
Lubomír
Dohnal

Koncerty dechové hudby 
na Masarykově náměstí

8. 8. v 16.00
ZUBERSKÁ ŠESTKA 

Promenádní koncert dechové 
hudby ze Zubří 

15. 8. v 16.00
BOHEMIA JIRKY PRA JERA 
Promenádní koncert dechové 
hudby z Českých Budějovic 

22. 8. v 16.00
BRŤOVSKÁ ŠESTKA 

Promenádní koncert dechové
hudby z Brťova u Černé Hory 

29. 8. v 16.00
SAMSONKA 

Promenádní koncert dechové 
hudby z Českých Budějovic 

Na magistrátu 
připraveni

Budeme čekat ve frontách na do-
klady, jak to občas zaznívá v médiích, 
nebo je tomu na jihlavském magis-
trátu jinak? Na to jsme se ptali tajem-
níka Lubomíra Dohnala.

V televizi zaznívají nářky na 
dlouhé čekací doby na vydání no-
vých cestovních dokladů. Situace 
na jihlavském magistrátu je však 
jiná. Proč?

K tomuto problému jsme přistou-
pili vážně již před léty. Udělali jsme 
taková opatření, která našim klien-
tům vyhovují. Provedli jsme rozsáhlé 
úpravy pracovní doby, provedli jsme 
přeškolení úředníků v rámci zastu-
pování, takže agendy máme zajištěny 
pokud možno v plném rozsahu. 

I o dovolených?

Ano. Někdy nastávají problémy ne 
z naší viny s připojením do státní-
ho systému, klienti se na nás mračí, 
nicméně nemůžeme takovou chybu 
ovlivnit nebo jí předejít. 

Máme pracovní dobu od 7 hodin 
do 17, více nám nedovoluje zákoník 
práce.                 (Pokračování na str. 3)

TAKÉ Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie se představil na letošním Festivalu sborového umění v Jihlavě. Úspěšně vystoupil 
např. při koncertu v Mahlerově parku, mj. s populárními skladbami od skupiny ABBA nebo od Simona a Garfunkela.

Foto: Jiří Varhaník 

Jihlavský sborový festival
 sklidil vysoká hodnocení

Festival sborového umění v Jihlavě 
(FSU), nejdéle trvající hudební festi-
val v Česku, přivedl v červnu do Jih-
lavy sbory z ČR, Slovenska a Polska. 

Na tři dny se do Jihlavy od 28. do 
30. června sjely stovky pěvců všech 
generací z více než desítky sborů. 
Akce s podporou jihlavského magis-
trátu už dosáhla 56. ročníku. Kon-
certovalo se v DKO, v rekonstruo-
vaném kostele Povýšení sv. Kříže, ale 
díky dvěma koncertům v Mahlerově 
parku se zpěv promítl i do atmosfé-
ry v ulicích. Doprovodný koncert se 
navíc konal 28. 6. také v kostele sv. 
Františka Serafi nského v Golčově Je-
níkově. 

Jihlavský FSU navazuje na starou 
tradici Mistrů pěvců jihlavských. Mi-
strovský zpěv se tu mezi měšťany ob-
jevil už na přelomu 15. a 16. století, 
inspirován jihoněmeckými městy, 
odkud tuto ideu přivezli obchodníci 
s jihlavským suknem.  

„Kolik akcí vznikalo s vidinou za-

ložení tradice, a kde jsou dnes… Při-
znejme si, jak těžké je někdy dát do-
hromady například jen dvě představy o 
fungování čehokoli. Co teprve, když je 
takových představ třeba třicet,“ ocenil 
umělecký význam i organizaci FSU 
primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal.  

V minulých letech FSU přivedl do 
Jihlavy sbory např. z Jihoafrické re-
publiky, Filipín, Mexika, Číny nebo 
USA. Letos sbory přijely ze Suši-
ce, Žďáru nad Sázavou, Prahy, Brna, 
Ostravy, Pardubic, Hradce Králové, 
Pacova či ze Zlína. K vrcholům  pa-
třily podle hodnocení výkony pěvců 
ze Žiliny a z polských Katowic: „To 
už byla světová špička a úroveň, jakou 
Jihlava dlouho neslyšela,“ uvedl např. 
jeden z porotců, šéfdirigent Filhar-
monie G. Mahlera Jihlava Jiří Jakeš. 

Vysoká hodnocení sklidil FSU 
2013 také od dalších porotců, kapa-
cit českého sborového zpěvu. „Vy-
značoval se vysokou uměleckou úrovní, 
velmi dobrou návštěvností, objevnou 

dramaturgií a v neposlední řadě i bez-
problémovou organizací,“ uvedl např. 
Zdeněk Vimr, přední český sbormis-
tr (sbor Nová Česká píseň) a peda-
gog, který sbormistrovství učil na 
univerzitě v Plzni. 

Také podle prof. Jana Vičara (hu-
dební skladatel působící na pražské 
HAMU) pořadatelé FSU zužitkovali 
nepolevující zájem českých sbormis-
trů o účast na prestižní akci: „Vhodně 
naplnili osvědčený rámec a přes ome-
zené fi nanční prostředky propojili as-
pekty interpretační s kompozičními a 
hlediska regionální s celostátními a me-
zinárodními…“ 

Od příštího roku se festival pod-
le slov organizátorů ze Společnosti 
pro FSU zřejmě přesune už na první 
červnový víkend. Nový termín má 
z hlediska čerpání dovolených lépe 
vyhovovat samotným sborům a také 
zabrání termínové kolizi festivalu s 
další už tradiční akcí, poutí na jihlav-
ském náměstí.                                     -jv-

Novela zákona o místních poplatcích ukládá od 1. ledna 
2013 povinnost platit poplatek za komunální odpad (po-
platek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů) i 
za byty a rodinné domy, ve kterých není hlášena k trvalé-
mu pobytu žádná fyzická osoba. 

Jde například o domy a byty, které majitelé pronajímají, 
nájemníci produkují stejně jako ostatní obyvatelé města 
odpad, ale nepodílí se na nákladech na svoz odpadu. Pro 
rok 2013 to je poplatek ve výši 700 Kč za byt nebo rodinný 
dům za kalendářní rok. 

„Doposud platily poplatek pouze fyzické osoby, které měly v 
Jihlavě trvalý pobyt a fyzické osoby, které měly ve vlastnictví 
stavbu určenou k individuální rekreaci,“ doplnila pracovnice 
ekonomického odboru Miluše Šmardová.

Vlastnictví výše uvedených nemovitostí je dle obecně 
závazné vyhlášky č. 4/2012 nutné nahlásit na oddělení po-
platků, ekonomický odbor Magistrátu města Jihlavy. Splat-
nost poplatku je 30. června 2013, z několika stovek maji-
telů svoji povinnost zatím splnila necelá stovka. Úřad bude 
provádět kontroly, v případě nesplnění oznamovací povin-
nosti je možné poplatníkovi uložit i pokutu.                       -rt-

Majitelé domů neuhradili poplatek za odpad



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

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:
   

44
45
89
58
36
94

-
5

53
5

153
Město Jihlava má k 30. 6. 2013 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  50.259 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci červen 2013
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Ve Znojemské ulici v centru Jihla-
vy je dokončeno ubourávání rohu 
domu a rozšíření frekventovaného 
chodníku. Znamená to, že do cent-

Doprava v centru se vrací 
do původního režimu

ÚPRA VOU rohu budovy na Znojemské ulici se rozšířil prostor pro chodce a znač-
ně tak vzrostla bezpečnost křižovatky.                                           Foto: archiv MMJ

V Jihlavě u památníku Smírčí ka-
meny proběhlo tradiční vzpomínko-
vé setkání na oběti komunistického 
režimu, kdy v padesátých letech ve 
vykonstruovaných procesech umí-
rali nevinní lidé. K pomníku položili 
květiny zástupci města Jihlavy, Kraje 
Vysočina, Poslanecké sněmovny, Se-
nátu, Konfederace politických vězňů 
i veřejnost. 

Komunistické politické procesy 
padesátých let, označované také ja-
ko justiční vraždy, zanechaly více 
než 200 popravených a přes 200 tisíc 
uvězněných lidí, další statisícům lidí 
tak režim sebral nejbližší příbuzné, 
domovy, majetek, upřel vzdělání či 
zaměstnání. 

„Komunistický režim si svými meto-
dami v mnohém nezadal s nacismem. 

Zatímco nacismus drtivá většina spo-
lečnosti odsuzuje, ke komunismu jsou 
mnozí tolerantní. Tolerují komunistické 
symboly, a dokonce jim nepřijde divné, 
že následovníci KSČ v dnešní KSČM 
se spolupodílejí na vládě, i když „zatím“ 
v krajích,“ uvedl ve své řeči náměstek 
primátora Josef Kodet. 

Uctít památku nevinných obětí 
přišli a k šesti desítkám přítomných 
promluvili také poslankyně Jana Fis-
cherová, radní Kraje Vysočina Martin 
Hyský a člen rady Konfederace poli-
tických vězňů Karel Linhart, květiny 
poslal také senátor Miloš Vystrčil.  

Setkání u Smírčích kamenů před-
cházela mše v kostele sv. Ignáce na 
Masarykově náměstí v Jihlavě. Akci 
pořádalo město Jihlava a Konfederace 
politických vězňů ČR.                       -rt-

Jihlava si připomněla justiční 
vraždy nevinných lidí

KA ŽDOROČNĚ si Jihlava připomíná oběti komunistického režimu setkáním u 
Smírčích kamenů.                                                                                  Foto: archiv MMJ

CELKEM pět dnů trvala Jihlavská pouť, ovšem studené a deštivé počasí koncem června značně ovlivnilo návštěvnost atrakcí 
na Masarykově náměstí.                                                                                                                            Foto: Jaroslava Melicharová

Jihlavskou pouť ovlivnilo počasí

Rada seniorů 
a Rada města zasedaly

V červnu se sešli zástupci jihlav-
ských seniorů s Radou města, aby 
vedení města informovali o 2. sjezdu 
Rady seniorů ČR. Sjezdu se účastnil 
mimo jiných pozvaných prezident 
Miloš Zeman a předseda Senátu ČR 
Milan Štěch. Senioři taktéž debato-
vali o krajské nemocnici a podělili se 
o své zkušenosti života v Jihlavě.    

-lm-  

ra se vrátil původní dopravní režim. 
Znojemskou ulicí se opět může na 
Masarykovo náměstí vjíždět i z něj 
vyjíždět, náměstí je průjezdné pou-
ze pro vozy městské hromadné do-
pravy. Po dobu oprav bylo možné 
Znojemskou ulicí do centra pouze 
vjíždět a náměstí bylo jednosměrně 
průjezdné, výjezd byl možný pouze 
Křížovou ulicí. 

Roh historickému domu ve Zno-
jemské ulici nechala radnice ubourat 
pro rozšíření chodníku, po kterém 
denně prochází velké množství li-
dí. Úpravou se výšila i přehlednost a 
bezpečnost frekventovaného místa. 
Firma ještě dokončuje poslední prá-
ce, které ale neomezují průchod. Na 
„ukousnutém“ domě budou ještě asi 
dva měsíce zrát stavební materiály, 
potom se dobarví fasáda.                -rt-
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V rámci preventivně vzdělávacího programu si 
nově oddělení prevence kriminality Městské poli-
cie (MP) v Jihlavě připravilo výchovné besedy pro 
děti mateřských škol.

Beseda s dětmi byla provedena formou hrané 
pohádky. Preventistka kriminalistiky MP Květa 
Klimešová dětem vyprávěla pohádkový příběh o 
nástrahách, se kterými se děti předškolního věku 
mohou setkat. Jednalo se o kontakt s  neznámou 
osobou, nález nebezpečného odpadu (injekčních 
stříkaček) a kontakt s nebezpečným zvířetem (ná-
cvik pozice při útoku agresivního psa).  Po absol-
vování besed se jednotlivé MŠ mohly zapojit do 
výtvarné soutěže na dané téma. Výkresy z navští-
vených školek byly vystaveny v měsíci květnu v 
jihlavské městské knihovně. Na konci června vy-
brala odborná porota z výtvarných děl tři nejzda-
řilejší a autoři byli odměněni.

Poslední školní den strážníci navštívili tři MŠ, 
které vybraní kreslíři navštěvují. Na prvním místě 
se umístil Jan Molva z MŠ Hálkova. Strážníci pře-
dali chlapci odměnu ve formě velkého kufříku pro 
malíře a ostatní děti z vítězné školky dostaly slad-
kou odměnu, čokoládový dort v podobě ježka. Na 
druhém a třetím místě se umístily děti z MŠ Erbe-
nova a MŠ Riegrova.                                                 -lm-

Dětská výtvarná soutěž

STRÁŽNICE městské policie poslední školní den rozdávaly ceny, ur-
čené pro vítěze výtvarné soutěže mateřských škol. Vítězství získal Jan 
Molva z MŠ Hálkova.                                      Foto: Lubomír Maštera

Na magistrátu 
připraveni 

(Dokončení ze str. 1)
Takže jak je to s pracovní dobou?

Přidali jsme od loňska dva úřední 
dny – úterý a čtvrtek a začínáme od 
7. hodiny ráno. Zrušili jsme i polední 
přestávku nejen na pasech a občan-
kách, ale i na  pokladně tak, aby mo-
hl být klient kdykoli obsloužen. 

Přesto bych chtěl apelovat na ty, 
kterým končí platnost dokladů, aby 
chodili včas a nenechávali vše na po-
slední chvíli.

Jihlava ale také nyní vybavuje 
cestovní doklady občanům těch 
obcí, kterým tato povinnost skon-
čila?

Ano. Přešlo na nás asi 90 tisíc kli-
entů z okolních obcí, ale i toto zvlá-
dáme.

Kolik máte nyní vyškolených 
pracovníků pro pořizování cestov-
ních dokladů?

Dostatek. Zastupitelnost je priorit-
ní nejenom na těchto odděleních, ale 
také třeba na stavebním, odboru do-
pravy atd. Samozřejmě i úředník je 
jenom člověk a má zákonem danou 
možnost čerpat dovolenou, ale jsme 
na to připraveni.

Takže nenabíráte na krizové mě-
síce brigádníky?

To u některých agend ze zákona 
nelze. Proškolení je nezbytnou pod-
mínkou. Uvědomme si, že úřed-
ník vstupuje do systému, kde platí 
ochrana dat. Navíc proškolení úřed-
níka na tuto práci je drahé a nelze 
plýtvat prostředky města zbytečně. 
Ale znovu připomínám, vyplatí se 
přijít s výměnou dokladů včas, šetří 
to nervy úředníků i klientů.

Chystáte ještě nějaká další opatření?

Na dopravě od 1. srpna rozšiřuje-
me kritické agendy - a mezi ně napří-
klad patří vydávání profesních prů-
kazů – na pracovní dobu od 7 hodin. 
Ale platí, že zpracování takového 
průkazu trvá určitou dobu, řekněme 
dvacet minut, a toto to zdržuje, niko-
liv to, že bychom měli málo proško-
lených úředníků.                              -lm-

Jihlavští radní schválili tržní řád, kte-
rý by měl z města vymítit nechtěný 
pouliční a podomní prodej. „Bohaté 
zkušenosti s neodbytnými prodejci v uli-
cích mají lidé, kteří se pohybují v centru 
města, ale také například senioři, kte-
rým se tito obchodníci nutí se svými na-
bídkami až do bytů,“ popsal nechval-
ně proslulou skutečnost pouličního 
a podomního prodeje primátor Jaro-
slav Vymazal. Tržní řád začne platit v 
polovině srpna.  

K vytvoření tržního řádu radnice 
přistoupila zejména na podnět jihlav-
ské veřejnosti. „V létě snad není jediný 
den, kdy by radnice neobdržela reakci, 
že na ulici někdo někoho opakovaně ob-
těžuje s nabídkou voňavek, údajně vý-
hodných telefonních tarifů či dalších slu-

žeb,“ uvedl tajemník magistrátu města 
Lubomír Dohnal. „S podomním pro-
dejem je nezřídka spojená i trestná čin-
nost,“ připomněl neblahé zkušenosti 
tajemník.

Tržní řád detailně popisuje místa, 
kde lze služby poskytovat a prodávat 
mimo klasické provozovny. Jihlavští 
tak nepřijdou o tradiční trhy nebo 
místa, kde lze na ulici nakoupit napří-
klad ovoce a zeleninu, řád neomezu-
je ani třeba prodej zmrzliny z okének 
provozoven nebo fungování před-
zahrádek. Zakázané nejsou veřejné 
sbírky, které ale musí být standardně 
povoleny v souladu se zákonem.

Pokud by někdo byl i po zavedení 
tržního řádu na ulici nebo doma ob-
těžován nezvaným prodejcem, může 

volat městskou policii. „Za porušení 
zákazu hrozí fi rmám pokuta až 200 ti-
síc korun, fyzická osoba by byla řešena v 
přestupkovém řízení,“ uvedla vedoucí 
živnostenského úřadu Irena Niklová. 

V oblasti obrany spotřebitele jihlav-
ský magistrát vyšel veřejnosti vstříc 
už v předchozích měsících zřízením 
tzv. spotřebitelského ombudsmana. 
To je označení pro systém, který za 
pomoci kontaktních míst na živnos-
tenských úřadech pomáhá  oklama-
ným spotřebitelům. Na radnici je rov-
něž k dispozici vyhledávaná brožurka 
Jak nespadnout do pasti, která rovněž 
přináší rady preventivně široké veřej-
nosti, tak především oklamaným spo-
třebitelům.                                                                                           

-rt-

Prodejci už nesmí obtěžovat 
na ulici ani u dveří bytů

Nejen vlastní stanovy a rozhodnutí 
valné hromady, ale ani vlastní slib 
primátorovi města Jihlavy Jaroslavu 
Vymazalovi není pro zástupce Svazu 
vodovodů a kanalizací dostatečně 
silnou motivací pro plnění 
povinností. 

