
Josef 
Kodet

Koncert přes náměstí
v pátek 31. 5. 

od 19 do 22 hodin
a v sobotu 1. 6. od 9 do 15 hodin

Den otevřených dveří ZUŠ 
s komentovanými prohlídkami.

Slavnostní otevírání 
expozice žiraf v zoo Jihlava

dne 5. 6. od 14 hodin.

Křest vlaku Jihlava
dne 8. 6. v 10.00 hodin

na hlavní vlakové nádraží.
Více uvnitř novin str. 10.

2. ročník evropského 
mistrovství dřevorubeckých 

sportů Eurojack 2013 
se uskuteční v Jihlavě 

15. a 16. 6. Soutěž doprovází 
bohatý kulturní program. Více 

uvnitř novin.

Jihlavské havíření 2013
ve dnech 21. – 23. 6.

Program oslav uvnitř novin.

Hudební festival 
Mahler Jihlava 

- Hudba tisíců pokračuje 
v červnu řadou akcí. 

Více v kulturním přehledu 
a Jihlavském kulturním létě 

uvnitř novin.

Kodet: Městu 
nejsou senioři 

lhostejní
Také jihlavské obyvatelstvo stárne 

v duchu trendu doby, a proto jsme 
položili několik otázek náměstkovi 
primátora Josefu Kodetovi.

Kde se projevuje péče města o 
starší občany?

Pro aktivní naplňování života seni-
orů provozuje město dva kluby seni-
orů.

 (Pokračování na str. 3)

Magistrát města Jihlavy defi ni-
tivně vyhodnotil výsledky letošní-
ho zápisu do mateřských škol. Vý-
sledky jsou rozdílné od těch, které 
byly ne vždy přesně a s patřičným 
komentářem uváděny v některých 
médiích. 

Vedení dvou jihlavských mateř-
ských školek eviduje celkem 138 
odvolání pro rozhodnutí o nepřijetí 
dítěte do mateřské školy. Odvolání 
posoudí krajský úřad a 48 dětí bude 
přijato na odvolací místa. 

„Na základě těchto údajů předpoklá-
dáme, že se odvolali rodiče dětí, kteří 
opravdu potřebují pro své dítě umístě-
ní ve školce, a že se tedy nedostane asi 
90 dětí, z nichž třetina nedosáhne k 
1. 9. 2013 věku tří let. Z těchto údajů 
lze hodnotit situaci letošního zápisu do 
mateřských školek pozitivně, ve srovná-
ní s předchozími lety Jihlava dosáhla 
historického maxima uspokojených zá-
jemců,“ komentoval situaci vedoucí 
odboru školství Tomáš Koukal a do-
dal: „Vzhledem k demografi ckému vý-
voji předpokládáme, že v příštím roce 
by mohla být většina zájemců o umís-
tění tříletých dětí uspokojena.“ 

Letos poprvé se podařilo v MŠ 
Demlova vyhovět všem žádostem ro-
dičů dětí se zdravotním postižením. 
Ve speciálních třídách této školky 
bude využito možnosti střídání dvou 
dětí v jednom dni v docházce, což 
umožňuje novela školského zákona. 
Provoz je komplikovanější, ale umož-
ní se tím umístění vyššího počtu dětí.

Letos nejvíce spokojených 
žadatelů o mateřské školy

Situaci v nedostatku míst v mateř-
ských školkách letos opět napomohla 
funkčnost přípravných tříd při základ-
ních školách zřizovaných městem. K 
dnešnímu dni je přihlášeno 70 dětí. 

Přípravné třídy jsou určeny pro dě-
ti s odkladem školní docházky, které 
nejsou přiměřeně vyspělé pro zahá-
jení školní docházky, které jsou so-
ciálně znevýhodněné a u kterých se 
předpokládá vyrovnání jejich vývoje. 

Dítě, kterému byl odložen začátek 
povinné školní docházky, je ve srov-
nání se svými vrstevníky znevýhod-
něno. Z nejběžnějších příčin odkla-
du lze jmenovat přílišnou hravost, 
vady řeči, problémy se soustředěním, 
nepřiměřenou závislost na rodičích, 
poruchy vnímání podnětů, nerovno-
měrný vývoj složek myšlení a řadu 
dalších. „Přípravná třída otevírá mož-
nost soustředit děti s potřebou vyrovnat 
vývojové problémy tak, aby byly schop-
ny v následujícím roce úspěšně absol-
vovat požadavky prvního ročníku zá-
kladní školy. Učitelka se díky tomu, že 
v přípravné třídě je menší počet žáčků, 
asi patnáct, může každému dítěti lépe 
věnovat, používat metody a formy prá-
ce šité na míru potřebám každého dítě-
te,“ vysvětlil náměstek primátora pro 
oblast školství Rudolf Chloupek. Dí-

tě si tak postupně zvyká na prostředí 
školy a odpadají tak problémy, které 
některé děti mají s adaptací na jiné 
prostředí při přechodu z MŠ do ZŠ.

Město Jihlava zřizuje dvě mateřské 
školy – Mateřskou školu Mozaika s 
kapacitou 1.388 míst a Mateřskou 
školu Demlova s kapacitou 278 míst, 
s celkovou kapacitou 1.666 míst, 
což představuje aktuálně 91,79 % 
pokrytí zájmu. „Od roku 2010 měs-
to navýšilo kapacitu svých mateřských 
škol téměř o třetinu – postavilo novou 
školku Mašinku na Demlově, otevřelo 
třídu mateřské školy při základní škole 
v Kollárově ulici a za pomoci Kraje Vy-
sočina otevřelo novou školku Na Stou-
pách. Dále byly za asi 68 mil. Kč roz-
šířeny a zrekonstruovány školky v Ant. 
Dole, v Jarní a letos v Resslově ulici,“ 
zrekapituloval investice města, které 
zřejmě nikde v ČR nemají obdoby, 
primátor Jaroslav Vymazal.

Rodiče nepřijatých dětí, zejména 
mladších 3 let, mohou využít vol-
ných míst v soukromých školkách. 
V letošním roce by se také měla ote-
vřít nová mateřská škola Meruzalka 
v areálu Jihlavských teras s kapacitou 
50 míst, která bude pracovat podle 
principů pedagogiky montessori.

 -rat,lm-

Přehled zápisu za poslední 4 roky: 

CYKLISTICKÁ 24 MTB. Krajské město se v květnu stalo centrem cyklistického dění. Závod horských kol Jihlavská 24 MTB 
přivedla na start rekordních 571 závodníků a Jihlavané tak měli možnost po celých 24 hodin sledovat sportovní výkony na 
hranici lidských možností. Vítěz hlavního závodu Tomáš Kozák z Focus Rapiro racing teamu ujel 437 km a nastoupal více 
než deset kilometrů. Foto: Pavel Koumar 



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

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:
   

90
42

132
71
37

108

24
-

22
10

187
Město Jihlava má k 30. 4. 2013 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  50.242 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci dubnu 2013
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Nový africký výběh jihlavské zoo 
už má své obyvatele. Zabydluje se 
zde trojice žirafích samců. 

Příjezd žiraf se neobešel bez kom-
plikací, zdrželo se nakládání jedno-
ho ze zvířat v německém Münsteru, 
přesun vozu s nejvyššími tvory pla-
nety komplikoval i silný vítr a ob-
jížďky. 

„Na jihlavskou půdu vyrazil jako 
první odvážnější samec Paul z Ně-
mecka (žirafa síťovaná), druhý sa-
mec Zuberi z belgického Bellevaerde 
parku (žirafa Rothschildova) otálel 
a přepravní box opustil až druhý den 
po příjezdu. Později dorazil z Ostravy 
třetí nový obyvatel, samec Manu (rov-
něž žirafa Rothschildova). Zvířata 
mají otevřený vstup z objektu do vý-
běhu, který postupně prozkoumávají,“ 
řekla mluvčí zoo Kateřina Kosová. 

Návštěvníci zoo budou moci žirafy 
spatřit od 5. června, kdy je napláno-
váno slavnostní otevření pavilonu.

Expozice žiraf je druhou dokon-
čenou stavbou projektu Zoo pěti 
kontinentů. Svým vzhledem evo-
kuje africkou savanu a u pavilonu 
vyrostly ochozy s vyhlídkami, takže 
návštěvníci se budou moci dívat ži-
rafám takřka „z očí do očí“. Uvnitř 

Do jihlavské zoo přijely žirafy

PŘEPRA VA něčeho tak velikého a křehkého, jako jsou žirafy, vyžaduje i lidskou sílu. Foto: Zoo Jihlava

pavilonu bude kromě ustájení žiraf 
a kopytníků také několik vnitřních 
expozic pro malé africké savce. 

Stavba byla vyčíslena na necelých 
26 miliónů korun (25.653.998,- 
Kč). Celý projekt Zoo pěti konti-

nentů bude stát celkem 135 milió-
nů korun, investorem je Statutární 
město Jihlava, kterému se na projekt 
podařilo získat více než 94milióno-
vou podporu Evropské Unie – ROP 
NUTS II Jihovýchod. Partnerem 

žiraf v jihlavské zoo je také společ-
nost Sapeli, která přispěla částkou 
1 100 000 korun, např. na studii a 
projekt, a organizovala propagační 
kampaň s názvem „Žirafy míří do 
Jihlavy“. -lm-

Úplně nová hala a zázemí je od 18. 
května k dispozici veřejnosti v jihlav-
ském Teniscentru v Mostecké ulici.

„Nová víceúčelová hala s rozměry 
30 x 18 metrů s palubkovou podlahou 
je určena především pro stále populár-
nější badminton - čtyři badmintonové 
kurty vyhovují parametrům soutěží 
v České republice. Hala může slou-
žit také pro nohejbal, volejbal a ma-
lou kopanou, podle zájmu i k dalším 
sportům, cvičením ve skupinách a po-
dobně,“ představil projekt předseda 
představenstva Teniscentra a primá-
tor Jihlavy Jaroslav Vymazal.

Při rekonstrukci zmizela původní 
budova s nevyhovujícími šatnami, 
sociálním zařízením, kanceláří a ob-
čerstvením. Nahradila ji nová bu-
dova s moderním zázemím, objekt 
navazuje i na stávající tenisovou a 
squashovou halu. 

„V areálu je k dispozici ještě osm ven-
kovních tenisových antukových kur-
tů, z nichž tři prošly rovněž celkovou 
rekonstrukcí, a pět tenisových kurtů s 
umělým povrchem v halách,“ doplnil 
ředitel Teniscentra Gustav Slavík. 
Areál využívají sportovní kluby i ši-

Nová hala Teniscentra slouží veřejnosti

roká veřejnost, probíhají zde soutě-
že, turnaje a další akce.  

Projekt je vypracovaný tak, aby 
se objekt případně dal v budoucnu 
rozšířit o nadzemní podlaží, kde by 

mohlo být ubytování a relaxační za-
řízení. 

Celková cena za rekonstrukci je 40 
milionů korun, město Jihlava se na 
úhradě podílí částkou 9 milionů ko-

run. Město Jihlava má ve společnosti 
Teniscentrum, a.s., asi 52procentní 
podíl. Areál kurtů navštíví průměr-
ně 200 lidí denně, společnost ročně 
hospodaří s asi čtyřmi miliony ko-
run, které získává z tržeb zejména za 
pronájmy sportovišť. -rat,lm-

JIHLAVSKÉ TENISCENTRUM bylo slavnostně otevřeno pro veřejnost. 
 Foto: Lubomír Maštera

dovolujeme si vás pozvat na veřejné projednání 
Strategického plánu rozvoje statutárního města Jihla-
vy na období let 2014-2020, 

které se uskuteční: 
ve středu 19. června 2013 od 16.00 hodin 
na Magistrátu města Jihlavy v zasedací místnosti zastu-

pitelstva města (vstup z Masarykova náměstí).
Jihlava v příštích letech? Přijďte se seznámit s vizí a stra-

tegií rozvoje města do roku 2020. V rámci setkání vám bu-
de představen koncepční dokument, zabývající se význam-
nými oblastmi života ve městě, jako je například doprava, 
životní prostředí, vzdělávání, sociální a zdravotní služby, 
kultura, sport a mnohá další témata.

Vyjádřete se také k představě o budoucnosti města Jihla-
vy tím, že se zapojíte do připomínkování návrhu strategic-
kého plánu. 

Těšíme se na setkání s Vámi. -tz-

Vážení občané města Jihlavy,
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(Dokončení ze str. 1)
Klub se sídlem na Okružní ulici má počet regis-

trovaných členů 88 a klub se sídlem na  Křížové 
ulici jich má 23. V klubech je realizována spole-
čenská, kulturní a zájmová činnost pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením. Členství v 
klubech je bezplatné a je určeno občanům měs-
ta. V klubech jsou také v provozu výdejny obědů 
pro seniory.

Jaká je náplň činnosti?
Náplň činnosti klubů si do značné míry určují 

jeho členové (návštěvy divadelních představení, 
koncertů, kin, výstav apod.). Členové pořádají 
poznávací zájezdy, pořádají besedy a přednášky 
s historiky, lékaři i jinými odborníky a zástupci 
města. 

Odbor sociálních věcí napomáhá se zajištěním 
společenských akcí, např. autobusových pozná-
vacích zájezdů, společenských setkání, kultur-
ních akcí pro seniory.

Ve městě jsou dvě příspěvkové organizace, 
zřizované městem?

Ano, z důvodu zajištění důstojného života i v 

pokročilém věku jsou městem zřízeny dvě pří-
spěvkové organizace.

Je to Domov pro seniory Jihlava v Lesnově, ka-
pacita domova důchodců je 146 obyvatel, kteří 
mohou být umístěni v 58 dvoulůžkových a 30 
jednolůžkových pokojích. 

V domově se poskytují pobytové služby oso-
bám, které mají sníženou soběstačnost zejména 
z důvodu věku, a jejichž situace vyžaduje pravi-
delnou pomoc jiné fyzické osoby.

A ta druhá organizace?
Je to Integrované centrum sociálních služeb 

Jihlava, které poskytuje seniorům se sníženou 
soběstačností z důvodu věku ambulantní a terén-
ní sociální služby. Pečovatelskou službu a denní 
stacionář ke konci roku  2012 využívalo více jak 
1.000 stálých klientů.

Nově byly postaveny Stříbrné terasy…
V rámci komunitního plánování sociálních slu-

žeb ve městě byla realizována výstavba a nyní 
provoz Domova seniorů Stříbrné terasy, provo-
zovaného právnickou osobou. Domov seniorů 
poskytuje své služby v 11 jednolůžkových a 32 

dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním za-
řízením. Celková kapacita zařízení je 75 klientů. 

Téměř každý týden se dozvídáme z televize, 
rozhlasu či novin o případu seniora, který se 
stal obětí trestného činu. Nyní se věnuje starším 
občanům z hlediska osvětové, informační a po-
radenské činnosti Městská policie Jihlava. O co 
jde? 

V současné době  spolupracuje s občanským 
sdružením Nebojte se policie na  projektu Poli-
cejní akademie pro seniory. Projekt byl vytvořen v 
souladu s jihlavským Programem prevence krimi-
nality. Za podpory města Jihlavy připravilo sdru-
žení a MP Jihlava rozsáhlý a systematický vzdělá-
vací cyklus pro seniory, který reaguje na jeden z 
hlavních problémů města – trestná činnost pácha-
ná na seniorech.

Naše preventivní činnost v této oblasti zahrnuje 
zejména organizování besed s tématikou bezpečné-
ho chování a poradenství o ochraně osobního bez-
pečí a majetku. Setkání a osvěta bývá realizována 
formou přednášek a besed v místech, kde se tito ob-
čané scházejí, tedy v domovech seniorů, v klubech a 
na odděleních dlouhodobě nemocných. -lm-

Kodet: Městu nejsou senioři lhostejní

V letošním roce se již podruhé konalo „Fórum 
mladých aneb Desatero problémů města Jihla-
vy očima žáků a studentů základních a středních 
škol“, které vyprofi lovalo problémy mladých oby-
vatel města.

Na setkání byli vysláni zástupci školy, kteří se 
nebáli konstruktivně diskutovat, zajímají se o dění 
kolem a byli schopni prezentovat i obhajovat své 
názory. Společné diskuse se zástupci města se zú-
častnilo na 60 jihlavských žáků. 

V úvodu proběhla krátká poznávací aktivita. Ná-
sledovala práce v týmech, které byly zaměřeny na 
různé oblasti rozvoje města (občan a úřad, rozvoj 
města – životní prostředí – zdravý životní styl, 
prevence, zdravotnické služby – kultura, sport, 
volný čas – sociální problematika, společensky ne-
žádoucí jevy – vzdělávání a výchova – podnikání, 
ekonomika, cestovní ruch – doprava). 

Každý tým měl za úkol vytipovat 3 největší pro-

blémy, které považuje tým za důležité a chce, aby 
je město řešilo. Týmy se pak při jejich prezentaci 
snažily přesvědčit ostatní o důležitosti jimi navr-
žených témat. 

Součástí programu byl kvíz, jehož prostřednict-
vím si žáci ověřili znalosti o státní správě a samo-
správě. Prostřednictvím aktivity „hraní rolí“ si žáci 
vyzkoušeli, jak by z pozice občana prosadili vybra-
ný problém na radnici.

Na závěr sepsali žáci 15 problémů, které vnímají 
jako nejpalčivější. Poté proběhlo společné hlaso-
vání, a zde jsou problémy, které byly vytipovány: 

1.           Chování Romů
2.           Oprava silnic
3. – 4.   Prior  - postavit něco jiného
3. – 4.   Více zeleně
5. – 6.   Čistota veřejných prostranství
5. – 6.   Pítka na veřejnosti
7.            Zvýšení úrovně škol (vybavení, vzdělání)

8. – 11.   Koše na psí exkrementy (více)
8. – 11.   Tolerance různých skupin (etnika, 
                  sex. orientace)
8. – 11.   Oprava dětských hřišť + počet
8. – 11.   Kryté zastávky MHD
12. – 13. Zlepšení školních jídelen
12. – 13. Práce pro nezaměstnané
14.            Investice do nemocnice
15.            Nádoby na bioodpad

Problémy, které vzešly z tohoto setkání, budou 
ověřeny  anketou, která bude probíhat na jihlav-
ských školách. Výsledky budou společně s Desa-
terem problémů města Jihlavy, které vzešly z Fóra 
pro veřejnost, předloženy vedení města. Setkání 
pořádalo Zdravé město Jihlava ve spolupráci s li-
toměřickým Střediskem ekologické výchovy SE-
VER. -lm-

Jihlavská mládež defi novala problémy

V polovině května začal již dvanáctý ročník 
mezinárodního hudebního festivalu Hudba 
tisíců v Jihlavě. V kostele Povýšení sv. Kříže 
zazněla v podání Českého národního symfo-
nického orchestru Dvořákova Symfonie č. 8 
a výběr písní z cyklu Chlapcův kouzelný roh 
Gustava Mahlera v podání jihlavské rodačky 
Kateřiny Hebelkové. 

V jihlavském parku Gustava Mahlera se 
uskutečnil pietní akt k uctění památky geni-
álního skladatele, který zemřel před 112 lety 
18. května. Za vydařeného počasí se na open 
air koncertu předvedl talentovaný Velký de-
chový orchestr TUTT I při ZUŠ Jihlava za ve-
dení kapelníka Jana Noska a pozvání přijal i 
Městský dechový orchestr ZUŠ Dačice za ří-
zení Milana Kubka. Zazněly promenádní ku-
sy, šlágry i populární aranže. 

