Praha – Slovácko, Olomouc – Hradec 
Králové, Ostrava – Plzeň, Liberec – Jihlava, Brno 
– Jablonec, Mladá Boleslav – Slavia Praha, Spar-
ta Praha – České Budějovice.

5. kolo (24.–26. 8. 2012): Příbram – Duk-
la Praha, Slovácko – Teplice, Jablonec – Sparta 
Praha, České Budějovice – Liberec, Plzeň - Mla-
dá Boleslav, Slavia Praha – Brno, Hradec Králové 
– Ostrava, Jihlava – Olomouc.

6. kolo (31. 8.-2. 9. 2012): Teplice – Jablo-
nec, Dukla Praha – Plzeň, Příbram – Slovácko, 

Ostrava – Olomouc, Liberec – Slavia Praha, Br-
no – České Budějovice, Mladá Boleslav – Jihla-
va, Sparta Praha – Hradec Králové.

7. kolo (14.–16. 9. 2012): Slovácko - Mladá 
Boleslav, Jablonec – Příbram, České Budějovice 
– Dukla Praha, Plzeň – Sparta Praha, Slavia Pra-
ha – Teplice, Hradec Králové – Brno, Jihlava – 
Ostrava, Olomouc – Liberec.

8. kolo (21.-23. 9. 2012): Teplice – Plzeň, 
Dukla Praha – Slavia Praha, Příbram – České 
Budějovice, Slovácko – Jablonec, Liberec – Os-
trava, Brno – Jihlava, Mladá Boleslav – Hradec 
Králové, Sparta Praha – Olomouc.

9. kolo (28.–30. 9. 2012): Jablonec – Dukla 
Praha, České Budějovice – Teplice, Plzeň – Slo-
vácko, Slavia Praha – Sparta Praha, Hradec – Li-
berec, Jihlava – Příbram, Olomouc – Brno, Os-
trava - Mladá Boleslav.

10. kolo (5.–7. 10. 2012): Teplice – Jihlava, 
Dukla Praha – Hradec Králové, Příbram – Plzeň, 
Slovácko – Slavia Praha, Jablonec – České Bu-
dějovice, Brno – Liberec, Mladá Boleslav – Olo-
mouc, Sparta Praha – Ostrava.

11. kolo (19.-21. 10. 2012): České Budějo-
vice – Slovácko, Plzeň – Jablonec, Slavia Praha 
– Příbram, Hradec Králové – Teplice, Jihlava – 
Sparta Praha, Olomouc – Dukla Praha, Ostrava 

– Brno, Liberec - Mladá Boleslav.
12. kolo (26.–28. 10. 2012): Teplice – Olo-

mouc, Dukla Praha – Jihlava, Příbram – Ostra-
va, Slovácko – Hradec Králové, Jablonec – Slavia 
Praha, České Budějovice – Plzeň, Mladá Bole-
slav – Brno, Sparta Praha – Liberec.

13. kolo (2.-4. 11. 2012): Slavia Praha – Pl-
zeň, Hradec Králové – České Budějovice, Jih-
lava – Jablonec, Olomouc – Příbram, Ostrava – 
Teplice, Liberec – Slovácko, Brno - Dukla Praha, 
Mladá Boleslav – Sparta Praha. 14. kolo (9.–11. 
11. 2012): Teplice – Liberec, Dukla Praha – Os-
trava, Příbram – Hradec Králové, Slovácko – 
Jihlava, Jablonec - Mladá Boleslav, České Budě-
jovice – Slavia Praha, Plzeň – Olomouc, Sparta 
Praha – Brno.

15. kolo (16.–18. 11. 2012): Hradec Králové 
– Slavia Praha, Jihlava – České Budějovice, Olo-
mouc – Jablonec, Ostrava – Slovácko, Liberec – 
Plzeň, Brno – Příbram, Mladá Boleslav – Dukla 
Praha, Sparta Praha – Teplice.

16. kolo (23.–25. 11. 2012): Jablonec – Hra-
dec Králové, Plzeň – Jihlava, Slovácko – Olo-
mouc, Slavia Praha – Ostrava, Dukla Praha – Li-
berec, Teplice – Brno, České Budějovice - Mladá 
Boleslav, Příbram – Sparta Praha.

Los podzimní části 1. ligy

LEVÝ KRA JNÍ OBRÁNCE Tomáš Josl je 
jednou z letních posil FC Vysočina. Během 
přípravných utkání si dokonce vyzkoušel 
roli kapitána týmu.  Foto: Michal Boček
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do 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

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.  
PALNÉ ZBRA NĚ 
ZE SOUKROMÝCH SBÍREK
Historické zbraně a jejich repliky 

sběratelů z Českobudějovicka
Hrad Roštejn
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

do 26. 8.  
OKLAMEM SMRŤ, 
PREHLTNEM NOC  
Martin Gerboc, Jiří Petrbok a Da-

niel Pitín.
Výstava „Oklamem smrť, prehlt-

nem noc“ je představením aktuální 
tvorby tří současných malířů ze Slo-

venska a České republiky. Její sna-
hou není jen zkoumání přítomnosti 
děje v prostředí malby. Všichni tři 
autoři zasazují příběhy obrazů me-
zi takřka fi lmové kulisy. V určitém 
smyslu je tedy tato výstava prezenta-
cí typu scénické malby. Autoři Mar-
tin Gerboc, Jiří Petrbok a Daniel Pi-
tín představí své malby v jiné rovině. 
Jde o malbu a příběh v ní. Jako každý, 
i ten namalovaný příběh má své mís-
to, 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, Hlubo-

ká 1

do 31. 8. 
GALERIE VYSOCKÝ 
- VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

do 31. 8. 
„CESTA DUŠE“
Autorská prodejní výstava Pavla 

Sobka.
Knihkupectví a čajovna K&P, Ma-

sarykovo nám. 21

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

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

Husova 10

do 31. 8. 
DUBAJ – NEOBYČEJNÁ 
ARCHITEKTURA 
Vystavuje Jarka Melicharová, člen-

ka Horáckého fotoklubu Jihlava.
Double Decker café – restaurant, 

City Park, Hradební 1

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

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

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

do 2. 9.  
KOŽENÉ SVÍTÁNÍ
Originální kožené obrazy a plastiky 

Blanky Mudrové z Rynárce.
Hrad Roštejn

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. 