Ač na osobní schůzce zástupců 
SVAKu a Jihlavy jasně zazněla dohoda 
na předání části vodohospodářského 
majetku ze svazku zpět městu do 
konce června, na konci července, 
v době závěrky Novin jihlavské 
radnice, stále není majetek předán. 
SVAK nebyl schopen takřka za 
jeden a půl měsíce dodat několik 
chybějících originálních dokumentů 
ke kanalizaci, bez kterých není možné 
majetek zpět převzít. 

Právní zástupci města podnikli ve 

snaze získat majetek města zpět celou 
řadu kroků, jedním z nich je sporné 
řízení vedené u Krajského úřadu 
Kraje Vysočina, jehož předmětem 
je právě rozhodnutí o uložení 
povinnosti SVAK vydat majetek 
Jihlavy. 

Zda bude autorita krajského úřadu 
pro SVAK dostatečná nebo zda věc 
dovede až k exekucím, se zřejmě 
ukáže v následujících týdnech. 
Jihlavští občané tak zatím nadále platí 
nemalé vodné a stočné organizaci, 
která na majetek nemá právo a de 
facto jej už ani nespravuje. 

SVAK oddalováním předání 
majetku v celkové hodnotě asi 1,4 
miliardy korun komplikuje Jihlavě 
možnost vlastní správy již dosluhující 
infrastruktury, vážně ohrožuje také 

vyčerpání takřka 180milionové 
dotace na rekonstrukci páteřních 
kanalizačních stok. 

Pokud tímto liknavým způsobem 
Jihlava o dotaci přijde, budou se 
muset na zmařenou dotaci zřejmě 
složit obce, které jsou členy SVAKu. 

SVAK již jednou svojí nedbalostí 
při zadávání veřejné zakázky občany 
Jihlavy připravil o dotaci ve výši 
čtvrt miliardy korun na rekonstrukci 
kanalizace, nehledě již na nemalé 
investice, které zmařené výběrové 
řízení stálo, a hrozí, že se tak stane 
znovu. 

I toto někdo musel uhradit. 
Jihlava svazek opustila 31. prosince 

2012, podle vlastních stanov svazku 
měla mít svůj majetek zpět do konce 
letošního ledna.                                 -rt- 

Jihlavský SVAK porušuje slib, 
stále nevydal majetek městu

Rozšíření úředních hodin
S ohledem na zvýšený zájem klien-

tů o vyřízení záležitostí na oddělení 
dopravně správních agend odboru 
dopravy budou na tomto oddělení 
rozšířeny v srpnu úřední hodiny:

PO, ST  7.00 – 17.00, PÁ      7.00 
– 14.00. Vyvolávací systém bude v 
provozu od 6.45 hod.

Pochválili SMJ
Uznání a pochvaly se dočkali od 

pořadatele Vysočina festu pracovní-
ci Služeb města Jihlavy, kteří připra-
vovali prostranství místa konání fes-
tivalu v areálu Malého Heulosu, za 
perfektně zvládnutou práci během 
konání festivalu i za úklid prostran-
ství po skončení.                              -lm-
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Celkovou úpravou prošlo veřejné 
prostranství v Jihlavě – Pístově. Akce 
zahrnovala vybudování stezky pro pě-
ší a cyklisty, nového chodníku, kon-
tejnerového stání a veřejného osvět-
lení, bezbariérově upraveny jsou dvě 
zastávky MHD, radnice zde nechala 
vybudovat nové dětské a sportovní 
hřiště včetně oplocení, upravovala se 

také veřejná zeleň. 
Technické a organizační problémy 

na straně zhotovitele a špatné počasí 
v zimním období zdržely dokončení 
stavby až do června 2013. Akce s roz-
počtem 3,5 milionů korun byla pod-
pořena dotací z ROP Jihovýchod ve 
výši 85 % způsobilých výdajů. 

          -rt,lm-

MĚSTO Jihlava opravilo hřiště Na Stoupách s podporou Programu prevence 
kriminality Kraje Vysočina, ze kterého získalo dotaci 162 tisíc korun, celkové ná-
klady byly 189.903,93 Kč bez DPH. Dodavatelem rekonstrukce byla fi rma MG-
PLUS, s.r.o.                                                                                           Foto: archiv MMJ

Šikovné ruce restaurátorů navrací 
původní vzhled interiéru kaple Pan-
ny Marie v Jihlavě – Kosově. Při od-
krývání jednotlivých vrstev nátěrů se 
podařilo najít původní výmalbu kap-
ličky z roku 1877. „Motivy používané 
v tomto období jsou vidět docela vzácně. 
Buď je překrývají novější malby, nebo se 
na starších budovách naopak obnovují 
ještě starší, původní malby,“ pozname-
nal akademický malíř Pavel Procház-
ka, který v Kosově v kapličce pracuje 
s kolegou Tomášem Rossím. 

Při restaurování vnitřních maleb se 
provádělo čištění a chemické zpevně-
ní původních maleb, tmelení prasklin 
a rekonstrukce štukového podkladu, 
nyní se pracuje se na retuších a re-
konstrukci dekorativních maleb. Na 
akci obdrželo město Jihlava od Kraje 

Vysočina z Fondu Vysočina dotaci 
100 tisíc korun, celkové náklady jsou 
240.255,- korun bez DPH.

Práce na postupné rekonstrukci za-
čala v roce 2009, odkdy je vyměněný 
krov a střešní krytina, v roce 2010 se 
pokračovalo odvodněním objektu, 
v roce 2011 se upravilo základové a 
soklové zdivo, kaple dostala novou 
omítku a nátěr, obnovily se zdobné 
části fasády. 

„Obnovou původních výmaleb jsou 
práce na kapli v Kosově u konce. Nic-
méně do budoucna uvažujeme ještě o 
rekonstrukci oltáře a lavic, jejich stav už 
také není dobrý,“ uvedl Ondřej Strán-
ský z odboru správy realit Magistrátu 
města Jihlavy, který v kapličce praco-
val s kolegou Tomášem Rossím.

                         -rt,lm-

Zrestaurovaný interiér kaple v Kosově 
bude vypadat stejně jako v 19. století

INTERIÉR kaple v Kosově získá původní vzhled z roku 1877. Celkové náklady 
přesáhnou čtvrt milionu korun.                                                        Foto: archiv MMJ

Úpravy veřejného prostoru 
v Pístově jsou konečně hotové

VEŘEJNÉ prostranství Pístova je zrekonstruované. Nepřehlédnutelné je sportov-
ní hřiště, které obyvatele chrání protihlukovou stěnou.     Foto: Lubomír Maštera

Hřiště Na Stoupách v novém

Sportovní hřiště Na Stoupách v 
Jihlavě je po rekonstrukci. Zastaralé 
a nevyhovující hřiště dostalo nový 
podklad i povrch, jsou opraveny ob-
ruby, oplocení a vstupní branky hřiš-
tě. Původní mobiliář je odstraněn, 
nahradily ho nové branky na háze-
nou a koše na basketbal, u hřiště je 
nový odpadkový koš. 

Lokalita nedaleko středu města by 

si zasloužila i více sportovišť. „Vzhle-
dem k omezenému počtu volných 
ploch, zastavěnosti a terénu v této ob-
lasti je téměř nemožné vytvářet nová 
prostranství pro volnočasové aktivity 
dětí a mládeže. 

To přispělo k záměru funkční, ale už 
letité hřiště opravit,“ řekl náměstek 
primátora Petr Pospíchal.                                                       

-rt-

Služby města Jihlavy (SMJ) mají jako 
svého maskota medvídka mývala. Ny-
ní ho budou propagovat i na svých po-
pelových vozech. 

„V tuto chvíli máme polepené už dva 
popeláky. Celkem se jich ale polepí pět, 
dva zametací vozy a jedna košovka. Tak-
zvaná košovka je malý popelák určený 
na odvoz komunálního odpadu z od-
padkových košů. Převážně se pohybuje v 
městské památkové rezervaci a v centru 

města Jihlavy,“ řekl mluvčí SMJ Martin 
Málek. 

Maskot mýval je nejvíce spjatý s Vod-
ním rájem. „Máme ušitý i jeho kostým, 
do kterého se může obléci dospělý člověk. 
Maskota mohla veřejnost vidět kromě 
akcí na Vodním ráji i na utkáních FC Vy-
sočina nebo HC Dukla Jihlava,“ doplnil 
Málek. SMJ také sponzorují již od roku 
2002 rodinku mývalů severních, a to 
přímo v jihlavské ZOO. Toto zvířátko 

si SMJ nevybraly náhodou, ale hlavně 
proto, že je milé, chytré, čistotné a má 
rádo vodu. Určitě tedy patří nejenom 
na Vodní ráj a bazén E. Rošického, ale 
i na vozidla, která se starají o odpadové 
hospodářství a čistotu města. „Doufá-
me, že se bude nejvíce líbit hlavně dětem. 
Třeba i touto cestou najdou další motiva-
ci, jak apelovat na rodiče a prarodiče, aby 
správně likvidovali a třídili odpad,“ řekl 
Málek.                                                              -lm-

Maskot mýval na popelových vozech SMJ

POPELÁŘSKÉ vozy SMJ ozdobí 
medvídek mýval.      Foto:archiv MMJ



STRANA     6 Události měsíce NJR - SRPEN  2013

 Stránku připravil -lm-
HORKA TRÁPÍ ČR. Rekordní teplé dny donutily Služby města Jihlavy kropit 
centrum města proudy vody. Jen tak se dalo na náměstí jakž takž pohybovat.

ŽENSKÁ PÁKA NA VODNÍM RÁJI. Minulou sobotu ve venkovní části Vodní-
ho ráje poměřovali sílu zájemci s medailistkou z mistrovství světa v armwrestlingu 
Monikou Slovákovou, která je velmi úspěšnou reprezentantkou ČR. Tréninkovou 
partnerku jí dělala dvojnásobná juniorská mistryně Evropy a reprezentantka SR 
Rebeka Martinkovičová.                                                     Foto: Monika Nahálková

PREMIÉROVÝ VYSOČINA FEST USPĚL. Kolem osmi tisíc lidí se sešlo od 11. 
do 13. července v údolí jihlavského Heulosu na prvním ročníku Vysočina festu. 
Megafestival byl úspěšnou zatěžkávací zkouškou pro rekonstruovaný amfi teátr. 
Pořadatelé akce přivezli současnou špičku české poprockové, taneční či funky scé-
ny. Na snímku si Michael Kocáb diriguje publikum při unikátním koncertu Praž-
ského Výběru.                                                                                        Foto: Jiří Varhaník 

JIHLAVU NAVŠTÍVIL MINISTR. Ministr průmyslu a inovací Nižněnovgorodské 
oblasti Ruské federace Vladimir Valentinovič Nefedov navštívil Jihlavu. Na radni-
ci jej přivítal náměstek primátora Petr Pospíchal. Kromě představení obou regio-
nů se diskutovalo o možné spolupráci zejména v oblasti průmyslu. 
Ministr Nefedov na návštěvu Vysočiny dorazil v doprovodu zástupců průmyslo-
vých fi rem, kteří zde hledají případné partnery pro spolupráci. 
Nižnij Novgorod je čtvrtým největším městem Ruské federace, je jedním z před-
ních průmyslových a vědeckých center Ruska. Nižněnovgorodskou oblastí prochá-
zí Transsibiřská magistrála spojující Moskvu a Vladivostok, dopravními tepnami 
jsou také řeky Volha a Oka. Ve město Nižnij Novgorod žije 1,3 milionu obyvatel, 
v celé oblasti pak 3,4 milionu obyvatel.

SILNÁ BOUŘKA NA KONCI ČERVENCE ZPŮSOBILA MNOHO ŠKOD. Kro-
mě stovek vyvrácených a polámaných stromů a rozsáhlých výpadků elektrické 
energie byly poškozeny i budovy. Ulomená větev shodila ze střechy kina Dukla ně-
kolik tašek, voda se dostala až do promítací kabiny, kde ze stropu kapala několik 
centimetrů vedle nové promítací technologie. Tu se podařilo rychle zakrýt a za-
bránit tak statisícovým škodám. Na snímku programový pracovník kina Dukla 
Ondřej Široký.                                                                                      Foto: Radek Tulis

BOUŘKA SE PODEPSALA NEJVÍCE NA ZELENI. Ve městě padlo několik sto-
vek stromů, a to i v centru města, snímek je z ulice Jana Masaryka. V lesoparku 
Heulos byly vyvráceny a zlomeny asi  čtyři desítky stromů, stav dalších posuzova-
li odborníci a rozhodovali o jejich osudu. K některým stromům byl zamezen pří-
stup. V době uzávěrky NJR nebyly oznámeny větší škody spojené s pádem větví a 
stromů.                                                                                                   Foto: Radek Tulis



Na několik měsíců téměř ustal zá-
jem veřejnosti a médií o téma vý-
stavby spalovny. Klidnou hladinu na 
začátku prázdnin rozvířila jen debata 
uspořádaná v rámci cyklu Masary-
kovy debaty. Zájem veřejnosti byl i 
přes poměrně netypický termín na 
začátku prázdnin, kdy lidé odjíždějí 
na dovolené, velký. Několik otázek k 
aktuální situaci jsme položili Katarí-
ně Ruschkové, vedoucí odboru ži-
votního prostředí, která byla debatě 
také přítomna.

Nejprve se vraťme k historii. O 
spalovně se začalo mluvit nahlas 
asi před třemi lety. Co se od té do-
by stalo a jak projekt pokračuje?

Spalovna, která je ale vzhledem 
k její schopnosti vyrábět z odpadu 
energii nazývána zařízením na ener-
getické využití odpadu (ZEVO), se 
poprvé objevila jako výsledek stu-
die, která měla za cíl navrhnout řeše-
ní odpadového hospodářství pro ce-
lý Kraj Vysočina. Projekt se jmenuje 
ISNOV, tedy Integrovaný systém na-
kládání s odpady v Kraji Vysočina.

Nositelem projektu byl právě Kraj 
Vysočina, ale hned od začátku se na 
něm účastí v pracovní skupině i v ří-
dícím výboru podíleli i zástupci pat-
nácti největších měst v kraji, zástup-
ci profesních organizací a nevládní 
neziskové ekologické organizace. 
Výsledkem studie byl návrh postu-
pu, jak v souladu s legislativou řešit 
dále odpadové hospodářství. 

Mluvíte tedy i o účasti města Jih-
lavy?

S výsledkem tohoto dokumentu 
jsme chtěli seznámit i veřejnost, pro-
to jsme hned na začátku roku 2012 
uspořádali besedu s občany v kině 
Dukla. Tam byl dokument předsta-
ven a současně byl nastíněn další po-
stup. 

Dokument popisuje, jak s odpady 
nakládat. V první řadě hierarchie je 
žádoucí vzniku odpadů předcházet. 
Následuje důsledné třídění a s tím 
související materiálové využití toho 
odpadu, který znovu využít jde. To, 
co se už materiálově využít nedá a 
nedá se ani zkompostovat, bylo pak 
navrženo právě pro energetické vy-
užití. 

Pamatujeme si, že se hovořilo o 
Henčovské skládce…

Úplně posledním stupněm hierar-
chie, kde by mělo končit opravdu 
minimum odpadu, je skládkování. 
Pro nás je tato část ještě o to citli-
vější, že kapacita skládky v Henčově 
je omezená, za 4 – 6 let už může být 
vyčerpána… I když množství komu-
nálního odpadu postupně klesá, tak 
budeme doufat, že to bude trvat o 
trochu déle…

V loňském roce se o výstav-
bě spalovny a vůbec o odpadech 
opravdu hovořilo podstatně více. 

Snažili jsme se věnovat představení 

celého projektu například pořádá-
ním Dne Země v roce 2012, který 
byl celý věnovaný právě ISNOVu. V 
rámci svých možností jsme se věno-
vali podpoře jak předcházení vzniku 
odpadů umístěním červených kon-
tejnerů na zpětný odběr elektrozaří-
zení či žlutých kontejnerů na textil, 
podpoře kompostování druhou vl-
nou dotovaných kompostérů, pod-
poře třídění dobudovávaním sítě 
sběrných hnízd i přípravou otevření 
nového sběrného dvora, který bude 
zprovozněn letos v září na Slunci. 

A pokud jde o spalovnu?

Co se týče výstavby ZEVO, zde 
město další kroky přímo směrem ke 
stavbě nepodnikalo, i když v balíku 
změn č. 8. Územního plánu Jihlavy 
byly vytipovány dvě lokality, na kte-
rých je umístění takového zařízení 
možné. Samotné stavbě by ale ještě 
muselo předcházet mnoho dalších 
kroků, o všech se veřejnost dozví a 
ve všech má možnost se do procesu 
projednávání zapojit. 

Pokud vím, probíhají jednání měst, 
která byla při založení projektu IS-
NOV o dalším postupu při řešení té-
to situace. Jihlava sama však dělá vše 
pro to, aby byla připravena na všech-
ny eventuality, tedy i na možnost, 
že tady ZEVO nevznikne a bude te-
dy nutné odpad vozit někam jinam. 
Proto už máme u třídicí linky v Bed-
řichově vybudováno i překladiště 
odpadu. 

Chápeme tedy správně, že o vý-
stavbě ZEVO není rozhodnuto?

