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Jihlava vítala olympijského 
šampiona Lukáše Krpálka

Několik tisíc lidí přišlo 25. 
srpna večer přivítat jihlavského 
rodáka judistu Lukáše Krpálka, 
který z letní olympiády v Rio de 
Janieru jako jediný reprezentant 
České republiky přivezl zlatou 
medaili. 

Pro aktuálně nejžádanější spor-
tovní celebritu v zemi radnice na 
Masarykově náměstí připravila 
pódium a velkoplošnou obrazov-
ku, na které se promítaly jak chvil-
ky ze zápolení o nejcennější kov, 
tak samotný medailový ceremo-
niál. Přítomní si tak mohli prožít 
jak napětí při soubojích, tak spolu 
s Lukášem Krpálkem emoce, když 
si v Riu s medailí na krku vyslechl 
českou hymnu.

„Od Nagana je to první zlatá 
medaile v Jihlavě a z letních olympij-
ských her, v historii České republiky, 
snad vůbec úplně první,“ zamýšlel 

se už před vstupem na pódium jih-
lavský primátor Rudolf Chloupek.  
Pak už před třemi až čtyřmi tisíci 
přihlížejících Lukášovi poděkoval 
a blahopřál, předal květiny, kni-
hu čestných občanů a hodnotnou 
kolekci pamětních plaket, které 
město předává jen nejvýznamněj-
ším návštěvám, například prezi-
dentům.

U publika, ale zřejmě i Luká-
še Krpálka, měl mezi dary úspěch 
vtípek s dětským kimonem opat-
řeným symboly města Jihlavy pro 
teprve sedmitýdenního Lukášova 
synka Antonína. Zrovna tak dar 
Kraje Vysočina z rukou hejtmana 
Jiřího Běhounka přítomné pobavil. 
Lukáš Krpálek hodlá zkusit štěstí 
ve vyšší váhové kategorii, a tak od 
kraje dostal obrovský dárkový koš, 
jehož obsah by mu mohl s nabírá-
ním váhy pomoci.

Lukáš Krpálek má za předcho-
zí úspěchy od radnice např. Cenu 
primátora nebo Cenu Rady měs-
ta Jihlavy. „Od té doby o něco vyros-
tl a zmohutněl, takže to bude chtít 
i nějakou vyšší cenu,“ napověděl pri-
mátor města Rudolf Chloupek, že 
hodlá sportovce, který žije v Praze, 
ale stále je hlášen k pobytu v Jih-
lavě, nominovat na vyšší městské 
ocenění.

Všichni chtějí Krpálka
Následovala autogramiáda, při 

které Lukáš Krpálek rozdal stov-
ky podpisů na podpisové karty, 
do památníčků, na obálky časopi-
sů, na trička, na pásky od kimon, 
dokonce i přímo na kůži, ale i na 
obaly mobilních telefonů, náramky 
nebo lístky z restaurace. 

 (Pokračování na str. 2)

TÉMĚŘ čtyři tisíce diváků čekalo na Masarykově náměstí na přivítání olympijského vítěze z Ria Lukáše Krpálka. Ten 
nezapomněl a na krku mu visela zlatá olympijská medaile. Foto: Lubomír Maštera

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
PAMÁTEK

v sobotu 3. září
(Více na str. 24 a 32 uvnitř NJR)

15. ročník koncertu
PŘIJĎTE NA KONCERT, 

POMŮŽETE
V sobotu 3. září od 12 hodin

Amfi teátr Jihlava.

V sobotu 3. září od 9 hodin
TRH ŘEMESEL

Masarykovo náměstí

XXVII. HORÁCKÝ LETECKÝ 
DEN 2016

V sobotu a v neděli 10. – 11. září 
vždy od 9 – 17 hodin na letišti 

Jihlava – Henčov.

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY
16. až 22. září

(Více na str. 10 NJR)

NAUČNÁ STEZKA  STARÁ 
PLOVÁRNA S PRŮVODCEM 
v neděli 18. září od 14 do 15 hodin

Sraz před domem Křižíkova 41 
(první stanoviště naučné stezky)
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Město Jihlava má k 31. 7. 2016 
přihlášeno k trvalému pobytu 
50.712 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci červen 2016

Vážený pane Krpálku,
milý Lukáši, 

s velkým napětím jsme sledovali váš 
boj o dosažení vůbec nejvyšší možné 
sportovní mety, kterou je získání zlaté 
medaile na olympijských hrách. Napl-
ňuje nás velkou radostí a dojetím, že to 
byl boj úspěšný. 

Jsme velmi pyšní, že rodák z Jihlavy 
dosáhl tak mimořádného úspěchu, kte-
rým se navždy zapíše do historie nejen 
našeho města, ale celé naší země.

Váš výkon zdaleka přesahuje hrani-
ce sportovních tabulek a statistik. Je 
úžasným završením příběhu, jehož jste 
hlavním představitelem. Zlatá medaile 
z olympijských her je nepochybně tím 
nejlepším možným zadostiučiněním a 
zúročením vaší dlouhé, systematické a 
tvrdé přípravy. 

Zlatá medaile, ve kterou jsme pro Vás 
od počátku doufali, je tím nejkrásněj-
ším poděkováním všem, kdo při Vás 
po celou dobu stál, kdo vám pomáhal 
a podporoval Vás, je to poděkování v 
té nejdokonalejší podobě vaší rodině a 
nejbližším.  

