
PRO PŘÍZNIVCE dechovek pořádá v době prázdnin město čtvrteční koncerty na Masarykově náměstí. V červenci se před-
stavila veřejnosti i Šumavská osmička z Českých Budějovic. Foto: Lubomír Maštera

Ján Tinka

Tinka: Kritický rok
Letošní rok považuje vedoucí 

odboru dopravy magistrátu Ján 
Tinka za kritický.

Veřejnost asi nejcitlivěji vnímá 
dopravní omezení, vzniklá oprava-
mi tří jihlavských mostů. Jak postu-
pují práce, kdy bude hotovo a jaké 
máte zkušenosti s objížďkami?

Tento rok je pro řidiče nejvíce omezu-
jící. Uzavření tří mostů způsobují vážné 
dopravní problémy a stres při jízdě.

Prvním mostem je most dálniční, 
kvůli kterému je uzavřena místní ko-
munikace mezi Pávovem a Červeným 
křížem. Tento most má být uzavřen 
do 10. 9. 2014. Město s touto opra-
vou nemá nic společného, poněvadž 
je to akce Ředitelství silnic a dálnic 
ČR. Doufejme jenom, že nenastanou 
komplikace a termín bude dodržen.

Oprava, která nejvíce komplikuje do-
pravní situaci, je na Pražském mostě. 
Kvůli ní jsou osazeny dočasné sema-
fory na ul. Jiráskova a Humpolecká, tj. 
zde vede ofi ciální objízdná trasa. 

 (Pokračování na str. 2)

Průlomová dohoda Jihlavy a SVAK 
– kanalizace se může opravit

K významnému okamžiku došlo 
ve vleklém sporu města Jihlavy 
se Svazem vodovodů a kanalizací 
Jihlavsko. 

Obě strany v červenci podepsaly 
smlouvy, které Jihlavě umožňují za-
hájit rekonstrukce některých částí 
zastaralé kanalizační sítě. 

Konkrétně se Jihlava může pustit 
do dlouho očekávané rekonstrukce 
v ulicích Brněnské a Křižíkově, začít 
může i velký projekt páteřních kana-
lizačních větví. 

Dohoda se týká i připravovaného 
projektu rekonstrukce v ulici Srázná.

Zahájení pro město zásadních re-
konstrukcí dosud blokovala sku-
tečnost, že SVAK ještě rok a půl od 
vystoupení ze svazku Jihlavě nevy-
dal její vodohospodářský majetek. 
Město nemůže investovat do infra-
struktury, kterou nemá v majetku. 
Podepsané dohody investice města 
do kanalizace umožní.

„Podpis těchto dohod je velký úspěch, 
možná větší, než si v tuto chvíli uvědo-
mujeme. Už nás dělilo opravdu jen ně-
kolik dní od toho, aby například pro-
padly dotace asi 100 milionů korun na 
velký vodohospodářský projekt. 

Pokud by se tak stalo, město nejen že 
by přišlo o peníze a nemohlo by dát 
kanalizaci do pořádku, ale zároveň 
by v souladu se zákonem muselo ušlé 

dotace požadovat od těch, kteří by pří-
padnou ztrátu zapříčinili,“ oddychl si 
primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal, 
který problematice kanalizace v po-
sledních měsících věnoval velké úsilí 
a čas. „Řeším to neustále. S problema-
tikou kanalizace jsem v poslední době 
vstával, obědval i usínal,“ poznamenal 
už před časem primátor. 

Připravené rekonstrukce páteřních 
částí kanalizační sítě a projekt v Br-
něnské ulici mohou začít během ně-
kolika týdnů. Podrobnosti o začátku 
rekonstrukce magistrát v nejbližším 
možném termínu zveřejní. Ve Srázné 
by se mohlo začít pracovat odhadem 
na začátku příštího roku. 

V Brněnské a Křižíkově ulici pro-
běhne kompletní rekonstrukce vo-
dovodní a kanalizační sítě, ulice do-
stanou nové povrchy a chodníky, 
součástí je veřejné osvětlení, cena je 
asi 60 milionů korun.

Předmětem velkého projektu s ná-
zvem Snížení znečištění ve vodních 
tocích ze stokové sítě města Jihlavy 
je dostavba 1,57 km nové kanaliza-
ce a rekonstrukce 2,66 km kanali-
zace v Jihlavě. Práce proběhnou na 
několika místech ve městě. Náklady 
budou asi 138 milionů korun, město 
na projekt získalo dotaci ve výši asi 
92 milionů korun. Projekt začne 
ofi ciálně 5. srpna, stavební práce se 

rozjedou v září. Bližší informace vám 
přineseme v příštích NJR.

Záměr revitalizace ve Srázné ulici 
obsahuje vybudování oddělené 
splaškové a dešťové kanalizace, no-
vých povrchů, chodníků, kruhové-
ho objezdu v dolní části (v Úvoze), 
instalaci nového veřejného osvětle-
ní a mobiliáře a úpravu zeleně. 

Výběrové řízení na dodavate-
le zatím neproběhlo, město usilu-
je o dotaci cca 50 milionů korun, 
aktuál ně se pracuje na zpracování 
projektové dokumentace. 

„Po tolika letech slibů a odkládání 
můžeme konečně začít opravovat Br-
něnskou ulici, skoncovat s tím tanko-
dromem, ve Srázné ulici zrovna tak. 

Na nevyhovující kanalizaci se za-
stavily některé projekty, resp. rozvoj 
města. Nebudou to technicky a organi-
začně snadné akce, ale konečně dáme 
to nejhorší v této oblasti do pořádku,“ 
může po dlouhých měsících nesnad-
ných jednání říct primátor Jihlavy.

Nicméně podepsané smlouvy ani 
očekávané opravy kanalizace ještě 
neznamenají konec celého problé-
mu, SVAK městu všechen jeho ma-
jetek ještě nevydal. 

„Ještě nás čeká další práce, ale věřím, 
že už vše bude směřovat k úspěšnému 
konci,“ dodal primátor Jaroslav Vy-
mazal. -tz-

Zveme občany na Vzpomínkové 
setkání na oběti justiční 
vraždy politických vězňů 
50. let minulého století

Neděle 3. srpna 
v 8.30 hod mše svatá v kostele 
sv. Ignáce a 10 hodin setkání 
u památníku v Tyršově ulici.

Zveme příznivce 
dechovky na koncerty 

na Masarykově náměstí
7. 8. 16.00

SAMSONKA 
Promenádní koncert dechové 
hudby z Českých Budějovic.

14. 8. 16.00
SEDMIHORKA 

Promenádní koncert chodské de-
chové hudby.

21. 8. 16.00
HUDBA Z MARSU 

REVAJVL
Promenádní koncert dechové 

hudby z Dačic.

28. 8. 16.00
VESELÁ SEDMA

Promenádní koncert dechové 
hudby z Nového Města na Moravě.



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

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:
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-
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Město Jihlava má k 30. 6. 2014
přihlášeno k trvalému pobytu 
50.564 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci červnu 2014
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(Dokončení ze str. 1)
Tinka: Kritický…

Bohužel, znalí řidiči jezdí po ul. Hav-
líčkova a Kollárova, a tím na křižovatce 
Kollárova – Sokolovská nastává složitá 
situace a tvoří se kolony. 

Tento most má být uzavřen do 
půlky října. V současné době se si-
tuace „usadila“. Odbor dopravy zde 
vystupuje jako silniční správní úřad 
a speciální stavební úřad, ale akce je 
to Kraje Vysočina.

Jinak je to u mostu na Pávovské ulici, 
který je ve vlastnictví města a jehož 
opravu zajišťuje odbor dopravy. Kvůli 
opravě teď jezdí kamionová doprava 
po ul. Pávovská, což je také dlouhodo-
bě nepřípustný stav, a proto se odbor 
dopravy snaží opravu co nejvíce urych-
lit. Zhotovitelskou fi rmou je požádá-
no o termín ukončení do půlky října, 
ale dle sdělení stavbyvedoucího bude 
oprava dokončena do konce září.

Kde dál může motorista narazit 
na dopravní omezení?

Kromě těchto omezení určitě znají 
řidiči omezení na křižovatce za Ho-
sovem na Kostelec. Zde je situace 
také velmi složitá a provizorní sema-
fory zdržují provoz. Odbor dopravy 
má poznatky, že někteří řidiči se snaží 
této křižovatce vyhnout a jezdí přes 
Pístov a Salavice na silnici Kostelec 
– Telč. Další omezení jsou na silni-
ci II/602 směr Pelhřimov. Obě tyto 
akce zabezpečuje Kraj Vysočina.

A jak se projevují v Jihlavě opra-
vy D1?

Opravy D1 se v Jihlavě projevují jed-
nak záporně, a jednak kladně. Záporně 
ve smyslu uzavření komunikace mezi 
Pávovem a Červeným křížem, a proto 
autobus MHD původně jezdící do Pá-
vova končí na okružní křižovatce na ul. 
Pávovská a jede zpět. Na této křižovat-
ce musí cestující do Pávova přestoupit 
na dočasnou linku X, která kyvadlově 
jezdí mezi Pávovskou a Pávovem. 

Kladně ve smyslu omezení výjez-
du z přivaděče na dálnici D1, čímž 
došlo k poklesu dopravy na přivadě-
či, ale bohužel narostl provoz na ul. 
Brněnská směrem na Velký Beranov. 
Při jednání se zhotovitelem rekon-
strukce mostu nám bylo přislíbe-
no, že budou omezovat dopravu co 
možná nejkratší dobu, aby byla ko-
munikace otevřená co nejdříve.

Co se připravuje po prázdninách?
Noviny jihlavské radnice na této 

stránce uvádějí uzavření ulice 
S. K. Neumanna a Buková. Po prázd-
ninách nemáme žádné informace 
o dalších velkých opravách nebo uza-
vírkách a proto doufejme, že po do-
končení všech výše uvedených akcích 
bude doprava opět uvedena do pů-
vodního stavu a situace se zklidní. Ne-
čekají na to jenom řidiči, ale i odbor 
dopravy, který musí řešit spoustu 
podnětů a kritiky. Žádám tímto o tr-
pělivost a pochopení.  -lm-

Řidičům v Jihlavě přibude od srpna 
další starost. Dojde k uzavření silni-
ce na S. K. Neumanna v prostoru od 
křižovatky u mlékárny po Hellerův 
rybník. V průběhu podzimu se přidá 
uzavírka ulice Buková.

Informace o uzavírce:
S. K. Neumanna  – úprava zastá-
vek MHD a chodníků, přestavba 
přechodů pro chodce a jejich na-
světlení, vybudování bezpečnost-
ního ostrůvku, pokládka nového 
povrchu komunikace s protihlu-
kovými vlastnostmi. 

Buková  – zkapacitnění a rozšíře-
ní komunikace, přeložka chodní-
ku, dešťové kanalizace a veřejné-
ho osvětlení, úprava parkovacích 

Na S. K. Neumanna budou 
nové zastávky a povrchy

SCHÉMA uzavírek a objízdné trasy pro ulici S. K. Neumanna a Buková Repro: archiv MMJ

Pavla Radová, 
předsedkyně 
Krajské rady 
seniorů Kraje 
Vysočina

Zeptali jsme se:

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

K této věci se stavíme kladně, 
jsme v této oblasti aktivní, v rodině 
třídíme všichni.

2. Kladný vztah k životnímu pro-
středí, resp. správnému nakládá-
ní s odpady máte odjakživa, nebo 
jste se do třídění pustili, až když 
k tomu byly vytvořeny podmínky?

Odpad jsme třídili vždy, už jako 
děti. Ale odpad byl jiný než dnes, 
skoro neexistovaly plastové obaly 
zboží, dnes je v plastu zabaleno skoro 
všechno, odpadu z plastu asi vytří-
díme nejvíc. Dnes je situace jiná, ale 

stání, vybudování cyklopruhu, 
v horní části komunikace vybudo-
vání okružní křižovatky, pokládka 
povrchu komunikace s protihlu-
kovými vlastnostmi.

Začátek zahájení prací na ul.  
S. K. Neumanna počátkem srpna, 
v průběhu podzimu poté zaháje-
ní prací i na ul. Buková. Celková 
doba realizace je 10 měsíců. Práce 
na ul. S. K. Neumanna si vyžáda-
jí úplnou uzavírku komunikace 
od křižovatky s ul. Jiráskova až 

po Hellerův rybník (s výjimkou 
MHD, které bude průjezd umož-
něn) – tento stav bude trvat při-
bližně 2 měsíce do té doby, než 
bude provedena pokládka nového 
povrchu komunikace, a dopravní 
obslužnost bude probíhat dle pře-
chodného dopravního značení. 

Zhotovitelem stavby je společnost  
EUROVIA CS, a. s.

Náklady na realizaci stavby ve výši 
21,7 mil. Kč bez DPH. -lm-

také jsou širší možnosti odpady třídit. 
3. Kdo vás učil třídit? Je to návyk 

z rodiny nebo ze školy?
U nás je to rodinná záležitost, ale 

řada lidí seniorského věku se nau-
čila třídit od svých dětí nebo vnou-
čat, které se přinesly návyky třídění 
odpadů ze školy nebo školky. 

4. Město Jihlava postupně zavádí 
třídění biologicky rozložitelného 
odpadu. Co na to říkáte? Až budete 
mít možnost třídit bioodpad, při-
dáte se také?

To se mi velmi líbí. Hlavně by tu 
možnost měli mít lidé u rodinných 
domků, ne všichni chtějí mít na za-
hradě kompost. V sídlištích kolem 
bytových domů většinou trávu seče 
město, které trávu i odklidí. Ale bio-
odpad vznikne i v domácnostech, 
možnost třídit i tuto část odpadu 
vítám. Máme kompost u chaty, ale 
až bude možnost třídit bioodpad ve 
městě, tak se přidáme. -tz-
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Náklady na odpad v Jihlavě jsou 
200 korun pod celostátním průměrem

Skončí naše civilizace v hroma-
dách odpadů? Bude planeta jed-
nou velkou přecpanou popelnicí? 
Tak to jsme s vedoucí odboru ži-
votního prostředí magistrátu Ka-
tarínou Ruschkovou neřešili, ale 
začali jsme pěkně u sebe, na vlast-
ním dvorku, tedy vlastně městě.

Odpady jsou v poslední době 
hodně diskutované téma jak na 
úrovni celostátní, tak i v Jihlavě. 
Můžete tedy shrnout, co se za po-
slední týdny a měsíce změnilo? 

Máte pravdu, že problematika od-
padů patří teď mezi velmi diskuto-
vaná témata – na celorepublikové 
úrovni k tomu přispělo projedná-
vání elektronovely zákona o odpa-
dech, ke které v první fázi poslanec 
Ladislav Okleštěk „přilepil“ i další 
úpravy a změny. Ač nakonec z posla-
necké sněmovny zákon vyšel v pů-
vodní podobě bez přílepku, i nyní 
se situace každým dnem mění a stá-
le trvá pro nás velmi problematické 
legislativní vakuum. No a to je velmi 
složité, protože nejistota komplikuje 
přípravu jakýchkoliv rozhodnutí do 
budoucna. Původcem odpadu za ob-
čany je ze zákona obec a ta taky musí 
zvládnout jeho likvidaci tak, aby to 
bylo co nejšetrnější k životnímu pro-
středí, v souladu s legislativou, ale 
i ekonomicky co nejvýhodnější pro 
obyvatele obce. Obec tedy musí být 
připravena na všechny varianty, tedy 
i na to, že by po roce 2023 mohl pla-
tit zákaz skládkování neupraveného 
komunálního odpadu. Tomu musí 
být přizpůsoben výhled do budouc-
na.

V minulých měsících a letech se 
hodně mluvilo o projektu ISNOV, 
jehož nositelem byl Kraj Vysoči-
na. Tento projekt zastřešoval obce 
v kraji a navrhoval společná řešení 
pro obce. Je to tak? A jaká je situa-
ce nyní?

V rámci projektu ISNOV bylo Kra-
jem Vysočina zadáno zpracování 
materiálů a studií navrhujících řeše-
ní odpadového hospodářství v kraji. 
Jak jsem ale již uvedla, původcem 

odpadu je vždy obec, a ne vždy mezi 
obcemi, příp. obcemi a krajem pano-
vala shoda na tom, jak dál. 

Proto v současné době přechází 
vedení a řízení tohoto projektu na 
Sdružení obcí Vysočiny, které sdru-
žuje obce samotné, a tudíž by mě-
lo být schopno pružněji reagovat 
na jejich potřeby a požadavky. Je to 
ovšem proces organizačně a časo-
vě náročný, protože tento krok mu-
sí schválit zastupitelstva všech obcí 
a to se zatím nepovedlo. Snad to ale 
bude už brzo.

Bez ohledu na to, co se děje na 
krajské úrovni, váš odbor vyví-
jí řadu dalších aktivit. O mnoha 
z nich jsme již psali, můžete ovšem 
aspoň některé z nich popsat a při-
blížit, jak pokračují?

Právě proto, že město je původcem 
odpadu a je vázáno hierarchií naklá-
dání s odpady, i my podnikáme řadu 
aktivních kroků pro naplnění vytyče-
né odpadové strategie. K nejznáměj-
ším a velmi dobře přijímaným akcím 
patří Dny Země, které pořádáme již 
mnoho let vždy s jinou tématikou – 
například představení jednotlivých 
zařízení integrovaného systému na-
kládání s odpady, předcházení vzni-
ku odpadů, nebo letošní anketa mezi 
obyvateli Jihlavy na téma nakládání 
s odpady. Za vyplnění ankety měli 
respondenti možnost získat sadu ta-
šek na třídění odpadu. 

Kniha hříchů a www.odpadyjihlavy.cz

Za další velmi důležitý krok pova-
žuji spuštění stránek www.odpady-
jihlavy.cz, kde má veřejnost veškeré 
aktuální informace týkající se naklá-
dání s odpady na jednom místě. Sou-
částí těchto stránek je i „Kniha hří-
chů“, prostřednictvím které mohou 
lidé hlásit výskyt černých skládek 
a obratem získávají zpětnou vazbu, 
jak bylo s jejich podnětem naloženo. 

Díky této aplikaci jsme získali také 
první místo v Kraji Vysočina a dru-
hé místo v celorepublikovém kole 
soutěže Zlatý erb za nejlepší elektro-
nickou službu. Aplikace nám rovněž 
umožňuje mapovat výskyt černých 
skládek. Do konce června jsme jich 
odstranili již 1.061. Celkové náklady 
na jejich úklid dosáhly téměř 180 ti-
síc korun.

Další velmi důležitou aktivitou 
jsou i besedy s veřejností, a to jak 

ty, které pořádá město (např. Kula-
tý stůl o odpadech, 23. 4. 2014), ale 
i ty, na které nás zvou jiní. Zástupci 
města se účastnili besedy pořádané 
organizací Arnika dne 27. 3. 2014 
v areálu Stříbrných teras. Tyto be-
sedy považuji za velmi důležité 
z mnoha důvodů. 

Nejdůležitější je samozřejmě to, 
že je to pro veřejnost zdroj informa-
cí, na jejichž základě se může roz-
hodovat, lidé se můžou ptát a pro 
nás je to výborná zpětná vazba. 

Dále pak je to možnost vysvětlovat 
veřejnosti kroky, které děláme a dů-
vody, proč je děláme, protože málo-
kdo vidí do hloubky problematiky. 
Za důležitou považuji v této souvis-
losti i práci s dětmi, mladými lidmi 
či seniory. 