Pokud by tady ZEVO mělo vyrůst, 
není ještě vůbec jasné, kde přesně by 

to bylo, s jakou kapacitou apod.. Jisté 
je jen jedno – v souladu s legislativou 
by to muselo být zařízení s tzv. BAT 
technologií, tedy nejlepší dostupnou 
technologií s nepřísnějšími paramet-
ry pro emise, a jeho lokalizace bude 
taková, aby bylo u hlavních silnič-
ních tahů a dle možností i u železni-
ce, aby dopravní zatížení města bylo 
minimální. 

Odpor lidí proti spalovně, zdá 
se, slábne. Čemu to připisujete?

Nevím, jestli tady byl jednoznač-
ný odpor, myslím, že spíš jen byli 
víc slyšet odpůrci než zastánci. Se-
tkávala jsem se s oběma skupinami. 
Myslím si, že z velké části odpor 
pramení z neznalosti problematiky a 
neznalosti věci, proto jsme se snažili 
právě všemi výše zmíněnými způso-
by vysvětlovat. Také jsme pro veřej-
nost uspořádali zájezd do spalovny 
v Brně, účast byla zdarma. Na to, jak 
se může výstavba spalovny zdát pro-
střednictvím médií jako téma všech 
obyvatel města, měli jsme velký 
problém naplnit autobus účastníky. 
Myslím, že ti, kteří se této cesty zú-
častnili, si svůj názor udělali, a to po-
važuji za nejdůležitější. 

Tím chci říct, že je tu skupina hlasi-
tých odpůrců, skupina lidí, kteří ma-
jí reálnou odpovědnost za to, jak se 
bude odpad v kraji do budoucna ře-
šit, a pak tu je velká většina lidí, která 
za svoje povinné poplatky oprávně-
ně chce mít postaráno o odpady.

Takže osvěta směrem ke třídění 
odpadu?

Hlavním naším cílem je přimět ve-
řejnost, aby začala o těchto věcech 

přemýšlet a začala se k odpadům 
chovat zodpovědně, protože i když 
je město zodpovědné za odpady 
obyvatel, začít musí opravdu kaž-
dý z nás u sebe. Už dnes má každý 
z nás zákonnou povinnost třídit od-
pad. A i když jsou k tomu vytvořené 
podmínky, prostým nahlédnutím 
do kontejnerů na komunální odpad 
zjistíte, že tomu tak zdaleka všude 
není… Proto je důležité vysvětlovat, 
argumentovat a přimět lidi k zodpo-
vědnému chování.

A v tomto duchu se odehrávala i 
beseda na jihlavské polytechnice?

Beseda probíhala ve stylu debat 
oxfordského typu. Tedy že na za-
čátku je vyslovena teze a na debatu 
jsou pak pozváni dva zastánci a dva 
odpůrci teze.  V tomto případě teze 
zněla: „Spalovna odpadu v Jihlavě je 
nevyhnutelnou součástí řešení odpa-
dové situace v kraji Vysočina“. 

Myslím, že jen těžko by organizáto-
ři hledali jednoznačného podporo-
vatele takto – z mého pohledu velmi 
tendenčně – napsané teze. Nicméně 
dvě osobnosti, které chtěly argumen-
tovat v celé šíři problému, se našly – 
náměstek primátora Rudolf Chlou-
pek a ředitel energetické agentury 
Zbyněk Bouda, který je u projektu 
už od začátku. Na stranu odpůrců se 
pak postavili Matěj Man z Arniky a 
Ivo Kropáček z hnutí Duha. Debaty 
jsem se zúčastnila jako jeden z asi 70 
posluchačů z veřejnosti. 

Jak debata probíhala?

Na začátku debaty návštěvníci do-
stanou hlasovací lístečky, kde označí 
svůj názor na tezi: ano/nevím/ne. 
Pak každý z diskutujících dostane 5 
minut na prezentaci svého názoru. 

Následuje řízená diskuse a prostor 
pro dotazy diváků a na závěr se hla-
sování opakuje. V tomto případě se 
část na začátku nerozhodnutých po-
sluchačů přidala na stranu zastánců a 
větší část na stranu odpůrců ZEVO. 

Hlasování však v tomto případě 
nepovažuji až za tak důležité hned 
z několika důvodů: za nekorektní 
od pořadatelů považuji to, že kromě 
prezentací účastníků byl na začátku 
dán prostor i promítnutí přibližně 
stejně dlouhého videa s příspěvkem 
pana Petrlíka z Arniky, tedy odpůr-
ce teze, čímž byl počet počátečních 
prezentací 3:2. 

Navíc si myslím, že spektrum po-
sluchačů bylo již od začátku po-
měrně vyhraněné. Tedy že nepřišli 
nerozhodnutí lidé, pouze lidé, kteří 
věděli, jak debaty probíhají, a tomu 
přizpůsobili své hlasování…

Ale to vše není důležité. Pro mne 
bylo důležité, že se o věci mluvilo, že 
se argumentovalo a diskutovalo. I po 
ukončení debaty ještě probíhala řa-
da debat ve velmi přátelském duchu. 
Věřím, že kolegové z nevládních ne-
ziskových organizací pochopili, že 
nám jde o stejnou věc a že i my se 
snažíme uspořádat věci tak, aby-
chom generacím po nás předali naše 
životní prostředí v pořádku. 
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O spalovně (ZEVU) se nadále 

VEDOUCÍ odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlava Katarína 
Ruschková. Příroda je pro ni profesí i koníčkem.                          Foto: archiv MMJ 
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Jenže diskuze jednou budou 
muset skončit a bude muset pad-
nout rozhodnoutí.

Na rozdíl od nich my musíme na-
jít věcné řešení, a to rychle, proto-
že – jak jsem již zmínila – kapacita 
skládky je omezená a nové skládky 
budou povolovány jen stěží… 

Málo se taky mluví o tom, že do-
pad skládek na životní prostředí 
též není malý – uvolňování sklád-
kových plynů je mnohdy pro ži-
votní prostředí horší než emise ze 
spaloven, které musí mít pračky 
spalin. 

A doprava na ně ovzduší taky ne-
málo zatěžuje. Řešením, samozřej-
mě, je i vozit odpad někam jinam, 
mimo naše správní území do již 
vybudovaných ZEVO, ale to po-
važuji za nezodpovědné, protože 
přeprava odpadu má rovněž nega-
tivní dopady na životní prostředí a 
v neposlední řadě by se velmi vý-
znamně projevila na výši poplatku 
za likvidaci odpadu… Jsem tedy 
opravu ráda, že se o problematice 
diskutuje, a věřím, že i dále disku-
tovat bude.

Takže co se v této věci teď děje 
dál? 

Řídící výbor ISNOV v tuto chvíli 
neschvaloval žádné další koncepč-
ní materiály a neshodl se ani na 
zadání žádných dalších studií. Po-
kračuje dále spolupráce původních 
zakladatelských obcí ISNOVu, kte-
ré jsou si vědomy toho, že se pro-
blematika řešit musí. 

Každá z těchto obcí se současně 
snaží situaci řešit i na svém území 
a tak je to i v Jihlavě. 

Jak jsem již psala výše, my se sna-
žíme dál dobudovávat systém tak, 
abychom postupovali v souladu se 

základní hierarchií nakládání s od-
pady – tedy: 

1) předcházení vzniku odpadů 
a opětovné využití 
2) materiálové využití
3) energetické využití 

VÍDEŇSKÁ SPALOVNA architekta a umělce Friedensreicha Hundertwassera odpadů je výtvarně vyzdobená a je cílem 
mnoha fotografů a návštěvníků hlavního města.                                                                                 Foto: Jaroslava Melicharová 

diskutuje bez konečného rozhodnutí

1. Prevence vzniku odpadu
chovat se tak, abychom vytvářeli co nejméně odpadů

2. Příprava pro opětovné použití
pro věci, které nepotřebujeme, nalézt náhradní využití 

3. Materiálové využití
třídit odpady v domácnostech

4. Energetické 
využití

5. Skladování, 
spalování

a až jako poslední možnost: 
4) skládkování. 
Pro nás to znamená rozšiřování sítě sběr-

ných hnízd, podpora domácího třídění, 
práce na připravovaném sběru bioodpadu, 
již zmíněné kontejnery na textil a elektro-
zařízení a připravované otevření dalšího 
sběrného dvora a v neposlední řadě vý-
chova a osvěta, kterou se snažíme kromě 
všech jiných cest dělat i pomocí naší webo-
vé stránky www.odpadyjihlavy.cz . A samo-
zřejmě tím, že jsme k dispozici všem, kteří 
se chtějí zeptat, poradit nebo přijdou s ja-
kýmkoliv konstruktivním nápadem, proto-
že jsme si vědomi toho, co řekl Antoin de 
Saint Exupery: Nedědíme Zemi po svých 
předcích, ale půjčujeme si ji od svých dětí.

-lm-
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Tabulové sklo 

díky svému chemickému složení 

a vysokému obsahu železa, 

není vhodné k výrobě čirého 

skla, a proto patří do kontejneru 

na barevné sklo.

Do kontejneru na sklo nepatří 

keramika, drátěné a lepené 

sklo a jiné než obalové sklo 

(autosklo, žárovky, zářivky 

apod.), písek, hlína a jakékoliv 

organické a anorganické látky 

(zbytky z potravin, kelímky, ...).

více informací: www.odpadyjihlavy.cz  |  tel.: 567 167 728, 567 167 721, 567 167 710

Jihlavská doprava aktuálně
Tentokrát se mimořádně podíváme na aktuální 

situaci v cyklodopravě v Jihlavě. Plánovaný díl tý-
kající se pozitivních příkladů, jak plánování měst-
ské udržitelné dopravy řeší ve městech různých 
velikostí v především v zahraničí, bude zveřejněn v 
dalším čísle Novin jihlavské radnice. Předchozí díly 
našeho miniseriálu jsou k dohledání také na webu 
města v sekci doprava.

Mobilita a místní přeprava 
obyvatel Jihlavy 2013

Aktuální výsledky dotazníkového šetření Spoko-
jenost občanů s místním společenstvím a Mobilita 
a místní přeprava obyvatel v Jihlavě, 2013:

Dotazníkové šetření proběhlo v Jihlavě v červnu 
2013 formou řízeného rozhovoru. Následně bylo 
vybráno 500 správně vyplněných dotazníků a vý-
sledky byly porovnány s výsledky průzkumu v roce 
2011. Respondenti do dotazníku mimo jiné zazna-
menávali, jaký ze sedmi možných způsobů dopravy 
ve sledovaný den využili. Z výsledků vyplývá, že 
největší podíl cest byl uskutečněn hromadnou do-
pravou - trolejbusem, autobusem a vlakem (35,5 
%). Druhý nejčastější způsob přepravy je pěšky 
(29,3 %), dále automobilem (27,1 %) a na kole 
(6,8 %). Minimální podíl počtu cest byl tvořen ces-
tami na motocyklu (1,3 %). 

Výsledky indikátoru Mobilita a místní přeprava 
cestujících v Jihlavě svědčí z hlediska udržitelnosti 
o pozitivním výsledku a zejména o pozitivním tren-
du (oproti poslednímu šetření v roce 2011). Podíl 
cest automobilem oproti předchozímu šetření vý-
razně poklesl. S poklesem podílu cest automobilem 
souvisí i nárůst podílu cest hromadnou dopravou 

Plán udržitelné městské mobility - 5. díl 

(zejména trolejbusem a autobusem) i nárůst po-
dílu cest na kole. Díky tomuto vývoji lze říci, že 7 
cest z deseti je uskutečněno udržitelným způsobem. 
S výše uvedeným koresponduje i kratší vzdálenost 
průměrné cesty i nižší podíl cest automobilem, ve 
kterém jede pouze řidič. 

Více jak třetina respondentů (36,1 %) využívá 
kolo jako pravidelný dopravní prostředek. Hů-
ře však tito cyklisté hodnotí možnosti parkování 
a úschovy kol a bezpečnost provozu. Jako hlavní 
překážky využívání kola k pravidelné dojížďce by-

ly jmenovány věk, lenost, zdravotní stav a absence 
kola. Při detailnějším pohledu na městskou hro-
madnou dopravu bylo zjištěno, že občané kladně 
hodnotí dostupnost zastávek a četnost spojů. Hůře 
reagovali na čistotu, rychlost a zejména cenu. Rov-
něž možnosti parkování automobilem nebyly hod-
noceny nejlépe.

Trend posledních let je jasně patrný z přiložené-
ho obrázku. Dělba přepravní práce, nebo také po-
díl dopravních výkonů, anglicky Modal split (volba 
dopravního prostředku) označuje poměr využívání 
(konkurenci) jednotlivých druhů dopravy. Je zde 
tedy vidět poměr auto/MHD/kolo/pěší na našich 
ulicích. Podrobnější zpráva o výsledcích dotazníko-
vého šetření bude zveřejněna v září tohoto roku po 
projednání výsledků šetření v zastupitelstvu města.

Dle podkladů 
Magistrátu města Jihlavy 

připravil -lm-
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Ke konci prázdnin a začátkem škol-
ního roku velice často řeší policisté 
případy, které mají souvislost s hou-
bařením. Češi jsou vášniví houbaři, 
a tak v tomto období lze u lesů vidět 
zaparkovaná vozidla, jejichž majitelé 
sbírají houby. Houbaři ale musejí mít 
na paměti několik zásad, kterými by 
se měli řídit. 

Vjezd do lesa zakázán
Řidiči si musí uvědomit, že vjezd a 

parkování vozidel v lese je podle les-
ního zákona zakázáno. Pokud již řidič 
zaparkuje své vozidlo na vhodném 
a bezpečném místě u lesa, musí si ho 
řádně zabezpečit. To znamená zkont-
rolovat, zda je vozidlo řádně zamčeno 
a má uzavřena všechna okna. Zapar-
kované automobily jsou častým ter-
čem zlodějů, a tak uvnitř nesmí zůstat 
žádné cennosti. Pro zloděje, který za 
oknem uvidí kabelku nebo fotoaparát, 
je dílem okamžiku rozbít okno a vě-

ci ukrást. Jeden z posledních případů 
vloupání do vozidla v Kraji Vysočina 
se stal koncem června na parkovišti v 
lesním porostu u Domanínského ryb-
níka na Bystřicku. Neznámý pachatel 
zde vypáčil dveře u zaparkovaného 
osobního vozidla Seat Toledo a od-
cizil z něj batoh, který byl uložen na 
podlaze vozu. V batohu se nacházela 
pouze termoska a umělohmotná dóza 
na potraviny. Majiteli vznikla na odci-
zených věcech škoda ve výši necelých 
500 korun. Zloděj ale způsobil škodu 
poškozením vozidla, a to ve výši nej-
méně 1.500 korun.

Neztratit se
Policisté také často pátrají po hou-

bařích, kteří se v lese ztratí. Po pohře-
šované pětasedmdesátileté houbařce 
pátrali policisté také začátkem červen-
ce na Pelhřimovsku. Seniorka se ztra-
tila při sběru hub v lesích v okolí obce 
Mnich. Její pohřešování oznámili po-

Nebezpečí hrozí při houbaření

Originální stojany na kola má od 
dnešního dne Jihlava. Bicykly je mož-
né si opřít a zamknout k lidským po-
stavám z kovu. „Mimo to, že Jihlava 
dohání dluh, který má vůči stále přibýva-
jícím cyklistům, dostává do centra města 
zajímavé objekty, které ozvláštňují veřej-
ný prostor,“ uvedl primátor Jihlavy Jaro-
slav Vymazal, který ke stojanům posta-
vil první „ježčí“ kolo v barvách města. 

Tradiční stojany, ve kterých bicy-
kl stojí předním nebo zadním kolem, 
nejsou nejvhodnější. „Byl požadavek 
vytvořit stojan, o který bude možné bicy-
kl opřít nejméně na dvou bodech. A pro-
tože jde o instalaci do veřejného prostoru, 
vznikla myšlenka lidských postav. S nad-
sázkou říkáme, že jde o přítele, o kterého 
se můžete opřít,“ uvedl autor návrhu 
stojanů, jihlavský architekt David Beke. 

Každý stojan je jiný, siluety se mě-
ní podle umístění. Na náměstí jsou to 
běžní chodci, u pošty a banky jsou to 
například postavy s telefonem u ucha 
či úředníci s dokumenty, na plánovém 
budoucím stanovišti u turistického 
rozcestníku to budou třeba turisté s 
batohy. „Už se objevily první požadavky, 
abych na další stanoviště udělal siluety 
konkrétních lidí,“ doplnil s úsměvem ar-
chitekt David Beke.

„Pokud bude zájem o zřízení stojanů 
například i ze strany podnikatelů, prode-
jen a fi rem, mohla by vzniknout zajíma-
vá spolupráce. Stojany by měly v celém 
městě mít stejný charakter, ale mohly 
by symbolizovat činnost fi rmy, která by 
si stojan před svoji provozovnu umísti-
la,“ uvedl koordinátor cyklodopravy 
Pavel Šťastný.

Z dotazníkových šetření „Spoko-
jenost občanů s místním společen-
stvím“ a „Mobilita a místní přeprava 
obyvatel v Jihlavě, 2013“ vyplynulo, 
že ve srovnání s rokem 2011 se v Jih-
lavě stoprocentně zvýšil počet cyk-
listů – na celkové dopravě v Jihlavě 
se podílí 6,8 procenty. „To Jihlavu ve 
srovnání s ostatními městy posouvá na 
místa s nejvyšším podílem cyklodopra-
vy. Pochopitelně to ale není srovnatelné 
třeba s Pardubicemi nebo Uherským 
Hradištěm, kde je podíl až dvacetipro-
centní,“ uvedl Pavel Šťastný. 