Vaše olympijské prvenství je obrov-
ské gesto pro společnost, která se v 
době úspěchu semkne ve společném 
prožívání radosti, a pro kterou je váš 
výkon příkladem a důkazem toho, že 
má smysl tvrdě pracovat, odříkat si, 
nevzdávat se, a že jen takto dosažený 
výsledek přináší nefalšovanou radost, 
uznání a úctu.

Očekává se, že v tak mimořádné situ-
aci, kterou je boj o zlatou olympijskou 
medaili, je hlavní aktér soustředěn zce-
la na sebe a svůj výkon. Vy jste doká-
zal, že dokážete i v tak vypjaté chvíli 
dát prostor myšlenkám na své nejbližší, 
na rodinu, na přátele. Vaše motivace 
nepochybně oslovila nejen obyvatele 
naší země.

Milý Lukáši, za město Jihlavu a 
všechny jeho obyvatele Vám blahopřeji 
a děkuji, přeji Vám ty nejhezčí prožit-
ky z vítězství a Vám i vašim nejbližším 
přeji jen to nejlepší. 

S úctou
Rudolf Chloupek,
primátor města Jihlavy

Blahopřejný dopis
primátora Lukášovi Krpálkovi

LUKÁŠE Krpálka přivítal na Masarykově náměstí primátor Rudolf Chloupek. 
 Foto: Lubomír Maštera

Jihlavská radnice pokračuje v 
úpravách veřejných prostranství. 

Revitalizace proběhly například 
na Královském vršku, na Březin-
kách, v Pávově atd. Nyní je připra-
vena studie pro další území – Skal-
ku. Radnice zveřejnila na webu 
města www.jihlava.cz prezentaci, ve 
které jsou návrhy popsány. 

Nad návrhy se pak vedení města 
hodlá pobavit s občany při veřejném 
setkání, které se připravuje na říjen. 
„Slibujeme si od tohoto postupu, že 
obyvatelé Skalky se s materiálem pře-
dem seznámí, setkání se pak, spíše než 
v informativním duchu, už může ode-
hrát jako konstruktivní diskuse,“ uvádí 
náměstek primátora pro oblast roz-
voje města Vratislav Výborný.

V době uzávěrky zářijového čís-
la datum setkání nebylo ustanove-
no, radnice bude občany informovat 

v příštím čísle NJR i prostřednictvím 
dalších médií. 

Radnice hodlá pojmout úpravy 
komplexně od řešení silnic, chod-
níků a cyklostezek, přes parkování a  
kanalizaci, až po hřiště a sportoviště 
a úpravy zeleně. 

„Není v možnostech města provést 
všechny změny jednorázově, v souhrnu 
jde o investice v řádech desítek milio-
nů korun. První kroky bychom ale rádi 
uskutečnili už v příštím roce,“ říká Vra-
tislav Výborný. 

Ve studii se mohou obyvatelé 
seznámit s návrhy řešení někdej-
ší rekreační nádrže, fotbalového a 
volejbalového hřiště, propojením 
ulic Telečská a Seifertova, s výmě-
nou povrchů ulic z hlučné dlažby na 
asfalt, studie se zabývá i garážemi, 
chodníky, hřišti, stáními kontejnerů 
nebo řešením zeleně. -tz-

NA WEBU města je návrh úpravy veřejného prostranství Skalka. Obyvatelé se s 
ním mohou seznámit a vedení města připravuje další setkání s občany k získání 
připomínek veřejnosti. Repro: archiv MMJ

Jihlava připravuje úpravy 
veřejného prostoru Skalky

V Popicích přes léto jihlavská radnice buduje nové víceúčelové hřiště. 
Původní travnaté už dosluhovalo, rozpadala se opěrná zeď, mnoho vyžití už 
obyvatelů nenabízelo. 

Nové hřiště bude s umělým povrchem. „Víceúčelové hřiště poslouží na malou 
kopanou, tenis, volejbal, street basketball, součástí bude tréninková stěna na 
tenis,“ popsal investici náměstek primátora pro oblast rozvoje města Vrati-
slav Výborný. Hřiště bude mít nový plot a sítě, součástí zakázky je i oplocení 
pro sousední dětské hřiště. Akce vyjde na 2,2 miliony korun, náklady měs-
tu o 800 tisíc korun sníží dotace Nadace ČEZ. Dodavatelem je z výběrového 
řízení fi rma Linhart, hotovo bude do konce září. -tz-

Jihlava vítala olympijského...

V Popicích bude nové
víceúčelové hřiště

V POPICÍCH se staví víceúčelové hřiště, sportovci se těší na možnosti nového 
vyžití. Foto: archiv MMJ

(Dokončení ze str. 1 )
Po autogramiádě odešel Lukáš 

Krpálek do radnice, kde na něj v 
přízemí čekalo několik desítek mla-
dých judistů, kteří rovněž toužili 
po podpisu a společné fotografii se 
svým vzorem. 

Až po setmění se světový šam-
pion dostal na setkání s primáto-
rem, hejtmanem a radními města 
v jejich zasedací místnosti. Zde se 
podepsal do pamětní knihy města 
i kraje. 

Po takřka třech vyčerpávajících 
hodinách, během kterých rozdal 
stovky podpisů, vyhověl desítkám 
požadavků o společnou fotografii 
a dal několik rozhovorů pro místní 
média, odcházel unavený do svého 
vozu za radnicí. 

