
SLAVNOSTNÍ zahájení na jihlavské radnici a následný galakoncert v kostele Povýšení sv. Kříže odstartovaly ve čtvrtek 
15. května již 13. ročník festivalu Hudba tisíců Mahler - Jihlava 2014. Návštěvníkům se představil Symfonický orchestr 
hl. m. Prahy FOK a legendární Gabriela Beňačková pod taktovkou dirigenta Israela Yinona. Foto: Jiří Varhaník

Veřejné projednání 
upraveného návrhu 

územního plánu města
 4. června od 16 hodin 

ve velkém sálu kina Dukla .

Jednání městského 
zastupitelstva

10. června od 13 hodin
v jednacím sále magistrátu.

Jednání je přenášeno on-line 
na webu města.

Josef Kodet

Dopravní problémy 
u nemocnice

Náměstek primátora Josef Kodet 
si myslí, že řešení nedostatku parko-
vacích míst v okolí jihlavské nemoc-
nice bude vyžadovat delší dobu. 

Zavedením poplatku za parko-
vání u nemocnice se rozmohlo 
parkování v okolních ulicích. Za-
znamenali jste protesty občanů, 
bydlících v okolí?

Dlouho připravovaná opatření ne-
mocnice v organizování parkování 
v areálu nemocnice a okolí byla uve-
dena v platnost v květnu. Tím, že 
nemocnice zavedla na všech svých 
parkovištích placená stání, donutila 
některé řidiče, návštěvníky nemocni-
ce, ale i ostatní, hledat místo pro bez-
platné parkování v přilehlých částech 
města. Obecně je množství parkova-
cích míst problém na všech sídlištích 
ve městě a nově zavedený systém 
u nemocnice tuto situaci ještě zhor-
šil. Proto se také již ozvalo několik 
občanů s požadavkem, abychom si-
tuaci pomohli řešit.

Jaké má město možnosti na kori-
gování parkování v okolí?

Možnosti na řešení jsou, ale nejsou 
jednoduchá a okamžitě realizovatel-
ná. Můžeme hledat řešení ve vybu-
dování nových parkovacích kapacit. 
To však je komplikované v sídlišti, 
které bylo postaveno před 50 lety 
a nepočítalo se zde s takovým stup-
něm motorizace, jako je nyní. 

 (Pokračování na str. 2)

Přestavba budovy Domu dě-
tí a mládeže v Brněnské ulici č. 
46 je v plném proudu. Při rozsáh-
lé rekonstrukci vzniká nástavba 
jednoho podlaží s učebnami a vý-
tvarným ateliérem, směrem do za-
hrady vznikne nová přístavba s ta-
nečním sálem. 

Budova bude zateplena a získá bez-
bariérový přístup, musí se provést 
kompletní elektroinstalace a rozvo-
dů vody a tepla. „Rekonstrukce zvýší 
kapacitu objektu, výrazně zlepší je-
ho technický stav a podmínky pro ná-
vštěvníky kroužků,“ uvedl pro tisk pri-
mátor Jaroslav Vymazal.

Na první pohled budova zásadní 
rekonstrukci nepotřebovala, skuteč-
nost ale byla jiná. „Je to budova z pa-
desátých šedesátých let. Například 
sociální zařízení, sítě, kanalizace, to 
vše bylo na pokraji životnosti. Celko-
vě byl objekt ve velmi špatném sta-
vu,“ vzpomněla výchozí situaci před 
začátkem rekonstrukce architektka 
Zuzana Hrubešová. 

„Zajímavostí je, že budova stojící 
v městské památkové rezervaci byla 
ve své době projektovaná a architek-

tonicky řešena k sídlišti Březinky, tedy 
k panelové zástavbě,“ zmínila archi-
tektka. Rekonstrukce vadu na krá-
se částečně napraví, budova dostane 
klasickou valbovou střechu. 

Půdní vestavba se využije k hudeb-
nímu sálu, výtvarné dílně a jazyko-
vé učebně. Vznikne například také 
zookoutek, elektrodílna, počítačová 
místnost a malý universální taneční 
sál využitelný i pro divadelní akti-
vity. Zařízení navštěvují i děti před-
školního věku, v souladu s hasičský-
mi předpisy proto musí být budova 
opatřena únikovou cestou řešenou 
venkovním točitým schodištěm. 

Dům dětí a mládeže v Jihlavě zři-
zuje město od roku 2012, kdy jej 
převzalo od Kraje Vysočina. „Pokud 
by město dům nepřevzalo, kraj by 
jej zrušil bez náhrady. Bude to zna-
menat další náklady, ale myslíme si, 
že by ve městě toto zařízení nemě-
lo chybět,“ řekl k tehdy rozhodnutí 
zastupitelstva náměstek primátora 
pro oblast školství Rudolf Chlou-
pek. 

Podobně jako Dům dětí a mládeže 
před několika lety město Jihlava pře-

vzalo od Kraje Vysočina i Základní 
uměleckou školu. Budovu školy také 
nechala jihlavská radnice kompletně 
zrekonstruovat a rozšířit. Mimořád-
ně povedená rekonstrukce pak po-
sbírala řadu cen.

Dům dětí a mládeže před rekon-
strukcí fungoval ve dvou budovách 
v Brněnské ulici. „Činnost kroužků 
se podařilo umístit do druhé budovy 
a do dalších nebytových prostor pro-
najatých na dobu rekonstrukce,“ řekl 
Tomáš Koukal z městského odboru 
školství.

Zájmové kroužky v Domě dětí 
a mládeže navštěvuje kolem tisícov-
ky dětí. Jihlava je zřizovatelem orga-
nizace, provoz ročně dotuje přibližně 
jedním milionem korun. S dokonče-
ním rekonstrukce se počítá v únoru 
2015.

Projektované náklady na rekon-
strukci DDM byly 42 milionů korun, 
ve výběrovém řízení však byla nej-
nižší nabídka 25,3 milionu korun bez 
DPH. Městu se na akci podařilo zís-
kat dotaci z Regionálního operačního 
programu NUTS 2 Jihovýchod ve výši 
85 procent způsobilých výdajů.  -tz-

Přestavba Domu dětí a mládeže 
je v plném proudu



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

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:
 

83
48

131
48
39
87

44
-

22
8

130

Město Jihlava má k 30. 4. 2014
přihlášeno k trvalému pobytu 
 50.503 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci dubnu 2014
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(Dokončení ze str. 1)
Zde by řešením bylo zpracování 

projektu na revitalizaci celého síd-
liště, jak byl realizován v sídlišti na 
Královském Vršku nebo se v součas-
né době začíná realizovat na sídlišti 
Březinova. Toto řešení je však znač-
ně fi nančně náročné a bez fi nanční 
podpory např. z dotačních prostřed-
ků EU v dohledné době nerealizova-
telné. 

Další možností regulace je zave-
dení placeného stání i na městských 
parkovištích. Zde bychom ale ne-
realizovali systém jako nemocnice, 
ale zavedli bychom na vybraných 
parkovacích plochách rezidentské 
stání jako ve středu města a přileh-
lých částech. Tento systém umožní 
za přijatelný poplatek zvýhodnit par-
kování pro obyvatele a podnikatele 
z dané oblasti.

Budete některá opatření realizo-
vat?

Nejdříve budeme situaci sledovat 
a potom se pokusíme najít to správné 
opatření a realizovat ho. Jak jsem již 
uvedl, budování nových parkovišť je 
otázkou delší doby. Pokud by ze stra-
ny občanů o zřízení rezidentských 
parkovišť byl zájem, tak ty bychom 
mohli realizovat třeba v příštím roce.
 -lm-

Dopravní problémy… 
Jihlava předala svoje nejvyšší 

ocenění. 
Zastupitelé udělili čestné občan-

ství Františku Dohnalovi in memo-
riam. Někdejší starosta Ji hlavy, první 
hejtman Kraje Vysočina a prezident 

Nejvyššího kontrolního úřadu ze-
mřel po těžké nemoci loni v srpnu. 
Cenu převzala Jindra Dohnalová 
a Jan Dohnal.

Cenu Rady města Jihlavy převzal 
Igor Šmelko za záchranu života. Radní 

ocenili jeho čin, kdy v prosinci 2013 
v obchodním době zkolabovala starší 
žena, Igor Šmelko prováděl oživovací 
pokusy až do příjezdu záchranky. Asi-
stenta v ZŠ speciální na radnici pro 
cenu doprovodili kolegové i žáci.  -lm- 

Jihlava ocenila osobnosti

MĚSTO ocenilo čestným občanstvím Františka Dohnala in memoriam a Cenou Rady města Igora Šmelka za záchranu ži-
vota. Foto: archiv MMJ

Pro bezpečnější pohyb chodců 
a cyklistů nechá radnice vybudo-
vat novou stezku do Helenína.

Dosud se do této čtvrti pěšáci do-
stávají po frekventované brněnské 
výpadovce, o nebezpečné situace 
není nouze. 

„Propojení jsme už nechtěli od-
kládat. Helenín se rozrůstá, přibylo 
i studentů ve škole. Pohyb na úseku 
frekventované komunikace k Hele-

nínu není bezpečný a příjemný pro 
chodce a cyklisty, ani pro řidiče. Pod-
něty na řešení přicházely od osadní-
ho výboru, obyvatel i od řidičů,“ řekl 
primátor Jaroslav Vymazal.

Stezka pro chodce a cyklisty spojí 
nově vybudované sídliště Na Člun-
ku s rovněž nově vybudovanou zá-
stavbou v Heleníně, konkrétně ulici 
Stará cesta a ulici Soukenickou. 
Stezka bude asi půl kilometru dlou-

há a tři metry široká. Nové propoje-
ní zatím nebude mít veřejné osvětle-
ní. „Počítá se zde s další zástavbou, při 
které se bude řešit i osvětlení,“ vysvětlil 
primátor. 

Stavět by se mělo začít během léta 
po sklizni. Stavba přijde na 1,65 mi-
lionu korun bez daně. „I když se ne-
jedná o nic rozsáhlého, z hlediska bez-
pečnosti to bude komfortní stavba,“ 
dodal Jaroslav Vymazal. -tz-

Do Helenína pěšky a na kole 
bezpečně po nové stezce

Nová čtvrť s názvem Rezidence 
Kaskáda vyrůstá poblíž ulice Bu-
ková v Horním Kosově. 

Komplex, kde by postupně mělo 
vyrůst na sto nových domů, je nutné 
připojit vyhovujícím způsobem do 
sítě komunikací. Čtvrť se napojí 
k ulici S. K. Neumanna upravenou, 
bezmála půlkilometrovou silnicí. 

Novou čtvrť Rezidence Kaskáda 
připojí nová komunikace

Město už vybralo na akci dodavatele. 
„Půjde o komunikaci se všemi pa-

rametry. Podél rozšířené silnice bude 
chodník a veřejné osvětlení, směrem na-
horu k nové čtvrti bude vyznačen cyk-
lopruh. Bude nutné přeložit dešťovou 
kanalizaci,“ popsal projekt primá-
tor města Jaroslav Vymazal. V horní 
části bude kruhový objezd, k ulici 
S. K. Neumanna se silnice napojí 
běžnou křižovatkou. „Bohužel jsme 
se nedohodnuli s majitelem pozemků 
v dolní části. Na místě, kde se setkáva-
jí ulice S. K. Neumanna, ulice Vrchlic-
kého a upravená ulice Buková měl být 
kruhový objezd. Bylo by to vhodnější 
řešení,“ politoval primátor Jaroslav 
Vymazal.

Druhou částí projektu jsou úpra-
vy dvou zastávek městské hromad-
né dopravy v ulici S. K. Neumanna 
(u prostoru pro cirkusy). „Zastáv-
ky se o několik metrů posunou, budou 
bezbariérové, přechody sousedící s tě-
mito zastávkami budou nasvětleny. 
Necháme zde vybudovat i ostrůvky pro 
bezpečnější přecházení, silnice je zde ši-
roká,“ doplnil primátor.

Silnice z Doliny směrem do Horní-
ho Kosova dostane nový speciální po-
vrch, který snižuje hlučnost provozu. 

Stavba by měla začít během června, 
na dokončení má fi rma 10 měsíců. 
Nejnižší cena ve výběrovém řízení 
byla 21,6 milionu korun bez DPH, 
kterou nabídla společnost Eurovia.

 -tz-

Kuželky postaví 
opravený stroj

Technika kuželny v objektu pla-
veckého bazénu E. Rošického do-
sluhuje. Zařízení, které staví kuželky 
všech čtyř drah, je často poroucha-
né a potřebuje rozsáhlejší opravu. 
Předpokládané náklady jsou 250 
tisíc korun. Oprava proběhne po 
ukončení naplánovaných akcí ku-
želkářské sezóny a v době pravidel-
né letní odstávky provozu krytého 
bazénu.  -lm-

Jihlava účastí 
nevybočila

Jihlava dosáhla volební účasti 
16,6 % ve volbách do Evropského 
parlamentu a zařadila se tak do prů-
měru v ČR. Zvítězila ČSSD před 
ANO 2011 a TOP 09 a KSČM. 

Volby proběhly ve volebních míst-
nostech zřizovaných magistrátem 
bez komplikací.

Další výsledky uvádíme v tabulce.
 -lm-

JIHLAVA

volební účast 16,60 %

14,73 % ČSSD

14,10 % ANO 2011

13,78 % TOP 09, STAN

11,27 % KSČM

10,84 % KDU-ČSL

7,49 % ODS

6,35 % Svobodní

5,65 % Piráti

4,62 % SZ

3,33 % Úsvit

Nabídky 44 restaurací 
na webu Jihlavy

Pokud si rádi předem vybíráte, co 
budete obědvat, přijde vám vhod 
rozšířená služba na stránkách města 
Jihlavy www.jihlava.cz. V rubrice 
Polední menu restaurací nově na-
jdete nabídku 44 gastronomických 
provozoven, které podávají v době 
obědů zvýhodněná polední menu. 
 -lm- Zdroj: volby.cz
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Mgr. Zuzana 
Šimková, 
ředitelka Základ-
ní školy speciální 
a Praktické školy 
Jihlava

Zeptali jsme se:

1. Věnujete ve vaší domácnosti 
pozornost opadu? Třídíte odpad?

Odpady jsme vždy třídili a třídí-
me. Jsme rádi, že v blízkosti naše-
ho bytu jsou kontejnery, kam mů-
žeme kdykoliv separovaný odpad 
donést. Je to téma, které nás oslo-
vuje – nedá mi to, jsem schopná 
i při vycházce do přírody posbírat 
papíry nebo plasty a odnést je do 
patřičného kontejneru.

2. Patří vytváření vztahu k příro-
dě k oblastem zájmu školy, kterou 
vedete?

Je to jeden z pilířů našeho vzdě-
lávacího programu. Třídíme vel-
mi pečlivě, v každé třídě jsou 
koše na tříděný odpad. S dětmi 
se účastníme spousty soutěží, za 
vytříděný hliník jsme dostali i ce-
ny a dárky. Vychováváme k tomu 
děti denně tak, aby pro ně bylo 
třídění odpadů samozřejmé ve 
škole, ale zcela přirozeně se tak 
chovaly i doma.

3. Kladný vztah k životnímu 
prostředí, resp. správnému na-
kládání s odpady máte odjakži-
va, nebo jste se do třídění pusti-
li, až když k tomu byly vytvořeny 
podmínky?

Od malička. Už ve škole nás uči-
li, kam patří papír apod. Ale samo-
zřejmě v momentu, kdy k tomu 
město vytvořilo podmínky, jsme 
začali třídit intenzivněji. 

4. Město Jihlava postupně za-
vádí třídění biologicky rozloži-
telného odpadu. Co na to říkáte? 
Až budete mít tu možnost, při-
dáte se také?

Samozřejmě se rádi zapojíme. 
Už proto, že bydlíme v domě, 
kde není možnost kompostovat 
biologické odpady. Budeme rádi, 
když budeme mít i tuto možnost, 
separovat i tento odpad. Třídě-
ní je maličkost, kterou můžeme 
každý den udělat něco pro lepší 
životní prostředí.  -tz- 

Jihlavští radní projednali nabíd-
ku sdružení Arnika na vytvoření 
studie uceleného systému naklá-
dání s odpady. 

V listopadu 2013 zahájil spo-
lek Společně pro Vysočinu (SpV) 
kampaň za první referendum v Ji-
hlavě k otázce spalovny a nakládá-
ní s odpady. V polovině ledna pro-
běhla na podnět primátora města 
a náměstka primátora pro životní 
prostředí pracovní schůzka se čle-
ny spolku, kdy primátor Jaroslav 
Vymazal vyzval SpV k vytvoření 
vlastního uceleného návrhu naklá-
dání s odpady. 

Spolek Společně pro Vysočinu 
výzvu přijal. „Očekávali jsme, že po-
kud někdo usiluje o referendum proti 
využití odpadů k získávání energie, 
má už připraveno řešení, jak odpa-
dy v Jihlavě ekonomicky efektivně, 
ekologicky a dlouhodobě likvidovat,“ 
uvedl primátor Jaroslav Vymazal.

Koncem února 2014 dorazila na 
radnici nabídka, která obsahovala 
návrh na studii v ceně 940 tisíc ko-
run, navíc byla nabídnuta i menší 
studie pouze na podporu recyklace 
za 250 tisíc korun. 

Nabídku však neposlal oslovený 
spolek Společně pro Vysočinu, ale 
sdružení Arnika. „Měli jsme v úmyslu 
o ceně a rozsahu studie s navrhovatelem 
dále jednat, ale za podmínky, že se spo-
lek Společně pro Vysočinu za návrh pro-

Město drahou studii nechce, 
když se za dokument nepostavili 

ani jihlavští aktivisté 

jektu sdružení Arnika alespoň morálně 
postaví,“ uvedl náměstek primátora 
pro životní prostředí Rudolf Chlou-
pek. Členové spolku SpV se však od 
nabídky Arniky distancovali na přímé 
dotazy úřadu, v médiích i na veřejné 
besedě o odpadech. 

Předložený materiál odpovídal za-
dání jen částečně, nabídnutá cena 
studie je nepřiměřeně vysoká. „Ceny 
za obdobné studie bývají třetinové ne-
bo čtvrtinové. Podle vnitřního předpisu 
o zadávání veřejných zakázek by mu-
selo být v případě takto vysoké nabíd-

ky rozhodnuto ve výběrovém řízení,“ 
podotkla vedoucí odboru životního 
prostředí Katarína Ruschková. 

„Cílem vedení města bylo dát místní 
občanské iniciativě prostor, aby před-
stavila vlastní alternativu nakládání 
s odpady. Jelikož se členové spolku Spo-
lečně pro Vysočinu od nabídky sdruže-
ní Arnika distancovali, materiál neod-
povídal v plné šíři zadání a nabídnutá 
cena byla příliš vysoká, rada se rozhod-
la nabídkou dále nezabývat,“ komen-
toval usnesení náměstek primátora 
Rudolf Chloupek. -tz-

O NÁZOR občanů na třídění odpadů se zajímali pracovníci magistrátu na Ma-
sarykově náměstí v rámci Dne země. Foto: archiv MMJ

Magistrát města Jihlavy, odbor 
životního prostředí, provedl an-
ketu s občany města Jihlavy star-
šími 18 let. Cílem bylo zjistit, jaké 
je mezi občany města povědomí 
o problematice odpadového hos-
podářství města. 

„V rámci anonymní ankety jsme se 
dotazovali např. co a jak často občané 
třídí, zda je počet kontejnerových stá-
ní na separovaný odpad v místě jejich 
bydliště dostačující, jaký způsob likvi-

dace biologicky rozložitelného odpadu 
preferují nebo co je podle jejich názoru 
placeno z poplatku za odpady,“ uved-
la Renáta Kubištová Havlínová z od-
boru životního prostředí. Za vyplně-
ní ankety respondent obdržel sadu 
tašek na třídění odpadů.

Anketu vyplnilo celkem 156 re-
spondentů, z toho 114 žen a 42 
mužů. Nejčastějšími responden-
ty byly ženy ve věkové kategorii 
31-45 let bydlící v bytovém domě 

(30) a ženy ve věkové kategorii 61 
a více let bydlící též v bytových do-
mech (22). Jihlava patří v proble-
matice nakládání s odpady k nejlé-
pe fungujícím městům. „Snažíme 
se naše řešení problematiky odpadů 
neustále vylepšovat. Bude následovat 
vyhodnocení ankety, které nám pomů-
že v další práci,“ dodala vedoucí od-
boru životního prostředí Katarína 
Ruschková. -tz-

Úředníci diskutovali s občany 
o odpadech i pomocí ankety

Pokud vás zajímá problematika 
odpadů v Jihlavě, můžete dostávat 
novinky automaticky. Jakmile se na 
www.odpadyjihlavy.cz objeví něja-
ká zpráva, následující den vám při-
jde do e-mailu odkaz. Stačí k tomu 
málo. Na www.odpadyjihlavy.cz 
úplně nahoře je odkaz „odběr novi-
nek“, kde se zaregistrujete, uvedete 
adresu, na kterou chcete informace 
dostávat, a zaškrtnete oblast, ze kte-
ré chcete novinky dostávat. Maily 
chodí bez příloh, takže nezaplňují 
schránku, jsou bez reklam, služba 
je zdarma. Kromě novinek z oblas-
ti odpadů můžete odebírat i další 
informace z webu města Jihlavy, 
například výběrová řízení, tiskové 
zprávy, úřední deska ad. -tz-

Novinky o odpadech 
automaticky

V Praze se vyhlašovaly výsledky 
soutěže o Hlavní město cyklistů. 

O jejím vítězi nerozhodla jen dlou-
há cyklistická tradice nebo počet kol 
v ulicích. Rozhodující byl celkový 
přístup města k řešení dopravy, a to 
nejen té cyklistické. Nezávislá po-
rota složená z odborníků na cyklis-
tickou dopravu hodnotila například 
také koncepční materiály, stav infra-
struktury nebo kampaně, která měs-
ta organizují nebo podporují. 

Vítězství v soutěži si odneslo město 
Pardubice, které si už v minulosti vy-
sloužilo přídomek „cyklistická labo-

ratoř“ České republiky. Utkání měst 
ale přineslo i svá překvapení. 

Mezi fi nalisty se kromě rovinatých 
měst s dlouhou cyklistickou tradi-
cí objevilo také hlavní město Kraje 
Vysočina Jihlava. Jako třetí se umís-
tilo Uherské Hradiště. Kromě cel-
kového pořadí měst rozdělila porota 
také dvě zvláštní ceny – za budová-
ní infrastruktury a za marketing a 
propagaci věnovanou cyklodopravě. 
Ocenění za infrastrukturu dostala 
Ostrava, cenu za marketing cyklisti-
ky získal Hradec Králové.

Město Jihlava tak za svou snahu by-

lo odměněno nejen druhým místem 
v soutěži, ale také novým trekkingo-
vým kolem od jednoho ze sponzorů 
soutěže. 

To bude využíváno v rámci úřadu 
a bude k dispozici úředníkům na je-
jich služebních cestách po městě.

Během netradičně pojatého slav-
nostního večera byly také předány 
ocenění pro výjimečné stavby – Ce-
na Víta Brandy. 

Město Jihlava dostalo čestné oce-
nění za instalaci netradičně poja-
tých stojanů na kole v centru města. 

 -tz-

Jihlava je 2. nejlepší pro cyklisty
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Eliška Kubíková: V zoo nejde o rekordy
Jihlavská zoo je podle slov ředi-

telky Elišky Kubíkové v převrat-
ném období. Stavební ruch signa-
lizuje vznik nových zajímavostí 
pro návštěvníky. 

V zoo se pořád staví. Copak, kdy 
bude hotovo?