Festivalový maraton  pokračoval koncertem 
na jihlavské radnici. Vysoce oceňované Čes-
ké fi lharmonické kvarteto zahrálo smyčcová 
kvarteta Giuseppe Verdiho a Antonína Dvo-
řáka. Kompletní program festivalu uvádíme 
v kulturním přehledu uvnitř novin a najdete 
ho také na webu www.mahler2000.cz. -lm-

Mahlerův festival je v plném proudu

KA TEŘINA Hebelková vystoupila jako sólistka na zahajovacím koncertu Hudby tisíců v kostele Povýšení sv. Kříže.
 Foto: archiv MMJ
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V gotické síni jihlavské historické radnice by-
ly 16. května 2013 předány Ceny města Jihlavy, 
Ceny Rady města Jihlavy a poděkování za re-
prezentaci města. Stalo se tak u příležitosti za-
hájení 12. ročníku hudebního festivalu Mahler 
2013 – Hudba tisíců. Ceny předával primátor 
města Jihlavy Jaroslav Vymazal a náměstek pri-
mátora Jihlavy Rudolf Chloupek. Ceremoniál 
zahájilo a uzavřelo violoncellové kvarteto Zá-
kladní umělecké školy v Jihlavě - Marie Char-
vátová, Ondřej Molva, Tereza Přikrylová a Do-
minik Štambera, klavírní doprovod Martina 
Charvátová.

CENA MĚSTA JIHLAVY 
může být udělena těm, kteří významným způ-

sobem ovlivnili veřejné dění ve městě Jihlava, a to 
především v kultuře, vzdělání, sportu, podnikání, 
péči o životní prostředí a dalších oblastech veřej-
ného života, případně se významně zasloužili o 
propagaci města Jihlavy v celostátním nebo mezi-
národním měřítku. O udělení ceny rozhoduje za-
stupitelstvo města Jihlavy.

 Ing. Milan KOLÁŘ
Cena města Jihlavy za celoživotní významný po-

díl na rozvoji kultury ve městě Jihlavě. 
Milan „Medvěd“ Kolář se na jihlavské kulturní 

scéně výrazným způsobem objevuje asi od roku 
1975, kdy vznikl klub Kafemlejnek. Od roku 1987 
pracoval v okresním klubu mládeže v bývalém ho-
telu Beseda. Po sametové revoluci začal organizo-
vat zejména folkové koncerty, také jihlavský havíř-
ský průvod a oblíbený příjezd sv. Martina.

Na popud Milana Koláře bylo založeno občan-
ské sdružení Jihlavský havířský průvod a v r. 1999, 
po sto letech, byl jihlavský havířský průvod obno-
ven, v současnosti se ho účastní asi 170 osob.

Milan Kolář je rovněž politikem, zastupitelem 
města a členem komise pro kulturu. Milan Kolář 
má obrovský celoživotní podíl na rozvoji kultury 
nejen v našem městě. Cenu města Jihlavy získává 
Milan Kolář u příležitosti jeho 60. narozenin. 

 PhDr. Renata PISKOVÁ
Cena města Jihlavy za dlouhodobou a soustav-

nou činnost archivní a historickou ve prospěch 
města Jihlavy a širšího regionu Vysočiny.

Doktorka Renata Pisková působí od roku 1997 
jako ředitelka Státního okresního archivu v Jihla-
vě. V jihlavském archivu vyvíjí rozsáhlou činnost 
od organizačních záležitostí až po intenzivní vě-
decké využívání jeho bohatých fondů a sbírek, 
což se ve vztahu k veřejnosti projevuje zejména v 
bohaté publikační činnosti. 

Za určité vyvrcholení je možné pokládat obsáh-
lou syntézu dějin Jihlavy s názvem Jihlava, Histo-
rie, kultura, lidé, která vyšla v roce 2009 v Nakla-
datelství Lidové noviny.

Dr. Pisková se podílela na textu, ale zejména jí 
připadla náročná celková redakce svazku. Jihlav-
ské dějiny patří k nejvýznamnějším ve své ediční 
řadě. Jihlava dostala historickou monografi i, na 
kterou dlouho čekala.

Z výsledků působení dr. Piskové je zřejmé, že je-
jí činnost je soustavná a mnohostranná a splňuje 
vysoké nároky na archivní, historickou a kulturní 
činnost. 

 Prof. Henry-Louis de La Grange
Cena města Jihlavy za světově významnou bada-

telskou a ediční činnost spojenou s osobností hu-
debního skladatele Gustava Mahlera, včetně po-
drobného zdokumentování jeho mládí v Jihlavě a 
na Vysočině.

Muzikolog a hudební kritik Henry-Louis de La 
Grange se narodil v Paříži. Od počátku 50. let se 
zaměřil na vědecké zkoumání života a díla Gusta-
va Mahlera, o kterém v té době byly známy jen zá-
kladní údaje. 

Výsledkem jeho desítky let trvající podrobné 
badatelské práce je čtyřdílná obsáhlá monogra-
fi e o životě Gustava Mahlera. Zasvěcené znalosti 

opravňují prof. de La Grange přednášet o Mahle-
rovi na řadě universit po celém světě, včetně Čes-
ké republiky. 

Zájem o Mahlerovu osobnost přivedl prof. de La 
Grange nejednou do České republiky a na Vysoči-
nu, kam se opakovaně vracel nejen z badatelského 
zájmu, ale také jako iniciátor a spolutvůrce fi lmo-
vých dokumentů o skladateli. 

Prof. Henry-Louis de La Grange je ve světě i v 
České republice pro svůj vysoký vědecký kredit 
přijímán jako nejvýznamnější znalec osobnosti 
Gustava Mahlera, čímž zároveň přispívá i k propa-
gaci Jihlavy a Vysočiny.

 Vladimír ŠIC 
Cena města Jihlavy za celoživotní dárcovství kr-

ve.
Vladimír Šic je dobrovolným dárcem krve od 

svých 18 let. V Jihlavě je dárcem s nejvyšším po-
čtem odběrů a nositelem zlatého kříže. 

Pan Vladimír Šic byl loni vyznamenán „Zlatým 
křížem Českého červeného kříže 1. třídy“ za do-
vršení počtu 160 odběrů. Podle údajů z poloviny 
února letošního roku Vladimír Šic daroval krev po 
173. V Jihlavě je jediným dárcem s takovým po-
čtem odběrů. Další občan města má cca 143 od-
běrů.

 Bohuslav KOPECKÝ 
Prvním oceněným v této oblasti je za za celoži-

votní práci pro jihlavský fotbal pan Bohuslav Ko-
pecký.

Bohuslav Kopecký se po svém příchodu do Jih-
lavy v roce 1949 aktivně zapojil do činnosti oddí-
lu kopané Pal Jihlava (později TJ Spartak Jihlava). 
Měl velký podíl i na vzrůstu sportovní výkonnosti 
oddílu, výrazně přispěl k růstu mládežnické zá-
kladny oddílu kopané. Žákovské družstvo vzniklo 
o dva roky později a hrálo nejvyšší soutěže. 

Za období jeho činnosti oddíl vychoval několik li-
gových fotbalistů a reprezentantů. Obětavě a bez ná-
roku na odměnu pracoval pro klub jako hospodář a 
vedoucí mužstva nepřetržitě padesát let. Nemalou 
měrou se zasloužil o rozvoj celé jihlavské kopané.

Pan Bohuslav Kopecký letos slaví 85 let. 

 Mgr. Petr RYŠKA 
Cena města Jihlavy za dlouholetou úspěšnou tre-

nérskou činnost pro jihlavské plavání s výraznými 
dlouhodobými úspěchy v tomto sportu.

Petr Ryška začínal jako juniorský reprezentant 
v plavání. Od roku 1991 je profesionálním trené-
rem, působil v Bohemians Praha, od roku 1996 
dosud v Jihlavě jako hlavní trenér. Působil také 
jako hlavní trenér juniorské reprezentace České 
republiky. Jako osobní trenér vychoval řadu repre-
zentantů, mistrů republiky i českých rekordmanů 
ve všech kategoriích. 

V roce 1998 obdržel od ministra školství, mláde-
že a tělovýchovy Jana Sokola ocenění za vynikají-
cí reprezentaci vlasti. Petr Ryška je v současnosti 
předsedou sekce plavání a členem výkonného vý-
boru Českého svazu plaveckých sportů. 

 Bohumil NOVÁK
Za celoživotní činnost v oblasti sportu, zejména 

rozvoj a propagaci vytrvalostního běhu, dlouhole-
tou organizaci běžeckých závodů a triatlonu v Jih-
lavě, a trenérskou práci v ledním hokeji.

Bohumil Novák sportuje od mládí, od roku 
1980 se věnuje vytrvalostnímu běhu. V Poháru 
Běžce Vysočiny absolvoval přes 300 závodů, od 
roku 1985 je také jeho pořadatelem. Má za sebou 
desítky startů i v dalších závodech, nejen v běhu, 
ale také v triatlonu a běhu na lyžích. 

Bohumil Novák působí jako předseda Krajského 
svazu triatlonu Vysočina, mimo jiné vede specia-
lizovanou výsledkovou internetovou stránku. Pů-
sobí také jako rozhodčí v atletice, je celostátním 
rozhodčím České asociace triatlonu. Působí také 
jako trenér ledního hokeje už tři desítky let, od ro-
ku 2000 trénuje přípravku HC Dukla, základům 
bruslení a hokeje naučil stovky dětí.

 Zdeněk KURKA 
Cena města Jihlavy za celoživotní přínos a oběta-

vou práci v oblasti turistiky, za podíl na veřejném 
životě města Jihlavy a jeho propagaci. 

Zdeněk Kurka se do organizované turistiky za-
pojil v roce 1975. Absolvoval víc než 100 dálko-
vých pochodů. V roce 1993 se stal předsedou Klu-
bu českých turistů Čeřínek Jihlava, funkci zastával 
do roku 2008.

Za dobu působení Zdeňka Kurky se podařilo 
obnovit klub českých turistů po roce 1989, zajis-
tit provoz chaty na Čeřínku, podařilo se vytvořit a 
vylepšovat tradiční a vyhledáváné akce pro veřej-
nost. Zdeněk Kurka se významně podílel na vý-
stavní a publikační činnosti klubu. 

 Ing. Zdeněk TULIS
Cena města Jihlavy za dlouholetou úspěšnou 

činnost v jihlavském fotbalu, vrcholící postupem 
do I. ligy, a mimořádnou reprezentaci a propagaci 
města Jihlavy.

Zdeněk Tulis se celý život věnuje fotbalu. Byl ak-
tivním hráčem, brankářem v mnoha významných 
týmech. 15 let působí v jihlavském fotbalu jako 
ředitel FC VYSOČINA JIHLAVA. Se svými spo-
lupracovníky vytvořil úspěšný tým. Podařilo se 
mu vytvořit systém výchovy mládeže a současně s 
ním kvalitní sportovní zázemí pro přípravu hráčů. 
Pod jeho vedením se FC VYSOČINA probojoval 
do II. ligy a už podruhé do I. ligy. 

V Jihlavě se tak mimořádně zvýšil zájem o fotbal, 
hra FC VYSOČINA je příčinou zvýšeného zájmu 
médií a nejen sportovní veřejnosti. Propagace 
města Jihlavy je v tomto směru mimořádná.

CENA RADY MĚSTA JIHLAVY
může být udělena fyzickým a právnickým oso-

bám za výrazný podíl při rozvoji města Jihlavy 
nebo jeho propagaci, za ekonomický přínos, u 
příležitosti životního jubilea, za činnost v mezi-
národním měřítku, za významné ovlivnění veřej-
ného dění, čestným návštěvám města, za výrazný 
počin v daném roce apod.

 FC VYSOČINA JIHLAVA – tým mužů
Cena Rady města Jihlavy za mimořádné spor-

tovní výkony a reprezentaci města Jihlavy v roce 
2012

Cenu Rady města Jihlavy převzal trenér FC Vy-
sočina p. František Komňacký a kapitán týmu Lu-
káš Vaculík. Tým FC Vysočina má za sebou úspěš-
ný rok 2012, který se stal vůbec nejúspěšnějším v 
historii klubu i ve fotbalových dějinách Kraje Vy-
sočina. Do jarních bojů v II. lize tým vstupoval s 
cílem vybojovat postup do nejvyšší soutěže. Tý-
mu kouče Romana Pivarníka se tento úkol poda-
řilo naplnit, čímž se jihlavský fotbal po šesti letech 
vrátil mezi českou elitu.

Mužstvo pod vedením trenéra Františka Kom-
ňackého v podzimní části, v níž sehrálo 16 těžkých 
duelů, vybojovalo solidních 19 bodů. Úspěchy 
týmu přivedly na stadion tisíce diváků, jihlavský 
fotbal přilákal zájem médií, během podzimu byly 
z jihlavského fotbalu opakovaně vysílány přímé 
televizní přenosy. Fotbalisté FC Vysočina Jihlava 
se v roce 2012 postarali o zviditelnění a reklamu 
města Jihlavy a Kraje Vysočina. 

PODĚKOVÁNÍ 
ZA REPREZENTACI MĚSTA

 Lukáš KRPÁLEK
Lukáš Krpálek, reprezentant ČR v judu, se naro-

dil v Jihlavě. Závodil za oddíl ve Sportovním klu-
bu Jihlava, od listopadu 2008 žije v Praze. Lukáš 
Krpálek je juniorským mistrem světa i Evropy, v 
červnu 2009 získal 1. místo na světovém poháru 
v kategorii mužů v Rumunsku. V dubnu tohoto 
roku premiérově získal titul mistra Evropy ve váze 
do 100 kg. Lukáš Krpálek vrátil evropský titul do 
České republiky po 25 letech. -rat, lm-

Ceny města Jihlavy 2013
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 Stránku připravil -lm-

PIETNÍ AKT. V květnu proběhla v Jihlavě na Ústředním hřbitově vzpomínková 
akce u příležitosti 68. výročí osvobození Československa od nacismu. Zástupci 
města Jihlavy, Kraje Vysočina a dalších organizací položili květiny k sousoší Za-
váté šlépěje, k pomníku ruských vojáků a ke hrobům padlých jihlavských občanů 
a pamětní desce v Žižkově ulici.  Foto: Tomáš Koukal

HRÁLO SE U MAHLEROVY SOCHY. Dechové orchestry hrály 17. května v Ma-
hlerově parku v Jihlavě, představitelé radnice položili květiny ke skladatelově soše. 
Šlo o jednu z prvních akcí festivalu Mahler Jihlava 2013 – Hudba tisíců. V jeho 
rámci tu v květnu vystoupili např. dirigent Libor Pešek anebo pěvkyně Kateřina 
Hebelková. Řadou koncertů festival pokračuje během června.          
 Foto: Jiří Varhaník 

HAVÁRIE KANALIZACE VE VRCHLICKÉHO ULICI. V sobotu 11. května se 
propadla vozovka ve Vrchlického ulici poblíž jihlavského pivovaru - městská ka-
nalizace volá po rekonstrukci. Havárie se stále odstraňuje, úsek je uzavřen. Špat-
ný stav kanalizace chce město řešit komplexně. Díky ministerské dotaci by se mělo 
se zásadní rekonstrukcí začít už letos na podzim nebo příští jaro.             
 Foto: Jiří Varhaník

ŽEHNÁNÍ KŘÍŽE. Jihlava uzavřela rekonstrukci tzv. Merfortova kříže na vrchu 
Větrník. „Oprava kříže je svým rozsahem i rozpočtem jen menší akcí, ale právě ty-
to maličkosti dodávají městu ráz, atmosféru, zpříjemňují a zkrášlují veřejný pro-
stor. Věřme, že se společnost posouvá a že kříž už nebude muset vzdorovat vanda-
lismu jako v minulosti,“ uvedl primátor Jaroslav Vymazal. K asi třem desítkám 
přítomných promluvil farář Petr Ivan Božik z římskokatolické farnosti u kostela 
svatého Jakuba, v motlitbě se přimluvil za rozvoj města a příjemný život v něm. 
Na místo dorazil také restaurátor Otokar Marcin ml. 

JEŽCI V UŽHORODU. Primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal v partnerském městě 
Užhorod na Ukrajině odhalil symbol Jihlavy - ježky. Na zábradlí u promenády ko-
lem řeky je to druhý symbol z Čech, opodál na zábradlí „sedí“ kovový Švejk. Odha-
lení ježků předcházelo pojmenování jednoho z mostů přes řeku Už po prvním čes-
kém prezidentovi Tomáši Garrigue Masarykovi.  Foto: Jiří Richter

JIHLAVA OCENILA VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI. Na str. 4 NJR představujeme 
osobnosti oceněné cenami města, Cenu Rady města za tým mužů FC Vysočina pře-
vzal trenér František Komňacký (vlevo) a kapitán týmu Lukáš Vaculík.

 Foto: Petr Klukan
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Školní rok končí... 

Staré sešity ODHOĎTE

– ne však do černé 

popelnice na směsný odpad, 

ale do modré popelnice 

na papír!

Třetí ročník kampaně Do práce na kole přilákal téměř čtyři tisíce soutěží-
cích z tisíce fi rem v celé ČR. Cílem soutěže bylo omezit zbytečné zahlcová-
ní měst automobily při každodenních cestách do práce, zlepšit kondici lidí 
a oživit ulice. V Jihlavě se do soutěže zapojilo 100 účastníků v 34 týmech. 
Soupeřily týmy úřadů (magistrát a krajský úřad), škol (ZŠ Seifertova, ZŠ 
speciální a praktická škola Jihlava, Gymnázium Jihlava), ale především fi rem 
působících v Jihlavě (BOSCH, Al-lighting, Stormware, Česká pošta, Motor-
pal, OS KOVO, Lapek, Kosyka, IT Solution CZ, VMV, PROfi  Jihlava, STK 
Znojemská), včetně týmu ZZS Jihlava. -lm-

Do práce se jezdilo na kole

Mobility management 
SUMP, QUEST, Bílá kniha Evropské komise. 

Všechny tyto pojmy známe, ale k čemu slouží 
Management mobility, se dozvíte v dnešním 
dílu. Předchozí díly našeho miniseriálu jsou 
k dohledání na webu města v sekci doprava. 

Cílem plánu udržitelné městské mobility je vý-
znamně redukovat negativní důsledky dopravy na 
člověka a životní prostředí. Nejvhodnější je pro-
pojování všech dopravních způsobů, nikoli jejich 
vzájemná konkurence. Budoucnost mají kombi-
novatelné systémy s optimálními ekonomickými 
charakteristikami. 

Informace o Mobility management
Tento pohled, nazývaný Mobility management 

(MM), se dá přeložit jako ofi ciální nabídka mobi-
lity. Primárně jde o poptávkově orientovaný přís-
tup v osobní a nákladové dopravě. 

MM je velmi významným nástrojem na cestě 
k tzv. trvale udržitelnému rozvoji v dopravě. Ná-
stroje MM jsou založeny na kvalitním informová-
ní, intenzivní komunikaci, organizaci mobility a 

její koordinaci. 
Udržitelné druhy dopravy jsou pro potřeby MM 

defi novány jako: pěší a cyklistická doprava, sdíle-
ní automobilů – car-pooling (pro dojíždění do za-
městnání, placený autostop), car-sharing (podílo-
vé spoluvlastnictví) a veřejná hromadná doprava 
(jakákoli včetně taxi). Pro MM je zvláště důležité 
ovlivňování lidské volby dopravy předtím, než se 
lidé rozhodnou, jak budou cestovat. 