U brány do dvora radnice čekala 
desítka dalších sběratelů autogra-
mů… -tz-
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Už jedenáct a půl tisíce obyvatel 
Jihlavy bude mít nižší poplatek za 
odpad. To proto, že jej třídí. 

Tito lidé využívají už přes dva roky 
běžící Program zodpovědného naklá-
dání s odpady tzv. motivační program. 
Do něj se přihlásí, čtyřikrát do roka 
donesou do sběrného dvora patřič-
né odpady, za což si vyslouží slevu na 
poplatku, aktuálně 70 korun na oso-
bu. „Např. pro čtyřčlennou rodinu to už 
může být zajímavá částka. Podle dosa-
vadních údajů z tohoto roku třídění dál 
stoupá, to by pro příští rok městu umož-
nilo zapojeným obyvatelům slevu ještě 
zvýšit,“ odhaduje vývoj vedoucí odbo-
ru život. prostředí K. Ruschková.  

Jak docílit nižšího poplatku
Zájemce o zapojení se do programu 

se nejprve zaregistruje na magistrátu 
na ekonomickém odboru. Registrace 
proběhne buď na jeho Jihlavskou kar-
tu, nebo dostane novou „odpadovou“ 
kartu. Potom se čtyřikrát do roka do-
staví s odpadem do některého z jihlav-
ských sběrných dvorů a svoji návštěvu 
nechá ve dvoře na kartu zaznamenat. 

Příští rok např. jeho rodině (ti, kteří 
platí za odpad společnou složenkou), 
přijde k úhradě částka s patřičnou sle-
vou (podrobnosti programu na jihlav-
ském odpadářském webu www.odpa-
dyjihlavy.cz).

Do sběrného dvora můžete dopravit 
kovy, baterie a stará elektrozařízení, 
objemný a nebezpečný odpad nebo 
biologicky rozložitelný odpad, nově je 
možné do dvora zanést i přepálené ku-
chyňské oleje a tuky uzavřené v plas-
tových lahvích. Větší množství biood-

Jihlava odměňuje ty, kdo třídí odpad

Biologicky rozložitelný odpad, který 
ještě donedávna končil bez užitku ve 
skládce, má nyní nové využití. Po za-
vedení celoplošného svozu z celé Jih-
lavy se už stovky tun bioodpadu zpra-
covávají v Henčově na kompost, který 
slouží například v zemědělství nebo k 
„oživení“ okolí novostaveb. 

Kompostování je metoda, kterou se 
za kontrolovaných podmínek aerob-
ních procesů, tj. za přístupu vzduchu a 
činností mikroorganismů, přeměňuje 
bioodpad na kompost. Proces zpraco-
vání trvá přibližně tři měsíce. 

Kompostování probíhá v několika 
fázích, hmota se zahřeje na teplotu 

60-70 °C, zpočátku dochází k rozkla-
du snadno rozložitelných látek, dále 
pokračuje rozklad hůře rozložitelných 
látek dřevovina. Je nutné zajistit dosta-
tečné provzdušnění, tedy přehazování 
nebo překopávání, což v kompostárně 
zajišťuje mechanizace. 

Později teplota klesá asi na 45 °C. Při 
pohledu již nelze rozeznat původní 
složky kompostu, vzniká drobtovitá 
struktura. Kompost pak „vychladne“, 
kompost získává konečný vzhled a je 
připraven k rozvozu a použití. Výsled-
ný produkt má čtvrtinovou váhu, než 
původně navezený bioodpad. -tz-

KOMPOST se „vyrobí“ sám, pro patřičný proces ale potřebuje pravidelně pro-
vzdušňovat. V kompostárnách překopávání a přehazování desítek tun hmoty za-
jišťuje mechanizace. Foto: archiv MMJ

Bioodpad nachází nové využití

Jihlavská radnice vydala nákladem 
čtyř tisíc kusů novou brožurku Na-
učná stezka Stará plovárna. 

Brožurka seznamuje s historií nádr-
že, která v minulosti skutečně slouži-
la ke koupání a dodnes je její okolí 
oblíbeným místem pro vycházky a 
odpočinek nedaleko od centra měs-
ta. 

Nová brožurka je zdarma k roze-
brání na pracovištích Turistického 
informačního centra v budově rad-
nice na Masarykově náměstí a v Brá-
ně Matky Boží. Elektronická podoba 
je na stránkách TIC města Jihlavy 
www.visitjihlava.eu v rubrice nauč-
ných stezek. 

Vydání připravilo Zdravé město 
Jihlava s podporou Zdravého kraje 
Vysočina. -tz-

Brožurka zve na procházku 
kolem Staré plovárny

V ÚTLÉM sešitu se zájemci dočtou 
o obyvatelích tohoto místa, ať už jde 
o obojživelníky a plazy, savce, ptáky 
a hmyz, dále o rostlinách, houbách či 
stromech. Na vnitřní obálce brožury 
z tvrdého papíru je přehledná mapka 
s vyznačenou naučnou stezkou a pří-
stupovými cestami. Foto: archiv MMJ

Odešel mladý člověk. Otec rodiny, 
manžel, zaměstnanec města, ztráta ne-
nahraditelná, těžko vyvážitelná jakou-
koli fi nanční částkou…

Vedení magistrátu navrhlo nejbližším 
pozůstalým poskytnout dar z městské-
ho rozpočtu ve výši 300 tisíc korun 
jako podporu v této obtížné životní 
situaci. Nade vše v nás převažuje po-
cit účasti, solidarity a potřeby pomoci 
v těžké životní situaci, proto jsme ná-
vrh podpořili. 