TIC Jihlava – Brána Matky Boží, 
Věžní 1 

do 7. 9.  
MALÉ MATURITY
Výstava závěrečných prací studen-

tů 3. ročníku SUPŠ Jihlava – Hele-
nín. Pletenina pojatá netradičním 
způsobem (prostorové kreace z ple-
teniny).

Butik Habitus, Masarykovo náměs-
tí 39

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

ho výtvarníka Josefa Kosa, uspořá-
daná k jeho 80. narozeninám. 

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

do 30. 9.  
PRINTS 2005 – 2011
Výstavní program OGV Alter-

nativa 2012 pokračuje již třetí vý-
stavou, která pod názvem „Prints 
2005-2011“ uvádí tvorbu pražské-
ho výtvarníka Štefana Tótha (nar. 
1974), který v tomto svém projektu 
poprvé laické i odborné veřejnosti 
představí své grafi cké listy jako sa-
mostatnou prezentaci svého díla z 
poslední doby. 

Oblastní galerie Vysočiny, galerie 
Alternativa, Komenského 10

do 30. 9. 
KA MENNÉ SOCHY 
ZE ZIMBABWE
Již podruhé mohou návštěvníci jih-

lavské zoo obdivovat umění sochařů 
z Tengenenge – malé africké vesnič-
ky, která leží asi 150 kilometrů od 
hlavního města Zimbabwe Harare. 
Originální kamenné sochy vznika-
jí bez použití jakékoliv mechaniza-
ce – jak těžba kamene, tak i brouše-
ní, leštění a voskování soch je pouze 
ruční práce. Mezi dvanácti sochami 
vystavenými v parčíku naproti pů-
vodní pokladně do zoo jsou k vidě-
ní převážně zvířata: želva, žába, pták, 
ale třeba i mlok, krab nebo saranče. 
Výstava je prodejní, sochy zapůjčili 
manželé Homolkovi. Více informací 

na www.africkesochy.cz
Zoo Jihlava, parčík naproti původ-

ní pokladně

do 30. 9. 
CENTRA L KA LAHARI 
EXPEDITION 
Po stopách výpravy Martina Šíla.
Zoo, informační centrum (hned za 

vstupní pokladnou)

do 30. 9.  
OHROŽENÉ KRÁLOVNY 
NOCI  obrázky a postřehy 
tentokrát ze života sov
Zoo, hlavní vstupní areál – výstavní 

místnost

do 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

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. Katalog k výstavě 
- publikace v samostatné české a ně-
mecké verzi, 345 stran, 314 barev-
ných reprodukcí.

Komentované prohlídky (vždy od 
16.00 hodin) - 11. 7. Aleš Seifert, 15. 
8. Tomáš Indra, 29. 8. Jana Bojanov-
ská, 6. 9. Aleš Seifert, 13. 9. Aleš Sei-
fert, 20. 9. Patrik Šimon, 27. 9. Aleš 
Seifert.

Přednášky (vždy od 18.00 hodin) -  
6. 9. Adam Hnojil / Umění českých 
Němců, 13. 9. Kurt Ifk ovits / Ri-
chard Teschner, 20. 9. Patrik Šimon 
/ Smysl sběratelství, 27. 9. Patrik 
Šimon / O autorech Zamlčené mo-
derny - Ke koncepci mezinárodního 
projektu. Doprovodné programy pro 
školy - dle domluvy.

OGV, Masarykovo nám. 24

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

městí 17

srpen 
„ZVINO VA AFRICA“
Výstava afrických dřevěných skulp-

tur ze Zimbabwe.
Zoo Jihlava, Africká vesnice Ma-

tongo, areál

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

tongo, škola

7. 8. – 16. 9. 
ŽIVOTEM
Výstava výtvarných prací Lenky 

Klofáčové Pavézkové.
Kavárna Muzeum, Masarykovo 

nám. 55 

29. 8. – 30. 9.  
EVA BYSTRIANSKÁ 
– FOTOGRA FIE
Výstava fotografi í jihlavské autorky. 

Vernisáž 28. 8. v 17.00 hodin.
Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4

POUŤ LETECKY. Leteckým pohledem se ještě zpětně vracíme k jihlavské pouti, 
která oživila horní část Masarykova náměstí.  Foto: Lubomír Maštera

Náměstí žilo jihlavskou poutí
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30. 7. – 1. 8. v 17.30 a 20.00
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
ČR 2012, širokoúhlá komedie, cca 

113 min. Příběh volného pokračování 
romantické komedie Líbáš jako Bůh 
začíná ve chvíli, kdy staré manželské 
svazky jsou defi nitivní minulostí a He-
lena s Františkem se pokoušejí začít 
nový život. Ovšem pouto s tím býva-
lým nelze zpřetrhat jen tak jednodu-
še. Stále je tu vaše rodina, vaše okolí 
a vaši dřívější partneři do společného 
soužití nutně patří. Hrají: Jiří Bartoš-
ka, Kamila Mágalová, Oldřich Kaiser, 
Eva Holubová ad. Scénář a režie: Ma-
rie Poledňáková

Přístupný / Vstupné 90 Kč, kinosál 
Reform.