V období mezi roky 2010 a 2013 probíhá ve spo-
lupráci s Evropskou komisí projekt s názvem ETIS-
plus. Tento projekt usiluje o rychlejší, rozsáhlé za-
vádění plánů udržitelné městské mobility místními 
a regionálními orgány ve více než 30 zemích. 

Je vydána příručka, která popisuje vytvoření a 

realizaci SUMPu v konkrétních 11 krocích. Doku-
ment byl sestaven z příspěvků více než sta expertů 
z celé Evropy a je používán jako návod na realizaci 
konkrétních kroků a činností pro všechny dotče-
né organizace. Příručka je volně ke stažení v češti-
ně na: htt p://mobilityplans.eu v sekci Guidelines 
(pokyny).

Z těchto podkladů je čerpáno i při navrhování a 
posuzování konkrétních projektů, které se v bu-
doucnu budou realizovat i v Jihlavě. Důležité je, že 
MM se může zabývat prakticky kdokoli. 

MM se realizuje na úrovni měst a obcí - konzul-
tační informační a servisní centra, existuje celá 
řada příkladů ze zahraničí, účast občanů na řeše-
ní dopravních problémů, podniků, úřadů a jiných 
organizací (dopravní plány, manažeři mobility, 
výhody pro cyklisty), škol a univerzit (výchova a 
osvěta, MM jako vysokoškolský studijní obor), 
zákaznického a turistického servisu (dovážkový 
servis, speciální jízdenky pro turisty, nákladní do-
pravy (logističtí operátoři, skupiny dopravců na 
městské a regionální úrovni,…).

V příštím díle si ukážeme, kde v Evropě už plány 
udržitelné městské mobility velmi dobře fungují.

 Dle podkladů magistrátu připravil –lm-

Plán udržitelné městské mobility – 4. díl

Rovněž letos proběhne na jihlavském Vodním ráji soutěž 
Miss Vodní ráj 2013. 

Termín konání fi nálové soutěže bude pravděpodobně 20. 7. a již od 1. 
června do 1. července mohou zájemkyně o soutěž posílat své i amatérské 
fotografi e v plavkách na email vodniraj@smj.cz. Poté budou pozvány na fo-
cení a fotografi e budou postupně zveřejňovány na stránce Vodního ráje na 
Facebooku, kde se veřejnost může zapojit do internetové soutěže o nejkrás-
nější dívku letošního léta.  -lm-

Vodní ráj hledá svoji královnu
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Pachatelé pokračují v trestné 
činnosti na seniorech

Od začátku dubna letošního ro-
ku evidují policisté v Kraji Vysoči-
na 12 případů, kdy se pachatelům 
podařilo okrást seniory. Pachatelé 
se snaží vylákat peníze od starších 
lidí různými způsoby. V poslední 
době je velmi častá legenda o vrá-
cení různých přeplatků za dodávky 
elektřiny, vody nebo plynu. Pacha-
tel většinou nemá drobné peníze na 
vrácení přeplatku. V okamžiku, kdy 
oběť jde pro peníze na rozměnění fi -
nanční hotovosti a zloděj zjistí mís-
to uložení peněz, odvede pozornost 
poškozeného a peníze odcizí.

Způsobů, jak se zloději snaží do-
stat do bytů a rodinných domků a 
něco zde odcizit, je více. Může se 
jednat o různý podomní prodej zbo-
ží nebo služeb, výkup druhotných 
surovin do sběru, předání domně-
lé výhry, uzavření nějaké výhodné 
smlouvy nebo pod záminkou, že se 

Zatím spíše jedinci než stovky dobrovolníků se zapojili do každoroční ak-
ce Čistá Jihlava. Přesto se jim podařilo během několika dubnových dní shro-
máždit celkem 10 tun odpadu, který by bez jejich přičinění dál ležel v kraji-
ně. Odpad se shromažďoval na místech dostupných svozové technice Služeb 
města Jihlavy. Do akce se zapojili také úředníci magistrátu města Jihlavy, kteří 
uklidili v okolí Staré plovárny. -lm-

Deset tun odpadu z přírody

Prevence kriminality Policie ČR
chce pachatel pouze napít vody.

Policisté znovu upozorňují seni-
ory, aby nikoho cizího nepouštěli 
do svého obydlí. Nikomu nedávali 
fi nanční hotovost, nesvěřovali cizím 
lidem své platební karty a nepode-
pisovali jakékoliv smlouvy bez to-
ho, aby si ji před tím v klidu přečetli 
a promysleli. 

Nebezpečí 
na železničních přejezdech
Policisté v Kraji Vysočina řešili v 

poslední době několik přestupků, 
které se týkaly chování chodců a ři-
dičů na železničních přejezdech. 
Přitom právě na železničním pře-
jezdu musí být účastníci provozu na 
pozemních komunikacích obzvláště 
obezřetní a dodržovat pravidla sil-
ničního provozu. 

Pravidla jízdy vozidel přes železnič-
ní přejezd upravuje zákon o provozu 
na pozemních komunikacích. Mezi 
základní ustanovení patří, že řidič si 

musí před železničním přejezdem 
počínat zvlášť opatrně, zejména se 
přesvědčit, zda může železniční pře-
jezd bezpečně přejet a v jízdě pokra-
čovat i za ním, aby nebyl nucen za-
stavit vozidlo na přejezdu.

 Na železničním přejezdu a padesát 
metrů před ním je maximální povo-
lená rychlost 30 km/h, jestliže bliká 
bílé světlo přejezdové signalizace, 
pak může jet řidič rychlostí do 50 
km/h.

Na všech přejezdech platí stejná 

jednoduchá pravidla. Je jedno, zda 
se jedná o přejezd pouze s výstraž-
ným křížem, světelným zabezpečo-
vacím zařízením, nebo dokonce se 
závorami. Vždy se musí řidič nejprve 
přesvědčit, že může přejezd bezpeč-
ně přejet. 

 Krajské ředitelství 
 policie kraje Vysočina
 Oddělení mediální komunikace 
 a PR
 nprap. Martin Dušek
 koordinátor prevence

Po železnici bude už brzy jezdit vlak Jihlava. 
V sobotu 8. června v 10.00 hodin přijede mo-
derní vlaková souprava RegioSpider v barvách 
města na hlavní vlakové nádraží. Na přivítanou 
na nádraží i přímo ve vlaku bude připraven do-
provodný program. V Jihlavě na nástupišti č.2 se 

budou moci děti pobavit při soutěžích, zatančit 
si a získat dárky a sladkosti, zábava bude i přímo 
ve vozech vlaku. Vlak Jihlava spolu s návštěvníky 
přivítá a pokřtí primátor města Jihlavy Jaroslav 
Vymazal. 

Vlak z Jihlavy odjede v 10:52 do Luk nad Jihla-

vou,  Náměště nad Oslavou a Jaroměřic nad Ro-
kytnou. Jízdné pro děti do 15 let je zdarma, pro 
dospělé symbolická dvacetikoruna.  Případnou 
rezervaci míst ve vlaku doporučujeme (do 5. 
června) na e-mailové adrese JHLsek@kcod.cd.cz

 -rat-

Přijďte s dětmi přivítat jihlavský vlak
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V červnu bude vyhlášena výzva na dotace
Pro zájemce o dotaci v rámci dotačního pro-

gramu Zdravé město je připraveno 200 tisíc 
korun. 

Dotační program je systémem fi nanční podpo-
ry partnerským organizacím, institucím i aktiv-
ním občanům, kteří chtějí přispět k naplňování 
cílů Zdravého města a MA21 dílčí akcí, aktivi-
tou, programem apod., a to na základě zpraco-
vaného projektu. Rada města schválila Pravidla 

pro poskytování dotací v rámci projektu Zdravé 
město a Místní Agenda 21 a výzvu. 

Pro rok 2013 byla na tento dotační program vy-
členěna částka 200.000 Kč (výše dotace na pro-
jekt činí 20.000 Kč). V únoru 2013 byla otevřena 
1. výzva pro předkládání žádostí. Ve stanoveném 
termínu bylo doručeno sedm žádostí v celkovém 
fi nančním objemu 136.375 Kč. Všechny  žádos-
ti byly způsobilé pro další hodnocení a rovněž 
všech sedm žádostí bylo doporučeno ke schvá-

lení (včetně jedné žádosti, u které bylo navrženo 
snížení dotace o 10 000 Kč). Jeden žadatel zaslal 
oznámení o neuskutečnění projektu. 

Během června bude po schválení komisí pro-
jektu Zdravé město a Místní Agenda 21 a násled-
ně Radou města vyhlášena 2. výzva k podání žá-
dosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města.

Více informací týkající se dotačního programu 
Zdravého města naleznete na odkazu 
www.jihlava.cz/zdravemesto.  -lm-

V 1. výzvě byly podpořeny následující projekty:

V ulicích města Jihlavy přibylo 17 
kontejnerů na textil. Menší oranžo-
vé kontejnery obyvatelům města vý-
znamně rozšiřují dosavadní možnos-
ti zbavit se textilu ve dvou velkých 
kontejnerech u obchodního centra 
Patrol a obchodního domu Tesco a 
ve sběrně v Žižkově ulici. Rozšíření 
sítě kontejnerů na ošacení je pokra-
čováním společného projektu města 
Jihlavy a Oblastní charity Jihlava.

Menší oranžové kontejnery jsou 
umístěny na ulicích: Na Kopci 1, 

Alšova 8, Kollárova 42, Riegrova, 
Slavíčkova 40, Královský Vršek 54, 
Horní, Evžena Rošického 21, Leo-
še Janáčka 6, Zimní 5, Vojanova 22, 
Polní 32, Pávov, U Hřbitova 1, U Pi-
vovaru 9, 5. května a Žižkova 99.

Nově lze do těchto kontejnerů od-
kládat nejen čistý a zachovalý tex-
til – letní i zimní oblečení, pánské, 
dámské i dětské, lůžkoviny, prostě-
radla, utěrky, ručníky i záclony, ale i 
obuv (páry svázané dohromady, ne-
bo v sáčku). -rat-

V ulicích Jihlavy přibylo 
17 kontejnerů na textil

TŘÍDIT je nyní v Jihlavě také možno textil. V ulicích jsou speciální kontejnery.
 Foto: archiv MMJ

Koncem května  se začalo pracovat 
na rozšíření chodníku ve Znojemské 
ulici.  Rozšíření chodníku bude pro-
vedeno ubouráním rohu domu č. 13 
a zapravením této zkosené části. Dá-
le bude rekonstruována fasáda, která 
bude doplněna o další dobové prvky 
tak, jak bylo navrženo a schváleno pa-
mátkáři.

Stavební úpravy nemohou být pro-
vedeny za běžného provozu chodců 
na chodníku v bezprostřední blízkosti 
stavby, která bude trvat po dobu dvou 
měsíců. Po projednání s Policií ČR je 
proud chodců (od City Parku) pře-
veden z rohu budoucího staveniště 
po stávajícím přechodu pro chodce 
na protější stranu ulice a podél kni-
hařství až k ul. Havířská. Chodník je 
provizorně rozšířen přilehlým vozov-
kovým pruhem, ohraničeným beto-
novými bloky, a doplněn navrženým 
dopravním značením, které schválila 
Policie ČR. 

Automobilový provoz ze spodního 
náměstí směrem do ul. Znojemské je 
mimo MHD po tuto dobu zcela vy-
loučen a vozidla budou směrována 
dopravními značkami na horní Ma-
sarykovo nám. (a dále do ul. Křížo-
vé), které bude po dobu stavebních 
prací ve směru ze spodního náměs-
tí - k poště - dopravně otevřené. V 
opačném směru jízdy Masarykovým 
náměstím k žádné dopravní změně 
nedochází.

Magistrát města Jihlavy žádá tím-
to širokou motoristickou veřejnost o 
pochopení a ohleduplnost řidičů při 
průjezdu Masarykovým náměstím, 
zejména o přizpůsobení rychlosti jíz-
dy na přechodech pro chodce a o do-
držování rychlosti jízdy v ulici Křížo-
vá. Na dlážděných vozovkách rychlou 
jízdou dochází k navýšení hluku, kte-
rý pak obtěžuje obyvatele přilehlých 
domů.  Dle podkladů magistrátu 

 zpracoval –lm-

Rekonstrukce chodníku 
na Znojemské ulici
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Dům 
Gustava Mahlera
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pátek 21. 6. 2013
Masarykovo náměstí
moderuje Radek Tulis
13:00 Péro za kloboukem 
14:00 HFD
15:00 POULIČNÍCI
16:00 Cimbálová muzika SLOVÁCKO mladší
17:30 Bubeníci WILD STICKS
18:00    

moderuje Jakub Škrdla  |  Trasa: Masarykovo náměstí, 
Benešova, Palackého, Matky Boží, Věžní, Benešova, 
Palackého, Matky Boží, Masarykovo náměstí. 
Havířská etuda Divadla TEJP – kejklířské vystoupení 
plenérových komediantů na chůdách.

18:30 Folklorní soubor PRAMÍNEK z Jihlavy 
19:00 ZATRESTBAND Petra Píši

Havířská etuda Divadla TEJP – kejklířské vystoupení 
plenérových komediantů na chůdách.

dolní pódium:
21:00 SYMPHONIC QUEEN  |  Koncert festivalu Mahler

–Jihlava. Účinkují: Hana Škarková, Marek Olbrzymek, 
Vokální kvarteto Q VOX a Filharmonie Hradec Králové 
pod vedením dirigenta Miloše Machka.

divadlo DIOD
21:00 CCTV ALL STARS  |  MIDI LIDI

Jihlavská radnice – vestibul (hlavní vchod)
14–20 výstava Johann Haupt a jihlavský havířský průvod. 

V rámci výstavy promítání havířského průvodu 
z roku 1936, 1961, 1999 a 2009.

16:00 O JEŽKOVĚ O JIHLAVĚ  – prezentace krátkého 
animovaného fi lmu za účasti autorů.

Ústřední hřbitov
11:30 Pocta Johannu Hauptovi (uctění zakladatele havířské-

ho průvodu v r. 1890 a položení květin na jeho hrob)

Masarykovo náměstí – horní pódium
  9:30 Bubeníci WILD STICKS
10:00 

 + průvod hostů – moderuje Jakub Škrdla
 Trasa: Masarykovo náměstí, Benešova, Palackého, 

Matky Boží, Věžní, Benešova, Palackého, Matky Boží, 
Masarykovo náměstí

 Havířská etuda Divadla TEJP – kejklířské vystoupení 
plenérových komediantů na chůdách.

Jihlavská radnice – vestibul (hlavní vchod)
12–20 výstava Johann Haupt a jihlavský havířský průvod. 

V rámci výstavy promítání DVD z jihlavského 
havířského průvodu z r. 1936, 1961, 1999, 2009 
a nového animovaného fi lmu O JEŽKOVĚ O JIHLAVĚ.

dolní pódium: 13:00  TRIO DE JANEIRO  |  15:00  ABRAXAS  |  
17:00  Petra JANŮ a skupina GOLEM  |  19:00 ŽLUTÝ PES  |  
21:00  Lenka DUSILOVÁ BAROMANTIKA  |  23:00  CHINA BLUE

horní pódium: 12:00  IGNITION OF RANDOM (HEIDENHEIM)  
|  14:00  HIMBEERE BROMBEERE  |  16:00  ROCK-H 
(Ukrajina)  |  18:00  LED ZEPPELIN SOUTHERN REVIVAL  |  
20:00  CLAYMORE  |  22:00  ČARDÁŠ KLAUNŮ  |  Moderuje: 
Petr Palovčík a Michaela Mráčková

24:00 KOMPONOVANÝ OHŇOSTROJ v podání jihlavského 
 rodáka Leo Válka.

Zadní trakt jihlavské radnice – parčík
Přehlídka dechových hudeb
13:00 STAVOVANKA – netradiční chodská dechovka
14:45 SLOVÁCKÁ DECHOVKA ROMANA HORŇÁČKA
16:30 KAMENÍKOVI MUZIKANTI – populární moravská 
 dechovka
18:15 CYRILKA – malá slovácká dechovka
Moderuje: Karel Paštyka

Parkán u brány Matky Boží
13:30 DOVÁDĚNÍ BEZ HRANIC – Bobo divadlo Jihlava
15:15 KLAUN FUGÍNO – cirkusové divadlo Pinder
16:30 KOUZELNICKÁ ŠKOLA MARTINA HRUŠKY
18:00 PRINCEZNA S DLOUHÝM NOSEM – Divadlo Koráb Brno

Věžní ulice
13–19 Výstava historických automobilů a motocyklů
 Výstava palných a chladných zbraní
13:30 Havířská etuda Divadla TEJP – kejklířské vystoupení 

plenérových komediantů na chůdách.
14:30 RUCE VZHŮRU – komedie šermířské skupiny Vivamus
15:45 Šermířské ukázky – sk. Vivamus
16:30 Havířská etuda Divadla TEJP – kejklířské vystoupení 

plenérových komediantů na chůdách.
18:00 Šermířské ukázky – sk. Vivamus

Park Gustava Mahlera
13–19 atrakce pro děti – skákací hrad, dětský kolotoč, 

vláček, soutěže, fotografování dětí v postavách 
havířů, nafukovací balonky…  |  Malování dětí 
na obličej, výtvarné dílny DDM Jihlava.

14:00, 16:00 a 17:30  AGILITY „s pejsky to umíme“ – ukázky 
cvičených pejsků (pes bez vodítka a obojku překonává 
na povel psovoda různé překážky se zvláštním 
důrazem na úzký a přátelský kontakt s psovodem 
a radost z pohybu – zajišťuje Agility Třešť

21. a 22. 6. 2013 na Masarykově náměstí
JARMARK řemesla a velký sortiment občerstvení 
– zajišťuje SMJ s.r.o.
Točit se bude jihlavské pivo Ježek.
Střelnice BUFFALO BILL – určena pro každého ve věku od 5 
do 120 let, tj. téměř bez věkového omezení. V podstatě stačí 
umět udržet v rukách zbraň paintballového typu, mířit a střílet 
na terč, unikátní technologie střelby gumovými kuličkami.
Havířská etuda Divadla TEJP: Etudy, které mají spojitost s akcí 
Havíření, městem Jihlavou či s jeho historií s využitím masek 
a loutek vedených na chůdách 50–120 cm nebo využitím 
krosnových loutek na vysokých chůdách cca 5m.
Skřipkáři, Slon do Prahy veden, Zúrafa, Ptáci, Jezdci, ...

9:00 Průvod jihlavských havířů po trase ZŠ Křížová, Srázná, 
Úvoz, starý most u Jánů, kostelík sv. Jana Křtitele

Kostelík sv. Jana Křtitele a prostranství kolem
9:30 mše svatá v kostelíku svatého Jana Křtitele

Po celý den fl ašinetář Jan Bondra  |  Divadlo TEJP  | Stře-
dověká muzika KRLESS  |  Divadelní společnost KEJKLÍŘ  |  
Kejklíř Vojta VRTEK – Kabinet létajících úžasností  |  Divadlo 
JÁ TO JSEM – Kolotoč pohádek  |  PRAMÍNEK – Skřipácká 
muzika  |  kapela JAK CHCEŠ  |  Vojta VRTEK – Ať žije Ko-
courkov  |  po celý den tvůrčí dílny

Hornická naučná stezka
Délka 5,5 km – cca 3 hodiny chůze. Začátek a konec stezky 
je před Správou městských lesů s.r.o., Pod Rozhlednou 8, 
Jihlava. Deset infotabulí seznamuje s historií dolování stříbra 
a místní přírodou. Celý okruh je vyznačen.