Na druhé straně si však uvědomuje-
me nezvyklou výši částky, nesystémo-
vost návrhu i zavdání určité sociální 
nespravedlnosti, protože ne každý za-
městnavatel by si mohl něco takového 
dovolit. Zde jsme zaměstnavatelem 
v přeneseném slova smyslu my všichni  
občané města, protože se jedná o naše 
společné peníze, městský rozpočet.

Proto jsme se rozhodli zároveň 
s podporou návrhu na jednání zastupi-
telstva vyhlásit veřejnou sbírku, kterou 
alespoň částečně vykompenzujeme to 
výše uvedené, co si myslíme, že je na 
tomto návrhu nesprávné a touto for-
mou také požádáme o nepředkládání 
dalších takovýchto podobných návr-

hů, o kterých se z mnoha ohledů hla-
suje velice obtížně.

Můžete tedy i vy pomoci jakoukoliv 
částkou poukázanou na transparentní 
účet číslo 399111/5500. Konto sbír-
ky bude aktivní od 1. 8. 2016, sbírka 
potrvá do konce listopadu letošního 
roku. Z vybrané částky bude 300 tisíc 
korun odevzdáno do městského roz-
počtu jako kompenzace poskytnutého 
daru, vše nad tuto částku bude poskyt-
nuto nejbližším pozůstalým jako další 
pomoc.

Sbírka je řádně registrována dle zá-
kona u Krajského úřadu a je organizo-
vána s vědomím nejbližší pozůstalé. 

Zastupitelé města Jihlavy
Pavel František Daněk, Alena Daň-

ková, Stanislav Doležal, Rostislav Ha-
bán, Vladimír Hink, Alena Hutařová, 
Jaromír Kalina, Milan Kolář, Matěj 
Kolář, Karolína Koubová, Olga Kour-
ková, Božena Kremláčková, Dan Ma-
yer,  Jana Mayerová, Roman Peschout, 
Miroslav Tomanec, Pavel Šlechtický, 
Lucie Vichrová. 

 Miroslav Tomanec,
 zastupitel města Jihlavy

Veřejná sbírka pro pozůstalé

padů lze v rámci programu odevzdat v 
kompostárně v Henčově.

Sleva bude v příštím roce přiznána 
také těm domácnostem, kterým byla 
v letošním roce snížena frekvence svo-
zu popelnice na 1x za 14 dnů, a které 
mají objem nádoby odpovídající po-
čtu osob s trvalým pobytem v domě 

(nádoba nesmí být naddimenzována).
Pro bližší informace můžete kontak-

tovat pracovníky odboru životního 
prostředí osobně, mailem na adrese 
tridime.odpad@jihlava-city.cz, nebo 
navštívit městskou webovou stránku 
určenou pro oblast odpadového hos-
podářství www.odpadyjihlavy.cz. -tz-

ŠKODA 50 TISÍC KORUN. Službám města Jihlavy (SMJ) o víkendu na konci srpna 
neznámý vandal zapálil kontejnery na komunální a tříděný odpad. Jednalo se lokality 
Na Kopci a Březinky. Poškození jsou tak rozsáhlá, že se všechny kontejnery musí vy-
měnit. Celková škoda se pohybuje kolem 57 000 Kč bez DPH. Celý případ je v šetření 
Policie ČR.  Foto: archiv MMJ

Ve městě řádil neznámý vandal
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Strážníci nalezli v bytě mrtvého 
muže. Operační strážník městské 
policie přijal oznámení od souseda 
muže, který několik dní nevycházel 
ze svého bytu na ulici Jana Masa-
ryka. Na místo byla vyslána hlídka, 
která provedeným šetřením a z po-
dání vysvětlení oznamovatele zjisti-
la, že muž žije v bytě sám a přibliž-
ně dva až tři týdny nebyl viděn. 

Obhlídkou okolí bytu z dvorního 
traktu spatřili strážníci přes zavřené 
okno nehybně ležící tělo. K prove-
dení dalších opatření byla o zjiště-
ných skutečnostech informována 
policie. 

 
Supermarketový zlodějíček
Dále tento měsíc strážníci zadrže-

li zloděje. Na lince tísňového volání 
bylo přijato oznámení na podezření 
z drobné krádeže v prodejně Billa 
na ulici Havlíčkova. Strážníci, kteří 
byli vysláni na místo určení, zadr-
želi v prodejně muže podezřelého 
z krádeže. 

Strážníci při ověřování totožnosti 

zjistili, že se jedná o muže, který se 
tohoto jednání dopouští opakovaně 
a je tak podezřelý z porušení trest-
ního zákoníku. 

Chtěli po sobě zanechat 
autovrak

Městská policie také řešila ozná-
mení na maďarské občany sedící 
v zaparkovaném voze na dětském 
hřišti v ulici U Rybníčku. Strážní-
ci, kteří přijeli na místo určení, zde 
nalezli devět osob. Po prokázání to-
tožnosti zjistili, že se jedná o osoby 
cestující za svými příbuznými do 
Německa. 

Jelikož došlo k poruše vozidla, 
které se stalo nepojízdné, cizin-
ci z vozidla odstranili registrační 
značky, vozidlo odstavili na zele-
nou plochu a za příbuznými chtěli 
pokračovat vlakem. O celé záleži-
tosti byla informována cizinecká 
policie. Strážníci následně na místě 
prováděli opakované kontroly až 
do doby, kdy cizinci svoje vozidlo 
opravili a odjeli. 