Největší podíl cest v Jihlavě se usku-
tečňuje hromadnou dopravou - trolej-
busem, autobusem a vlakem (35,5 %). 
Druhý nejčastější způsob přepravy je 
pěšky (29, 3 %), dále automobilem 
(27,1 %) a na kole (6,8 %). Minimál-
ní podíl má cestování na motocyklu 
(1,3 %).                                                -rt-

Opřete si kolo o přítele 
– originální stojany na kola

licistům rodinní příslušníci ženy. Do 
pátrání po houbařce se zapojily více 
jak dvě desítky policistů a téměř tři de-
sítky hasičů. Policisté do pátrací akce 
nasadili i čtyři služební psy. Přibližně 
po jeden a půl hodině pátrání policisté 
ženu nalezli v lesním porostu  asi  dva 
kilometry od obce Mnich. 

Těmto případům lze předcházet 
dodržením několika zásad:

1. Houby sbírám pouze na místech, 
která znám. Pokud jsem v neznámém 
lese, snažím si zapamatovat orientační 
body, podle kterých najdu cestu zpět.

2. Vždy mám u sebe plně funkční a 
nabitý mobilní telefon. Pokud se ztra-
tím nebo zraním, mohu jím přivolat 
pomoc.

3. Vždy informuji rodinu, své ka-
marády nebo známé o tom, že jdu na 
houby a kde je přibližně budu sbírat.

4. Pokud trpím vážnou nemocí ne-
bo alergií, musím mít u sebe potřeb-
né léky.

Možné riziko 
při zveřejňování informací 

ve společenských rubrikách
V poslední době došlo na území 

Kraje Vysočina opět k několika pří-
padům trestné činnosti spáchané na 
seniorech. Jedná se zejména o přípa-
dy, kdy si pachatelé vyberou osamo-
ceně žijícího seniora, kterého pak 
pod různými smyšlenými legendami 

okradou o jeho úspory. 
Policisté věnují těmto případům 

maximální pozornost a po pacha-
telích intenzivně pátrají. V rámci 
prověřování provádějí také podrob-
né analýzy a zabývají se mimo jiné 
i tím, jakým způsobem si pachatelé 
seniory vybírají. Jednou z možností 
pachatele při tipování osoby, kterou 
se následně pokusí okrást nebo pod-
vést, je čerpání informací z místních 
zpravodajů obcí a regionálního tis-
ku. 

Ve společenských rubrikách jsou 
zveřejňována také životní jubilea, vý-
ročí a nejrůznější blahopřání. Jsou v 
nich uváděné osobní údaje, na zákla-
dě kterých je ale možné identifi ko-
vat poměrně snadno přesné bydliště 
zveřejněných osob. Pro případného 
pachatele tak není těžké si oběť pře-
vážně z řad seniorů vytipovat a poté 
přijet do daného místa přímo k její-
mu domu.

Velkým rizikem je v případě seni-
orů zveřejnění zejména názvu obce, 
odkud zveřejněná osoba pochází, a 
zvláště pokud bydlí v menší vesnici. 
Našim společným cílem by měla v 
těchto případech být co nejúčinněj-
ší prevence, která by riziko okradení 
seniorů snížila na minimum.

Kraj. ředitelství policie kr. Vysočina, 
Odd. mediální  komunikace a PR 

nprap. Martin Dušek, 
koordinátor prevence

V PRVNÍ ETAPĚ nechala radnice umístit celkem deset stojanů na Masarykově ná-
městí – po pěti stojanech před poštou a na křižovatce s ulicí Matky Boží. Další místa 
pro nové stojany jsou v plánu na příští rok na dalších fr ekventovaných místech – u ne-
mocnice, knihovny, obchodního centra.                                          Foto: Lubomír Maštera
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Cyklostezka R01 z Jihlavy na Pístov 
je i během prázdnin často využívaná. 
Ukazují to data ze sčítání nemotoro-
vé dopravy, které v této lokalitě pro-
bíhalo v období od 20. 6 do 19. 7. 
2013. Celkem projelo na cyklostezce 
6277 cyklistů, 59 automobilů a pro-
šlo 3002 chodců. Zajímavé je rozlo-
žení průchodů během dne. Napří-

klad chodci využívají stezku po celý 
den víceméně stejně. 

Oproti tomu cyklisté nejčastěji jez-
dí v časech mezi 14 a 19 hodinou. 
Z toho lze usuzovat, že směr z Jihla-
vy na Pístov a dále na Vysokou, Po-
pice, případně Okrouhlík je velmi 
oblíbeným cílem výletů jihlavských 
cyklistů.                                               -ps-

Z Jihlavy na Pístov pěšky i na kole

Cyklostezka u jihlavské zoo je ob-
líbena u cyklistů i chodců. Ukázal to 
průzkum dopravy, který zde probí-
hal v období mezi 15. květnem a 20. 
červnem 2013. V tomto období zde 
automatický sčítač zaznamenal cel-
kem 38.393 průjezdů a průchodů. 
Z toho bylo 19.556 cyklistů, 18.682 
chodců a 155 aut. „Je nutné pozna-
menat, že ve dnech 18. a 19. května v 
Jihlavě probíhal tradiční a rekordně 
obsazený cyklistický závod jihlavská 
24 MTB. Pokud tedy tyto dva dny ne-
budeme započítávat, dostáváme i tak 
velmi zajímavá čísla: 11.067 cyklistů, 
15.992 chodců a 117 aut,“ upozornil 
cyklokoordinátor Pavel Šťastný. 

Z naměřených dat lze také zjistit, 
kdy se na cyklostezce nejvíce lidé 
pohybují. Ve všední den jsou cyk-
listé i chodci na stezce nejčastěji v 

době mezi 16:00 a 20:00 hodinou. 
U chodců je nejoblíbenějším dnem 
sobota, naopak cyklisté jsou rovno-
měrně rozloženi během celého týd-
ne. „To může znamenat, že tato stez-
ka je hojně využívaná k pravidelným 
cestám do centra města na kole během 
týdne,“ vysvětluje Pavel Šťastný. 

Oblíbenost cyklostezky je daná 
jednak umístěním v blízkosti centra 
města a ZOO, ale také jejím takřka 
ideálním profi lem a dobrým tech-
nickým stavem. Pohyb automobilů 
v tomto úseku je minimální, jedná 
se jen o vozy údržby (SMJ a SML). 
„Bude zajímavé sledovat, jak se počty 
cyklistů a chodců budou měnit v bu-
doucnosti. V tomto prostoru budeme 
nemotorovou dopravu sledovat i v bu-
doucnu,“ doplnil Pavel Šťastný.                                                                                     

-rt-

Sčítač načetl 40 tisíc průjezdů za měsíc 
na cyklostezce u jihlavské zoo

Heulos - pěší
15992 

So 15. 6. (1810)
Po 3. 6. (127) 

Sobota
19
468
7425

Heulos - auto
117

Út 11. 6. (7)
Čt 23. 5. (1)

Úterý
1
2
35

Celkem
Den s nejvyšší návštěvností
Den s nejnižší návštěvností

Nejfrekventovanější den
Hodinový průměr

Denní průměr
Měsíční průměr

Heulos - cyklo
11067

St 12. 6. (630) 
Ne 2. 6. (17)

Středa
16
315
4895

Pístov - pěší
3002 

Čt 20. 6. (376)
Pá 19. 6. (9) 

Čtvrtek
4

100
1501

Pístov - auto
59

Čt 20. 6. (5)
Út 25. 6. (1)

Středa
0
2
30

Celkem
Den s nejvyšší návštěvností
Den s nejnižší návštěvností

Nejfrekventovanější den
Hodinový průměr

Denní průměr
Měsíční průměr

Pístov - cyklo
6277

Ne 7. 6. (361) 
Pá 19. 6. (18)

Neděle
9

209
3139

V Jihlavě – Zborné opět proběhne 
kulturně-charitativní akce Zborná 
volná. Akce se uskuteční v pátek 9. 
srpna na parkovišti proti sjezdovce.

Program je rozdělen do tří čás-
tí, od 17.00 pro děti se soutěžemi, 
malováním na obličej, loutkovým 
divadlem, vystoupením tanečního 
klubu Hotch-Potch Jihlava. 

Od 20.00 začne program pro do-
spělé vystoupením akustického dua 
twINfi nity a pak už začne taneční 
večer China Blue. Pro diváky bude 

postaven velký stan se sezením a 
parket na tanec. Z akce bude zajiš-
ťován i odvoz po 23. hodině, hodi-
ny odjezdů budou zveřejněny na 
místě. 

Vstupné je dobrovolné a vybrané 
vstupné spolu s penězi od sponzo-
rů, které se nevyčerpají na akci, bu-
dou věnovány na charitativní účely 
ve spolupráci s Oblastní charitou 
Jihlava. Na akci ve Zborné bude 
oznámeno, kolik a kdo je dostane. 
Více na www.zborna.cz.                -tz-

Zborná volná pro děti i dospělé

FOTOGRA FIE a plánek sledovaných cyklostezek.                               Archiv MMJ
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(Redakčně kráceno)
Usnesení č.169/13-ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření – zvýšení pří-

jmové o výdajové části rozpočtu o přijaté dotace.
- na Projekt řízení IPRM JV 001 – manažer 

IPRM ve výši 364.335,30 Kč
- na projekt Regenerace veřejných prostranství 

v části města Jihlava – Pávov ve výši 3.623.129,44 
Kč

a převod částky 3.987 tis. Kč do Fondu kofi nan-
cování evropských projektů dle zdůvodnění.

Usnesení č. 174/13-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-
ných výdajů, § 3319 Záležitosti kultury – provoz-
ní výdaje odboru školství, kultury a tělovýchovy 
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 175/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e

provedení rozpočtového opatření – zvýšení tř. 8 
Financování – zap ojení fi nančních prostředků z 
Fondu města Jihlavy na podporu sportu, kultury a 
sociální oblasti ve výši 1.000 tis. Kč do tř. 6 Kapi-
tálové výdaje (odbor správy realit) – akce Výstav-
ba kabin v prostorách Horáckého zimního stadio-
nu dle zdůvodnění.

Usnesení č. 176/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření: převod z re-

zervy ve výši 600 tis. Kč do kapitálových výdajů 
na akci Rekonstrukce komunikace II/523 ul. Jirás-
kova, Na Dolech a Humpolecká dle zdůvodnění.

Usnesení č. 178/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí věcného daru (624 ks poukázek na 

stravu) v hodnotě 37 440 Kč Středisku křesťanské 
pomoci Jihlava, Čajkovského 9, Jihlava dle zdů-
vodnění.

Usnesení č. 180/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
p o v o l u j e
prominutí odvodu za porušení rozpočtové káz-

ně ve výši 95 000 Kč spolku Tělocvičná jednota 
Sokol v Jihlavě, Tyršova 12, 586 01 Jihlava dle žá-
dosti č.j.: MMJ/EO/2045/2013. 

(Pokračovaní na tsr. 22) 

Usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva města ze dne 11. 6. 2013 
Jihlava je členem Asociace měst pro cyklisty

 prodat volnou bytovou jednotku č. 394/7 ve 
4. NP domu Jarní 15 v Jihlavě, 4+1, 87,52 m , min. 
kupní cena 600.000,- Kč

Výběrovým řízením formou dražby 
dne 4. 9. 2013 s uzávěrkou žádostí 

dne 2. 9. 2013 (v 17.00 hod.)

 pronajmout nebytové prostory:
- nebytové prostory v 1. NP domu Masarykovo 

nám. 23 v Jihlavě, býv. prodejna sportovního vyba-
vení a potřeb pro snowboarding a skateboarding, 84 
m , minimální roční nájemné 187.320,- Kč

- nebytové prostory ve 2. NP domu Matky Boží 20 
v Jihlavě, vstup ze dvora, býv. realitní kancelář, 52,75 
m , minimální roční nájemné 54.253,- Kč

- nebytové prostory ve 3. NP domu Masarykovo 
nám. 9 v Jihlavě, býv. kanceláře, 91,50 m , min. roč-
ní nájemné po slevě 81.618,- Kč

- nebytové prostory v 1. NP domu Znojemská 4 v 
Jihlavě včetně movitého vybavení za účelem provo-
zování nekuřácké kavárny, 80 m , minimální roční 
nájemné za pronájem nebytových prostor 15.000,- 
Kč (+ pronájem movitých věcí za nájemné 15.000,- 
Kč/rok + DPH)

- nebytové prostory v 1. NP domu Komenského 
27 v Jihlavě, býv. boutique a svatební salon, 84,30 
m , min. roční nájemné 159.074,- Kč

- nebytové prostory v 1. NP domu Palackého 51 v 
Jihlavě, býv. prodejna textilu a doplňkového zboží, 
63,80 m , min. roční nájemné 131.237,- Kč

Výběrovým řízením formou dražby 
dne 2. 10. 2013 s uzávěrkou žádostí 

dne 30. 9. 2013 (v 17.00 hod.)

 prodat nemovitosti:
- objekt občanské vybavenosti č.p. 2938 v Jihlavě – 

Heleníně (budova býv. základní školy v Heleníně), 
ul. Hálkova or.č. 39 na pozemku p.č. 305/2 – zasta-
věná plocha a nádvoří v k.ú. Helenín a pozemky p.č. 
305/2, p.č. 306 – trvalý travní porost v k.ú. Helenín, 
minimální kupní cena činí 3,5 mil. Kč

- budovu bez č.p./č.ev. – občan. vybav. (budova 
býv. urologie v areálu staré nemocnice v Jihlavě) na 
pozemku p.č. 3010 – zastavěná plocha a nádvoří s 
pozemky p.č. 3010, p.č. 3011/2 – ostatní plocha, 
jiná plocha, dále s pozemkem p.č. 3011/3 – ostat-

ní plocha, zeleň, dle v katastru nemovitostí dosud 
nezapsaného geometrického plánu (GPL) č. 5687-
18/2011 pro k.ú. Jihlava, a s pozemky p.č. 3007/19 
– ostatní plocha, manipulační plocha, a p.č. 3007/1 
– ostatní plocha, manipulační plocha, dle v katast-
ru nemovitostí dosud nezapsaného GPL č. 6104-
131/2012 pro k.ú. Jihlava, minimální kupní cena 
činí 12,5 mil. Kč

- objekt k bydlení č.p. 1271 v Jihlavě, ul. Benešova 
or.č. 32 na pozemku p.č. 2718 – zastavěná plocha a 
nádvoří a pozemek p.č. 2718 v k.ú. Jihlava, minimál-
ní kupní cena činí 4 mil. Kč 

- budovy č.p. 82 v Jihlavě, ul. U Mincovny or.č. 6 
na pozemku p.č. 119 – zastavěná plocha a nádvoří,  
č.p. 83 v Jihlavě, ul. U Mincovny or.č. 8 na pozemku 
p.č. 120 – zastavěná plocha a nádvoří a pozemky p.č. 
119 – zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 120 – zastavě-
ná plocha a nádvoří, minimální kupní cena činí 11 
mil. Kč

 prodat volné jednotky:
- bytovou jednotku č. 1361/2 ve 2. NP domu Ko-

menského 30 v Jihlavě, 2+1, 63,30 m , min. KC 
730.000,- Kč

- bytové jednotky v domě Matky Boží 28 v Jihlavě:
č. 1246/2 ve 2. NP, 1+kk, 30,40 m , min. KC 

220.000,- Kč
č. 1246/3 ve 2. NP, 2+1, 72,60 m , min. KC 

750.000,- Kč
č. 1246/7 ve 3. NP, 1+kk, 42,20 m , min. KC 

380.000,- Kč
č. 1246/8 ve 3. NP, 1+1, 67,40 m , min. KC 

670.000,- Kč
- bytovou jednotku č. 56/1 v 1. NP domu Brněn-

ská 5 v Jihlavě, 2+1, 62,20 m , min. KC 830.000,- 
Kč

- bytovou jednotku č. 50/4 ve 2. NP domu Brněn-
ská 11 v Jihlavě, 1+1, 45,50 m , min. KC 480.000,- 
Kč

- bytovou jednotku č. 619/2 ve 2. NP domu La-
zebnická 19 v Jihlavě, 1+1, 33,80 m , min. KC 
430.000,- Kč 

- bytové jednotky v domě Úvoz 21 v Jihlavě:
č. 209/1 v 1. NP, 1+1, 37,20 m , min. KC po slevě 

450.000,- Kč
č. 209/2 v 1. NP, 2+1, 62,40 m , minimální KC po 

slevě 600.000,- Kč
č. 209/7 ve 2. NP, 1+1, 34,00 m , min. KC po sle-

vě 500.000,- Kč
-bytové jednotky v domě U Hlavního nádraží 11 

v Jihlavě:
č. 2355/1 v 1. NP, 1+1, 33,00 m , min. KC po sle-

vě 360.000,- Kč
č. 2355/3 ve 2. NP, 1+1, 28,10 m , min. KC po 

slevě 328.000,- Kč
- bytové jednotky v domě Lesní 2, 6 v Jihlavě – 

Heleníně:
č. 2939/3 ve 2. NP, 2+1, 53,30 m , min. KC 

580.000,- Kč
č. 2939/4 ve 2. NP, 2+1, 51,70 m , min. KC 

540.000,- Kč 
č. 2939/5 ve 3. NP, 3+1, 86,30 m , min. KC 

790.000,- Kč
č. 2941/1 v 1. NP, 1+1, 48,30 m , min. KC 

320.000,- Kč
č. 2941/2 v 1. NP, 1+1, 48,30 m , min. KC 

440.000,- Kč
č. 2941/3 v 1. NP, 1+1, 43,50 m , min. KC 

390.000,- Kč
č. 2941/4 v 1. NP, 1+1, 44,90 m , min. KC 

360.000,- Kč
- bytovou jednotku č. 3654/12 v 5. NP domu Bře-

zinova 26 v Jihlavě, 3+1, 73,90 m , min. KC po slevě 
860.000,- Kč

- bytové jednotky v domě Jarní 11, 13, 15, 17 v Jih-
lavě – Horním Kosově

č. 393/2, 1. NP, 1+1, 35,83 m , min. KC 360.000,- 
Kč

č. 394/3, 2. NP, 4+1, 87,52 m , min. KC 930.000,- 
Kč

č. 394/8, 4. NP, 3+1, 67,12 m , min. KC 780.000,- 
Kč

č. 395/1, 1. NP, 2+1, 55,82 m , min. KC 620.000,- 
Kč

- nebytovou jednotku č. 4789/2 (sklad) v 1. PP 
domu Seifertova 18 v Jihlavě, 13,70 m , minimální 
kupní cena po slevě 30.000,- Kč

- nebytovou jednotku č. 1125/5 (prodejna) v 1. 
NP domu Mrštíkova 15 v Jihlavě, 31,80 m , min. 
KC 150.000,- Kč

- nebytovou jednotku č. 619/3 (sklad) ve 2. NP 
domu Lazebnická 19 v Jihlavě, 10,60 m , min. KC 
24.000,- Kč

- nebytovou jednotku č. 163/1 (býv. klubovna) v 
1. PP domu Srázná 34 v Jihlavě, 31,00 m , min. KC 
170.500,- Kč

- nebytovou jednotku č. 184/5 (sklad) v 1. NP 
domu Třebízského 10 v Jihlavě, 45,90 m , min. KC 
322.000,- Kč

Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, Jihlava zveřejňuje záměry 

Bližší informace bude možné získat na www.jihlava.cz, příp. na tel. 567 167 278, 
567 167 279, 567 167 281 nebo přímo na Majetkovém odboru Magistrátu města Jihlavy, 1. poschodí budovy magistrátu města, Hluboká 8, Jihlava.