V žádné zoo nebude nikdy ho-
tovo. Pořád je co vylepšovat, při-
cházejí nová zvířata, nové poznat-
ky, nové požadavky, nové trendy. 
Jihlavská zoo však skutečně zažívá 
převratné období. 

Takový stavební ruch v průbě-
hu tří let zde nikdy nebyl a asi už 
nebude. Všechny pavilony v horní 
části zahrady jsou už hotové. Ve 
spodní části zahrady schází voliéry 
u pavilonu Asie a stavební aktivi-
ty se momentálně týkají poslední 
stavby, a to Pavilonu plazů. 

V letní sezóně příštího roku by 
návštěvníci měli mít k dispozici 
kompletně všechny objekty bu-
dované v rámci projektu Zoo pěti 
kontinentů.

Jaké budou hlavní taháky této 
sezóny?

Pořád jsou největším lákadlem nej-
větší, přesněji nejvyšší zvířata, tedy 
žirafy. Kromě nich však v expozici 
Africké savany zaujme i skupina ze-
ber a zvláště nový druh – antilopy 
nyaly nížinné s mláďaty. 

Hyeny žíhané lze spatřit v Čechách 
pouze v naší zoo. Sestavený pár je na-
víc velmi harmonický a nelze vylou-
čit, že se dočkáme i mláďat.

Po rekonstrukci bazénu tuleňů bu-
dou spokojeni nejenom tito mořští 
savci, ale předpokládám, že jejich 
expozice bude jednou z nejvyhledá-
vanějších.

Přestože si zástupci asijských opic 
– giboni musí na venkovní volié-
ry ještě počkat, věřím, že ještě letos 
dostanou příležitost předvádět svou 
hbitost v již připravené expozici 
Asie, kam se na přelomu roku pře-
stěhovaly oblíbené babirusy.

Ti, kteří tíhnou spíše k procházkám 
evropskou přírodou, jistě přivítají 
novou lesní stezku. 

Čeká ji ještě postupný vývoj, ale 
výra velkého budou moct spatřit, 
i když jeho voliéra umístěna v úvodu 
stezky, je téměř neviditelná.

Co nového je připraveno pro 
návštěvníky?

Dobrodružnější povahy, které ně-
jakou dobu postrádaly obří tobogán, 
jistě uspokojí nový, hezčí a hlavně 
bezpečnější, který vyrostl na původ-
ním místě. Adrenalinový zážitek si 
však dospělí i děti mohou dopřát 
i v lanovém parku PraLEZ.

Většina návštěvníků zřejmě vez-
me zavděk novými toaletami v blíz-
kosti občerstvení v centrální části 
zoo. Gastro-provoz zaznamenal 
také změny. 

Samoobslužná restaurace s vět-
ším výběrem vařených jídel, zele-
ninových salátů, ale i grilovaných 
specialit snad uspokojí i náročnější 
zákazníky. 

Doufám, že i trochu nečekaná no-
vinka „relaxační zóna“ v blízkosti 
australské expozice bude hojně vy-
užívána. Zde bude možné posedět 

či poležet, ale zvýší se i počet dal-
ších laviček a odpočinkových míst 
v areálu zoo.

Na co vy jste nejvíce pyšná a co by 
si návštěvník neměl nechat ujít?

Jsem přesvědčena, že prostředí ve 
kterém jsou zvířata vystavována, na 
návštěvníka výrazně působí. 

Pokud má například člověk odpor 
k některému obecně neoblíbenému 
živočichovi umístěnému v nezajíma-
vém, stísněném a neupraveném pro-
středí, tak si ho nejspíš utvrdí. Vidí-li 
ale stejné zvíře v zajímavé expozici, 
která se mu líbí, vnímá obvykle i toto 
zvíře pozitivně. 

Tento záměr snad splňují všechny 
naše expozice. Většina návštěvníků 
oceňuje rozměrné, pohledné objek-
ty, ale mně se snad nejvíc líbí expo-
zice, které člověk v podstatě nevní-
má, ty, které mají minimum bariér 
a umožňují zvíře sledovat v podmín-
kách a situacích, které jsou pro ně 
přirozené. 

Z tohoto pohledu považuji za vel-
mi zdařilý nenápadný výběh surikat 
nebo výběh hyen. Ale líbí se mi i Ha-
ciendu Escondido, především pro 
její středoamerický charakter, který 
je lehce identifi kovatelný. 

Velmi pěkný je pohled na výběh 
Africké savany, kterému dominuje 
pavilon žiraf. 

Osobně jsem se s největším gus-
tem zabývala Australskou farmou, 
komplexem ubikací a výběhů, který 
ne úplně všichni návštěvníci přijali 
bez výhrad. 

Každopádně je to naprosto jedi-
nečná expozice, která poskytuje ještě 
určitou přidanou hodnotu z pohledu 
geografi ckého a historického, i když 
na naplnění tohoto záměru ještě mu-
síme zapracovat.

Očekáváte překonání rekordů? 
Nepovažuji zoologickou zahradu 

za závodní dráhu, na které bychom 
se nutně museli hnát za rekordy. 

Ale přiznávám, že si letos dělám 
naděje, že bychom mohli dosáhnout 
ještě vyšší návštěvnosti, než tomu 
bylo dosud. 

Předpoklady zde jsou, protože 
v jarním období díky mimořádně 
dobrému počasí přišlo neobvyklé 
množství návštěvníků. Stavební ruch 
se výrazně omezil, vznikly nové ex-
pozice, přibyly nové druhy zvířat, 
takže je zde řada důvodů, proč zoo 
navštívit. 

A rekordy v počtu zvířat? Tak to 
se opravdu těžko plánuje a kvantita 
není v chovatelské činnosti tak roz-
hodující, zaměřujeme se na vzácné 
druhy zvířat a spíše takové, které se 
běžně nerozmnožují. 

Kdyby se letos zadařili například 
tuleni nebo hyeny, tak to bychom 
byli velmi, velmi spokojení.

Kdy je nejvhodnější doba ná-
vštěvy zoo a proč?

Zoo je otevřena každý den po celý 
rok. Nejlépe je zoo navštěvovat opa-
kovaně v průběhu roku. 

V létě si sice návštěvník užije všech 
slastí – ať už se jedná o doprovod-
né programy, občerstvení, či různé 
atrakce, ale je to vykoupeno větším 
ruchem. 

Mimo letní sezónu nehrozí pro-
blém s parkováním, prostředí je 
intimnější, zvířata jsou zpravidla 
v chladnějších obdobích aktivnější 
a nakonec i zimní vstupné je nižší.

A prázdninový program zoo?
Program připravují především sa-

motná zvířata tím, že pobývají ve 
venkovních výbězích, případně pe-

čují o mláďata. Zejména v kombino-
vaných expozicích bývá obvykle ruš-
no a je co pozorovat. 

V průběhu letních prázdnin jsou 
vyhledávaná zejména komentovaná 
krmení zvířat, kdy v půlhodinových 
intervalech naši zaměstnanci na vy-
značených místech v areálu podáva-
jí informace o jednotlivých druzích 
zvířat. 

Letos jsme nově zařadili už i ži-
rafy. Od května do září s výjimkou 
pondělků dvakrát denně probíhají 
velmi oblíbené letové ukázky sov 
a dravců. 

Všechny turnusy připravované-
ho příměstského tábora jsou sice 
již obsazeny, ale zůstává možnost 
navštívit jednotlivé akce pro ve-
řejnost, například 5. 8. vystoupení 
skupiny IYASA z afrického Zim-
babwe, nebo Letní noc v zoo 15. 
a 16. 8. či akci „Prázdniny končí 
v zoo“ plánovanou na 30. a 31. 8., 
která bude letos spojena s Malou 
africkou konferencí. 

Aktuální informace jsou průběžně 
zveřejňovány na našich webových 
stránkách (www.zoojihlava.cz). 

 -lm-

Ředitelka jihlavské zoo ing. Eliška Kubíková Foto: archiv MMJ
Vedení města zveřejnilo Výzvu 

k podání žádosti o poskytnutí dota-
ce z rozpočtu města Jihlavy na pro-
jekt v oblasti kultura realizovaný 
v období od 1. 7. do 31. 12. 2014.

V rámci okruhu PRŮBĚŽNÝ 
GRA NT

se v uvedeném termínu jedná 
o částku maximálně 50.000 Kč

v těchto oblastech a kategoriích:

Performing Arts /Živé, reprodu-
kované umění/

Hudba – klasická
Hudba – ostatní
Hudba – vzdělávací koncerty
Divadlo – místní
Divadlo – hostující
Divadlo – dětská představení
Tanec
Happening
Výstava
Vzdělávací pořady
Vizuální umění, Film
Výtvarné umění
Literatura Akce, aktivity, publi-

kační činnost
Kulturní dědictví, Městské slav-

nosti a jiné akce a aktivity.
Žádosti lze podávat nejpozději do 

30. září 2014 do 14 hod. (průběž-
ně v době platnosti výzvy). 

Bližší informace a průběžné kon-
zultace poskytuje odbor školství, 
kultury a tělovýchovy Magistrátu 
města Jihlavy, kontaktní osoby:

Mgr. Tomáš Koukal, e-mail: tomas.
koukal@jihlava-city.cz

tel: 567 167 440, 605 206 159

Ing. Marie Krajíčková, e-mail: ma-
rie.krajickova@jihlava-city.cz

tel: 567 167 442.

Další informace lze dohledat na 
webu města. -lm-

Zveřejnili výzvu na 
kulturní dotace
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MAHLEROVSKÝ DEN. V parku Gustava Mahlera se uskutečnil tradiční pietní 
akt za účasti představitelů města a dalších hostů. I přes nepřízeň počasí krátce 
vystoupili členové orchestru Tutt i ZUŠ Jihlava za řízení Jana Noska. Mahle-
rovský den pokračoval akcemi v Domě Gustava Mahlera, kde byla představena 
publikace ,,Nikdy zcela neodešli - jihlavští Němci“ ve spolupráci se SOkA Jihlava 
a spolkem Dům Gustava Mahlera za velkého zájmu diskutující veřejnosti. 
 Foto: Jiří Varhaník

JIHLAVA SI PŘIPOMNĚLA OBĚTI VÁLKY. Na ústředním hřbitově v Jih-
lavě proběhla vzpomínková akce u příležitosti 69. výročí konce II. světové 
války. Přítomní uctili památku padlých u sousoší Zaváté šlépěje, hlavní část 
piety pak proběhla u památníku a hrobů padlých sovětských vojáků. 

TRH ŘEMESLNÉ VÝROBY. V horní části Masarykova náměstí v Jihlavě proběhl 
již devatenáctý „Trh řemeslné výroby“. Návštěvníci se mohli opět potěšit pohledem 
na tradiční řemesla. Někteří trhovci měli i dobové kostýmy a stánky s ukázkou ře-
mesel.

SVĚTLO PRO AIDS 2014. Třetí květnovou neděli si připomněl celý svět obě-
ti AIDS, vyjádřil solidaritu s HIV pozitivními a připomenul také varování pro 
nás ostatní, abychom se nestali příštími oběťmi. V rámci akce „Světlo pro AIDS“ 
v odpoledních hodinách pracovnice Státního zdravotního ústavu testovala na pro-
tilátky HIV v sanitě organizace ROZKOŠE bez RIZIKA  u CITY Parku Jihlava. 
Zájem o testování předčil očekávání. Celkem bylo otestováno 32 lidí.

JIHLAVSKÁ 24 MTB. Na start vytrvalostního cyklistického závodu se postavilo 
464 mužů a žen v několika kategoriích. Svůj osmičlenný tým postavilo i město 
Jihlava. Během dne a hlavně noci se podmínky na trati postupně zhoršovaly, pořa-
datelé nakonec v neděli v 0.45 hodin ráno závod ukončili.  Stránku připravil -lm-

V DOMOVĚ PRO SENIORY SE SLAVILO. Oslavu čarodějnic si nenechali ujít 
senioři Na Lesnově. Hodovalo se, tančilo a hrálo pěkně zvesela a o čarodějnice ne-
byla nouze. Foto: Vlastimil Václavek
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Pohotovostní služba zubních lékařů – červen 2014
Datum Den Jméno Místo poskytování, telefon

1. Ne MUDr. Vondráková Iva Zdravotní středisko, 588 42 Větrný Jeníkov, tel. 723 628 600

2. Po MDDr. Červinková Hana Varhánkova 227, 58813 Polná, tel. 777 753 636

3. Út MDDr. Červinková Hana Varhánkova 227, 58813 Polná, tel. 777 753 636

4. St MUDr. Dobrovolný Lumír 5. května 3311/4, 58601 Jihlava, tel. 567 211 681

5. Čt MUDr. Doležalová Eva Lékařský dům Jihlava, Havlíčkova 34a, Jihlava, tel 774 417 100

6. Pá MUDr. Doležalová Jitka Vrchlického 2497/57, 58601 Jihlava, tel. 567 574 572

7. So MUDr. Vrbková Taťána Stomatologické centrum ARTDENT s.r.o., Vrchlického 50/5282, 
586 01 Jihlava, tel. 567 331 666

8. Ne MUDr. Zedníčková Jana Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel. 567 574 575

9. Po MUDr. Dryšlová Marie Havlíčkova 2408/122, 586 01 Jihlava, tel. 972 646 352

10. Út MUDr. Dubová Květuše 1. máje 345, 588 22 Luka nad Jihlavou, tel. 724 748 222

11. St MUDr. Dubová Ludmila Brněnská 455/54, 586 01 Jihlava, tel. 567 552 254

12. Čt MUDr. Fučík Přemysl Kostelec 87, PSČ 588 61, tel. 567 573 016

13. Pá  MDDr. Gurková Dana třída Legionářů 1470/9, 586 01 Jihlava, tel. 774 818 088

14. So MUDr. Zdobinská Eva Březinova 62a, 586 01 Jihlava, tel. 567 333 465

15. Ne MUDr. Zlámalíková Zuzana Stomatologické centrum ARTDENT s.r.o., Vrchlického 50/5282, 
586 01 Jihlava, tel. 567 331 666

16. Po MUDr. Hlávka Jindřich nám. 9. května 675, 588 22 Luka nad Jihlavou tel. 567 219 588

17. Út MUDr. Hobzová 
Macková Martina 

Vrchlického 2497/57, 58601 Jihlava, tel. 567 155 020

18. St MUDr. Hrdinová Libuše Stomatologické centrum ARTDENT s.r.o., Vrchlického 50/5282, 
586 01 Jihlava, tel. 567 331 666

19. Čt MUDr. Hořejší Eva J. Hory 1050, Třešť, tel. 567 224 184

20. Pá MUDr. Hrdličková Jitka Znojemská 825/62, 586 01 Jihlava, tel. 567 307 757

21. So MUDr. Berková Marie Janštejn 172, 588 52 Horní Dubénky, tel. 567 374 205

22. Ne MUDr. Brož Jiří Telečská 1727/34, 58601 Jihlava, tel. 567 309 654

23. Po MUDr. Pivničková Taťána Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel. 567 574 579

24. Út MUDr. Chytková Eva Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel. 567 574 573

25. St MDDr. Imširagič Lejla Lékařský dům Jihlava, Havlíčkova 34a, 586 01 Jihlava, 
tel. 774 417 100

26. Čt MUDr. Kadlíčková Veronika Dobronín 343, 588 12 Dobronín, tel. 567 217 216

27. Pá MUDr. Kazdová Zdeňka Varhánkova 227, 588 13 Polná, tel. 567 212 736

28. So MUDr. Brychtová Vrchlického 2497/57, 58601 Jihlava, tel. 567 574 571

29. Ne MUDr. Caklová Danuše Brtnická 4267/1, 58601 Jihlava, tel. 724 129 699

30. Po MUDr. Kostková Monika Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel. 567 574 574

Pohotovostní služba zubních lékařů 
je zajišťována: 
℡  PO – PÁ od 15:00–9:00 hod.
℡ SO, NE a svátky od 8:00–12:00 hod.

Aktuálnost přehledu prosím 
NUTNĚ ověřte na recepci Nemocnice Jihlava, 
Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
tel. 567 157 111

j0
6-
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bZ

Zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina

Nejpozději o prázdninách začne 
v areálu ZŠ Nad Plovárnou stavba 
nové mateřské školy se stovkou 
nových míst. Radnice vyhodnotila 
nabídky fi rem ve výběrovém říze-
ní, nejnižší je 28,7 milionu korun 
bez DPH.

V areálu základní školy nad škol-
ní jídelnou vyroste jednopodlažní 
nadstavba se čtyřmi samostatnými 
odděleními se zázemím. Součástí 
projektu je nové hřiště a moder-
nizace stávajícího víceúčelového 
hřiště.

Na výjimku zde funguje školka 
pro padesát dětí, která bude po vy-
budování nové školky v nástavbě 
nad jídelnou zrušena. „Skutečný ná-
růst tedy bude padesát míst, v pod-
statně lepších podmínkách,“ vysvět-
lil vedoucí odboru školství kultury 
a tělovýchovy Tomáš Koukal. Nová 
školka Nad Plovárnou by měla být 
hotová do poloviny roku 2015.

Nová školka nebude zahrnuta pod 
jednu „značku“ Mozaika, která sdru-

Nad Plovárnou vznikne nová školka 
pro sto dětí, cena 28,7 milionu

žuje čtrnáct mateřinek v Jihlavě, ale 
vznikne nový subjekt s názvem Ma-
teřská škola a Základní škola Nad 
Plovárnou. 

Jihlava získala na školku dotaci 
z ROP Jihovýchod ve výši 85 procent 
způsobilých výdajů. Nejnižší cenu ve 
výběrovém řízení nabídla společnost 
Podzimek a synové, s. r. o.

Jihlava v uplynulých letech navý-
šila nákladem více než 60 milionů 
korun kapacity mateřských škol 
o asi 250 míst. „Důležité byly pod-
něty z anket a našich setkání s veřej-
ností, díky kterým se dařilo prosa-
zovat i náš zájem zvyšovat kapacity 
mateřinek,“ podotkl Rudolf Chlou-
pek. 

Volná místa se snadno obsadí
Radnice má využití pro budou-

cí volné kapacity školek poté, kdy 
opadnou požadavky na umístění 
silných populačních ročníků. „Jihla-
va teď nepřijímá děti z okolních obcí. 

V budoucnu ale můžeme vyhovět ro-
dičům z okolí, kteří do města jezdí do 
zaměstnání nebo těm, kteří zde reál-
ně žijí, ale nemají zde trvalé bydliště, 
a proto nemají pro svoje děti nárok na 
místo ve školce,“ popsal budoucí řeše-
ní Rudolf Chloupek. 

Navíc Jihlava využívá hraniční 

počty dětí v jedné třídě. „Do bu-
doucna si možná budeme moci dovolit 
komfort standardního počtu 24 dětí 
ve třídě, nyní je skutečný počet vyšší až 
o čtyři děti. 

Do třetice je v záloze i přijímání dětí 
mladších tří let,“ doplnil Tomáš Kou-
kal. -tz-

Loni byla neznámými pachateli 
zničena na vrchu Rudném Hornic-
ká naučná stezka mapující histo-
rii dolování stříbra z dob největší 
slávy našeho města, jejímž vlastní-
kem je Jihlava.

Stezka prochází po místech s nej-
více patrnými pozůstatky dolování. 
Trasa vede po 13 informačních tabu-
lích. Deset tabulí se nachází v okolí 
vrchu Rudný, kde je umístěna i tabu-
le upozorňující na technickou kul-
turní památku. K dalším zastavením 
patří štola sv. Jana Nepomuckého 
u obce Hybrálec a v lokalitách Rou-
nek a Bílý Kámen.

Pro novou turistickou sezónu byla 

poničená naučná stezka kompletně 
opravena a dostala „nový kabát“. 

„Věříme, že tentokrát bude sloužit 
pouze těm, kteří jdou cíleně do těchto 
míst, ne těm, kteří si neváží nejen cizích 
věcí, ale ani sami sebe,“ řekl vedoucí 
odboru školství, kultura a tělovýcho-
vy magistrátu Tomáš Koukal.

Od června si budou moci návštěv-
níci v této lokalitě odpočinout a zís-
kat zároveň i znalosti o historii naše-
ho města.

V brzké době budou moci zájemci 
obdržet brožuru o hornické naučné 
stezce na Turistickém informačním 
centru v Jihlavě, která je v současné 
době ve výrobě.  -lm-

Město obnovilo Hornickou 
naučnou stezku 

MĚSTO znovu obnovilo Hornickou naučnou stezku, kterou loni zničili neznámí 
vandalové. Foto: archiv MMJ

HLEDÁME SERVISNÍHO TECHNIKA 
PRO ROBOTICKÁ PRACOVIŠT

Požadujeme:
SŠ/SOU elektrotechnického • 
sm ru
vyhláška .50• 
P, AJ/NJ na komunikativní • 

úrovni
praxe na obdobné pozici • 
výhodou

Nabízíme:
práci na plný úvazek• 
zajímavé  nan ní ohodnocení• 
odborný r st• 
5 týdn  dovolené• 
služební v z• 

Strukturovaný životopis zašlete na svarovaciroboty@gmail.com. j0
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 PODPORU DO PODNIKÁNÍ 
ZA VÝHODNÝCH PODMÍNEK. 
BEZ SKRYTÝCH POPLATKŮ. 

VYPLATÍME VŠECHNY DLUHY, I Z EXEKUCÍ, 
ZAJISTÍME VÁM, KLIDNÝ DOMOV BEZ 

PSYCHICKÉ ZÁTĚŽE Z FINANČNÍCH STRESŮ.

TEL: 773268211 j06-fi pZ

KÚ Kraje Vysočina vydal další správ-
ní rozhodnutí, kterým zavázal Svaz vo-
dovodů a kanalizací (SVAK) Jihlavsko 
uhradit částku 35,5 mil. korun. Jde 
o vypořádání hodnoty akcií, město již 
peníze obdrželo.  -lm-
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Jaké bylo jihlavské zastupitel-
stvo, kterému za čtyři měsíce 
skončí volební mandát ? Jako opo-
ziční zastupitel jeho činnost hod-
notím rozporně. 

Zastupitelstvo bylo korektní. Disku-
se při něm bylo málo. Koaliční zastu-
pitelé se ve svých klubech domluvili a  
většinou tak necítili potřebu veřejně 
vystupovat. Kdo zastupitelstva sledo-
val, může to potvrdit. K usnesení rady 
města se nediskutovalo téměř vůbec. 
Návrh, aby jedním z  bodů jednání 
zastupitelstva byla zpráva o činnosti 
rady města, jak je tomu na kraji i v ji-
ných městech, nebyl odsouhlasen. 
Tak idylu v jihlavském zastupitelstvu 
narušovali většinou zástupci opoziční 
strany KSČM. 

Co přineslo uplynulé čtyřleté vo-
lební období občanům Jihlavy?

Hodně investičních akcí, u nichž 
většinou panovala shoda napříč po-
litickým spektrem. Namátkou re-
konstrukce ulice Kollárovy, oprava 
secesního mostu pro pěší U Jánů, 
rekonstrukce základní umělecké 
školy, zateplení škol, rozšíření zo-
ologické zahrady, výstavba nového 
zimáčku pro děti a mládež. Řada 
těchto akcí byla z větší části hraze-
na dotacemi Evropské unie. Všech-
ny nás proto musí mrzet, že nebyla 
využita evropská dotace na rekon-
strukce jihlavských vodovodů a ka-
nalizací.

Mimo investiční oblast to již bylo 
s dalšími problémy města složitěj-
ší. 

Zastupitelé za KSČM již v úvodu 
volebního období třikrát podali ná-
vrhy na změnu cen i počtu projetých 
zastávek městské hromadné dopravy. 
Zastupitelstvo pak schválilo zvýšení 

počtu projetých zastávek u nejnižší-
ho tarifu ze tří na čtyři a byly uprave-
ny přestupní možnosti. 