Právě proto jsme přijali pozvání 
i na besedy se studenty gymnázia 
v Jihlavě, kde padalo mnoho zají-
mavých dotazů, diskutovali jsme 
i s Radou seniorů, pro kterou jsme 
připravili i exkurzi na třídící linku, 
nebo jsme připravili přednášku pro 
seniory v Domově seniorů na Stří-
brných terasách. 

Právě poslední zmíněný příklad 
je ukázkou toho, jak jsou podobné 
diskuse důležité. Senioři po zmí-
něné přednášce a dodání nádob 
na třídění začali třídit tak vzorně, 
že muselo vedení organizace ně-
kolikanásobně zvýšit vývoz sepa-
rovaného odpadu. Bude-li zájem 
dalších škol či organizací, rádi při-
jdeme povídat, odpovídat, vysvět-
lovat, ale také poslouchat, v čem se 
můžeme zlepšit, protože bychom 
byli rádi, kdyby byli lidé s naší pra-
cí spokojeni. 

 (Pokračování na str. 4)

PRÁCE v terénu, v tomto případě vysvětlování systému třídění na Dni Země, je pro vedoucí odboru životního prostředí ma-
gistrátu Katarínu Ruschkovou jednou z jejích mnoha činností. Foto: archív MMJ
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(Dokončení ze str. 3)

Jednou z věcí, o kterých jste s ve-
řejností v posledních týdnech čas-
to mluvila, je nový Motivační pro-
gram. Ujal se?

Motivační program nazvaný „Pro-
gram zodpovědného nakládání s od-
pady v Jihlavě“ je výsledkem mnoha-
měsíční práce úřadu ve spolupráci 
se společností Služby města Jihlavy. 

Tento program jsme připravovali 
dlouho. Cílem bylo vyladit ho tak, 
aby se do něj mohli zapojit všichni, 
a současně šel naroubovat na stá-
vající systém poplatku a nakládání 
s odpady ve městě, což nebylo vůbec 
jednoduché. 

Motivační program v zásadě nabízí 
tři způsoby, kterým mohou obyva-
telé Jihlavy ušetřit, respektive získat 
nižší poplatek za svoz komunální-
ho odpadu. Podrobnosti o tomto 
programu již v NJR byly zveřejněny 
a jsou rovněž na našich stránkách. 
Nechci ho proto znovu v detailu roz-
vádět. Konkrétní dotazy však velmi 
ráda zodpovím na tel. 567 167 710, 
e-mailu katarina.ruschkova@jihlava-
city.cz či osobně. 

Pokud mohu soudit podle prvních 
reakcí obyvatel, program se ujal – 
za prvních 20 dní registrace se do 
něj přihlásilo 532 domácností, te-
dy 1.530 lidí. Zájem je o všechny tři 
způsoby zapojení do motivačního 
programu, tedy odevzdávání odpa-
du na sběrných dvorech, snížení ob-
jemu nádoby na odpad či frekvence 
jejího vývozu i zapojení do pilotního 
projektu svozu bioodpadu ve Zbor-
né a v Pávově, o kterém jsme již psa-
li. Na poplatku tímto způsobem lidé 
ušetří téměř 100 tisíc korun.

No a jaké zkušenosti máte se svo-
zem? Je o něj zájem? 

V Pávově a Zborné je v tuto chvíli 
zapojených 85 domácností, z nichž 
50 se již zaregistrovalo do motivač-
ního programu. Předpokládám, že 
ostatní tak učiní v nejbližších dnech. 
Z těchto dvou městských částí bylo 
za čtyři měsíce, tedy za období bře-
zen – červen 2014 svezeno více než 
21 tisíc tun bioodpadu. 

Postupně ale přibývají další do-
mácnosti, které se zřejmě přesvěd-
čily, že jim při důsledném třídě-
ní jedna popelnice na 14 dní bez 
problémů stačí. Nepochybně to 
souvisí také se zvýšenou produk-
cí bioodpadu ze zahrad i kuchyní 
v letním období. 

Svoz bioodpadu v Pávově a Zborné

Myslíme ale i na ty, kteří nebydlí 
v Pávově a ve Zborné. Lidem nabí-
zíme dotované kompostéry za cenu 
150 korun, za letošní rok jsme proda-
li 65 kompostérů. Od roku 2012, kdy 
jsme zahájili druhou fázi prodeje je to 
319 kusů a celkově od zahájení pro-
deje již 819 kompostérů. Ti, kdo do-
stali kompostér v první vlně, můžou 
nyní již žádat o druhý.

Velmi často se mne lidé ptají, kdy už 
budou moct mít hnědou popelnici, 
tedy kompostejner na bioodpad, i jin-
de než v Pávově či ve Zborné. Byla 
bych moc ráda, kdybych mohla říct, 
že už brzo. Záleží to však na fi nanč-
ních možnostech města. 

V příštím roce bychom tuto mož-
nost chtěli nabídnout obyvatelům 
v dalších částech Jihlavy. Jen při-
pomínám, že už dnes má ale každý 
obyvatel Jihlavy možnost bezplatně 
odevzdávat bioodpad na všech sběr-
ných dvorech nebo na kompostárně 
v Henčově. 

Zmínila jste, že se obyvatelé by-
tových domů hlásí do motivační-
ho programu a chtějí odevzdávat 
odpad na sběrných dvorech. Jak ji-
nak je ještě chcete motivovat k dů-
slednějšímu třídění?

Víte, to je velmi těžká otázka a my 
na ni již dlouho hledáme odpověď. 
Popelnice u bytových domů jsou 
anonymní, nedá se dohledat, kdo 
co do ní vyhodil. Nehledě na to, že 
i u popelnic u rodinných domů bý-
vá problém s dokazováním, zda to, 
co do popelnice nepatří, do ní vho-
dil člen rodiny (pokud ano, který), 
nebo zda to tam dal nějaký náhodný 
kolemjdoucí. Přesto kontroly popel-

nic děláme a při zjištění pochybení 
obyvatelům do schránek budeme 
dávat lístek s upozorněním na po-
chybení. 

Na sídlištích je to však velmi slo-
žité. Proto se snažíme lidem proble-
matiku vysvětlovat, aby pochopili 
smysl a nutnost třídění, a vycházet 
jim vstříc tím, že jim budeme třídě-
ní usnadňovat. Tedy zahušťovat síť 
kontejnerů na separovaný odpad, 
kromě běžných kontejnerů na papír, 
plasty a bílé a barevné sklo přidávat 
i kontejnery na další komodity jako 
jsou elektrozařízení či textil. 

Jen v loňském roce jsme vybudo-
vali 14 nových kontejnerových stání 
za celkem 779 tisíc korun. V letoš-
ním roce budeme v budování kon-
tejnerových stání pokračovat a chtěli 
bychom vybudovat i dvě podzemní 
kontejnerová stání v městské památ-
kové rezervaci, kde je situace s ohle-
dem na lokalitu nejkritičtější. 

Právě zde je problém s místem 
a najít plochu pro nové hnízdo je 
opravdu zázrak. Snažíme se to tedy 
řešit i jinak a po domluvě s majite-
li domů jsme v MPR umístili první 
240 l nádoby na papír a plasty i pří-
mo do domů. Prozatím jsou tyto ná-
doby umístěny v 19 domech. Možná 
i toto je jedna z cest… 

Občas se teď mezi lidmi ozývají 
hlasy, že máme příliš vysoký po-
platek za odpady. Je to opravdu 
tak? Jsme drazí?

Je polovina roku a většina obcí bu-
de poplatek za odpady schvalovat. 
Teprve se tedy uvidí, jak vysoké po-
platky budou v jiných městech. Ta-
dy je však důležité zdůraznit, že tato 
problematika má více rovin. Předně 
je poplatek „za odpady“ poplatkem 
za celý systém, tedy ne jen za „černé 
popelnice“, ale i za to, že obec pro-
vozuje pro obyvatele sběrné dvory, 
že zajišťuje mobilní svozy odpadu, 
že vyváží odpadkové koše, likviduje 
černé skládky a podobně. 

Je tedy jasné, že vesnička s něko-
lika sty obyvateli bude mít jiné ná-
klady než město naší velikosti s na-
ším – dovolím si říct – velmi dobře 
propracovaným systémem nakládání 
s odpady. 

Poplatek na následující rok se vždy 
vypočítává ze skutečných nákladů na 
odpadové hospodářství v roce přede-
šlém. V některých městech jej zastu-
pitelé sníží či odpustí, město pak ztrá-
tu může dokrývat například zvýšením 
daně z nemovitostí, případně z jiných 
částí rozpočtu, pak ale peníze chybí 

jinde, nebo se na peněžence obyvatel 
projeví jinak, ale není to poznat přímo. 

Odpouštění poplatku je kontraproduktivní

Já sama však nejsem zastáncem 
„odpouštění“ poplatku či jeho čás-
ti, protože právě poplatek může být 
pro lidi motivací ke zvýšenému tří-
dění. Čím více vytřídíme, tím méně 
odpadu skončí na skládce, tím méně 
i zaplatíme. Pokud by došlo ke změ-
ně v systému poplatků za skládko-
vání odpadu tak, jak o tom uvažují 
předkládané návrhy novel zákona 
o odpadech, můžou tyto náklady 
pro města ještě výrazně narůst. Dá 
se předpokládat, že se tak stane. Pro-
to je potřeba lidi co nejvíce „zatáh-
nout“ do této problematiky a ape-
lovat na jejich osobní odpovědnost. 
No a u některých to jinak než fi nanč-
ně jde jen těžko. 

Ptal jste se ale na srovnání s jinými 
městy. Tady budu vycházet z dat in-
stitutu IURMO, který je subjektem, 
jenž ofi ciálně hodnotí a porovnává 
náklady na hospodaření obcí s ko-
munálním odpadem. Dle posledních 
údajů jsou průměrné náklady na od-
padové hospodářství na obyvatele 
ve městě velikosti 50 – 100 tisíc oby-
vatel 898,80 Kč. U měst s velikostí 
20 – 50 tisíc obyvatel je to dokonce 
941,10 Kč. U nás byly v loňském ro-
ce skutečné náklady na jednoho oby-
vatele 696,- Kč. Myslím, že k tomuto 
srovnání není nutné nic dodávat. 

Odpadová problematika je 
opravdu velmi složitá. Nelze te-
dy postihnout všechny její ob-
lasti. Pro všechny, kdo o ni mají 
zájem, jsme však k dispozici na 
telefonech, případně na e-mailu 
tridime.odpad@jihlava-city.cz.
 -lm-

Náklady na odpad v Jihlavě…

BĚŽNÁ sestava kontejnerů na papír, plasty, bílé a barevné sklo. Foto: Lubomír Maštera

Tel.: 737 007 875
Dolní 227, Havl. Brod
Sokolovská 1, Jihlava

z0
4-
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PRODEJ A SERVIS
elektro: kola a tříkolky
skútry: elektro, benzin

I vaše kolo předěláme 
na elektro-bicykl
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DRUHÝ VYSOČINA FEST USPĚL. I při druhém ročníku se sešlo v Jihlavě na tří-
denním festivalu Vysočina fest přes dvacet tisíc návštěvníků. Od 10. do 12. čer-
vence žilo velkou hudební akcí nejen celé údolí Heulosu, ale také sál divadla 
DIOD, kde se konaly doprovodné programy. Jedním z nich byla velmi úspěš-
ná pohybová dílna pro děti. Vedle zumby, rokenrolu nebo animace tady ved-
li Adam Hruška a Karolína Koubová workshop akrobacie na závěsných šálách.
  Foto: Jiří Varhaník 

PREZIDENT NAVŠTÍVIL JIHLAVSKOU RADNICI. Prezident ČR Miloš Zeman ve středu 
25. června navštívil Jihlavu. Ve svém úvodním proslovu se kladně vyjádřil k ekono-
mice města. „Máte skvělý rating udělený renomovanou agenturou, na rozdíl od stát-
ního rozpočtu Jihlava hospodaří s vyrovnaným rozpočtem a ještě jste schopni vytvá-
řet rezervy. Kéž by takto hospodařila vláda,“ uvedl prezident v gotické síni jihlavské 
historické radnice před zastupiteli, zástupci městských společností a pracovníky ma-
gistrátu. Po proslovech a diskusi se podepsal do pamětní knihy, na korouhev města 
zavěsil prezidentskou pamětní stuhu, převzal dary, vyfotil se s havířky a po krátkém 
odpočinku se vydal na Masarykovo náměstí na setkání s veřejností.

ČEŘÍNEK FEST PATŘIL I DĚTEM. Autobusy plné návštěvníků pendlovaly 18. červen-
ce z Jihlavy do Hutí na Čeřínku, kde se konal další ročník hudebního festivalu Čeří-
nek fest. Vedle produkce kapel na dvou pódiích tu celé odpoledne patřilo i dětem, 
jejich výtvarným dílnám a atrakcím. Tou největší se stal přímo uprostřed festivalo-
vého dění bazén s plochou padesát čtverečních metrů.  Foto: Jiří Varhaník

 Stránku připravil -lm-

ODPAD SE DÁ VYUŽÍT. Že se vytříděný odpad nesype na jednu hromadu a neveze 
na skládku, ale dál se třídí a využívá, se přesvědčili senioři, kteří navštívili třídící 
linku ASMJ v jihlavské průmyslové zóně. „Jsme velmi rádi, že jsme to viděli. Můžu 
potvrdit při našich setkáních se seniory, že systém funguje a třídění má smysl,“ 
poznamenala Pavla Radová, předsedkyně Krajské rady seniorů Kraje Vysočina. 

KOLEKTORY SE OTEVŘOU VEŘEJNOSTI. Magistrát uvažuje o otevření další části 
jihlavského podzemí pro veřejnost. Nejde ale o úsek ze spleti historických chodeb a 
sklepů. Jde o kolektory, neméně atraktivní, i když podstatně novější prostorné kori-
dory, kterými mělo být obsluhováno centrum města. Například kvůli elektřině nebo 
datovým kabelům by se dnes nemusely rozkopávat chodníky. Ambiciózní, a jak se s 
odstupem času ukazuje, i užitečný projekt byl po revoluci zastaven a nepodařilo se 
jej obnovit. K procházce pod povrchem bude patřit i zastavení v podzemní učebně. 
Jihlavské kolektory by měly být přístupné ve zkušebním provozu na konci září.

SPRCHA PRO SOCHY. Během července proběhly první práce na obnově kapličky 
v Heleníně. Objekt je očištěný a restaurátor pracuje na modelování potřebných 
částí, postupně bude dávat tuto menší, ale pěknou památku dohromady. 

Jihlavská radnice v posledních letech nechala zrenovovat více podobných drob-
nějších památek, například křížek na vrchu Větrník, studánku a sochu na Skalce, 
Boží muka, kříž a kapličku v Kosově, sochu Madony s dítětem ve Strojírenské uli-
ci nebo kříž u dubu v polích u Heroltic.
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Pohotovostní služba zubních lékařů – srpen 2014
Datum Den Jméno Místo poskytování, telefon

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

j08-zubZ Zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina

Reklamace automobilu a internetové podvody
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

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace radí čtenářům NJR
Dotaz 1:
Dobrý den, prosím o odpověď na 

můj dotaz. Zakoupil jsem automo-
bil. Dal jsme automobil zakoupený 
před půl rokem v rámci reklamace do 
servisu prodejce. Sdělil nám, že opra-
va bude provedena do měsíce. Sdělil 
mi, že za to mi dá náhradní vozidlo. 
Myslel jsem, že zadarmo, když je auto 
v opravně díky němu, že ho nemů-
že opravit ihned. Ale chce po nás, až 
nyní při převzetí opraveného automo-
bilu, za každý den nemalou částku. 
Máme nárok na bezplatné poskytnutí 
náhradního vozidla nebo na náhradu 
škody, která mi vznikne tím, že auto 
nemohu používat?

 P. T., Třebíč
Odpověď:
Dobrý den, asi Vás zklamu. 

V tomto případě nárok na bezplatné 
poskytnutí náhradního vozidla nebo 
náhradu škody mít nebudete. 

Jinak by tomu bylo, kdybyste auto 
používal ke své práci, pak by Vám 
nárok na náhradu škody vznikl. Ne-
ní-li tomu tak, máte ze zákona právo 
jen na úhradu nutných nákladů spoje-
ných s reklamací. Nejčastěji se jedná 
o úhradu ceny dopravy zboží k pro-
dejci. Požadované náklady musíte 

doložit. Učiňte tak co nejdříve, neboť 
byste mohl zmeškat zákonnou lhůtu.

Dotaz 2:
Dobrý den přeji, vím, že jste na po-

dobný dotaz odpovídala, ale nevím, 
co mám dělat. Před třemi měsíci jsem 
si objednal zboží z internetu. Po ob-
jednání mi došlo potvrzení o přijetí 
objednávky a žádost, abych zaplatil 
cenu zboží, a to předem převodem 
na účet. Zboží jsem zaplatil, ale do 
dnešního dne mi nedošlo. Několikrát 
jsem prodejce telefonicky kontakto-
val. Vždy mi sdělil, že se objednávka 
vyřizuje, abych vydržel. Pak mi pře-
stal telefony zvedat a nereaguje ani 
na upozornění elektronickou poštou. 
Děkuji. O. P., Jihlava

Odpověď:
Dobrý den, mám obavu, že jste 

sedl na lep podvodníkům. 
Doporučuji Vám projít internet 

a zjistit, zda tento e-shop nepoškodil 
více spotřebitelů.

Zjistíte-li, že poškozených je 
více: 

1. Spojte se s nimi a domluvte se na 
společném postupu.

2. Podejte společně trestní ozná-
mení na tuto fi rmu za podvod dle § 
209 trestního zákoníku. 

Tohoto trestního činu se dopustí ten, 
kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že 
uvede někoho v omyl, využije něčího 
omylu nebo zamlčí podstatné skuteč-
nosti, a způsobí tak na cizím majetku 
škodu nikoli nepatrnou. Nepatrnou 
škodou je škoda ve výši min. 5 tis. Kč. 

Po celou dobu řešení tohoto problé-
mu můžete současně postupovat i ob-
čanskoprávní cestou, podáním návrhu 
soudu na vydání platebního rozkazu.

Pokud by škoda byla nižší než 5 tis. 
Kč, jednalo by se pouze o přestupek. 
Přestupky řeší příslušná přestupková 
komise. 

V případě, že další poškozené ne-
najdete, učiňte tak, jak výše uvedeno, 
sám. Jak?

Trestní oznámení můžete podat 
písemně na kterékoliv služebně Poli-
cie České republiky (dále jen PČR) 
nebo na státním zastupitelství (dále 
jen SZ). Nevíte-li, jak trestní ozná-
mení napsat, nelamte si s tím hlavu, 
PČR i SZ jsou povinni s Vámi trest-
ní oznámení sepsat do protokolu. 
Uveďte, že chcete být informován 
o výsledku šetření.

K zapamatování všem 
spotřebitelům!!!

1. Než objednáte zboží z ne-
známého e-shopu, zjistěte, zda 
na stránkách e-shopu je dosta-
tek informací (IČ, název fi rmy, 
její sídlo, zda má fi rma zápis 
v obchodním rejstříku…).

2. Prověřte si e-shop zadáním 
do vyhledávače a na stránkách 

Ministerstva fi nancí v ARES, 
při nálezu negativních informa-
cí obchod vůbec nekontaktujte, 
riziko by bylo příliš velké.

3. Nenechte se nachytat na 
nízké ceny, naopak v takových 
případech buďte velmi opatrní.

4. Pozorně si přečtěte smluvní 
podmínky – nenakupujte tam, 
kde v nich najdete pokuty např. 
za nepřevzetí zásilky, zrušení 
objednávky.

5. Nikdy nepřistupujte na 
platby předem, raději zboží ob-
jednejte jinde, pokud nemáte 
možnost získat doporučení od 
známých, kteří mají s fi rmou 
zkušenosti.