Statutární město Jihlava si vyhrazuje právo změnit či doplnit tyto záměry, příp. od nich odstoupit.
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Jihlava je členem Asociace měst pro cyklisty
(Dokončení ze str. 18)

Usnesení č. 181/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
p o v o l u j e
prominutí odvodu za porušení roz-

počtové kázně ve výši 400 000 Kč ob-
čanskému sdružení Jihlavský havířský 
průvod, Masarykovo náměstí 97/1, 
586 01 Jihlava dle žádosti č.j.: MMJ/
EO/1682/2013.

Usnesení č. 182/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
p o v o l u j e
prominutí odvodu za porušení roz-

počtové kázně ve výši 2 626 Kč ob-
čanskému sdružení Jihlavský havířský 
průvod, Masarykovo náměstí 97/1, 
586 01 Jihlava dle žádosti č.j.: MMJ/
EO/1683/2013.

Usnesení č. 183/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
p o v o l u j e

prominutí odvodu za porušení roz-
počtové kázně ve výši 43 800 Kč sdru-
žení Jihlavský smíšený pěvecký sbor 
Melodie, Sokolovská 133a, 586 01 
Jihlava, IČ: 657 65 851, dle žádosti č.j.: 
MMJ/EO/2137/2013.

Usnesení č. 186/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí fi nanční dotace 
Středisko křesťanské pomoci – Na-

děje pro život Jihlava 40.000 Kč
Žižkova 108, Jihlava
na mzdové (osobní) náklady a běžné 

provozní náklady na zajištění sociální 
služby ,,Azylový dům pro ženy a mat-
ky s dětmi“ v období od 1.4.2013 do 
22.4.2013

Středisko křesťanské pomoci Jihlava 
245.000 Kč

Čajkovského 9, Jihlava
na provoz sociální služby ,,Azylový 

dům pro muže“ v období od 1.4.2013 
do 22.4.2013, z toho 15.000 Kč může 

organizace použít na pořízení 2 skříní 
a 2 nočních stolků do pokoje pro kli-
enty.

Usnesení č. 187/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí fi nanční dotace
STŘED, o.s. 30.000 Kč
Mládežnická 229
674 01 Třebíč
na náklady na provoz telefonické kri-

zové pomoci - ,,Linka důvěry STŘED“ 
v roce 2013.

Usnesení č. 188/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
n e s c h v a l u j e
poskytnutí dotace na projekt v oblas-

ti kultura – subjektu:
Zdeněk Hajn (IČ: 643 44 266) 

164.000 Kč
na realizaci projektu: Oslavy MČ 

Heroltice

na úhradu nákladů na pronájem pro-
stor včetně ostatních služeb s nájmem 
bezprostředně souvisejících, na služby 
v rámci technického zajištění, na ho-
noráře, dopravu účinkujících a aktérů 
bezprostředně souvisejících s projek-
tem, na propagaci

Ing. Jaroslav Vymazal, 
primátor

Město Jihlava hledá lékaře pro poskytování pracovnělékařských služeb. 
Poskytovatel bude provádět prohlídky pro zaměstnance statutárního měs-
ta Jihlavy v ordinaci nebo zdravotnickém zařízení, které se nachází na území 
města. Smlouva o poskytování služeb bude uzavřena na dobu neurčitou od 
1. 1. 2014. Zadávací dokumentace bude uveřejněna na internetových strán-
kách města. Kontaktní adresa: Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 
97/1, 586 28 Jihlava, Bc. Ivana Svobodová, tel: 567 167 160, e-mail: ivana.
svobodova@jihlava-city.cz.                                                                                        -lm-

Město hledá lékaře

SLUŽBY města Jihlavy,  provozova-
tel aquaparku Vodní ráj v Jihlavě, po-
řádají v sobotu 31. 8. 2013 v areálu 
Vodního ráje akci „Rozloučení s prázd-
ninami s Mývalem Ondřejem“. Od 
13.00 budou připraveny zejména pro 
děti různé soutěže a atrakce a během 
odpoledne proběhne fi nále Miss Vodní 
ráj 2013. 
Tentokrát dostanou příležitost všechny 
návštěvnice Vodního ráje, které budou 
uvedený den v prostoru areálu.                                                                        

Foto: Lubomír Maštera

Poslední den prázdnin bude 
na Vodním ráji veselo Už několik měsíců usiluje město 

Jihlava o vydání svého majetku ze 
Svazu vodovodů a kanalizací Jihlav-
sko.  Jihlava k 31. 12. 2012 ze svazku 
vystoupila, rozchod ale neprobíhá 
tak samozřejmě a relativně jedno-
duše, jak by probíhat mohl a měl. Ji-
hlava se stále ještě nedomohla svého 
vodohospodářského majetku, SVAK 
jej městu dosud nevydal. Vydání ma-
jetku přitom mělo proběhnout nej-
později jeden měsíc po vystoupení 
města ze svazku – říkají to vlastní 
stanovy svazku i rozhodnutí valné 
hromady svazku.

Protože se v této věci k veřejnosti 

dostávají různé informace, pro kaž-
dého, kdo se o téma zajímá a chce 
si o činnosti obou stran udělat vlast-
ní úsudek, je na webu města Jihlavy 
otevřena nová rubrika „Vystoupení 
Jihlavy ze SVAK Jihlavsko“.  Jsou zde 
chronologicky zveřejněny dokumen-
ty, které od konce roku 2012 mezi 
městem a svazkem putovaly. Doku-
menty se budou průběžně doplňo-
vat.

Rubriku „Vystoupení Jihlavy ze 
SVAK Jihlavsko“ najdete na adrese 
www.jihlava.cz na úvodní straně jako 
poslední (nejnižší) položku v levém 
červeném sloupci.                             -rt-

Spor Jihlavy a SVAKu na webu
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Nabídka psů z městského útulku pro opuštěná zvířata
vedoucí: Vítězslav Vítkovič
adresa: oddělení útulek pro zvířata - Jihlava - Pístov, PSČ 586 01 

e-mail: utulek.jihlava@seznam.cz
telefon: 723 446 583, 721 282 895

6. AJAX
kříženec fouska, stáří 3 roky, 
pes, hodný, vhodný k dětem.

2. DENIS
kříženec 2 roky starý, pes, 
nesnášenlivý k jiným psům.

9. OSKAR
kříženec labradora, 2 roky, 
pes, hodný a temperamentní.

4. DYK
kříženec, 4 roky, pes, 
svéhlavý, chytrý.

5. ČERT
pudl, 5 let, pes, hravý, přítulný.

1. KÁČA
pudl, 5 let, pes, hravý.

7. JENDA
jezevčík, 2 roky, pes, 
podhrabává se.

8. BART
kříženec, 1 rok, pes, velmi hravý.

3. BROK
kříženec, 8 let, pes, velmi 
přítulný, vhodný ke starším lidem.

10. KIKI
kříženec, 1 rok, vhodný 
kamkoli na zahrádku, hravý.

11. AMINA
kříženec pudla, 3 roky, pes, 
čistotný, zpočátku nedůvěřivý.

12. DEBBIE
kříženec, 4 roky, pes, milý, 
hodný, vyrostl v útulku. 
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JIHLAVA – Druhý rok bývá pro no-
váčka nejtěžší. Fotbalisté FC Vyso-
čina se o tomto rčení přesvědčují na 
vlastní kůži. V nové sezoně Gambri-
nus ligy čekají na první výhru.

Dva zápasy a nula bodů, taková je 
prozatímní bilance Jihlavy po dvou 
odehraných kolech. Žlutomodří pod-
lehli Spartě Praha (1:4) i Slovácku 
(1:2) a patří jim 14. místo tabulky.

Důvod k panice zatím není. „Ale 
musíme udělat všechno pro to, abychom 
se chytli a ten sešup zastavili. Začíná 
nám docházet, že druhý ročník mezi eli-
tou bude složitý,“ konstatoval vysočin-
ský trenér František Komňacký, jehož 
družina dnes přivítá neporaženého 
nováčka ze Znojma (18 hod.).

A jaké cíle si jihlavský klub vytyčil 
pro letošní sezonu? Tím hlavním je 
pohyb v klidném středu tabulky, da-
leko od sestupových vod. Dále chce 
vedení klást důraz na práci s talento-
vanými fotbalisty z řad vlastních od-
chovanců a nově příchozích tváří.

„V letošním kalendářním roce jsme 
utratili za posily nejvíce fi nancí v histo-
rii. Mužstvo bylo doplněno v rámci stra-
tegie většiny českých klubů tak, aby při-
šli kvalitní hráči s perspektivou, kteří by 
mohli založit svoji kariéru na velkých 

zkušenostech trenéra Komňackého,“ ře-
kl ředitel FC Vysočina Zdeněk Tulis. 
Výši částky za transfery neuvedl.

Klub vycházel při lovu na přestupo-
vém trhu z fi losofi e, že udrží zkušené 
jádro týmu a doplní ho čerstvou mla-
dou krví. „A právě mladší fotbalisté by 
měli zaručit Jihlavě perspektivu do bu-
doucnosti, protože my chceme dlouhodo-
bě působit v první lize a chceme se umís-
ťovat na vyšších příčkách,“ dodal Tulis.                                           

Výsledky - 1. kolo: JIHLAVA – 
SPARTA PRA HA 1:4 (branky: 43. 
Šimonek – 3. z pen. a 11. Lafata, 
32. Hušbauer, 56. Kadlec), 2. kolo: 
SLOVÁCKO – JIHLAVA 2:1 (bran-
ky: 45+2. Ondřejka, 87. Daníček - 33. 
Masopust).                                          -cio-

Podzimní los Jihlavy
 doma: Sparta Praha (odehráno), 

Znojmo (2. 8.), Dukla Praha (16. 8.), 
Slavia Praha (30. 8.), Plzeň (27. 9.), 
Jablonec (25. 10.), Ostrava (8. 11.), 
Slovácko (29. 11.).

 venku: Slovácko (odehráno), Li-
berec (10. 8.), Teplice (24. 8.), Sigma 
Olomouc (14. 9.), Mladá Boleslav 
(21. 9.), Bohemians 1905 (19. 10.), 
Brno (2. 11.), Příbram (23. 11.).

PREMIÉRA  před domácím publikem fotbalistům Jihlavy (ve žlutém stoper Pe-
tr Tlustý) nevyšla. Pražské Spartě podlehli 1:4. Povede se jim dnes proti Znoj-
mu lépe?                                                                                    Foto: Vladimír Šťastný

Jihlava utrácela za posily. Na výhru čeká

PRVNÍ ZÁPAS. Hned zahajovací přípravný zápas jihlavských hokejistů na 
novou sezonu byl pro fanoušky obzvláště atraktivní. Na Horácký zimní stadion 
přijely extraligové Pardubice. Dukla se předvedla velmi dobrým výkonem a svého 
soupeře porazila 5:2. Na snímku posila Jihlavy Michal Důras (v červeném) 
v souboji s obráncem Pardubic Ďalogou.  Foto: Vladimír Šťastný

Dukla se připravuje na ledě

Kádr FC Vysočina
Trenérský štáb

Pohyb hráčů
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V Domě Gustava Mahlera v Jihlavě 
bude vernisáží zahájena výstava ob-
razů akademického malíře Věroslava 
Bergra. Výstava ponese název „Věro-
slav Bergr: Pocta Mahlerovi“. 

Malíř, sochař, grafi k, ilustrátor a 
spoluzakladatel skupiny A59 Věro-
slav Bergr se narodil 25. května 1928 
v Ředicích u Lomnice n. Popelkou. 
Kurátorka výstavy, PhDr. Hana Lar-
vová, o něm říká, že již řadu deseti-
letí patří k solitérům naší výtvarné 

scény. Jeho specifi cká, ryze osobní 
tvorba vytváří zajímavou paralelu k 
výtvarným projevům, které se po-
hybují na hraně předmětnosti a abs-
trakce. Refl ektuje několik inspirač-
ních podnětů, které autor především 
ve svých malbách zajímavým způso-
bem rozvíjí. Kromě poezie je to pře-
devším hudba. 

Na obrazech mahlerovského cyklu 
pracoval Bergr paralelně s další vol-
nou tvorbou a v roce 1970 soubor 

uzavřel. Před třemi lety se k mahle-
rovské inspiraci vrátil, tentokráte 
souborem strukturálních obrazů, 
malovaných akrylem. Nehledá v 
nich nová výtvarná řešení, ale chá-
pe je jako hold osobnosti, jejíž hud-
ba jej trvale inspiruje. Cyklus nazval 
Pocta Mahlerovi.

Na výstavě bude k vidění 30 ob-
razů. Zastoupeny budou obrazy ze 
souboru Mahlerovské téma i z cyklu 
Pocta Mahlerovi.                        -lm,tz- 

Věroslav Bergr: Pocta Mahlerovi

V den narození Gustava Mahlera 
7. července byla v Kalištích u Hum-
polce zahájena výstava dokumentů 
k tvorbě a recepci Mahlerovy hud-
by pod názvem „Das  irdische Le-
ben - Pozemský život“. Slavnostní 
odpolední setkání završilo letošní 
vydařený festival „Mahler Jihlava  - 
Hudba tisíců“. 

Mimořádnou výstavu připravil 
ze své soukromé sbírky významný 
švýcarský badatel Walter Labhart. 
Sám autor úvodem obsáhle komen-
toval výstavní panely a pokusil se 
návštěvníkům přiblížit dva „životy“ 
- skladatelský a dirigentský.  K vidě-
ní jsou chronologicky uspořádané 
dokumenty, fotografi e či unikátní 
dobové tisky Mahlerových skladeb. 
Instalace obsahuje i některé dosud 
nezveřejněné exponáty včetně do-
pisů Almy Mahler. Výstava bude v 
rodném domě otevřena do konce 
prázdnin.