20. 6. 2013
Koncert EBEN TRIO (Mahler, Dvořák, Beethoven, Fiala) 
v Hotelu Gustav Mahler v 19:00 (v rámci festivalu Mahler 
Jihlava 2013)

Galakoncert CHÓRU URALSKÝCH KOZÁKŮ v kostele Povýšení 
sv. Kříže v 19:00 (pořadatel MCS Music-contact-systém)

Změna programu vyhrazena.

pátek 21. 6. 2013

sobota 22. 6. 2013

neděle 23. 6. 2013
Pouť ke sv. Jánu

další akce

Koncert bez hranic

Jihlavské havíření dětem

Jihlavský havířský průvod

Jihlavský havířský průvod

Den Ježka

Jihlavský havířský průvod
Den Ježka Koncert bez hranic

Pouť ke svatému Jánu

Mahler Jihlava Hudba tisíců

21.–23. června 2013

partneři: mediální partneři:

Statutární město Jihlava, Pivovary Lobkowicz a.s., Občanské sdružení Jihlavský havířský průvod, Občanské sdružení Mahler 2000 a Agentura TIME pořádají

Turistické informační centrum  |  Masarykovo nám. 2, Jihlava  |  otevřeno 21. a 22. 6. 2013 od 8.30 do 20:00, 23. 6. 2013 od 8:00 do 12:00  |  tel. 567 167 159  |  www.jihlava.cz
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JIHLAVSKÉ KULTURNÍ LÉTO 2013
31. května

KONCERT PŘES NÁMĚSTÍ
19.00 – 22.00 hodin. Orchestr Tutt i s potope-

ným Titanicem, Roman Patočka, taneční Maš-
karáda & symfonický orchestr ZUŠ, stěhování 
Egypta & výtvarníci v rytmu, žesťové kvinteto, 
dramatické situace, Zatrestband, komentované 
prohlídky od 20.00 – 22.00 hodin. 

DEN DĚTÍ V ZOO
Program nejen pro školáky zaměřený na záchra-

nu zvířat a přírody jihovýchodní Asie a problema-
tiku palmového oleje. Vystoupení dětí, prezentace 
a výstavy obrázků. 9.00 – 13.00 hodin. Centrum 
PodpoVRCH, africká vesnice Matongo. 

1. června
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZUŠ JIHLAVA
Na téma Egypt. Komentované prohlídky od 9.00 

– 15.00 hodin. ZUŠ Jihlava, Masarykovo nám. 16 

DEN DĚTÍ S HITRÁDIEM VYSOČINA
Tradiční a velmi úspěšná akce pro rodiny s dět-

mi. Amfi teátr Malý Heulos, 13.00 – 18.00 hodin. 

1. 6. – 30. 9. 
UKÁZKY VÝCVIKU DRA VCŮ A SOV 
V ZOO
Každý den kromě pondělí v 11.00 a v 15.00 ho-

din. Mimo tyto časy možnost prohlídky všech 
druhů ve stálé expozici.

TAJEMNÉ PROHLÍDKY – DEN DĚTÍ 
V JIHLAVSKÉM PODZEMÍ 
(děti do 15ti let vstupné zdarma). Prohlídky s 

překvapením v časech 14.00, 15.00, 16.00 hodin.

FC VYSOČINA JIHLAVA – FC SLAVIA 
PRA HA 
Gambrinus liga 2012-2013, fotbalový stadion na 

ul. Jiráskova od 17.00 hodin.

TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU 
- populární fi lmové a muzikálové melodie, De-

chový orchestr BOSCH Homburg. DKO Jihlava 
v 18.30 hodin. 

M. Frayn:  BEZ ROUCHA       
Za poněkud dvojsmyslným názvem se neskrývá 

žádná erotika, nýbrž originální komedie z divadel-
ního zákulisí. Horácké divadlo Jihlava, 19.00 ho-
din                                                                       

2. června 
DEN DĚTÍ V ZOO
Den plný zábavy a aktivit pro malé i velké.10.00 

– 16.00 hodin. 

NA KOLE PO STOPÁCH GUSTAVA 
MAHLERA 
Program: 10.00 slavnostní zahájení akce v ob-

ci Kaliště u Humpolce (u rodného domu Gustava 
Mahlera), 10.15 odjezd do Jihlavy po doporuče-
ných trasách. Pro účastníky je zajištěn přesun osob 
i kol zdarma z Jihlavy do obce Kaliště – sraz v 8.15 
hodin na parkovišti za Billou, odjezd v 8.30 hodin.

PĚVECKÉ SDRUŽENÍ CAMPANULA 
JIHLAVA
SAKRÁLNÍ HUDBA U MINORITŮ. Kostel 

Nanebevzetí Panny Marie v 19.30 hodin. 

3. června 
L. Carroll: ALENKA  V ŘÍŠI ZA ZRCADLEM
Koho nezajímá, co se opravdu skrývá za zrca-

dlem? Horácké divadlo Jihlava, 10.0 hodin.

4. června 
M. Frayn: BEZ ROUCHA       
Komedie. Horácké divadlo Jihlava, 19.00 hodin.                                                                       

PSÍ MATKA  - „já namouduši nelžu, 
páni doktoři!“
Monodrama v podání Evy Čurdové v režii Pet-

ra Soumara. Divadlo Na Kopečku, Brněnská 54, 
19.00 hodin. 

5. června 
SLAVNOSTNÍ OTEVÍRÁNÍ EXPOZICE 
ŽIRA F V ZOO JIHLAVA
Přijďte přivítat žirafy v Jihlavě! Vystoupení čer-

nošské skupiny IYASA ze Zimbabwe, ochutnávka 
hmyzí kuchyně a africký doprovodný program po 
celý den! Začátek v 14.00 hodin. 

BESEDA S JIŘÍM LAMBERKEM 
Beseda s lékařem dlouhodobě žijícím v Miami, 

autorem autobiografi ckých a humoristických ro-
mánů. Městská knihovna Jihlava, Hluboká 1, v 
17.00 hodin. 

Wasserman – Leigh: MUŽ Z LA MANCHY
Klasické „divadlo na divadle“. Horácké divadlo 

Jihlava, 19.00 hodin.

JAK SBALIT ŽENU
Hořkosměšná sonda do světa „holkaholiků. Hra-

je Buranteater, DIOD, divadlo otevřených dveří, 
Tyršova 12, 19.0 hodin. 

KA REL GOTT  2013
Koncert. Horácký zimní stadion, 20.00 hodin. 

6. června
EXPEDICE MAHALI 
Cestopisná přednáška s promítáním Tomáše 

Černohouse. Městská knihovna Jihlava, Hluboká 
1, v 17.00 hodin. 

PÉTANQUE – KOULENÁ 
Hrajeme v parku u městského vlakového nádraží 

od 18.00 hodin.

HUDEBNÍ MLÁDÍ JIHLAVY
Dvořák, Marini, Beethoven, Händel, Cohen. 

Účinkují: Malý smyčcový orchestr; Symfonic-
ký orchestr ZUŠ Jihlava. Dělnický dům Jihlava v 
18.00 hodin. 

6. – 8. 6. 
M. Frayn: BEZ ROUCHA       
Komedie. Horácké divadlo Jihlava, Velká scéna, 

19.0 hodin.           

7. června
O SMOLÍČKOVI  
Pohádka pro děti. Pořádá a hraje DS NaKop Ty-

játr v režii Michaela Junáška. Divadlo Na Kopeč-
ku, Brněnská 54, v 10.00 hodin.

8. června
DOBRONÍNSKÝ KOSOČTVEREC 
10. ročník jízdy historických vozidel spoje-

ný s výstavou auto, moto veteránů v Dobroníně 
na hřišti a v jihlavském pivovaru. Začátek akce v 
Dobroníně v 8.00 hodin a v Jihlavě cca v 11.00 
hodin. 

JIHLAVA´S NOT DEAD – FEST 3  
Benefi ce na psí útulek v Třebíči. Amfi teátr Malý 

Heulos (malé pódium), 13.00 – 24.00 hodin. 

ALINE NOT ALONE
Výjimečná osobnost temperamentní Kubán-

ky, DIOD, divadlo otevřených dveří, Tyršova 12, 
19.30 hodin. 

9. června
TANEČNÍ VYSTOUPENÍ ZÚ DDM JI
Přehlídka různých taneční vystoupení ZÚ DDM 

Jihlava. Začátek v 14.00 hodin v divadle DIOD. 

STREET BUSTERS SUMMER PROMO 
SHOW 2013
Se svým vystoupením se představí všech 250 ta-

nečníků, od čtyřletých dětí až po dospělé. DKO 
Jihlava v 15.00 a v 18.00 hodin. 

10. června
V. Peška: O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE
aneb Jenom jako
Dramatizace klasické pohádky, jejímž principem 

je hraní si na pohádku. Horácké divadlo Jihlava, 
Malá scéna, 9.00 a 10.30 hodin.           

Chiropraktik Vinci László: 
JAK NA PARA ZITY V NAŠEM TĚLE
Prevence chorob pomocí čínské medicíny. Před-

náška v Městské knihovně Jihlava, Hluboká 1, 
v 15.00 a v 17.30 hodin. 

11. června
SLAVNOSTNÍ AKA DEMIE dětských 
zájmových útvarů DDM Jihlava
Závěrečné vystoupení hudebních a tanečních 

ZÚ, které se vzdělávají na DDM Jihlava.
Divadlo Na Kopečku, Brněnská 54, 17.00 ho-

din. 

M. Frayn: BEZ ROUCHA       
Komedie. Horácké divadlo Jihlava, Velká scéna, 

17.00 hodin.

12. června
PŘÍRODOVĚDNÝ JARMARK NA MASA-

RYKOVĚ NÁMĚSTÍ
8.00 – 16.00 hodin. 

DEN S POLICIÍ ČR                                
Letiště Henčov, 9.00 – 12.00 hodin. 

VESELÉ TRA MPOTY KA ŠPÁRKA  
A KA LUPINKY  
Pohádkový muzikál. Pro děti MŠ, ZŠ – hraje Di-

vadlo Julie Jurištové Praha. Divadlo Na Kopečku, 
Brněnská 54, 8.30 a v 10.00 hodin.

U. Hub – M. Kotrouš: TUČŇÁCI NA ARŠE
Usměvavý, ale i poučný a také biblický příběh 

o třech tučňácích Horácké divadlo Jihlava, 17.00 
hodin.           

Cestovatelské promítání – DOLOMITY
Přednáška v posluchárně P3 Vysoké školy poly-

technické Jihlava, 18.00 hodin. 

I. S. Turgeněv – A. Máša: RVÁČ
Turgeněvova romantická povídka Horácké diva-

dlo Jihlava, Velká scéna, 19.00 hodin.           

Geraldine Aron: MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
Eliška Balzerová sama na jevišti ve všech osm-

nácti rolích. VYPRODÁNO. Divadelní sál DKO 
Jihlava v 19.00 hodin. 

Bohuslav Martinů - DIVADLO ZA BRÁNOU 
- opera/balet o třech dějstvích
DIOD Jihlava v 19.00 hodin.

13. června
PŘEDNÁŠKA  O JIHLAVSKÝCH 
ARCHIVÁŘÍCH 
Městská knihovna Jihlava, Hluboká 1, v 17.00 

hodin. 

KONCERT PS FOERSTER 
Koncert v gotickém sále jihlavské radnice, 18.00 

hodin. 

13. – 14. 6. 
M. Frayn: BEZ ROUCHA       
Komedie. Horácké divadlo Jihlava, Velká scéna, 

19.00 hodin.            (Pokračování na str. 17)
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JIHLAVSKÉ KULTURNÍ LÉTO 2013
14. června

ČERVNOVÝ JARMARK
Masarykovo náměstí 8.00 – 17.00 hodin. 

LETNÍ KLAVÍRNÍ SETKÁNÍ 
Koncert žáků, studentů a hostů Klavírní školy 

Jihlava MgA. Hany Paštykové. Velká gotická síň 
jihlavské radnice v 17.00 hodin. Koncert se usku-
teční pod záštitou náměstka primátora statutární-
ho města Jihlavy PaedDr. Ing. Rudolfa Chloupka. 

15. června
FESTIVAL MINIPIVOVARŮ 
JIHLAVSKÉ PIVNÍ PÁBENÍ 
Amfi teátr Malý Heulos, od 13.00 hodin. 

15. – 16. 6.
EUROJACK 2013
2. ročník evropského mistrovství dřevorubec-

kých sportů v Jihlavě.
Sobota 15. 6. 13.00 - začátek kvalifi kace - cca 

20 dřevorubců předvede své umění ve snaze do-
stat se mezi 10 postupujících do nedělního fi nále, 
16.00 - samostatné závody v lezení na kmeni (10 
m) a řezání motorovými pilami Powersaw. Po celý 
den festival minipivovarů „Jihlavské pivní pábení 
2013“. Večerní koncert s hvězdou večera - skupi-
nou Laura a její tygři. 

Neděle 16.6.13.00 - fi nále závodu Eurojack - 
(aktuální top 10 Evropy + 10 nejlepších ze sobot-
ní kvalifi kace). Více na www.eurojack.cz. Závod se 
koná pod záštitou primátora města Jihlava v areálu 
Amfi teátr Malý Heulos.

15. června
23. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA  
DĚTSKÝCH FOLKLORNÍCH SOUBORŮ
Divadelní sál DKO Jihlava, 14.00 hodin. 

TAJEMNÉ PROHLÍDKY 
V JIHLAVSKÉM PODZEMÍ 
Prohlídky s překvapením v časech 14.00, 15.00 a 

16.00 hodin.

F. Schiller: MARIE STUARTOVNA  
Horácké divadlo Jihlava, Velká scéna, 19.00 hodin. 

LIDOVÉ PÍSNĚ Z KORUTAN
Velká gotická síň jihlavské radnice v 19.00 hodin. 

17. června
L. Carroll:  Alenka v říši za zrcadlem
Pohádka. Horácké divadlo Jihlava, Velká scéna, 

10.00 hodin.                                                                       

Změna divadelního života po roce 1945: 
ALFRÉD RA DOK A VESNICKÉ DIVADLO 
Přednáška Reginy Havránkové. Městská knihov-

na Jihlava, Hluboká 1, v 16.30 hodin. 

SETKÁNÍ S MELODIÍ
Rajský dvůr hotelu Gustav Mahler, 18.00 hodin. 

18. června
JAZZ do Jihlavy: BEHIND THE DOOR 
Letní zahrádka Kavárny Muzeum, Masarykovo 

náměstí, od 19.00 hodin. 

18. – 19. 6. 
M. Frayn:  BEZ ROUCHA       
Komedie. Horácké divadlo Jihlava, velká scéna, 

19.00 hodin.           

19. června
MICHAL DAVID A LUCIE 
VONDRÁČKOVÁ HIT TOUR 2013
Koncert. Horácký zimní stadion, 19.00 hodin. 

PISUM SATIVUM
Hra oslavuje absurdní metamorfózy a chybné 

(Dokončení ze str. 16) pokusy. DIOD, divadlo otevřených dveří, Tyršova 
12, 19.30 hodin. 

20. června
FARMÁŘSKÉ TRHY
Masarykovo náměstí 7.30 – 17.00 hodin.

„VÍTÁNÍ LÉTA“ 
Od 14.00 hodin v parčíku před sídlem Svazu dů-

chodců, Karolíny Světlé 11. K poslechu a tanci s pod-
porou Statutárního města Jihlava hraje Otíňanka. 

FRA NCOUZSKÝ PIQUE-NIQUE
Povídání, pétanque, hudba… v parku vedle 

Francouzského klubu od 18.00 hodin.

F. Schiller: MARIE STUARTOVNA    
Historické drama. Horácké divadlo Jihlava, velká 

scéna, 19.00 hodin. 

MAHLER, DVOŘÁK, BEETHOVEN, 
FIALA 
Eben trio (Roman Patočka, Terezie Fialová, 

Markéta Kubínová Vrbková), Kristina Fialová – 
viola. Hotel Gustav Mahler v 19.00 hodin. 

CHÓR URA LSKÝCH KOZÁKŮ 
Liturgické písně od Lvovského, Čajkovského a 

Bortnijanského. Kostel sv. Kříže, 19.00 hodin.

21. června
31. BĚH OKOLO RUDNÉHO
Místo prezence: Jihlava - Zborná, dolní stanice 

lyžařského vleku sjezdovky Rudný. Místo startu: 
dolní stanice lyžařského vleku sjezdovky Rudný. 
Start: 18.00 hodin, hlavní závod. 

21. – 23. 6.  
JIHLAVSKÉ HAVÍŘENÍ 2013
Více na str. 15.

M. Frayn: BEZ ROUCHA       
Komedie. Horácké divadlo Jihlava, velká scéna, 

19.00 hodin.           

MIDILIDI
Elektro, video, láska DIOD, divadlo otevřených 

dveří, Tyršova 12, 20.00 hodin. 

SYMPHONIC QUEEN 
Hana Škarková, Marek Olbrzymek, Q VOX – 

zpěv. Filharmonie Hradec Králové, Masarykovo 
náměstí v 21.00 hodin.

21. – 22. 6.  
TRH ŘEMESEL V RÁMCI HAVÍŘENÍ 2013
Masarykovo náměstí. 

22. června
5. HVĚZDICOVÝ POCHOD NA ČEŘÍNEK
Trasy: 5 - 20 km. Start: libovolný, cíl: 9.00 – 

15.00 hodin turistická chata na Čeřínku. KČT 
Čeřínek Jihlava,  pěší.

P. Vogel: NEJSTARŠÍ ŘEMESLO
Tragikomedie o ženách, kterým nezbývá než dřít 

do roztrhání těla. Horácké divadlo Jihlava, malá 
scéna, 19.30 hodin.           

24. června
U. Hub – M. Kotrouš: TUČŇÁCI NA ARŠE
Horácké divadlo Jihlava, malá scéna, 17.00 ho-

din.           

25. června
JIHLAVA VE FOTOGRA FIÍCH IV.
Přednáší akad. mal. Martin Kos, začátek v 17.00 

hodin. Muzeum Vysočiny. 

F. Schiller: MARIE STUARTOVNA      
Historické drama. Horácké divadlo Jihlava, vel-

ká scéna, 17.00 hodin.         

26. – 30. 6. 
JIHLAVSKÁ POUŤ
Svatojánské veselí s pouťovými atrakcemi a cukro-

vou vatou na Masarykově náměstí. Pouťové atrakce 
budou provozovány: 26. - 27. 6. a 30. 6. od 9.00 – 
20.00 hodin, 28. – 29. 6. od 9.00 – 24.00 hodin.

28. – 30. června
56. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ 
JIHLAVA 2013
Letošního ročníku se účastní celkem 14 sborů z 

České republiky, Polska a Slovenska. 28. 6. 2013 
– 19.00 – 1. festivalový koncert – kostel Povýšení 
sv. Kříže 29. 6. 2013 – 10.00 – 14.00 – soutěž ko-
morních pěveckých sborů – DKO (vstup volný), 
15.00 – doprovodný koncert – park G. Mahlera 
(hradební parkán), (vstup volný), 19.00 – 2. festi-
valový koncert – DKO. 30. 6. 2013 – 10.0 – 3. fes-
tivalový koncert – park G. Mahlera (vstup volný).            