6. Pokud jste přesto objednal 
v podvodné fi rmě, jednejte co 
nejrychleji. Okamžitě odstupte 
od smlouvy.

7. Nevrátí-li vám prodejce pe-
níze do 30 dnů, požádejte soud 
o vydání platebního rozkazu.

8. Po vydání platebního rozkazu 
věc ihned předejte k vymáhání.

9. Pokud zjistíte, že poškoze-
ných je více, spojte se s nimi. 

10. Podejte trestní oznámení 
pro podvod. Je-li poškozených 
více, pak podejte trestní ozná-
mení společně (škoda musí být 
vyšší než 5 tisíc, aby se mohlo 
jednat o trestný čin, jinak se 
jedná jen o přestupek). Trestná 
je i příprava. -tz-

1. Pá MDDr. Siudová Eva Palackého 1334, 589 01 Třešť, tel. 567 210 820

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

3. Ne MUDr. Petra Horká
Stomatologické centrum ARTDENT s.r.o., Vrchlického 

50/5282, 586 01 Jihlava, tel. 567 331 666

4. Po Mudr. Bínová Alena Masarykova 445, 588 56 Telč-Podolí, tel. 567 213 168

5. Út MDDr. Skotáková Petra Slavíčkova 2, 586 01 Jihlava, Petra Horkátel. 567 210 991

6. St MUDr. Suchánková Ludmila náměstí Svobody 77, 588 32 Brtnice, tel. 567 216 139

7. Čt MUDr. Stavárková Pavlína Strojírenská 9/8, 586 01 Jihlava, tel. 567 132 545

8. Pá MUDr. Šimek Petr Varhánkova 227, Polná, tel. +420 567 212 218

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

10. Ne MUDr. Hlávka Jindřich
nám. 9. května 675, 588 22 Luka nad Jihlavou tel. 

567 219 588

11. Po Mudr. Plucarová Vlasta Masarykova 445, 588 56 Telč, tel. 567 213 169

12. Út MDDr. Štrejbarová Radka Masarykova 445, 588 56 Telč, tel. 567 213 173

13. St MUDr. Šulc Milan Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel. 567 574 570

14. Čt MUDr. Švandová Anselma Zrzavého 4259/12, 586 01 Jihlava, tel. 604 246 650 

15. Pá MUDr. Uxa Robert Husova 26, 586 01 Jihlava, tel. 567 300 627

16. So MUDr. Hobzová Macková Martina Vrchlického 2497/57, 58601 Jihlava, tel. 567 155 020

17. Ne MUDr. Přemysl Fučík Kostelec 87, PSČ 588 61, tel. 567 573 016

18. Po MUDr. Valenová Libuše Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel. 567 574 580

19. Út MUDr. Vaněk Tomáš Slavíčkova 2, 586 01 Jihlava, tel. 567 210 991

20. St MUDr. Vašek Zdeněk Palackého 1334, 589 01 Třešť, tel. 567 234 450

21. Čt MUDr. Vašková Soňa Palackého 1334, 589 01 Třešť, tel. 567 234 455

22. Pá MUDr. Vítů Lenka Březinova 62a, 586 01 Jihlava, tel. 567 333 470

23. So MUDr. Hořejší Eva J. Hory 1050, Třešť, tel. 567 224 184

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

25. Po MUDr. Vondráková Iva Zdravotní středisko, 588 42 Větrný Jeníkov, tel. 723 628 600

26. Út MUDr. Vrbková Taťána
Stomatologické centrum ARTDENT s.r.o., Vrchlického 

50/5282, 586 01 Jihlava, tel. 567 331 666

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

28. Čt MUDr. Zdobinská Eva Březinova 62a, 586 01 Jihlava, tel. 567 333 465

29. Pá MDDr. Zlámalíková Zuzana
Stomatologické centrum ARTDENT s.r.o., Vrchlického 

50/5282, 586 01 Jihlava, tel. 567 331 666

30. So MUDr. Hrdinová Libuše
Stomatologické centrum ARTDENT s.r.o., Vrchlického 

50/5282, 586 01 Jihlava, tel. 567 331 666

31. Ne MUDr. Chytková Věra Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel. 567 574 573
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PRODUKCE V PIVOVARU ZASTAVENY. Koncerty v rámci nedávných Dnů 
Ježka (na snímku Visací zámek) byly zřejmě na dlouhou dobu poslední hudbou 
v areálu Pivovaru Jihlava. Ten zde po naměřeném překročení zákonných hluko-
vých limitů na podnět občana Jihlavy veškeré letní hudební produkce ukončil. 
V areálu pivovaru i po celé Vysočině se následně začaly sbírat podpisy pod petici 
za novelizaci zákona, který by stanovení podmínek pro konkrétní hudební akce 
přenesl do kompetence regionálních orgánů.  Foto: Jiří Varhaník

Dobrý den,
dnes jsem četl v novinách anketu De-

satero problémů města Jihlavy. A byl 
jsem velmi zaskočen touto formulací: 
Obtěžování lidí Romy. -- Považuji za 
skandální, aby ve veřejném prostoru, 
notabene v novinách vydávaných pod 
hlavičkou Jihlavy, vycházely takovéto 
rasistické zhůvěřilosti. Předpokládám, 
že se v příštím čísle Romům omluvíte, 
jinak zvážím další postup a obrátím 
se na některou z občanskoprávních 
poraden.

S pozdravem
Jakub Vaníček

Pan Vaníček reaguje na článek 
z Novin jihlavské radnice, červenec 
2014, strana 4, článek Desatero pro-
blémů města Jihlavy očima mladých 

spoluobčanů. 
Článek a tabulka popisují skutečné 

výsledky veřejné diskuse žáků a stu-
dentů základních a středních škol. 
Účastníci Fóra mladých formulovali 
témata a oblasti, která považují ve 
městě za problematická, a hlasovali 
o jejich závažnosti, výsledek hlasování 
následně ještě ověřovala anketa. 

Noviny jihlavské radnice zveřejnily 
kompletní seznamy témat v nezměně-
ných formulacích a výsledky hlasování 
jak z fóra, tak z ankety. 

Mládež si přála na Fóru problém 
takto naformulovat, je to jejich názor 
a anketa zveřejněná v NJR poukazuje 
na skutečné výsledky hlasování. 

Mimo to se Fóra mladých zúčast-
nili také Romové (žáci ZŠ Jungman-
nova), kteří měli možnost do diskuse 
vstupovat.

 Magistrát města Jihlavy.

Z dopisů čtenářů

Jihlavský pivovar se rozhodl 
ukončit hudební produkce ve svém 
areá lu.

Stalo se tak po stížnostech lidí, 
bydlících v okolí pivovaru, na pře-
kročení hlukových limitů.

Podle slov ředitele pivovaru Jaro-
míra Kaliny pivovaru hrozily další 
peněžité sankce ze strany Krajské 
hygienické stanice, protože hlavní 
stěžovatel pan Libor Forman potvr-
dil své rozhodnutí nadále iniciovat 
měření hluku.

Pivovar svolal pro své ozná-
mení tiskovou konferenci, které 

se zúčastnil i předseda komise pro 
kulturu města Vítězslav Schrek, 
kterého jsme požádali o shrnutí 
tiskové konference. 

Jihlavský pivovar se následně při-
pojil k již probíhající petici s názvem 
„Ne likvidaci pořádání kulturních 
akcí pod širým nebem“, jejímž cílem 
je apel na přijetí zákona, který by 
stanovil výjimky pro podobné kon-
certy. Podle posledních informací po 
uzávěrce novin se rozhodlo vedení 
pivovaru proměřit hladiny hluku při 
koncertu, který uspořádalo tento 
čtvrtek. -lm-

Hudební vystoupení v pivovaru končí

Byl jsem jeden z účastníků tiskové 
konference jihlavského pivovaru, na 
které jeho ředitel Jaromír Kalina ozná-
mil ukončení hudebních produkcí v jih-
lavském pivovaru z důvodu rizika 
peněžitých sankcí za překračování 
povolených hlukových limitů při kul-
turních produkcích. Dle sdělení pana 
Kaliny je to reakce na podnět občana, 
pana Libora Formana, který měření 
inicioval poprvé již v roce 2010, kdy 
pivovar dostal první pokutu, a podruhé 
letos v červnu na Den Ježka, kdy bylo 
překročení limitů opět Krajskou hygie-
nickou stanicí zaznamenáno. 

Na jednání s vedením pivovaru mělo 
ze strany pana Formana zaznít, že 
pokud bude pivovar i nadále pokra-
čovat v produkcích, bude on iniciovat 
měření limitů hluku. Na tiskové konfe-
renci se pak pan Forman dožadoval ze 
strany pivovaru striktního dodržování 
zákona tím, že pivovar nebude vědomě 
překračovat povolený hlukový limit při 
svých kulturních produkcích. 

Na konferenci bohužel nebyl příliš 
prostor a podle mne ani příliš zájem 
diskutovat o nějakých možnostech 
nebo kompromisních řešení, což osobně 
považuji za poněkud nešťastné. Výsled-
kem tak víceméně bylo pouze shrnutí 
jednání mezi pivovarem a panem For-
manem, prohlášení pivovaru o ukon-
čení produkcí a oznámení o zahájení 
aktivit ze strany pivovaru ve věci ve-
řejné petice za zachování kulturních 
aktivit v Jihlavě a přidání se k někte-
rým již celostátně fungujícím aktivi-
tám, které chtějí změnu legislativy.

Za sebe z pozice předsedy kulturní 
komise města jsem jednoznačně vyjád-
řil politování nad tím, že kulturní ak-
tivity, které se město snaží dlouhodobě 
budovat a podporovat, by měly být ru-
šeny na základě stížností jednotlivců na 
úkor nemalého počtu návštěvníků let-
ních kulturních akcí pod širým nebem 
jenom proto, že současnou legislativní 
normu lze jen stěží dodržet. 

Určitou naději skýtá ještě nastavená 
denní norma do 22.00 hodin, ale na-
příklad noční limit po dvaadvacáté 
hodině v hodnotě 35 dB je pro jakou-
koli venkovní produkci tak nízký, že jej 
vpodstatě dodržet nelze. 

Paradoxem je, že řada dnešních lid-
ských činností generuje hluk, který tyto 
limity běžně výrazně překračuje, avšak 
u těch jsou tyto normy nastaveny zcela 
odlišně. 

Příkladem může být například do-
prava, a to i přes to, že se v tomto pří-
padě může jednat o hluk dlouhodobý, 
nikoli jednorázový jako u kulturních 

akcí. Pro představu – běžný lidský 
hovor dosahuje v noci intenzity běžně 
kolem 40 dB.

Přes rozpačitý závěr konference jsem 
veřejně avizoval, že bych moc rád hle-
dal nějaké řešení, které by bylo pro 
všechny akceptovatelné. 

Konzultoval jsem možnosti se zvu-
kaři i s pracovníky KHS. 

Jako řešení bych viděl, alespoň v ně-
kterých pravidelně se opakujících 
akcích, jako jsou právě pivovarské 
čtvrtky, ukončení produkcí skutečně do 
22 hodin či snahu o kompromis z hle-
diska intenzity zvuku produkcí se zvu-
kaři a umělci. 

Ihned po tiskové konferenci jsem 
kontaktoval pana Formana s žádostí 
o setkání a jednání v této věci. Komu-
nikace s ním se však bohužel omezila 
pouze na několik e-mailů, přičemž mě 
v posledním označil za lháře, který své 
lži zaštiťuje charitativní činností. 

K tomuto obvinění panu Formanovi 
stačila pouhá nepřesnost v mnou po-
skytnuté informaci, že jako pořadatel 
organizuji tradiční charitativní akci 
„Přijďte na koncert, pomůžete“ pod 
hlavičkou AlternativaPro již 13 let. 
Pravdou je, že akci organizuji 13 let, 
avšak pod hlavičkou AlternativaPro 
pouze 10 let (občanské sdružení Alter-
nativaPro se roku 2005 přejmenovalo 
z původního názvu Maňana). 

Nezbývá mi, než se smířit s tím, že 
ze strany pana Formana není vůle 
vést jakýkoli dialog. Jeho jediným ar-
gumentem a požadavkem tak zůstává 
bezpodmínečné dodržování zákona ze 
strany pořadatelů.

Žádný pořadatel kulturní akce však 
nedokáže s jistotou dopředu říct, zda 
překročí, či nepřekročí povolený denní 
hlukový limit. Rozhodně to není tak, 
že někdo vědomě porušuje zákon. Mě-
ření hluku je odborná činnost, kterou 
není možné v běžných podmínkách 
dělat preventivně před akcí. Hlasitost 
prostě nelze běžným poslechem nijak 
změřit. 

Pořadatelům tak v budoucnu zřejmě 
nezbude nic jiného, než kulturní akce 
pod širým nebem ve městě nepořádat, 
anebo pořádat v dobré víře, že limity 
nepřekročí, a dopředu se třást, že si 
někdo z občanů požádal bezplatně o 
měření. 

Paradoxně to vůbec nemusí být z dů-
vodu, že ho to ruší, ale prostě jen tak. 
Z principu. Protože zákon je přece 
třeba dodržovat. 

 Vítězslav Schrek ,
předseda kulturní komise 

Rady města

Pořadatelé riskují postih

Po dohodě s panem Vítem Černí-
kem, který zastupuje petiční výbor 
již fungující petice „Ne likvidaci po-
řádání kulturních akcí pod širým 
nebem“, se Pivovar Jihlava k této pe-
tici připojuje. Přikládám odkaz na 
přesný text petice:

htt ps://www.dropbox.com/
s/0prpcdlop98enex/Petice.text.pdf

Pivovar Jihlava bude postupovat 
následovně:

 po celé Vysočině domluvíme 
podpisová místa. Požádáme přede-
vším informační centra, pořadatele 
kulturních akcí, majitele našich pro-
vozoven i naše partnery, starosty 
jednotlivých obcí, politickou repre-
zentaci napříč politickým spektrem, 
apod.

 každé podpisové místo od nás 
obdrží jednoduchý grafi cký manuál 
s označením místa podpisu, text pe-
tice a podpisové archy

 s podpisem petice začneme již 
dnes, a to v jihlavské Pivovarské re-
stauraci. Tak, jak budeme síť pod-
pisových míst zvyšovat, budeme je 
uveřejňovat na FCB stránkách Pivo-
varu Jihlava. Informace k petičním 
místům lze získat i na tel.731 635 
185.

 sběr podpisů bude ukončen 
30. září 2014. Petice bude poté pře-
dána p.Vítu Černíkovi. Oslovíme 
i ostatní pořadatele kulturních akcí 
na Vysočině a požádáme je o vyjá-
dření, která předáme společně s pe-
ticí. K ukončení petice uspořádáme 
tiskovou konferenci.

 na Vysočině, na našem FCB oslo-
vila přes víkend naše iniciativa cca 
2.100 podporovatelů, 13.000 hostů 
pozvaných k vyjádření podpory, 
přes 10.000 lidí, kteří tuto událost 
zhlédli.

Ing. Jaromír Kalina
 výrobní ředitel a sládek

Informace pivovaru k petici 
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Diskuse o návrhu nového územní-
ho plánu, zejména pak přemostění 
Sasovského údolí, odkryly daleko 
vážnější problém: neschopnost ma-
gistrátu předložit odbornou obha-
jobu nového návrhu a zároveň ne-
schopnost představit plán a strategii, 
které budou ekonomicky, ekologicky 
a sociálně obhajitelné. 

Fráze, které vedení radnice stále 
opakuje, pouze prohlubují krizi ko-
munikace mezi úředníky a obyvateli.

Územní plán byl vždy o konsensu 
všech funkčních složek města, o dia-
logu a vizi. Ani jedna z těchto složek 
však nestojí na „zdravých nohou“. 

Konsensus je vnímán jako nutnost 
přijmout vše, co státní správa nadik-
tuje, a dialog v podání vedení města 
je o tom, že se za pomoci krásné apli-
kace lidem umožní vyjádřit se, ale je-
jich připomínky se šmahem hodí do 
koše. Vize, tedy to nejpodstatnější, 
pak v obhajobě prvních dvou složek 
chybí úplně. 

A tak zatímco občané Jihlavy sledují 
souboj severu proti jihu (nebo obrá-
ceně), tedy zápas o to, kde bude pro-
bíhat rozvoj v následujících letech, 
nevšímají si dostatečně jedné důležité 
maličkosti. 

Místo centralizovaného rozvoje se 
nám zastavují kompletně všechna pří-
městská sídla, která sekundárně při-
nášejí obrovské ekonomické zatížení 
města a jeho dopravy, a následnou 
nutnost stavět obchvaty či mosty. Jak 

prosté. Přes chybějící představu o bu-
doucí podobě města i současné pro-
testy je však třeba pochopit, že potře-
ba propojení Znojemské a Kosovské 
ulice bude jednou předmětem dalších 
územních plánů. 

Ta chvíle je však daleko. Do té 
doby je nutné současným územním 
plánem umožnit kvalitní využití 
stávajícího skeletu města, předlo-
žit rovné podmínky zastavitelnosti 
jak pro centrum, tak pro příměstská 
sídla, nabídnout nejen plochy, ale 
také infrastrukturu na morfologicky 
přístupných a urbanisticky vhod-
ných místech, a řídit se odborným 
názorem široké veřejnosti.

Do té doby pracujme na efektiv-
ním využití toho, co máme, a nevy-
mýšlejme chiméry a megalomanské 
příšery, jako je v současnosti pláno-
vaný most přes Sasovské údolí. 

A to je fi losofi e a vize TOP 09. 
Není to přece válka severu proti 
jihu, TOP 09 chce jen rozvíjet celé 
území Jihlavy hospodárným, udrži-
telným a rozumným způsobem ke 
spokojenosti všech občanů města.

Pokud se týká územního plánu 
z roku 2001, předpokládal rozvoj jižní 
oblasti po roce 2020, a to za dalších 
podmínek, jako je nárůst obyvatel 
nebo rozvoj průmyslu a zaměstnanos-
ti. Nic z toho v nejbližší době není ak-
tuální. Věra Podhorská

zastupitelka za TOP 09
odborný poradce: Ing. Vít Zeman

Sever proti jihu aneb územní 
plán trochu jinak

Zoo Jihlava přichystala pro návštěvníky překvapení v podobě nové odpo-
činkové zóny. Tato zóna se nachází v místě starého sadu mezi expozicí hyen a 
australskou farmou. 

Návštěvníci mohou využít několik houpacích sítí, stylových piknikových 
lehátek a velké ohniště s lavicemi. Pro kojící maminky je připraven speciální 
koutek s lavičkou. Pohodu a klid ve stínu starých stromů na dohled od zají-
mavých zvířat si s nadšením užívají malí i velcí návštěvníci. -tz-

Dva sousedící výběhy v expozi-
ci malých koček se hemží mláďaty. 
Kočkám bažinným se 27. 5. narodi-
la tři koťata, ale matka je doposud 
ukrývala před zraky návštěvníků. 
Rodiče koťat pochází z Francie a Pol-
ska, páru je nyní 10 let. 

Dvě mláďata se narodila před třemi 
týdny i ve výběhu karakalů. Samice 
je sice nespouští z dohledu, ale po-
zorní návštěvníci již mohou spatřit 

první nesmělé krůčky a skotačení 
malých karakalů. 

Odchov tuleního mláděte ze dne 
30. června se bohužel přes veškerou 
snahu ošetřujícího personálu Zoo 
Jihlava nezdařil. 