Švýcarský badatel přivezl i další 
růži do rozrůstajícího se mahlerov-
ského rosária a společně s náměst-
kem primátora Jihlavy Rudolfem 
Chloupkem zahájil letní sezónu v 

Mahlerovská výstava v Kalištích

NA VERNISÁŽI výstavy v Kalištích se sešli (zleva) náměstek primátora Jihlavy Rudolf Chloupek, ředitel festivalu Ma-
hler-Jihlava 2013 Jiří Štilec a autor výstavy Walter Labhart.                                                                                    Foto: Jan Černo

rodném domě v Kalištích. 
Organizátoři festivalu srdečně 

zvou na mimořádný koncert, který 

se uskuteční 24. září 2013 od 19.00 
na jihlavské radnici. Soubor Mar-
tinů Voices za řízení Lukáše Vasil-

ka předvede vokální díla Brahmse, 
Wagnera a Mahlera.                        -js-

T.A.J.N.O.S.T.I. 
Skoby 
Paříž, má zhouba a láska 
Všechny vůně Afriky 
Šíleně smutné povídky 
Maják, mnich a mrtvý dědeček 
Sonea - trilogie o černém mágovi. Nejvyšší lord 
Avena. Skrytá 
Království. Lovci pokladů 
Arcibiskupova smrt 
Případ hrozníčkové náušnice 
Řeka osudu 
Starý král ve vyhnanství 
Tata a jeho syn 
Filozof, který nebyl moudrý 
Americký blues 
Matka Vojtěcha 
Ženy na pranýři 
Temná věž. Závan klíčovou dírkou 
Má žena a jiné živly 
Sextenze 
Z prachu hvězd 
Pulz 
Píseň ledu a ohně. Hra o trůny 
Dobrý ročník 
Vyhnání z pekla 
Aféra Blackstone. Nahá 
Slepá mapa 
Než jsem tě poznala 
Přítelkyně 
Co jste hasiči, co jste dělali 

Výběr z novinek z fondu Městské knihovny Jihlava - srpen 2013

Adeline, L. Marie 
Antošová, Svatava, 1957- 
Baldwin, Rosecrans, 1977- 
Beranová, Zuzana, 1971- 
Boučková, Tereza, 1957- 
Brounéus, Fredrik, 1971- 
Canavan, Trudi, 1969- 
Curley, Marianne, 1959- 
Cussler, Clive, 1931- 
Češka, Stanislav, 1955- 
Češka, Stanislav, 1955- 
Erskine, Barbara, 1944- 
Geiger, Arno, 1968- 
Goldflam, Arnošt, 1946- 
Gounelle, Laurent 
Hejma, Ondřej, 1951- 
Holková, Marie, 1908-2002 
Horáková, Naďa, 1962- 
King, Stephen, 1947- 
Kraus, Ivan, 1939- 
Krůta, Jan, 1946- 
Lagronová, Lenka, 1963- 
Lutz, John, 1939- 
Martin, George R. R., 1948- 
Mayle, Peter, 1939- 
Menasse, Robert, 1954- 
Miller, Raine 
Mornštajnová, Alena, 1963- 
Moyes, Jojo, 1969- 
Nesvadbová, Barbara, 1975- 
Novák, Michal 

Adams, Georgie 
Bidner, Jenni, 1963- 
Bizzi, Regina 
Cronin, Ali 
Curley, Marianne, 1959- 
Davis, Jim, 1945- 
Dietl, Erhard, 1953- 
Drijverová, Martina, 1951- 
Friedrich, Joachim, 1953- 
Groening, Matt, 1954- 
Haan, Linda de, 1976- 
Kenney, Sean 
Kuhn, Krystyna, 1960- 
Marsoli, Lisa Ann, 1958- 
Morkes, Petr, 1973- 
Nieländer, Peter, 1969- 
Peyo, 1928-1992 
Pilátová, Markéta, 1973- 
Pospíšilová, Zuzana, 1975- 
Pospíšilová, Zuzana, 1975- 
Rowlands, Caroline 
Rübel, Doris, 1952- 
Schwabiková, Kateřina 
Sloboda, Rudolf, 1938-1995 
Smith, L. J. (Lisa J.) 
Stamps, Caroline 

Tetourová, Marie 

Barbie. Gymnastka 
Dinosauři. 3D 
Ultimate Spider-Man a spol. komiks 
Talismanky. Ukradený pohár 
Fotografování pro děti 
Píseň pro Musu. Winx club 
Co je šeptem-- 
Avena. Skrytá 
Garfield - lepší vrabec v tlamě 
Pušíci letí do školy 
Lásky českých hudebníků 
Čtyři a půl kamaráda a špion v sukních 
Simpsonovi. Komiksový úlet 
Princ & princ 
Nejlepší modely. Lego 
Údolí. (Sezóna 3). Bouře 
Auta 2.. Tajný agent Burák 
Komisař Vrťapka & tajemství mahárádžova vejce 
Popeláři jedou 
Šmoulinka. Šmoulí hlad 
Gorilí táta 
Hasičské auto Tom 
Říkám, říkáš říkadla 
Příšerky, s.r.o. 
Objevujeme dobu kamennou 
Cesty dětí do staletí, aneb, 
Jak Běla a Kuba poznávali naši historii 
Jak jsem se stal mudrcem 

Beletrie Dětská literatura

Kompletní seznam nových dokumentů viz: 
http://www.knihovna-ji.cz/87-novinky.html
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Brněnská 29, tel. 567 303 521, 
p. Nápravník, tel. 723 204 962, 

fax: 567 300 331,
www.ddmjihlava.cz,  

e-mail: ddmjihlava@ji.cz

Divadelní prázdniny

Divadelní prázdniny

do 4. 8.  
ŤAN-ŠAN: VRCHOLY A JEZERA  

NEBESKÝCH HOR
Výstava cestovatele Michala Černé-

ho přináší několik pohledů na ledovce, 
vrcholy a jezera tohoto málo známého 
asijského pohoří. Kavárna Muzeum, 
Masarykovo nám. 55

do 8. 8.  
10 LET EVROPSKÝCH KVETOU-

CÍCH SÍDEL  
Magistrát města Jihlavy, Masarykovo 

nám. 1, hala MIC

do 18. 8. 
HEJNA VÁCLAV – BARVA A BYTÍ  
Tato retrospektiva představuje roz-

sáhlé životní dílo malíře a grafi ka Vác-
lava Hejny (1914 – 1985), jež zahrnu-
je širokou škálu výtvarných projevů od 
existenciální fi gurace 30. let až po ob-
jektovou tvorbu let 60. Hejnova malba 
byla soustředěna na postavu a její po-
dobu danou moderní civilizací. Kromě 
fi gurální tvorby se věnoval krajinářství 
a zátiším. Oblastní galerie Vysočiny, 
Komenského 10

do 25. 8. 
ARCHEOLOGIE NA HRA NI-

CÍCH MEZI Čechami, Moravou a 
Rakouskem

Výstava mapující archeologii regionu 
jižních Čech, Vysočiny, jižní Moravy a 
Dolního Rakouska od pravěku do no-
vověku. Kavárna Muzeum, Masaryko-
vo nám. 55

do 25. 8. 
ANTONÍN HUDEČEK 
Výstava představí výběr z tvorby aka-

demického malíře Antonína Hudečka 
(1872 – 1941), jednoho z nejvýznam-
nějších českých malířů přelomu 19. a 
20. století a hlavního představitele čes-
ké náladové krajinomalby. 

OGV, Masarykovo nám. 24

do 31. 8. 
ZA STROMY ROKU  
Výstava fotografi í Petra Francána. 
Nový vstupní areál zoo - Informační 

centrum

do 31. 8. 
MALOVANÝ ČAS
Výstava výtvarných prací klientů 

DTS Jihlava, inspirovaných návštěvou 
výstavy v Muzeu Vysočiny „Tak jde 
čas“. Bez obav, prodejní galerie a vý-
tvarná dílna Denního a týdenního sta-
cionáře Jihlava, Husova 16

do září 
ZVINO VA AFRICA 
Prodejní výstava originálních dřevě-

ných soch ze Zimbabwe.
Africká vesnice Matongo – areál zoo

Jana Masaryka 20, 
tel. 734 741 289,

e-mail: kino.dukla@dcinema.cz, 
marcela@dcinema.cz 
(provoz, pronájmy)
 www.kinodukla.cz

1. a 4. 8. v 17.00
Všichni dobří rodáci
Drama / ČSSR (1968) / 115min / 

obnovená PREMIÉRA  / 100,- / 12+
Příběh a postavy fi lmu jsou z větší 

části inspirovány zážitky Jasného z je-
ho rodného městečka Kelč, kde strávil 
celé své dětství. Snímek měl premiéru 
na MFF v Cannes, následně pak do-
mácí premiéru a fi lm se pak, již za éry 
1. Tajemníka ÚV KSČ Gustáva Hu-
sáka, promítal od července do září ro-
ku 1969. Rodáci měli značný divácky 
úspěch, většina projekcí byla beznaděj-
ně vyprodaná a vidět tento fi lm patřilo 
ke kulturnímu bontonu. Nakonec však 
Husák fi lm zakázal – nejenom kvůli 
jeho tématu násilné kolektivizace mo-
ravské vesnice, ale také kvůli domně-
lým narážkám (husy a jejich peří ve 
scéně umírajícího Pyřka). 

Hrají: Vlastimil Brodský, Radoslav 
Brzobohatý, Vladimír Menšík, Václav 
Babka, Waldemar Matuška,  Drahomí-
ra Hofmanová, Pavel Pavlovský, Josef 
Hlinomaz, Helena Růžičková

1. – 2. 8. v 17.30 a 3. – 4. 8. v 15.30
Já padouch 2
Animovaná komedie / USA / 98min 

/ dabing / 100,- 
Může být napravený padouch vůbec 

ještě zábavný? Když vypráví pohád-
ky na dobrou noc? Když se bojí o ne-
vinnost své nejstarší dcery? Když už 
nechce vůbec nic ukrást? Gru naštěstí 
neskončí jako obyčejný civil, protože v 
jeho nitru se stále ukrývají schopnosti, 
které by leckdo rád využil.

Mluví: Jiří Lábus, Veronika Žilková, 
Ota Jirák

5. 8. – 9. 8. 
19. 8. – 23. 8.  
DĚTSKÉ LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ 

TÁBORY
Cena jednotlivých táborů: 1200 

Kč – v ceně program, strava, pojiště-
ní. Pro děti od 6 do 13 let, každý den 
od 8 – 16 hodin, strava 2x svačina + 
oběd, hry v DDM, tělocvičně a pří-
rodě, tvůrčí dílny, výlety do okolí, 
návštěva koupaliště, ZOO apod. 

Hlavní vedoucí: Tomáš Rychetský, 
e-mail: rychetsky@ddmjihlava,cz, 
tel. 567 303 521

do 3. 9.   
EGYPT
Výstava prací žáků výtvarného obo-

ru ZUŠ Jihlava.
Městská knihovna, Hluboká 1

do 3. 9.  
EGYPT 
Výstava prací žáků výtvarného oboru 

ZUŠ Jihlava.
Městská knihovna, Hluboká 1

do 4. 9. 
TVÁŘE ZANZIBARU
Výstava fotografi í jihlavské fotograf-

ky Jaroslavy Melicharové, členky Ho-
ráckého fotoklubu Jihlava

Kavárna Double Decker, City Park 
Jihlava

do 10. 9.  
JOSEF SYNEK – obrazy 
Minigalerie Trifoil, grafi cké papíry, 

Husova 10

do 15. 9.  
VĚROSLAV BERGR – POCTA 

MAHLEROVI
Abstraktní strukturální obrazy na 

mahlerovské téma.
Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4

do 15. 9. 
KRÁSNÁ JIHLAVA – jak děti vní-

mají naše město
Soutěžní výstava výtvarných prací 

žáků ZŠ Seifertova. Kavárna-cukrárna 
Dena, Fibichova 28

do 27. 9.  
20 LET GRA FICKÉ ŠKOLY V 

JIHLAVĚ
Práce studentů a učitelů Střední 

umělecké školy grafi cké a Vyšší odbor-
né školy grafi cké. 

Masarykovo náměstí 37

do 28. 9.  
ALEŠ KAUER - VNITŘNÍ VITRÁŽE
Skleněné artefakty a projekce. 
Galerie Na dně (na chodbě Divadel-

ního klubu v Horáckém divadle), Ko-
menského 22

do 29. 9. 
POMALÝ POSUN
Konfrontační výstava čtyř bývalých 

spolužáků z brněnské FaVU VUT, kte-
rou uvede jejich společný učitel z téže 
školy Marian Palla. Malby, interaktiv-
ní objekty a environmentální instala-
ce zaplní celý přízemní prostor galerie 
Alternativa. Výstava představí rozdílné 
tendence a zaměření v umělecké tvor-
bě. OGV, Galerie Alternativa, budova 
Komenského 10

do 30. 9.  
JOLANA ČECHOVÁ – výstava 

obrazů
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

do 30. 9.  
POEZIE PSANÁ DO KRA JINY 
Fotografi cká výstava RNDr. Milana 

Macháčka. 
Nový vstupní areál zoo – výstavní 

místnost

2. 8. – 29. 9. 
KROJOVANÉ PANENKY
Panenky v replikách lidových krojů 

od Evy Jurmanové a Marie Žilové. Ver-
nisáž s komentovanou prohlídkou vý-
stavy se koná 1. 8. v 17.00 hodin.

Kavárna Muzeum, Masarykovo nám. 
55

6. 8. – 15. 9.  
KDO SE DÍVÁ DO TRÁVY...
Fotografi e Anežky Konupkové, stu-

dentky jihlavského gymnázia. 
Kavárna Muzeum, Masarykovo 

nám. 55

19. 8. – 1. 9. 
SUPERMARKET SVĚT
Interaktivní výstava. Komu zapla-

tíme za čokoládu? Z čeho se skládá 
mobil a jak vzniká? Kdo, kde a jak vy-
robil zboží naší denní potřeby?

Kolik váží vaše oblečení a kolik je 
potřeba na jeho výrobu vody? Dozví-
te se tak něco o okolnostech výroby 
věcí i o pozadí mezinárodního ob-
chodování. Putovní výstava pod zášti-
tou vizuálního umělce Petra Nikla. V 
pracovní dny od 10 do 11 a od 13 do 
14 hodin. 

Centrum environmentální výchovy 
PodpoVRCH

26. 8. – 13. 9.  
Výstava k oslavě výročí 65. let 

vzniku 1. spolku neslyšících v Jih-
lavě 

Magistrát města Jihlavy, Masaryko-
vo nám. 1 

29. 8. – 13. 10.  
MOŘE
Výstava se různorodým výběrem z 

tvorby současných českých umělců 
doplněným sbírkovým materiálem 
ze staršího období pokusí zamyslet 
nad specifi ky zobrazování moře v čes-
kém prostředí. Moře zde může být 
vnímáno jako utopie, únik, chybějící 
fenomén. Sledovány jsou kulturní a 
společenské aspekty zobrazování mo-
ře, vytváření jakési mořské mytologie 
utvářené národem bez moře.

Oblastní galerie Vysočiny, Komen-
ského 10

23. 8. – 26. 8.   
LETNÍ TANEČNÍ SOUSTŘE-

DĚNÍ – LATINSKO–AMERICKÉ 
TANCE

Věková kategorie: 6 -15 let. Cena 800 
– 1200 Kč včetně oběda, svačiny a pit-
ného režimu (800 Kč pro začátečníky 
od 6 -8 let). Určeno pro nové i pokro-
čilé zájemce. Vede: Lucie Solařová a 
Radek Bula. Soustředění od 8.30 – 19 
(dle pokročilosti a věku). Pestrý pro-
gram, prohlídka zoo, soutěže, dětská 
diskotéka. Informace a přihlášky do 
30. 7. 2013, 

Zdeněk Nápravník, tel. 723 204 962, 
e-mail: napravník@ddm.jihlava.cz
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4. – 8. 8. v 20.00
White House Down
Akční, Drama / USA / 137min / ti-

tulky / 120,- / 12+
Režisér slavných akčních velkofi lmů 

Roland Emmerich nás tentokrát zave-
de do Bílého domu. Mezi turisty pod-
nikající prohlídku sídla amerického 
prezidenta Jamese Sawyera (Jamie Fo-
xx) je i washingtonský policista John 
Cale (Channing Tatum) s dcerou, kte-
rá se navzdory svému věku čile zajímá 
o dění v Bílém domě i aktivity samot-
ného prezidenta. Dramatické okol-
nosti policistu přinutí skočit rovnýma 
nohama do nebezpečné akce, aby za-
chránil nejen své dítě ale i prezidenta 
a postavil se přesile těžce vyzbrojené 
skupiny polovojenských útočníků. 

Hrají: Channing Tatum, Jamie Foxx, 
Maggie Gyllenhaal

5. – 6. 8. v 19.30
Jasmíniny slzy
Romantický / USA / 98min / titulky 

/ 110,- / 12+
Jasmine (Cate Blanchett ) je elegant-

ní, okouzlující  a  zhýčkaná dáma, která 
má vše, nač si vzpomene. Její zdánlivě 
idylické manželství s bohatým podni-
katelem Halem (Alec Baldwin) i bez-
starostný život se v jediný okamžik 
rozpadnou na kousky. 

Hrají: Cate Blanchett , Alec Baldwin, 
Peter Sarsgaard

7. 8. v 17.00
Terapie láskou
Komedie, Drama / USA / 122min / 

titulky, BIO RÁJ / 50,- / 12+
Pat se vrací ke svým rodičům, kteří se 

mu ze všech sil snaží pomoci postavit 
se na vlastní nohy. Jednoho dne ovšem 
Pat na večeři u přátel potká Tiff any, ne-
vyzpytatelnou a záhadnou dívku v de-
presi s kupou vlastních problémů. 

Hrají: Bradley Cooper, Jennifer 
Lawrence, Robert De Niro

7., 20., 21. a 26. 8. v 19.30
Pěna dní
Drama / Francie / 125min / titulky 

/ 100,- / 
Ve městě, kde auta mají volant v kuf-

ru, lidé bruslí pozpátku a klavír míchá 
koktejly, žije idealistický a vynalézavý 
Colin pouze v kruhu svých přátel Ni-
colase a Chicka. Jednoho dne Colin 
potká svou osudovou lásku Chloé. 
Křehká Chloé, která Colinovi připo-
míná jeho milované blues od Dukea 
Ellingtona, však onemocní záhadnou 
nemocí: v plicích jí vykvete leknín. 
Bezstarostný svět milenců je nemocí 
fatálně zasažen. 

Hrají: Audrey Tautou, Romain Du-
ris, Omar Sy

8. – 10. 8. v 17.00
Kovář z Podlesí
Pohádka / Česko / 100min / 100,- 
Na městečko Podlesí a jeho okolí je 

uvržena kletba, kterou může zlomit 
Toník, synovec místního kováře. A 
jak? Tím, že zbaví kraj zlých bab, v něž 
se kdysi proměnily dobré víly. Z jejich 
spárů musí zachránit milovanou Bětku 
a současně zbavit Podlesí draka. 

Hrají: Bolek Polívka, Josef Somr, Mi-
lan Markovič, Ivana Chýlková

8., 10. 8. v 17.30 a 13. – 16. 8. ve 
20.00

Pot a krev
Akční / USA / 129min / titulky / 

110,- / 15+
Ten plán je geniálně jednoduchý. 

Unést Danielova bohatého klienta, ob-

chodníka Victora Kershawa a za kufr 
plný peněz ho zase pustit na svobodu. 
Kdyby všichni zúčastnění aktéři nebyli 
naprostí pitomci, možná by to i vyšlo. 
Plán ale selže hned v samém zárodku. 