S některými návrhy v zastupi-
telstvu jsme v souladu s volebním 
programem KSČM nemohli sou-
hlasit. Byli jsme tak proti prodeji 
městského pozemku náměstíčka 
na Březinkách soukromé osobě, 
což přineslo pozdější problémy. 
Nesouhlasili jsme s čtyřicetipro-
centním zvýšením poplatku za 
odpady s tím, že město by nemělo 
svým občanům tak výrazně zdra-
žovat městské služby. 

Obdobně jsme nemohli být spo-
kojeni s usneseními rady města 
o podstatném zvýšení nájmů 
v městských bytech ani s vysoko 
stanovenými poplatky za rezidenč-
ní parkování na sídlišti U  Pivova-
ru a Srázná. Těžko pochopit, proč 
záměr spalovny – zařízení pro ener-
getické využití odpadu v Jihlavě – 
byl zařazen až na konci zastupitel-
stva a kromě zastupitelů za KSČM 
zůstal bez odezvy. 

Možná i to bylo důvodem pro poz-
dější petiční akce za vypsání referen-
da k tomuto problému. Stejně tak 
nechápu, proč záměr rozšíření pro-
vozu jihlavského letiště s  vybudová-
ním betonových letištních drah, pro-
jednávaný a schválený na posledním 
zastupitelstvu, nebyl předem projed-
nán s občany Henčova.

Tolik velmi stručně můj jistě sub-
jektivní pohled opozičního zastu-
pitele na pomalu končící jihlavské 
zastupitelstvo. Závěry a hodnocení 
nechávám občanům Jihlavy, čtená-
řům Novin jihlavské radnice.

ing. Pavel Šlechtický,
zastupitel města Jihlavy za KSČM

Je načase hodnotit čtyřletou práci 
jihlavského zastupitelstva

Pan zastupitel za KSČM Šlechtic-
ký používá tradiční rétoriku, kdy 
všechno dobré je de facto zásluhou 
jeho strany, kdežto strany v koalici 
činí obyvatelům města příkoří. Je 
snadné něco shodit, populisticky 
využít, zatímco vysvětlování, uvá-
dění věcí do souvislostí, a přede-
vším hledání a provádění skuteč-
ných řešení vyžaduje práci a čas.

Označit změnu tarifů MHD za zá-
sluhu jedné politické strany je zjed-
nodušující. Od počátku zavádění 
spravedlivějšího jízdného se avizo-
valo, že se nový systém bude podle 
zkušeností dolaďovat, a tak se i stalo. 

Úprava poplatku za svoz komunál-
ního odpadu je uvedením do skuteč-
ného stavu, poplatek nyní přesněji 
vyjadřuje reálné náklady systému. 
Před úpravou plynuly na dokrývání 
podstatně vyšší částky, které chyběly 
v jiných kapitolách rozpočtu. 

Změna dlouhodobě neupravova-
ného nájemného byla dorovnáním 
do souladu s vyhláškou. Nájemné ve 
standardním městském bytě je 74,- 
Kč/m2, to je o asi 10-15 Kč méně, 
než je tržní nájemné. Tisíce nájemní-
ků využily možnost koupit si byty za 

velmi příznivých podmínek, zastupi-
telé KSČM prodej ne vždy podporo-
vali. 

Zavedení rezidenčního parková-
ní, předtím už dlouhodobě využí-
vaného v centru města, se kromě 
několika úvodních negativních re-
akcí setkalo s velkým zájmem. Dnes 
je ve zmíněných lokalitách vydáno 
na devět stovek rezidenčních karet, 
úřad zaznamenává požadavky na za-
vedení rezidenčního stání z dalších 
částí města. 

Zastupitelstvo dosud neschvalova-
lo záměr výstavby zařízení na ener-
getické využití odpadu (ZEVO), 
ale bralo na vědomí studie ISNOV 
(Integrovaného systému nakládání 
s odpady v Kraji Vysočina). 

Veškeré stavby podléhají procesu 
schvalování, nejinak tomu bude ve 
věci zpevněné letištní dráhy.

Zmíněné kroky jsou rozhodnutí 
demokraticky zvolených zastupitelů, 
kterým je i pan Šlechtický. Není pro-
stor témata rozebrat dopodrobna, 
toto jsou stručné objektivní pohledy. 
Posouzení rovněž necháváme na ob-
čanech města Jihlavy. 

 Vedení města Jihlavy

Reakce vedení města na dopis 
zastupitele Šlechtického

Stranou zájmu a zarostlá v zeleni 
stála po dlouhé roky kaple Panny 
Marie v Jihlavě – Heleníně z po-
čátku 20. století. Radní schválili 
peníze na její celkovou obnovu 
a restaurování. 

V roce 2007 se takřka zapomenu-
tá kaple dostala do majetku města, 
které nyní do její obnovy a úpravy 
okolí hodlá investovat bezmála 800 
tisíc korun. „Kaple není vedena v se-
znamu nemovitých kulturních pamá-
tek ČR, z historického hlediska se však 
jedná o zajímavou a na Jihlavsku oje-
dinělou ukázku pojetí drobné sakrální 
stavby,“ řekl náměstek primátora Petr 
Pospíchal.

Kaple je ve velmi špatném až ha-
varijním stavu. „Je poškozena vanda-
ly, povětrnostními vlivy, neprospělo jí 
ani to, že byla zarostlá v zeleni a pů-
sobila na ni vlhkost, povrch je porostlý 
mechy a lišejníky. Kamenná ohrádka 
je rozvalená, část kamenných prvků 
chybí, nebo je posunuly kořeny stro-
mů. Úpravu potřebuje i přístupové 
schodiště,“ vyjmenoval z dokumentů 
k připravovanému restaurátorskému 
zásahu Ondřej Stránský z odboru 
správy realit, který akci připravuje. 

Jihlavská radnice v uplynulých le-
tech kromě velkých investic do vý-
znamných památek zajistila i reno-
vaci řady drobných památek. „Jsou to 
zdánlivé maličkosti, ale dodávají městu 
atmosféru, kolorit. A také něco vypoví-
dají o tom, jak se k minulosti umíme 
chovat,“ poznamenal primátor Jaro-
slav Vymazal. 

Opraví kapli v Heleníně

HELENÍNSKÁ kaple je ve velmi špat-
ném stavu, proto město rozhodlo o její 
rekonstrukci. Foto: archiv MMJ

Město nechalo v předchozích le-
tech restaurovat například studán-
ku Na Skalce a sousední sloup se 
sochou Panny Marie držící Ježíška, 
Merfortův kříž na Větrníku, novo-
gotický křížek v polích u Heroltic 
atd. -tz-

Kdo nechce čekat v dlouhých fron-
tách na cestovní doklady, neměl by 
návštěvu úřadu odkládat. 

„Stále se ještě dá doklad vyřídit bez 
čekání, hlavně v úterý a ve čtvrtek je 
ještě docela klid. S blížícími se dovo-
lenými se pak ale chodby plní každý 
den,“ uvádí z každoroční zkušenosti 
vedoucí oddělení Kateřina Škarková. 

Velké množství lidí pravidelně ne-
chává záležitosti cestovních dokladů 
na poslední chvíli. „Zbytečně si tak 
přípravy na dovolenou komplikují. 
Nejjednodušší cestou, jak se vyhnout 
čekání ve fr ontách a stresu, je přijít si 
pro doklady včas,“ doporučuje neo-
tálet s vyřízením dokladů Kateřina 
Škarková. 

Jihlavský magistrát před blížící se 
turistickou sezónou pravidelně roz-
šiřuje úřední hodiny na pracovišti 
občanských průkazů a cestovních 
dokladů. Už od začátku dubna se 
přepážky oddělení otevírají o hodi-
nu dříve, tedy v 7.00 hodin. 

„Odbavíme tak měsíčně o 600 až 
700 žadatelů více. Alespoň částečně 

tak zamezíme náporu čekatelů v době 
dovolených. Rozšířený je také elektro-
nický objednávkový systém na webu 
města, ale místa se rychle zaplňují,“ 
uvedla Kateřina Škarková. 

Úřadu bývá vytýkáno, proč nejsou 
pracoviště na sezónu personálně 
posílena, nebo není více přepážek. 
„Vydávání dokladů má svoje postupy 
a vyžaduje také specifi cké technické za-
jištění. Na tuto činnost nelze nabírat 
brigádníky, pracovníci musí mít odbor-
nou způsobilost. 

V sezóně jsou všechny přepážky ote-
vřeny, více personálu by fr onty nevy-
řešilo. A po sezóně by byla pracoviště 
i odborný personál nevyužit, to by také 
nebylo v pořádku,“ vysvětlil tajemník 
úřadu Lubomír Dohnal a rovněž do-
poručil s vyřizováním dokladů neo-
tálet. -tz-

Vyřiďte si pasy hned. 
Ušetříte si čas a nervy

Otevírací doba pracoviště občanských 
průkazů a cestovních dokladů:

Pondělí, středa 07:00 – 17:00
Úterý, čtvrtek, pátek 07:00 – 14:00



Lidé ohrožují svoje 
zdraví vstupem na 

staveniště 
Jihlavská radnice vyzývá veřejnost, 

aby neprocházela stavbou Sportov-
ně relaxačního centra Český mlýn. 
Chodci nerespektují to, že staveniště 
je ohrazené. 

„Pohyb v prostoru, kde probíhá inten-
zivní stavební činnost na několika mís-
tech najednou, je pro nepovolané osoby 
velmi nebezpečný,“ důrazně upozor-
ňuje vedoucí odboru rozvoje města 
Alena Kott ová. 

Zákaz průchodu se týká celého sta-
veniště od výběhu koní naproti re-
stauraci Starka až po tenisové kurty 
na ulici Mostecká. -tz-

Dub rostoucí nedaleko Jihlavy 
- Heroltic se dostal mezi dvanáct 
fi nalistů soutěže Strom roku 2014. 
Porota soutěže vybrala jihlavské-
ho zástupce mezi 85 přihlášenými 
stromy z celé republiky. 

Osamělý mohutný dub letní roste 
uprostřed polí na křižovatce býva-
lých cest do Jihlavy, Polné a Havlíč-
kova Brodu. „Obvod kmene ve výšce 
130 cm nad zemí je 277 cm, stáří od-
hadujeme asi na 140 let,“ uvedla Mar-
tina Gregorová z odboru životního 
prostředí jihlavského magistrátu. 

Přihlášku do soutěže organizované 
Nadací Partnerství poslali pracovní-
ci jihlavského magistrátu. Výjimeč-
ného stromu si zástupci úřadu začali 
více všímat v loňském roce, kdy pro-
bíhala renovace křížku skrytého prá-
vě pod větvemi mohutného stromu. 
Přihláška doplněná krátkou povíd-
kou a fotografi í a samozřejmě strom 
samotný zaujal a porota jej zařadi-
la do fi nále. Který z nominovaných 
stromů se stane Stromem roku 2014, 
rozhodne hlasování veřejnosti. Hla-
sování bude probíhat od 15. června 
do 10. října 2014. Podmínky hlaso-
vání s předstihem zveřejníme. 

„Na základě této soutěže bychom chtě-
li o stromu podat informaci obyvatelům 
Heroltic a Pávova s návrhem na obnovu 
cest k dubu. Obnovené cesty by se moh-
ly stát zajímavou vycházkovou trasou 
pro obyvatele nejen těchto místních čás-
tí. Nedaleko roste uprostřed polí stará 
hrušeň. Vycházková trasa by mohla oba 
stromy propojovat. Oba stromy jsme na-
vrhli na vyhlášení jako stromy památ-
né,“ dodala Martina Gregorová.

Jasno už je také v tom, jak by se na-
ložilo s případnou výhrou v soutěži. 
„Z výtěžku bychom nechali dub ošetřit 
a vybudovali bychom hrazení, aby by-
lo zamezeno případnému poškozování 
zemědělskou technikou,“ popsala Mar-
tina Gregorová. 

Cena Stromu roku putovala do Ji-
hlavy v roce 2003 pro buk u kostela 
sv. Jakuba Většího. -tz-

Dub u Heroltic je ve fi nále ankety 
Strom roku 2014 

DUB u Heroltic postoupil do fi nále soutěže Strom roku 2014. O výsledku rozhodne hlasování veřejnosti na webu.
 Foto: archiv MMJ

Hlasování bude probíhat 

od 15. června do 10. října 2014. 

Podmínky hlasování 
s předstihem zveřejníme. 

STRANA 12 Aktuality NJR – ČERVEN 2014
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Prodejci elektřiny mne podvedli
JUDr. Zdeňka Vejvalková

vedoucí osobní poradny SOS – Asociace 
Adresa: Třebízského 16

Otevírací doba: pondělí od 10 do 15 hod.
vejvalkova@asociace-sos.cz

Tel: 721 904 668

Dotaz občana: 
Dobrý den, mám velkou prosbu 

o radu, před 3 dny mě navštívili pro-
dejci, kteří říkali, že jsou zástupci mého 
dodavatele elektrické energie. Tvrdili, 
že mi končí smlouva a jako svému od-
běrateli mi jdou nabídnout uzavření 
nové smlouvy, aby mohli vybrat to, co 
je pro mě nejvýhodnější. Smlouva mi 
má za dva měsíce skutečně končit, tak 
jsem jim uvěřil. Byli dva a každý měl 
spoustu řečí a slibů. Nakonec jsem po-
depsal novou smlouvu. Ještě mě požá-
dali o poplatek za vyhledání nejlev-
nější varianty a administrativní úkony 
s tím spojené ve výši Kč 2 000,-. Tento 
poplatek jsem jim zaplatil. 

Za dva dny přišli znovu s tím, že je 
jim líto, ale že budu muset ještě dopla-
tit 3 000,- Kč za novou smlouvu. To mi 
přišlo podivné, zavřel jsem bez dalších 
řečí dveře a šel si přečíst novou smlou-
vu. Zjistil jsem, že smlouva je podivná, 
napsaná na ofoceném formuláři. Ihned 
jsem volal svému dodavateli elektrické 
energie, ten mi sdělil, že žádné prodejce 
do domácností svých odběratelů nepo-
sílají. Jsem naprosto bezradný a nevím, 
co mám dělat. Zjistil jsem, že v Jihlavě 
existuje poradna SOS-Asociace, která 
řeší spotřebitelské problémy. Nevím, 
zda řešíte i tuto věc, ale pokud ano 
věřím, že mi poradíte, co mám dělat. 
 E.P. Jihlava

Odpověď:
Ihned navštivte naši poradnu 

v Jihlavě, kde se Vám dostane veš-
keré pomoci při uplatňování Vašich 
spotřebitelských práv. S obdobný-
mi případy, jako je Váš, se setkávám 
v jihlavské poradně velmi často, 
v poslední době je jich stále více. 

Rozhodla jsem se tedy prostřed-
nictvím tohoto článku předat a při-
pomenout základní informace v této 
věci, aby tento sloužil všem obča-
nům Jihlavy k obraně práv a aby si 
byli vědomi toho, že proti takovým 
nepoctivcům nejsou bezmocní. 
Věřím, že po přečtení tohoto článku 
budou vědět, jak se dovolat svých 
práv a kde najít pomoc.

Opět jako u předváděcích akcí se 
většinou jedná o starobní důchodce, 
kteří jsou pro tyto nepoctivé prodej-
ce elektřiny a plynu či jiného sorti-
mentu snadnější kořistí. 

Co doporučit všem, které tito 
prodejci navštíví?

1. Nejednat s takovým prodej-
cem, nevpouštět je do svého obydlí, 
pokud se s Vámi spojí telefonicky, 
zavěste. Smlouvu totiž můžete uza-
vřít i telefonicky. Váš dodavatel Vás 
tímto způsobem většinou oslovovat 
nebude.

2. V žádném případě neplaťte 
vůbec žádné poplatky ani zálohy – 
prostě NIC neplaťte! 

Je nezbytné si velmi pozorně a do 
všech podrobností přečíst smlouvu 
včetně smluvních podmínek. Může 
se Vám stát, že si prodejce nenápad-
ně přiúčtuje tzv. aktivační poplatek 
či různé administrativní náklady, pří-
padně si stanoví a naúčtuje vysoké 
ceny za různé služby, které jiný sluš-
ný dodavatel poskytuje zdarma.

3. Nejednejte s ním, ani pokud 
chcete změnit dodavatele. V tomto 
případě je třeba oslovit odbornou 
poradnu, která se specializuje na tuto 
problematiku a doporučí Vám, který 
dodavatel je pro Vás nejvýhodnější. 
Touto problematikou se zabývá tato 
bezplatná energetická poradna:

EnergetickaPoradna.cz
Malá 7, 301 00 Plzeň (1. patro)
Telefon: +420 776 53 22 77, +420 

603 16 33 05
E-mail: info@energetickaporadna.cz
Web: www.energetickaporadna.cz

4. Pokud jde o reklamace např. vy-
účtování elektřiny, odstoupení od 
smluv a další právní poradenství, po-
skytuje ho též bezplatně SOS-Asoci-
ace v poradně v Jihlavě nebo v našem 
centru v Brně, Mečova 5, i v dalších 
osobních poradnách. Poradenství 

můžete získat telefonické, elektro-
nické, korespondenční či v osobních 
poradnách včetně poradny jihlavské 
a brněnské. K dispozici je Vám pora-
denská linka 900 10 10 10 (10,- Kč 
za minutu), kterou obsluhuje práv-
ník a poradí Vám okamžitě, právě 
i v těchto případech. 

Můžete sem volat, i pokud se pro-
dejci podaří Vás kontaktovat nebo 
navštívit ve Vaší domácnosti. 

Pak prodejce vždy požádejte, aby 
se představil, řekl, koho zastupuje 
a požádejte ho o průkaz. Pokud se 
představí jako zástupce Vašeho stá-
vajícího dodavatele, pak si jeho tvr-
zení ověřte telefonicky u svého do-
davatele. NIKDY neukazujte staré 
faktury, pokud prodejce tvrdí, že je 
od Vašeho dodavatele a požaduje 
faktury, nevěřte mu a dejte si velký 
pozor. Stávající dodavatel je zná! 
Prodejci jiných dodavatelů je pod 
různými výmluvami požadují, aby 
z nich mohli opsat údaje. Pak Vám 
podstrčí něco k podpisu, odvede 
Vaši pozornost jinam a pak se nesta-
číte divit, když zjistíte, že jste změnili 
dodavatele.

5. Pokud si prodejce vytvoří okolo 
sebe atmosféru spěchu a sepíše 
smlouvu, je nejlépe ji nepodepisovat 
a prodejci sdělit, že ji podepíšete, až 
se poradíte s právníkem. Domluvte 
si další termín až poté, co budete mít 
možnost smlouvu nechat překont-
rolovat v naší poradně. Jde-li o pocti-
vého prodejce nebude mu to vadit, 
pokud bude mít námitky či dokonce 
odejde, ničeho nelitujte, v tom přípa-
dě jste se dostali ze spárů podvodní-
ka. Seriózní obchodní zástupce na vás 
nespěchá a nechá Vám dost času na 
rozmyšlenou. Nedejte se ošálit tvrze-
ním, že probíhá akce a potom již na-
bízené výhody nedostanete, jde jen 
o trik jak získat CO NEJDŘÍVE Váš 
podpis.

NIKDY nedávejte obchodnímu zá-
stupci PLNOU MOC !!!

6. V případě, že takovou „výhod-
nou smlouvu“ podepíšete, přečtěte 
si ji a pokud zjistíte, že jste podepsa-
li něco, co jste vůbec nechtěli nebo 
zjistíte-li, že Vás prodejce uvedl 

v omyl, IHNED nás kontaktujte. 
Telefonicky nebo přímo v nejbliž-
ší osobní poradně Sdružení obrany 
spotřebitele-Asociace viz www.aso-
ciace-sos.cz.

7. Do 14. dnů můžete od takto 
uzavřené smlouvy odstoupit, se 
sepsáním odstoupení Vám taktéž 
pomůžeme nebo najdete vzor od-
stoupení od smlouvy na našich 
stránkách uvedených v předchá-
zejícím odstavci. Odstoupení od 
smlouvy je třeba poslat písemnou 
formou (dopisem), který odešle-
te doporučeně s dodejkou, abyste 
měli důkaz o datu odeslání. Je totiž 
nesmírně důležité a občanský zá-
koník s ním spojuje významnou 
právní skutečnost. Odstoupení je 
platné, pokud ho předáte k poštov-
ní přepravě nejpozději poslední den 

lhůty. Dodejka je důležitá proto, že 
pokud dodavatel převezme poštov-
ní zásilku o odstoupení, je odstou-
pení doručením platné, ať s ním 
dodavatel souhlasí či nikoliv. Pokud 
zásilku nepřevezme, je odstoupení 
též platné. 

8. Nestihli jste odstoupit včas? Jste 
zoufalí a chcete, aby smlouva radě-
ji vůbec neexistovala? Nemusí být 
pozdě! Raději navštivte naši porad-
nu, zvlášť pokud Vám nový dodava-
tel ještě nedodává své služby. Podle 
energetického zákona můžete ještě 
odstoupit.

9. Zjistil jste, že ani možnost uve-
dená v bodě 8 již není možná? Přijď-
te i tak, poradíme Vám možnosti, 
kdy by šlo od smlouvy odstoupit bez 
sankcí a kdy je možno a jak odstou-
pit od smluv na dobu určitou. Tyto 
smlouvy obsahují ustanovení, kte-
rým nemusí neprávník přikládat pa-
třičnou váhu a díky tomu nevyužije 
dobu k odstoupení a smlouva se mu 
obnoví nebo se změní na dobu neu-
rčitou. 

10. Od smlouvy lze odstoupit též, 
pokud Vám dodavatel neoznámí změny 
v obchodních či smluvních podmín-
kách. I tato možnost má svá pravidla 
a i zde je výhrou dopředu vědět, kdy 
tato možnost existuje a kdy ne.

Ke konzultaci v poradně, prosím, 
vezměte s sebou veškeré smlouvy, 
doklady, korespondenci, které máte!

Ještě bych chtěla připomenout, 
že Jihlava chrání své obyvatele před 
tímto nešvarem. Platí zde nařízení 
obce – tržní řád, který takové cho-
vání zakazuje. Prodejci Vás nesmí 
oslovovat na ulici a nabízet Vám 
zboží či služby. Nesmí Vás navště-
vovat ani doma bez Vaší předchozí 
domluvy. Tržní řád Jihlavy upravu-
je zákaz takového druhu prodeje 
a nabízení služeb a zákon o obcích 
dává možnost ukládání pokuty za 
porušení nařízení obce – tržního 
řádu tzn. za takové jednání či lépe 
řečeno obtěžování, a to až do výše 
200.000,- Kč. 

Tuto možnost jsem konzultova-
la s paní Irenou Niklovou, vedoucí 
obecního živnostenského úřadu v Jih-
lavě. Sdělila mi, že největší problém 
je s prokázáním toho, že prodejce ob-
chází domácnosti jihlavských občanů 
a obtěžuje je, tj. se zjištěním totožnos-
ti takového prodejce. 

Nejefektivnější je zavolat okamžitě 
strážníky městské policie na telefon-
ním čísle 156. Je totiž nejlépe, pokud 
ho strážníci přistihnou při činu. Po-
licie zjistí totožnost prodejce a další 
potřebné údaje a následně kontak-
tuje živnostenský úřad, který zahájí 
proti konkrétnímu prodejci správní 
řízení, v jehož průběhu mu po pro-
kázání této skutečnosti uloží sankci.
 -tz-

Od 2. května do 11. června 2014 
probíhá již poslední fáze připomín-
kování nového územního plánu Ji-
hlavy, konkrétně se jedná o připo-
mínkování upraveného návrhu. 