28. 6. – 5. 7. 
KŘÍŽEM KRÁŽEM VYSOČINOU 
NA KOLE 2013
V rámci vícedenního putování na kolech můžete 

už pošesté objevovat krásy celé Vysočiny. Start z 
Masarykova náměstí v Jihlavě 28. 6. v 9.30 hodin 
(sraz v 8.30 hodin). Trasa Jihlava – Třešť – Pelhři-
mov – Pacov – Kamenice nad Lipou - Žirovnice – 
Telč – Třebíč – Dalešice.

 Dle podkladů magistrátu zpracoval –lm-
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(Redakčně kráceno)

Usnesení č. 51/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření – zvýšení tř. 

8 Financování o částku 126.372 tis. Kč, z toho:
zapojení fi nančních prostředků ze základního 

běžného účtu ve výši 82.999 tis. Kč
zapojení fi nančních prostředků z účtu hospo-

dářské činnosti ve výši 39.873 tis. Kč
zapojení fi nančních prostředků z Fondu kofi -

nancování evropských projektů ve výši 3.500 tis. 
Kč 

a celkové navýšení výdajové části rozpočtu dle 
přílohy č.j.: MMJ/EO/1204/2013.

Usnesení č. 52/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření – úpravy roz-

počtu odboru dopravy:
zvýšení příjmové části rozpočtu 1 300 000 Kč
tř. 1 Daňové příjmy
pol. 1333 Poplatek za uložení odpadů 1 300 000 

Kč
zvýšení výdajové části rozpočtu 1 300 000 Kč
tř. 5 Běžné výdaje
§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komuni-

kací 
správa a údržba 150 000 Kč
§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj 
čistota města 1 150 000 Kč
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 53/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření – úpravy roz-

počtu odboru školství, kultury a tělovýchovy:
zvýšení příjmové části rozpočtu 2 125 000 Kč
tř. 2 Nedaňové příjmy
§ 3741 Ochrana druhů a stanovišť 275 000 Kč
tř. 4  Přijaté transfery
pol. 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 

1 850 000 Kč
zvýšení výdajové části rozpočtu 2 125 000 Kč
tř. 5  Běžné výdaje
§ 3111 Předškolní zařízení 
opravy 800 000 Kč
§ 3113 Základní školy
ZŠ E. Rošického – příspěvek 260 000 Kč
ZŠ Nad Plovárnou – příspěvek 750 000 Kč
ZŠ O. Březiny – příspěvek 140 000 Kč
ZŠ Křížová – příspěvek 250 000 Kč
ZŠ Havlíčkova – příspěvek 300 000 Kč
opravy - 800 000 Kč
§ 3231 Základní umělecké školy
Základní umělecká škola – příspěvek - 80 000 

Kč
§ 3741 Ochrana druhů a stanovišť
Zoologická zahrada – příspěvek  275 000 Kč
tř. 6 Kapitálové výdaje
Základní umělecká škola – příspěvek 230 000 

Kč
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 54/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření: zvýšení tř. 8  

Financování
zapojení fi nančních prostředků z Fondu města 

Jihlavy na podporu sportu, kultury a sociální ob-
lasti ve výši 720 tis. Kč

zvýšení tř. 5 Běžné výdaje 
§ 3113 Základní školy
Základní škola E. Rošického -  příspěvek ve výši 

720 tis. Kč.

Usnesení č. 55/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření: zvýšení tř. 8 

Financování – zapojení fi nančních prostředků z 
Fondu města Jihlavy na podporu sportu, kultury 
a sociální oblasti  ve výši 100 tis. Kč do tř. 5 Běž-
né výdaje, § 3319 Záležitosti kultury pro odbor 
životního prostředí dle zdůvodnění.

Usnesení č. 56/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření: zvýšení pří-

jmové části rozpočtu
tř. 2 Nedaňové příjmy
§ 3412 Sportovní zařízení v majetku města
zvýšení výdajové části rozpočtu + 1.200 tis. Kč
tř. 5  Běžné výdaje
§ 3412 Sportovní zařízení v majetku města
sportovní zařízení (odbor správy realit) + 1.200 

tis. Kč
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 57/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření: 
zvýšení tř. 5 a 6 Projekty
projekt Veřejné sportoviště pro lední sporty, 

Tyršova ul. + 6.500 tis. Kč
snížení tř. 5 Běžné výdaje
projekt Veřejné sportoviště pro lední sporty, 

Tyršova ul. – DPH -  6.500 tis. Kč
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 58/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření: úprava tř. 8  

Financování
převod ze základního běžného účtu (projekt 

Centrum environmentální výchovy) v celkové 
výši 2.548 tis. Kč do fondu kofi nancování evrop-
ských projektů dle zdůvodnění.

Usnesení č. 59/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření: 
zvýšení tř. 8 Financování – zapojení fi nančních 

prostředků z Fondu města Jihlavy na podporu 
sportu, kultury a sociální oblasti ve výši 300 tis. 
Kč

a zvýšení tř. 5 Běžné výdaje, § 3319 Záležitosti 
kultury – provozní výdaje odboru školství, kul-
tury a tělovýchovy o částku 300 tis. Kč

dle zdůvodnění.

Usnesení č. 60/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí fi nančního příspěvku pro Hasič-

ský záchranný sbor Kraje Vysočina ve výši 
120.000,- Kč na zakoupení agregátu na lehkou 
pěnu a odsávače kouře Mini Turbex

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

rezervy tř. 5  Běžné výdaje ve výši 120 tis. Kč do 
kapitálového rozpočtu tajemníka za účelem po-
skytnutí výše uvedeného příspěvku.

Usnesení č. 61/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí přechodné fi nanční výpomoci pří-

spěvkové organizaci Mateřská škola a Speciál-
ní pedagogické centrum Jihlava, Demlova 28, 

Jihlava ve výši 4.000.000,- Kč dle zdůvodnění
s c h v a l u j e 
vrácení poskytnuté přechodné fi nanční výpo-

moci do 31.3.2014
a  s c h v a l u j e 
provedení rozpočtového opatření
zvýšení příjmové části rozpočtu 1 300 000 Kč
tř. 2 Nedaňové příjmy
§ 3111 Předškolní zařízení 700 000 Kč
§ 3113 Základní školy 600 000 Kč
zvýšení výdajové části rozpočtu 1 300 000 Kč
tř. 5 Běžné výdaje
§ 3111 Předškolní zařízení
MŠ a SPC Jihlava – fi nanční výpomoc 4 000 

000 Kč
§ 6409 Ostatní činnosti
rezerva - 2 700 000 Kč
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 62/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí dotace subjektu: 
D-cinema, s.r.o. (IČ: 283 91 683) 570.000 Kč
na: Provozování kina Dukla Jihlava v roce 2013 
na úhradu nákladů na energie (plyn, voda, elek-

třina), na propagaci a na dopravu fi lmových kopií
a  s c h v a l u j e 
provedení rozpočtového opatření: přesuny v 

rámci schváleného rozpočtu statutárního města 
Jihlavy tř. 5 Běžné výdaje § 3313 Filmová tvorba, 
distribuce, kina a shromažďování audiovizuál-
ních archiválií na provozování kina Dukla v roce 
2013 

kino Dukla – činnost (odbor školství, kultury 
a tělovýchovy) ve výši – 250 tis. Kč

kino Dukla – provoz (odbor správy realit) ve 
výši – 250 tis. Kč

kino Dukla – mzdové prostředky (personální 
oddělení) ve výši - 70 tis. Kč

za účelem poskytnutí dotace subjektu D-cine-
ma, s.r.o., Tusarova 857/58, 170 00 Praha 7, IČ: 
283 91 683, v celkové výši 570 tis. Kč

a  u k l á d á 
vedoucímu odboru školství, kultury a tělový-

chovy zabezpečit uzavření Smlouvy o poskytnutí 
dotace.

Usnesení č. 63/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
úpravu schváleného rozpočtu na rok 2013 dle 

zdůvodnění.

Usnesení č. 68/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
p o v o l u j e
prominutí penále za porušení rozpočtové kázně 

ve výši 6.258,80 Kč církevní organizaci Středisko 
křesťanské pomoci – Naděje pro život občanské-
mu sdružení, Žižkova 2076/108, 586 01 Jihlava 
dle žádosti č.j.: MMJ/EO/970/2013.

Usnesení č. 69/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
seznam akcí zařazených do Programu regenera-

ce MPR na rok 2013
církevní: kostel sv. Jakuba, kostel Nanebevzetí 

Panny Marie
soukromé: Havířská 25, Husova 36, Komenské-

ho 17, Matky Boží 14, Matky Boží 22, Mrštíkova 
8, Palackého 7

a   s o u h l a s í
s vyplacením fi nančních prostředků z rozpočtu 

statutárního města Jihlavy (SMJ) a Ministerstva 
kultury ČR (MK) majitelům nemovitých kultur-
ních památek.

 (Pokračování na str. 22)

Zastupitelé rozdělili podpory žadatelům
Usnesení z 16. zasedání zastupitelstva města ze dne 16. 4. 2013
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(Dokončení ze str. 18)
(1. pořadí - SMJ, 2. pořadí - MK)
Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 

Strahovské nádv. 1, 118 00 Praha 59.000,- Kč, 
30.000,- Kč

kostel sv. Jakuba – oprava dřevěných konstrukcí 
zádveří

Provincie Řádu minoritů v ČR, Minoritská 1, 
Brno 235.000,- Kč, 90.000,- Kč

kostel Nanebevzetí Panny Marie – výměna části 
krytiny

Mgr. Jan Toscher, Kainarova 66, Jihlava a Mgr. 
Slavka Toscherová, Karpatská 33, Lozorno, Slo-
vensko, Jan Trnka a Margita Trnková, Kainarova 
33, Jihlava 70.000,- Kč, 35.000,- Kč

Havířská 25 – výměna oken 
Jiří Mutl a Alena Mutlová, Husova 36, Jihlava 

223.000,- Kč, 96.000,- Kč
Husova 36 – obnova střechy a krovu
Milan Brejcha a Ing. Jana Brejchová, Pod Ly-

sinami 3, Praha 4 28.000,- Kč, 14.000,- Kč
Komenského 17 – obnova uliční fasády
Antonín Švíka a Jana Švíková, Pod Rozhled-

nou 2g, Jihlava 47.000,- Kč, 23.000,- Kč
Matky Boží 14 – výměna oken
Společenství vlastníků jednotek Matky Bo-

ží 1243/22, Matky Boží 22, Jihlava 30.000,- Kč, 
15.000,- Kč

Matky Boží 22 – obnova uliční fasády
Společenství vlastníků jednotek obytného 

domu Mrštíkova 1164/8, Mrštíkova 8, Jihlava 
65.000,- Kč, 32.000,- Kč

Mrštíkova 8 – obnova omítek ve dvorním traktu
Ing. Peter Klokner a Ing. Martina Kloknero-

vá, Benešova 18, Jihlava 130.000,- Kč, 65.000,- 
Kč

Palackého 7 – obnova střechy a krovu

Usnesení č. 70/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
n e s c h v a l u j e
poskytnutí fi nanční dotace
Canisterapeutické sdružení Kamarád, o.s. 

100.000 Kč
Pohled 110, 582 21
na dofi nancování mezd pro zaměstnance se zdra-

votním postižením Canisterapeutického sdružení 
Kamarád, o.s., na celoroční činnost v roce 2013.

Usnesení č. 71/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí fi nanční dotace
Centrum multikulturního vzdělávání, o.s. 

70.000 Kč
Telečská 1802/68, Jihlava
na nájemné a energie v roce 2013 
Svaz postižených civilizačními chorobami v 

ČR, o.s. 42.900 Kč
okresní organizace Jihlava
U Cihelny 2, Jihlava
na pokrytí nájemného včetně služeb a energií v 

roce 2013 
Mgr. Dana Tůmová (GRA VIDCENTRUM) 

25.000 Kč
Velký Beranov 259, 588 21
na podporu činnosti, konkrétně na úhradu ná-

jemného v roce 2013 

Usnesení č. 72/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí dotace v oblasti sportu z fi nančních 

prostředků ze sázkové činnosti subjektům:
Club sportů Jihlava109.000 Kč
Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě 326.500 Kč                                            
Fotbalový klub mládeže VYSOČINA JIHLA-

VA, o. s. 202.700 Kč
TJ Blesk Jihlava 99.400 Kč
BĚŽEC VYSOČINY o. s.  19.100 Kč
Krajské centrum talentované mládeže VO-

LEJBAL VYSOČINA, o. s. 32.200 Kč

Baseballový klub Ježci Jihlava o. s.  13.400 Kč
Sportovní klub OK Jihlava, o. s.  58.900 Kč
Tenisový klub Spartak Jihlava 101.300 Kč
BASKETBALOVÝ KLUB JIHLAVA, o. s. 

268.300 Kč
HAS JIHLAVA, občanské sdružení  25.800 Kč
Sport pro všechny Spartak Jihlava 22.400 Kč
Tělovýchovná jednota Start Jihlava 44.500 Kč
Klub kulturistiky a silového trojboje Jihlava 

20.400 Kč
Školní sportovní klub Demlova Jihlava,o.s. 

63.600 Kč
Jihlavský plavecký klub AXIS 206.800 Kč  
Občanské sdružení „ATLETIKA “  90.000 Kč
Tenisový klub ČLTK Jihlava 33.100 Kč
Florbalová škola Jihlava 146.800 Kč
Malá kopaná Jihlava 699.200 Kč
Sportovní klub Jihlava, o. s. 641.500 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov 472.500 

Kč
„GAMBIT JIHLAVA“ (IČ 26628350)  25.400 

Kč
SK Vodomílek  21.400 Kč
DUKLA Jihlava – mládež 109.000 Kč 
Kuželkářský klub PSJ Jihlava (IČ 65803787)  

21.000 Kč   
Dotace u těchto subjektů je určena na čerpá-

ní nákladů v r. 2013 na honoráře a odměny roz-
hodčích, sčitatelů, porotců, lékařský dozor na ak-
cích, odměny trenérům, pronájmy prostor včetně 
ostatních služeb s nájmem bezprostředně souvi-
sejících, režijní náklady – užívání sportovního za-
řízení vlastními členy, služby v rámci technické-
ho zajištění (ozvučení, osvětlení, videoprojekční 
technika, pronájem zařízení včetně dopravy bez-
prostředně související), dopravu, cestovné a uby-
tování rozhodčích a aktérů, propagaci (grafi cké 
návrhy, tisk, kopírování, distribuce, výlep plakátů, 
pronájem výlepových ploch, propagace na webu 
a jiné služby bezprostředně s propagací souvise-
jící), materiálové náklady a vybavení, drobné ce-
ny a odměny (nikoliv fi nanční), diplomy, služby 
spojů, startovné a vklady do soutěží  

a  s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření:
zvýšení tř. 5 Běžné výdaje
§ 3419 Tělovýchovná činnost – příspěvky a 

transfery (odbor školství, kultury a tělovýchovy)
o částku 3,874,200 Kč
a zvýšení tř. 8 Financování
zapojení fi nančních prostředků z Fondu města 

Jihlavy na podporu sportu, kultury a sociální
oblasti ve výši 3,874.200 Kč  
a  u k l á d á
vedoucímu odboru školství, kultury a tělový-

chovy zabezpečit uzavření Smluv o poskytnutí 
dotace.

Usnesení č. 73/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí dotace z fi nančních prostředků ze 

sázkové činnosti subjektu:
Regionální sdružení ČSTV Jihlava 270.000 Kč
na náklady na mzdy, pojistné a zákonné odvody 

a platby z vyplacených mezd, pronájem prostor, 
energie, materiál a vybavení, úklidové služby.  

Dotace u tohoto subjektu je určena na čerpání 
nákladů v I. pololetí r. 2013

a  s c h v a l u j e  
provedení rozpočtového opatření:
zvýšení tř. 5 Běžné výdaje
§ 3419 Tělovýchovná činnost – příspěvky a 

transfery (odbor školství, kultury a tělovýchovy)
o částku 270.000 Kč
a zvýšení tř. 8 Financování
zapojení fi nančních prostředků z Fondu města 

Jihlavy na podporu sportu, kultury a sociální
oblasti ve výši 270.000 Kč.     
a  u k l á d á
vedoucímu odboru školství, kultury a tělový-

chovy zabezpečit uzavření Smluv o poskytnutí 
dotace.

Usnesení č. 74/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí dotace z fi nančních prostředků ze 

sázkové činnosti subjektům:
Sportovní klub Jihlava, o. s. 258.000 Kč
na náklady na opravy a údržbu, energie, materiál 

a vybavení
Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov 258.000 

Kč
na náklady na opravy a údržbu, energie, materiál
Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě 207.000 Kč
na náklady na opravy a údržbu, služby spojů, 

energie, materiál a vybavení a   služby 
Tenisový klub ČLTK Jihlava 46.900 Kč
na náklady na materiál a vybavení.
Tenisový klub Spartak Jihlava 66.000 Kč
na část nákladů na extraligu – pronájem prostor, 

materiál a vybavení, rozhodčí, činnost kapitána, 
delegáta, poplatky do soutěže, registrace hráčů, 
odměny hráčů  a za trenérskou práci

Dotace u těchto subjektů je určena na čerpání 
nákladů v r. 2013

a  s c h v a l u j e      
provedení rozpočtového opatření:
zvýšení tř. 5 Běžné výdaje
§ 3419 Tělovýchovná činnost – příspěvky a 

transfery (odbor školství, kultury a tělovýchovy)
o částku 835.900 Kč
a zvýšení tř. 8 Financování
zapojení fi nančních prostředků z Fondu města 

Jihlavy na podporu sportu, kultury a sociální
oblasti ve výši 835.900 Kč                                                     
a  u k l á d á
vedoucímu odboru školství, kultury a tělovýcho-

vy zabezpečit uzavření Smluv o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 75/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
předložení žádosti o poskytnutí účelové dota-

ce na reprodukci požární techniky pro Jednotku 
dobrovolných hasičů města Jihlavy

a  z a v a z u j e  s e
k zajištění spolufi nancování cisternové automo-

bilové stříkačky.

Usnesení č. 155/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s o u h l a s í 
s poskytnutím neinvestičního příspěvku z Fon-

du pro partnerství statutárního města Jihlavy pro 
Alternativa Pro, občanské sdružení, U Studně 7, 
Jihlava ve výši 55 000 Kč.

Usnesení č. 156/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
zadání veřejné zakázky ,,Poskytování energetic-

kých služeb se zaručenou úsporou, včetně zajiště-
ní energetického provozu“ metodou EPC pro ob-
jekt plaveckého bazénu na ul. Evžena Rošického 6 
v Jihlavě formou jednacího řízení s uveřejněním

a  u k l á d á 
vedoucímu odboru správy realit zahájit zadání 

veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb.

Usnesení č. 157/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
investiční záměr k opravě pohřebiště obětí 1. 

světové války na Ústředním hřbitově v Jihlavě dle 
zdůvodnění.

 Ing. Jaroslav Vymazal
 primátor
     Ing. Josef Kodet
 náměstek primátora 

Zastupitelé rozdělili podpory žadatelům
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Fotbalisté Ondřej Šourek a Lu-
káš Masopust tolik autogramů na-
jednou ještě nerozdali. Předehrou 
českého vyvrcholení McDonald´s 
Cupu, které se v Jihlavě uskuteční 
ve dnech 10. a 11. června, totiž bylo 
fi nále krajské. 

To hostil jihlavský areál Na Stou-
pách a právě hráči FC Vysočina zde 
nejen podepisovali všechno možné, 
ale též dekorovali vítěze turnaje.