27. – 28. 7. v 19.30 
KVĚT POUŠTĚ
Něm/Rak/Fr 2009, drama, titulky, 

cca 130 min. Skutečný příběh o cestě 
z africké pouště na světová přehlíd-
ková mola. Hrají: Liya Kebede, Sally 
Hawkins, Timothy Spall ad. Režie: 
Sherry Hormann

Přístupný  / Vstupné 70 Kč, kinosál 
Edison

30. 7. – 1. 8. v 19.30 
TADY TO MUSÍ BÝT
FR/IT/Irsko 2011, drama/komedie, 

titulky, cca 118 min. Nikdy pro peníze. 
Vždy jen pro lásku. Hrají: Sean Penn, 
Frances McDormand, Judd Hirsch ad. 
Režie: Paolo Sorrentino

Přístupný od 12 let / Vstupné 80 Kč 
kinosál Edison

2. 8. – 8. 8. v 17.30 
DOBA LEDOVÁ 4: 
ZEMĚ V POHYBU
USA 2012, animovaná komedie, 

český dabing, cca 94 min. Nejoblíbe-
nější zvířecí partička na světě je ko-
nečně zpět! Hrají hlasy: Ota Jirák, Jiří 
Lábus, Zdeněk Mahdal ad. Režie: Ste-
gve Martino, Mike Th urmeier

Vstupné 75 Kč, kinosál Reform

2. 8. – 5. 8. ve 20.00 
ÚTĚK Z MS-1
Francie 2011, akční sci-fi  thriller, 

titulky, cca 95 min. Uprchnout od-
tamtud je nemožné. Dostat se tam je 
šílenství. Hrají: Guy Pearce, Maggie 
Grace, Peter Stormare ad. Režie: Ja-
mes Mather, Stephen St. Leger

Přístupný od 15 let / Vstupné 90 Kč, 
kinosál Reform

3. 8. – 4. 8. v 19.30 
VODA PRO SLONY
USA 2011, drama, titulky, cca 121 

min. Výpravná romance z cirkusové-
ho prostředí 30. let minulého století 
o zakázané lásce, která se zrodí na ma-
gickém místě plném dobrodružství, 
zázraků a nebezpečí, vznikla podle ce-
losvětového knižního bestselleru Sary 
Gruenové. Hrají: Reese Witherspoon, 
Robert Patt inson, Christoph Waltz ad. 
Režie: Francis Lawrence

Přístupný od 12 let / Vstupné 75 Kč, 
kinosál Edison

6. 8. – 8. 8. ve 20.00 
CRULIC 
– CESTA NA ONEN SVĚT
Rumunsko 2011, animovaný doku-

ment, titulky, cca 73 min. Snaží se o 
to, aby ho poslouchali. Začíná protest-
ní hladovku a umírá, zatímco ho spo-
lečnost sleduje. Scénář a režie: Anca 
Damian

Přístupný od 12 let / Vstupné 80 Kč, 
kinosál Reform

9. 8. – 12. 8. v  17.30 
LORA X
USA 2012, animovaná pohádka, 

český dabing, cca 86 min. Co uděláte, 
když chce vaše životní láska opravdic-
ký strom a na světě už žádné opravdic-
ké stromy nejsou? Hrají hlasy: Tomáš 
Juřička, Otakar Brousek, Miriam Kan-
torková ad. Režie: Chris Renaud

Vstupné 75 Kč, kinosál Reform

9. – 12. 8. ve 20.00 
MÁME PAPEŽE!
Itálie/Fr 2011, komedie, titulky, cca 

104 min. Papež potřebuje psychiat-
ra. Hrají: Michel Piccoli, Jerzy Stuhr, 
Nanni Morett i ad. Scénář a režie: 
Nanni Morett i

Přístupný od 12 let / Vstupné 70 Kč, 
kinosál Reform

10. – 11. 8. v 19.30
LOLLIPOP MONSTER
Německé 2011, drama, titulky, cca 

96 min. Drsné lolitky v městské džun-
gli. Hrají: Jella Haase, Sarah Horváth, 
Nicolett e Krebitz ad. Režie: Ziska Ri-
emann

Přístupný od 12 let / Vstupné 70 Kč, 
kinosál Edison

13. – 15. 8. v 17.30
FAUST
Rusko 2011, drama, titulky, cca 134 

min.  Sokurovův Faust není fi lmovou 
adaptací Goetheho tragédie v obvyk-
lém smyslu, ale výkladem toho, co 
zůstává nevyřčeno mezi řádky. Zlatý 
lev za nejlepší fi lm na Mezinárodním 
fi lmovém festivalu v Benátkách 2011. 
Hrají: Johannes Zeiler, Hanna Schy-
gulla, Anton Adasinsky ad. Režie: Ale-
xander Sokurov

Přístupný od 12 let / Vstupné 80 Kč, 
kinosál Reform

13. – 15. 8. ve 20.00 
HODNÝ SYN
Finsko 2011, drama, titulky, cca 87 

min. Hrají: Samuli Niitt ymäki, Elina 
Knihtilä, Eetu Julin ad. Režie: Zaida 
Bergroth

Přístupný od 15 let / Vstupné 80 Kč, 
kinosál Reform

16. – 19. 8. v 17.30 
BITEVNÍ LOĎ
USA 2012, akční sci-fi , titulky, cca 

131 min. Bitva o Zemi začne na vodě. 
Hrají: Taylor Kitsch, Liam Neeson, 

Rihanna, Brooklyn Decker ad. Režie: 
Peter Berg

Přístupný od 12 let / Vstupné 75 Kč, 
kinosál Reform

16. – 19. 8. v 19.30 
SHERLOCK HOLMES: 
HRA  STÍNŮ
USA 2011, akční, titulky, cca 129 

min. Sherlock Holmes býval nejchy-
třejším mužem salónu… až dosud. 
Na scéně je ovšem nový kriminalistic-
ký mozek – profesor Moriarty, který 
se intelektuálně Holmesovi nejen vy-
rovná, ale jeho cit pro špatnost spolu 
s naprosto chybějícím pocitem svědo-
mí mu vlastně může pomoci slavného 
detektiva předstihnout. Hrají: Robert 
Downey Jr., Jude Law, Rachel McA-
dams ad. Režie: Guy Ritchie