Prevence kriminality
V červenci uspořádalo oddělení pre-

vence kriminality odpolední program 
pro děti z příměstského tábora a do-
pravně-bezpečnostní akci „Bezpečně 
na cyklostezce“. 

Tábor zpestřoval Sbor dobrovol-
ných hasičů Bedřichov - Jihlava, který 
si pro děti připravil soutěž v hašení a 
Policie ČR, která dětem ukázala slu-
žební vozidla a odborný výcvik psa. 

Koncem měsíce proběhla druhá 
naplánovaná akce na cyklostezkách. 
Vzhledem k příznivému počasí bylo 
obslouženo strážníky a odbornými 
fi rmami na cca 100 uživatelů cyk-
lostezky – cyklistů, chodců a inline-
bruslařů. Veřejnosti byly poskytová-
ny rady z oblasti dopravy, povinné 
výbavy kola, první pomoci, seřízení a 
servisu kola. Navíc si mohli účastníci 
nechat od zaměstnanců pojišťovny 
změřit krevní tlak.

Statistika
V červenci zpracovala Městská po-

licie Jihlava celkem 3.287 událostí. 
Strážníci provedli 197 kontrol podá-
vání alkoholu mladistvým osobám 
a hraní na výherních hracích auto-
matech, řešili 629 oznámení občanů 
nebo jejich žádostí o pomoc. 

Proti veřejnému pořádku nebo 
vyhláškám a nařízením města bylo 
zaznamenáno 1.048 přestupků, z to-
hoto počtu se 104 přestupků týkalo 
dodržování pravidel stanovených 
vyhláškou o volném pohybu psů a 
191 přestupků se týkalo dodržová-
ní zákazu konzumace alkoholických 
nápojů na vymezených veřejných 
prostranstvích. 

Policii bylo oznámeno sedm pode-
zření ze spáchání trestné činnosti. 

Městská policie zpracovala 14 pře-
stupků proti majetku. Bylo zjiště-
no devět dlouhodobě odstavených 
vozidel, která strážníci vyhodnotili 
jako vraky. 

Na psí útulek, jehož provozovate-
lem je městská policie, bylo umístě-
no 27 odchycených psů. 

Bc. Stanislav Maštera,
zástupce ředitele MP

Autovrak chtěli pohodit v Jihlavě

Začátkem srpna se uskutečnil vy-
hlídkový let pro vítěze sportovní 
soutěže „Silák roku 2016“, kterou již 
sedmnáctým rokem pořádalo oddě-
lení prevence kriminality Městské 
policie Jihlava. 

Jak vypadají známá místa si mohli 
prohlédnout žáci Jorika Kejnovská 
a Aleš Kalivoda se zkušeným pilo-
tem fi rmy AirService Jihlava, která 
darovala absolutním vítězům dva-
cetiminutový let nad Jihlavou a je-
jím okolím. 

Žáci 9. tříd měli zájem prohléd-
nout si z výšky 300 metrů konkrét-
ní místa, a to městskou památkovou 
rezervaci a svá bydliště. 

Na letišti na ně pak čekali jejich 
blízcí, kteří je k nevšednímu zážitku 
doprovázeli.  -tz-

VÍTĚZI soutěže Silák roku (zleva) Jorika Kejnovská a Aleš Kalivoda si mohli 
prohlédnout Jihlavu z výšky. Foto: archiv MMJ

„Siláci“ viděli Jihlavu z letadla Zapálení kontejnerů
Službám města Jihlavy (SMJ) o ví-

kendu na konci srpna neznámý vandal 
zapálil kontejnery na komunální a tří-
děný odpad. Jednalo se o lokality Na 
Kopci a Březinky. 

„Poškození jsou tak rozsáhlá, že všech-
ny kontejnery musíme vyměnit,“ řekl 
mluvčí SMJ Martin Málek. Celková 
škoda se pohybuje kolem 57 000 Kč 
bez DPH. Celý případ je v šetření Po-
licie ČR. 

„Naši pracovníci musí likvidovat ná-
sledky řádění žháře. Jednak vyměníme 
zničené kontejnery a také uklidíme místa 
na stání kde jsou zbytky ohořelých nádob 
s vysypaným odpadem,“ upřesnil Málek. 
Ročně SMJ vzniknou škody na kontej-
nerech, které zničí výtržníci zhruba za 
30.000 Kč. 

Celkem bylo zničeno nádob:
5x papír, 2x bioodpad, 2x čiré sklo, 

1x barevné sklo, 1x komunál  -tz-
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INTERNET

Jana Masaryka 12, 586 01 Jihlava, e-mail: m-soft@m-soft.cz
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Cena s DPH/měsíc

PŘIPOJENÍ - VYSOKORYCHLOSTNÍ BEZDRÁTOVÉ

Pro informace a objednávku volejte 567 579 111

DOPORUČUJE
PRO BEZPEČNÝ
INTERNET

Jsme držiteli certifi kátu:

INTERNETOVÁ 
TELEVIZE
II. GENERACE!