Přesto byl velmi cennou zkuše-
ností pro samici Taminu, která 
díky němu získala základní mateř-
ské návyky potřebné pro odchovy 
dalších mláďat. -tz-

Mláďata v Zoo Jihlava

Nová odpočinková zóna v Zoo 

Kotě kočky bažinné mohou vidět navštěvníci jihlavské Zoo.  Foto: archiv MMJ
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Jihlavský magistrát připravuje 
revitalizaci prostoru od náměstí 
Svobody Sráznou ulicí dolů až do 
Úvozu. 

Záměrem je rekonstruovat vodovod 
a kanalizaci, což následně umožní po-
ložit nové povrchy silnic a chodníků, 
při jedné akci se do ulic dá i nové ve-
řejné osvětlení a mobiliář, dojde na 
úpravy zeleně. Nepřehledné místo, 
kde se k ulici Srázné sbíhají ulice 
Úvoz, Gorkého, Na Stoupách a vý-
jezd od soukromého objektu, by měla 
vyřešit kruhová křižovatka. 

Jedna ucelená investice by zde vy-
řešila hned několik problémů. Pro-
jekt upraví a přidá místa k parkování, 
vozovka ve Srázné konečně přestane 
připomínat tankodrom, na chodní-
cích to nebude na vyvrtnutí kotníku, 
úpravy prospějí zeleni. 

„Dokončuje se zde soukromý projekt, 
který modernizuje a oživí prázdné prů-
myslové objekty bývalé Tesly. Pokud 
se radnici podaří prostor Srázné ulice 
upravit, v relativně krátkém čase se 
tato část města nedaleko centra výraz-
ně promění k lepšímu,“ uvedl primá-
tor Jaroslav Vymazal s připomínkou, 
že probíhají práce i nedaleko v údolí 
Malého Heulosu, kde vznikne širší 
a bezpečnější komunikace a osvětle-
ný chodník až k areálu letního kina 
a nové sportovní zázemí.

Proti úpravám zanedbaných ulic 
se žádný protest neobjevil, nicmé-
ně několik obyvatel se ozvalo proti 
části projektu, ve které se počítá 
s vybudováním kruhové křižovatky 
v Úvoze. Názory se objevily v tisku, 
na sociálních sítích i na jednání za-
stupitelstva. Podle kritiků je zde kru-
hový objezd zbytečný, je na něj málo 
prostoru, ubere parkovací místa, 

zvýší hlučnost, znemožní zásobová-
ní prodejen apod. 

„Místo je nepřehledné, z dopravního 
hlediska nebezpečné, sbíhá se zde pět 
silnic, parkování je tu chaotické, chybí 
zde bezpečné a bezbariérové přecho-
dy a osvětlení ulic. Kdo tento prostor 
nezná, těžko se zde orientuje. Navržené 
řešení tyto problémy odstraní. Přehled-
nost a bezpečnost se zvýší výrazným 
způsobem,“ poznamenal vedoucí od-
dělení investic Miroslav Kašík s tím, 
že k projektu se vyjádřily všechny 
dotčené orgány kladně.

Jiný názor má úřad i na obavy ze 
zvýšení hluku. „Současné dlážděné 
povrchy komunikací, navíc v tomto 
stavu, jsou hlučné. Dlažbu nahradí as-
falt, hlučnost se sníží významně. V ne-
poslední řadě plánované úpravy pro-
spějí tomuto prostoru i co do vzhledu,“ 
dodal Miroslav Kašík.

Provozovatelé prodejen uvádí, že 
kruhový objezd znemožní zásobová-
ní. „Nyní před prodejnami může kdo-
koliv zapakovat třeba na celý den a zá-
sobování se k prodejně nedostane. Při 
rekonstrukci před prodejnami vznikne 
samostatný záliv s parkovacími místy 
s maximální dobou parkování 30 
minut. Zákazníci zaparkují a nakou-
pí si, ale nikdo nebude moci blokovat 
místo celý den nebo několik dní,“ uvedl 
vedoucí odboru dopravy Ján Tinka. 

Několik obyvatel z okolí uvažova-
ného kruhového objezdu jednalo se 
zástupci úřadu, kteří se jim pokoušeli 
situaci vysvětlit, občané ale vysvětlení 
nepřijali a podali námitku k územní-
mu řízení. Námitku vyřizuje Krajský 
úřad Kraje Vysočina, v době uzávěrky 
nebylo rozhodnutí známé. 

„Vnímáme připomínky obyvatel, 
pokud jsou relevantní, rádi projek-

Kruhový objezd v Úvozu vyvolal emoce

ty podle přání veřejnosti upravíme. 
Ale nejsem si jist, zda v tomto přípa-
dě obavy ze změny nejsou silnější než 
reálné argumenty pro úpravu tohoto 
místa. Projekt dává smysl jako celek, 
nějak ho dále upravovat nebo dělit by 
nebylo vhodné,“ uvedl primátor Jaro-

slav Vymazal. 
Náklady na revitalizaci Srázné 

ulice vyjdou odhadem na pětaše-
desát milionů korun, město bude 
žádat o dotaci z evropských fondů, 
která by mohla pokrýt až 85 % 
uznatelných výdajů.  -tz-

Dub rostoucí nedaleko Jihlavy – 
Heroltic se dostal mezi dvanáct fi -
nalistů soutěže Strom roku 2014. 
Porota soutěže vybrala jihlavského 
zástupce mezi 85 přihlášenými stro-
my 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 organizova-
né Nadací Partnerství poslali pra-
covníci jihlavského magistrátu. Vý-
jimečného stromu si zástupci úřadu 
začali více všímat v loňském roce, 
kdy probíhala renovace křížku skry-
tého právě pod větvemi mohutného 
stromu. Přihláška doplněná krátkou 
povídkou a fotografi í a samozřejmě 
strom samotný zaujal a porota jej 
zařadila do fi nále. Který z nominova-
ných stromů se stane Stromem roku 
2014 rozhodne hlasování veřejnos-
ti. Hlasování bude probíhat od 15. 
června do 10. října 2014. Podmínky 
hlasování 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 mohly 
stát zajímavou vycházkovou trasou pro 
obyvatele nejen těchto místních částí. 
Nedaleko roste uprostřed polí stará hru-
šeň. Vycházková trasa by mohla oba 
stromy propojovat. Oba stromy jsme 

navrhli na vyhlášení jako stromy pa-
mátné,“ dodala Martina Gregorová.

Jasno už je také v tom, jak by se na-
ložilo s případnou výhrou v soutěži. 
„Z výtěžku bychom nechali dub ošet-
řit,“ popsala Martina 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 rozhod-
ne hlasování veřejnosti na webu. Foto: Lenka Grosmannová

Jak lze domluvit tuto službu? 
Za imobilního občana se na úřad 

dostaví jím pověřená osoba, která 
předloží dosavadní občanský průkaz 
žadatele a případně doloží změnu 
údajů, např. změnu stavu. Pracovni-
ce údaje zkontrolují a domluví si ter-
mín osobní návštěvy. 

Jak je prováděna tato služba? 
Pracovnice úřadu osobně navštíví 

imobilního klienta s již předchys-
tanou žádostí, klienta vyfotografu-
jí, a pokud je to možné, klient se na 
žádost podepíše. Do 30 dnů pra-
covnice klienta navštíví znovu s  vy-
hotoveným občanským průkazem. 
Návštěvy jsou uskutečňované vždy 
po předchozí telefonické domluvě 
s pověřenou osobou. Je dobré, aby 
u klienta byl přítomen někdo z jeho 
blízkých a usnadnil komunikaci pra-
covnic s klientem. 

Kolik tato služba stojí? 
Samotná služba je bezplatná, zů-

stává ale povinnost uhradit správní 
poplatek, pokud tak stanoví zákon, 
např. z důvodu ztráty či odcizení. 

Kontaktní místo a osoba: vchod 
z ulice Hluboká 8, Jihlava, III. patro, 
Zdeňka Šanderová, tel.: 567 167 255, 
e-mail: zdenka.sanderova@jihlava-
city.cz.

Občanské průkazy 
pro imobilní občany
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Pro programové období 2007-
2013 zpracovalo statutární město 
Jihlava strategický dokument Inte-
grovaný plán rozvoje města (IPRM), 
který sloužil k posílení všestranné-
ho a udržitelného rozvoje města 
a umožnil podporu ze strukturálních 
fondů Evropské unie. Díky tomu-
to strategickému dokumentu byla 
umožněna realizace celé řady projek-
tů na území města. V současné době 
se jedná např. o projekty Sportovně 
relaxační centrum Český mlýn nebo 
Revitalizace části parku Malý Heu-
los – II. etapa. 

V souvislosti s přípravou statutární-
ho města Jihlavy na programové ob-
dobí 2014–2020 je připravován nový 
strategický dokument, tzv. Integro-
vaný plán rozvoje území (IPRÚ), 
který je navržen pro vybraná statutár-
ní města a umožní navázat na dyna-
mický rozvoj z předchozích let. 

Strategie IPRÚ umožní zejména 
řešení nejvýznamnějších rozvojo-
vých projektů města a jeho partnerů, 
které se budou vzájemně doplňovat 
a budou mít prokazatelný dopad 
do území města a jeho okolí. Kvalit-
ně zpracovaná integrovaná strategie 
podpoří připravenost statutárního 
města Jihlavy na čerpání evropských 
fi nančních prostředků.

Po výběrovém řízení na zpraco-
vatele strategie bylo v měsíci červ-
nu 2014 zahájeno zpracování do-
kumentu IPRÚ a během července 
2014 byla vytvořena pracovní verze 
analytické části dokumentu. V sou-
časné době je připravována část ná-
vrhová. 

Zpracování těchto součástí do-
kumentu je společně s příslušnou 
administrativní kapacitou spolufi -
nancováno v rámci projektu „Vznik 
integrované strategie pro Integrova-
ný plán rozvoje území města Jihlavy“ 
z Operačního programu Technic-
ká pomoc 2007-2013, Prioritní osa 
8.3a – Administrativní a absorpční 
kapacita – cíl Konvergence. 

Celkové náklady projektu činí dle 
schválené žádosti o dotaci 1,4 mil. 
Kč a jsou ze 100 % hrazeny z dotace, 
přičemž dotace z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj představuje 85 
%, tj. 1,19 mil. Kč. Realizace projek-
tu bude ukončena do 31. 08. 2014.

Kromě projektů zařazených v rámci 
IPRÚ bude statutární město Jihlava 
nadále pokračovat také v přípravě 
dalších individuálních projektů spo-
lufi nancovaných ze strukturálních 
a investičních fondů EU a vycházejí-
cích z příslušných oborových strate-
gií a koncepcí.  -tz-

Integrovaná strategie města 
Jihlavy pro nové programové 

období 2014-2020
Počátkem srpna ofi ciálně začne 

na břehu řeky Jihlavy (poblíž 
mostu v Pražské ulici) stavba ro-
dinného parku Robinson. 

Park nabídne sportovní a zábavní 
atrakce především pro děti – tram-
políny, horolezecké stěny, prolézač-
ky, skluzavky, bludiště, hřiště apod. 

Stavba by měla být dokončena do 
letních prázdnin příštího roku. 

Náplň parku vhodně doplňuje na-
bídku volnočasových aktivit v údolí 
podél řeky. Jde o soukromou investici 
s podporou fondů EU, město Ji hlava 
zahrnula centrum Robinson do Inte-
grovaného plánu rozvoje města.  -tz-

Robinson vyroste u řeky 

Měsíc od spuštění se do progra-
mu motivačních plateb za odpad 
zapojilo více než šest stovek oby-
vatel města. 

Občané Jihlavy mohou mít nižší 
poplatek za svoz komunálního od-
padu. Lidé zapojení do Programu 
zodpovědného nakládání s odpady 
budou mít slevu na poplatku ve výši 
65 korun, například čtyřčlenná ro-
dina tak ušetří 260 korun. Sleva na 
poplatku bude poskytnuta v roce 
2015.

Radnice vytvořila tři způsoby, kte-
rými lidé mohou ušetřit. 

„Jednou z možností je dvakrát za 
půl roku přinést na kterýkoliv z ji-
hlavských sběrných dvorů například 
bioodpad, nebezpečné odpady, elek-
trozařízení nebo kovy,“ uvádí vedou-
cí odboru životního prostředí Ka-
tarína Ruschková. 

Nejprve je nutné se na magistrátu 
na ekonomickém odboru do systé-
mu zaregistrovat. K evidenci ná-
vštěv sběrných dvorů pak poslouží 
buď už zavedená Jihlavská karta, 
nebo „odpadová“ karta, kterou 
dostane zájemce při registraci na 
magistrátu. Tento krok už udělalo 
více než 500 zástupců jihlavských 
domácností.

Další cestou pro získání slevy je 
to, že lidé požádají na odboru život-
ního prostředí o snížení počtu nebo 
objemu svých nádob na komunální 
odpad, nebo požádají o nižší četnost 
vývozu nádob. Tuto cestu dosud 
zvolilo 64 domácností.

Do třetice je možné slevy dosáh-
nout tím, že se obyvatelé zapojí do 
systému třídění biologicky rozloži-
telného odpadu. Tuto možnost mají 
zatím pouze obyvatelé městských 
částí Zborná a Pávov, kde byl letos 

v březnu zahájen pilotní program 
svozu bioodpadu. 

Zde se do programu zapojilo 52 
domácností. 

„Zatím se ještě nezapojilo do progra-
mu 34 domácností, které mají umístě-
né nádoby na bioodpad,“ uvedl Jan 
Machančík z odboru životního pro-
středí. Radnice usiluje, aby svoz bi-
oodpadu v celém městě byl zaveden 
od roku 2016.

Bližší informace o Programu zod-
povědného nakládání s odpady na-
jdete na webu www.odpadyjihlavy.cz, 
v sekci Praktické informace, nebo je 
možné se dotazovat telefonicky (567 
167 111), osobně nebo e-mailem na 
adrese tridime.odpad@jihlava-city.cz.

Jihlava již řadu let zaujímá k od-
padům jednoznačný a srozumitelný 
postoj. V maximální míře je třeba 
omezit vznik odpadu a zajistit jeho 
recyklaci. 

V průměru každý obyvatel Jihlavy 
včetně novorozenců vyprodukoval 
v loňském roce 282 kg komunálního 
odpadu, z toho se podařilo vytřídit 
82 kg, tedy 29 procent. 

V průměru tak po každém obyva-
teli Jihlavy zbude 200 kg odpadu, 
který končí bez užitku na skládce. 
Jihlava chce dosáhnout navýšení 
procenta vytříděného odpadu na 
50 procent. 

„Město se k tomu snaží vytvářet co 
nejvhodnější podmínky jak technicky 
například zřizováním sběrných dvorů 
a zajišťováním sítě kontejnerových 
stání na separovaný odpad, tak osvě-
tou nebo právě motivačními platbami. 
Uvidíme, jak bude program fungovat, 
v dalších krocích je možné jej upravo-
vat a vylepšovat,“ uvedl náměstek pri-
mátora pro životní prostředí Rudolf 
Chloupek. -tz-

Už stovky lidí si zařídily 
nižší poplatek za odpad

Městská policie Jihlava pořá-
dá v období od června do září pět 
preventivních akcí s názvem „Bez-
pečně na cyklostezce“. Jihlavští 
strážníci se budou věnovat uživa-
telům cyklostezek, zejména cyk-
listům a in-bruslařům.

V termínech 2. srpna a 12. září 
se na vytipovaných cyklostez-
kách v době od 14.00 do 18.00 
a v zářijovém termínu od 17.00 
do 21.00 hodin strážníci zaměří 
na předepsanou výbavu kola, vy-
bavení in-bruslařů a vhodné pou-
žívání ochranných prvků výstroje 
– ochranné přilby, chrániče i tam, 
kde to sice zákon nestanovuje, ale 
s ohledem na ochranu zdraví a pre-
venci proti úrazům se jejich použi-
tí jeví jako potřebné. 

Součástí zářijové akce bude apel 
na dodržování zásady Být viděn 
a používání reflexních prvků. 

Akce se konají 12. září na cyklos-
tezce u Vodního ráje, 2. srpna na 
cyklostezce ve Starých Horách v Jih-
lavě (u restaurace Starka). 

„Cílem tohoto programu je zvýšit bez-
pečnost na cyklostezkách, zvláště pak 
v místech, kde se mohou pohybovat 
chodci. Odbornou radou chceme pomo-
ci cyklistům k tomu, aby měli správně 
vybavené a seřízené kolo,“ říká ředitel 
městské policie Jan Frenc.

Zájemci mohou při akcích využít 
i nabídku cyklooblečení, zúčast-
něné fi rmy budou nabízet seřízení 
a servis kol a jeho možnost dovy-
bavení. Během první červnové akce 
zapůjčila zájemcům fi rma Sportvel 
koloběžky a brusle. 

Cyklisté a ostatní účastníci se 
mohou účastnit testování znalostí, 
po jejich absolvování obdrží drobné 
ceny. 

K hlavním participujícím orga-
nizacím patří BESIP, střídavě se 
budou prezentovat fi rmy HIPP-
cycles, Kritzner a Sportvel, který je 
spíše zaměřený na vybavení pro in-
bruslaře. 

Z pojišťoven přislíbila účast ZPMV, 
VZP, a dále humanitární občanské 
sdružení Český červený kříž.

Jedná se o druhý ročník této akce. 
Městská policie se za pomoci toho-
to preventivního programu snaží 
reagovat na problémy, se kterými se 
během své činnosti setkává. 

„Po zkušenostech za největší problém 
považujeme nerespektování pravidel na 
cyklostezce, bezohlednou a nebezpeč-
nou jízdou, využívání chodníku k jízdě 
na kole, jízdu cyklistů pod vlivem al-
koholu a jízda za snížené viditelnos-
ti,“ uvedl ředitel městské policie Jan 
Frenc.  -tz-

Pokračují preventivní akce 
Bezpečně na cyklostezce

RODINNÝ park Robinson bude nabízet sportovní a závabní atrakce především 
dětem.  Repro: archiv MMJ
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Zastupitelé města rozdělili další dotace
Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva Jihlavy, konaného dne 10. 6. 2014 
(Redakčně kráceno – pozn. redakce)

Usnesení č. 176/14-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e 

uzavření Smlouvy o úvěru do výše 130 mil. Kč s Československou obchod-
ní bankou, a. s. se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 podle přílohy 
č.j.: MMJ/EO/2327/2014.

Usnesení č. 179/14-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e 

provedení rozpočtového opatření – zvýšení tř. 8 Financování – dlouhodobé 
přijaté půjčené prostředky o částku 130.000.000,- Kč a zvýšení

tř. 6 Kapitálové výdaje (odbor rozvoje města)
akce Letiště Jihlava – dostavba zpevněné dráhy 42.000.000,- Kč
tř. 5 a 6 Projekty (odbor informatiky)
Komunikační infrastruktura statutárního města Jihlavy a centrum 

ICT služeb 35.000.000,- Kč
Integrace informačních systémů statutárního města Jihlavy 

15.000.000,- Kč
Konsolidace HW a SW úřadu – zvýšení bezpečnosti 5.000.000,- Kč
tř. 5 a 6 Projekty (odbor rozvoje města)
Regenerace veřejných prostranství – ul. Srázná, Jihlava 12.000.000,- Kč
Snížení energetické náročnosti základních škol Demlova 32 a 34, Jih-

lava 10.000.000,- Kč
Snížení energetické náročnosti ZŠ Jungmannova 6, Jihlava 

11.000.000,- Kč
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 193/14-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e 

poskytnutí dotace – Montessori Jihlava na podporu založení nové Mon-
tessori základní školy v Jihlavě ve výši 211.377,- Kč dle žádosti č.j.: MMJ/
EO/2328/2014

a  s c h v a l u j e 

provedení rozpočtového opatření – převod z rezervy běžných výdajů ve vý-
ši 211.377,- Kč na neinvestiční dotaci pro Montessori Jihlava na podporu za-
ložení nové Montessori základní školy v Jihlavě dle zdůvodnění.