Hrají: Mark Wahlberg, Dwayne 
Johnson, Anthony Mackie

8. – 11. 8. v 19.30
R.I.P.D.- URNA: Útvar Rozhodně 

Neživých Agentů
Sci-fi , Komedie / USA / 96min / ti-

tulky / 110,- / 12+
Mrtví policajti nemusí nutně skončit 

v nebi nebo v pekle. Když jsou dobří, 
nastupují k URNA – Útvaru rozhodně 
neživých agentů. Tahle super tajná jed-
notka dohlíží na to, aby „ oped v“ nám 
živým neotravovali vzduch, ale aby na 
věky odpočívali v pokoji. 

Hrají: Jeff  Bridges, Ryan Reynolds, 
Mary-Louise Parker, Kevin Bacon

12. – 13. a 18. 8. v 19.30
Stážisti
Komedie / USA / 119min / dabing 

/ 100,- / 12+
Billy a Nick jsou prodejci, jejichž ka-

riéru potopil současný přetechnizova-
ný digitální svět. Ve snaze dokázat, že 
nepatří do starého železa, se jim podaří 
téměř nemožné: získat prestižní stáž ve 
fi rmě Google. Problém nastane, když 
zjistí, že zde nejsou sami. Mezi dalšími 
zájemci o pracovní místa je celá tlupa 
technicky nadaných géniů. Teď je te-
dy čeká souboj ve fi rmě, kde tajemství 
úspěchu není založeno na hledání, ale 
na vyhledávání. Google je totiž mís-
tem, kde sny se stávají realitou… 

Hrají: Vince Vaughn, Owen Wilson, 
Rose Byrne

9. 8. v 17.30, 10. – 11. 8. v 15.30, 
14. 8. v 17.30

Univerzita pro příšerky
Rodinný, Animovaný / USA / 

109min / dabing / 100,- 
Už od té doby, kdy byl Mike Wa-

zowski jenom malé monstrum, snil o 
tom, že se stane úspěšnou příšerkou. A 
všichni přeci vědí, že ty nejlepší příšer-
ky pocházejí z Univerzity pro příšerky. 
Ale hned během prvního semestru na 
univerzitě se začnou Mikeovy plány 
hroutit, když mu cestu zkříží příšer-
kovské eso James P. Sullivan, řečený 
Sulley, který je na strašení přirozený 
talent. 

Mluví: Jiří Hromada, David Suchaří-
pa, Naďa Konvalinková 

9. 8. ve 20.00
NAZARETH: Nekonečný rocko-

vý mejdan
Hudební, Dokument / Česko / 

90min / titulky / 80,-
Ve třídě zní nový hit Radio a studenti 

se učí angličtinu právě na písních sku-
piny Nazareth. Učitel patří totiž mezi 
letité fanoušky Nazarethů a prová-
zí skupinu na nejednom turné… Na 
vídeňský koncert, kde hrají s Uriah 
Heep, bere i své studenty… Vstupuje-
me tak do zákulisí tour po Rakousku, 
Slovensku a Česku s jedinečnou atmo-
sférou živých koncertů

11., 18. a 25. 8. v 17.00
Drsňačky
Komedie / USA / 117min / titulky / 

110,- / 15+
Zvláštní agentka FBI Sarah (Sandra 

Bullock) a bostonská policajtka Shan-
non (Melissa McCarthy) už nemůžou 
být odlišnější. Upjatá Sarah pracuje v 
New Yorku a doufá v další povýšení. Je 
vždy a za všech okolností tou nejchy-

třejší ze všech a nebojí se to dát naje-
vo. Kvůli tomu taky nemá ani rodinu 
ani přátele. Jen kolegy, kteří ji nesnáší. 
Oproti tomu svérázná Shannon vy-
rostla na ulicích Bostonu a umí střílet 
rovnou od boku. A protože před ne-
dávnem mimo jiné zatkla i svého brat-
ra, tak ji pro změnu nesnáší její rodina. 

Hrají: Sandra Bullock, Melissa Mc-
Carthy, Demian Bichir

14. 8. v 17.00
Babovřesky 
Komedie / Česko / 133min /  60,- 

/ 12+Letní komedie Zdeňka Trošky 
je ze života současné jihočeské vesni-
ce Babovřesky, která s nadhledem a 
komediální nadsázkou, tak trochu v 
duchu Slunce, seno, sleduje kupící se 
nedorozumění a souhry náhod, které 
pořádně zamotají hlavu její obyvate-
lům. 

Hrají: Lukáš Langmajer, Veronika 
Žilková, Jana Synková

14. – 15. a 27. – 28. 8. v 19.30
Lovelace: Pravdivá zpověď králov-

ny porna
Drama / USA / 92min / titulky
Biografi cký příběh zaznamenává 

zrod první pornohvězdy – neznámé 
Lindy Lovelace, která mimochodem 
za účinkování v tomto fi lmu inkaso-
vala směšných 1 250 dolarů. Naivní 
děvče, vychované ve věřící rodině, se 
nechá úplně uhranout charismatickým 
Chuckem Traynerem, který se po ob-
jevení jejího „neskutečného talentu na 
orální sex“ stane jejím manželem i pa-
sákem… 

Hrají: Amanda Seyfried, Peter Sars-
gaard, Juno Temple

15. 8. v 17.00 a 19. 8. v 19.30
Život té druhé
Mysteriózní komedie / Francie, Lu-

cembursko, Belgie / 97min / titulky, 
PREMIÉRA  / 90,- / 12+

Příběh začíná setkáním Marie a Pau-
la, kteří prožívají lásku na první po-
hled. Naplánují a učiní si výlet na pláž a 
vášnivá noc může začít. Ale druhý den 
ráno se Marie vzbudí a s hrůzou zjistí, 
že si nedokáže vzpomenout na posled-
ních deset let svého života. Překvape-
ná se dozvídá, že se provdala za Paula 
a jejich manželství je v krachu. Hrají: 
Juliett e Binoche, Mathieu Kassovitz, 
Aure Atika

15. – 18., 21. a 31. 8. v 17.30
Percy Jackson: Moře nestvůr
Fantasy / USA / dabing / 125,-
Být bohem na Olympu není příliš 

jednoduché, už jen proto, že jsou tam 
těchto mocných božských postav plné 
mraky a ne vždy se mezi sebou přáte-
lí. Být člověkem mezi lidmi má také 
svá úskalí. Ale být polobohem, to už je 
pořádný průšvih. Znamená to hledat 
si své místo jak na zemi, tak i na nebe-
sích. A když jste teenagerem, je to ještě 
horší. 

Hrají: Logan Lerman, Sean Bean, 
Alexandra Daddario

16. – 17. 8. v 17.00
Martin a Venuše
Komedie, Romantický / Česko / 

102min / 90,-
Martin buduje kariéru a Vendula se 

stará o rodinu. Martin je většinu času 
v práci, naopak Vendula se stará o děti 
a chod domácnosti a nemá žádný pro-
stor pro sebe. Každý dělá pro rodinu 
maximum. 

Hrají: Marek Taclík, Kristýna Boko-
vá-Lišková, Tomáš Hanák

1. – 4., 23. – 24. 8. v 19.30
Red 2
Akční komedie / USA / 116min / ti-

tulky, PREMIÉRA  / 110,- / 12+
Ti nejlepší nikdy neodpočívají. 

Úspěšná komedie RED ( Retired Ex-
tremely Dangerous ) o vysloužilých 
agentech, kteří rozhodně nezrezivěli 
a umějí kousat, se vrací. Trojice Bruce 
Willis, John Malkovich a Helen Mi-
rren budou mít v pokračování velmi 
exklusivní posily. V RED 2 si užijeme 
i Anthony Hopkinse nebo Catherine 
Zetu-Jones. 

Hrají: Bruce Willis, Anthony Hop-
kins, Helen Mirren, John Malkovich, 
Catherine Zeta-Jones

1. – 2. 8. ve 20.00
Wolverine
Akční, Fantasy / USA / 136min / ti-

tulky / 110,- / 12+
Z nelítostné bitvy na život a na smrt 

se samurajským klanem Wolverine 
odchází navždy poznamenaný. Poprvé 
v životě se cítí zranitelný a ocitá se na 
samé hraně svých fyzických a psychic-
kých možností. Zdaleka už nebojuje 
jen se smrtícími zbraněmi nepřátel, ale 
i s vlastní smrtelností. 

Hrají: Hugh Jackman, Famke Jans-
sen, Will Yun Lee

2. – 3. 8. v 17.00
Podfukáři
Krimi, Komedie / USA / 116min / 

titulky / 100,- / 12+
Takhle nějak by to vypadalo, kdyby 

Dannyho parťáci uměli kouzlit. Právě 
v jejich elegantním stylu totiž pracují 
Podfukáři – tým špičkových iluzionis-
tů, který v rámci svých efektních kou-
zelnických show provádí ještě efekt-
nější bankovní loupeže zaměřené proti 
zkorumpovaným fi nančníkům. 

Hrají: Jesse Eisenberg, Isla Fisher, 
Morgan Freeman

3. a 7. 8. v 17.30 a 13. – 14. 8. ve 
20.00

Světová válka Z
Sci-Fi, Th riller / USA / 116min / ti-

tulky / 100,- / 12+
Gerry Lane (Brad Pitt ) pracuje pod 

hlavičkou Organizace spojených náro-
dů jako expert na řešení nejrůznějších 
krizových situací. Kdykoliv se někde 
na světě mimořádně vyhrotí místní po-
měry, Gerry přijede a většinou dokáže 
identifi kovat zdroj krize a nalézt řešení 
na uklidnění situace. 

Hrají: Brad Pitt , Eric Wast, Mireille 
Enos

3., 10., 17., 18., 31. 8. ve 20.00 a 4., 
11., 24. a 25. 8. v 17.30

Revival
Komedie / Česko / 116min / 100,- 

/ 12+
„Jsme horší, než si myslíte“. Filmová 

skupina Smoke hraje ve složení Miro-
slav Krobot jako kytara, Bolek Polívka 
jako basa, Karel Heřmánek u kláves, 
Marián Geišberg jako zpěvák. Smoke, 
to byli čeští Rolling Stones. Za nejas-
ných okolností se ale v roce 1972 roz-
padli. Každý z nich má teď za sebou 
svůj život a svůj vlastní příběh. Jejich 
pohnutky k oživení kapely Smoke jsou 
tedy různé – peníze, touha po ztracené 
slávě, touha pomoci kamarádovi, ane-
bo se ještě jednou pořádně odvázat. 

Hrají: Bolek Polívka, Miroslav Kro-
bot, Marián Geišberg, Zuzana Byd-
žovská
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16. – 17. v 19.30
V zajetí démonů
Horor / USA / 112min / titulky / 

100,- / 15+ 
Hrůzostrašný případ z domu v Ami-

tyville nebyl první – ještě dříve došlo k 
záhadným děsivým událostem v Harri-
sville. Film „V zajetí démonů“, natoče-
ný podle skutečných událostí, vypráví 
hrůzný příběh světově proslulých vy-
šetřovatelů paranormálních jevů Eda a 
Lorraine Warrenových. 

Hrají: Vera Farmiga, Ron Livingston, 
Joey King

17. – 18. 8. v 15.30
Káťa, Fík a Kluk z plakátu
Pohádkové pásmo v rámci promítá-

ní pro děti – BIJÁSEK / 63min / 50,-
Káťa a Škubánek – hra na čmuchan-
du, Káťa a Škubánek – maškarní ples, 
Káťa a Škubánek – jak si ušetřit práci, 
O klukovi z plakátu – jak kluk ke psu 
přišel, O klukovi z plakátu – motokros, 
O klukovi z plakátu – výstava koček, 
Maxipes Fík – trosečníkem, Maxipes 
Fík – v jižních krajích, Maxipes Fík – u 
protinožců

19. – 22. 8. ve 20.00
Očista
Horor / USA / 85min / titulky / 

110,- / 15+
Jak vyřešit alarmující míru kriminali-

ty? Legalizací všech zločinů. Na jednu 
jedinou noc v roce se Amerika blízké 
budoucnosti proměňuje v nejnebez-
pečnější místo na Zemi. Když se vás 
někdo rozhodne zabít, nikdo vám ne-
pomůže, protože všechny složky zá-
chranného systému jsou během Očis-
ty mimo provoz. Funguje to náramně. 

Hrají: Ethan Hawke, Lena Headey, 
Max Burkholder, Adelaide Kane

21. 8. v 17.00
Jako malí kluci
Komedie / Francie / 98min / da-

bing, BIO RÁJ / 60,- / 12+
Th omas se právě zasnoubil. S vy-

hlídkou krásného rodinného života se 
setkává s otcem své nastávající a dou-
fá, že mu dá své požehnání. OMYL! 
Gilbert má pocit, že díky svému třice-
tiletému manželství přišel o kus mlá-
dí. Přemlouvá Th omase, aby si nebral 
jeho dceru Lolu, všeho nechal a začal 
si s ním užívat života. Oba se ponoří 
do svého nového divokého života jako 
malí kluci… 

Hrají: Alan Chabat, Sandrine Kiber-
lain, Elisa Sednaoui

22. – 24. 8. v 17.00
Čtyřlístek ve službách krále
Animovaný, Rodinný, Komedie / 

Česko / 90min / 80,-
Populární komiksový seriál ČTYŘ-

LÍSTEK oslavil už 40 let od svého 
„narození“, prvního vydání kreslené-
ho příběhu. Animované zpracování 
připraví Čtyřlístku při výletě do Prahy 
nová dobrodružství.

Hrají: Ivan Trojan, Tereza Bebarová, 
Bohdan Tůma, Ondřej Brzobohatý

22., 23., 28. – 30. 8. v 17.30 a 24. – 
25. 8. v 15.30

Šmoulové 2
Komedie / USA / 105 minut / da-

bing / 130,- (děti 105)
V pokračování rodinné komedie 

Šmoulové vytvoří zlý čaroděj Garga-
mel pár nezbedných stvoření podob-
ných Šmoulům tzv. Neplechy a doufá, 

Hudební club JEŽEK, 
Mostecká 10, www.cnmusic.cz, 

www.clubjezek.cz, 
e-mail: cnmusic@seznam.cz, 

hudebníclubjezek@centrum.cz

8. 8. v 18.00 
KULTURNÍ LÉTO V PIVOVAR-

SKÉ RESTAURA CI
Koncerty v Pivovaru Jihlava od 18.00 

hodin – Wyrton (bluegrass), Druhej 
Dech (bluegrass). 

11. 8. ve 20.00 
Festival PROMS JIHLAVA 2013 

– Mozart, Vranický, Beethoven - Josef 
Klíč (violoncello), Veronika Böhmová 
(klavír), spojené pěvecké sbory. Zá-
znam koncertu ze 7. 11. 2010.

Vstupné dobrovolné. 
Festival PROMS JIHLAVA 2013 je 

součástí oslav 10. výročí založení fi l-
harmonie. Pořadatel: Filharmonie G. 
Mahlera. Dům fi lharmonie – hudby, 
Kosmákova 9. 

13. 8. v 19.00 
JAZZ do Jihlavy: LOS RUMBE-

ROS CUARTETO, jazz – latin – salsa 
Petr Smetáček – Jan Burian – a spol. 
Vstupné: zdarma. Letní zahrádka Ka-
várny Muzeum, Masarykovo náměstí. 

15. 8. v 16.00 
BOHEMIA JIRKY PRA JERA 
Promenádní koncert dechové hudby 

z Českých Budějovic na Masarykově 
náměstí.

15. 8. v 18.00 
KULTURNÍ LÉTO V PIVOVAR-

SKÉ RESTAURA CI
Koncerty v Pivovaru Jihlava – Jazz 

Band ZUŠ Třešť (jazz), Embolly (blu-
es-soul). Vstupné 50 Kč. 

17. 8. ve 13.00
MAGMAFEST 2013
Harlej, Arakain, Alkehol, Krucipüsk, 

Miloš Dodo Doležal, Dymytry, Törr, 
Noid, Hamr, Hand Grenade. 

Amfi teátr Malý Heulos, vstup do are-
álu od 12.00 hodin. Vstup: předprodej 
349 Kč. Na místě 400 Kč. Předprodej: 
TIC Jihlava, Masarykovo nám. 2, tel. 
567 167 158.

22. 8. v 16.00 
BRŤOVSKÁ ŠESTKA 
Promenádní koncert dechové hudby 

z Brťova u Černé Hory na Masarykově 
náměstí.

22. 8. v 18.00 
KULTURNÍ LÉTO V PIVOVAR-

SKÉ RESTAURA CI
Koncerty v Pivovaru Jihlava – Mora-

va (rock), Pozdní sběr. Vstupné 50 Kč. 

23. a 24. 8.
TRA MPSKÝ ŠIRÁK
Pátek Jarek Nohavica od 19.00
Sobota Schovanky, Hop Trop, Miki 

Ryvola, Nezmaři, Epydemye, Kame-
lot, KTO, Schovanky, Semtex, Jitka Vr-
bová, Nadoraz, Marien.

Hanesův Mlýn u Štoků

25. 8. ve 20.00
Festival PROMS JIHLAVA 2013 

– NA KRÁSNÉM MODRÉM DU-
NAJI 

Záznam koncertu z 20. 3. 2011. 
Vstupné dobrovolné. Festival PROMS 
JIHLAVA 2013 je součástí oslav 10. 
výročí založení fi lharmonie. 

Dům fi lharmonie – hudby, Kosmá-
kova 9.

29. 8. v 16.00 
SAMSONKA 
Promenádní koncert dechové hudby 

z Českých Budějovic na Masarykově 
náměstí. 

8. 8. v 16.00 
ZUBERSKÁ ŠESTKA 
Promenádní koncert dechové hudby 

ze Zubří na Masarykově náměstí. 

3. 8. ve 21.00 
JaCkoB, DJ Roderick, Dabo Jamal, 

S KRIPT, Psyche a další …
24. 8. v 19.00 
JAK TO BYLO S UKRA JINOU – 

promítání, 21.00 – Koncert kapel: VI-
GO, ARCISKA ČÁNY, LADY KA TE.