Přístupný / Vstupné 70 Kč, kinosál 
Edison

16. – 19. 8. ve 20.00 
IRON SKY
Finsko/Něm/Austrálie 2012, akč-

ní sci-fi  komedie, titulky, cca 93 min. 
Přicházíme v míru. Čtvrtá říše musí 
reagovat! Hrají: Julia Dietze, Götz Ot-
to, Christopher Kirby ad. Režie: Timo 
Vuorensola

Přístupný od 15 let / Vstupné 90 Kč, 
kinosál Reform

20. – 22. 8. v 17.30
PERFECT DAYS 
– I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY
ČR 2011, širokoúhlá komedie, cca 

110 min. „Nechápu, jak mi za rok mů-
že být pětačtyřicet, když pořád ještě 
nevím, čím chci být, až vyrostu.“ Exis-
tenciální otázku hlavní hrdinky přeta-
vila režisérka Alice Nellis v originální 
komedii, jejíž hlavní hrdinka nestihla 
dospět. Hrají: Ivana Chýlková, Vojta 
Kotek, Ondřej Sokol ad. Scénář a re-
žie: Alice Nellis

Přístupný od 12 let / Vstupné 75 Kč, 
kinosál Reform

20. – 22. 8. ve  20.00 
LE HAVRE
Finsko/FR/Něm 2011, tragiko-

medie, titulky, cca 93 min. Kultovní 
fi nský režisér Aki Kaurismäki natočil 
svým typickým stylem snímek plný 
optimismu a jemného humoru. Hrají: 
André Wilms, Kati Outinen, Blondin 
Miguel ad. 

Přístupný / Vstupné 75 Kč, kinosál 
Reform

23. – 29. 8. v 17.30 
MADAGASKA R 3
USA 2012, animovaná komedie, 

český dabing, cca 92 min. Aby se do-
stali domů, byli ochotní hodně risko-
vat. Například letěli v letadle řízené 
tučňáky. Přesto hrdinové Madagaska-
ru dosud do pelíšků v newyorské zoo 
nedorazili. Podaří se jim to tentokrát? 
Hrají hlasy: Filip Blažek, Miroslava 
Pleštilová, Filip Švarc ad. Režie: Eric 
Darnell, Tom McGrath

Vstupné 75 Kč, kinosál Reform

23. – 26. 8. ve  20.00 
PROBUDÍM SE VČERA 
ČR 2012, školní komedie, cca 120 

min. Film o cestě za studentskou lás-
kou do nedávné minulosti aneb Co 
neuděláš dnes, musíš dokončit včera. 
Hrají: Eva Josefíková, Jiří Mádl, Filip 
Blažek, Martina Válková ad. Režie: 
Miloš Šmídmajer

Přístupný / Vstupné 90 Kč, kinosál 
Reform

2. 8. v 18.00 
Úplňková lesní „CESTA 
DO SVATYNĚ S MEDITACÍ“ 
s vílami, skřítky a dobrými 
duchy Země: 
Mgr. Lucie Poláková: Cesta do sva-

tyně je velmi hlubokým sebepozná-
vacím arteterapeutickým rituálem, za 
kterým se společně vydáme v pod-
večer do lesa, abychom za úplňkové 
noci procítili to, jaká je naše minulost, 
přítomnost i budoucnost a nahlédli 
do nich. Čas: 18–24 hod. Místo ko-
nání: Rančířov 3.  

12. 8. v 19.00 
INTUITIVNÍ TANEC 
Mgr. Lucie Poláková: Tanečně-po-

hybová terapie je založena na interak-
ci těla a mysli, přičemž tanec a pohyb 
je komunikačním kanálem, který re-
fl ektuje osobnost a změny v pohybo-
vé úrovni vedou ke změnám v psychi-
ce. Čas: 19-21 hod. 

18. 8. v 9.00 
FILIPÍNSKÉ LÉČENÍ 
s fi lipínským léčitelem 
Reverendem Marcosem Orbito.
Zahájení v 9 hod. setkáním s fi lipín-

ským léčitelem. Léčení od 10 hod. dle 
objednání. 

24. 8. – 26. 8.   
AFRICKÝ VÍKEND 
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ 

U Větrníku 13
Na všechny akce je nutné 

se nahlásit.

Bubnování, hraní na netradiční ná-
stroje, cesta čtyř živlů, ohňová slav-
nost, meditace, hry, tvoření  pod 
vedením arteterapeutky Mgr. Lucie 
Polákové. Místo konání: Rančířov 3. 

28. 8. v 17.00 
PŘELOMOVÝ ROK 2012 
a proč jsme tady 
- Blanka Haluzová a Honza Ježek  
Beseda, kde si budeme povídat o 

tom, co se děje a proč, co je to apo-
kalypsa a jaký je její účel a poslání, a 
proč jsme se narodili do tohoto světa. 
Čas: 17–19 hod. 

31. 8. ve 20.00 
ÚPLŇKOVÁ MEDITACE 
za Lásku, Mír a Světlo na Zemi 
na Meditačním kopci 
nad Skalkou 
- Mgr. Lucie Poláková.