Usnesení č. 196/14-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e 

poskytnutí fi nančních dotací
Tyfl o Vysočina Jihlava o. p. s. 20.000 Kč
Havlíčkova 38, Jihlava
na zajištění části provozních nákladů poskytované sociální služby Sociálně 

terapeutické dílny v období celého roku 2014

Tyfl o Vysočina Jihlava o. p. s. 15.000 Kč
Havlíčkova 38, Jihlava
na zajištění části provozních nákladů poskytované sociální služby Osobní 

asistence v období celého roku 2014

Tyfl o Vysočina Jihlava o. p. s. 20.000 Kč
Havlíčkova 38, Jihlava
na zajištění části provozních nákladů poskytované sociální služby Odborné 

sociální poradenství v období celého roku 2014

Tyfl o Vysočina Jihlava o. p. s. 25.000 Kč
Havlíčkova 38, Jihlava

na zajištění části provozních nákladů poskytované sociální služby Centra 
denních služeb v období celého roku 2014

Usnesení č. 197/14-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e 

poskytnutí dotace na rok 2014 na základě výzvy v oblasti sportu a volného 
času v rámci okruhu „Dlouhodobá činnost organizace – členská základna do 
19 let (k 31. 12. 2013)“ subjektům:

Sportovní klub Jihlava, o. s. (IČ 00543241) 127.700 Kč
z toho: pro oddíl hokejbalu 25.200 Kč

pro oddíl juda 56.100 Kč
pro oddíl zápasu Ř-Ř 15.500 Kč
pro oddíl karate 1.600 Kč
pro oddíl moderní gymnastiky 14.800 Kč
pro oddíl národní házené 14.500 Kč

Florbalová škola Jihlava, o. s. (IČ 26987121) 60.000 Kč
Jihlavský plavecký klub AXIS (IČ 63438216) 98.700 Kč
Basketbalový klub Jihlava, o. s. (IČ 62797972) 130.400 Kč
Tenisový klub Spartak Jihlava (IČ 60545348) 61.300 Kč
Club sportů Jihlava (IČ 26609169) 59.400 Kč
Taneční klub Street Busters o. s. ( IČ 22728805) 54.500 Kč
Dotaci lze čerpat na tyto náklady: na honoráře a odměny rozhodčích, sči-

tatelů, porotců, lékařský dozor na akcích, pronájmy prostor včetně ostatních 
služeb s nájmem bezprostředně souvisejících, služby v rámci technického za-
jištění (ozvučení, osvětlení, videoprojekční technika, pronájem zařízení včet-
ně dopravy bezprostředně související), dopravu, cestovné a ubytování roz-
hodčích a aktérů, souvisejících s projektem, propagaci (grafi cké návrhy, tisk, 
kopírování, distribuce, výlep plakátů, pronájem výlepových ploch, propagace 
na webu a jiné služby bezprostředně s propagací související), materiálové ná-
klady včetně nákupu drobných cen a odměn (nikoliv fi nančních), diplomy, 
služby spojů, startovné a vklady do soutěží

Usnesení č. 198/14-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e 

poskytnutí dotace subjektu D-cinema, s. r. o. 750.000 Kč na realizaci pro-
jektu Provozování kina Dukla Jihlava, a to na úhradu nákladů: na pronájem 
prostor včetně ostatních služeb s nájmem bezprostředně souvisejících, na 
energie, na propagaci, na dopravu fi lmových kopií, na půjčovné fi lmů

Usnesení č. 199/14-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e 

poskytnutí dotace na projekt v oblasti kultura – subjektu: Pramínek Jihla-
va, o. s. 60.000 Kč na realizaci cesty za účelem reprezentace v rámci projek-
tu „Nominace na reprezentaci ČR na šesti folklorních festivalech v Mexiku“ 
na úhradu nákladů na dopravu

Usnesení č. 200/14-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e 

poskytnutí dotace z Fondu pro opravy domů na obnovu vnějších povrchů 
nemovitostí a ostatních ploch poškozených sprejery v celkové výši 19 490 Kč 
těmto žadatelům:

Společenství vlastníků byt. jednotek pro dům Na Kopci 4197/16, 
Ji hlava  420 Kč

Střední škola stavební, Žižkova 20, Jihlava 4 550 Kč
Střední škola stavební, Žižkova 20, Jihlava  14 520 Kč
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Usnesení č. 201/14-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

r u š í

usnesení č. 113/14-ZM ze dne 15. 4. 2014 

a schvaluje

seznam akcí zařazených do Programu regenerace MPR na rok 2014

církevní: kostel sv. Jakuba Většího, kostel Nanebevzetí Panny Marie
        soukromé: Husova 33, Husova 36, Hotel Zlatá hvězda (Kosmákova 2 

a 4, Masarykovo nám. 32), Masarykovo nám. 41 a Znojemská 2
a souhlasí
s vyplacením fi nančních prostředků z rozpočtu statutárního města Jihlavy 

(SMJ) a Ministerstva kultury ČR (MK) majitelům nemovitých kulturních pa-
mátek:

Královská kanonie premonstrátů na Stra-
hově, Strahovské nádv. 1, 118 00 Praha 

24.000,- Kč 11.000,- Kč

kostel sv. Jakuba Většího – restaurování pozdně gotického portálu v pod-
věží

Provincie Řádu minoritů v ČR, Minorit-
ská 1, Brno

134.000,- Kč 66.000,- Kč

kostel Nanebevzetí Panny Marie – výměna části krytiny, restaurování vcho-
dových dveří kostela

Společenství vlastníků jednotek obyt-
ného domu Husova 1284/33, Husova 33, 
Jihlava

87.000,- Kč 86.000,- Kč

Husova 33 – obnova společných prostor (omítky, podlahy, schodiště), ob-
nova vchodových dveří, výměna oken 

Jiří Mutl a Alena Mutlová, Jihlava 42.000,- Kč 40.000,- Kč

Husova 36 – obnova dvorní fasády, výměna uličních oken, výkladce a vcho-
dových dveří

ATIS Jihlava spol. s r.o., Ohradní 1421, 
Praha 4

312.000,- Kč 310.000,- Kč

Hotel Zlatá hvězda – obnova a restaurování uliční fasády, oprava vnitřních 
omítek, obnova a výměna oken

Miloslava Eliášová, Brno a Ing. Milan 
Malana, Brno

24.000,- Kč 23.000,- Kč

Masarykovo nám. 41 – obnova fasády, restaurování kamenných ostění 
a říms

FABES s.r.o., Bezručova 7, Jihlava a Ing. 
Michal Ščepka, Leoše Janáčka 15, Jihlava 
a Ing. Kamila Ščepková, Leoše Janáčka 15, 
Jihlava

65.000,- Kč 64.000,- Kč

Znojemská 2 – obnova oken

Usnesení č. 205/14-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e 

poskytnutí neinvestiční dotace společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY 
s. r. o., Havlíčkova 64, 586 01 Jihlava, ve výši 500 tis. Kč na úhradu nákla-
dů spojených s provozem areálu Amfi teátru Březinovy sady v Jihlavě na rok 
2014.

Usnesení č. 206/14-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e 

poskytnutí fi nančního daru ve výši 50.000 Kč HC Dukla Jihlava, s. r. o. na 
uspořádání akce DEN VÍTĚZŮ dle zdůvodnění a přílohy JID: 84845/2014/
MMJ, č.j.: MMJ/OŠKT/604/2014

a  u k l á d á 

vedoucímu odboru školství, kultury a tělovýchovy zabezpečit uzavření Da-
rovací smlouvy.

Usnesení č. 209/14-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e 

Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014, kterou se stanoví systém shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních od-
padů vznikajících na území statutárního města Jihlava a systém nakládání se 
stavebním odpadem dle přílohy pod č.j.: MMJ/OŽP/3887/2014.

Usnesení č. 210/14-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e 

Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2014 o poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů dle přílohy č.j.: MMJ/EO/2384/2014.

Usnesení č. 263/14-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

n a v r h u j e

zástupce statutárního města Jihlavy v představenstvu obchodní společnosti 
Dopravní podnik města Jihlavy, a.s., pana Ing. Josefa Vilíma, bydlištěm Velký 
Beranov 322 

a  n a v r h u j e 

zástupce statutárního města Jihlavy v dozorčí radě obchodní společnos-
ti Dopravní podnik města Jihlavy, a.s., pana JUDr. Jana Ševčíka, bytem Ve 
Vilách 329/4, Jihlava a paní Ing. Kateřinu Sychrovou, bytem Bratří Čapků 
2433/25, Jihlava.

Usnesení č. 264/14-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

n a v r h u j e

zástupce statutárního města Jihlavy v představenstvu obchodní společnos-
ti TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s., pana PaedDr. Ing. Rudolfa Chloupka, 
bytem Nad Plovárnou 3931/53, Jihlava

a  n a v r h u j e

nového zástupce statutárního města Jihlavy v dozorčí radě obchodní spo-
lečnosti TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s., paní Ing. Marii Veselou, bytem 
U Hřbitova 2772/14, Jihlava.

Usnesení č. 265/14-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

n a v r h u j e

odvolání zástupce statutárního města Jihlavy v dozorčí radě obchodní spo-
lečnosti Jihlavské vodovody a kanalizace a.s., paní Ing. Dagmar Kosovou, by-
tem Březinova 3664/35, Jihlava

a  n a v r h u j e

nového zástupce statutárního města Jihlavy v dozorčí radě obchodní spo-
lečnosti Jihlavské vodovody a kanalizace a.s., pana Mgr. Bc. Jana Jaroše, DiS., 
bytem U Pivovaru 2856/2, Jihlava.

Usnesení č. 266/14-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

n a v r h u j e

nové zástupce statutárního města Jihlavy v představenstvu obchodní spo-
lečnosti Jihlavské vodovody a kanalizace a.s.: 

paní Věru Podhorskou, bytem Benešova 9, Jihlava
pana Ing. Martina Hyského, bytem Rantířovská 39, Jihlava
pana Františka Zelníčka, bytem Matky Boží 5, Jihlava

Ing. Jaroslav Vymazal primátor,
František Zelníček náměstek primátora
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Městská knihovna 
Hluboká 1, Jihlava, 
tel. 567 167 850, 
fax: 567 167 853

e-mail: knihovna@knihovna-ji.
cz, htt p://www.knihovna-ji.cz/

Městská knihovna nabízí své 
služby: v oddělení pro dospělé, 
v dětském oddělení, v hudebním 
oddělení a na svých pobočkách. 
Čtenářský poplatek za rok činí: 
dospělí 120,- Kč, děti 30,- Kč. 

30. 6. – 29. 8. 2014 – změna 
provozní doby během prázd-
nin:

Hlavní budova – Hluboká 1 
oddělení pro dospělé, studov-

na a čítárna, internetová studov-
na, dětské oddělení, studovna 
pro mládež, hudební oddělení, 
zvuková knihovna.
PO 8.00–11.30 12.30–18.00
ÚT zavřeno
ST 8.00–11.30 12.30–18.00
ČT 8.00–13.00
PÁ 8.00–11.30 12.30–18.00
Pobočky – Bedřichov, Březino-
va a Horní Kosov mají normální 
otevírací dobu. 

Uzavření poboček z důvodu 
dovolené:

Bedřichov – 7. 7. – 25. 7. a 11. 
8. – 13. 8. 2014

Březinova – 28. 7. – 15. 8. 
a 22. 8. 2014

Horní Kosov – 18. 7. – 1. 8. 
a 25. 8. – 29. 8. 2014

Výstavy

OZVĚNY MINULOSTI – DO-
TEKY KRÁSNA 

Stálá expozice Oblastní galerie 
Vysočiny v Jihlavě Instalace stálé 
expozice Oblastní galerie Vysočiny 
je tentokrát zaměřena především 
na české umění 20. století. Na vý-
stavě s příznačným názvem „Ozvě-
ny minulosti – doteky krásna“ je 
možné opět vidět to nejlepší, co 
může galerie ze svých sbírek nabíd-
nout. Nachází se zde široká škála 
uměleckých děl, sestavených pře-
vážně chronologicky tak, jak to do-
voluje dispoziční řešení výstavních 

sálů, která nastiňují všechny hlavní 
tendence a směry českého umění 
v daném časovém horizontu. 

OGV, Masarykovo nám. 24

HMATOVÉ SOCHAŘSTVÍ 
Stálá expozice umění nevidomých 

autorů ze sbírky Oblastní galerie 
Vysočiny v Jihlavě. Expozice pre-
zentuje plastickou tvorbu nevido-
mých autorů a pokládá otázky po 
možné defi nici odborných kritérií 
výtvarných kvalit těchto artefaktů.

OGV, Galerie Alternativa, budo-
va Komenského 10

do 3. 8.
HELENA TOMANOVÁ: OB-

RA ZY
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

do 17. 8. 
VÁCLAV RA DIMSKÝ. NA VL-

NÁCH IMPRESIONISMU 
Václav Radimský byl český malíř, 

krajinář přelomu 19. a 20. stole-
tí, zanícený impresionista, přítel 
Paula Cézanna a Clauda Moneta. 
Jako jeden z mála českých umělců 
dosáhl skutečného uznání na pa-
řížských Salonech. 

OGV, Masarykovo náměstí 24

do 24. 8.
ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY NA 

VYSOČINĚ
Výstava představí výjimečnost 

židovských památek na Vysočině 
– nejen ghett o v Třebíči, ale také 
další židovské čtvrtě, hřbitovy a sy-
nagogy, z nichž některé nemají 
v rámci České republiky obdobu.

Muzeum Vysočiny Jihlava

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

sy v umění Výstava představí umě-
lecká díla vznikající v krajině, která 
využívají ke svému vzniku přírodní 
procesy, reagují na změny život-
ního prostředí a vytvářejí jemné 
zásahy do krajiny. Součástí dopro-
vodného programu bude meziná-
rodní sympozium s účastí umělců 
a kurátorů, procházky v krajině 
a akce ve veřejném prostoru. 

OGV, Komenského 10

do 31. 8. 
RUCE V MOŘI FAZOLO-

VÝCH KVĚTŮ

Karolína Rossi – Nikola Brabco-
vá – 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, Ko-
menského 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 pro-
dejní galerie Denního a týdenního 
stacionáře Jihlava, Husova 16

do 31. 8. 
SOFIINA VOLBA PO ČESKU
Inspirující příběhy těch, kteří 

se nebáli pomáhat. Výstava před-
stavuje příběh židovských dětí 
a mladých lidí, kteří se zachránili 
útěkem do Dánska a do Švédska. 
Judita Matyášová, česká novinář-
ka a externí badatelka Vojenského 
historického ústavu Praha, mapu-
je osudy těchto „dětí“ (nyní je jim 
88–89 let) po celém světě. Vypráví 
o dosud neznámé kapitole českých 
dějin, která pokračuje do Skandi-
návie, Izraele a řady dalších zemí.

Magistrát města Jihlavy, Masary-
kovo nám. 1

do 1. 9. 
„SPŘÍZNĚNI UMĚNÍM“
Výtvarné práce žáků ZUŠ Jihlava.
Městská knihovna 
do 7. 9.
KA REL SLIMÁČEK: POHLE-

DY POD POKLIČKU 
Výstava poodhalí, jak ze surové 

fotografi e vznikne poutavý foto-
grafi cký obraz.

Kavárna Muzeum.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

do 7. 9.
JINDŘICH ROHÁČEK: MOU-

CHY A SURREALISMUS
Originální surrealistické pero-

kresby vědce, entomologa a speci-
alisty na řád dvoukřídlého hmyzu 
Jindřicha Roháčka.

Muzeum Vysočiny Jihlava

do 7. 9.
K LOVU, BOJI, NA PARÁDU
Malé nahlédnutí do muzejních 

sbírek militárií a textilu.
Muzeum Vysočiny Jihlava

do 7. 9. 
BRÁNA DO POHÁDKO-

VÉHO SVĚTA SKŘÍTKŮ 
A STRA ŠIDEL

VÝSTAVA PRO VELKÝ ZÁ-
JEM PRODLOUŽENA DO 7. 
9. 2014!

Pohádkové postavičky a skřítci 
z dílny spisovatelky a ilustrátorky 
Vítězslavy Klimtové. Vstupné: 40 
Kč dospělí, 30 Kč děti, studenti 
a senioři a ZTP, 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, Věžní 1

do 12. 9. 
MILOSLAV NOVÁČEK – 

GRA FIKA 
Minigalerie Trifoil, grafi cké papí-

ry, Husova 10

do 14. 9.
UMĚLECKÝ SMALT FRÝD-

LANT NAD OSTRA VICÍ
Pořadatel: statutární město Jihlava
Výstava vybraná z expozice 

uměleckého smaltu ve Frýdlantu 
nad Ostravicí, která na moder-
ní tvorbě umělců ukazuje využi-
tí staré technologie smaltu. Od 
roku 1999 zde jsou práce více 
než dvacítky umělců z celé Ev-
ropy, kteří se zúčastňují meziná-
rodních sympozií Frýdlantský 
umělecký smalt. Jedná se o jedi-
nečnou evropskou sbírku smaltu 
svého druhu.

Dům Gustava Mahlera, Znojem-
ská 4

do 15. 9.
Soutěžní výstava výkresů žáků 

ZŠ Seifertova na téma „LETNÍ 
PRÁZDNINY NA OBRÁZKU“ 

Kavárna Dena, Fibichova 28

do 21. 9.
FRA NTIŠEK DÖRFL 
Retrospektivní výstava – průřez 

dosavadní tvorbou jihlavského vý-
tvarníka. 

Muzeum Vysočiny Jihlava

do 30. 9. 
FOTOÚLOVKY – fotografi e 

zvířat a přírody 
Ing. Milan Slavinger a Ing. Karel 

Ženíšek.
Zoo Jihlava, hlavní vstupní areál

do 30. 9.
NORSKO 
Fotografi cká výstava Ing. Stanisla-

va Vorálka.
Zoo Jihlava, hlavní vstupní areál

do 30. 9.
ETIOPIE – PRA VĚKÉ OKO 
Fotografi cká výstava Radky a Da-

vida Švejnohových.
Zoo Jihlava, africká vesnice Ma-

tongo – škola 

do 30. 9.
Originální africké batiky BURKI-

NA FASO – prodejní výstava 
Zoo Jihlava, africká vesnice Ma-

tongo – škola



do 30. 9.
ZVINO VA AFRICA 
Prodejní výstava originálních dře-

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

tongo – areál.
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10

do 30. 11. 
Irena Fila Wagnerová: HLEDÁ-

NÍ ŘÁDU
LBBW BANK, Masarykovo ná-

městí 17

7. 8. – 30. 9. 
ALOIS JURKA : MYSTICKÉ 

OBRA ZY 
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

28. 8. – 19. 10. 
OD HRA DIŠTĚ K HRA DU. 

ČESKO RA KOUSKÉ POMEZÍ 
Výstava představí obrazy z posled-

ních tří staletí zachycující fortifi kač-
ní architekturu česko-rakouského 
pomezí. Projekt je připravován ve 
spolupráci se zemským muzeem 
v dolnorakouském St. Pöltenu. Ver-
nisáž 28. 8. v 17.00 hodin.

OGV, Masarykovo nám. 24
Městská knihovna

18. 6. – 1. 9.
„SPŘÍZNĚNI UMĚNÍM“
Výtvarné práce žáků ZUŠ Jihlava.