že s jejich pomocí získá všemocnou 
kouzelnou šmoulí esenci. Jenže brzy 
zjistí, že jen skutečný Šmoula mu může 
dát, co potřebuje, a že jen Šmoulinka 
zná tajné kouzlo, kterým se Neplecho-
vé promění ve skutečné Šmouly.

Mluví: Tereza Voříšková, Václav No-
id Bárta, Oldřich Vlach

22. a 25. 8. v 19.30
Kick-Ass 2
Akční komedie / USA / 113min / ti-

tulky, PREMIÉRA  / 110,- / 15+
Kdyby se Dave v prvním díle nese-

známil s Mindy/Zabijačkou, pravdě-
podobně by se jeho konce nedožil. 
Roztomilá holčička s fortelem toho 
nejlepšího nájemného zabijáka právě 
nastupuje na střední školu a náhle pro-
žívá první vážnější krizi identity. Vydá 
se zpět čistit ulice od gaunerů všeho 
druhu?

Hrají: Chloë Grace Moretz, Aaron 
Taylor-Johnson, Jim Carrey

23. – 24. 8. ve 20.00
Velký Gatsby
Drama, Romantický / USA / 

142min / titulky / 90,- / 12+
Carraway hledá svou vlastní verzi 

amerického snu a usadí se nedaleko 
domu záhadného a časté večírky pořá-
dajícího Jaye Gatsbyho a také kousek 
od své sestřenice Daisy a jejího zálet-
ného manžela s modrou krví Toma 
Buchanana. Nick se postupně stane 
součástí světa mimořádně bohatých li-
dí, jejich iluzí, lásek a zklamání.

Hrají: Leonardo DiCaprio, Tobey 
Maguire, Carey Mulligan

25. – 27. 8. ve 20.00
Osamělý jezdec
Western, Dobrodružný / USA / 

151min / dabing / 100,- / 12+
Indiánský bojovník Tonto se dělí o 

dosud nevyřčené příběhy, které způ-
sobily proměnu Johna Reida, muže 
zákona, v legendu spravedlnosti – spo-
lečně s diváky se vydává na divokou 
jízdu plnou velkolepých překvapení a 
humorných neshod, které musejí oba 
rozpačití hrdinové překonat, aby do-
kázali společně bok po boku bojovat s 
lidskou chamtivostí a korupcí.

Český dabing: Saša Rašilov, Petr 
Lnenička, Hana Igonda Ševčíková

28. 8. v 17.00
Italský klíč
Romantická komedie / Finsko, Itálie, 

USA, Velká Británie / 95min / titulky, 
BIO RÁJ / 60,- / 12+

„Romantická pohádka o hledání 
vlastní identity, minulosti, ale i lásky 
a smyslu života.” Film vypráví příběh 
devatenáctileté ženy – sirotka – která 
dostane jako svoje jediné dědictví sta-
rožitný klíč, díky kterému odemkne 
starou vilu v Itálii a spolu s ní i záhady 
její vlastní rodiny.

Hrají: Gwendolyn Anslow, Joana 
Cartocci, Elsa Cartocci

28. – 30. 8. ve 20.00
Muž z oceli
Fantasy / USA / 143min / titulky / 

90,-
Mladý chlapec zjistí, že má mimořád-

né schopnosti a že není z této planety. 
Jako mladý muž se vydá na cestu za 
zjištěním, odkud pochází a s jakým zá-
měrem byl vyslán na Zemi. Ale hrdina, 
který má zachránit svět před zničením 
a stát se symbolem naděje pro celé lid-
stvo se v něm teprve musí objevit.

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

29. – 31. v 17.00
Machři 2
Komedie / USA / 101min / titulky / 

120,- / 12+
Poté, co se Lenny (Adam Sandler) 

se svou rodinou přestěhoval zpátky do 
svého rodného města, aby byl ve spo-
lečnosti svých kamarádů a jejich dětí, 
zjišťuje, že pokud se ve vaší blízkosti 
vyskytují bývalí školní rváči, noví rváči, 
schizofrenní řidiči autobusů, opilí poli-
cajti na lyžích a 400 lidí v kostýmech, 
schopných vám vtrhnout bez ohlášení 
na večírek, je úplně jedno, kde bydlíte, 
šílenství si vás vždycky nějak najde.

Hrají: Adam Sandler, Kevin James, 
Chris Rock, David Spade

29. – 31. v 19.30
Millerovi na tripu
Komedie / USA / 111min / titulky, 

PREMIÉRA  / 100,- / 15+ 
Aby si napravil reputaci, musí se Da-

vid stát pašerákem drog a přivézt z 
Mexika Bradovu poslední zásilku.  Vy-
myslí jednoduchý plán a k jeho usku-
tečnění přemluví své sousedy – cynic-
kou striptérku Rose, rádoby zákazníka 
Kennyho a protřelou potetovanou pu-
berťačku s piercingem Casey. A tak se 
„Millerovi“ vydávají v obrovském na-
blýskaném karavanu na víkend za jižní 
hranici.

Hrají: Jennifer Aniston, Ed Helms, 
Jason Sudeikis

31. 8. v 15.30
Neuvěřitelná dobrodružství Tada 

Stonese
Animovaný, Rodinný, Dobrodružný, 

Komedie / Španělsko / 90min / da-
bing, BIJÁSEK / 50,-

Zdá se vám klobouk Tada Stone-
se poněkud známý? Není to náhoda. 
Narodil se jako Tad Jones a stejně jako 
jeho vzor Indiana, se vydává za dobro-
družstvím. My jsme mu vystavili no-
vý rodný list a bude se jmenovat TAD 
STONES. Tad, snílek pracující na 
stavbě, je díky záměně za slavného ar-
cheologa poslán na expedici do Peru. 
S pomocí Jeff a – svého věrného psa, 
neohrožené archeoložky, němého pa-
pouška a podvodníčka Freda, se poku-
sí zachránit bájné Ztracené město Inků 
před zlou skupinou lovců pokladů.

Český dabing: Kryštof Hádek, Jitka 
Ježková, Libor Terš
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na broušení či půjčení bruslí 50 Kč (v 
přízemí nové bílé budovy). 

Horácký zimní stadion.

1. 8. v 17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – FRA NCIE
Přípravné zápasy 2013/2014. 
Horácký zimní stadion, 
www.hcdukla.cz. Vstup 40 Kč.

2. 8. v 18.00 
FC VYSOČINA – ZNOJMO
Gambrinus liga 2013-2014, 
www.fcvysocina.cz. 
Fotbalový stadion na ul. Jiráskova v 

Jihlavě v 18 hodin.

3., 24., 31. 8. v 14.00 – 18.00
BEZPEČNĚ NA CYKLOSTEZCE
Preventivní akce zaměřená na cyklis-

ty a in-line bruslaře. Nechte si zkontro-
lovat technický stav vašeho kola. Připo-
meňte si pravidla silničního provozu. 
V malém testu můžete získat zajímavé 
odměny. Letní kino Jihlava (cyklostez-
ka). Pořádá Městská policie Jihlava.

6. 8. v 17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – ORLI 

ZNOJMO
Přípravné zápasy 2013/2014. 
Horácký zimní stadion, 
www.hcdukla.cz. Vstup 40 Kč.

16. 8. v 18.00 
FC VYSOČINA – DUKLA PRA HA
Gambrinus liga 2013-2014, 
www.fcvysocina.cz
Fotbalový stadion na ul. Jiráskova v 

Jihlavě v 18 hodin.

17. 8. v 10.00 
VELKÉ CENY JIHLAVY 2013
Tradiční atletický mítink. Hlavními 

disciplínami jsou sprinterský trojboj, 
800 m, skok vysoký, trojskok, koule a 
oštěp. 

Atletický stadion v ulici Na Stou-
pách.

22. 8. v 17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – SK HO-

RÁCKÁ SLAVIE TŘEBÍČ
Přípravné zápasy 2013/2014. 
Horácký zimní stadion, www.hcduk-

la.cz. Vstup 40 Kč.

23. 8. v 18.00 
17. BĚH NA VYSOKÝ KÁMEN 
Místo prezence a startu: Autokem-

pink Jihlava Pávov – bývalá restaurace, 
prezence 16.30 – 17.45 hodin. 

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

29. 8. v 17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – HC 

OLOMOUC
Přípravné zápasy 2013/2014. 
Horácký zimní stadion, 
www.hcdukla.cz. Vstup 40 Kč.

30. 8. v 18.00 
FC VYSOČINA – SLAVIA
Gambrinus liga 2013-2014, 
www.fcvysocina.cz
Fotbalový stadion na ul. Jiráskova v 

Jihlavě v 18 hodin.

do 31. 8.   
KOMENTOVANÉ KRMENÍ ZVÍ-

ŘAT V ZOO
Každý den v průběhu letních prázd-

nin vám dovedou průvodci jihlavské 
zoo vybraná zvířata blíž, než jste zvyk-
lí! V předem určené časy u vybraných 
druhů zvířat.

do 30. 9.  
UKÁZKY VÝCVIKU DRA VCŮ A 

SOV V ZOO
Každý den kromě pondělí v 11.00 a v 

15.00 hodin. Mimo tyto časy možnost 
prohlídky všech druhů ve stálé expozi-
ci. Zoo Jihlava. 

2., 9., 16., 23. a 30. 8. v 19.00
NOČNÍ PROHLÍDKY aneb cesta 

do hlubin historie královského horní-
ho města Jihlavy

Noční prohlídky jihlavského podze-
mí s dobovými výjevy z historie Jihla-
vy v časech 19.00, 20.00 a 21.00 hodin. 

4. 8. v 18.00 
Ježkovy pohádkové neděle: PYŠ-

NÁ PRINCEZNA
Divadlo Okýnko – České Budějovi-

ce. Parkán u brány Matky Boží. 

4. 8., 11. 8 v 17.00 
LETNÍ VENKOVNÍ BOHO-

SLUŽBA. Masarykovo náměstí. 

6. 8. v 18.00 
Šplíchal / Bajer – KOMUNISMUS 

A SOCIALISMUS, osobnost Karla 
Goliata (3. cesta, lidové fronty, žid. so-
cialismus)

Osobnost JUDr. Karla Goliata Go-
rovského – významná česká osobnost 

židovského původu, neofi ciální sekre-
táře B. Šmerala, 17 let vězněný v so-
větských gulazích. Komunismus a so-
cialismus. Jaká byla hlavní myšlenka? 
Jak se prezentoval? Kde se stala chy-
ba? Rozdíly ve městech a na vesnicích. 
Vznik a reakce lidové fronty. Židovský 
socialismus. Přednáší: Doc. PhDr. Vác-
lava Šplíchal CSc. (historik, přední 
odborník na problematiku Bohumíra 
Šmerala), Mgr. Pavel Bajer (historik, 
editor, odborník na český i světový so-
cialismus).

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

7. 8. ve 21.00 
LETNÍ KINO na náměstí: NEDO-

TKNUTELNÍ
Cyklus deseti fi lmových večerů pod 

širým nebem v centru Jihlavy. 
Letní zahrádka Kavárny Muzeum, 

Masarykovo nám. 55 (za nepříznivého 
počasí Klubová scéna - Radniční pivo-
var, Masarykovo nám. 66). 

Vstupné: zdarma. Rezervace míst 
předem na tel. čísle 774 570 360 nebo 
v kavárně. www.radnicni-jihlava.cz.

9. 8. v 17.00 
ZBORNÁ VOLNÁ
Kulturní akce pro děti a dospělé na 

parkovišti naproti sjezdovce na Šac-
berku. 

Od 17.00 program pro děti – loutko-
vé divadlo, taneční vystoupení apod.

Od 20.00 vystoupení hudebních sku-
pin k tanci i poslechu. 

Odvoz návštěvníků autobusem v 
nočních hodinách na Masarykovo ná-
městí v Jihlavě je zajištěn. 

11. 8. v 18.00 
Ježkovy pohádkové neděle: PRIN-

CEZNA JE HLOUPÁ MADLA
Divadlo Kos – České Budějovice.
Parkán u brány Matky Boží. 

14. 8.   
LETNÍ KINO na náměstí: BUL-

LITŮV PŘÍPAD
Cyklus deseti fi lmových večerů 

pod širým nebem v centru Jihlavy. 
Letní zahrádka Kavárny Muzeum, 

Masarykovo nám. 55.
 
16. 8. v 8.00 
PRÁZDNINOVÝ JARMARK
Masarykovo náměstí. 

16. – 17. 8. v 19.00 
LETNÍ NOC V ZOO – VZHŮ-

RU NA PALUBU
Tajuplná procházka večerní zoo s 

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

Začátek v 19.00 hodin a každou ná-
sledující půlhodinu. 

Pořadatel: Zoo Jihlava.

17. 8. ve 14.00
TAJEMNÉ PROHLÍDKY V JI-

HLAVSKÉM PODZEMÍ 
Prohlídky s překvapením v časech 

14.00, 15.00 a 16.00 hodin.

18. 8. v 17.00 
LETNÍ VENKOVNÍ BOHO-

SLUŽBA. Masarykovo náměstí. 

18. 8. v 18.00 
Ježkovy pohádkové neděle: 

KDYŽ SE ČERTI ŽENÍ
Divadelní společnost Josefa Dvořá-

ka – Praha
Parkán u brány Matky Boží. 

1. – 4. 8.   
BRUSLENÍ PRO VEŘEJNOST
1. 8. 18-19h, 2. 8. 19-20h, 3. 8. 10-

11h a 19-20h, 4. 8. Rodiče s dětmi 10-
11h, veřejnost 19-20h. Další termíny 
na www.hcdukla.cz. Vstup 30 Kč. Ce-

20. 8. v 17.00 
VÁLKOVÁ, VERONIKA  – AU-

TORSKÉ ČTENÍ PRO MLÁDEŽ 
(FANTASY)

Veronika Válková (* 28. Srpna 1970, 
Praha) je česká spisovatelka fantasy, 
které svá díla vydává pod pseudony-
mem Adam Andres. Pod vlastním 
jménem publikuje beletrii pro děti a 
učebnice dějepisu. Vystudovala latinu 
a historii na FFUK a pracuje jako pro-
fesorka dějepisu a latiny na víceletém 
gymnáziu.

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

21. 8. ve 21.00
LETNÍ KINO na náměstí: HO-

TEL RWANDA
Cyklus deseti fi lmových večerů pod 

širým nebem v centru Jihlavy. Letní 
zahrádka Kavárny Muzeum, Masary-
kovo nám. 55 (za nepříznivého počasí 
Klubová scéna - Radniční pivovar, Ma-
sarykovo nám. 66). 

22. 8. v 7.30 
FARMÁŘSKÉ TRHY
Pestrá nabídka zemědělců, biozemě-

dělců, zahrádkářů, chovatelů a řemesl-
níků z malých i větších farem z Vyso-
činy. 

Masarykovo náměstí. 

23. 8. v 18.30 
MEZINÁRODNÍ NOC PRO NE-

TOPÝRY 
Noční pozorování lovících netopýrů, 

ukázky jednotlivých druhů a zajíma-
vosti z jejich života. Vzdělávací cent-
rum PodpoVRCH, Vstup zdarma. 

Zoo Jihlava. 

23. – 31. 8.  
ŽIVÉ KINO 2013
Projekce dokumentárních fi lmů ve 

veřejném prostoru. 5 fi lmů, každý na 
jiném místě. Putujte s fi lmy městem a 
objevte místa, na nichž jste ještě neby-
li, nebo je zažijte jinak. 

25. 8. v 17.00 
LETNÍ VENKOVNÍ BOHO-

SLUŽBA
Masarykovo náměstí. 

25. 8. v 18.00 
CIRKUS
Komedianti na káře – Znojmo. 
Parkán u brány Matky Boží. 

28. 8. ve 21.00 
LETNÍ KINO na náměstí: JÍZDA
Cyklus deseti fi lmových večerů pod 

širým nebem v centru Jihlavy. Letní 
zahrádka Kavárny Muzeum, Masary-
kovo nám. 55 (za nepříznivého počasí 
Klubová scéna - Radniční pivovar, Ma-
sarykovo nám. 66). 

29. 8. v 18.00 
KULTURNÍ LÉTO V PIVOVAR-

SKÉ RESTAURA CI
Koncerty v Pivovaru Jihlava.
 
30. 8. v 18.00 
KULTURNÍ LÉTO V PIVOVAR-

SKÉ RESTAURA CI
Koncerty v Pivovaru Jihlava – Or-

chestrijón Petra Píši a Zatrestbandu.

30. 8. – 1. 9.v 18.00 
JIHLAVSKÉ MOTOSLAVNOSTI
Sraz motorkářů v ATC Pávov. Opět 

nebude chybět vystoupení kaskadé-
ra, ohnivá show, soutěže a další do-
provodný program. Koncerty: pátek: 
Rudý voči, Ozzy Osbourne revival, 
ZZ TOP revival, Vigo, sobota: Sotu-
ry, Araya, Kiss revival, Metalica,  Ba-
racuda. 

31. 8. v 12.00 
PŘIJĎTE NA KONCERT, PO-

MŮŽETE 
2013 - 12. ročník. Two stages. Ka-

pely: Hazardoom, Sotury, Můj mi-
lý deníčku, Medfreš, Prodleva, Mr. 
Hanky, Vigo, Metanoon, Lady Ka-
te, Devět životů, Jet Stream, Major 
Major, M.A.T., Arciskačány, Auto-
bus, Th e Mask, Zero Number One, 
Boonker, Twinfi nity, Metropolis – 
Dream Th eater Tribute, Tone Hun-
ter. Vstup 50 Kč, děti do 12 let v do-
provodu rodičů zdarma. 

Areál letního kina Heulos.
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