Společně s hejtmanem Kraje Vyso-
čina Jiřím Běhounkem a jihlavským 
primátorem Jaroslavem Vymazalem 
podělili vítěze dvou věkových kate-
gorií. 

Mezi mladšími chlapci ročníků 
2003 až 2006 zvítězili žáci jihlavské 

KRAJSKÉ finále McDonald´s Cupu 
v areálu Na Stoupách bylo příležitos-
tí pro mladé fotbalisty ze základních 
škol probojovat se na celorepublikové 
finále v termínu 10. a 11. června na 
stadion FC Vysočina. 
 Foto: archiv MMJ

JIHLAVA – Mise dokončena. Fot-
balisté FC Vysočina splnili hlavní 
předsezonní cíl v podobě záchrany 
Gambrinus ligy. Neopakovala se tak 
situace z jara roku 2006, kdy jihlav-
ský nováček sestoupil.

Defi nitivní jistotu setrvání mezi eli-
tou získali svěřenci trenéra Františka 
Komňackého po 28. kole, v němž 
remizovali na domácím trávníku 1:1 
se Slováckem. Výsledek přinesl klid 
oběma soupeřům.

„Pochopitelně jsem rád, že jsme se 
zachránili, ale remíza mě vůbec netěší. 
Mám jich už plné zuby. Raději bych 
jednou vyhrál a jednou prohrál. Bodo-
vě bychom na tom byli lépe a lepší by 
to bylo také pro psychiku hráčů,“ řekl 
Komňacký.

Udržení nejvyšší soutěže má pro 
Jihlavu velký význam směrem do bu-
doucna. „Naším dlouhodobým cílem 
je rozvíjet klub po stránce sportovní 
a zázemí tak, aby mohl dlouhodobě 
konkurovat předním českým celkům. 
Chtěli bychom nastartovat prvoligovou 
éru FC Vysočina. Záchrana je v tomto 

Gambrinus liga zůstává v Jihlavě!

SLOVENSKÝ útočník Arnold Šimonek (ve žlutém) vstřelil v utkání se Slováckem 
branku, která přinesla FC Vysočina defi nitivní jistotu záchrany. 
 Foto: Michal Boček

směru důležitým krokem,“ konstato-
val ředitel klubu Zdeněk Tulis.

Toho potěšilo, jak si tým v nejvyšší 
soutěži počínal. „Nedostali jsme se do 
bezprostředního ohrožení sestupových 
příček, tudíž jsme se vyhnuli tomu nej-
většímu tlaku na výsledek,“ podotkl.

František Vaculík, generální ředitel 
společnosti PSJ, hlavního akcioná-
ře klubu, naopak spokojený nebyl, 
hlavně s počtem uhraných remíz (za-
tím 15). „Mohli jsme mít podstatně ví-
ce bodů a dnes jsme mohli být v klidu 
někde na pátém šestém místě. Mužstvo 
ukázalo, že má kvalitu na to, aby ne-
muselo myslet jenom na záchranu,“ 
poznamenal.

Vedení klubu v současné době 
spřádá plány pro příští ročník, a to 
zejména v otázce obměny kádru. 
„Někteří hráči, jimž končí hostování 
či smlouvy, odejdou. Na druhou stranu 
bychom uvítali příchod tří až čtyř po-
sil. Trenéři mají smlouvu ještě na jednu 
sezonu, takže předpokládáme, že rea-
lizační tým bude pokračovat v neměn-
ném složení,“ doplnil Tulis. -cio-

ZŠ Seifertova. Vítězi kategorie 2001 
– 2003 byli žáci jihlavské ZŠ Evžena 
Rošického. 

Jelikož ta je zároveň pořadatelem 
republikového fi nále, tak si mož-
nost zúčastnit se Svátku fotbalu Mc-
Donald´s Cup vybojovali též chlap-
ci ze ZŠ Školní z Velkého Meziříčí.
 -lm,tz-

Po loňském světovém poháru se v Jihlavě 
v polovině května uskutečnil rokenrolový 
Pohár Vysočiny, který byl zároveň mistrovstvím 
republiky pro nejvyšší kategorii A a kategorii 
žáků. V ostatních kategoriích – junioři, C, děti a 
malé dívčí formace senior rokenrolisté soutěžili v 
rámci Českého poháru.

Ve startovní listině nechyběli zástupci tří klubů z 
Vysočiny. Kromě párů z pořádajícího klubu RnR 
Club Elvis Jihlava to byli Jihlaváci z klubu Hotch 
– Potch, startující tradičně v barvách pražského 
oddílu Kolb Dance Praha, a jeden pár do soutěže 
dodal klub Sokol Gym Beam Puklice.

V nejvyšší kategorii A se v hale nad bazénem 
předvedlo porotě a divákům sedm tanečních párů, 
které již rokenrol plně ovládají. Každý pár předvedl 
dvě sestavy – taneční a akrobatickou s předepsaným 
množstvím povinných akrobatických fi gur. V této 
kategorii soutěžil, spolu s dalšími šesti páry, pár 
Elvisu Vilibald Prokop ml. a Lenka Cejnková. 
Umístili se na konečném šestém místě.

V kategorii žáci, která byla nejsilněji obsazena, 
měla početné zastoupení Vysočina. Mezi 
třiadvacítkou párů soutěžily páry všech tří 
vysočinských klubů. Nejlépe se z nich dařilo 

Jihlava hostila nejlepší rokenrolisty

DUŠAN VALENTA a Kateřina Žahourková, pár 
klubu Elvis Jihlava, obsadili na domácích závodech v 
kategorii žáci v silné konkurenci sedmé místo. 
 Foto: Vladimír Šťastný

páru Elvisu Dušanu Valentovi s Kateřinou 
Žahourkovou, kteří postoupili do fi nále a v něm 
obsadili sedmou pozici.

Adam Hála s Danielou Krejčovou (Hotch – Potch) 
vytančili deváté místo, Daniel Menšík s Vendulou 
Strakovou (Elvis) skončili dvanáctí a Jiří Bartoň 
se Zuzanou Bohatou (Hotch–Potch) obsadili 
čtrnáctou příčku. Mladý pár Elvisu Adam Matula s 
Julií Procházkovou skončili na sedmnáctém místě 
a jejich oddíloví kolegové Marek Špejtek s Eliškou 
Musilovou brali jedenadvacátou pozici.

V juniorské kategorii neměla Vysočina 
zastoupení, jeden pár Sokola Puklice Matyáš Cakl 
s Karolinou Caklovou soutěžili v kategorii děti a 
obsadili šesté místo. V kategorii juniorů skončil na 
šestém místě pár Kolb Dance Praha, sestavený z 
jihlavského rokenrolisty Jana Zmrhala a partnerky 
Anny Machové, na devátém místě dokončili soutěž 
elvisáci Tomáš Menšík s Annou Machovcovou.

V Jihlavě o pohárové body soutěžilo také pět 
malých dívčích formací senior. Jednou z nich byla 
formace klubu Hotch–Potch s názvem Just Now. 
Jihlavské dívky se po skončení soutěže radovaly z 
konečného druhého místa.  –vš-

Fotbalisté oceňovali vítěze fi nále
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1. - 2. 6. v 15.30
Neuvěřitelná dobrodružství
Tada Stonese
Animovaný, Rodinný, Dobrodruž-

ný, Komedie / Španělsko / 90min / 
BIJÁSEK, dabing / 50,-

12. 6. v 17.30, 23. 6. v 17.00
Neuvěřitelná dobrodružství 
Tada Stonese / dabing / 100,-
Zdá se vám klobouk Tada Stonese 

poněkud známý? Není to náhoda. 
Narodil se jako Tad Jones a stejně 
jako jeho vzor Indiana, se vydává za 
dobrodružstvím. My jsme mu vysta-
vili nový rodný list a bude se jmeno-
vat TAD STONES. 

Tad, snílek pracující na stavbě, je 
díky záměně za slavného archeologa 
poslán na expedici do Peru. S pomo-
cí Jeff a - svého věrného psa, neohro-
žené archeoložky, němého papouška 
a podvodníčka Freda, se pokusí za-
chránit bájné Ztracené město Inků 
před zlou skupinou lovců pokladů.

Český dabing: Kryštof Hádek, Jitka 
Ježková, Libor Terš

1. - 2., 5. 6. v 17.30 a 29. - 30. 
v 15.30
Království lesních strážců 
Animovaná komedie / USA / 

100min / dabing / 125,- (100,- děti)
Bystrá, statečná a tvrdohlavá dívka, 

taková je sedmnáctiletá Mary, kte-
rá prožije dobrodružství, o jakém se 
jí nezdálo ani v nejdivočejším snu! 
Poté, co se kouzlem ocitne v tomto 
podivném lesním společenství musí 
partičce zábavných zelených posta-
viček pomoci, uvěřit v jejich tajuplný 
svět a zachránit ho.

Český dabing: Klára Sochorová, 
Otakar Brousek Jr., Libor Terš

1., 3. 6. ve 20.00 
Iron Man 3
Akční, Dobrodružný / USA / 

129min / dabing / 100,- / 12+

2. 6. ve 20:00
Iron Man 3 
/ 3D, dabing / 130,- / 12+
Tony Stark / Iron Man je nucen če-

lit nepříteli, jehož dosah nezná hra-
nic. Když je rukou nepřítele připra-
ven o vše, čeho si v životě cení, vydá 
se Stark na pouť s cílem nalézt toho, 
kdo je za jeho utrpení zodpovědný. 
Na každém jejím kroku bude nucen 
prokázat své odhodlání a sílu vůle.

Český dabing: Radovan Vaculík, 
Simona Vrbická, Miroslav Táborský

1. 6. v 17.00 a 11. 6. v 19.30
No
Drama, Historický / Chile, Francie, 

USA / 118min / titulky / 90,-
Jak se dělá reklamní kampaň na 

pravdu a lásku? Gael García Bernal 
v hlavní roli fi lmu o síle moderního 
marketingu v politických kampa-
ních. Píše se rok 1988 a René se vrací 
ze stáže v USA, kde se učil, jak dobře 
prodat coca colu, a hned se zapoju-
je do dění v rodném Chile. Povede 
totiž kampaň demokratických stran 
proti stárnoucímu despotickému ge-
nerálovi.

Hrají: Gael García Bernal, Alfredo 
Castro, Néstor Cantillana

1. - 2. a 19. - 20. 6. v 19.30
Pařba na třetí
Komedie / USA / 100min / titulky 

/ 100,- / 15+
Nejdřív ztratili ženicha ve Vegas. Po-

té se jim povedlo to samé i s bratrem 
nevěsty. A nyní budou léčit zlomené 
srdce po smrti nejbližšího. Ujetému 
Alanovi totiž zemře otec, a tak se par-
tička, která téměř položila město ha-
zardu na lopatky, vrací, aby mu vymy-
la mozek pořádnou porcí alkoholu.

Hrají: Bradley Cooper, Jamie 
Chung, Ed Helms

2., 7., 22., 28. 6. v 17.00 a 5., 
16. 6. v 19.30
Šmejdi
Dokument / Česko / 78min / 80,- 

/ senioři nad 65 let ZDARMA
Manipulace, nátlak, ponižování, 

agrese. Skryté kamery zachytily drs-
né pozadí předváděcích akcí pro se-
niory. Co se opravdu děje na popu-
lárních zájezdech s obědem zdarma? 
Praktiky, ze kterých mrazí. Lži a pro-
myšlená manipulace, jejímž jediným 
cílem je donutit bezbranné staré lidi 
k nákupu předraženého zboží.

3. - 4. 6. v 19.30
Hluboko
Drama / Island / 95min / titulky / 

100,-
Březen 1984, Island. Po nečekané 

prudké bouři se několik kilometrů 
od pobřeží potopila rybářská loď i s 
celou posádkou. Jeden člen posádky 
však popřel veškeré fyzikální zákony 
a přežil. Guli sám bez pomoci dopla-
val až ke břehu islandského ostrova 
a překonal i strastiplnou cestu přes 
pusté lávové pole.

Hrají: Ólafur Darri Ólafssona, 
Jóhann G. Jóhannsson, Þorbjörg 
Helga Þorgilsdótt ir

4. - 5., 18., 22. 6. ve 20.00 a 6., 
8. 6. v 17.30
Velký Gatsby
Drama, Romantický / USA / 

142min / titulky / 100,- / 12+
Carraway hledá svou vlastní verzi 

amerického snu a usadí se nedale-
ko domu záhadného a časté večírky 
pořádajícího Jaye Gatsbyho a také 
kousek od své sestřenice Daisy a její-
ho záletného manžela s modrou krví 
Toma Buchanana. Nick se postupně 
stane součástí světa mimořádně bo-
hatých lidí, jejich iluzí, lásek a zkla-
mání.

Hrají: Leonardo DiCaprio, Tobey 
Maguire, Carey Mulligan

5. 6. v 17.00
Co kdybychom žili společně
Tragikomedie / Francie, Německo 

/ 96min / titulky / 50,- / 12+
Annie, Jean, Claude, Albert a Je-

anne jsou nerozlučnými přáteli ví-
ce než čtyřicet let. Když jim paměť 
i srdce začínají pomalu vypovídat 
službu a na obzoru je přízrak domo-
va důchodců, vzepřou se a rozhod-
nou se žít společně. Nápad je to při-
nejmenším bláznivý.

Hrají: Daniel Brühl, Geraldine 
Chaplin, Jane Fonda, Claude Rich, 
Pierre Richard

6. - 9., 13. - 14., 17. 6. ve 20.00
Star Trek: Do temnoty
Sci-Fi / USA / 132min / PREMI-

ÉRA , titulky / 125,-

Další kulturní akce uvádíme uvnitř novin 
v Jihlavském kulturním létě.
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9. 6. v 17.30
Star Trek: Do temnoty 
/ 3D, titulky / 150,-
Posádka lodi Enterprise, asi nejzná-

mějšího fi lmového vesmírného ko-
rábu, vyráží na další misi, která ten-
tokrát povede do temnoty. Znovu jí 
bude velet velezkušený „kapitán“ J. J. 
Abrams, který před třemi lety skomí-
rající sci-fi  legendu Star Trek úspěšně 
resuscitoval. 

Hrají: Chris Pine, Benedict Cum-
berbatch, Zoe Saldana, Alice Eve, 
Karl Urban, Simon Pegg

6., 7. 6. v 17.00 a 14. 6. v 19.30
Šimon a duby
Drama / Švédsko / 122min / titul-

ky / 100,- / 12+
Film je adaptací stejnojmenné-

ho bestselleru mezinárodně známé 
švédské spisovatelky Marianney 
Fredriksson. Prostřednictvím jedi-
nečného příběhu mladého chlapce 
Šimona a jeho židovského kamaráda 
Isaka, kteří musí čelit nepříznivému 
období druhé světové války.

Hrají: Bill Skarsgård, Helen 
Sjöholm, Jan Josef Liefers

6. 6. v 19.30
Rychle a zběsile 6
Akční / USA / 145min / titulky / 

110,- / 12+
Některé motory nezadřete, i když 

jezdíte zásadně jen s pedálem plynu 
zašlápnutým v podlaze. Vin Diesel, 
Paul Walker a Dwayne Johnson se 
vracejí v dalším díle jedné z nejúspěš-
nějších fi lmových sérií současnosti..

Hrají: Vin Diesel, Dwayne John-
son, Paul Walker

7., 19., 26. 6. v 17.30
Kovář z Podlesí
Pohádka / Česko / 100min / 110,- 
Podlesí je malá vesnička, kterou se 

před lety přehnala válka s Turkem. 
Dobré houbové víly byly tehdy požá-
dány o pomoc, ale protože vykonaly 
dobro i zlo zároveň, byly potrestány 
a staly se z nich houbové baby. A na 
Podlesí za to padla kletba. Teď přišel 
čas vše napravit, ale ve vsi se objevil 
Drak.

Hrají: Bolek Polívka, Josef Somr, 
Milan Markovič, Jiří Pecha

7. - 8. 6. v 19.30
Skyfall
Akční, Th riller / Velká Británie / 

144min / titulky / 80,-
Daniel Craig je zpět jako Agent 007 

v nové, v pořadí již 23-té bondovce s 
názvem SKYFALL. Tentokrát bu-
de Bondova loajalita vůči M ( Judi 
Dench) vystavena nelehké zkoušce, 
když ji začne pronásledovat její vlast-
ní minulost. 007 musí vystopovat a 
zneškodnit narůstající hrozbu, ať už 
ho to stojí cokoliv.

Hrají: Daniel Craig, Javier Bardem, 
Judi Dench, Ralph Fiennes

8. - 9. 6. v 15.30
Alvin a Chipmunkové 3
Animovaný, Komedie / USA / 

87min / BIJÁSEK, dabing / 60,-
Tentokrát si naši staří známí vyrá-

žejí užít prázdniny na luxusní výletní 
loď, kterou svým dováděním během 
chvíle obrátí naruby. Chimpunko-
vé a Chipett ky páchají na parníku, 
který se stal dočasně jejich hracím 
hřištěm, jednu lumpárnu za druhou 

a zpestřují tak prázdniny nejen sobě, 
ale i všem ostatním pasažérům.

Český dabing: Zbyšek Pantůček, 
Martin Stránský, Jan Maxián, Tomáš 
Juřička

9. 6. v 17.00 a 12. 6. v 19.30
Smrtelné lži
Drama, Th riller / USA / 107min / 

titulky / 90,- / 12+
Finanční magnát Robert Miller se 

jeví jako úspěšný podnikatel mají-
cí navíc dokonalý rodinný život. Za 
zdmi jeho dokonalého sídla mu ale 
vše přerůstá přes hlavu. Zoufale se 
snaží dokončit prodej svého obchod-
ního impéria dříve, než se přijde na 
jeho podvody.

Hrají: Richard Gere, Tim Roth, Su-
san Sarandon

11. - 12. 6. ve 20.00
Nevědomí
Sci-fi , Akční, Fantasy / USA / 

124min / titulky / 100,- / 12+
Planeta Země to má v roce 2073 

spočítané. Drtivý útok mimozemské 
civilizace se sice před lety podaři-
lo odrazit, ale přestala být místem k 
životu. Na jejím povrchu zůstalo jen 
pár techniků, kteří z ní mají odčerpat 
zbývající přírodní bohatství.

Hrají: Tom Cruise, Morgan Free-
man, Olga Kurylenko

12. 6. v 17.00
Renoir
Drama / Francie / 111min / BIO 

RÁJ, titulky /  50,-
Píše se rok 1915 a malíř Auguste 

Renoir i jeho syn Jean jsou pozna-
menáni smrtí ženy i matky zároveň. 
Jejich životy však změní mladá krás-
ka s ohnivými vlasy, která jim dodá 
ztracenou energii a uměleckou inspi-
raci.

Hrají: Michel Bouquet, Christa 
Th eret, Vincent  Rott iers

13. - 14., 27. 6. v 17.30 a 21., 
26. 6. ve 20.00
Podfukáři
Krimi, Komedie / USA / 116min / 

PREMIÉRA , titulky / 110,- / 12+
Takhle nějak by to vypadalo, kdy-

by Dannyho parťáci uměli kouzlit. 
Právě v jejich elegantním stylu to-
tiž pracují Podfukáři – tým špičko-
vých iluzionistů, který v rámci svých 
efektních kouzelnických show pro-
vádí ještě efektnější bankovní loupe-
že zaměřené proti zkorumpovaným 
fi nančníkům.