Divadlo Na Kopečku
Psychiatrická nemocnice, 

Brněnská 54

31. 8. 15.00 
HRNEČKU VAŘ aneb Dvě po-

hádky pro mlsné jazýčky
Divadlo Na Kopečku, Brněnská 54

Dům dětí a mládeže 
Brněnská 29, 

www.ddmjihlava.cz

27. 8. – 31. 8.
LETNÍ TANEČNÍ SOUSTŘE-

DĚNÍ latinsko – amerických 
tanců

Určeno pro začátečníky i součas-
né členy kroužku ve věku 9 – 14 
let.

Místo konání – rekreační stře-
disko Jalovec. Zajištěno ubytová-
ní, strava, program, výuka). Cena: 
2.600 Kč. 

Trenéři: Lucie Solařová a Radek 
Bula.

Nutno se přihlásit do 25. 7. 2014 
na napravnik@ddmjihlava.cz. In-
formace na www.ddmjihlava.cz

HRAD ROŠTEJN
www.hrad-rostejn.cz

Na hradě jsou vystaveny sbírky 
z fondu Muzea Vysočiny v Jihla-
vě.
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do 29. 8. 21.30 
NOČNÍ PROHLÍDKY
Pravidelné noční prohlídky s hra-

běnkou Františkou Slavatovou, 
s duchy a strašidly každý pátek od 
21:30

2. 8. 15.00
HRNEČKU VAŘ aneb dvě po-

hádky pro mlsné jazýčky
Pohádka pro děti v podání diva-

delního souboru NaKopTyjátr Ji-
hlava.

8. – 10. 8. 
MÁMO, TÁTO, PŘIJELO DI-

VADLO!
Pohádkové představení plné pís-

niček a her pro děti v podání Krá-
lovské divadelní společnosti EF-
FRENATA ze Žďáru nad Sázavou, 
začátky představení pátek – 15:00 
a 17:00, sobotu a v neděli 11:00, 
14:00 a v 16:00

9. 8. 
PARTA STARÉHO HROUZE 
Folkové a trampské písničky za-

hraje odpoledne mezi pohádkami 
kapela z Jindřichova Hradce.

16. 8. 14.00
JAZZ NA ROŠTEJNĚ

Další ročník tradičního jazzo-
vého festivalu

Velká scéna

14.00-15.00 Himbeere 
Brombeere

15.30-16.30 Sisa Fehérová 
a Pitch Bender

17.00-18.00 Berenika K. 
a Emil Viklický Trio

18.30-19.30 Eggnoise

20.00-21.00 Juwana Jenkins 
a Th e Mojo Band/USA

21.30-22.30 Big Band Th e-
ori

Malá scéna

15.00 Cimpr Campr

16.30 De Facto Mimo

18.00 Cimpr Camr

19.30 Humpolecký dixie-
land

21.00 Humpolecký dixie-
land

30. 8. 19.00
HRA DOZÁMECKÁ NOC
Netradiční kostýmované pro-

cházky hradními sály se zná-
mými i neznámými osobnost-
mi z přelomu 18. a 19. století, 
19:00-23:00.

31. 8. 15.00 JEN TAK TAK
Poslechový a pohodový kon-

cert jindřichohradecké kapely 
se rozezní na konec letní sezóny, 
začátek v 15:00

KINO DUKLA
Jana Masaryka 20, 

www.kinodukla.cz, 

1. 8. v 17:00 a 21. 8. v 19:30
Love song
Hudební, Romantický / USA / 

104min / titulky / 110,-
Když Dan uvidí Grett u vystupo-

vat, rozhodne se vsadit všechno 
na její talent a nahrát netradiční 
album přímo v ulicích New Yorku. 
Z náhodného setkání dvou zklama-
ných lidí se tak začne rodit hudba, 
která možná nedobije svět, ale roz-
hodně si získá srdce všech.

Režie: J. Carney / Hrají: Keira 
Knightley, Mark Ruff alo, Adam 
Levine

1. 8. v 17:30, 2. – 3., 16. 8. 
v 15:30

Letadla 2: Hasiči a záchranáři
Dětský, Dobrodružný / USA / 

84min / dabing / 120,- (děti 100,-) 
Letadla 2: Hasiči a záchranáři je 

novým komediálně-dobrodruž-
ným fi lmem o druhých šancích, ve 
kterém se představuje elitní tým 
hasičských letadel, jež svůj život 
zasvětila ochraně historického Ná-
rodního parku Písty před lesními 
požáry.

Režie: B. Gannaway / Mluví: 
Kryštof Hádek, Jaromír Meduna, 
Hana Vágnerová

1. – 2., 11. a 22. 8. v 19:30, 18. 
a 30. 8. ve 20:00

Díra u Hanušovic
Načernalá komedie / ČR / 

102min / titulky / 120,- / 15+
Učitelka němčiny Maruna, toho 

času hospodská, se snad nikdy 
nevdá. Maruně na klidu nepřidá 
ani její panovačná matka, o kterou 
spolu se sestrou Jarunou pečují. 
Když navíc Jaruna využívá první 
příležitosti a odjíždí po boku po-
staršího Němce Hanse do Mnicho-
va, zůstává Maruna v „Díře“ s mat-
kou i nápadníky sama. Jednoho 
dne však u Hanušovic dojde k ne-
čekané události..

Režie: M. Krobot / Hrají: Tatia-
na Vilhelmová, Ivan Trojan, Jaro-
slav Plesl, Lukáš Latinák, Johanna 
Tesařová, Lenka Krobotová

1. – 3. 8. a 5. 8. ve 20:00, 9. a 10. 
8. v 19:30, 16. 8. v 17:00

Zejtra napořád
Drama, Komedie / ČR / 98min / 

120,- (od 16. 8. za 100,-)
Zejtra napořád je fi lm o nás všech. 

O našich snech, o změnách v živo-
tě, které chceme udělat, ale často 
se jich bojíme. Film o přátelství 
a setkáních, která nelze čekat. Film 
o svobodě a touze cestovat a přitom 
vědět, že se máme kam vrátit.

Režie: R. Halík / Hrají: Pavel 
Batěk, Vica Kerekes, Filip Blažek

2. 8. v 17:00 a 6. 8. v 19:30
Parádně pokecal
Letní komedie / ČR / 75min / 

80,-

Štěpán Procházka (25 let). Opět 
vyhozen ze školy, opět opuštěn pří-
telkyní a jako vždy bez práce. Od-
jíždí bezcílně s přáteli na chatu. 
Shodou zamotaných okolností se 
ale ocitá v malém městě Sedmiho-
ří, kde začíná pracovat jako operátor 
v call-centru. Celý Štěpánův život 
ale náhle nakopne telefonát tajem-
né slečny Marie.

Režie: T. Pavlíček / Hrají: Vít 
Rohr, Václav Vydra, Jana Krausová

2. 8. v 17:30, 6. a 28. 8. ve 
20:00

Úsvit planety opic
Sci-Fi, Akční / USA / 130min / 

titulky / 120,- (28. 8. za 110,-)
Síla a schopnosti Ceasarova krá-

lovství narůstají, postupně vzniká 
nová civilizace řídící se novými 
zákony a pravidly; civilizace, která 
si dokáže představit Zemi bez lidí. 
Planetu opic. Lidé, kteří přežili, se 
snaží narůstající opičí dominanci 
narušit a vrátit se na vrchol evoluč-
ního žebříčku.

Režie: M. Reeves / Hrají: Andy 
Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman

26. 7. v 19:30 a 3. 8. v 17:00
22 Jump Street
Komedie / USA / titulky / 110,- 

/ 12+
Poté, co si prošli nástrahami 

střední školy (dvakrát po sobě), 
čekají na policejní důstojníky 
Schmidta a Jenka velké změny – 
jsou pověřeni prací v utajení na 
místní vysoké škole.

Režie: P. Lord, Ch. Miller / Hrají: 
Jonah Hill, Channing Tatum, Peter 
Stormare

3. 8. v 17:30
Hercules
Akční, Fantasy / USA / 95min / 

titulky / 150,- ve 3D / 15+
Klasický mytologický příběh 

o Herkulovi dostává zcela nový roz-
měr. Začíná v momentě, kdy Herku-
les splnil pověstných dvanáct úkolů, 
aby se vykoupil ze svých minulých 
hříchů. Žije ve vyhnanství a živí se 
jako žoldák. On a jeho pět věrných 
společníků putují po starověkém 
Řecku a výměnou za zlato poskytují 
ochranu každému, kdo je potřebuje.

Režie: B. Ratt ner / Hrají: Dway-
ne Johnson, Aksel Hennie, Rebec-
ca Ferguson

3. 8. v 19:30
Očista: Anarchie
Horor, Th riller / USA / 98min / 

titulky / 110,-
Jednou za rok se americké ulice 

vždy na dvanáct nočních hodin 
promění v peklo. Noc ale zdaleka 
ještě nekončí a pro všechny při-
pravuje pár nepěkných překvapení. 
Zatímco první Očistu bylo možné 
díky jejímu zasazení do interiéru 
jednoho domu označit za komorní 
thriller, pokračování je výpravnou 
akcí, která nešetří napětím, brutali-
tou a nečekanými dějovými zvraty.

Režie: J. DeMonaco / Hrají: 
Frank Grillo, Michael K. Williams, 
Zach Gilford



4. a 27. 8. v 19:30
Běž, chlapče, běž
Drama / Německo, Polsko, Fran-

cie / 112min / titulky / 90,- (28. 8. 
za 80,-)

Srulikovi je devět let, když v roce 
1942 uteče z varšavského ghett a. 
Schová se v nedalekých lesích, kde 
se se spolu s dalšími uprchlými ži-
dovskými dětmi snaží přežít do 
konce války. Spí v korunách stromů 
a živí se tím, co si sami uloví nebo 
ukradou na přilehlých farmách..

Režie: P. Danquart / Hrají: 
Kamil Tkacz, Andrzej Tkacz, Ra-
iner Bock

4. 8. ve 20:00
Všiváci
Drama / ČR / 98min / 100,- / 

12+
Všiváci jsou příběhem rodi-

ny Rohanů. Mikuláš, špičkový 
neurochirurg, se utápí v blud-
ném kruhu milostných dobro-
družství, avantýr a alkoholu. 
Jeho horkokrevný bratr Richard, 
veterán z české mise v Afghá-
nistánu, prohrává svůj boj 
s dluhy a z nich plynoucí slo-
žitou situací své rodiny. Spory 
bratrů Rohanů se točí kolem 
událostí z dětství, které je bo-
lestně rozdělily a stále je ovliv-
ňují v jejich současném životě.
Režie: R. Kašparovský / Hrají: 
Tereza Voříšková, Jiří Mádl, 
Kryštof Hádek, Jiří Langmajer

5. a 19. 8. v 19:30
Je muž, který je vysoký, šťast-

ný?
Dokument / Francie / 88min / 

titulky / 90,- 
Snímek Je vysoký muž šťastný? 

je záznamem debaty Chomského 
s Gondrym a zároveň její interpre-
tací. Snímek má podtitul An Ani-
mated Conversation with Noam 
Chomsky. Anglická slovní hříčka 
odhaluje, že rozhovory byly živé 
a vzrušené i to, že ve fi lmu jsou 
z velké části animované, Gondry-
ho rukou.

Režie: M. Gondry / Hrají: Mi-
chel Gondry, Noam Chomsky

7., 10. a 24. 8. v 17:00, 8., 16., 
17. v 19:30

Lucy
Akční, Sci-Fi / USA  / 90min / ti-

tulky / 120,- / 15+
Lucy je typická „blbá“ blon-

dýna, co se vždycky zamiluje do 
toho největšího ksindla v okolí. 
Ten poslední ji právě zapletl do 
obchodu s drogami. Nešťast-
ná náhoda nebo spíš brutalita 
strážců, kteří ji mají hlídat před 
odletem, zapříčiní, že se zásil-
ka roztrhne a její obsah se začne 
vstřebávat do Lucyiina těla. Že 
se jedná o opravdu výjimečný 
„matroš“, zjistí záhy, když blesku-
rychle zlikviduje všechny hlídače 
a uteče na svobodu.

Režie: L. Besson / Hrají: Scarlett  
Johansson, Morgan Freeman, Amr 
Waked
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7. – 10. 8. v 17:30 a 24. 8. 
v 15:30 

Útěk z planety Země
Animovaný, dětský / USA, Kana-

da / 89min / dabing / 110,-
Když na vesmírné stanici planety 

Baab zachytí volání SOS z obávané 
temné planety Země, Scorch neváhá 
ani minutu a vydá se vstříc neznámé-
mu světu v hlubinách vesmíru. Gary 
se ho snaží varovat, ale marně. Scorch 
se chytí do pasti a skončí v rukou lidí, 
kteří s ním nemají nejlepší úmysly. 
Garymu nezbývá nic jiného, než vy-
myslet dokonalý plán útěku z planety 
Země, aby zachránil Scorche a všech-
ny jeho mimozemské přátelé.

Režie: C. Brunker / Mluví: Irog 
Bareš, Zbyšek Horák, Michal Holán

7., 15., 20. a 24. 8. v 19:30, 9., 
17. a 28. 8. v 17:00 a 10. 8. ve 
20:00

Kouzlo měsíčního svitu
Drama, Romantika / USA / 

109min / titulky / 110,- / 12+
Děj se odehrává ve 20-tých le-

tech minulého století ve Francii. 
Mladý Angličan přijde do oblasti 
Cote d‘Azur odhalit podvodníky. 
Do cesty se mu připlete tajemná 
a krásná podvodnice, do které se 
„detektiv“ bezhlavě zamiluje.

Režie: W. Allen / Hrají: Emma 
Stone, Colin Firth, Marcia Gay 
Harden

7. – 9., 20. a 25. 8. ve 20:00
V oku tornáda
Akční / USA / 90min / titulky / 

100,- / 12+
Během jediného dne je město 

Silverton zpustošeno nebývalým 
náporem tornád. A podle před-
povědí má to nejhorší ještě při-
jít. Většina lidí hledá bezpečný 
úkryt, zatímco jiní utíkají k vě-
trnému víru a sledují, jak blízko 
k tornádu se dostane lovec tor-
nád, aby pořídil snímek, který se 
podaří jen jednou za život.

Režie: S. Quale / Hrají: Richard 
Armitage, Sarah Wayne Callies, Je-
remy Sumpter

8. 8. v 17:00 a 28. 8. ve 20:00
Stoletý stařík, který vylezl 

z okna a zmizel 
Komedie / Švédsko / 114min / 

titulky / 900,- / 12+
Allanu Karlssonovi je 100 let. 

V domově důchodců, kde v tomto 
věku tráví svůj zbývající čas, pro 
něj chystají velkou narozeninovou 
oslavu. Ale vitální stařík ještě ne-
chce zůstat v bačkorách v křesle. 
Má docela jiné plány. Rozhodne 
se pro útěk. Poté, co vyleze z okna, 
se vydává na úžasný a naprosto ne-
předvídatelný výlet…

Režie: F. Herngren / Hrají: Ro-
bert Gustafsson, Iwar Wiklander, 
David Wiberg

9. a 31. 8. v 15:30, 19. a 20. 8. 
v 17:00

Jak vycvičit draka 2
Animovaný / USA / 105min / 

dabing / 2D 115,- (děti 90,-), 31. 
8. ve 3D za 130,- (děti 110,-)

Příběh poskočil o pět let do-
předu a z Blpu se stal v mezidobí 
dračí ráj, kde se lidé a draci na-
vzájem respektují a mají se rádi. 
Škyťák však dává přednost osa-
mělým spanilým letům s Bezzub-
kou, během nichž mapují nezná-
má území a objevují nové světy 
a nové draky. Jedno z jejich dob-
rodružství je přivede do těžko 
přístupné ledové jeskyně, která je 
domovem stovky neznámých di-
vokých draků. Taky se zde setkají 
s tajemnou Dračí jezdkyní.

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

10., 17. a 30. 8. v 15:30
Mikulášovy patálie na prázdni-

nách
Komedie, Dobrodružný / Fran-

cie / 102min / titulky / 90,- / 12+
Malý Mikuláš, jeho rodiče a ba-

bička vyrazili k moři. Mikuláš si 
u moře najde nové přátele: Ben, 
který tam bydlí… Freddy, který 
pořád něco jí, dokonce i syrové 
ryby… George, který je vtipný už 
jen proto, že je angličan, uplaká-
nek Paul, Christopher, který chce 
mít vždycky pravdu a je to otravné, 
opravdu otravné, Elizabeth, malá 
holčička, která Mikuláše pořád 
pronásleduje.

Režie: L. Tirard / Hrají: Valérie 
Lemercier, Kad Merad, Francis 
Perrin

11. a 21. 8. ve 20:00
Ostře sledované vlaky
PROJEKT 100 / Tragikomedie / 

Československo / 92min / 100,- / 
12+

Na zapadlém středočeském ná-
dražíčku se osudově střetávají 
„velké“ dějiny“ a malá osobní his-
torie: píše se rok 1945, nacistické 
Německo prohrává na všech fron-
tách a k povinnostem zaměstnan-
ců českých železnic patří i péče 
o „ostře sledované vlaky“ převáže-
jícími na frontu bojovou techniku. 
Přednosta stanice, výpravčí Hubič-
ka i ostatní zaměstnanci dráhy mají 
ve svých názorech na okupanty 
jasno, vzhledem k přísným trestům 
se však místo odboje věnují raději 
všednodenním soukromým záleži-
tostem. V ospalé železniční stanici 
nic nenasvědčuje tomu, že kdesi 
venku se rozhoduje o osudu svo-
bodného světa.

Režie: J. Menzel / Hrají: Václav 
Neckář, Josef Somr, Jitka Bendová

12. 8. v 19:30
Ranhojič
Dobrodružné drama / Německo 

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

jíždí do Persie mladík Rob Cole 
z Evropy, aby se z potulného ran-
hojiče stal skutečným léčitelem. 
Velký problém představuje mla-
díkovo 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

12. 8. ve 20:00
Na hraně zítřka
Akční, Sci-Fi / USA / 114min / 

titulky / 80,- 
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 
několika minut je zabit, předtím se 
mu však podaří zneškodnit Alphu. 
Ač se to zdá nemožné, procitne 
opět na začátku toho samého pe-
kelného dne.

Režie: D. Liman / Hrají: Tom 
Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton

13. a 25. 8. v 19:30
Lea a Darija
Drama / Chorvatsko / 101min / 

titulky / 90 / 12+
Třináctiletá tanečnice Lea 

Deutsch. Její taneční talent ji při-
vedl až do Berlína. Její popularita 
rostla a lístky na taneční předsta-
vení v městském divadle byly vždy 
vyprodány. Ale když se v zemi 
rozmohl fašismus, byla Lea v dů-
sledku jejího židovského původu 
z divadla vykázaná a nahradila ji 
Daria Gasteiger. Následné pro-
následování Židů krutě ovlivnilo 
nejen Lein život, ale i život taneč-
ního souboru.

Režie: B. Ivanda / Hrají: Klara 
Naka, Tamy Zajeć, Zrinka Cvitesić

13. a 31. 8. ve 20:00
Transformers: Zánik
Sci-Fi, Akční / USA / 140min / 

2D titulky / 110,-
Automechanik Cade Yager se 

snaží uživit sebe a svou dospí-
vající dceru Tessu opravováním 
hodně nepojízdných vraků. Zou-
fale se mu nedaří, ale jen do doby, 
než se z jednoho roztřískaného 
náklaďáku vyklube Transformer 
a zrovna ten nejdůležitější – Opti-
mus Prime.