37 TV stanic
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videorekordér na 40 hodin
sledování pořadů až 30 hodin zpětně
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www.m-soft.cz

Nabídka platí pro všechny zákazníky M-SOFTu, kteří platí 
za internetovou linku minimálně 250 Kč vč. DPH.

pustit pořad od začátku

pozastavit pořad

přeskakovat reklamy

videorekordér 
– nahrát až 40 hodin pořadů

sledovat předchozí pořady 
až 30 hodin zpětně

Provozovatelem televizní služby je

+TV 8 Kč

+TV 39 Kč

pokročilé 
 funkce



Statutární město Jihlava zveřej-
ňuje záměry

výběrovým řízením formou dražby 
dne 21. 9. 2016 s uzávěrkou žádostí 
dne 19. 9. 2016 (v 17.00 hod.)

 prodat volné bytové jednotky:
• č. 1615/1 v domě Komenské-

ho 21 v Jihlavě, 3+1, 2. NP, 86,50 
m2, minimální kupní cena činí 
951.800 Kč

• č. 2332/9 v domě Havlíčko-
va 101 v Jihlavě, 1+1, 2. NP, 40,70 
m2, energetická náročnost budovy dle 
PENB: E, 266 kWh/(m2/rok), mini-
mální kupní cena činí 621.800 Kč

• č. 1236/3 v domě Palackého 3, 
Matky Boží 10 v Jihlavě, 1+kk, 2. - 
3. NP, 32,80 m2, energetická nároč-
nost dle PENB: D, 670 kWh/(m2/
rok), minimální kupní cena činí 
643.600 Kč

• č. 374/7 v domě Jarní 6, 8, 10 
v Jihlavě, 4+1, 4. NP, 87,21 m2, 
náročnost dle PENB: D, 179 kWh/
(m2/rok), minimální kupní cena činí 
953.600 Kč

• č. 922/4 v domě U Dvora 17 
v Jihlavě, 1+1, 2. NP, společné WC, 
energetická náročnost dle PENB: E, 
549 kWh/(m2/rok), minimální kup-
ní cena činí 561.800 Kč

• č. 230/1 v domě Pod Jánským 
kopečkem 8 v Jihlavě, 1+1, 1. NP, 
79,50 m2, energetická náročnost 
budovy dle PENB: G, 398 kWh/
(m2/rok), minimální kupní cena činí 
561.800 Kč

• č. 2355/4 v domě U Hlavní-
ho nádraží 11 v Jihlavě, 1+1, 2. NP, 
31,50 m2, společné WC na chodbě, 
energetická náročnost budovy dle 
PENB: F, 632 kWh/(m2/rok), mini-
mální kupní cena činí 591.800 Kč

 prodat nemovité věci v k.ú. 
Jihlava, obec Jihlava:

• pozemky p.č. 855 – zastavěná 
plocha a nádvoří, jehož součástí je 
objekt k bydlení č.p. 385 v Jihlavě, ul. 
Mlýnská or.č. 44, a p.č. 856 – zahra-
da, jde o dům se 4 volnými, nepro-
najatými byty, energetická náročnost 
budovy dle PENB: E, 323 kWh/
(m2/rok), minimální kupní cena činí 
2.656.670 Kč

• pozemky p.č. 119 – zastavě-
ná plocha a nádvoří, jehož sou-
částí je budova č.p. 82 v Jihlavě, 
ul. U Mincovny or.č. 6, a p.č. 120 
– zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je budova č.p. 83 v Jihlavě, 
ul. U Mincovny or.č. 8, býv. sídlo 
Okresní vojenské správy, energetická 
náročnost dle PENB: F, 256 kWh/
(m2/rok), minimální kupní cena činí 
9.010.890 Kč

 prodat:
• ideální podíly pozemků v k.ú. 

Batouchovice, obec Bochovice, 
okres Třebíč:

podíl ve výši jedné ideální čtvrtiny 
pozemku p.č. 17/74 – orná půda o 
celkové výměře 5.003 m2; 

podíl ve výši jedné ideální šestatři-
cetiny pozemku p.č. 17/23 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace o celko-
vé výměře 1.915 m2;

• ideální podíly pozemků v k.ú. 
Přeckov, obec Přeckov, okres Tře-
bíč:

podíl ve výši jedné ideální čtvrtiny 
pozemku p.č. 919/1 – trvalý travní 
porost o celkové výměře 4.776 m2; 

podíl ve výši jedné ideální čtvrtiny 
pozemku p.č. 919/4 – trvalý travní 
porost o celkové výměře 814 m2.

Minimální kupní cena za nemovi-
tosti (spoluvlastnické podíly) nabí-
zené v k.ú. Batouchovice činí 19.559 
Kč. Minimální kupní cena za nemo-
vitosti (spoluvlastnické podíly) nabí-

zené v k.ú. Přeckov činí 20.963 Kč. 

Bližší informace na www.jihla-
va.cz, na tel. 567 167 278 (prodej 
budov a bytů), tel. 567 167 287 
(prodej spoluvl. podílů na pozem-
cích), příp. na Majetkovém odboru 
Magistrátu města Jihlavy, Hlubo-
ká 8, Jihlava. 

Statutární město Jihlava si vyhra-
zuje právo změnit či doplnit tyto 
záměry, příp. od nich odstoupit. 
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Inzerce majetkového odboru - prodej domu

Asi pět desítek lidí se sešlo u 
památníku Smírčí kameny v Tyršo-
vě ulici v Jihlavě. Památník je neda-
leko místa, kde v padesátých letech 
v komunisty vykonstruovaných 
procesech probíhaly popravy zcela 
nevinných lidí. Účastníci si připo-
mněli nejen jedenáct popravených, 
ale i osudy dalších stovek a tisíců 
osob, kterým komunistický režim 
zničil životy. 