Hrají: Jesse Eisenberg, Isla Fisher, 
Morgan Freeman

14. 6. v 17.00 a 30. 6. v 19.30
Nemají pokoj svévolníci
Th riller / Španělsko / 114min / ti-

tulky / 100,- / 15+
Film odhaluje těžko proniknutelné 

sítě prostituce, špinavého obchodu s 
drogami i terorismu, které jsou ob-
rovským celosvětovým problémem. 
Vypráví příběh zkorumpovaného 
policejního veterána inspektora San-
tose Trinidada, alkoholika, který v 
nočním klubu zavraždí tři nevinné 
lidi. 

Hrají: José Coronado, Rodolfo 
Sancho, Helena Miquel

15. - 16. 6. v 15.30
Čtyřlístek ve službách krále
Animovaný, Dobrodružný / Česko 

/ 90min / 70,-
Čtyřlístek může získat císaři zá-

zračný kámen mudrců a zachránit 

tak císaři život i korunovační kleno-
ty, o které usiluje proradný alchymis-
ta Kelly. A tak se rozběhne kolotoč 
neuvěřitelných střetů, konfl iktů a 
peripetií, Fifi nka, Myšpulín, Piňďa a 
Bobík se dostanou i na císařský dvůr, 
kde jim doslova půjde o život…

Mluví: Ivan Trojan, Tereza Bebaro-
vá, Bohdan Tůma, Ondřej Brzobo-
hatý

15. - 16. 6. v 17.00
Hobit: Neočekávaná cesta
Fantasy, Dobrodružný / USA, No-

vý Zéland / 169min / dabing / 50,-
Film sleduje cestu hlavní posta-

vy Bilbo Pytlíka, který se ocitne na 
dobrodružné výpravě. Cílem cesty je 
si znovu nárokovat ztracené trpasli-
čí království Erebor. Bilba nečekaně 
osloví čaroděj Gandalf Šedý, díky 
kterému se ocitne ve společnosti tři-
nácti trpaslíků v čele s legendárním 
bojovníkem Th orinem.

Hrají: Martin Freeman, Stephen 
Hunter, Peter Hambleton

15., 21. 6. v 17.00 a 25. 6. v 19.30
Jedlíci aneb Sto kilo lásky
Komedie / Česko / 108min / 90,-
Do sanatoria se sjíždějí pacienti 

s cílem zhubnout. A i když každý z 
nich k tomu má jiný důvod, všichni 
tu teď pod dohledem asketického 
primáře podstupují nejroztodivnější 
procedury a cvičení, to vše navíc bez 
jídla a alkoholu. Tím se pro většinu 
z nich pobyt v sanatoriu stává noční 
můrou.

Hrají: Martin Stropnický, Veronika 
Žilková, Dagmar Patrasová

15., 26. 6. v 19.30
Kříž cti
Akční, Historické drama / Norsko, 

Švédsko / 100min / titulky / 100,- / 
15+

Válečné drama, inspirované skuteč-
nými událostmi z válečných 40. let 
minulého století. Po vzájemném se-
střelení britského a německého leta-
dla se členové jednotlivých posádek 
střetnou uprostřed zasněžené norské 
vysočině v osamocené lovecké chatě.

Hrají: Rupert Grint, Florian Lukas, 
David Kross, Stig Henrik Hoff 

16., 29. 6. v 17.00
Velká svatba
Komedie / USA / 90min / titulky 

/ 110,-
Missy a Alejandro jsou mladí, krás-

ní a chtějí se vzít. Na tom by nebylo 
nic tak divného, jen kdyby se do věci 
nevložila Alejandrova přísně katolic-
ká biologická matka, která rozhodla 
letět přes půl světa, aby se chystané 
svatby zúčastnila. A právě její bigot-
ní přístup k víře se neslučuje se sku-
tečností, že manželé Griffi  novi, kteří 
Alejandra vychovali jako vlastního, 
jsou rozvedeni.

Hrají: Robert De Niro, Diane Kea-
ton, Susan Sarandon

17. - 18. 6. v 19.30
Fulmaya, děvčátko s tenkýma
nohama
Dokument / Česko / 76min / 

120,- 
Hlavní postavou nového českého 

celovečerního dokumentárního fi l-
mu je slovenská muzikantka a hereč-
ka Dorota Nvotová, která k celému 
snímku také zkomponovala hudbu, a 
její nepálské alter ego Fulmaya žijící 
v Nepálu.

Hraje: Dorota Nvotová

19. 6. ve 20.00 a 20. 6. v 17.30
Hurá na Francii
Komedie / Francie / 97min / PRE-

MIÉRA , dabing / 100,- / 12+
Muzafar a Feruz jsou dva pasáci ov-

cí z Taboulistanu…malé zemičky ve 
střední Asii, o které nikdy nikdo ne-
slyšel. Aby se o ní konečně svět do-
zvěděl, rozhodne se ji syn prezidenta 
kapičku zpropagovat a povolá tyto 
dva dobráky na jejich životní misi: 
zničit Eiff elovku!

Hrají: José García, Michaël Youn, 
Isabelle Funaro

19. 6. v 17.00
Cesta do lesa
Lesní komedie / Česko / 110min / 

50,- / 12+
Honza pracuje v lese jako pomoc-

ný dělník - pomáhá lesákům. Marké-
ta se živí masážemi a alternativním 
léčením pacientů. K tomu používá 
různé psychotropní rostliny a houby, 
což vede ke konfl iktu se staroused-
líky a poté s protidrogovou policií. 
Dcera Anyna navštěvuje přespolní 
ZŠ, kde však stále propadá, protože 
se toulá po lesích a místo z učebnic 
se učí z přírody.

Hrají: Tomáš Vorel Jr., Anna Lin-
hartová, Bolek Polívka, Eva Holubo-
vá

20., 23. 6. ve 20.00 a 21. - 22. 6.
 v 17.00
Muž z oceli
Fantasy / USA / 143min / PRE-

MIÉRA , titulky / 100,- / 12+

23. 6. v 17.00
Muž z oceli 
/ 3D, titulky / 130,- / 12+
Mladý chlapec zjistí, že má mimo-

řádné schopnosti a že není z této 
planety. Jako mladý muž se vydá na 
cestu za zjištěním, odkud pochází a 
s jakým záměrem byl vyslán na Ze-
mi. Ale hrdina, který má zachránit 
svět před zničením a stát se symbo-
lem naděje pro celé lidstvo se v něm 
teprve musí objevit.

Hrají: Henry Cavill, Amy Adams, 
Michael Shannon, Kevin Costner

20. 6. v 17.30
Trans
Drama, Krimi / USA, Francie / 

101min / titulky / 110,- / 12+
Historik umění Simon ( James 

McAvoy) pracuje v aukční síni, kde 
se draží umělecká díla. Spolčí se 
zločineckým gangem a dohromady 
ukradnou Goyův obraz v ceně mili-
onů dolarů. Po ráně do hlavy, kterou 
během loupeže utrží, však zjistí, že si 
nevzpomíná, kam cenné dílo ukryl.

Hrají: James McAvoy, Vincent Cas-
sel, Rosario Dawson

21. - 22. 6. v 19.30
Atlas mraků
Fantasy, Sci-Fi, Dobrodružný / 

USA, Německo / 164min / titulky / 
80,- / 12+

Filmová adaptace románu Davida 
Mitchella vypráví šest žánrově odliš-
ných příběhů, které se odehrávají v 
různých časech a na různých místech 
od začátku 19. století až po postapo-
kalytickou budoucnost. Film zobra-
zuje myšlenku kontinuální propoje-
nosti našeho bytí a především našich 
činů napříč časem a prostorem, kde 
všechno má svoji příčinu i následek.

Hrají: Tom Hanks, Halle Berry, 
Jim Sturgess, Hugo Weaving, Hugh 
Grant
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do 4. 6. 
IRENA FILA WAGNEROVÁ 
- HLEDÁNÍ ŘÁDU
Výstava obrazů.
Minigalerie Trifoil, grafi cké papíry, 

Husova 10

do 9. 6. 
BOSCH DIESEL 
OGV, Masarykovo nám. 24

do 9. 6. 
JINÉ ROZMĚRY VNÍMÁNÍ
Soubor surrealistických fotoobrazů 

Pavla Bezděčky.
Kavárna Muzeum, Masarykovo 

nám. 55

do 10. 6. 
O JEŽKU BODLINKOVI   
Tvorba dětí jihlavských MŠ v rámci 

programu prevence městské policie.
Městská knihovna, Hluboká 1

do 16. 6. 
ROMANTICKÁ ZASTAVENÍ 
ANEB STŘÍPKY Z MÓDNÍ 
HISTORIE
Pozvánka do období konce 19. a 

počátku 20. století, kdy móda doká-
zala skloubit krásu a praktičnost. 

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

do 19. 6.
CHOV A HISTORIE KA MZIČÍ 
ZVĚŘE V JESENÍKÁCH
Magistrát města Jihlavy, Masaryko-

vo nám. 1

do 23. 6. 
NATVRDLÍ A TVRDÉ
Kurátorka: Rea Michalová.
Výstavní projekt „Natvrdlí“ pre-

zentuje čtyři výrazné umělecké 
osobnosti, které svým dílem pro-
gramově obhajují pozice fi gurativní 
malby a rozvíjejí tradici poutavého 
obrazového sdělení. Toto výtvar-
né sdružení se na české výtvarné 
scéně počalo formovat na podzim 
roku 2008 a tvoří jej Karel Jerie 
(1977), Michal Novotný alias MI-
CL (1969), Lukáš Miff ek (1978) a 
Jaroslav Valečka (1972). Jako hos-

té vystavují dvě sochařky: Markéta 
Korečková a Paulina Skávová

OGV, Komenského 10

do 23. 6. 
PRA GA TRIPOLIS 
Ve spolupráci s Pražským literár-

ním domem. Doprovodná výstava k 
festivalu Mahler Jihlava 2013..

Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4

do 27. 6. 
NALEZIŠTĚ
Denisa Krausová, Petr Kovář, Jakub 

Tomáš.
Galerie - Horácké divadlo Jihlava, 

Komenského 22

do 30. 6. 
Pavel Horák - PAUL VAN DEN 
BERG: Jarní pěknůstky - obrazy, 
kresby, tisky
Prodejní výstava holandského ma-

líře českého původu.
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

do 30. 6. 
PÍSMO? KRESBA?
Skupinová práce klientů DTS Jihla-

va na výtvarném projektu.
Bez obav, prodejní galerie a výtvar-

ná dílna Denního a týdenního staci-
onáře Jihlava, Husova 16

do 30. 6. 
Eva Hurdová „OBRA ZY“
Prodejní výstava.
Knihkupectví a čajovna K&P, Ma-

sarykovo nám. 21

do 30. 6. 
PETR SOUKOP - SRÍ LANKA  
- ČTENÍ V OČÍCH
Výstava fotografi í.
Kavárna Dena, Fibichova 28

do 7. 7. 
O ZVUKU A LIDECH
Přemýšleli jste, jak vlastně zvuk 

vzniká? Jak jej vnímáme a zda nás 
může i klamat? Nyní máte mož-
nost ponořit se do taje zvuku, od-
halit mnohá tajemství a dozvědět 
se spoustu zajímavých věcí, nejen o 
světě ruchu a hudby.

Výstava hravou zážitkovou formou 
propojuje vzdělávání, kulturní vyžití, 
hru i zábavu. Určena především pro 
žáky ZŠ, rodiny s dětmi, zájmové or-
ganizace a širokou veřejnost.

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

do 21. 7. 
VŠICHNI JSME STVOŘENI 
Z LÁSKY
Mezinárodní výstava prací členů 

surrealistické skupiny Stir-up a jejich 
hostů.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

do 25. 8. 
ANTONÍN HUDEČEK 
Kurátorka: Mgr. Jana Bojanovská. 

Vernisáž: 24. 5. 2013 v 17.00 hod.
Výstava představí výběr z tvor-

by akademického malíře Antonína 
Hudečka (1872 - 1941), jednoho z 
nejvýznamnějších českých malířů 
přelomu 19. a 20. století a hlavního 
představitele české náladové krajino-
malby. 

OGV, Masarykovo nám. 24 

do 27. 9. 
20 LET GRA FICKÉ ŠKOLY 
V JIHLAVĚ

Práce studentů a učitelů Střední 
umělecké školy grafi cké a Vyšší od-
borné školy grafi cké.  

Masarykovo náměstí 37

Červen - září
ZVINO VA AFRICA 
Prodejní výstava originálních dře-

věných soch ze Zimbabwe.
Africká vesnice Matongo - areál.
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10

Červen - září
Prodejní výstava afrického 
výtvarného umění 
TINGATINGA 
Africká vesnice Matongo - škola.
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10

Červen
Od A do Z....
Práce dětí školní družiny ZŠ Hav-

líčkova Jihlava. DNK - foyer.
Divadlo  Na Kopečku, Psychiatric-

ká léčebna, Brněnská 54

31. 5. - 28. 9. 
ALEŠ KA UER - VNITŘNÍ 
VITRÁŽE
Součástí vernisáže bude hudební 

performance Aleše Kauera a Tomáše 
Reinera nazvaná Vnitřní vitráže. 

Galerie Na dně (na chodbě Diva-
delního klubu v Horáckém divadle) 

1. 6. - 30. 9. 
POEZIE PSANÁ DO KRA JINY 
Fotografi cká výstava RNDr. Milana 

Macháčka. 
Nový vstupní areál zoo - výstavní 

místnost.

1. 6. - 31. 8. 
ZA STROMY ROKU  
Výstava fotografi í Petra Francána. 
Nový vstupní areál zoo  - Informač-

ní centrum 

1. 6. - 20. 6. 
VÝBĚR GRA FIKY 
Z DEPOZITU GALERIE
M+K galerie, Čajkovského 33

6. 6. - 28. 7. 
UMĚLECKÉ SDRUŽENÍ 
RA SVÁD
Skupinu Rasvád tvoří pět výtvar-

ných umělců, kteří společně studo-
vali na dvou brněnských fakultách: 
Fakultě výtvarných umění VUT a 
Pedagogické fakultě MU. Různost 
přístupů k výtvarnému vyjadřování 
- od malby přes konceptuální strate-
gie až po video a instalaci - prezen-
tuje pozoruhodný pestrý obraz sou-
časného umění. Přitom je výzvou 
po širší komunikaci nejen s diváky, 
ale i mezi jednotlivými autorskými 
přístupy v rámci jedné instalace.

OGV, Galerie Alternativa, budova 
Komenského 10

7. 6. - 5. 7. 
MICHAEL REYNEK 
- fotografi cké montáže 
Minigalerie Trifoil, grafi cké papíry, 

Husova 10

7. 6. - 7. 7. 
REYNEK
Bohuslav/kresby, grafi ky, Daniel/

fotografi e, Jiří/kresby, knihy, Micha-
el/fotografi e.

Zahájení výstavy 7. června 2013 v 
18 hodin 

Kostel Povýšení sv. Kříže, Křížová 4

22. - 23. 6. v 15.30
Kaštanka
Pohádkové pásmo v rámci promítá-

ní pro děti - BIJÁSEK / 68min / 50,-
Dášenka - Mnoho vody uteklo, 

Kaštanka,  Krtek a raketa, Dášenka - 
Jak sportovala, Čarovná rybí kostič-
ka, Dášenka - Jak šla do služby, Všu-
de dobře, doma nejlépe 

23. - 24. 6. v 19.30
Meteora
Romantický, Drama / Řecko / 

82min / titulky / 100,-
Podmaňivý příběh mladého řehol-

níka Th eodorose a jeptišky Uranie, 
žijících v ortodoxních klášterech na 
rozlehlých horkých pláních v Řecku, 
kteří se oddali striktním pravidlům 
svých církevních komunit. Jejich as-
ketický způsob života však naruší 
jejich narůstající vzájemná náklon-
nost, což v nich vyvolá pochybnosti 
o správnosti jejich volby.

Hrají: Th eo Alexander, Tamila 
Koulieva-Karantinaki

24. - 25. 6. ve 20.00 a 28. - 30. 6.
v 17.30
Th e Bling Ring
INFORMACE BUDOU NA WE-

BOVÝCH STRÁNKÁCH

26. 6. v 17.00
Láska je láska
Komedie, Romantický / Česko / 

109min / 50,- 
Osmnáctiletá Maruška žije se svým 

dědečkem Vlastimilem, touží potkat 
svého prince a prožít romantickou 
lásku, jakou zatím zná jen z fi lmů. 
Svého vysněného prince skuteč-
ně potká. S Markem prožije krásné 
prázdniny, první milostné dobro-
družství, ale také první zklamání...

Hrají: Petr Nárožný, Simona Stašo-
vá, Eliška Balzerová

26. 6. v 19.30 a 30. 6. v 17.00
Jen Bůh odpouští
Krimi, Th riller / Francie, Dánsko / 

90min / titulky / 120,- / 12+
Když Julianův bratr zabije prosti-

tutku, policie si pozve na pomoc 
Changa – Anděla pomsty, který do-
volí otci zavražděné, aby ho osob-
ně zabil. Tím však rozpoutá peklo, 
protože do situace se vloží Julianova 
matka, šéfk a jedné z nejmocnějších 
kriminálních organizací, která Julia-
na vysílá pomstít svého bratra.

Hrají: Ryan Gosling, Kristin Scott  
Th omas, Tom Burke

27. - 30. 6. ve 20.00
Světová válka Z
Sci-Fi, Th riller / USA / XXXmin / 

PREMIÉRA , titulky / 125,- / 12+
Gerry Lane (Brad Pitt ) pracuje pod 

hlavičkou Organizace spojených ná-
rodů jako expert na řešení nejrůzněj-
ších krizových situací. Kdykoliv se 
někde na světě mimořádně vyhrotí 
místní poměry, Gerry přijede a větši-
nou dokáže identifi kovat zdroj krize 
a nalézt řešení na uklidnění situace.

Hrají: Brad Pitt , Eric Wast, Mireille 
Enos

27. 6. V 17.00
Princezna
Drama / Finsko, Švédsko / 100min 

/ titulky / 90,- / 12+

Anna Lappalainenová, kabaretní 
tanečnice a masérka, která věřila, že 
je z urozeného rodu, že je „princez-
na“. 50 let ale strávila jako pacientka 
psychiatrické kliniky Kellokoski, kde 
vyprávěla svůj neobyčejný příběh že-
ny, které se matka v dětství zřekla.

Hrají: Katja Kukkola, Samuli Edel-
mann, Krista Kosonen, Peter Fran-
zén

29. - 30. 6. v 19.30
Nespoutaný Django
Western, Akční, Drama / USA / ti-

tulky / 165min / 80,- / 15+
Jižanské drama z období před vy-

puknutím Občanské války, jehož 
hlavním hrdinou je otrok Django. 
Ten má šanci získat díky nájemnému 
lovci lidí dr. Schultzovi svobodu, po-
kud se mu povede dopadnout vraž-
dící bratry Britt lovi.

Hrají: Jamie Foxx, Christoph 
Waltz, Leonardo DiCaprio

ZMĚNA V PROGRA MU VY-
HRA ZENA
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4. 6. v 19.00
Pavel Kohout: PSÍ MATKA  - „já 

namouduši nelžu, páni doktoři!“ - 
komorní monodrama pořádá  DS 
NaKop Tyjátr Jihlava, hraje Eva Čur-
dová v režii Petra Soumara.

5. 6. ve 14.00
nejen ZPÍVÁNÍ NA KOPEČKU  
Zábavný pořad pro pacienty PL.

7. 6. v 10.00
O SMOLÍČKOVI  
Pohádka pro dvě uklízečky a jed-

noho údržbáře a pro děti, které mají 
rády veselé pohádky. Hraje a pořádá 
NaKop Tyjátr Jihlava.