Režie: M. Bay / Hrají: Mark Wa-
hlberg, Nicola Peltz, Stanley Tucci

14. 8. v 17:00, 18. a 26. 8. 
v 19:30

Zázraky
Drama / Itálie, Švýcarsko / 

110min / PREMIÉRA , titulky / 
90,- 

Gelsomina žije s rodiči a třemi 
mladšími sestrami na opuštěném 
statku kdesi v Umbrii. Otec drží 
rodinu stranou nástrah moderního 
světa, hlásaje návrat k přírodě jako 
jedinému bodu bezpečí. Políčko 
zeleniny a hlavně péče o včely po-
skytující med jako hlavní zdroj ob-
živy stmeluje dospělé i děti, dokud 
pevné vazby nenahlodá příchod 
Martina, mladého provinilce, jehož 
přijmou v rámci programu převý-
chovy.

Režie: A. Rohrwacher / Hrají: 
Monica Bellucci, Alba Rohrwa-
cher, Margarete Tiesel
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14. – 22., 24., 28., 30. a 31. 8. 
v 17:30, 23. 8. v 15:30 i v 19:30

Tři bratři
Pohádka / ČR / 86min / PRE-

MIÉRA  / 130,- (děti 110,-) 
Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš 

Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají 
do světa na zkušenou, aby si našli 
nevěsty a rodiče jim mohli předat 
hospodářství. Sourozenci při svém 
putování vstupují do slavných po-
hádek, ve kterých je čeká mnoho 
nástrah, nečekaných příhod a snad 
také láska…

Režie: J. Svěrák / Hrají: Jiří 
Lábus, Zuzana Norisová, David 
Matásek

14. – 17., 22. a 29. 8. ve 20:00, 
23. 8. v 17:30

Expendables: Postradatelní 3
Akční, Komedie / USA / 126min 

/ titulky / 110,- / 12+
Tým Expendables bude tentokrát 

čelit přímo jednomu ze svých za-
kladatelů a bývalých šéfů. Conrad 
Stonebanks s tváří Mela Gibsona 
stál přímo u jejich zrodu, pak se 
z něj ale stal odpadlík a dokonce 
jeden z Barneyho úkolů na zabití. 
Přežil a teď má bezcitný a bezskru-
pulózní obchodník se zbraněmi 
jediný cíl. Nově Antonio Bande-
ras, Harrison Ford, Wesley Snipes 
a Mel Gibson.

Režie: P. Hughes / Hrají: Sylves-
ter Stallone, Jason Statham, Jet Li

14. – 17., 22. a 29. 8. ve 20:00, 
23. 8. v 17:30

Expendables: Postradatelní 3
Akční, Komedie / USA / 126min 

/ titulky / 110,- / 12+
Tým Expendables bude tentokrát 

čelit přímo jednomu ze svých zakla-
datelů a bývalých šéfů. Conrad Sto-
nebanks s tváří Mela Gibsona stál 
přímo u jejich zrodu, pak se z něj 
ale stal odpadlík a dokonce jeden 
z Barneyho úkolů na zabití. Přežil 
a teď má bezcitný a bezskrupulózní 
obchodník se zbraněmi jediný cíl. 
Nově Antonio Banderas, Harrison 
Ford, Wesley Snipes a Mel Gibson.

Režie: P. Hughes / Hrají: Sylves-
ter Stallone, Jason Statham, Jet Li

19. 8. ve 20:00 a 31. 8. v 19:30
Magický hlas rebelky
Životopisný dokument / ČR  / 

90min / 90,- 
Marta se stala jedním ze symbolů 

odporu proti komunistickému to-
talitnímu režimu, a to „jenom“ tím, 
že pravda pro ni byla důležitější 
než pohodlná kariéra. Film mapu-
je Martino pěvecké umění v první 
i druhé kariéře, její osobní a disi-
dentský život i prostřednictvím fi l-
mových archivů.

Režie: O. Sommerová / Hrají: 
Marta Kubišová, Dana Němcová, 
Pavel Kohout

21. – 23. 8. v 17:00, 29. 8. 
v 17:30 a 30. 8. v 19:30

Želvy Ninja
Akční, Dobrodružný / USA / 

98min / PREMIÉRA , dabing i ti-
tulky (30. 8.) / 120,-

Město New York zoufale po-
třebuje hrdiny. Ovládá ho strach 
a všehoschopný Trhač, jehož po-
zice vládce podsvětí je zcela ne-
otřesitelná, dokud se v městské 
kanalizace vinou nepodařeného 
genetického experimentu neobje-
ví čtyři obojživelníci s mimořád-
nými schopnostmi. Tam, kde jsou 
Michelangelo, Donatello, Leonar-
do a Raphael, nesmí pochopitel-
ně chybět ani zvědavá reportérka 
April.

Režie: J. Liebesman / Hrají: 
Megan Fox, Will Arnett , William 
Fichtner

14., 16. a 23. 7. ve 20:00
Monty Python živě (převážně)
ZÁZNAM z přímého přenosu 

/ Scénky, skeče a sitcomy / Velká 
Británie / 210min / titulky / 200,- 
„Díky úžasnému vynálezu pohyb-
livých obrázků přichází Poslední 
noc Monty Pythonů do kina blíz-
ko vás. Vytáhněte své zauzlované 
kapesníky a zahřejte ještě jednou 
svůj mozek při posledním uplaka-
ném, legračním, bouřlivém a skan-
dálním sbohem pěti zbývajícím 
Pythonům, jejichž vtipy se chystají 
odejít do důchodu.“

Tvorba: Monty Python

28. 8. v 19:30 a 30. 8. v 17:00
Fakjů pane učiteli
Komedie / Německo / 118min / 

PREMIÉRA , dabing / 120,- / 12+
Zeki Müller nemá na vybranou. 

Někdo totiž postavil školní tělocvič-
nu přímo nad jeho „úsporami“. Tedy 
nad místem se zakopanými ukrade-
nými penězi, které tam pro něj ukry-
la jeho přítelkyně. A tak, aby se po 
propuštění z basy dostal ke své kořis-
ti, musí se vydávat za suplujícího uči-
tele na Götheho gymnáziu.

Režie: B. Dagtekin / Mluví: 
Radek Hoppe, Irena Máchová, 
Viktorie Taberyová

29. 8. v 19:30
Grace, kněžna monacká
Životopisné drama / Francie / 

103min / titulky / 100,-
Příběh hollywoodské hvězdy 

a držitelky Oscara Grace Kelly, 
která se vzdala své oslnivé kariéry, 
dala přednost hlasu svého srdce 
a odešla do zcela neznámého světa. 
Na samém vrcholu slávy se provda-
la za monackého knížete Rainiera 
III. a stala se navždy Grace – kněž-
nou z Monaka.

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

Koncerty

3. 8. 19.00 
PROMS 2014 – letní festival 

Filharmonie G. Mahlera
„Novoroční galakoncert 2012“
Projekce záznamu galakoncertu 

Filharmonie G. Mahlera z 15. 1. 
2012. Vstupné dobrovolné. 

Dům fi lharmonie hudby, Kosmá-
kova 9

3. 8. 19.00
MICHAL HROMEK – CON-

SORT
Repertoár, který soubor interpre-

tuje, vychází vedle původní tvorby 
z dědictví evropského baroka a re-
nesance a také z hudby lidové. Mi-
chal Hromek – kytara, Jakub Klár 
– fl étna, whistle, zobcová fl étnaDa-
niel Mikolášek – perkuse, zobcová 
fl étna, zpěv.

htt p://michal.hromek.net
Koncert v evangelickém kostele 

apoštola Pavla v Jihlavě, Husova 
ulice.

7. 8. 16.00
SAMSONKA 
Promenádní koncert decho-

vé hudby z Českých Budějovic.
Pořadatel: statutární město Ji-
hlava a Karel Paštyka Agentura 
TIME.

Na Masarykově náměstí.

14. 8. 16.00
SEDMIHORKA 
Promenádní koncert malé chod-

ské dechovky. 
Pořadatel: statutární město Ji-

hlava a Karel Paštyka Agentura 
TIME.

Od 16 hodin na Masarykově ná-
městí.

16. 8. 13.00
MAGMAFEST 2014
Horkýže slíže, Harlej, Škwor, 

Kreyson, Dymytry, Debustrol, 
Soustrast, Hand Grenade, Check-
point.

 Předprodej TIC Jihlava, Masa-
rykovo nám. 2, tel. 567 167 158, 
vstup 349 Kč.

Amfi teátr Malý Heulos Jihlava od 
13 hodin. 

21. 8. 16.00
HUDBA Z MARSU REVAJVL
Promenádní koncert dechové 

hudby z Dačic. 
Pořadatel: statutární město Ji-

hlava a Karel Paštyka Agentura 
TIME.

Od 16 hodin na Masarykově ná-
městí.

24. 8. 19.00
PROMS 2014 – letní festival 

Filharmonie G. Mahlera
„Galakoncert k 10. výročí založe-

ní fi lharmonie“
Projekce záznamu galakoncer-

tu Filharmonie G. Mahlera z 3. 3. 
2013.

Vstupné dobrovolné. 
Dům fi lharmonie hudby, Kosmá-

kova 9

26. 8. 19.00
JAZZ & Swing do Jihlavy: 

MARTA KLOUČKOVÁ Jazz 
Project

Zpěvačka se sametovým vokálem 
a zajímavým soul-jazzovým feelin-
gem se věnuje jazzu od svých šest-
nácti let. Tradiční jazzové koncerty 
v centru Jihlavy. 

Letní zahrádka Kavárny Muze-
um, Masarykovo nám. 55 / za ne-

příznivého počasí Klubová scéna 
v Radničním pivovaru, Masaryko-
vo nám. 66/67. 

28. 8. 16.00 
VESELÁ SEDMA
Promenádní koncert dechové 

hudby z Nového Města na Mo-
ravě. Pořadatel: statutární město 
Jihlava a Karel Paštyka Agentura 
TIME.

Od 16 hodin na Masarykově ná-
městí.

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. 

Zoo Jihlava

1. 7. – 31. 8.  
KOMENTOVANÉ KRME-

NÍ ZVÍŘAT V ZOO
Letošní novinkou jsou popu-

lární žirafy! Každý den v prů-
běhu letních prázdnin vám při-
vedou průvodci vybraná zvířata 
blíž, než jste zvyklí! Přijďte se 
přesvědčit k venkovním výbě-
hům těchto zvířat:

10:30 Surikaty

11:00 Ukázky výcviku dravců 
a sov (kromě pondělí)

11:30 Žirafy

12:00 Lamy

12:30 Babirusy

13:00 Medvědi

13:30 Lemuři

14:00 Tuleni

15:00 Ukázky výcviku dravců 
a sov (kromě pondělí)

Pořadatel Zoo Jihlava.

do 31. 8. 10.30 
HADÍ STŘEDY V ZOO
Každou prázdninovou středu od 

10:30 budou chovatelé jihlavské 
zoo představovat různé zástupce 
plazů a vyprávět zajímavosti z je-
jich života v zoo i v přírodě.

1. 8. 19.00
NOČNÍ PROHLÍDKY aneb 

cesta do hlubin historie Jihlavy 
V 19:00, 20:00, 21:00 hodin 

v jihlavském podzemí.

3. 8. 18.00
JEŽKOVY POHÁDKOVÉ NE-

DĚLE: O Palečkovi
Divadlo Mrak – Havlíčkův Brod.
Pořadatel: statutární město Jih-

lava a Karel Paštyka Agentura 
TIME.

Začátek v 18 hodin, parkán 
u brány Matky Boží.



4. 8. 21.00 – 22.00
POZOROVÁNÍ OBLOHY PRO 

VEŘEJNOST
Veřejné pozorování oblohy po-

mocí astronomických dalekohle-
dů. Pozorování se koná pouze za 
bezoblačné oblohy. Další termíny: 
11. 8., 18. 8., 25. 8. 2014.

Brána Matky Boží, Věžní 1.

5. 8. 10.00 – 15.00
AFRICKÝ DEN V ZOO
Vystoupení africké taneční a pě-

vecké skupiny IYASA a stylový do-
provodný program. 

Zoo Jihlava

6. 8. cca 21.00
6. LETNÍ KINO NA NÁMĚS-

TÍ: FUTUROLOGICKÝ KON-
GRES

Neotřelý snímek, který Vás buď 
totálně odradí, nebo si ho budete 
muset pustit ještě jednou. Promí-
táme po setmění. Letní zahrádka 
Kavárny Muzeum, Masarykovo 
nám. 55 (za nepříznivého počasí 
Klubová scéna – Radniční pivovar, 
Masarykovo nám. 66).

8. 8. 19.00
NOČNÍ PROHLÍDKY aneb 

cesta do hlubin historie Jihlavy 
V 19:00, 20:00, 21:00 hodin 

v jihlavském podzemí.

9. 8. 14.00
TAJEMNÉ PROHLÍDKY 
Ve 14, 15, 16 hodin v jihlavském 

podzemí

9. 8. 14.00
ZBORNÁ VOLNÁ

Zábavné odpoledne pro děti 
a večer pro dospělé na parkoviš-
ti proti sjezdovce ve Zborné.

14.00 Odpoledne pro děti: 
loutkové divadlo, dětská dílna, 
malování na obličej zábavné do-
vádění pro děti a s dětmi – DI-
VADLO PINDER (písničky, 
soutěže hádanky, kouzlení).

Zahraje Umí hovno – „soubor 
lihových písní a canců“, světově 
neznámá hudební skupina.

20.00 hrají Mateys – akus-
tický irský folk-rock

22.00 hraje China Blue – 
jihlavská kapela složená z ostří-
lených hudebníků s neprofl ák-
lým bigbeatovým repertoárem 
a s velkou chutí pobavit sebe 
i své příznivce.

Mezi jednotlivými programy 
budou vystupovat skupiny ta-
nečního klubu Hotch-Potch.

O posezení a pití se postará 
Pivovar Jihlava a jídla bude také 
dostatek. V pozdních hodinách 
je zajištěna doprava z akce do 
Jihlavy autobusy fi rmy ICOM 
transport zdarma.

Zborná volná pomáhá – vstup-
né bude dobrovolné, výtěžek 
bude věnován (stejně jako minu-
lý ročník) na charitativní účely.

Bližší informace s hudebními 
ukázkami a videem z minulého 
ročníku na www.zborna.cz.

10. 8. 18.00
JEŽKOVY POHÁDKOVÉ NE-

DĚLE: Dlouhý, Široký, Bystro-
zraký

Divadlo Koráb – Brno.
Pořadatel: statutární město Ji-

hlava a Karel Paštyka Agentura 
TIME.

Začátek v 18 hodin, parkán 
u brány Matky Boží.

13. 8. cca 21.00 
7. LETNÍ KINO NA NÁMĚS-

TÍ: ID 21 + BESEDA ID 21 – 
Ideál krásy našeho století

Denisa Slavíková, rodačka z Jihla-
vy, začala podnikat už v roce 2010. 
Tehdy jí bylo 21 let. O rok pozdě-
ji založila vlastní modelingovou 
agenturu Faible, která dává šanci 
i modelům s jinými mírami než je 
90-60-90.

V nedávné době vytvořila doku-
ment ID 21, který se snaží upozor-
nit na problém dnešní konzumní 
společnosti. Poprvé se promítal na 
zlínském festivalu Skrz Prsty. Do-
mácí premiéru v Jihlavě bude mít 
na našem letním kině a o měsíc 
později v Praze. Denisa se tímto 
fi lmem snaží rozpoutat diskuzi 
ohledně pojmu ideální krása.

Promítáme po setmění. Letní za-
hrádka Kavárny Muzeum, Masa-
rykovo nám. 55 (za nepříznivého 
počasí Klubová scéna – Radniční 
pivovar, Masarykovo nám. 66).

15. 8. 8.00 
PRÁZDNINOVÝ JARMARK
Masarykovo náměstí

15. 8. 19.00 
NOČNÍ PROHLÍDKY aneb 

cesta do hlubin historie Jihlavy 
V 19:00, 20:00, 21:00 hodin 

v jihlavském podzemí.

15. – 16. 8. 19.00 – 23.00
LETNÍ NOC V ZOO ANEB 

ZOOLYWOOD
Netradiční večerní putování po 

zoo. Rezervace je nutná předem 
na tel. čísle 567 573 730. Od 19:00 
hodin. Vstupné: dospělí 140 Kč, 
děti, studenti, důchodci 70 Kč. 
Sraz u hlavní pokladny u parkoviš-
tě.

Pořadatel: Zoo Jihlava, www.zoo-
jihlava.cz

17. 8. 18.00 
JEŽKOVY POHÁDKOVÉ NE-

DĚLE: Tři pohádky s písničkou
Divadlo Pohádka – Praha.
Pořadatel: statutární město Ji-

hlava a Karel Paštyka Agentura 
TIME.

Začátek v 18 hodin, parkán 
u brány Matky Boží.

20. 8. cca 20.30 
8. LETNÍ KINO NA NÁMĚS-

TÍ: PÁTRÁNÍ PO SUGAR MA-
NOVI

„Jenom proto, že je někdo chudý, 
nebo má málo, to ještě neznamená, 
že nemá velké sny a že není bohatý 
na duchu.“Promítáme po setmění.
Letní zahrádka Kavárny Muzeum, 
Masarykovo nám. 55 (za nepříznivé-
ho počasí Klubová scéna – Radniční 
pivovar, Masarykovo nám. 66).

22. 8. 19.00 
NOČNÍ PROHLÍDKY aneb 

cesta do hlubin historie Jihlavy 
V 19:00, 20:00, 21:00 hodin 

v jihlavském podzemí.

22. – 30. 8. 20.30 
ŽIVÉ KINO JIHLAVA 2014 
Zažijte fi lmové projekce přímo 

v jihlavských ulicích. Živé kino 
oživí Jihlavu již 11. rokem! Divá-
ci tak budou mít možnost opět 
shlédnout ty nejúspěšnější a nejza-
jímavější české dokumenty z uply-
nulého ročníku Mezinárodního 
festivalu dokumentárních fi lmů 
Ji.hlava. A s tím zažít netradiční fi l-
mové projekce přímo v jihlavských 
ulicích, na fotbalovém stadionu 
nebo vlakovém nádraží během po-
sledního srpnového týdne, jak je 
již tradicí řadu let. Začátky projek-
cí ve 20:30 hod. Vstup zdarma!

Nevysedávejte na konci léta v kině, 
zažijte fi lmové projekce přímo 
v jihlavských ulicích, v trolejbusu 
či amfi teátru. Mezinárodní festi-
val dokumentárních fi lmů Ji.hlava 
opět přináší na sklonku srpna ve 
dnech 23.–28. 8. fi lmový program 
na netradičních místech. Potkejte 
se s dokumentárními fi lmy na cestě 
městem.

Těšit se můžete například na sní-
mek Show! Bohdana Bláhovce, 
který získal Cenu diváků na loň-
ském MFDF Ji.hlava, český doku-
ment Dobrý řidič Smetana Filipa 
Remundy a Víta Klusáka či na na 
Velkou noc Petra Hátleho, jež se 
stala nejlepším českým dokumen-
tárním fi lmem roku 2013. 

23. 8. – 24. 8. 9.00
XXV. HORÁCKÝ LETECKÝ 

DEN 2014 
Jubilejní 25. ročník. Akce se 

uskuteční po oba dny od 9 do 18 
hodin.

Výstava letadel, mezinárodní slet 
letadel – rekord o největší počet 
letadel v jednom místě – zápis do 
Guinessovy knihy rekordů ve spo-
lupráci s Agenturou Dobrý den 
Pelhřimov.

Letiště Jihlava – Henčov. 