Pomocí známé aplikace „Při-
pomínkování územního plánu“ 
(PUPík) je možné zjistit, zda vaše 
předešlé připomínky nebo námit-
ky k projednávané podobě územně 
plánovací dokumentace byly zapra-
covány, případně uplatnit nové. Pro 
snazší orientaci a ovládání aplikace 
jsou připraveny také názorné grafi c-
ké návody včetně videonávodů. Při-
pomínky či námitky lze samozřejmě 
podávat i v papírové podobě na po-
datelnu magistrátu.

Ve středu 4. června 2014 od 16 ho-

din se ve velkém sálu kina Dukla 
uskuteční veřejné projednání uprave-
ného návrhu územního plánu města 
Jihlavy včetně vyhodnocení vlivů 
navrhované koncepce na životní 
prostředí tzv. posudek SEA. Srdečně 
zveme širokou veřejnost (obyvatele 
města) k diskuzi s vedením města, 
zástupci úřadu územního plánování 
a zpracovatelem dokumentace. 

Toto veřejné projednávání se týká 
celého správního území města Jihla-
vy a má završit sérii připomínková-
ní a projednávání nově vznikajícího 
územního plánu města.

Veškeré informace jsou opět do-
stupné na htt p://pup.jihlava.cz nebo 
na úřadu územního plánování Ma-
gistrátu města Jihlavy. -tz-

Připomínkování upraveného 
návrhu územního plánu

Sdružení obrany spotřebitelů –  Asociace radí čtenářům NJR



výběrovým řízením formou 
dražby dne 20. 8. 2014 

s uzávěrkou žádostí 
dne 18. 8. 2014 
(v 1700 hod.)

prodat nemovité věci: 

pozemek p.č. 2279 – zastavěná plocha a nádvoří • 
v k.ú. Jihlava s objektem k bydlení č.p. 952 v Ji-
hlavě, ul. Fibichova or.č. 19 a pozemek p.č. 2280 
– zahrada v k.ú. Jihlava, jde o bytový dům se 4 
volnými byty (2x 2+1, 2x 1+1) nalézající se v řa-
dové nízkopodlažní zástavbě domů podél ulice 
Fibichova (naproti budově katastrálního úřadu), 
energetická náročnost budovy dle PENB: G, 181 
kWh/(m2.rok),minimální kupní cena činí celkem 
2.550.000,- Kč

pozemek p.č. 5158 – zastavěná plocha a nádvo-• 
ří v k.ú. Jihlava s objektem k bydlení č.p. 2353 
v Jihlavě, ul. U Hlavního nádraží or.č. 7 a id. ½ 
navazujícího pozemku p.č. 5160 – ost. pl., ostat. 
komunikace v k.ú. Jihlava, jde o bytový dům v řa-
dové zástavbě bytových domů, v domě jsou 4 vol-
né byty (3x 2+1, 1x 1+1), dům je dvoupodlažní, 
plně podsklepený, s jednou podkrovní místností, 
energetická náročnost budovy dle PENB: G, 254 
kWh/(m2.rok), minimální kupní cena činí celkem 
1.890.000,- Kč

pozemek p.č. 120 – zastavěná plocha a nádvo-• 
ří v k.ú. Jihlava s budovou č.p. 83 v Jihlavě, ul. 
U Mincovny or.č. 8 (budova býv. sídla Okres-
ní vojenské správy, volná, nepronajímaná), jed-
ná se o dům se třemi nadzemními podlažími, 

částečně podsklepený, energetická náročnost bu-
dovy dle PENB: F, 256 kWh/(m2.rok), minimál-
ní kupní cena činí celkem 5.000.000,- Kč

pozemek p.č. 119 – zastavěná plocha a nádvo-• 
ří v k.ú. Jihlava s budovou č.p. 82 v Jihlavě, ul. 
U Mincovny or.č. 6, (budova býv. sídla Okresní 
vojenské správy, volná, nepronajímaná), jedná se 
o dům, který je nemovitou kulturní památkou, se 
čtyřmi nadzemními podlažími, částečně podskle-
pený, energetická náročnost budovy dle PENB: 
F, 256 kWh/(m2.rok), minimální kupní cena činí 
celkem 4.000.000,- Kč

pozemek p.č. 63 – zastavěná plocha a nádvoří • 
v k.ú. Antonínův Důl s budovou č.p. 2 v Červe-
ném Kříži (budova býv. základní školy, volná, 
nepronajímaná)

a pozemek p.č. 64/1 – zahrada dle v KN dosud ne-
zapsaného GPL č. 371-11/2012 pro k.ú. Antoní-

nův Důl, jde o budovu se dvěma nadzemními pod-
lažími, částečně podsklepenou, s podkrovím nad 
částí půdorysu 1. NP, energetická náročnost bu-
dovy dle PENB: E, 346 kWh/(m2 .rok), minimální 
kupní cena činí po slevě celkem 2.000.000,- Kč

pozemek v k.ú. Antonínův Důl p.č. 62/1• , 
pozemek dle v KN dosud nezapsaného GPL 
č. 371-11/2012 pro k.ú. Antonínův Důl p.č. 64/3 
a dále navazující pozemek p.č. 379/1 v k.ú. Pá-
vov, celková výměra pozemků činí 1.090 m2, 
pozemky jsou mírně svažité, z hlediska územního 
plánu jsou zastavitelné a jsou určeny především 
pro realizaci individuální bytové výstavby, pozem-
ky se nacházejí za budovou býv. základní školy 
Červený Kříž 2, minimální kupní cena pozemků 
činí 820.000,- Kč

pozemek p.č. 186/6 v k.ú. Vysoká u Jihlavy • 
o výměře 5.132 m2, ovocný sad, pozemek se na-
chází na okraji obce Vysoká po pravé straně příjez-
dové komunikace ve směru od Jihlavy, je možné 
jej využít k realizaci individuální bytové výstavby 
při splnění podmínek úřadu územního plánování, 
v současné době je pozemek využíván k zeměděl-
skému obhospodařování na základě uzavřené ná-
jemní smlouvy, minimální kupní cena pozemku 
činí 3.900.000,- Kč

pozemek p.č. 94/27 v k.ú. Zborná o výměře • 
1.795 m2, pozemek se nachází v obci Zborná po-
blíž parkoviště pro lyžaře na protilehlé straně sjez-
dovky Šacberk, pozemek je zastavitelný a lze ho 
tedy využít pro výstavbu rodinného domu, mini-
mální kupní cena pozemku činí 2.692.500,- Kč

prodat volné bytové jednotky: 

bytovou jednotku č. 1093/1 v 1. NP domu • 
Kosmákova 1 v Jihlavě, 2+1, 52,30 m2, minimální 
kupní cena po slevě 610.000,- Kč

bytovou jednotku č. 598/2 v 1. NP domu • Br-
něnská 30 v Jihlavě, 1+kk, 33,50 m2, WC mimo 
byt, minimální kupní cena 235.000,- Kč

bytovou jednotku č. 3067/2 v 1. NP domu • 
Sokolovská 8 v Jihlavě, 2+1, 49,20 m2, společné 
WC, minimální kupní cena po slevě 430.000,- Kč

bytovou jednotku č. 390/30 v 8. NP domu • Jar-
ní 7 v Jihlavě, 3+1, 69,20 m2, s balkonem, mini-
mální kupní cena 850.000,- Kč

bytovou jednotku č. 618/5 ve 3. NP domu • La-
zebnická 17 v Jihlavě, 1+1, 49,40 m2, minimální 
kupní cena 680.000,- Kč

bytovou jednotku č. 3440/3 ve 2. NP domu • 
Pod Rozhlednou 19 v Jihlavě, 2+1, 57,10 m2, 
společné WC, minimální kupní cena po slevě 
540.000,- Kč

bytovou jednotku č. 984/3 ve 2. NP domu • 
Fibichova 81 v Jihlavě, 1+1, 34,30 m2, minimální 
kupní cena 490.000,- Kč

bytovou jednotku č. 1289/3 v 1. NP domu • Hu-
sova 23 v Jihlavě, 1+1, 39,42 m2, minimální kupní 
cena 410.000,- Kč

Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, Jihlava zveřejňuje záměry 
STRANA 18 Aktuality NJR – ČERVEN 2014

Tato nabídka bude dále rozšířena a příslušné záměry budou zveřejněny 
na internetových stránkách statutárního města Jihlavy www.jihlava.cz nejdéle do 16. 7. 2014.

Bližší informace je možné získat na www.jihlava.cz, na tel. tel. 567 167 278 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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Jak s odpady?
V květnovém vydání vašeho listu 

jsem si přečetl článek nazvaný Víc 
třídím, míň platím. Chci se k jeho 
obsahu vyjádřit. 

Radnice se chlubí pilotním progra-
mem svozu bioodpadu v lokalitách 
Pávov a Zborná. Svoz odpadu v loka-
litách zastavěných domky považuji za 
nesmysl. Lepší by bylo vysvětlit tam-
ním obyvatelům, že je možno biood-
pad uložit do kompostu na pozemku 
u domu. Několik m2 na založení kom-
postu se jistě najde a výsledný pro-
dukt lze využít jako hnojivo na porost 
u domu. Odpadá nutnost svozu, který 
jistě vyžaduje nemalé náklady. Je zde 
i možnost nemajetným občanům po-
řídit kompostéry. Město to vyjde na 
stejné peníze jako koupě kontejnerů 
na bioodpad. A jak jsem již uvedl, od-
padá svoz.

Svoz bioodpadu je vhodný u by-
tových domů, kde občané možnost 
kompostování nemají. Pozornost 
radnice bych zaměřil tímto směrem.

Tři způsoby, jak mohou, dle radni-
ce, lidé ušetřit:

1) nosit do sběrného dvora bio-
odpad několikrát ročně je nesmysl. 
Kde ho budou, např. obyvatelé pa-
neláku, skladovat? Pod postelí? Či 
se snad PaedDr-Ing. a RNDr. do-
mnívají, že budou lidé nosit do 
sběrného dvora každou slupku od 
banánu jednotlivě?

Majitelé domků mohou uložit 
bioodpad na svém pozemku (kom-
post, kompostér) a nemusí s ním 
běhat po městě. Já tak s bioodpadem 
nakládám několik desetiletí bez ja-
kýchkoli problémů. A hodlám tak 
činit i nadále.

2) na drobné elektrozařízení jsou 
po městě rozmístěny kontejnery, 
ledničku nebo pračku těžko někdo 
vyhazuje několikrát do roka. Pokud 
jde o kovy, běžný občan jich tolik 
nevyhazuje. Snad nějakou zátku od 
piva nebo plechovku od konzervy. 
Na to se dá zřídit kontejner. Má-li 
kovu víc, potom ho jistě odveze do 
sběrny šrotu.

Vyjde to nastejno jak jízda do 
sběrného dvora, a ještě dostane za-
placeno. V současné době cca 4Kč 
za kilogram Fe. Odevzdá-li 10 kg 
dostane 40 Kč a nemusí se regis-
trovat na radnici, shánět nějakou 
kartu a jinak blbnout. Sběren šrotu 
je ve městě určitě víc než sběrných 
dvorů, není tedy problém se kovů 
zbavit.

3) žádost o snížení počtu nebo ob-
jemu nádob na odpad a snížení frek-
vence vyvážení.

a) každý si objedná tolik nádob, 
kolik potřebuje. Snížením počtu 
nádob se množství odpadu nezmění. 
200 l odpadu do 100l nádoby nikdo 
nenacpe. Přírodní zákon o nepro-
stupnosti těles by mohli funkcionáři 
na radnici, při svých akademických 
titulech, znát.

b) ani snížení objemu nádoby nic 
neřeší. Na velikosti nádoby nezále-
ží. Záleží na množství odpadu v ní. 
Radnice asi vychází z předpokladu: 
velká nádoba- hodně odpadu, malá 
nádoba málo odpadu. Tato úvaha je 
špatná. Mám-li 20 l odpadu ve 100l 
popelnici, potom v 50l popelnici 
je to zase jenom 20 l. S tím ani pri-
mátor, ani já nic nenaděláme. Za co 
tedy hodlají, paní RNDr. a pan Paed-
Dr-Ing., poskytovat slevu?

c) frekvence odvozu
Třídím-li odpad, nedám do popelni-

ce papír, plasty, bioodpad apod. Dám 
do ní tedy to, co se nedá jinak využít.

Například mastný papír, kosti atd. 
Prodlouží-li se interval odvozu, poří-
dím si k domu, zvláště v létě, vydatný 
zdroj zápachu a hmyzu. Co na to hy-
giena? Žijeme snad ve středověku?

d)odpadová karta atd.
Bude se o ni žádat na radnici, bude 

se potvrzovat, někdo ji bude jistě 
kontrolovat (jinak nemá smysl), 
bude se blbnout. Slušná slova ko-
mentáře hledám obtížně.

Dej blbovi funkci, vymyslí formu-
lář. To bylo, je a jak vidím, tak při-
nejmenším v Jihlavě i bude.

Kroky města ocenil, podle článku, 
zástupce Arniky. Ocenil, že se zavádí 
spravedlivý systém. 

Ten pán toho o odpadech a sprave-
dlnosti ví asi tolik co místopředsed-
kyně SZ, blahé paměti, o biomase.

V současné době platím, ať třídím, 
nebo netřídím, ať odpad produ-
kuji, nebo ne. Navrhovaný systém 
to nezmění. Pouze zkomplikuje. 
Spravedlivé by bylo, kdyby se plati-
lo za množství odpadu. Při odvozu 
je třeba odpad zvážit, naměřenou 
hodnotu zanést do počítače a podle 
výsledného množství občanům 
účtovat. Máš odpadu hodně, pla-
tíš hodně, a opačně. Technicky je to 
proveditelné, fi nančně a organizačně 
nenáročné, v praxi na mnoha mís-
tech ověřené. Není třeba nic vymýš-
let. Ovšem co by potom úředníci na 
radnici dělali? Mohlo by se zjistit, že 
nejsou potřeba.

Závěrem bych nápady odboru ži-
votního prostření zhodnotil slovy 
Jana Wericha:

To je blbý, to se bude líbit.
 S. Zapoměl

Vyjádření odboru životního pro-
středí:

K zavádění svozu bioodpadu – je 
řada občanů, kteří na svém pozemku 
nechtějí či nemohou mít kompostér, 
proto o zavedení svozu požádali. I pře-
sto, že ve Zborné i Pávově, kde jsou 
takřka pouze rodinné domy se zahra-
dami a možností vlastního kompostu, 
je zájem o odvoz bioodpadu. Pro nás 
to je příležitost vyzkoušet třídění této 
komodity, získáme tak poznatky, které 
uplatníme při přípravě svozu bioodpa-
du plošně v celém městě. 

Náklady to městu výrazně nenavýší, 
náklady města se odvíjí podle počtu 
vyvezených popelnic. Obyvatelé, 
kteří se do projektu zapojili, v tuto 
chvíli přistavují k vývozu jeden týden 
černou a druhý týden hnědou popel-
nici, četnost se tedy nezvyšuje. 

Víme, že vzniku odpadu je mno-
hem vhodnější předcházet a tedy 
v případě bioodpadu kompostovat 
na svém pozemku. I v tomto vychá-
zí radnice obyvatelům vstříc a již od 
roku 2010 jsou pro obyvatele Jihlavy 
k dispozici dotované kompostery, 
jichž bylo do dnešního dne vydáno 
přes 750 kusů. 

Jsme si vědomi, že svoz bioodpa-
du je potřeba zejména u bytových 
domů, tento svoz připravujeme. Bu-
de-li k tomu politická vůle, rádi by-
chom umožnili třídění bioodpadu 
do hnědých nádob (kompostajnerů ) 
v celém městě již v příštím roce, nej-
později ale od roku 2016.

Systém motivačních plateb neby-
lo jednoduché vytvořit. Musí být 
kompatibilní se stávajícím systé-
mem nakládání s odpady, aby se do 
něj mohli zapojit všichni bez ohledu 
na typ zástavby, kde žijí. Systém by 
měl veřejnost motivovat lépe třídit, 
aspoň částečně snížit náklady na od-
padové hospodářství, a tím i popla-
tek pro obyvatele. 

Z těchto předpokladů vycházely 
i všechny tři způsoby zapojení. Pilot-
ní projekt svozu bioodpadu motivuje 
lidi k tomu, aby bioodpad nekončil 
na skládce, ale na kompostárně. Je to 
zejména pro obyvatele, kteří kompost 
na svém pozemku nemají a nechtějí. 

Druhý způsob zapojení byl volen 
tak, aby byly sníženy náklady na svoz 
komunálního odpadu – tedy aby se 
snížil počet vyvážených popelnic, pří-
padně se zmenšil jejich objem. Tento 
způsob navíc motivuje lidi i k důsled-
nějšímu třídění. Je zjevné, že jej lze 
aplikovat pouze u rodinných domů. 
K tomuto způsobu zapojení nás na-
vedli sami obyvatelé rodinných domů 
s tím, že popelnici nenaplní a stačí jim 
vývoz 1x 14 dní.

Abychom mohli do systému zapojit 
i obyvatele bytových domů, byla vy-
tvořena třetí možnost – odevzdávání 
odpadů na sběrných dvorech. Touto 
možností se může do Programu za-
pojit kdokoliv. Cílem této možnosti 
je naučit lidi třídit ty složky odpa-
du, které běžně končí v komunálním 
odpadu – tedy nebezpečné odpady 
(např. plechovky od barev, obaly od 
kosmetiky či chemikálií), dále ob-
jemný odpad (který nezřídka končí-
vá u kontejnerů), elektrozařízení (ne 
v každém kontejnerovém stání na 
něj může být kontejner a lidé mnoh-
dy z lenosti hodí tento odpad do ko-
munálu). Odvézt bioodpad na sběr-
ný dvůr po úklidu zahrádky či ořezu 
větví je už dnes pro mnohé běžná 
věc, dělají to i bez slevy na poplatku. 
Za to je chceme odměnit a motivo-
vat k tomu, aby v tom nadále pokra-
čovali. 

Navrhujete zavést poplatek pouze za 
vyprodukovaný odpad. Systém place-
ní za množství odvezeného odpadu 
vede k tomu, že vzniká podstatně větší 
množství velkých černých skládek, 
zneužívání odpadových nádob jiných 
lidí, s odpady se topí apod. Proto tento 
systém odmítáme.

Poplatek za odpady je poplatkem za 
celý systém – tedy ne jen za „černé po-
pelnice“. Z poplatku se hradí i provoz 
sběrných dvorů, mobilní svozy odpadu 
pořádané pro obyvatele Jihlavy a další 
činnosti v odpadovém hospodářství, 
které v mnoha obcích nejsou samo-
zřejmostí. My však tento systém chce-
me i nadále zlepšovat, protože právě 
tím, že lidem vytvoříme podmínky, je 
můžeme motivovat k lepšímu třídění. 
Stejně jako fi nanční motivací, kterou 
bychom právě tímto motivačním pro-
gramem chtěli zahájit.

Podmínky motivačního progra-
mu bude schvalovat pro aktuální 
rok rada města. Tím bude možné je 
upravovat tak, abychom je nasměro-
vali na oblasti, v nichž potřebujeme 
odpadové hospodářství zlepšit. 

Zatím rozhodně neplánujeme za-
vedení kontejnerů na kovy. Ze zku-
šeností z Jihlavy i jiných měst víme, 
že kontejnery s kovy jsou vykrádány 
a přitom i poškozovány. Dokud se 
budou kovy ve sběrnách vykupovat, 
nemá smysl kontejnery na kovy ve 
městě zavádět. 

V uplynulých týdnech proběhlo 
několik besed a akcí k tématu odpa-
dového hospodářství. Pokud pro-
jevujete takový zájem o téma, mrzí 
mě, že jste na některou z besed ne-
přišel, mnohé jsme si mohli vysvět-
lit. Problematika odpadů je složitá 
a často se v ní neorientují ani ti, kteří 
ji připomínkují nebo zpochybňují. 
Nicméně na odboru životního pro-
středí se snažíme každému zájemci 
o informace maximálně věnovat.

Zaznamenáváme různé reakce na 
zveřejnění systému motivačních pla-
teb, zatím je většinově program pro 
veřejnost zajímavý. Kdo o něj zájem 
nemá, zapojovat se do něj nemusí. 
Věřím však, že motivační program 
je cesta, jak dále zlepšovat nakládání 
s odpady ve městě, což je cesta nejen 
k nižšímu poplatku, ale i k lepší-
mu životnímu prostředí. A to je, jak 
věřím, cíl Váš i nás všech.

 Ing. Katarína Ruschková, 
vedoucí odboru životního prostředí

Nesrovnalosti u MŠ
Přečetla jsem si Váš článek v květ-

novém vydání Novin jihlavské rad-
nice a zaujaly mne informace, které 
v něm píšete. Chtěla jsem se zeptat, 
odkud čerpáte tyto údaje? Jelikož 
mám syna narozeného 30. 8. 2011 
a v rámci sdružení Mozaika skončil 
na 106. místě „pod čarou“ byl po-
slední, který splňoval kritérium věk 
pro přijetí), tudíž to neodpovídá 
Vašim informacím, které zde uvádí-
te, že nebylo přijato pouze 38 dětí. 
I kdybych vzala v potaz odvolání, na 
kterých je připraveno 34 míst, tak to 
pořád nesedí (106-34 je 72 neuspo-
kojených dětí, a to pouze v rámci 
Mozaiky).

Pavlína Klimentová

Vyjádření odboru školství, kul-
tury a tělovýchovy:

Do mateřských škol jsou zpravidla 
přijímány děti, které v daném roce 
dovrší k 31. 8. věku tří let. Díky strate-
gii města za poslední čtyři roky vznik-
lo v Jihlavě 337 míst v MŠ a budují se 
další. I proto město v letošním roce 
umístilo cca 96 % dětí ve věku od 
3 do 6 let. Na mladší děti než tříleté 
není při zápise brán zřetel a z hlediska 
vyhlášky je do nepřijatých dětí neza-
počítáváme. 

Magistrát vyhodnocuje a publi-
kuje nejen výsledky zápisu v MŠ 
Mozaika, ale také Mateřské školy 
a Speciálně pedagogického centra 
na Demlově ulici. Letos eviduje-
me 208 nepřijatých dětí, ale z to-
hoto počtu je potřeba odečíst 94 
mladších tří let, 7 dětí z jiných obcí 
a počítáme již s 34 místy na odvolá-
ní. Váš vzniklý rozdíl činí duplicity 
s MŠ Demlova, kterých máme 49 
(znamená to, že rodiče podali při-
hlášku na obě mateřské školy a je-
jich děti byly přijaty). 

Informace, kterou město poskytlo 
do médií, byla relevantní a obsaho-
vala i dovětek, že se jedná o první 
údaje, které se budou dále měnit. 
Úřad vyhodnocuje a poskytuje infor-
mace nejen ze zápisu v MŠ Mozaika, 
ale také MŠ a SPC Demlova, proto 
se někteří nemohou dopočítat stej-
ných čísel jako radnice. Pokud bu-
dete chtít další informace, je možné 
kontaktovat odbor školství, kultury 
a tělovýchovy k osobnímu jednání.



Dotační program je 
systémem fi nanční pod-
pory partnerským or-
ganizacím, institucím 
i aktivním občanům, 
kteří chtějí přispět k na-
plňování cílů Zdravého 
města a MA21 dílčí akcí, 
aktivitou, programem 
apod., a to na základě 
zpracovaného projektu. 

Pro rok 2014 byla na 
tento dotační program vy-
členěna částka 200.000 Kč 
(výše dotace na projekt či-
ní 20.000 Kč).