24. 8. – 26. 8.  8.30 – 20.00
TANEČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ 
– LATINSKOAMERICKÉ
TANCE
Nácvik správného tanečního po-

stoje, základní kroky, krokové varia-
ce, základní prvky baletní průpravy, 
choreografi e, nácvik otoček, důraz 
na práci nohou, příprava na další ta-
neční sezonu …Věková kategorie: 
8–18 let. Cena: 700 Kč (včetně obě-
da), pro pár 1100 Kč. Trenéři: Lucie 
Solařová a Radek Bula. Přihlášky na 
místě v pátek před začátkem. Kon-
takt: tel. 723 204 962; e-mail: na-
pravnik@ddm.ji.cz, www.ddm.ji.cz

Letní provozní doba:
do 31. 8. (prázdninová otevíra-

cí doba) - po, st, pá - 9.00-11.30 a 
12.30-18.00, čt - 9.00 - 13.00, út - za-
vřeno. Pro vrácení knih mimo oteví-
rací dobu knihovny je možné využít 
bibliobox umístěný před budovou 
knihovny v Hluboké 1. 

Pobočky:
Březinova 62, Kollárova 17
Po, pá 10.00 – 12.00 
                14.00 – 17.30   
St 10.00 – 12.00 
                14.00 – 18.00
Čt 10.00 – 13.00
Pobočka Březinova bude uzavře-

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

na od 13. 8. do 24. 8. 2012
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do 30. 9.   
UKÁZKY VÝCVIKU DRA VCŮ 
A SOV 
Každý den kromě pondělí v 11.00 a 

v 15.00 hodin. Mimo tyto časy mož-
nost prohlídky všech druhů ve stále 
expozici. 

Zoo Jihlava.

do 29. 8.   
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. Zá-
jemci se mohou těšit na zajímavé vy-
právění nejen o hadech s praktický-
mi ukázkami. Začátek vždy v 10.30 v 
Zoo Jihlava v africké vesnici Maton-
go.

do 31. 8.   
KOMENTOVANÉ KRMENÍ 
ZVÍŘAT
Každý den v průběhu letních 

prázdnin vám dovedou průvodci jih-
lavské zoo vybraná zvířata blíž, než 
jste zvyklí! V předem určené časy u 
vybraných druhů zvířat. 

Zoo Jihlava.

3. 8.   
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. 

4. 8. ve 20.00 
LETNÍ PÁRTY NA ZASTÁVCE 
U RETRA 
Po roce opět pořádáme malé letní 

posezení na naší zahrádce. DJ Fa-
ces vás roztančí letními hity a šlág-
ry a nebude chybět venkovní bar se 
spoustou koktejlů.

Retro Café Jihlava, Tyršova 12

5. 8. v 18.00 
Ježkovy pohádkové neděle: 
KTERA K HLOUPÁ KÁČA 
K ROZUMU PŘIŠLA
Divadlo TETA – Praha. Pořada-

tel: statutární město Jihlava a Karel 
Paštyka Agentura TIME. 

Parkán u Brány Matky Boží od 18 
hodin.

2. 8. v 16.00 
ŘEČICKÁ KA PELA
Promenádní koncert dechové hud-

by z Kardašovy Řečice od 16–18 ho-
din na Masarykově náměstí.

Pořadatel: statutární město Jihlava 
a Karel Paštyka Agentura TIME

2. 8. v 18.00 
KULTURNÍ LÉTO 
V PIVOVARSKÉ RESTAURA CI
Koncerty v Pivovaru Jihlava – sku-

piny Reincarnate, Smíšený pocity, 
Autobus. www.pivovar-jihlava.cz od 
18.00 hodin. Vstupné 40 Kč. 

9. 8. v 16.00 
ZUBERSKÁ ŠESTKA 

Promenádní koncert dechové hud-
by ze Zubří od 16–18 hodin na Ma-
sarykově náměstí. 

Pořadatel: statutární město Jihlava 
a Karel Paštyka a Agentura TIME 

9. 8. v 18.00 
KULTURNÍ LÉTO 
V PIVOVARSKÉ RESTAURA CI 
– Den s ČRO Region
Koncerty v Pivovaru Jihlava – sku-

piny mpDvojka, Jarda Hypochondr 
a Divná parta, www.pivovar-jihlava.
cz od 18.00 hodin. Vstupné 40 Kč. 

12. 8. v 15.00 
JEN TAK TAK
Koncert folkové skupiny z Jindři-

chova Hradce, začátek v 15.00
Hrad Roštejn

16. 8. v 16.00 
BYSTŘICKÁ KA PELA
Promenádní koncert dechové hud-

by z Bystřice nad Pernštejnem od 16 
– 18 hodin na Masarykově náměstí.

Pořadatel: statutární město Jihlava 
a Karel Paštyka Agentura TIME

16. 8. v 18.00 
KULTURNÍ LÉTO 
V PIVOVARSKÉ RESTAURA CI
Koncerty v Pivovaru Jihlava – sku-

piny El Brkas, Morava.www.pivovar-
jihlava.cz od 18.00 hodin. Vstupné 
40 Kč. 

21. 8. v 19.00 
JAZZ do Jihlavy: 
RA DIM HANOUSEK TRIO
letní zahrádka Kavárny Muzeum 

(za nepříznivého počasí se přesune-
me dovnitř). Autorem většiny skla-
deb je Marián Friedl. Tento dříve 
pražský, jazzově vytížený basista pře-
sídlil po studiu etnomuzikologie do 
své rodné beskydské krajiny, kde se 
kromě jazzu věnuje i folkloru. Jeho 
skladby jsou spojením moderního 
jazzu, vážné hudby, již zmíněného 
folkloru, nadhledu i volné improvi-
zace. Společně s brněnským saxofo-
nistou Radimem Hanouskem hraje 
v řadě mezinárodních projektů ma-
instreamového jazzu (Lázaro Cruz 
Quintet) i experimentální hudby 
(Fábio Delvo Quartet, Didrik In-
gvaldsen Quartet, New Quartet). 
V duu vystoupili v loňském roce na 
prestižní konferenci TEDxPrague. 
Mladý bubeník Václav Pálka výbor-
ně zapadá do této otevřené hry dvou 
jazzových matadorů. Vstupné zdar-
ma. Rezervujte si místa 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 sta-
tutárního města Jihlava.