24. 8. 18.00 
JEŽKOVY POHÁDKOVÉ NE-

DĚLE: O mlsné princezně
Liduščino divadlo – Praha.
Pořadatel: statutární město Ji-

hlava a Karel Paštyka Agentura 
TIME.

Začátek v 18 hodin, parkán 
u brány Matky Boží.

27. 8. cca 20.30 
9. LETNÍ KINO NA NÁMĚS-

TÍ: ŠEPTEJ

Generační fi lm. Česko, 1996, 84 
min. Promítáme po setmění. Letní 
zahrádka kavárny Muzeum, Masa-
rykovo nám. 55 (za nepříznivého 
počasí Klubová scéna – Radniční 
pivovar, Masarykovo nám. 66).

29. 8. 19.00 
NOČNÍ PROHLÍDKY aneb 

cesta do hlubin historie Jihlavy 
V 19:00, 20:00, 21:00 hodin 

v jihlavském podzemí.

30. 8. 17.00 
MEZINÁRODNÍ NOC PRO 

NETOPÝRY V ZOO
Večerní povídání o netopýrech 

spojené s jejich pozorováním. 
V 17:00 hodin. Zoo Jihlava.

30. – 31. 8. 10.00 
STŘÍPKY AFRIKY aneb malá 
africká konference v novém

9. ročník festivalu v Zoo pod 
záštitou Jana Dungela. 

Program sobota 30. 8.
13.00 Slavnostní zahájení

Přednášky v Centru enviro-
mentální výchovy u hlavního 
vstupu

13.30 Pavel Brandl: Cestuje-
me jižní Afrikou s dětmi 

14.45 Martin Šíl – Magnifi -
cent Seven Sedm legendárních 
slonů Jižní Afriky. Samci, kteří 
před více než třiceti lety uchvá-
tili příznivce divočiny. 

16.00 Dana Holečková – Ná-
rodní parky a rezervace Keni 

17.15 Tom Junek – Zlatá 
brána otevřenaKrajina a její zví-
řecí obyvatelé na vrcholcích Ji-
hoafrické republiky.

Program neděle 31. 8. 
10:00 Prázdniny končí v Zoo 

stylově! Africká vesnice Maton-
go Aleš Chlum – tuarégové – tra-
diční, ručně vyráběné tuarežské 
šperky a originální dárkové před-
měty pocházející ze severní části 
afrického státu Mali, ze srdce 
Sahary. ProContakt – občanské 
sdružení pro rozvojovou pomoc. 
Africký dům – vystoupení tanec, 
workshop, bubnyŠvejnoha – 
ukázky hmyzu, vaření – Pojídání 
hmyzu – jinými slovy Entomofá-
gie. Sheylla – taneční vystoupení 
– egyptské břišní tance

Originál afrika – stánek s před-
měty z Afriky

Celý víkend můžete pomoci 
škole v Kamerunu Kedjom-Ke-
ku – sbírka školních a sportov-
ních potřeb (míče, pálky, fris-
bee, školní potřeby).

Zoo Jihlava

31. 8. 18.00
JEŽKOVY POHÁDKOVÉ NE-

DĚLE: Ježibaby a ženichové
Divadlo MALÉhRY – Brno
Pořadatel: statutární město Jihlava 

a Karel Paštyka Agentura TIME.
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Začátek v 18 hodin, parkán 
u brány Matky Boží.

Sport

2. 8. 14.00 –18.00 
BEZPEČNĚ NA CYKLOSTEZ-

CE
Preventivní akce zaměřená na 

cyklisty a in-line bruslaře. Nechte 
si zkontrolovat stav vašeho kola. 
Připomeňte si pravidla silničního 
provozu. V malém testu můžete 
získat zajímavé odměny.

2. 8. Cyklostezka u restaurace 
Starka – Staré Hory

12. 9. Cyklostezka u Vodního ráje
Pořádá Městská polici Jihlava. 

7. 8. 17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – RYTÍ-

ŘI KLADNO
Pořádá: HC Dukla Jihlava, s. r. 

o. – přípravné zápasy 2014/2015 
(přátelské zápasy)

Horácký zimní stadion, www.hc-
dukla.cz

8. 8. 16.00 
MOBILCUP ROADSHOW
Na zápasy Synot ligy zadarmo? 

Ano, za vysloužilý mobil! Který 
fotbalový nadšenec by si nechtěl 
zajít na prvoligový zápas výměnou 
za něco, co už nepotřebuje? Mo-
bilcup roadshow, která zahájí šest 
zápasů Synot ligy, nabídne fotba-
lovým nadšencům možnost vymě-
nit vyřazený a nepotřebný mobil 
za vstupenku na zápas. Roadshow 
je součástí soutěže Mobilcup, do 
které se stále mohou zapojit nové 
týmy a vyhrát zájezd na zápas 
Chelsea v Lize mistrů. Pro každý 
zápas je připraveno 100 volných 
vstupenek, po jejich vyčerpání ale 
nemusí ostatní odnášet své staré 
telefony a drobné spotřebiče zpět 
domů. Čeká na ně výměnou oblí-
bené české pivo Gambrinus, a to 
přeci k fotbalu a k létu také patří! 
Na své si přijdou také ti návštěvní-
ci, kteří žádný starý mobil nepřine-
sou. Čeká na ně Mobilcup truck, 
ve kterém je připravena zábava pro 
malé i velké fotbalisty. Každý si 
může pořídit vtipnou fotku u foto 
stěny, soutěžit o věcné ceny a také 
vyzkoušet revoluční fotbalový tre-
nažér Team Mate. 

Termín zastávky Mobilcup road-
show v Jihlavě:

Pátek 8. 8. od 16:00 – FC Vysoči-
na Jihlava vs Bohemians 1905

Fotbalový stadion na ul. Jiráskova.

8. 8. 18.00 
FC VYSOČINA JIHLAVA – 

BOHEMIANS PRA HA 1905
Pořádá: FC Vysočina Jihlava, a. s. 

– Synot liga 2014/2015.
Fotbalový stadion na ul. Jiráskova, 

začátky zápasů na www.fcvysocina.cz

10. 8. 8.00 
JIHLAVSKÝ TRIATLON
Krajský pohár v triatlonu Vysoči-

na, Pohár Běžce Vysočiny v triatlo-
nu, Mistrovství mužů, žen a dorostu 
Kraje Vysočina, Závod pro veřej-
nost bez omezení včetně mládeže

prezence: 8 – 10:30 hod. v auto-
kempinku Pávov, Jihlava.

Pořadatel: Běžec Vysočiny, www.
bezecvysociny.cz

12. 8. 17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – ORLI 

ZNOJMO
Pořádá: HC Dukla Jihlava, s. r. 

o. – přípravné zápasy 2014/2015 
(přátelské zápasy)

Horácký zimní stadion, www.
hcdukla.cz

19. 8. 17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – HC 

REBEL HAVLÍČKŮV BROD
Pořádá: HC Dukla Jihlava, s. r. 

o. – přípravné zápasy 2014/2015 
(Regionální pohár)

Horácký zimní stadion, www.
hcdukla.cz

26. 8. 17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – ČEZ 

MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE
Pořádá: HC Dukla Jihlava, s. r. 

o. – přípravné zápasy 2014/2015 
(Regionální pohár)

Horácký zimní stadion, www.
hcdukla.cz

29. 8. 18.00 
BĚH NA VYSOKÝ KÁMEN
Start v 18 hodin v autokempinku 

Pávov, Jihlava.
Pořadatel: Běžec Vysočiny, www.

bezecvysociny.cz

30. 8. 9.00 
OD BILLA K BILLOVI
Putování po Havlíčkobrodsku.
Cyklistická vyjížďka za krásami 

Vysočiny. 
Přihlášky/registrace na www.od-

billa.cz
Startovné 150 Kč do 25. 8. 2014, 

200 na místě. Délka 80 km, zaháje-
ní vyjížďky 9:00 hodin.Prezence: 
od 8:00 – 8:45 hodin. Místo: Hos-
tinec u Lípy – Zborná. Jedeme za 
každého počasí. 

30. 8. 
FC VYSOČINA JIHLAVA – SK 

DYNAMO ČESKÉ BUDĚJOVI-
CE

Pořádá: FC Vysočina Jihlava, a. s. 
– Synot liga 2014/2015.

Fotbalový stadion na ul. Jirás-
kova, začátky zápasů na www.
fcvysocina.cz

30. 8. 17.30
ZLATÉ UTKÁNÍ
Zápas olympijských vítězů z Naga-

na proti mistrům světa z období zla-
tého hatt ricku, 1999 – 2001. Letos 
uplyne deset let od úmrtí Ivana Hlin-

ky, jenž stál za úspěchem v Naganu. 
Zlaté utkání tak bude příležitostí při-
pomenout si tohoto nezapomenutel-
ného trenéra a vzdát mu hold.

Program: 12:00 zahájení progra-
mu v parku 14:00–15:30 autogra-
miáda v prostorách parku, k dispo-
zici budou repliky dresů ČR, trika 
s logem, puky, podpisová leporela 

17.25 – slavnostní nástup 17.30 – 
zahájení zápasu

Utkání je vyprodáno, kapacita 
HZS naplněna.

Horácký zimní stadion, www.hc-
dukla.cz.

Změna programu vyhrazena!

Výběr z novinek z fondu Městské 
knihovny Jihlava na srpen 2014

Beletrie
Apitz, Bruno, 1900-1979 Nahý mezi vlky 
Armstrong, Kelley, 1968- Přivolávání. Nejtemnější síly 
Bartošek, Karel, 1957- Klokočka 
Bauer, Jan, 1945- Milenec rudé komisařky 
Bello, Antoine, 1970- Průzkumníci 
Bitov, Andrej Georgijevič, 1937- Puškinův dům 
Bloch, Robert, 1917-1994 Psycho II 
Boyd, Hilary, 1949- Čtvrtky v parku 
Buchanan, Cathy Marie, 1963- Dívky z Montmartru 
Caine, Rachel, 1962- Upíři z Morganville. Slavnost bláznů 
Carlsson, Christoffer, 1986- Jednooký králík 
Cartland, Barbara, 1901-2000 Cesta za láskou 
Cornwell, Bernard, 1944- Pohanský pán 
Crompton, Richard, 1973- Medozvěstka 
Červenková, Jana, 1939- Zavři oči, otevři pusu 
Da Costa, Portia Hříšné tajnosti. Nespoutaná 
De la Motte, Anders, 1971- Bubble 
Deveraux, Jude, 1947- Vzpomínka 

Englander, Nathan, 1970- O čem mluvíme, když mluvíme o Anne 
Frankové 

Fabian, Robert, 1969- Dies irae 
Foley, Gaelen Můj nebezpečný vévoda. Klub Inferno 
Frost, Jeaniene, 1974- Noční lovci. Z hrobu 
Giesbert, Franz-Olivier, 1949- Himmlerova kuchařka 
Glaser, Paul, 1947- Tanec s nepřítelem 
Gray, Kyle Zaříkávač andělů 
Hallo, Ruth, 1957- Utěšitelky 
Horáková, Naďa, 1962- Brněnské Židovky 
Howey, Hugh, 1975- Silo 
Ivie, Jackie Tajemství krásné čarodějky 
Jelínek, Jan, 1940- A kde byl Bůh, když Židé umírali v Osvětimi? 
Kalogridis, Jeanne, 1954- Inkvizitorova žena 
Kandl, Ivan, 1957- Bradla v šuplíku 
Kelk, Lindsey Zbožňuju Londýn 
King, Stephen, 1947- Mlha 
Komárek, Martin, 1961- Doživotí, aneb, Knoudi 
Kuťák, Jaroslav, 1956- Magnolie z Masters 
Läckberg, Camilla, 1974- Andělíčkářka 
Läckberg, Camilla, 1974- Ledová princezna 
Lauren, Christina Božský hráč 
McGuire, Jamie, 1931- Červený vrch 
Mertl, Věroslav, 1929-2013 Kruhy pod očima 
Miller, Raine Třešinka 

Mtawa, Nicole, 1979- Zloději hvězd 
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ZAČALA VÝSTAVA UMĚLECKÉHO SMALTU. V městem provozovaném Domě Gus-
tava Mahlera ve Znojemské ulici v Jihlavě začala 22. července za velké účasti pu-
blika výstava Frýdlantský umělecký smalt. Náměstek jihlavského primátora pro 
kulturu Rudolf Chloupek (vlevo) ji i z pozice někdejšího pedagoga – chemika za-
hájil spolu s kurátorem Karlem Bogarem. Se smaltem se setkáváme denně ze-
jména v kuchyních. Až do poloviny září Jihlavané mohou na výstavě sledovat, jak 
originálně se tato specifická technika uplatňuje v umění.  Foto: Jiří Varhaník 

V červenci proběhl na Vodním ráji 
II. ročník turnaje v plážovém volej-
balu s názvem WATER PARA DISE 
CUP 2014. Při této příležitosti byl 
také ofi ciálně otevřen nový kurt na 
plážový volejbal. 

Služby města Jihlavy vybudovaly 
(SMJ) v první  etapě hřiště s celko-
vým nákladem 1,8 milionů korun. 
Příští rok by měla následovat druhá 
etapa výstavby, kdy v areálu venkovní 
části přibude u hřišť tribuna a osvět-
lení. Vybudováním třetího hřiště se 

vyšlo vstříc rostoucímu zájmu o tento 
sport mezi širokou veřejností. 

„Dvě hřiště, která byla zatím k dispo-
zici, tak už nebyla schopna pokrýt cel-
kový zájem veřejnosti a některé jsme tím 
pádem bohužel neuspokojili,“ řekl mluv-
čí SMJ Martin Málek. Také se otevře-
ním třetího hřiště otevřela možnost 
SMJ pořádat republikové turnaje, pro-
tože u nich je podmínkou mít  tři hřiš-
tě na beach volejbal. Toto nové hřiště 
nabízí ještě možnost, že se na něm dá 
hrát i plážový fotbal. -lm-

Rozšíření kurtů na volejbal

PŘESTŘIHNUTÍ slavnostní pásky se ujal náměstek primátora Rudolf Chlou-
pek(vlevo), člen rady Asociace beachvolejbalu ČR Lubomír Kuchta (vpravo) 
a jednatel společnosti SMJ Jindřich Klega. Foto: Lubomír Maštera

Služby města Jihlavy (SMJ), které 
provozují krytý bazén E. Rošické-
ho v Jihlavě, oznamují, že z důvodu 
pravidelné technologické odstávky 
bude do konce srpna bazén mimo 
provoz.

„V době odstávky se vyčistí bazéno-
vé vany a akumulační jímky. Provede 
se komplexní údržba a drobné opravy 
bazénové technologie. Mimo tyto práce 
dojde na bazéně k výmalbě a nátě-
rům,“ řekl tiskový mluvčí SMJ Mar-
tin Málek.

Město Jihlava, které je vlastníkem 
objektu, naplánovalo v tomto období 
rozsáhlé měření, regulaci, komplet-
ní rekonstrukci kotelny, strojovny 
TÚV, vzduchotechniky pro bazéno-
vou halu, osvětlení v bazénové hale 
a tělocvičnách.

Z důvodu takto velké rekonstruk-
ce nebude letos možný ani zkráce-
ný letní provoz na bazéně. Pokud 
se všechny práce podaří stihnout 
v daném termínu, tak by měla od-
stávka trvat do 31. 8. 2014. Veřej-
nost má přes celé letní prázdniny 
k dispozici ke koupání a saunová-
ní krytou i venkovní část Vodního 
ráje v Jihlavě.

Do 31. 8. bude také na bazéně 
E. Rošického mimo provoz sauna 
a tělocvična. Opětovné uvedení 

JIHLAVA – Už nikdy neopustit nej-
vyšší soutěž, takové bylo (a pořád 
je) přání vedení FC Vysočina před 
začátkem nového ročníku Synot ligy, 
do kterého jihlavští fotbalisté vstou-
pili nedělní domácí porážkou 0:1 
s Mladou Boleslaví.  

Klub má pro tuto sezonu vytyčeno 
několik cílů. „Stabilizace sportovního 
výkonu mužstva, potěšit herním proje-
vem diváky a přilákat jich na stadion 
co nejvíce, abychom měli argumenty 
pro jeho dobudování, a vyhnutí se se-
stupovým starostem,“ vypočítal úkoly 
ředitel FC Vysočina Zdeněk Tulis.

Jihlava startuje mezi českou elitou 
počtvrté v historii. Druhý nejmenší 
počet účastí mají z aktuálních prvo-
ligistů jen Bohemians 1905 a Hradec 
Králové (oba 12). „Od této statistiky 
se všechno odvíjí. My se učíme tu ligu 
hrát a učíme se ji dělat. Víme, že s tím 
souvisí hromada podmínek a staros-
tí, a my se snažíme na nich krůček po 
krůčku pracovat,“ řekl Tulis.

Vysočina věří, že tentokrát zůsta-
ne záchranářských bojů ušetřena. 
„Hlavně musíme zvládnout podzim, 

protože loňský propadák, to byly po-
řádné nervy,“ podotkl Tulis. „Podzim 
určitě bude těžký, nicméně my chceme 
navázat na jarní výkony a chceme dělat 
body. Myslím si, že v některých zápasech 
se náš fotbal divákům líbil. Pochopitelně 
máme pořád na čem pracovat a co zdo-
konalovat, abychom se ještě zlepšili,“ 
dodal hlavní kouč Petr Rada.

Podzimní los Jihlavy:
1. kolo: MLADÁ BOLESLAV 

(0:1), 2. kolo: SPARTA PRA HA, 3. 
kolo: BOHEMIANS 1905 (doma), 
4. kolo: SLOVÁCKO, 5. kolo: JAB-
LONEC, 6. kolo: ČESKÉ BUDĚ-
JOVICE (doma), 7. kolo: HRA DEC 
KRÁLOVÉ, 8. kolo: PŘÍBRA M 
(doma), 9. kolo: DUKLA PRA HA, 
10. kolo: SLAVIA PRA HA (doma), 
11. kolo: OSTRA VA, 12. kolo: 
BRNO (doma), 13. kolo: TEPLI-
CE, 14. kolo: PLZEŇ (doma), 15. 
kolo: LIBEREC, předehrávané 16. 
kolo: SPARTA PRA HA (doma).

Pozn.: Přesné termíny jednotlivých 
utkání závisejí na případném zařazení 
do televizního vysílání.

Začala liga. FC Vysočina 
chce navázat na jaro

V Domě G. M. vystavují smalt

FOTBALISTÉ FC Vysočina (ve žlutém) na úvod nové ligové sezony prohráli 
0:1 s Mladou Boleslaví. Domácím se hrubě nepovedla první půle. „Do příště to 
musíme změnit a musíme hrát aktivně celých devadesát minut,“ věděl trenér Petr 
Rada.  Foto: Michal Boček

Odstávka krytého bazénu 
E. Rošického v Jihlavě

Statistika návštěvnosti veřejnos-
ti v uplynulých letech na bazénu 
E. Rošického:

2005 – 24 434 osob 

2006 – 25 903 osob 

2007 – 31 878 osob 

2008 – 34 193 osob 

2009 – 31 845 osob (celková ná- 
vštěvnost bazénu 96 404 osob)

2010 – 34 788 osob (celková ná- 
vštěvnost bazénu 101 792 osob)

2011 – 36 742 osob (celková ná- 
vštěvnost bazénu 104 655 osob) 

2012 – 35 911 osob (celková ná- 
vštěvnost bazénu 106 363 osob)

2013 – 33 895 osob (celková ná- 
vštěvnost bazénu 102 756 osob)

bazénu E. Rošického do provo-
zu bude mimo jiné zveřejněno 
na informační tabuli a na www.
bazen-rosickeho.cz. -lm-
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