„Naše minulost je velmi krutá, trud-
ná a neutěšená. Vzpomínky na ni je 
třeba uchovávat, aby mladší generace 
věděla, čím jsme se tehdy brodili a čeho 
se mají vyvarovat,“ řekl před zdmi 
někdejšího krajského soudu Karel 
Linhart z Konfederace politických 
vězňů, který se s některými z obětí 
osobně znal.

„Děti aby si už nikdy nezranily svá 
čela o chladné mříže věznic a lágrů, 
tátové aby nemuseli skrývat svou bolest 
a mámy neměly vyplakané oči,“ znělo 
mott o pietní akce, kterou už tradič-
ně pořádá město Jihlava ve spoluprá-
ci s Konfederací politických vězňů. 

Město Jihlavu reprezentoval 
náměstek primátora Jaromír Kalina, 
k přítomným promluvil také senátor 
Miloš Vystrčil, krajský radní Martin 
Hyský a historik Michal Stehlík. 

Přítomen byl poslanec Vít Kaňkov-
ský a senátor František Bradáč. Kro-
mě nutnosti připomínat si bezpráví 

komunistického režimu se opakova-
ně v proslovech objevila témata tero-
rismu, varování před posilováním 

totalitních režimů, šířením extrémis-
tických myšlenek a vyvolávání atmo-
sféry strachu ve společnosti.  -tz-

Jihlava uctila oběti komunistické zvůle

NÁMĚSTEK primátora Jaromír Kalina reprezentoval město u pietního aktu u památníku Smírčí kameny v Tyršově ulici.
 Foto: archiv MMJ
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EVROPSKÝTÝDENMOBILITY

 pátek 16. září 
Jihlavská hodinovka  |  15. závod v rámci Běžce Vysočiny  |  stadion Na Stoupách  |  
http://bezecvysociny.cz, začátek 16:40 hod. 

 sobota 17. září 
Nordic/priessnitz walkingová procházka  |  14.00–cca 18.00  |  start i cíl – Český 
mlýn  |  délka trasy: cca 8 km, nenáročný terén vhodný pro všechny věkové kategorie bez ohledu na 
fyzickou kondici  |  program: nastavení holí účastníkům, rozcvička – zahřátí, instruktáž správné techniky 
nordic walkingu, chůze, zastávka – ukázka a nácvik rehabilitačního dýchání, chůze, ochlazování dolních 
končetin, strečink

Zažít město jinak  |  sousedská slavnost v Komenského ulici pro celé rodiny  |  10:00–
22:00  |  kulturní a společenský program: čtení poezie, sportovní aktivity pro děti, divadelní a hudební 
představení, vernisáž, výstavy na ulici, knižní bazar, módní přehlídka a další

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD po hradbách s jihlavskými příběhy, vypráví Mgr. Silvie Čermáková  |  
start: Masarykovo náměstí – sraz 19.30 u morového sloupu 

 neděle 18. září 
Naučná stezka STARÁ PLOVÁRNA s průvodcem  |  14:00–15:00  |  sraz před 
domem Křižíkova 41 (první stanoviště naučné stezky)

Den otevřených dveří v Dopravním podniku města Jihlavy, a.s.  |  10:00–
16:00  |  okružní jízdy kloubovým trolejbusem v trase DPmJ – Březinova – Masarykovo náměstí – DPmJ

Putování po stopách jihlavské tramvaje  |  10:00, 11:00, odjezd starým autobusem 
z Masarykova nám. (návštěva původní tramvajové vozovny, most u Jánů, prohlídka vraku původní 
jihlavské tramvaje a původních tramvajových kolejí)

 pondělí 19. září 
DO PŘÍRODY KOLO-PĚŠKY  |  soutěž družstev pro žáky 2. a 3. ročníku ZŠ  |  Dětské dopravní 
hřiště v Jihlavě

Kulatý stůl na téma dopravy  |  16:00–18:00  |  DIOD  |  představení projektu„Kolmo, 
busem, pěšky s jihlavskými ježky“, diskuse nad tématy z oblasti dopravy z Fóra ZM a MA21

 úterý 20. září 

 Jihlavské dny zdraví – Masarykovo náměstí horní 
KAŽDÝ SVÉHO ZDRAVÍ STRŮJCEM  |  OSVĚTOVÁ VÝSTAVA Ligy proti rakovině „Labyrint 
zdraví“ na téma zdravý životní styl a prevence rakoviny  |  SOUTĚŽNÍ HRÁTKY PRO DĚTI A DOSPĚLÉ 
„Zkus, jak jsi na tom aneb HRÁTKY PRO ZDRAVÍ A O ZDRAVÍ“  |  VYŠETŘOVNA – nabídka vyšetření 
základních parametrů zdravotního stavu (tlak krve, měření hmotnosti, BMI, % tělesného tuku, měření 
hladiny cholesterolu, poradenství, zdravý životní styl, nádorová prevence, odvykání kouření, nácvik samovy-
šetřování prsů a dermatologická vyšetření)  |  INFORMAČNÍ CENTRUM s bohatou nabídkou osvětových 
populárně naučných i odborných publikací  |  PÓDIOVÁ VYSTOUPENÍ – vystoupení dětí i dospělých