1. výzva pro rok 2014 na 
aktivity realizované v ob-
dobí 1. 4. – 31. 12. 2014 
byla vypsána v únoru. Ve 
stanoveném termínu by-
lo doručeno deset žádos-
tí v celkovém požadova-
ném fi nančním objemu 
163.558 Kč. Z toho bylo 
osm žádostí způsobilých 

Dotační program Zdravého města

Seznam podpořených projektů z 1. výzvy r. 2014 dotačního programu Projektu Zdravé město a MA21

Žadatel Název projektu
Celkový rozpočet 
projektu (v Kč)

Požadovaná výše 
dotace (v Kč)

Bodový průměr
Návrh komise 

(Kč)
Rozhodnutí 

RM (Kč)

Nebojte se policie
Policejní akademie pro 
seniory II.

96 800 20 000 46 20 000 20 000

Rada dětí a mládeže 
Kraje Vysočina

Volný čas není nuda 40 000 20 000 36 10 000 10 000

Občanská 
poradna Jihlava

Zdravé město bez dluhů 2 19 995 19 995 40 15 000 15 000

Mgr. Pavlína Šťastná
3. ročník celorepublikových 
závodů kočárků ve sportov-
ní chůzi

7 193 7 193 37 7 193 7 193

Mgr. Pavlína Šťastná Strollering Jihlava 8 870 8 870 39 8 870 8 870

Děti a stromy Labyrint smyslů 7 500 7 500 40 7 500 7 500

180 358 83 558 68 563 68 563

pro další hodnocení (celkový požado-
vaný fi nanční objem 123.558 Kč) a rov-
něž osm žádostí doporučila Komise 
Projektu Zdravé město ke schválení Ra-
dě města Jihlavy ve fi nančním objemu 
88.563 Kč. Jeden žadatel se vzdal reali-

zace dvou projektů. Celkově tedy bylo 
z 1. výzvy r. 2014 podpořeno šest pro-
jektů ve výši 68.563 Kč.

Během června 2014 bude po schválení 
Radou města Jihlavy vyhlášena 2. výzva 
k podání žádosti o poskytnutí dotace 

z rozpočtu města Jihlavy v rámci Projek-
tu Zdravé město a místní Agenda 21. Ví-
ce informacích týkajících se dotačního 
programu Zdravého města naleznete na 
odkazu www.jihlava.cz/zdravemesto.

 -tz-

Úspěchem skončilo jednání pri-
mátora Jihlavy s majitelem lesa, 
který se v předchozích dnech po-
koušel omezit provoz na cyklotrase 
procházející přes jeho pozemky. 

Z obav o zdraví a životy projíždějí-
cích cyklistů, kteří nerespektovali va-
rování o nebezpečí z probíhající těžby 
dřeva, se majitel lesa pokoušel průjez-
du cyklistů zabránit. Zábrany a znač-
ky na trase Jihlava – Třebíč – Raabs 
u obce Malý Beranov pak byly příči-
nou několika konfl iktů. 

Primátor Jihlavy a předseda svazku 
obcí na cyklotrase Jihlava – Třebíč – 
Raabs Jaroslav Vymazal se s majitelem 
lesa na trase Rostislavem Prokešem 
dohodli, že těžbu přes léto přeruší. Prá-
ci v lese obnoví až po skončení hlav-
ní cyklistické sezóny v podzimních či 
zimních měsících. Těžbu provede větší 
fi rma, která zajistí bezpečnou a rych-
lou těžbu a zajistí, aby se na místo těž-
by nedostaly nepovolané osoby.

Zástupci svazku obcí na trase Jihlava 
– Třebíč – Raabs hodlají s majiteli po-
zemků, po kterých trasa vede, jednat 
o trvalém řešení, které by podobným 
komplikacím do budoucna předešlo.
 -lm,tz -

Pokládání stromů přes 
cyklostezku vyřešili

PRIMÁTOR Jihlavy Jaroslav Vymazal (vpravo) a tajemník magistrátu Lubomír 
Dohnal (uprostřed) jednali s majitelem lesa Rostislavem Proškem o situaci kolem 
úseku cyklostezky z Jihlavy do Luk nad Jihlavou. Foto: archiv MMJ
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Fórum Zdravého města
a MA21! Desatero problémů města Jihlavy.

Už víme, jaké jsou… ale… souhlasíte s nimi?

Problémy nejsou řazeny dle důležitosti – tu jim dáte Vy svým hlasem! TERMÍN odevzdání dotazníku je do 30. června 2014.  |  
Dotazník můžete odevzdat na následujících sběrných místech, kde jsou také k dispozici samotné dotazníky: Městská informač-
ní centra v ul. Hluboká a na Masarykově náměstí  |  Turistická informační centra na Masarykově náměstí a na Bráně Matky Boží 
v ul. Věžní  |  Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina, Chlumova 3  |  Dotazník můžete zaslat poštou na adresu: Magistrát 
města Jihlavy, Projekt Zdravé město a místní Agenda 21, Masarykovo nám. 97/1, 586 28 Jihlava  |  Anketa je uveřejněna 
i k přímému vyplnění a odeslání na adrese www.jihlava.cz.  |  S výsledkem budete seznámeni prostřednictvím Novin jihlavské 
radnice a webových stránek města Jihlavy bezprostředně po projednání výstupů s radou či zastupitelstvem.  |  Děkujeme Vám 
za zájem o naše město a za Váš čas.  |  Informace: Mgr. Lenka Marečková, tel. 567 167 125, lenka.mareckova@jihlava-city.cz

Pokud budete mít zájem podílet se na dalším 
rozvoji města, být informováni a zváni na pro-
jednávání problémů ve městě, uveďte zde, pro-
sím, své kontaktní údaje. 

jméno a příjmení: 

bydliště: 

e-mail: 

Níže jsou uvedeny problémy, které vyplynuly z veřejné diskuse s Vámi, občany města Jihlavy.

Čistota komunikací (více „ufounů“)
Jeslová péče – rozšíření
Jihlava bez heren
Letiště – investice (ANO x NE)
MHD
Parkování a čistota pozemních komunikací
Plošné třídění bioodpadu
Podpora aktivit NNO v oblasti zdravého životního stylu 
(více peněz pro granty)
Podpora drobného podnikání (nájemné, předzahrádky, parkování)

Podpora nekuřáckých stravoven pro děti
Preventivní programy pro sociálně nepřizpůsobivé skupiny
Řešení míst ve školních družinách (kapacita)
Tvorba nového územního plánu s veřejností
Více veřejných sportovišť (bezplatný přístup)
Vytvořit a propagovat značku „Jihlava – Mahlerovo město“
Vytvořit systém sociálního bydlení
Zlepšit komunikaci vedení úřadu a radnice s občany
problém, který zde není uveden: 

Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou anketní lístek, který obsahuje problémy formulované 
na Fóru Zdravého města a místní Agendy 21, konaného dne 27. 5. 2014. Nezúčastnili jste se tohoto 
setkání? Nevadí, zajímá nás i Váš názor! Prosíme Vás, abyste označili max. 2 problémy, které 
považujete za nejaktuálnější, a jejichž řešení by podle Vašeho názoru mělo být upřednostněno.

ZDRAVÝ KRAJ

Město Jihlava, které realizuje 
projekt Zdravé město a Místní 
Agendu 21, připravilo na úterý 
27. května pro občany veřejné 
projednání, tzv. Fórum Zdravého 
města. 

Toto veřejné setkání proběhlo 
i v letošním roce formou „10P – 
Desatero problémů“. 

Cílem setkání bylo zjistit, jaké 
problémy ve městě vnímají ob-
čané města Jihlavy aktuálně jako 
nejpodstatnější, a které je podle je-
jich názoru nutné co nejdříve řešit. 
Občané přišli diskutovat o problé-
mech a možnostech jejich řešení 
s vedením a zaměstnanci magis-
trátu. Na veřejném projednání se 
sešlo přibližně 70 účastníků. Ná-
městek primátora Rudolf Chlou-
pek přiblížil přítomným stav řešení 
problémů, které byly vytipovány 
v roce 2013. 

Diskuse o problémech města pro-
bíhala u 8 tematických stolů, kde 
jednotlivé skupiny určily dva nej-
větší problémy. Témata, o kterých 
se diskutovalo, byla zaměřená na 
všechny oblasti rozvoje města (ob-
čan a úřad, rozvoj města – životní 
prostředí – zdravý životní styl, pre-
vence, zdravotnické služby – kultu-
ra, sport, volný čas – sociální pro-
blematika, společensky nežádoucí 
jevy – vzdělávání a výchova – pod-
nikání, ekonomika, cestovní ruch 
– doprava). V průběhu společných 
diskusí byly také zaznamenány při-
pomínky obyvatel, které přejdou 

dle možností do řešení příslušným 
odborům. 

Výsledkem více než dvouhodinové 
diskuse bylo defi nování tzv. desate-
ra hlavních problémů. Zde je pořadí 
problémů, o kterých se na Fóru hla-
sovalo:

1. MHD

2. Více veřejných sportovišť (bez-
platný přístup)

3.–4. Jihlava bez heren    

3.–4. Parkování a čistota pozemních 
komunikací

5. Zlepšit komunikaci vedení úřadu 
a radnice s občany 

6. Vytvořit systém sociálního bydlení

7. Plošné třídění bioodpadu   

8.–9. Jeslová péče (rozšíření) 

8.–9. Letiště – investice (Ano x Ne)

10.–12. Podpora aktivit NNO v ob-
lasti zdravého životního stylu (více 
peněz pro granty)

10.–12. Vytvořit a propagovat znač-
ku „Jihlava – Mahlerovo město“

10.–12. Podpora drobného podni-
kání (nájemné, předzahrádky, parko-
vání)

Desatero problémů města Jihlavy

NA SEDMDESÁT zájemců přišlo na setkání vedení města s občany k největším 
problémům života v Jihlavě. Foto: archiv MMJ

13.–14. Čistota komunikací (více 
„ufounů“)

13.–14. Řešení míst ve školních 
družinách (kapacita)

15. Podpora nekuřáckých stravoven 
pro děti 

16.–17. Tvorba nového územního 
plánu s veřejností

16.–17. Preventivní programy pro 
sociálně nepřizpůsobivé skupiny

Tyto problémy budou před před-
ložením radě či zastupitelstvu měs-
ta ověřeny ještě veřejnou anketou. 
Anketní lístek k této problematice 
bude součástí červnového vydá-
ní Novin jihlavské radnice a bude 
k dispozici i na webových stránkách 
města.  -tz-
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Na základě výzvy starosty města 
Poděbrady se město Jihlava zapojilo 
do hromadného křtu monografie o 
Jiřím z Poděbrad z pera Petra Hory 
Hořejše. 

Aby byl rekord uznán, je třeba, aby 
se křest uskutečnil ve stejnou chvíli ve 
všech zapojených městech z ČR na místě 
pojmenovaném po českém středověkém 
králi a knihu pokřtil pouze jen nejvyšší 
představitel města. Přijďte podpořit tuto 
akci a zároveň se i pobavit. -tz-

 www.jihlava.cz 

22. června 2014
 550. výročí Mírové mise Jiřího z Poděbrad,   

 kdy české poselstvo poprvé osobně 

 předložilo mírový návrh 

 francouzskému králi Ludvíku XI. 

Zápis do Knihy 
českých rekordů
Jihlava je jedním z měst v ČR zapojených do křtu monografi e o Jiřím 
z Poděbrad z pera Petra Hory Hořejše ve stejný den, ve stejnou ho-
dinu a v místě pojmenovaném po tomto středověkém českém králi.

13.30 dechová hudba SKLENAŘINKA z Havlíčkova Brodu
15.00 křest knihy o Jiřím z Poděbrad – primátor města Jihlavy 

Jaroslav Vymazal
15.10 vystoupení Základní umělecké školy Jihlava – renesanční 

muzika v podání fl étnového souboru a kytarového dua, re-
nesanční a barokní tance tanečního oddělení, …

16.00  PRAMÍNEK – horácký folklorní soubor z Jihlavy
 moderátor: Joža Kolář

místo: plocha před obytným domem Jiřího z Poděbrad 5, Jihlava
pořadatel: statutární město Jihlava                          

mediální partner:

Zveme Vás na výstavu

Brána do pohádkového 
světa skřítků a strašidel
 Pohádkové postavičky a skřítci z dílny 

 spisovatelky a ilustrátorky Vítězslavy Klimtové 

otevřeno: po–pá 8:30–17:00
so–ne 10:00–13:00, 14:00–18:00 hodin.
vstupné: 40 Kč, snížené vstupné: 30 Kč (školáci, studenti, senioři, 
držitelé průkazky ZTP a ZTP/P), děti předškolního věku: 20 Kč
Brána Matky Boží, Věžní 1

 www.visitjihlava.eu 

2. 6.–31. 8. 2014
Brána Matky Boží 

   Skřítci se již 
       moc těší na
Vaši návštěvu!

Zápis do Guinessovy knihy rekordů

Křest se bude konat 
22. června 2014 v 15 hodin

na ploše před obytným domem 
Jiřího z Poděbrad 5, Jihlava.

Akce bude zahájena v 13.30 
hodin kulturním programem.

Vedení města zve na výstavu “Brána do pohádko-
vého světa skřítků a strašidel“, která se bude konat od 
2. června do 31. srpna 2014 na bráně Matky Boží. 

Jedná se o pohádkové postavičky a skřítky z 
dílny spisovatelky a ilustrátorky Vítězslavy Klim-
tové. 

Během prohlídky mohou děti vyplňovat kvíz 
o skřítcích, za který obdrží skřítkovské vysvěd-
čení. Vstupné na výstavu bude pro děti před-
školního věku 20 Kč, snížené 30 Kč (děti od 
6-15 let, studenti, senioři, ZTP, ZTP/P) a zá-
kladní 40 Kč. 

Brána Matky Boží je otevřena denně: pondělí až 
pátek 8:30 – 17:00, o víkendech a státních svátcích 
10:00 – 13:00 a 14:00 – 18:00 hodin. Z kapacitních 
důvodů je nutno, aby se větší skupiny, např. školy v 
rámci výuky, předem objednaly na tel. číslech 567 
167 155, 156.  -tz-

Na bráně Matky Boží bude výstava skřítků
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Výstavy

do 8. 6. 
VENKOVSKÉ KOSTELY 

V SRDCI VYSOČINY
Výstava mapující archeologický 

výzkum v Kraji Vysočina z let 2012-
2013 bude prezentovat i výsledky 
archeologických a stavebně historic-
kých průzkumů venkovských kostelů 
na Jihlavsku a Žďársku.

Muzeum Vysočiny Jihlava

do 8. 6. 
TAK TO VIDĚLI…
Reportážní fotografi e studentů 

Střední umělecké školy grafi cké z vý-
stav a akcí Muzea Vysočiny Jihlava za 
rok 2013.

Muzeum Vysočiny Jihlava

do 8. 6. 
TICHÝ DIALOG
Prodejní výstava obrazů převážně 

s krajinnou tématikou Lenky Klofá-
čové Pavézkové. 

Muzeum Vysočiny Jihlava

do 13. 6. 
„STOPY TOTALITY“ 
Ve spolupráci s Eurocentrem Jihlava. 
Městská knihovna, Hluboká 1

do 15. 6. 
Matěj Smrkovský: ČTENÍ
Matěj Smrkovský svou pozornost 

v poslední době přenesl k psaní autor-
ských textů, které mu umožňují rozvi-
nout zkoumání oblasti jdoucí paralelně 
s tvorbou – tedy refl ektivní momenty 
tvorby. 

OGV, Galerie Alternativa, Komen-
ského 10

do 26. 6. 
Jaroslava Melicharová: KOUZ-

LO MAKROFOTOGRA FIE
Galerie Horácké divadlo Jihlava, 

Komenského 22

do 27. 6. 
PAVEL HORÁK/PAUL VAN 

DEN BERG – Výstava k „osumde-
sátinám“ 

80 let tvorby. Obrazy, kresby, tisky. 
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

do 30. 6. 
Petr Soukop: BARVY SVĚTA 
Výstava fotografi í.
Kavárna Dena, Fibichova 28 

do 30. 6. 
Lubo Kristek: SVĚDECTVÍ 

O DUŠI 
Foyer Horáckého divadla Jihlava ve 

2. poschodí.

do 6. 7. 
DIRIGENTI
Výstava zachycující profesi dirigen-

tů s vazbou na Gustava Mahlera, do-

plněná o fotografi e Zdeňka Chrap-
ka. Ke zhlédnutí bude dirigentský 
experimentální fi lm z pera režiséra 
Hynka Bernarda. Výstavu doplní 
i snímek Libor Pešek o dirigentské 
profesi, který bude uveden ve spolu-
práci s Českým rozhlasem. Výstava 
je součástí doprovodného programu 
hudebního festivalu Mahler Jihlava 
2014 – Hudba tisíců.

Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4

do 11. 7. 
MILAN NESTROJIL
Minigalerie Trifoil, grafi cké papíry, 

Husova 10

do 24. 8. 
SENO, SLÁMA
Práce v krajině a přírodní procesy 

v umění 
Výstava představí umělecká díla 

vznikající v krajině, která využívají 
ke svému vzniku přírodní procesy, 
reagují na změny životního prostře-
dí a vytvářejí jemné zásahy do kra-
jiny. 

OGV, Komenského 10

do 31. 8. 
Co to je, když se řekne TRA NS-

FORMACE SOCIÁLNÍCH SLU-
ŽEB?

Odpovědi slovem i obrazem v po-
dání uživatelů DTS Jihlava.

Bez obav, výtvarná dílna a prodejní 
galerie Denního a týdenního stacio-
náře Jihlava, Husova 16

do 30. 11. 
Irena Fila Wagnerová: HLEDÁ-

NÍ ŘÁDU
LBBW BANK, Masarykovo ná-

městí 17 

červen
DNK – foyer: Výstava výtvarných 

prací žáků ZŠ Kollárova Ji hlava
Violka: 15 let DS Studánka – foto-

grafi e
Divadlo Na Kopečku, Psychiatric-

ká nemocnice, Brněnská 54 

1. 6. – 25. 6. 
JOSEF SASKA  – NOVÉ OBRA ZY
červen – září „Z DEPOZITU GA-

LERIE“
M+K galerie, Čajkovského 33

1. 6. – 30. 9. 
FOTOGRA FIE ZVÍŘAT A PŘÍ-

RODY 
Ing. Milan Slavinger, Ing. Stanislav 

Vorálek a Ing. Karel Ženíšek
Zoo Jihlava, hlavní vstupní areál – 

infocentrum a výstavní místnost.

1. 6. – 30. 9. 
ETIOPIE – PRA VĚKÉ OMO 
Fotografi cká výstava Radky a Davi-

da Švejnohových.
Zoo Jihlava, africká vesnice Maton-

go – škola.

1. 6. – 30. 9. 
Originální africké batiky BUR-

KINA FASO – prodejní výstava 
Zoo Jihlava, africká vesnice Maton-

go – škola.

1. 6. – 30. 9. 
ZVINO VA AFRICA 
Prodejní výstava originálních dře-

věných soch ze Zimbabwe.
Zoo Jihlava, africká vesnice Maton-

go – areál.

2. 6. – 31. 8. 
BRÁNA DO POHÁDKOVÉHO 

SVĚTA SKŘÍTKŮ A STRA ŠIDEL
Pohádkové postavičky a skřítci 

z dílny spisovatelky a ilustrátorky Ví-
tězslavy Klimtové. 

Vstupné: 40 Kč dospělí, 30 Kč děti, 
studenti a senioři, 20 Kč děti před-
školního věku. 

Otevřeno: po – pá 8:30 – 17:00, 
so – ne 10:00 – 13:00, 14:00 – 18:00 
hodin.

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

5. 6. – 17. 8. 
VÁCLAV RA DIMSKÝ. NA VL-

NÁCH IMPRESIONISMU 
Václav Radimský byl český malíř, 

krajinář přelomu 19. a 20. století, 
zanícený impresionista, přítel Paula 
Cézanna a Clauda Moneta. Jako 
jeden z mála českých umělců dosá-
hl skutečného uznání na pařížských 
Salonech. 

OGV, Masarykovo náměstí 24

12. 6. – 31. 8. 
SOFIINA VOLBA PO ČESKU
Inspirující příběhy těch, kteří se ne-

báli pomáhat.
Výstava představuje příběh ži-

dovských dětí a mladých lidí, kteří 
se zachránili útěkem do Dánska 
a do Švédska. Judita Matyášová, 
česká novinářka a externí badatel-
ka Vojenského historického ústavu 
Praha, mapuje osudy těchto „dětí“ 
(nyní je jim 88–89 let) po celém 
světě. Vypráví o dosud neznámé 
kapitole českých dějin, která po-
kračuje do Skandinávie, Izraele 
a řady dalších zemí.

Vernisáž 12. 6. 2014 od 16 hodin 
na radnici.

Magistrát města Jihlavy, Masaryko-
vo nám. 1

17. 6. – 7. 9.
MOUCHY A SURREALISMUS
Originální surrealistické perokres-

by vědce, entomologa a specialisty 
na řád dvoukřídlého hmyzu Jindři-
cha Roháčka.

Muzeum Vysočiny Jihlava

18. 6. – 1. 9. 
„SPŘÍZNĚNI UMĚNÍM“
Výtvarné práce žáků ZUŠ Jihlava. 
Městská knihovna, Hluboká 1

19. 6. – 7. 9. 
K LOVU, BOJI, NA PARÁDU
Malé nahlédnutí do muzejních sbí-

rek militárií a textilu. 
Muzeum Vysočiny Jihlava

19. 6. – 24. 8.  
ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY NA VY-

SOČINĚ
Výstava představí výjimečnost židov-

ských památek na Vysočině. 
Muzeum Vysočiny Jihlava

19. 6. – 31. 8. 
RUCE V MOŘI FAZOLOVÝCH 

KVĚTŮ
Karolína Rossi – Nikola Brabcová 

– Jana Vojnárová 
Projekt tří absolventek pražské 

AVU vychází z jejich společného 
zájmu o krajinu, kterou vnímají 
jako nositelku významu nebo jako 
projekční plátno pro osobní inter-
pretace.

OGV, Galerie Alternativa, Komen-
ského 10

20. 6. – 22. 6. 
VÝSTAVA BONSAJÍ A SUISEKI 

2014
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

29. 6. – 27. 7. 
GRUZIE, LÁSKA  MOJE
Výběr fotografi í z cest po krásné a di-

voké zemi viděné očima Olgy a Fran-
tiška Žákových v letech 2007 až 2011.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

Městská knihovna

12. 6. 17.00  
„KA MBODŽA – KRÁLOVSTVÍ 

ÚSMĚVŮ A PROKLETÍ“
Přednáší Jiří Pasz.
Kambodža je jednou z nejchudších 

zemí světa, přesto stále přitahuje 
davy cestovatelů. Může za to pouze 
magický Angkor Wat? Země Khmé-
rů je královstvím úsměvů. Na před-
nášce se dozvíte, jak se chudí lidé ra-
dují, jaké jsou jejich životní priority 
a co vlastně chudoba v 21. století je. 
Řeč bude o společnosti, o kultuře, 
o angkorském království i o genoci-
dě Rudých Khmerů, o buddhismu, 
o khmerském boxu nebo o smaže-
ných tarantulích. Apropo, věděli jste, 
že na Kambodžu bylo svrženo více 
bomb než za celou druhou světovou 
válku dohromady?

Divadla

Horácké divadlo
Komenského 22
VELKÁ SCÉNA

2. 6. 10:00 
J. Ondra – B. Němcová: Bajaja, 

pěšák snů
Klasická pohádka v dramatizaci 

režiséra Jiřího Ondry o princi, který 
se vypraví do světa a jako němý 
sluha Bajaja si dokáže získat srdce 
princezny i utkat se s drakem… Po-
hádka o hrdinství bez velkých gest 
a slov, o tom, že i všemi vysmíva-
ný a opovrhovaný outsider může 
být „velký člověk“ – velký duchem 
a srdcem, ne svým postavením 
a mocí. Jen přátelství, láska a po-
kora mohou být klíčem k vítězství 
a pravý hrdina se neohání zbůh-
darma mečem, ale především musí 
překonat sám sebe. Bajaja v sobě 
nese poselství, že záleží na člověku 
samém, k jakému cíli ho jeho cesta 
dovede. 

mimo předpl.