11. 6. v 17.00
SLAVNOSTNÍ AKA DEMIE 
zájmových oborů DDM 
Pořádá DDM Jihlava.

Brněnská 54

VELKÁ SCÉNA
1. 6. v 19.00
M. Frayn:  Bez roucha   
Komedie.
Za poněkud dvojsmyslným ná-

zvem se neskrývá žádná erotika, ný-
brž originální komedie z divadelního 
zákulisí. Děj plný zápletek a zvratů 
je obohacen vtipnými dialogy a bez-
pochyby pobaví každého, kdo je na-
laděn na nenáročnou, přitom však 
kvalitní zábavu.                                                                           

G /6/

3. 6. v 10.00
L. Carroll:  
Alenka v říši za zrcadlem
Pohádka.
Koho nezajímá, co se opravdu 

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

mimo předpl.

4. 6. v 19.00
M. Frayn:  Bez roucha                                                                               
H /6/

5. 6. v 19.00
Wasserman - Leigh: 
Muž z La Manchy
Muzikál.
Klasické „divadlo na divadle“. Cer-

vantes je zatčen a uvězněn vojáky 
španělské inkvizice poté, co sehrál 

komediální divadelní představení, 
které zesměšňovalo španělskou vlá-
du. Cervantesovi spoluvězni by si rá-
di rozdělili jeho majetek, ale autor se 
zoufale snaží zachránit rukopis své-
ho posledního díla. A aby si vězně 
získal, uspořádá s jejich přičiněním 
představení své nové komedie o ide-
alistickém rytíři Donu Quijotovi.

D /6/

6. 6. v 19.00
M. Frayn:  Bez roucha                                                                               
T /6/

7. 6. v 19.00
M. Frayn:  Bez roucha                                                                               
C /6/

8. 6. v 19.00
M. Frayn: Bez roucha                                                                               
B /6/

11. 6. v 17.00
M. Frayn: Bez roucha                                                                               
Š /6/

12. 6. v 19.00
I. S. Turgeněv - A. Máša:  Rváč
Turgeněvova romantická povíd-

ka se pro dramatika Antonína Mášu 
stala východiskem k strhujícímu dra-
matu o ženě mezi dvěma muži. Má-
ša Pěrekatovová, mladá a obletovaná 
dáma, řeší dilema, jestli dát své srdce 
mladému poručíku Kistěrovi, vzdě-
lanému, kultivovanému muži, anebo 
rytmistru Lučkovovi, muži se špat-
nou pověstí. Oba tito tak rozdílní 
muži jsou navíc dobrými přáteli, pro 
které láska ke stejné ženě předsta-
vuje těžkou zkoušku. Mášino váhá-
ní postupně vtahuje do milostného 
trojúhelníku další aktéry a ústí v ne-
vyhnutelné - souboj hlavních hrdinů, 
který je zároveň soubojem dvou vůlí 
a dvou rozdílných životních princi-
pů. 

X /5/

13. 6. v 19.00
M. Frayn:  Bez roucha                                                                               
L /6/

14. 6. v 19:00
M. Frayn:  Bez roucha                                                                               
K /6/

15. 6. v 19.00
F. Schiller:  Marie Stuartovna   
Historické drama.
Dramatický konfl ikt dvou královen, 

mimořádně inteligentní a racionální 
Alžběty a vášnivé a vášně vzbuzující 
Marie Stuartovny není jen výprav-
nou ilustrací dějinných událostí. Skr-
ze strhující drama dvou odlišných 
ženských osobností otevírá Schiller 
téma věčného boje rozumu a citu, 
vášně a chladnokrevnosti, nemilo-
srdně odhaluje principy mocenských 
bojů a ptá se po důležitosti hodnot, 
jakými jsou čest, odvaha a bezesporu 
i láska.                                                                         

E /6/

17. 6. v 10.00
L. Carroll:  
Alenka v říši za zrcadlem
 mimo předpl.

18. 6. v 19.00
M. Frayn:  Bez roucha                                                                               
J /6/

19. 6. v 19.00
M. Frayn:  Bez roucha                                                                               
O /6/

20. 6. v 19.00
F. Schiller:  Marie Stuartovna                                                                               
U /6/

21. 6. v 19.00
M. Frayn:  Bez roucha                                                                               
R /6/

25. 6. v 17.00
F. Schiller:  Marie Stuartovna                                                                               
M /6/ 

MALÁ SCÉNA
10. 6. v 9.00 a 10.30
V. Peška: O perníkové chaloupce  
aneb Jenom jako
Dramatizace klasické pohádky, je-

jímž principem je hraní si na pohád-
ku. Vše se děje „jenom jako“, tedy i 
děje strašidelné a kruté, které se dí-
ky tomuto principu stávají legrační a 
hravé.  Takové jsou i pohádkové po-
stavy, které nejenom pobaví a potěší 
malého diváka, ale i samotné herce.               

mimo předpl.

12. 6. v 17.00
U. Hub: Tučňáci na arše
Usměvavý, ale i poučný a také bib-

lický příběh o třech tučňácích, kteří 
přežijí potopu světa. Jak to uděla-
jí a zda jim v tom pomůže Bůh, se 
dozvíte z představení určeného všem 
věkovým kategoriím. Tučňáci na ar-
še slavili úspěchy na jevištích řady 
evropských zemí a nyní dopluli i k 
nám.    

mimo předpl.

22. 6. v 19.30
P. Vogel: Nejstarší řemeslo
Premiéra.
Tragikomedie o ženách, kterým 

nezbývá než dřít do roztrhání těla. V 
úvodu hry zastihneme pětici starých 
žen kdesi v New Yorku, kde se přes 
polední pauzu sluní na lavičkách v 
parku. Stařenky probírají témata, při-
měřená jejich věku a duševnímu roz-
položení, ale zvolna v nás začíná sílit 
podezření, že titul Nejstarší řemeslo, 
ač je to na první pohled vyloučeno, 
se vztahuje právě k nim...

mimo předpl.

24. 6. v 17.00
U. Hub: Tučňáci na arše
mimo předpl.

Komenského 22

do 10. 6. 
O JEŽKU BODLINKOVI   
Výstava - tvorba dětí jihlavských 

MŠ v rámci programu prevence 
městské policie.

5. 6. v 17.00
ROZVERNÉ NÁVRA TY 
MIAMSKÉHO LÉKA ŘE 
Beseda se spisovatelem Jiřím Lam-

berkem (lékař žijící v Miami).

6. 6. v 17.00
EXPEDICE MAHALI  
Cestopisná přednáška o východ-

ní Africe - s celou řadou fotografi í, 
krátkých fi lmů a vyprávění o měsíč-
ní cestě po Tanzanii, Keni, Ugandě, 
Rwandě a ostrově Zanzibaru. - To-
máš Černohous  - www.svetakraj.cz

10. 6. v 15.00 a 17.30
JAK NA PARA ZITY 
V NAŠEM TĚLÍČKU. 
Prevence chorob pomocí čínské 

medicíny. 
Další přednášky s besedou  chiro-

praktika Vinci Lászlo. Vstupné 50 
Kč.

13. 6. v 17.00
OHLÉDNUTÍ 
ZA JIHLAVSKÝMI ARCHIVÁŘI 
Přednáška PhDr. Vlastimila Svěrá-

ka, seznámení s osobnostmi, které v 
minulosti spravovaly archiválie tvo-
řící dnes fondy Státního okresního 
archivu Jihlava

17. 6. v 16.30
ALFRED RA DOK A VESNICKÉ 
DIVADLO 
Přednáška Reginy Havránkové. 

Přednáška se zabývá proměnou di-
vadelního života na našem území 
po roce 1945 a následně připomene 
osud jedné z nejvýraznějších osob-
ností české divadelní režie - Alfréda 
Radoka. 

Městská knihovna, Hluboká 1 

11. 6. - 23. 6. 
JIHLAVSKÝ HAVÍŘSKÝ 
PRŮVOD
Reportážní fotografi e z předcho-

zích ročníků jihlavských havířských 
průvodů.

Kavárna Muzeum, Masarykovo 
nám. 55

12. 6. - 16. 6. 
KA KTUSY A SUKULENTY
Tradiční prodejní výstava Klubu 

pěstitelů kaktusů a sukulentů Jihlava.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

18. 6. - 3. 9. 
EGYPT 
Výstava prací žáků výtvarného obo-

ru ZUŠ Jihlava.
Městská knihovna, Hluboká 1

21. - 22. 6. 
JOHANN HAUPT 
A JIHLAVSKÝ HAVÍŘSKÝ 
PRŮVOD
Magistrát města Jihlavy, Masaryko-

vo nám. 1

25. 6. - 4. 8. 
ŤAN-ŠAN: VRCHOLY 
A JEZERA  NEBESKÝCH HOR
Výstava cestovatele Michala Čer-

ného přináší několik pohledů na le-
dovce, vrcholy a jezera tohoto málo 
známého asijského pohoří.

Kavárna Muzeum, Masarykovo 
nám. 55.

27. 6. - 18. 8. 
HEJNA VÁCLAV. BARVA 
A BYTÍ  
Kurátor: Harald Tesan.
Tato retrospektiva představuje 

rozsáhlé životní dílo malíře a grafi -
ka Václava Hejny (1914 - 1985), jež 
zahrnuje širokou škálu výtvarných 
projevů od existenciální fi gurace 30. 
Let až po objektovou tvorbu let 60. 
Hejnova malba byla soustředěna na 
postavu a její podobu danou moder-
ní civilizací. Kromě fi gurální tvorby 
se věnoval krajinářství a zátiším.

OGV, Komenského 10

28. 6. - 25. 8. 
ARCHEOLOGIE 
NA HRA NICÍCH MEZI 
Čechami, Moravou a Rakouskem
výstava mapující archeologii regio-

nu jižních Čech, Vysočiny, jižní Mo-
ravy a Dolního Rakouska od pravěku 
do novověku

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58
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1. 6. sobota
FC VYSOČINA JIHLAVA 
– SK Slavia Praha
Gambrinus liga 2012-2013. Fot-

balový stadion na ul. Jiráskova v 17 
hodin.

4. 6. úterý
Talentovky do sportovních 
tanců (latinsko-amerických 
a standardních) pro chlapce a dívky 
ve věku 5 – 9 let
Baletní sál TJ Sokol Bedřichov, So-

kolovská 122c, Jihlava v 17 hodin. 
Pořadatel: TK Chrisstar Jihlava při 

TJ Sokol Bedřichov, www.chrisstar.cz

8. 6. sobota
3. kolo Krajského přeboru 
Vysočiny družstev mužů, žen 
a mládežnických kategorií
Atletický stadion Na Stoupách v 9 

hodin. Pořadatel: Atletika Jihlava.

10. a 11. 6. pondělí a úterý
Celostátní fi nále 16. ročníku 
McDonald´s Cupu 2012/2013
Stadion FC VYSOČINA JIHLAVA 

na Jiráskově ulici.

14. – 22. 6.
MČR v motorovém paraglidingu
Letiště Henčov. Pořadatel: Aero-

klub Jihlava, www.aeroklub-jihlava.cz

21. 6. pátek
OKOLO RUDNÉHO
Start: Lyžařská sjezdovka Ji – Zbor-

ná, 18.00 hodin, prezentace od 16.30 
hod. Pořadatel: Běžec Vysočiny

22. 6. sobota
5. HVĚZDICOVÝ POCHOD 
NA ČEŘÍNEK 
Start: libovolný, cíl: 9.00 – 15.00 

hod. turistická chata na Čeřínku. 
Dvoustovka, PĚŠÍ

28. 6. v 17.00
Josef Veselý: KŘEST NOVÉ 
KNIHY A BESEDA 
S AUTOREM
Úplně poprvé (a možná i napo-

sled) se uskuteční přednáška/disku-
ze s panem Josefem Veselým k pří-
ležitosti vydání jeho nové knihy: O 
podobách démonů.

Přednáška a diskuze bude odborná 
a není proto vhodná pro začáteční-
ky, ale pouze pro zájemce, kteří se v 
tomto oboru již pohybují a mají po-
kročilé znalosti o tématu a jeho ter-
minologii.

Antikvariát Jihlava - Čajovna & Bar, 
Brněnská 8, www.antikvariat-jihlava.cz

31. 5. ve 22.00
Lipstick DANCEHALL special 

feat. DJ SCARFACE / STREJDA 
FILÍ

5. 6. v 19.00
Grafk a & Hell party 

7. 6. ve 22.00
SOUL Party!

88. 6. ve 22.00
KOPR 2013 - WARM UP!

14. 6. ve 21.00
KOONDA HOLAA (USA) feat. 
STEVE MACKA Y (IGGY 
POP / THE STOOGES / USA) 
& MICHAL MLEJ (CZ) 
- THE AMBER ROUTE 
TOUR 2013

15. 6. ve 21.00
Nekompromisně Tour 2013 feat. 
X-CORE / STREETMACHINE 
/ ABSOLUTE ZERO

16. 6. ve 14.00 - 18.00
SOULBAZAR 2.

21. 6. ve 22.00
DIRTY DANCING No.3 
/Jihlava/           

22. 6. 
ELEKTROSWING V SOULU!

26. 6. v 19.00
VRA K SOULDIERS SHOW

28. 6. ve 21.00
Classic Hip Hop feat. 
TAFROB & JAY DIESEL

8. 6. ve 21.00
SOTURY, RENTGEN, GARA NT

14. 6. ve 21.00
UNITED BEATS DNB 
EDITION II.

15. 6. ve 21.00
Green Day revival Praha
PROXIMITY

22. 6. ve 21.00
KA RA KUM + ARA XA

29. 6. ve 21.00
KONEC ŠKOLNÍHO ROKU 
V KLUBU JEŽEK
Hrají:
Ustřední topení, Arsen.cz, Větrák, 
Off spring revival, Boonker

29. 6. v 17.00
BACK TO THE 90‘

Mostecká 10

21. 6. v 17.00
POVÍDÁNÍ O FILIPÍNÁCH 
- Ing. Jiří Džambik 
Posezení při čaji a seznámení s po-

znatky z cesty za osvojením fi lipín-
ského léčení. Začátek v 17 hod. Ce-
na: zdarma. Rezervace na mob: 603 
730 667. 

U Větrníku 13

Brněnská 29
9. 6. ve 14.00
TANEČNÍ VYSTOUPENÍ 
ZÚ DDM JI
Přehlídka různých taneční vystou-

pení ZÚ DDM Jihlava. Všechny 
srdečně zveme. V divadle DIOD. 
www.ddmjihlava.cz

11. 6. v 17.00
SLAVNOSTNÍ AKA DEMIE 
dětských zájmových útvarů 
DDM Jihlava
Závěrečné vystoupení hudebních a 

tanečních ZÚ, které se vzdělávají na 
DDM 

Jihlava. Srdečně zveme rodiče i ši-
rokou veřejnost. 

Divadlo Na Kopečku, Brněnská 54 

9. 6.v 15.00 a 18.00
STREET BUSTERS SUMMER 
PROMO SHOW 2013
Se svým vystoupením se představí 

všech 250 tanečníků od čtyřletých 
dětí až po dospělé. Vstupné 80 - 120 
Kč. DKO Jihlava v 15:00 a v 18:00 
hodin. 

Pořadatel: Street Busters, www.
street-busters.cz

12. 6. v 19.00
Geraldine Aron: MŮJ BÁJEČNÝ 
ROZVOD
Eliška Balzerová sama na jevišti ve 

všech osmnácti rolích. VYPRODÁ-
NO.

Pořadatel: Zbyněk Židek. Divadel-
ní sál DKO Jihlava v 19:00 hodin, 
www.dko.cz 

15. 6. ve 14.00
23. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA  
DĚTSKÝCH FOLKLORNÍCH 
SOUBORŮ
Celostátní přehlídka dětských folk-

lorních souborů, jedna z nejpres-
tižnějších akcí oboru, se koná vždy 
jednou za dva roky. Při této výjimeč-
né příležitosti se na jednom pódiu 
představují dětské folklorní soubory, 
které byly postupně vybrány v jed-
notlivých oblastních a posléze kraj-
ských kolech, tedy soubory, které na 
jedno jeviště přinášejí to nejlepší, co 
v daném období vzniklo v tvořivě 
naladěných laboratořích dětských 
folklorních souborů. 

Divadelní sál DKO Jihlava, vstup 
volný 

Tolstého 2

5. 6. v 19.30
JAK SBALIT ŽENU
Hořkosměšná sonda do světa „hol-

kaholiků“, přibližující proměnu ne-
smělého muže ve smělého a zároveň 
příběh o ženách, ze kterých se stávají 
jen rutinně odškrtávaná čísla v zápis-
níku. Hraje Buranteater, 

www.buranteatr.cz.

7. 6. v 19.30
ROZPAL MĚ, SAKRA !
Divadelní spolek Saši Liškové, ZUŠ 

Jihlava
Vítězné studentské představení.
Žáby a hormony ve vítězném před-

stavení přehlídky studentských diva-
delních souborů JID 20-13. Divadel-
ní adaptace norského fi lmu, který byl 
natočen podle norské knihy. Přesto 
se příběh sedmnáctileté Aleny ode-
hrává u nás, protože láska, sex a přá-
telství mají všude stejnou sílu. Trak-
tor! Nevhodné pro děti do 15 let!

8. 6. v 19.30
ALINE NOT ALONE
Výjimečná osobnost temperament-

ní Kubánky v poetické life story za 
živého doprovodu kytaristy. Soubor: 
Granhoj Dans (DK). 

12. 6. v 19.00
B. MARTINŮ: 
DIVADLO ZA BRÁNOU
Sólisté, balet a orchestr HAMU, 

Valentina Shuklina - dirigent
Opera a balet o třech dějstvích.
Komická opera s pantomimou. 

Hravost a nápaditost díla Bohuslava 
Martinů přivábila tým mladých in-
scenátorů, kteří se rozhodli Divadlo 
za bránou po delší době oživit na 
scéně. Okouzleni poetickými obrazy, 
stvořenými z hudby a pohybu, oživu-
jí křehkou formu do vtipné a barvi-
té, na první pohled lidsky prosté, ve 
skutečnosti umělecky velmi náročné 
podívané.

19. 6. v 19.30
PISUM SATIVUM
JAMU Brno & Karine Ponties 

(FR/BE).
Všichni se drží v brlohu... Ten, kdo 

z něj vyjde, přinese do jejich hlav 
nejistotu a zmatky. Hra oslavuje ab-
surdní metamorfózy a chybné poku-
sy. „Pisum Sativum“, jeskynní zpěv z 
doby chlupů.

21. 6. ve 21.00
CCTV ALLSTARS, MIDI LIDI
Elektro, video, láska.
Elektropopová kapela s frontmanem 

Petrem Markem, s nejedním přesa-
hem a s originálními českými texty, 
Vás rozhodně nebude nudit. CCTV 
Allstars je mezinárodní skupina, je-

jichž styl lze nazvat jedině jako „full 
rhythm“. Globální fůze národností 
kolem zpěváka Eddy Allena zaplňuje 
mezery v české hudební kultuře.

Tyršova 12

12. 6. v 8.30 a 10.00
VESELÉ TRA MPOTY 
KA ŠPÁRKA  A KA LUPINKY 
Klasická pohádka s písničkami pro 

děti MŠ, ZŠ. Hraje Divadlo Julie Ju-
rištové Praha.

14. 6. v 10.00 a 13.30
Divadelní vystoupení 
DTS Jihlava
Hraje a pořádá DTS Jihlava.
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