23. 8. v 16.00 
VENKOVSKÁ KA PELA
Promenádní koncert dechové hud-

by ze Žďáru nad Sázavou od 16–18 
hodin na Masarykově náměstí.

Pořadatel: statutární město Jihlava 
a Karel Paštyka Agentura TIME

23. 8. v 18.00 
KULTURNÍ LÉTO 
V PIVOVARSKÉ RESTAURA CI
Koncerty v Pivovaru Jihlava – sku-

piny Lady Kate, Claymore.www.
pivovar-jihlava.cz od 18.00 hodin. 
Vstupné 40 Kč. 

30. 8. v 16.00 
ŠEUCOVSKÁ KA PELA
Promenádní koncert dechové hud-

by ze Skutče od 16–18 hodin na Ma-
sarykově náměstí. 

Pořadatel: statutární město Jihlava 
a Karel Paštyka Agentura TIME

30. 8. v 18.00 
KULTURNÍ LÉTO 
V PIVOVARSKÉ RESTAURA CI
Koncerty v Pivovaru Jihlava – hu-

dební skupina China Blue, www.
pivovar-jihlava.cz od 18.00 hodin. 
Vstupné 40 Kč. 

31. 8. v 18.00 
PIVOVAR SE LOUČÍ S LÉTEM
Pivovar Jihlava v 18.00. Vstupné 

předprodej 150 Kč, na místě 200 Kč. 
Koncert rockové skupiny. Lešek Se-
melka a S.L.S., skupiny Noise, Starej-
Pejr. 

24. – 25. 8. v 19.30 
TOHLE JE VÁLKA !
USA 2012, akční komedie, titulky, 

cca 96 min. Jak lehce lze ze souboje 
o vysněnou dívku udělat Třetí světo-
vou válku. Hrají: Tom Hardy, Chris 
Pine, Reese Witherspoon ad. Režie: 
McG

Přístupný od 12 let / Vstupné 75 
Kč, kinosál Edison

27. – 29. 8. v 19.30 
SEDMIKRÁSKY
Československo 1966, komedie/

podobenství/satira, cca 74 min. Ex-
plozivní anarchistická jízda Věry 
Chytilové. Hrají: Jitka Cerhová, Iva-
na Karbanová, Julius Albert ad. Scé-
nář a režie: Věra Chytilová

Přístupný od 12 let / Vstupné 70 
Kč, kinosál Edison

27. – 29. 8. ve 20.00 
AHOJ? JAK SE MÁŠ!
Rumunsko 2010, romantická ko-

medie, titulky, cca 105 min. Prota-
gonisty brilantně vystavěného a ne-
obyčejně duchaplného příběhu jsou 
manželé Gabriel a Gabriela, on hu-
debník, ona majitelka čistírny oděvů. 
Hrají: Dana Voicu, Ionel Mihailescu, 
Ioana Abur ad. Režie: Alexandru 
Maft ei

Přístupný od 15 let / Vstupné 80 
Kč, kinosál Reform

30. 8. – 2. 9. v 17.30 
KOCOUR V BOTÁCH
USA 2011, širokoúhlá animovaná 

komedie, český dabing, cca 90 min. 
Nebýval žádné koťátko. Hrají v čes-
kém znění: Aleš Procházka, David 
Suchařípa, Tereza Bebarová ad. Re-
žie: Chris Miller

Vstupné 75 Kč, kinosál Reform

30. 8. – 2. 9. ve 20.00 
ČTYŘI SLUNCE
ČR 2012, širokoúhlé komediální 

drama, cca 105 min. Kolik sluncí je 
třeba, abychom byli šťastní? Hrají: 
Jaroslav Plesl, Anna Geislerová, Ma-
rek Šácha, Karel Roden ad. Scénář a 
režie: Bohdan Sláma

Přístupný od 12 let / Vstupné 80 
Kč, kinosál Reform

TWILIGHT SÁGA 
v kině Dukla:
31. 8. – 1. 9. v 19.30 
TWILIGHT SÁGA: 
NOVÝ MĚSÍC
USA 2009, fantasy thriller/roman-

ce, titulky, cca 125 min. První díl 
slavné ságy o upírech. Hrají: Kristen 
Stewart, Robert Patt inson, Taylor 
Lautner ad. Režie: Chris Weitz

Přístupný od 12 let / Vstupné 80 
Kč, kinosál Edison

7. 9. – 8. 9. v 19.30 
TWILIGHT SÁGA: ZATMĚNÍ
USA 2010, fantasy thriller/roman-

ce, titulky, cca 124 min. Seatt lem 
otřásá série záhadných vražd a Belle 
znovu hrozí nebezpečí od záludné 
upírky, jež stále touží ji zabít. Hrají: 
Kristen Stewart, Robert Patt inson, 
Taylor Lautner ad. Režie: David Sla-
de

Přístupný od 12 let / Vstupné 80 
Kč, kinosál Edison

14. 9. – 15. 9. v 19.30 
TWILIGHT SÁGA: 
ROZBŘESK - 1. ČÁST
USA 2011, širokoúhlé fantasy thril-

ler/romance, titulky, cca 116 min. 
Věčností to teprve začíná. Hrají: Ro-
bert Patt inson, Kristen Stewart, Tay-
lor Lautner ad. Režie: Bill Condon

Přístupný od 12 let / Vstupné 80 
Kč, kinosál Edison

BIJÁSEK 
– KINO DUKLA DĚTEM 

4. 8. – 5. 8. v 15.30 
DOBA LEDOVÁ 4
USA 2012, animovaná komedie, 

český dabing, cca 94 min. Nejoblíbe-
nější zvířecí partička na světě je ko-
nečně zpět! Hrají hlasy: Ota Jirák, Ji-
ří Lábus, Zdeněk Mahdal ad. Režie: 
Stegve Martino, Mike Th urmeier