3. 6. 17:00 
V. Vančura: Rozmarné léto
Jevištní adaptace novely plné poe-

zie, lásky a kouzel.
V liduprázdných říčních lázních na 

břehu řeky Orše se denně během jed-
noho léta setkávají tři přátelé: majitel 
lázní Antonín Důra, major ve výsluž-
bě Hugo a sečtělý abbé Roch. Počasí 
je nestálé, často poprchává, a tak má 
pan Důra nouzi o zákazníky. Většinu 
času tudíž tráví se svými přáteli v roz-
mluvách a rozjímání nad smyslem 
existence, krásou a věrností žen a ne-
postižitelnosti rozmarů letního poča-
sí. Rozruch do jejich životů i celého 
městečka pak vnese příchod potulné-
ho kouzelníka Arnoštka a jeho půvab-
né schovanky Anny…M /6/

5. 6. 19:00 
V. Vančura: Rozmarné léto
T /6/

6. 6. 19:00 
C. Gozzi: Král jelenem
Komedii plnou kouzel, záměn 

a převleků napsal jeden ze slavných 
italských komediografů, mladší 
souputník C. Goldoniho, C. Gozzi, 
který vyznával principy klasické 
commedie dell´arte. Král jelenem je 
pak zábavnou pohádkou pro dospě-
lé, v níž lze jen kouzlem odhalit kaž-
dou neupřímnost a přetvářku. Mi-
mořádně humorné situace, exotický 
námět, vtip a hravost, tím vším může 
tato komedie diváky oslovit. 

R /5/

7. 6. 19:00 
V. Vančura: Rozmarné léto
B /6/

10. 6. 17:00 
V. Vančura: Rozmarné léto
mimo předpl.

11. 6. 19:00 
V. Vančura: Rozmarné léto
D /6/

12. 6. 17:00 
J. Stein – J. Bock – S. Harnick: 

Šumař na střeše
Světoznámý americký muzikál, 

který patří k nejslavnějším a mno-
hokrát oceněným muzikálům diva-
delní historie, přibližuje dramatický 
osud jednoho ukrajinského měs-
tečka na počátku 20. Století. Své-
rázným hrdinou je mlékař Tovje, 
obdařený pěti dcerami a ráznou 
manželkou, díky jehož osobitému 
humoru přerůstá děj v neokázalou 
oslavu lidské soudržnosti. Je to mu-
zikálový příběh o štěstí, lásce, tradi-
cích, schopnosti a bolesti spojené 
s porušením léta zažitých zvyklostí 
a také o paralelně se odehrávajících 
tragických událostech předrevoluč-
ního období.

mimo předpl.

14. 6. 10:00 
J. Ondra – B. Němcová: Bajaja, 

pěšák snů 
mimo předpl.

16. 6. 10:00 
J. Ondra – B. Němcová: Bajaja, 

pěšák snů 
mimo předpl.

17. 6. 17:00 
V. Vančura: Rozmarné léto
Š /6/

18. 6. 19:00 
J. Stein – J. Bock – S. Harnick: 

Šumař na střeše
mimo předpl.
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19. 6. 17.00 
GYMNASTICKÝ DEN 2014
21. 6.  
Letní show CHECK MY 

DANCE! vol. 2
Pořad Tanečního klubu STREET 

BUSTERS.

DDM
Brněnská 29 

1. 6. 13.00 
MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ 

2014
Vystoupení zájmových útva-

rů DDM JI na malé scéně letního 
kina. 

7. 6. 14.00 
ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ 

TANEČNÍCH ZÚ
Přehlídka vystoupení tanečních 

a pohybových zájmových útvarů 
DDM JI.

V divadle DIOD, Tolstého ulice, TJ 
Sokol JI.

10. 6. 17.00 
Slavnostní akademie DDM JI
Divadlo Na Kopečku v Jihlavě od 

17.00 hodin.
Přehlídka zájmových útvarů DDM 

Jihlava pro rodiče i širokou veřejnost. 
Vstupné dobrovolné.

ZUŠ
Masarykovo nám. 16 

10. 6. 
Zahájení výstavy absolventů VO 

v ZUŠ
17. 6.  
Zahájení výstavy Výtvarného od-

dělení ZUŠ Jihlava 
Městská knihovna Jihlava. 

17. 6. 15.00 
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ 
V 15 hodin v Koncertním sále ZUŠ 

Jihlava.

Zacheus
  klub pro volný čas 

Komenského 20 

Úterý 18.00 
STÁLÉ AKCE: HODINKA  NAD 

BIBLÍ

Antikvariát Jihlava
Čajovna & Bar, Brněnská 8 

5. 6. 18.00 
PRA VOSLAVNÁ CÍRKEV – 

ZNÁMÁ I NEZNÁMÁ
Jihlavský duchovní – otec Jan, 

vysvětlí principy, historii, tradici 
i vztah pravoslavné církve k jiným 
církvím

15. 6. 18.00
LIVE KONCERT + INTERA K-

TIVNÍ DIDGERIDOO WORK-
SHOP

Live koncert + základy hry na DI-
DGERIDOO, technika cirkulačního 
dechu, druhy a výroba didgeridoo, 
tvorba rytmu, legendy a mýty, me-
ditace. 

19. 6. 19:00 
V. Vančura: Rozmarné léto
U /6/

20. 6. 19:00 
V. Vančura: Rozmarné léto
K /6/

21. 6. 19:00 
C. Gozzi: Král jelenem 
G /6/

24. 6. 19:00 
V. Vančura: Rozmarné léto
J /6/

25. 5. 19:00 
C. Gozzi: Král jelenem 
O /6/

26. 6. 19:00 
V. Vančura: Rozmarné léto
F /6/

27. 6. 19:00 
V. Vančura: Rozmarné léto
R /6/

MALÁ SCÉNA
4. 6. 17:00 
U. Hub: Tučňáci na arše
Usměvavý, ale i poučný a také bib-

lický příběh o třech tučňácích, kteří 
přežijí potopu světa. Jak to udělají 
a zda jim v tom pomůže Bůh, se do-
zvíte z představení určeného všem 
věkovým kategoriím, zejména pak 
teenagerům. 

mimo předpl.

9. 6. 09:00 a 10:30 
V. Peška: O perníkové chaloupce 

aneb Jenom jako
Dramatizace klasické pohádky, je-

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

mimo předpl.

13. 6. 19:30 
P. Vogel: Nejstarší řemeslo
Tragikomedie o ženách, kterým 

nezbývá než dřít do roztrhání těla. 
V úvodu hry zastihneme pětici sta-
rých žen kdesi v New Yorku, kde se 
přes polední pauzu sluní na lavičkách 
v parku. Stařenky probírají témata, 
přiměřená jejich věku a duševnímu 
rozpoložení, ale zvolna v nás začíná 
sílit podezření, že titul Nejstarší ře-
meslo, ač je to na první pohled vy-
loučeno, se vztahuje právě k nim… 

mimo předpl.

Divadlo Na Kopečku
Brněnská 54

1. 6. 16.00 
POHÁDKA  O ZVÍŘÁTKÁCH 
Pohádka nejen pro pacienty PN. 

Hraje DS KOBYLKY.  

5. 6. 17.00 
UKÁZKY MODERNÍ GYM-

NASTIKY PRO RODIČE I VE-
ŘEJNOST

8. 6. 15.00 
HRNEČKU VAŘ aneb Dvě po-

hádky pro mlsné jazýčky
Premiéra pohádky v režii M. Junáš-

ka – hraje a pořádá DS NaKop Tyjá-
tr.

10. 6. 17.00 
Slavnostní akademie DDM

12. 6. 13.30 
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA  nejen pro 

pacienty PN
Dle počasí před DNK. 

DIOD
Tyršova 12

6. 6. 19.00 
Koncert gympláckejch kapel! 
Historicky první koncert kapel 

z jihlavského gymplu… Vystoupí: 
Hyper Heart Club, 4CHAIR, HiFi-
Jack, Joyners.

8. 6. 17.00 
BEFORE & AFTER
DIVADLO TEJP
Závěsná klauniáda pro tři muže, 

jednu ženu, láhev rumu a velmi dlou-
hou noc. 

9. 6. 19.30 
ALT@RT/ Tereza Ondrová, 

Peter Šavel:
BOYS WHO LIKE TO PLAY 

WITH DOLLS
Cie József Trefeli: JINX 103
TANEC PRA HA 2014
Přijměte pozvání do fantaskního 

světa, v němž mužský a ženský prin-
cip nemusí být totéž co muž a žena.

13. 6. 19.30 
ANIMAL EXITUS
Spitfi re company.
Jeden z nejúspěšnějších českých 

souborů přiveze svoje nové předsta-
vení Animal Exitus do Jihlavy.

19. 6. 18.00 
Den senátora Miloše Vystrčila
Veřejné diskuzní setkání senátora 

s občany Jihlavy a okolí.

22. 6. 16.00 
KA RNEVAL ZVÍŘAT
Barbora Látalová a kol.
TANEC PRA HA 2014
Interaktivní inscenace na motivy 

stejnojmenné hudební suity, pro-
pojující tanec s videoprojekcemi, je 
cestou do rozmanité živočišné říše, 
do jejích rytmů, pohybů i nehybnos-
ti, zvuků i ticha. 

23. 6. 19.30 
BEFORE & AFTER
DIVADLO TEJP
Závěsná klauniáda pro 4 herce a 2 

šály

Dělnický dům
Žižkova 15,

5. 6. 18.00 
Závěrečný koncert ...a ŠMYTEC! 
Dělnický dům Jihlava, Žižkova 15

19. 6. 17.00 – 18.00 
TANEČNÍ VYSTOUPENÍ 

DANCE YAMAHA 

Dům kultury
Tolstého 2

1. 6. 19.00 
Irena Dousková: DARDA
Helenka Součková z Hrdého Bu-

džese zestárla o 30 let… V předsta-
vení Divadla Na Jezerce hrají Bára 
Hrzánová, Petr Vacek, Lenka Vlasá-
ková, Miluše Šplechtová, Jan Hrušín-
ský, Rostislav Novák, Martin Sitt a, 
Michal Kern.



Senior Point
Krajský úřad Kraje Vysočina

11. 6. 15.00 
MUDr. Irena Zimenová – Téma: 

„BOLEST ZAD SPOJENÁ S PO-
HYBOVOU AKTIVITOU“

Přihlášky adresujte telefonicky na 
číslo 607 025 456 nebo e-mailem na 
adresu jihlava@seniorpointy.cz.

25. 6. 15.00 
PhDr. Jana Hovorková – Téma: 

„SLOVA JSOU PŘÍČINOU NE-
DOROZUMĚNÍ!“

Přihlášky adresujte telefonicky na 
číslo 607 025 456 nebo e-mailem na 
adresu jihlava@seniorpointy.cz.

KINO DUKLA 

1. 6. v 15:00, 3. a 17. 6. v 19:30
Bony a klid II.
Drama / ČR  / 90min / 110,- / 12+
Dlouho očekávané volné pokračo-

vání kultovní „vekslácké balady“ Bony 
a klid. Co dnes po 25 letech dělá par-
tička někdejších veksláků? Jsou venku 
z vězení a přizpůsobili se. Zase jsou 
všude tam, kde se dají vydělat „rych-
lý prachy“: podfuky, úplatky, dotace. 
A do nich nechtěně spadne kluk z ma-
lého města, který jako tenkrát přijíždí 
do Prahy sehnat peníze.

Režie: V. Olmer / Hrají: Jan Po-
tměšil, Veronika Jeníková, Roman 
Skamene

1. a 15. 6. v 15:30, 13. 6. v 17:00
Hurá do pravěku!
Animovaný, Dětský / USA, Jižní 

Korea / 82min / dabing / 100,- (od 
13. 6. za 90,-)

Tihle tři umí natropit nejednu ne-
plechu a ani dnes nezůstanou pozadu. 
Společně s nimi zažijeme dobrodruž-
ství staré 65 milionů let. Splňte si svůj 
sen! Připoutejte se, stroj času vyráží 
na cestu! Ernie, Max a Julia se ocitají 
v hnízdě toho nejhoršího z nejhorších. 
T-rexe! K jejich překvapení se nesta-
nou potravou, ale jsou bráni jako mlá-
ďata a tak začíná jejich dobrodružství! 

Režie: J. Kafk a, Yoon-suk Choi / 
Hrají: Rob Schneider, Jane Lynch, 
Pamela Adlon

1. 6. v 17:00 
300: Vzestup říše
Akční, Drama / USA  / 102min / 

titulky / 80,- / 12+
Pokračování epické ságy podle no-

vého komiksového románu Franka 
Millera Xerxes, vyprávěného úchvat-
ným vizuálním stylem úspěšné série 
300, se přesouvá na nové bojiště – 
na moře, kde řecký generál Th emis-
tokles, usilující o sjednocení celého 
Řecka, vede bitvu, která zvrátí dosa-
vadní vývoj války.

Režie: N. Murro / Hrají: Lena He-
adey, Eva Green, Rodrigo Santoro

1. 6. v 17:30
Láska, soudruhu
Komedie / Finsko, ČR / 102min / 

titulky / 100,- / 12+
Opona je železná a pevná a v roce 

1962 přijíždí do Finska na hudební 
mezinárodní festival mládeže čes-
koslovenská jazzová kapela. Jan se 
potkává se svou dávnou láskou, za-
tímco jeho uvědomělý spoluhráč ko-
nečně zjišťuje, kdo je Elvis Presley.

Režie: T. Makelä / Hrají: Kati 
Outinen, Miroslav Etzler, Kryštof 
Hádek
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1. 6. v 19:30
Trabantem až na konec světa
Dokumentární / ČR / 98min / 70,-
Cestovateli Danu Přibáňovi a jeho 

partě nestačilo, že dokázali nemož-
né, když přejeli Trabantem Afriku 
a natočili o tom nezávislý fi lm. Roz-
hodli se vypravit na ještě náročněj-
ší cestu. 21 124 kilometrů napříč 
Jižní Amerikou až na konec světa.
Režie: Dan Přibáň / Účinkují: dva 
Trabanty, polský Fiátek a Jawa 250 
z roku 1957

1. 6. ve 20:00
Transcendence
Sci-Fi / USA / 120min / titulky / 

110,- / 12+
Johnny Depp se jako vědec snaží jít 

za hranice možného a propojit lid-
skou mysl s nekonečným vesmírem 
umělé inteligence. Jeho cesta za po-
znáním se ale změní v honbu za neo-
mezenou mocí a brzy je stejně jasné 
jako děsivé, že nikdo nemá možnost 
ho zastavit.

Režie: W. Pfi ster / Hrají: Johnny 
Depp, Rebecca Hall, Paul Bett any

2. 6. v 19:30 a 24. 6. v 17:00
Noe
Fantasy, Katastrofi cký / USA / 

135min / titulky / 100,-
Svět už zachránila řada hrdinů, ale 

on byl první. Noe. Režisér Darren 
Aronofsky, tvůrce Černé labutě a dal-
ších výjimečných fi lmů stvořil vý-
pravné katastrofi cké drama, které vám 
odvypráví jednu z nejstarších legend 
lidstva tak, jak jste ji asi ještě neslyšeli.
Režie: D. Aronovsky / Hrají: Russell 
Crowe, Anthony Hopkins, Emma 
Watson

2., 10., 15. a 18. 6. ve 20:00 (10. 
6. ve 3D)

Godzilla
Akční / USA / 119min / titulky / 

90,- ve 2D a 120,- ve 3D / 12+
Nejznámější impozantní mon-

strum na světě se ve fi lmu postaví 
proti zlým nestvůrám ohrožujícím 
samou existenci lidstva, kterým 
vdechla život vědecká arogance lidí.

Režie: G. Edwards / Hrají: Eliza-
beth Olsen, Bryan Cranston, Aaron 
Taylor-Johnson

3., 12. a 25. 6. ve 20:00
X-Men: Budoucí minulost
MARVEL / Sci-Fi, Akční / USA / 

132min / titulky / 120,-
Ve fi lmu X-Men: Budoucí minulost 

bojuje kompletní sestava X-Men ve 
válce o přežití svého druhu. Nelítost-
ný boj zuří ve dvou různých časo-
vých rovinách, a proto v něm můžou 
spojit síly hrdinové původní trilo-
gie X-Men a jejich mladší Já z fi lmu 
X-Men: První třída. Ti všichni musí 
za každou cenu změnit minulost, aby 
zachránili naši budoucnost.

Režie: B. Singer / Hrají: Hugh 
Jackman, Michael Fassbender, Jen-
nifer Lawrence, Ian McKellen, James 
McAvoy, Evan Peters, Nicholas 
Hoult, Peter Dinklage, Ellen Page, 
Halle Berry

4. 6. v 19:30 a 8. 6. v 17:00
Sousedi
Komedie / USA / 96min / titulky 

/ 110,- / 15+
„Bydlíme vedle pekla.“ Tuhle 

větu si pravidelně opakují hrdino-
vé drsné komedie Sousedi, kteří 
žili na idylickém předměstí, než se 
o dům dál nastěhovali milí, mladí, 
zábavní a bohužel taky extrémně 
hluční vysokoškoláci. Komedie, 

která názorně ukazuje, jak zatočit 
s nepřizpůsobivými sousedy. Jeho 
návod ale pro jistotu nezkoušejte, 
mohlo by vás to ve fi nále dost bolet.
Režie: N. Stoller / Hrají: Zac Efron, 
Seth Rogen, Rose Byrne

4. 6. ve 20:00, 7. a 15. 6. v 17:00, 
18. 6. v 19:30, 21. 6. v 15:00

Stoletý stařík, který vylezl z okna 
a zmizel 

Komedie / Švédsko / 114min / ti-
tulky / 110,- / 12+

Allanu Karlssonovi je 100 let. 
V domově důchodců, kde v tomto 
věku tráví svůj zbývající čas, pro něj 
chystají velkou narozeninovou osla-
vu. Ale vitální stařík ještě nechce zů-
stat v bačkorách v křesle. Má docela 
jiné plány. Rozhodne se pro útěk. 
Poté, co vyleze z okna, se vydává na 
úžasný a naprosto nepředvídatelný 
výlet…

Režie: F. Herngren / Hrají: Robert 
Gustafsson, Iwar Wiklander, David 
Wiberg

5. 6. v 17:00 a 23. 6. v 19:30
Grandhotel Budapešť
Komedie / Velká Británie, Němec-

ko / 100min / titulky / 80,- / 12+ 
Pan Gustave je legendou mezi hote-

lovými zaměstnanci. V bezčasí mezi 
dvěma světovými válkami, v bohem 
zapomenuté zemi, kde toho nepříliš 
funguje, je luxusní Grandhotel Bu-
dapešť oázou spolehlivosti, již zosob-
ňuje právě tento šéf hotelového per-
sonálu. Přání svých hostů plní pan 
Gustave, ještě než jsou vyřčena, a vět-
šinu z nich navíc zcela nezištně milu-
je, a to i ve fyzickém slova smyslu.

Režie: W. Anderson / Hrají: Ralph 
Fiennes, Tony Revolori, Saoirse 
Ronan

5., 7., 8. 6. v 17:30, 6., 7., 9., 13., 
14. a 22. 6. ve 20:00, 20. 6. v 19:30, 
25. 6. v 17:00 a 29. 6. v 15:00

Zakázané uvolnění
Komedie / ČR / 77min / PREMI-

ÉRA  / 110,- / 12+
Režisér Jan Hřebejk se Zakázaným 

uvolněním vrací k žánru komedie. 
A to v tandemu s jedním z našich 
nejvtipnějších a nejoriginálnějších 
autorů Petrem Kolečkem, scenáris-
tou Okresního přeboru. Zakázané 
uvolnění je o únosu nevěsty, který se 
dost nepovedl, o důležitém hokejo-
vém utkání a koktejlu, který si holky 
nalejou, až když je ten správný čas. 
Režie: J. Hřebejk / Hrají: Jana Stryko-
vá, Hana Vagnerová, Zuzana Stavná

5., 11. a 24. 6. v 19:30
Loft 
Th riller / Holandsko / 108min / 

PREMIÉRA , titulky / 90,- / 15+
Pět nejlepších přátel, z nichž všichni 

jsou ženatí, se rozhodne společně obý-
vat podkrovní byt. Sem si každý z nich 
za určitých podmínek může přivést mi-
lenku a nerušeně s ní trávit čas. Všech-
no se zdá být perfektní, až do jednoho 
rána, když se v podkroví najde tělo za-
vražděné neznámé mladé ženy.

Režie: A. Beumer / Hrají: Katja 
Herbers, Kim van Kooten, Fedja van 
Huêt

5., 8., 11. a 17. 6. ve 20:00, 6., 7., 
14. a 29. 6. v 19:30, 22. 6. v 17:00

Na hraně zítřka
Akční, Sci-Fi / USA / 114min / 

PREMIÉRA , titulky / 100,-
Podplukovník Bill Cage, který 

nikdy nebyl v žádné bitvě, je bez 
cirátů degradován a s nulovým vý-
cvikem a mizernou výzbrojí poslán 
splnit úkol, který není ničím jiným 

než sebevražednou misí. Během ně-
kolika minut je zabit, předtím se mu 
však podaří zneškodnit Alphu. Ač se 
to zdá nemožné, procitne opět na za-
čátku toho samého pekelného dne.

Režie: D. Liman / Hrají: Tom Cru-
ise, Emily Blunt, Bill Paxton

6., 19. a 26. 6. v 17:00 a 22. 6. 
v 19:30

Hvězdy nám nepřály
Romantický, Drama / USA / 

125min / titulky / 120,-
Hazel a Gus jsou dva výjimeční tee-

nageři, které spojuje kousavý humor, 
pohrdání konvencemi a především 
láska, co s nimi cloumá. Jejich vztah je 
o to neobvyklejší, že se seznámili a za-
milovali během setkávání na sezeních 
podpůrné skupiny pro boj s rakovinou.

Režie: J. Boone / Hrají: Shaile-
ne Woodley, Ansel Elgort, Willem 
Dafoe

6. 6. v 17:30 a 8. 6. v 15:30
Khumba
Dobrodružný, Animovaný / Afrika 

/ 85min / dabing / 100,-
Zebra Khumba byl už od narození 

terčem posměchů svého stáda, proto-
že se narodil napůl pruhovaný a napůl 
bílý. Navíc když začalo období sucha, 
příbuzní Khumbu obvinili, že je pro-
kletý a že je příčinou všech nepříjem-
ností. Stádo v čele s jeho otcem ho 
tedy vyhnalo. Odvážná, polopruhova-
ná zebra se vydává do nebezpečného 
ale zároveň zábavného dobrodružství, 
aby našel chybějící proužky a získal 
zpět respekt své rodiny.

Režie: A. Silverston / Hrají: Liam 
Neeson, AnnaSophia Robb, Dee 
Bradley Baker

7. 6. v 15:00
Velká oříšková loupež
Dětský / Kanada / 86min / dabing 

/ 80,-
Veverčák Surly a jeho krysí kamarád 

Buddy mají něco za lubem. Zima se 
nezadržitelně blíží a oni přemýšlí, kde 
ve městě nashromáždí zásoby. Zou-
falá doba si žádá zoufalé činy, a proto 
se společně se svými kumpány pokusí 
vykrást obchod s oříšky. Nic ale není 
tak jednoduché, jak se jim na první 
pohled zdálo…

Režie: P. Lepeniotis / Hrají: Liam 
Neeson, Katherine Heigl, Brendan 
Fraser

7. 6. v 15:30
Bella a Sebastián
Dobrodružný / Francie / 95min / 

dabing / 70,-
Film z okouzlujícího horského pro-

středí natočený podle slavného seriálu 
z roku 1965, ve kterém se odehrávají 
dobrodružné příběhy malého chlapce 
Sebastiána a jeho fenky Belly.