Vstupné 75 Kč, kinosál Reform

11. – 12. 8. v 15.30
O MYŠÍCH VE STANIOLU
Pásmo nejkrásnějších kreslených 

pohádek pro nejmenší diváky.
Vstupné 30 Kč, kinosál Reform

18. – 19. 8. v 15.30 
KUNG FU PANDA 2
USA 2011, animovaná komedie, 

český dabing, cca 91 min. Dvojná-
sobně pandastické. Hrají v českém 
znění: Saša Rašilov, Otakar Brousek 
st., Nela Boudová ad. Režie: Jennifer 
Yuh

Vstupné 75 Kč, kinosál Reform

25. – 26. 8. v 15.30
MADAGASKA R 3
USA 2012, animovaná komedie, 

český dabing, cca 92 min. Aby se 
dostali domů, byli ochotní hodně 
riskovat. Například letěli v letadle 
řízené tučňáky. Přesto hrdinové Ma-
dagaskaru dosud do pelíšků v newy-
orské zoo nedorazili. Podaří se jim to 
tentokrát? Hrají hlasy: Filip Blažek, 
Miroslava Pleštilová, Filip Švarc ad. 
Režie: Eric Darnell, Tom McGrath

Vstupné 75 Kč, kinosál Reform

1. 9. – 2. 9. v 15.30 
KOCOUR V BOTÁCH
USA 2011, širokoúhlá animovaná 

komedie, český dabing, cca 90 min. 
Nebýval žádné koťátko. Hrají v čes-
kém znění: Aleš Procházka, David 
Suchařípa, Tereza Bebarová ad. Re-
žie: Chris Miller

Vstupné 75 Kč, kinosál Reform
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Turistika

Změna programu vyhrazena, další 
kulturní akce na str. 16 tohoto vydá-
ní.

3. 8. – 12. 8. v 17.00 
15. VYSOČINOU 2012
Pořadatel: KČT Bedřichov Jihlava, 

pěší, cyklo. Trasy: pěší 15–35 km, 
cyklo 30–80 km. Start: 17.00 hod. 
(pátek 3. 8.) Dům dětí a mládeže, 
Brněnská ul., Jihlava. 

18. 8. v 9.00 
6. CYKLISTICKÁ PROJÍŽĎKA  
PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST 
Cyklistická vyjížďka OdBilla k Bil-

lovi „tentokrát za ztracenými vesni-
cemi“.

Hostinec U Lípy Zborná.

3. 8. v 17.00 
HC DUKLA JIHLAVA – Francie
Přípravné zápasy. Vstupné 40 Kč. 
Hraje se na Horáckém zimním sta-

dionu v Jihlavě v 17 hodin.

4. 8. 
FC VYSOČINA U19 – TŘEBÍČ
Letní příprava 2012. Hraje se na 

fotbalovém stadionu na ul. Jiráskova 
v Jihlavě.

5. 8. v 19.15 
FC VYSOČINA – PLZEŇ
Gambrinus liga 2012/2013.
Hraje se na fotbalovém stadionu na 

ul. Jiráskova v Jihlavě v 19.15 hodin. 

14. 8. v 17.00 
HC DUKLA JIHLAVA 
– IHC Písek
Přípravné zápasy. Vstupné 40 Kč. 
Hraje se na Horáckém zimním sta-

dionu v Jihlavě v 17 hodin.

18. 8. v 10.00 
VELKÉ CENY JIHLAVY
Tradiční atletický mítink. Hlavní 

disciplíny 800 m, sprinterský trojboj, 
skok vysoký, oštěp. 

Stadion v ulici Na Stoupách od 10 
hodin.

21. 8. v 17.00 
HC DUKLA JIHLAVA 
– HC Olomouc
Přípravné zápasy. Vstupné 40 Kč. 

Hraje se na Horáckém zimním stadi-
onu v Jihlavě v 17 hodin.

24. 8. v 17.30 
16. BĚH NA VYSOKÝ KÁMEN
Start: Autokemp Pávov. 

24. 8. v 18.00 
FC VYSOČINA – OLOMOUC
Gambrinus liga 2012/2013.
Hraje se na fotbalovém stadionu na 

ul. Jiráskova v Jihlavě v 18.00 hodin. 

25. 8. v 11.00 
IV. KOLO II. NÁRODNÍ LIGY 
MUŽŮ A ŽEN – ATLETIKA 
Stadion v ulici Na Stoupách od 11 

hodin.

27. 8. – 1. 9.   
AIKIDO PRO VYSOČINU 
V sokolovně TJ Sokol Jihlava, Tyr-

šova 12. 

28. 8. v 17.00 
HC DUKLA JIHLAVA 
– SK Horácká Slavia Třebíč
Přípravné zápasy. Vstupné 40 Kč. 
Hraje se na Horáckém zimním sta-

dionu v Jihlavě v 17 hodin.

4. 9. v 17.00 
HC DUKLA JIHLAVA 
– ORLI ZNOJMO
Přípravné zápasy. Vstupné 40 Kč. 

Hraje se na Horáckém zimním stadi-
onu v Jihlavě v 17 hodin.

8. 8. ve 21.15 
LETNÍ KINO na náměstí: 
TRA BANTEM NAPŘÍČ 
AFRIKOU
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. 

10. 8. – 11. 8. v 19.00 
LETNÍ NOC V ZOO
Tajuplná procházka večerní zoo s 

průvodci, nutno předem objednat 
na tel. čísle 567 573 730, objednáv-
ky pouze ve všední dny od 8.00 do 
15.00 hodin. 

Zoo Jihlava.

10. - 11. 8. v 9.00 
OSLAVY 55. VÝROČÍ ZOO 
JIHLAVA
Bohatý program pro děti i dospělé 

v areálu zoo: křtiny pěti mláďat, an-
keta „Kdo je páté kolo u vozu“, pro-
dejní akce „Vše za pětku“, hudební 
vystoupení, pivo za pětku a spousta 
dalšího.