Režie: N. Vanier / Hrají: Félix Bossu-
et, Tchéky Karyo, Margaux Châtelier

8. a 14. 6. v 15:00
Sputnik
Rodinný / Německo / 83min / da-

bing / 80,-
Dobrodružný  příběh o „skutečný ch“ 

událostech z 9. listopadu 1989 v Ně-
mecku dne, kdy padla Berlínská zeď! 
Pro desetiletou Frederiku je listopad 
1989 katastrofálním startem – její 
milovaný  strý ček Mike je vyhoš-
těn z NDR a musí do 48 hodin zemi 
opustit. Frederike a její přátelé posta-
ví teleportovací stroj, aby se přenes-
li do Západního Berlína za strý cem 
Mikem…

Režie: M. Dietrich / Hrají: Flora 
Li Th iemann, Finn Fiebig, Luca Jo-
hannsen



8. a 21. 6. v 19:30
Pulp Fiction: Historky z podsvětí 
Krimi, Drama, Th riller / USA 1994 

/ 153min / titulky / 90,- / 12+
Nejkultovnější z kultovních fi lmů 

90. let je autorskou Biblí Quentina 
Tarantina, který v tomto opusu de-
fi noval základní prvky své režisérské 
poetiky a vytvořil dílo rozněcující 
náročné kritiky na festivalu v Can-
nes, levicové a pravicové intelektuály 
i zedníky dopřávající si po těžké šich-
tě trochu oddychu.

Režie: O. Tarantino / Hrají: Tim 
Roth, Amanda Plummerová, John 
Travolta

9. 6. v 19:30
Klub poslední naděje
OSCARový snímek / Drama / 

USA / 117min / titulky / 90,- / 15+
Píše se rok 1985. Elektrikář a pří-

ležitostný jezdec rodea Ron Wo-
odroof se od lékařů dozvídá, že má 
AIDS a že mu nezbývá více než 30 
dnů života. Doktoři si s tehdy novou 
smrtelnou nemocí nevědí rady a tak 
Ronovi víceméně dokážou poradit 
jediné – pošlou jej domů umřít. Ale 
Ron to nevzdává, pouští se do bitvy 
o svůj život s lékaři, farmaceutickými 
fi rmami, úředníky a hledá cestu jak 
přežít. Vyráží do Mexika, ale nehle-
dá tam drogové bosse, hledá alter-
nativní možnosti léčby AIDS a jeho 
šancí se tak stane mezinárodní černý 
trh s neschválenými léky.

Režie: J-M. Vallée / Hrají: Matt hew 
McConaughey, Jennifer Garner, 
Jared Leto

10. 6. v 19:30
12 let v řetězech
OSCARový snímek / Životopis-

né drama / Velká Británie, USA / 
134min / titulky / 70,- / 15+

Solomon Northup měl milující rodi-
nu, dobrou práci, talent, majetek, svo-
bodu i právo na život. Žil idylický stře-
dostavovský život jako většina z nás. 
V jeden jediný nečekaný moment ale 
o to všechno přišel. Skončil jako otrok 
spoutaný v řetězech a jeho jediným 
osudem se stala dřina na plantáži „pod 
bičem otrokáře“. Většinou doslova.

Režie: S. McQueen / Hrají: Micha-
el Fassbender, Brad Pitt , Benedict 
Cumberbatch

12. 6. v 17:00, 15. 6. v 15:00 a 19. 
6. v 19:30

Grace, kněžna monacká
Životopisné drama / Francie / 

103min / PREMIÉRA , titulky / 
110,-

Příběh hollywoodské hvězdy a dr-
žitelky Oscara Grace Kelly, která se 
vzdala své oslnivé kariéry, dala před-
nost hlasu svého srdce a odešla do 
zcela neznámého světa. Na samém 
vrcholu slávy se provdala za monac-
kého knížete Rainiera III. a stala se 
navždy Grace – kněžnou z Monaka.

Režie: O. Dahan / Hrají: Nicole 
Kidman, Tim Roth, Paz Vega

12. – 14., 26. a 29. 6. v 17:30
Zloba – Královna černé magie
Dobrodružný, Fantasy / USA / 

97min / dabing / 120,- (děti 100,-)
Snímek vypráví dosud nezpraco-

vaný příběh legendární zlé královny 
z klasického snímku společnosti Dis-
ney Šípková Růženka z roku 1959, 
a seznamuje diváky s její zradou, 
která nakonec způsobila, že se její 
kdysi čisté srdce proměnilo v kámen.

Režie: R. Stromberg / Mluví: Regi-
na Řandová, David Novotný, Radek 
Škvor
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12. – 14. a 16. 6. v 19:30, 
Všechny cesty vedou do hrobu
Komedie / USA / 116min / PRE-

MIÉRA , titulky / 120,-
Jak může normální člověk přežít 

na místě, kde Zubatá číhá doslova 
na každém kroku? A jak tam může 
přežít chronický posera s panickou 
hrůzou ze smrti? Stvořitel komedi-
álního hitu Méďa, Seth MacFarlane 
protentokrát odhodil měkoučký plyš 
a v další pekelně zábavné jízdě vám 
naservíruje příběh, díky němuž po-
znáte pravý význam slovního spojení 
„ukrutná sranda“.

Režie: S. MacFarlane / Hrají: Seth 
MacFarlane, Charlize Th eron, Liam 
Neeson

14. 6. v 15:30
Dobrodružství pana Peabodyho 

a Shermana
Animovaná komedie / USA / 

92min / dabing / 80,-
Pan Peabody je geniální jako Ein-

stein, vtipný jako Oscar Wilde, od-
vážný jako Indiana Jones, má deduk-
tivní schopnosti Sherlocka Holmese, 
styl oblékání Jamese Bonda a kulinář-
ské dovednosti Zdeňka Pohlreicha. 
Je také světově proslulou celebritou, 
držitelem Nobelovy ceny, olympij-
ským vítězem ve skoku a desetiboji. 
A navíc je pes. Díky svým schopnos-
tem a navzdory tomu, že je šelma, 
adoptoval pan Peabody malého 
kluka Shermana, kterého od plenek 
vychovává tak, jak nejlépe umí. Přes-
to si občas musí přiznat, že je to snad 
jediná věc, která mu tak úplně nejde 
a že má co dělat, aby se Shermanem 
vůbec udržel krok.

Režie: R. Minkoff  / Mluví: Ivan 
Trojan, Jan Kohler, Viktorie Tabery-
ová

15. 6. v 15:30 a 20. 6. v 17:00
Pojedeme k moři
Komedie / ČR / 90min / 90,-
Jedenáctiletý Tomáš se chce stát 

fi lmařem, a když dostane k naroze-
ninám kameru, rozhodne se natočit 
svůj první fi lm. S kamarádem blbnou 
a užívají si natáčení, ale jen do chvíle 
než zjistí, že kamera dokáže odhalit 
i věci, které jsou nepříjemné – napří-
klad pravdu o jejich spolužačce, kte-
rou Tomáš miluje anebo že mu jeho 
táta lže!

Režie: J. Mádl / Hrají: Ondřej Vet-
chý, Jaroslava Pokorná, Jan Maršál

15. a 25. 6. 2014
Ranhojič
Dobrodružné drama / Německo / 

150min / titulky / 90,- / 12+
Ke slavnému učenci Avicenu přijíž-

dí do Persie mladík Rob Cole z Evro-
py, aby se z potulného ranhojiče stal 
skutečným léčitelem. Velký problém 
představuje mladíkovo křesťanství, 
ještě vetší ale jeho dar vycítit smrt 
a také odvaha vstoupit tam, kam se 
nikdo před ním neodvážil.

Režie: P. Stölzl / Hrají: Tom Payne, 
Ben Kingsley, Stellan Skarsgård

16. 6. 2014
Gravitace
Sci-Fi, Th riller / USA / 91min / 

3D, titulky / 80,- / 12+
Během zdánlivě rutinní výpravy 

do kosmu dojde ke katastrofě. Loď 
je zničená a Stone a Kowalsky zůsta-
nou ve vesmíru sami, odkázáni jeden 
na druhého a směřujíc dál do tem-
ného vesmíru. Hluboké ticho dává 
oběma jasně najevo, že ztratili jaké-
koli spojení se Zemí… a tím i jakou-
koli šanci na záchranu.

Režie: A. Cuarón / Hrají: Sandra 
Bullock, George Clooney

19. – 20., 23. – 24. a 27. 6. 
v 17:30, 21. – 22. a 29. 6. v 15:30, 
22. 6. i v 15:00 a 28. 6. v 17:00

Jak vycvičit draka 2
Animovaný / USA / 105min / 

PREMIÉRA , dabing / 125,- (děti 
100,-) (19. 6. a 22. 6. v 15:30 ve 3D 
za 140,- (děti 120,-))

Příběh poskočil o pět let dopředu 
a z Blpu se stal v mezidobí dračí ráj, 
kde se lidé a draci navzájem respek-
tují a mají se rádi. Škyťák však dává 
přednost osamělým spanilým letům 
s Bezzubkou, během nichž mapují 
neznámá území a objevují nové světy 
a nové draky. Jedno z jejich dobro-
družství je přivede do těžko přístup-
né ledové jeskyně, která je domovem 
stovky neznámých divokých draků. 
Taky se zde setkají s tajemnou Dračí 
jezdkyní.

Režie: D. DeBlois / Mluví: Ma-
touš Ruml, Simona Postlerová, Jiří 
Schwarz

19. – 21., 23. 6. ve 20:00, 22. 6. 
v 17:30, 27. – 28. 6. v 19:30

Všiváci
Drama / ČR / 98min / PREMIÉ-

RA  / 110,- / 12+
Všiváci jsou příběhem rodiny Roha-

nů. Mikuláš, špičkový neurochirurg, 
se utápí v bludném kruhu milostných 
dobrodružství, avantýr a alkoholu. 
Jeho horkokrevný bratr Richard, vete-
rán z české mise v Afghánistánu, pro-
hrává svůj boj s dluhy a z nich plynoucí 
složitou situací své rodiny. Spory brat-
rů Rohanů se točí kolem událostí z dět-
ství, které je bolestně rozdělily a stále 
je ovlivňují v jejich současném životě.
Režie: R. Kašparovský / Hrají: Tereza 
Voříšková, Jiří Mádl, Kryštof Hádek, 
Jiří Langmajer

21. 6. v 17:30
Captain America: Návrat první-

ho Avengera
MARVEL / Akční, Sci-Fi / USA / 

136min / dabing / 90,- / 12+
Po katastrofi ckých událostech, 

které Avengers prožili v New Yorku, 
žije Steve Rogers neboli Captain 
America poklidně v ústraní ve Wa-
shingtonu, D.C. a snaží se přizpůso-
bit modernímu světu. Když ale dojde 
k útoku na jeho kolegu z organizace 
S.H.I.E.L.D., zaplétá se do pavučiny 
intrik, které ohrožují celý svět.

Režie: A. a J. Russo / Mluví: Libor 
Bouček, Jitka Moučková, Michal 
Holán

24. 6. ve 20:00
Divergence
Akční, Sci-Fi / USA / 139min / ti-

tulky / 100,- / 12+
Ve světě budoucnosti jsou lidé 

rozděleni na pět frakcí podle svých 
dobrých vlastností. Každá vyznává 
jiné hodnoty, společně ale vytvářejí 
harmonický celek. Jenže hlavní hr-
dinka Tris do žádné škatulky neza-
padá a test ukáže, že je divergentní 
– nebo-li má předpoklady a talent 
pro více frakcí. Systém okamžitě 
ukáže svou odvrácenou tvář a z Tris 
se stává lovná zvěř. Kdo se liší, zna-
mená hrozbu. Hrozbu je třeba zlikvi-
dovat.

Režie: N. Burger / Hrají: Shailene 
Woodley, Th eo James, Kate Winslet

25. 6. v 17:30
Th e Amazing Spider-Man 2
MARVEL / Sci-Fi, Dobrodružný / 

USA / 142min / dabing / 90,- / 12+

Být Spider-Manem je skvělé. Peter 
Parker nezná úžasnější pocit než se 
prohánět mezi mrakodrapy, být sku-
tečným hrdinou a trávit čas s Gwen. 
Když se na scéně objevuje Electro, 
je Peter nucen čelit nepříteli, který je 
mnohem silnější než on sám.

Režie: M. Webb / Mluví: Matouš 
Ruml, Kateřina Peřinová, Lukáš Hla-
vica

26. 6. v 19:30, 27. a 29. 6. 
v 17:00, 28. 6. v 15:00

Knězovy děti
Drama, Komedie / Srbsko, Chor-

vatsko / 93min / PREMIÉRA , titul-
ky / 90,- / 12+

Mladý kněz Fabian, přebírá farnost 
a je zděšen zdejšími statistikami. 
Úmrtnost je příliš vysoká, porodnost 
je příliš malá. S dobrým úmyslem 
a heslem „dokonce i papež je proti 
používání kondomů“ se Fabian po-
kusí zlomit místní trend. Za pomoci 
pobožného trafi kanta Petara a lékár-
níka Marina propichují prodávané 
kondomy a antikoncepční pilulky 
mění za vitaminy.

Režie: V. Brešan / Hrají: Krešimir 
Mikić, Nikša Butijer, Dražen Kühn

26. – 29. 6. ve 20:00, 28. 6. 
i  v 17:00

Transformers: Zánik
Sci-Fi, Akční / USA / 140min / 2D 

titulky a 3D dabing (28. 6. ve 20:00) 
/ 120,- (ve 3D 150,-)

Automechanik Cade Yager se snaží 
uživit sebe a svou dospívající dceru 
Tessu opravováním hodně nepo-
jízdných vraků. Zoufale se mu neda-
ří, ale jen do doby, než se z jednoho 
roztřískaného náklaďáku vyklube 
Transformer a zrovna ten nejdůleži-
tější – Optimus Prime.

Režie: M. Bay / Hrají: Mark Wahl-
berg, Nicola Peltz, Stanley Tucci

28. 6. v 15:30
Rio 2
Animovaný, Dětský / USA / da-

bing / 90,-
Vzácní modří papoušci Blu a Perla 

žijí v brazilském Riu poklidným 
městským domáckým a rodinným 
životem. Když Perla rozhodne, že se 
všichni musí naučit žít jako opravdo-
ví ptáci, je už jen krůček k zásadní-
mu rozhodnutí – vyrazit na rodinný 
výlet do amazonské džungle!

Režie: Carlos Saldanha / Mluví: 
Michal Holán, Jolana Smyčková, 
Petr Rychlý

30. ČERVNA AŽ 13. ČERVEN-
CE JE KINO Z DŮVODU KA Ž-
DOROČNÍ ÚDRŽBY UZAVŘE-
NO.

Kluby

Rockový club JEŽEK
Mostecká 10 

6. 6. 21.00 
ZNOUZECTNOST, AŽ NAPRŠÍ 

A USCHNE
Koncert. 

13. 6. 21.00 
NIRVANA A OZZY REVIVAL
Koncert. 

20. 6. 21.00 
OBEN OHNE ORCHESTRA  

A KA REL NA NÁKUPECH
Koncert. 



27. 6.  
O DVACET LET ZPĚT S HON-

ZOU MATĚJÍČKEM
Vystoupí: BASTERS, PELPHE-

GORA , VĚRA  HORKÁ (zpěvačka 
Kamelotů) a hosté. 

KD – Tunell, velký sál
Mostecká 10 

14. 6. 15.00 
DĚTSKÉ DIVADLO V KD-TU-

NELL JIHLAVA
14. 6. 20.00 
TANEČNÍ ZÁBAVA S FUGA-

SEM A ALENOU VELIKOU 
21. 6. 20.00 
JARO SLÁVIK A TOMÁŠ 

HRUBÝ – DISCOTOUR A BAR-
MANSKÁ SHOW

Charitativní akce, pořádaná na 
podporu vážně nemocných dětí 
v našem regionu.

SOUL music club
Žižkova 15 

6. 6. 22.00 
Lipstick R´n´B Party feat. DJ 

Heavy Hev (Fresh music show) / 
Strejda Filí (Pio Squad) 

7. 6. 22.00 
K.O.P.R. 2014 – WARM UP 
13. 6. 22.00 
Dirty Dancing No.8 
14. 6. 22.00 
SOULTRA IN 
20. 6. 22.00
Mashinery Sound System 
21. 6. 20.00 
Punk-Rock v Soulu 
28. 6.  
To bude Tanec pět!

Koncerty

do 7. 7.  
FESTIVAL MAHLER JIHLA-

VA 2014 – HUDBA TISÍCŮ
3. června, hotel Gustav Ma-

hler, 19.00
Večer světové písně a pěveckého 

mládí
Josef Bohuslav Foerster, Otakar 

Ostrčil, Richard Strauss, Bruno 
Walter, Hugo Wolf, Alexander 
Zemlinsky, Guiseppe Verdi, Gia-
como Puccini a Antonín Dvořák.

Účinkující: Laureáti pěveckých 
soutěží, Petra Froese – soprán, 
Felix Rumpf – baryton, Ladislava 
Vondráčková – klavír

Vstupné: 120,- (50% sleva dů-
chodci, studenti)

10. června, Velká gotická síň ji-
hlavské radnice, 19.00

Zamilovaný slavík aneb klenoty 
barokní hudby

Jean – Marie Leclair – Sonáta 
e moll

Johann Sebastian Bach – Invence
Antonio Vivaldi – Sonáta g moll
Francois Couperin – „Le Ros-

signol en amour“
Georg Philipp Telemann – Fan-

tasie XII g moll
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Účinkující: Jana Semerádová – 
barokní fl étna, Monika Knoblo-
chová – cembalo

Vstupné:100,- (50% sleva dů-
chodci, studenti)

Pozn.: stejný program 11. 6. 
ZUŠ G. Mahlera Humpolec

17. června, hotel Gustav Ma-
hler, 19.00

Adresát Milena Jesenská – hu-
debně-literární večer

Slavné melodie a úryvky z knihy 
o tragickém osudu mimořádné 
ženy ve XX. století. 

Jana Černá Krejcarová – Adre-
sát Milena Jesenská, vzpomínky 
na přítelkyni Franze Kafk y, ženu 
s mimořádným, tragickým osu-
dem

George Gershwin – Američan 
v Paříži

Terence J. Th ompson – City 
Scenes, suita pro 4 klarinety

Zequinha de Abreu – Tico Tico
Aram Iljič Chačaturjan – Šavlo-

vý tanec
Jaroslav Ježek – Bugatt i Step
Scott  Joplin – Th e Entertainer
Účinkující: Cantarina clarinete 

– kvarteto klarinetistek, mluvené 
slovo Kristýna Hrušínská.

Vstupné: 120,- důchodci a stu-
denti 50% sleva

Klubová scéna Radniční pivo-
var, 21.00

Jazzové nocturno – festivalový 
klub

Improvizace na přání, setkání 
účinkujícími. 

Cantarina clarinete, Kristýna 
Hrušínská.

18. června, kostel Povýšení sv. 
Kříže, 19.00

Slavnostní závěrečný koncert 
festivalu

Antonín Dvořák – Koncert pro 
violoncello

Leoš Janáček – Sinfoniett a
Účinkující: Jiří Bárta – violon-

cello, Janáčkova fi lharmonie Os-
trava,

Vladimír Válek – dirigent
Vstupné: vstup 250,- (50% sleva 

důchodci, studenti)
Doprovodné akce:
16. května, Dům Gustava Ma-

hlera
17.00 – Představení publikace 

„Nikdy zcela neodešli – Jihlav-
ští Němci“

18.00 – Vernisáž multimedi-
ální výstavy fotografi í Zdeňka 
Chrapka „Dirigenti“

5. června, Dělnický dům, 
18.00

Slavnostní koncert ZUŠ Jihlava 
k Roku české hudby

Antonín Dvořák – Symfonie č. 9
Účinkující: Symfonický orchestr 

ZUŠ Jihlava, Jan Nosek – dirigent
Vstup volný
15. června, Rodný dům G. 

Mahlera, Kaliště u Humpolce, 
10.00

Na kole po stopách Gustava 
Mahlera

Trasa – Kaliště u Humpolce – 
Jihlava

ve spolupráci s Klubem českých 
turistů Jihlava

Pozn.: 8,30 odjezd autobusu 
z ul. Legionářů, Jihlava

6. července, rodný dům G. 
Mahlera, Kaliště u Humpolce, 
15.00

Vernisáž výstavy Ema Destinno-
vá – Život snů je krátký

Unikátní fotografi e ze života 
slavné pěvkyně

Pozn.: odjezd autobusu 14,00 
od hotelu GM, Jihlava

Říjen 2014
Ozvěny festivalu – mimořádný 

koncert
Antonín Dvořák – Alfréd, opera 

o třech dějstvích
Koncertní provedení vybraných 

árií a scén z neznámé opery A. 
Dvořáka

6. 6. – 8. 6.
57. FESTIVAL SBOROVÉHO 

UMĚNÍ JIHLAVA 2014
Program festivalu
pátek 6. 6. 2014
19:00 hod. – 1. festivalový kon-

cert
kostel Povýšení sv. Kříže, Křížo-

vá ul., Jihlava
Chorbell Hradec Králové
Gentlemen Singers Hradec Krá-

lové
Appassionato Targoviste (Ru-

munsko) spojené sbory a Filhar-
monie G. Mahlera, Jihlava

vstup volný
sobota 7. 6. 2014
10:55 hod. – soutěž komorních 

pěveckých sborů
Dům kultury, Tolstého 2, Jihlava 
vstup volný 
15:00 hod. – Odpolední kon-

cert 
Masarykovo náměstí, Jihlava 
Vocatus Ecumenicus Jimramov
Čech a Lech Humpolec
Mladost Brno
Appassionato Targoviste (Ru-

munsko)
vstup volný  
19:00 hod. – 2. Festivalový kon-

cert
Dům kultury, Tolstého 2, Jihla-

va 
vyhlášení výsledků 12. Meziná-

rodní skladatelské 
soutěže Jihlava 2014
Cancioneta Praga, Praha
vyhlášení výsledků soutěže ko-

morních pěveckých sborů
vystoupení vítězů
 Cantica laetitia Zlín
Komorní sbor Ipavska Vipava 

(Slovinsko)
vstup volný
neděle 8. 6. 2014
10:00 hod. – 3. Festivalový kon-

cert
Park G. Mahlera, Jihlava 
Komorní sbor Ipavska Vipava 

(Slovinsko)
Appassionato Targoviste (Ru-

munsko)

7. 6. 13.00 
JIHLAVA´S NOT DEAD – 

FEST 4
Benefi ční koncert, výtěžek bude 

věnován dětskému oddělení Nemoc-
nice Jihlava.

Kapely: Pracovní Úraz, Steps 
To Hell, Sarcastix, Sociální Teror, 
Houba, Rozpor, Nežfaleš, N.V.Ú., 
BOY, Muerti, Degradace, The Fi-
alky.

Amfi teátr Malý Heulos (malé pó-
dium) od 13 do 02 hodin. Vstupné: 
200 Kč.

8. 6. 19.30 
Pěvecké sdružení Campanula 

Jihlava
NEKA MENUJTE PROROKY
KONCERT K ROKU ČESKÉ 

HUDBY

Bohuslav Martinů: Otvírání stu-
dánek, H 354

Antonín Dvořák: Šest Morav-
ských dvojzpěvů pro smíšený 
sbor a klavír v úpravě Leoše Ja-
náčka
Ukázky sborové a písňové tvorby 

Bedřicha Smetany a Leoše Janáčka.
Martina Kolářová a Eva Pavlíková, 

soprán
Petr Baueršíma, bas
Pavel Sedlák, recitace
Eliška Vyhnálková, klavír
Soňa Klimentová a Martina Knor-

rová, housle
Jiří Hušek, viola
Dětský pěvecký sbor Zvoneček 

Jihlava, sbormistr Jana Jiráková
Pěvecké sdružení Campanula 

Jihlava
Pavel Jirák, dirigent
Gotická síň jihlavské radnice 

12. 6. 15.00 
Koncert HUDBY HRA DNÍ 

STRÁŽE a POLICIE ČR
Koncert na podporu dárcovství 

kostní dřeně se uskuteční v parku 
Gustava Mahlera od 15 hodin. Akce 
se koná pod záštitou primátora sta-
tutárního města Jihlavy, hejtmana 
Kraje Vysočina a policejního prezi-
denta ČR. 

16. 6. 18.00 
SETKÁNÍ S MELODIÍ
Program koncertu je sestaven ze 

sborových úprav lidových písní 
a skladeb populární hudby tak, aby 
doplňoval atmosféru pohody téměř 
letního podvečera. Jako hosté vy-
stoupí mladí zpěváci Ondřej Slavi-
čínský a Ivanka Moravcová. 

Vstupné: 100/50 Kč
Rajský dvůr hotelu Gustav Mahler

17. 6. 19.00 
JAZZ & Swing do Jihlavy: HOT 

SISTERS
Letní zahrádka kavárny Muzeum, 

Masarykovo nám. 55 / za nepřízni-
vého počasí Klubová scéna v Rad-
ničním pivovaru

17. 6. 19.00 
IVO JAHELKA : PÍSNIČKY 

ZPOD TALÁRU
Benefi ční koncert k 15. výročí Ob-

čanská poradny Jihlava 
Gotický sál jihlavské radnice

19. 6. 18.00 
JARNÍ KONCERT PS FOER-

STER SOKOLA JIHLAVA
Sbor vystoupí pod vedením sbor-

mistra Ing. Pavla Brady a s kla-
vírním doprovodem MgA. Hany 
Paštykové. Hostem bude smíšený 
pěvecký sbor Smetana z Telče ve-
dený sbormistryní Milenou Kopeč-
nou. Vstupné 60 Kč, děti do 15 let 
zdarma.

V gotické síni jihlavské radnice

20. 6. 15.00 
DEN JEŽKA 
15.00 Autobus
16.30 Major Major
18.00 China Blue
19.30 Krausberry
21.00 Vítkovo kvarteto
22.30 Visací zámek
Ochutnávka dvou nově uvařených 

speciálních piv,
exkurze v pivovaru zdarma (15.00-

20.00 v každou celou hodinu), pivní 
soutěže, vyjížďky koňským povozem, 
moderuje De Facto Mimo vstupné: 
100 Kč.

V Pivovaru Jihlava
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20. 6. 17.00 
LETNÍ KLAVÍRNÍ SETKÁNÍ
Koncert žáků, studentů a hostů 

Klavírní školy Jihlava MgA. Hany 
Paštykové, 

Velká gotická síň jihlavské radnice

21. 6. 15.00 
KONCERT BEZ HRA NIC
Raraši, Drumband, Jelen, Prague 

Conspiracy, Zrní, Prago Union
Vstupné: 100 Kč
V Pivovaru Jihlava.

Přednášky, besedy

3. 6. 17.00 
JIHLAVA VE FOTOGRA FIÍCH V.
Přednáška ak. Mal. Martina Kose
Muzeum Vysočiny Jihlava

11. 6. 18.00 
Cestovatelské promítání: El Sal-

vador
Posluchárna P3 Vysoké školy poly-

technické Jihlava, Tolstého 16

16. 6. 16.00 
SOFIINA VOLBA PO ČESKU – 

přednáška
Doprovodný program výstavy – 

přednáška autorky Judity Matyášové 
v 16 hodin ve velké gotické síni jih-
lavské radnice. Líčí osudy dětí (nyní 
jim je 88-89 let) před válkou, za války 
a popisuje to, jak se jejich život pro-
měnil po r. 1945. Autorka představuje 
unikátní historické fotografi e, doku-
menty a deníky jednotlivých dětí.

24. 6. 17.00 
ŽIDOVSKÉ HŘBITOVY, pravi-

dla pohřbívání a symbolika výzdo-
by náhrobků

Muzeum Vysočiny Jihlava

Ostatní akce

1. 5. – 30. 9.  
DRA VCI V ZOO
Pravidelné ukázky výcviku drav-

ců a sov v areálu jihlavské zoo. 
Každý den kromě pondělí v 11:00 
a v 15:00 hodin pod vedením zku-
šených sokolníků manželů Školou-
dových. 

1. 6. 13.00 
DEN DĚTÍ
Tradiční a velmi úspěšná akce pro 

rodiny s dětmi.
Den plný zábavy, her, atrakcí a soutě-

ží.
Vystoupí Michal Nesvadba, 5 An-

geles, KIDS SHOW, kouzelník, mů-
žete se těšit na taneční vystoupení, 
pohádkovou cestu a další atrakce 
a zajímavé hosty.

Amfi teátr letního kina

1. 6.  
DEN DĚTÍ V ZOO
Vydejte se s námi „Od pólu 

k pólu“ v rámci kampaně zoologic-

kých zahrad a hledejme společně, 
jak každý z nás může naší planetě 
pomoci.

1. 6.  
DEN DĚTÍ – TAJEMNÉ PRO-

HLÍDKY 
Ve 14, 15, 16 hodin v jihlavském 

podzemí.

3. 6. 14.00 
E.ON City
Zcela nový projekt zaměřený na 

školní mládež i širokou veřejnost 
můžete navštívit právě ve vašem 
městě. Do Jihlavy přijede 3. červ-
na E.ON City – Město plné výhod, 
které přiveze sport, zábavu a ener-
gii. 

Masarykovo náměstí

6. 6.  
MUZEJNÍ A GALERIJNÍ NOC 

2014
aneb do muzea v netradiční čas – 

derniéra výstavy Venkovské kostely 
v srdci Vysočiny, přednášky arche-
ologické a cestovatelské, překvape-
ní pro děti, vystoupení přibyslavské 
skupiny La Via a závěrečná ohňová 
show Ad Infi nitum. 

Muzeum Vysočiny Jihlava.

7. 6. 11.00 
DĚTSKÝ DEN S VODNÍM LY-

ŽOVÁNÍM – Den otevřených 
dveří

Sportovní den zaměřený pro děti 
mateřských škol spojený s náborem 
dětí do lyžařské školy. Po celý den 
mohou děti soutěžit o drobné dárky, 
vyzkoušet si jízdu na lyžích a jízdu 
v motorovém člunu.

KVL Slavoj Kostelec, na Silničním 
rybníku v Kostelci

12. – 14.6. 8.00 
PAMĚŤ NÁRODA NA CES-

TÁCH 2014
Rozšíření povědomí a přiblížení se 

veřejnosti, naživo připomenutí doby 
minulé, veřejná diskuse a navázání 
nových kontaktů na nové zájemce 
o Paměť národa na Masarykově ná-
městí od 8 do 18 hodin.

14. – 15. 6. 13.00 
EUROJACK 2014
3. ročník evropského mistrovství 

dřevorubeckých sportů v Jihlavě 
v areálu amfi teátru Malý Heulos.

14. 6. – od 13 hodin kvalifi kace do 
nedělního fi nále, jihlavské pivní pábení 
2014 a open air od 16.45 do 24 hodin: 
Čardáš Klaunů, Joyners, Th e Partisan, 
Lucky Losers, High Five, 100%.

15. 6. – od 13 hodin fi nále TOP10 
aktuálně nejlepších závodníků Evropy, 
TOP10 ze sobotní kvalifi kace. Vstup 
zdarma. Více na www.eurojack.cz.

14. 6.  
DOBRONÍNSKÝ KOSOČTVE-

REC
11. ročník jízdy historických vo-

zidel spojený s výstavou auto, moto 
veteránů v Dobroníně na hřišti.

Jízda po trase Dobronín-Polná-
Jamné-Kozlov-Velký Beranov-Jihlava 
a dále Smrčná-Úsobí-Chýška-Štoky-
Dobronín. Začátek akce v Dobroníně 
v 8:00 a v Jihlavě cca v 11:00 hodin. 

17. 6. 9.00 
DEN S POLICIÍ ČR
Letiště Henčov, 9 – 13 hodin. 

19. 6. 14.00 
„VÍTÁNÍ LÉTA JIHLAVSKÝMI 

SENIORY“
Parčík před sídlem Svazu důchod-

ců K. Světlé 

19. 6. 15.00 
POHÁDKOVÉ ODPOLED-

NE V PIVOVARU S DE FACTO 
MIMO 

15.00-18.00
Pohádky, výtvarné dílničky pro 

děti 
Vstupné: rodiče 50 Kč, děti zdarma
KONCERT SKUPINY XIII. Sto-

letí 
20.00-22.00
Koncert jihlavské gothic-rockové 

legendy.
Vstupné: 100 Kč
V Pivovaru Jihlava.

20. 6. 8.00 
ČERVNOVÝ JARMARK
Masarykovo náměstí

22. 6.  
POUŤ KE SVATÉMU JÁNU
Tradiční celodenní událost u koste-

líčku svatého Jana Křtitele.
Průvod jihlavských havířů od ZŠ 

Křížová na ranní mši svatou.

22. 6.  
JIŘÍ Z PODĚBRA D

550. výročí Mírové mise Jiřího 
z Poděbrad, kdy české poselstvo 
poprvé osobně předložilo mírový 
návrh francouzskému králi Ludví-
ku XI.

Zápis do Guinessovy knihy re-
kordů – Jihlava je jedním z měst 
v ČR zapojených do křtu monogra-
fi e o Jiřím z Poděbrad z pera Petra 
Hory Hořejše ve stejný den, ve 
stejnou hodinu a v místě pojmeno-
vaném po tomto středověkém čes-
kém králi.

Program:
13.30 – dechová hudba SKLE-

NAŘINKA  z Havlíčkova Brodu
15 – křest knihy o Jiřím z Podě-

brad – primátor města Jaroslav 
Vymazal

15.10 – vystoupení Základní 
umělecké školy Jihlava – rene-
sanční muzika v podání fl étno-
vého souboru a kytarového dua, 
renesanční a barokní tance taneč-
ního oddělení…

16 – PRA MÍNEK – horácký 
folklorní soubor z Jihlavy.

Moderátor: Joža Kolář 
Místo: plocha před obytným 

domem Jiřího z Poděbrat 5, Ji hlava.

25. – 29. 6. 9.00 
JIHLAVSKÁ POUŤ
Svatojánské veselí s pouťovými 

atrakcemi a cukrovou vatou na Ma-
sarykově náměstí. Pouťové atrakce 
budou provozovány:

25. a 26. 6. od 9 – 20 hodin, 27. 
a 28. 6. od 9 – 24 hodin, 29. 6. od 9 
– 20 hodin.

28. 6. 20.00 
NOC NA KA RLŠTEJNĚ
DS Karla Čapka Třešť a SHŠ Heb-

rix Třešť uvádí Noc na Karlštejně – 

na motivy divadelní hry J. Vrchlic-
kého. Vstupné 100/50 Kč.

Parkán u Brány Matky Boží Jihlava

28. 6.  
PRÁZDNINY ZAČÍNAJÍ V ZOO 
Přijďte ze školy rovnou do zoo přiví-

tat prázdniny! Vezměte s sebou nepo-
třebný mobil a vyměňte jej za poukaz 
na zmrzlinu. Pochutnáte si a ještě po-
můžete gorilám, mangabejům a dal-
ším zvířatům žijících v oblastech, kde 
se těží nerostné suroviny pro výrobu 
elektroniky. 

Sport

1. 6. 9.30 
JIHLAVSKÝ JEŽEK 2014
Mezinárodní závod jednotlivkyň 

v moderní gymnastice. 
Ve sportovní hale SK Jihlava na 

Okružní ulici 

3. 6. 17.00 
AKA DEMIE SOKOLA JIHLAVA
Vystoupení a prezentace oddílů So-

kola Jihlava.
V sokolovně, Tyršova 12 

7. 6. 8.00 
BILLák
Ne-všední AMATÉRSKÝ triatlon. 5. 

ročník pořádaný amatéry pro amatéry.
Registrace do 3. 6. na www.odbilla.cz
Prezentace 8.00 – 9:15 – Zborná 

u Jihlavy, Hostinec u Lípy. Startov-
né předem 150 Kč, na místě 200 Kč. 
V ceně očerstvení, pamětní diplom, 
organizace.

7. – 8. 6.  
SK Jihlava ORION CUP 2014 
14. ročník.    
Od 8:00 hodin po oba dny na hřišti 

hokejbalu SK Jihlava, ul. Plukovníka 
Švece 1.

20. 6. 17.30 
BĚH OKOLO RUDNÉHO
32. ročník. 
Pořadatel: Běžec Vysočiny. Pre-

zence: 16:30 – 17:45 hod. v Jihlavě 
– Zborná, dolní stanice lyžařského 
vleku sjezdovky Rudný;

Starty: od 17:30 hod., hromadný 
start hlavního závodu v 18 hodin.

28. 6. 9.00
XI. ROČNÍK MEMORIÁLU 

STANDY MATOUŠKA 
Pořadatel: Malá kopaná Jihlava.
Vv areálu Na Stoupách v Jihlavě.

Turistika

7. 6. 10.00 
PROCHÁZKA  NORDIC WAL-

KING
Naučíme Vás techniku nordic wal-

kingu, ochlazování a trénink rehabili-
tačního dýchání, 10.00 – 12.00 hod., 
sraz v 10.00 hod. u morového sloupu 
na Masarykově náměstí, procházka 
a zapůjčení holí zdarma, pořadatel 
Zdravé město Jihlava, více informací 
na www.jihlava.cz/zdravemesto

21. 6.  
6. HVĚZDICOVÝ POCHOD 

NA ČEŘÍNEK
Trasy: 5–20 km. Start: libovolný, 

cíl: 15:00 hodin turistická chata na 
Čeřínku. Kontakt: Jiří Veselý, Horní 
31,586 01 Jihlava, tel. 604 456475, 

KČT Čeřínek Jihlava, dvoustovka, 
PĚŠÍ.

 Změna programu vyhrazena!
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Hokejový klub Dukla vyhodno-
cuje uplynulou sezónu, která se 
na rozdíl od většiny společností 
netypicky uzavírá na konci dubna. 
V hodnocení je i využití ledových 
ploch jak na Horáckém zimním 
stadionu (hala I.), tak na „zimáč-
ku“, tedy v nově otevřeném Veřej-
ném sportovišti pro lední sporty 
(hala II.). 

„Otevřením nové plochy se zásad-
ním způsobem navýšily možnosti 
především pro veřejnost, školy a škol-
ky. Nárůst využití těmito skupinami 
je více než šest set procent. Amatéři 
využili led o tři sta procent a mládež 
o sto padesát procent více než v před-
chozí sezóně,“ bilancuje jednatel 
HC Dukla Bedřich Ščerban.

Celkem byly obě plochy využity 
po dobu 6.106 hodin (hala I. 2.385 

hodin, hala II. 3.721 hodin). Takřka 
polovinu času (47 %) led užívaly 
mládežnické hokejové týmy, z 23 % 
led využili amatérští hokejisté, děti 
ze škol a školek strávily na ledě nece-
lých 13 % rezervovaného času, veřej-
nost 8,7 %. 

Profesionální tým Dukly využívá 
pouze led v hale I., časově jej obsadí 
z necelé jedné pětiny, v celkovém vy-
hodnocení pak „A tým“ zabere 7,4 % 
procenta provozu na ledových plo-
chách. 

„Výhodou je, že profesionálové jsou 
na ledě především v dopoledních ho-
dinách, kdy by byl led hlavní haly ne-
využitý,“ doplňuje jednatel Bedřich 
Ščerban. Za uplynulou sezónu asi na 
padesát hodin zabraly led hlavní haly 
kulturní akce. -tz-

Obě ledové plochy jsou plně využity
Graf využití ledových ploch:

Policie ČR ukončila vyšetřování 
hospodaření hokejového klubu 
HC Dukla Jihlava a výsledkem je 
očištění jména dosavadního jed-
natele Bedřicha Ščerbana. 

Vyšetřování se týkalo hospodaření 
klubu v období 2008 – 2013, podle 
policie je hospodaření v pořádku. 

„Odkládám věc podezření ze spáchání 
přečinu porušení povinnosti při správě ci-
zího majetku…, kterého se měl dopustit 
podezřelý,“ uvádí se mimo jiné v usne-
sení Policie ČR k údajným fi nančním 
machinacím jednatele Dukly. 

K vyšetřování došlo na základě trest-
ního oznámení radního Jana Dršaty, 
podaného 30. ledna letošního roku 
bez vědomí Rady města. Na základě 
trestního oznámení mělo dojít k od-
volání Ščerbana z funkce jednatele. 

Údajné špatné hospodaření mělo 
spočívat v navýšení hospodářského 
výsledku vykázáním sportovního 
materiálu, nedostatečném vytvoře-
ní opravných položek u dlouhodobě 
splatných pohledávek, v údajných 
podezřelých půjčkách Bedřicha Ščer-
bana klubu, podezřelém vedení po-
kladny a pokladních knih, uzavírání 
nevýhodných nájemních smluv, ne-
výhodného nákupu sportovního vy-
bavení a podezření z krácení DPH.

Hospodaření klubu vyšetřovala 
nejen policie, ale i fi nanční úřad.  „Fi-
nanční úřad tam provedl hloubkovou 
kontrolu a ten výsledek byl v podsta-
tě stejný jako šetření Policie ČR,“ řekl 
primátor Jaroslav Vymazal.

Jan Dršata si však za svým trestným 
oznámením stojí. „Jsem přesvědčen 
o tom, že tam problémy v účetnictví 
byly, jak se však ukázalo, nejednalo se 
o trestný čin, ale maximálně o přestu-
pek,“ říká Dršata. Domnívá se, že 
v důsledku jeho jednání se zvýšila 
kontrolní činnost dozorčí rady a au-
ditorů. 

„Ve skutečnosti se dozorčí rada po-
drobně zabývala již delší dobu zjiš-
těním auditu a pracovala na nápra-
vě fi nanční situace Dukly i zlepšení 
procesů tak, aby bylo vše v napros-
tém souladu se současnými postupy. 
Výměna auditora proběhla ve všech 
městských společnostech. Pan Dršata 
byl navíc se všemi výsledky auditů a 
zprávami dozorčí rady jako člen Rady 
města seznámen. K podání trestního 
oznámení přistoupil se značným časo-
vým zpožděním po projednání mate-
riálů,“ řekl náměstek primátora Ru-
dolf Chloupek.

Na vyšetřování hospodaření Dukly 
nejvíce osobně doplatil její jedna-
tel Bedřich Ščerban. Jak uvedl, celá 
kauza měla těžký dopad na jeho 
manželku a dceru.

Primátor Vymazal již dříve s podá-
ním trestního oznámení nesouhlasil. 
„To jednání bylo nepochopitelné. Mys-
lím si, že došlo opravdu k poškození 
jména jak Dukly, tak pana jednatele, 
potažmo i Rady města,“ vyjádřil se 
Vymazal. Jak dále uvedl, vyzval rad-
ního Dršatu, aby zvážil omluvu všem 
zúčastněným.  -lm-

Hokejová Dukla hospodařila 
v souladu se zákony 

JIHLAVA – Fotbalisté FC Vyso-
čina mají na dosah další zápis do 
klubové kroniky. Kolo před kon-
cem letošního ročníku fi gurují na 
sedmé příčce tabulky a sahají po 
historicky nejlepším umístění v 
české elitní soutěži (maximem je 
loňské 10. místo).

Jihlava prožila málo vídaný obrat o 
360 stupňů. Vždyť po 15. kole pod-
zimní části byla poslední a zralá na 
prvoligového „padáka“. Pak ovšem 
kouče Františka Komňackého vystří-
dal v křesle Petr Rada a žlutomodrý 
soubor výrazně ožil. Pod taktovkou 
Rady dosud posbíral v aktuální jarní 
části 25 bodů (7 výher, 4 remízy, 
3 porážky). Více jich uhrály pouze 
celky na pohárových příčkách (Spar-
ta Praha, Plzeň, Mladá Boleslav).

„Mám s bojem o záchranu zkušenos-
ti, takže mohu říci, že bylo důležité, že 
vedení klubu zachovalo po nepovede-
ném podzimu chladnou hlavu a dalo 
nám prostor pro práci. Tento postup 
se vyplatil,“ glosoval Rada, kterého 
fanoušci oslavují jako trenérského 
„mága“. „Já na tohle moc nedám. Pří-

zeň diváků je vrtkavá. Ve Slavii mi 
nejdříve chtěli dávat hobla, a za chvíli 
jsem byl lampasák a „zelená hlava“,“ 
dodal s úsměvem Rada, jenž v nej-
bližší době podepíše s FC Vysočina 
dvouletou smlouvu.

Fanoušci doufají, že Jihlava udrží 
rovněž kanonýra Harise Harbu, 
autora zatím 13 ligových branek 
(klubový rekord). Kde bosenský 
„sniper“ přišel k tak dobré formě? 
„Vděčím za ni spoluhráčům. Týmu 
se daří, podáváme vynikající výko-
ny, a já z toho těžím,“ řekl skromně 
Harba, aspirující na cenu pro nej-
lepšího hráče a cizince letošního 
ročníku.

Pořadí Gambrinus ligy po 29. 
kole: 1. Sparta Praha (76 bodů), 2. 
Plzeň (65), 3. Mladá Boleslav (50), 
4. Liberec (47), 5. Teplice (43), 6. 
Slovácko (40), 7. Jihlava (37), 8. 
Dukla Praha (35), 9. Jablonec, 10. 
Brno (oba 34), 11. Ostrava (32), 12. 
Příbram (31), 13. Slavia Praha (30), 
14. Bohemians 1905 (29), 15. Sigma 
Olomouc (28), 16. Znojmo (27).  
 -cio-

Fotbalisté otočili sezonu. 
Na jaře patří k nejlepším

K několika změnám došlo v kádru 
hokejového klubu HC Dukla Jihla-
va na postech obránců. Po Tomáši 
Kalábovi a Slovinci Mihovi Štebi-
hovi podepsal v uplynulých dnech 
novou dvouletou smlouvu také 
druhý z dvojice Slovinců Matic 
Podlipnik. 

Zatím poslední uzavřená smlouva 
s obráncem je s jednadvacetiletým hrá-
čem Vojtěchem Zadražilem. Ten pro-
dloužil smlouvu také o další dvě sezo-
ny. „Vidím v Dukle důvěru, kterou bych 

chtěl vrátit co nejlepšími výkony. Navíc 
máme s kluky v kabině výbornou partu,“ 
řekl po podpisu smlouvy Zadražil.

Naopak z Jihlavy odchází z rodin-
ných důvodů obránce Václav Jaroš, 
který bude v nadcházející sezoně 
hostovat v Horácké Slavii Třebíč. Na 
odchodu je také osmnáctiletý bek 
Roman Čermák, který míří do ext-
raligové Mladé Boleslavi. „Na Duklu 
budu vzpomínat v dobrém, hodně mě 
toho naučila, ale nabídka z extraligy se 
neodmítá,“ řekl Čermák.   -vš-

Podlipnik a Zadražil zůstávají

FOTBALISTÉ FC Vysočina si letos na jaře užili spoustu radosti a velmi pravdě-
podobně dosáhnou nejlepšího umístění v historii. Foto: Michal Boček
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