10. 8.  
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. 

12. 8. v 18.00 
Ježkovy pohádkové neděle: 
DĚTI PIRÁTŮ
Divadlo eMilion – Ústí. 

15. 8. ve 21.00 
LETNÍ KINO na náměstí: 
TRA INSPOTT ING
Po setmění (cca 21.00 hod.), let-

ní zahrádka Kavárny Muzeum (za 
nepříznivého počasí se přesuneme 
dovnitř). 

16. 8. v 19.30 
Letní DEGUSTACE VÍN 
z Vinařství LAHOFER, Dobšice 
Letní zahrádka Kavárny Muze-

um. Srpnová letní degustace nám 
přinese průřez z nabídky vinařství 
Lahofer. Degustací vás bude prová-
zet Jaroslav Chaloupecký, kterého v 
Jihlavě opět rádi přivítáme. Vstupné 
200 Kč. Nutnost rezervace předem 
na tel. čísle 774 570 360 nebo e-
mailem na info@vinove.cz.

17. 8. v 8.00 
PRÁZDNINOVÝ JARMARK
Masarykovo náměstí

17. 8. 
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. 

18. 8. ve 19.00
MAHLÉR V JIHLAVĚ
Divadelní soubor: Ochotní pro 

cokoliv. Anotace: „Mami, prosim tě, 
kdo to byl Gustav Mahler a co bu-
de k večeři?““Sekaná!“Představení 
pohrávající si s myšlenkou, co by se 
stalo, kdyby Mahlerův potomek při-
cestoval do dnešní Jihlavy, se ode-
hraje v místě oslavující kališťského 
génia. Divadlo ve veřejném prosto-
ru, neohraničené jevištěm, kde pa-
dají poslední bariéry mezi diváky a 
herci.

Park Gustava Mahlera.

18. 8.   
TAJEMNÉ PROHLÍDKY 
V JIHLAVSKÉM PODZEMÍ
Tajemné prohlídky s urozeným ry-

tířem Davidem z Kocensteinu v 14, 
15, 16 hodin. 

19. 8. v 18.00 
Ježkovy pohádkové neděle: 
SLON BIMBO V TRA MTÁRII
Liduščino divadlo - Praha. 

20. 8. – 30. 8.   
ŽIVÉ KINO
Projekce ve veřejném prostoru. 

Doprovodná akce k MFDF Jihlava.

18. – 19. 8.   
DIVADELNÍ PROHLÍDKY
Prohlídky hradem Roštejnem do-

plněné o příběh z historie v podání 
chomutovské agentury Modua. 

Hrad Roštejn.

22. 8. ve 21.00 
LETNÍ KINO na náměstí: 
FRIDA: 
po setmění (cca 21.00 hod.), let-

ní zahrádka Kavárny Muzeum (za 
nepříznivého počasí se přesuneme 
dovnitř). 

23. 8.   
FARMÁŘSKÉ TRHY
Na farmářských trzích  budou k 

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

Masarykovo náměstí.

24. 8.   
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. 

25. 8. od 9.00 – 17.00 
VÍKENDOVÝ VAGON 
DIAKONIE BROUMOV 
(SBÍRKA )
Lidé mohou do vagonu dopravit 

oděvy, obuv, bytový textil, lůžko-
viny, ručníky, ale i hračky, nádobí, 
dekorační předměty, atd... Vlakové 
nádraží Jihlava město - úplně vzadu 
směrem k Feroně.

25. 8. v 9.00 
TERA  – AQUA – FLORA 
Jihlavské  terarijní trhy, spojené s 

výměnou a prodejem. 
Dělnický dům.

25. 8. v 8.00 
KOSENÍ MOKŘADŮ 
U RA NČÍŘOVSKÉHO
OKROUHLÍKU
V 8.00 hod na hrázi rybníka Ran-

čířovský Okrouhlík (v mapách též 
zvaného „Vodárenský“). S sebou: 

oblečení a obuv do terénu, ideálně 
holínky (ale postačí i pevná obuv); 
všechno potřebné nářadí bude zajiš-
těno organizátory. Program: Krátká 
exkurze s výkladem po části lokality 
Rančířovský Okrouhlík, na níž pro-
bíhá péče o mokřady od roku 2009. 
Hlavní součástí akce je možnost ak-
tivně se zapojit do péče o mokřadní 
louky – kosení, hrabání a odnášení 
travní hmoty. Akce by neměla být 
fyzicky ani časově náročná (ke ko-
sení toho není tolik). Občerstvení 
bude zajištěno v průběhu celé akce 
organizátory. Akce bude zakončena 
opékáním špekáčků, které také za-
jistíme.

26. 8. v 18.00 
Ježkovy pohádkové neděle: 
VODNICKÁ POHÁDKA 
Divadlo Koňmo – Kardašova Ře-

čice. 
Parkán u Brány Matky Boží od 18 

hodin.

29. 8. ve 21.00
LETNÍ KINO na náměstí:
PULP FICTION
Po setmění (cca 21.00 hod.), let-

ní zahrádka Kavárny Muzeum (za 
nepříznivého počasí se přesuneme 
dovnitř). 

31. 8.   
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. 

31. 8. – 2. 9.  
JIHLAVSKÉ 
MOTOSLAVNOSTI 2012
Sraz motorkářů v ATC Pávov od 

dopoledních hodin.
31. 8. 17-20 Araya, 20.30–23.30 

Autobus, 24 – 03 Baracuda. 1. 9. 
16–19 Boonker, 19.30–22.30 Vi-
go – během vystoupení skupiny se 
představí i čaroděj CAVE (ohňová 
show), 23.30–24 strip show, 24–03 
Edmont. Doprovodný program: se-
skok parašutistů, soutěže. 1. 9. od 
13 hodin spanilá jízda.
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