Prezentace partnerů v oblasti zdravého životního stylu  |  Zdravé město 
Jihlava – zdravý životní styl, propagace sítě nekuřáckých restaurací, naučných stezek, cyklostezek, ba-
lónky   |  Státní zdravotní ústav Jihlava  |  Zdravá Vysočina  |  Elektro-bicykl.cz  |  Křemešník 
– „Segway“ – elektrické dvojkolky,možnost vyzkoušet si jízdu  |  Eurocentrum Jihlava  |  MMR 
ČR – informace o možnostech čerpání z fondů EU a soutěži pro SŠ „Navrhni projekt“  |  Všeobecná 
zdravotní pojišťovna ČR – osvěta, edukace a informace z oblasti veřejného zdravotního pojištění  |  
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna – informační stánek, maketa tlustého střeva

MEZI SVĚTY  |  nahlédnutí do světa handicapovaných, možnost vyzkoušet si každodenní realitu 
nevidomých a vozíčkářů.  |  Informační stánky: Liga vozíčkářů, Centrum pro zdravotně postižené Kraje 
Vysočina, DMA Praha s.r.o.

Kávu po.tmě  |  13:30–16:30  |  historická budova radnice, organizátor SVOŠS, o.p.s. Jihlava

 středa 21. září 

 Jihlavské dny zdraví  |  Masarykovo náměstí horní 

KAŽDÝ SVÉHO ZDRAVÍ STRŮJCEM  |  program stejný jako v úterý 20. září

S Bílým kruhem do bezpečí  |  15:00–16:00  |  dovednostní soutěž pro děti – plnění 
úkolů dětí na stanovištích – hod kroužkem na cíl, skládání puzzle, prolezení tunelu, složení symbolu BKB 
pomoci prstíků na noze z barevných kamínků apod.

Zásah Hasičského záchranného sboru a Zdravotnické záchranné služby 
při simulované havárii osobních aut  |  16:00–17:00  |  Masarykovo náměstí 

 
 čtvrtek 22. září 
DEN BEZ AUT  |  10:00–18:00  |  ulice Tyršova, Smetanovy sady  |  moderátor z Rádia Region   
|  Prezentace UDRŽITELNÉ MOBILITY   |  Zdravé město Jihlava – zdravý životní styl, propagace sítě 
nekuřáckých restaurací, naučných stezek, cyklostezek, balónky  | Křemešník – „Segway“ – elektrické 
dvojkolky, možnost vyzkoušet si jízdu  |  Městská police – kvízy, jak se správně chovat na cyklo/pěší 
stezce  |  Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR – osvěta, edukace a informace z oblasti veřejného 
zdravotního pojištění  |  VŠPJ – Inline školička – základy jízdy na kolečkových bruslích pod vedením 
KS VŠPJ, vlastní brusle a helmu s sebou (10:30, 14:00, 16:00)  |  BESIP  |  LÍZÁTKOVÝ ZÁVOD – závody 
pro nejmenší – koloběžky/odrážedla, 14.30–15.30, LÍZÁTKO pro všechny účastníky – hlavní cena KOLO-
BĚŽKA  |  KOLA PRO AFRIKU, 10:00–18:00, sbírka kol, www.kolaproafriku.cz  |  CYKLOJÍZDA, 18:00, 
pro všechny účastníky drobné dárky + losování cen – vstup do Robinsona, Vodního ráje, ZOO Jihlava apod.

MHD na všech linkách celý den ZDARMA

Den komunální techniky – Krajská správa a údržba silnic Vysočiny  |  Masarykovo nám. 

Den Charity  |  Masarykovo nám.  |  ukázka činnosti a vystoupení klientů

POCHODEM PROTI ALZHEIMEROVĚ CHOROBĚ  |  sraz letní kino v Jihlavě, 
Březinovy sady  |  15:00–17:00  |  příchod vedle letního kina, seznámení s trasou, obdržení kartičky 
účastníka  |  16:00–18:00 příchod k cíli – k zábavnímu parku Robinson

 akce podporující udržitelnou mobilitu:  

 neděle 11. září 
Jihlavský půlmaratón  |  Masarykovo náměstí  |  8:00–15:30  |  SLIBY – CHYBY - http://
www.jihlavskypulmaraton.cz/s/novinky

 sobota 24. září 
RVYTO  a SK Polytechnik – Asfaltová výzva Lyžařského Jihlavska  |  10:00, 
Javořice  |  14:00, Rácovský kopec  |  20:00, Vrchlického ulice |  závod nebo projížďka s celou 
rodinou  |  kategorie: brusle, kolečkové lyže, koloběžky  |  http://www.rvyto.cz/, https://www.facebook.
com/lyzarskejihlavsko

Kancelář primátora, Masarykovo nám. 97/1, Jihlava, 
tel. 567 167 125/124, 731 540 526/603 166575, www.jihlava.cz
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jakou mají vojáci Armády 

PAK NEVÁHEJTE 
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Téměř třicítka „jinakých“ dětí se bě-
hem prázdnin vystřídala v Integrač-
ním centru Sasov. 

Tak jako běžné děti, si i tito táborní-
ci užívali pobyt v přírodě, rozmanité 
hry, výlety a sportování. Čas trávený 
bez rodičů pomáhali dětem zvlád-
nout odborně vyškolení asistenti, kdy 
každé dítě mělo svého. Program byl 
již dlouho dopředu pečlivě připravo-
ván a odborně zacílen. V rámci zába-
vy se posilovala komunikace a sociál-
ní dovednosti, které dětem chybí. 

Tábory pro děti s těžkým postiže-
ním pořádá APLA-Vysočina již pá-
tým rokem. Pro některé rodiny je to 
jediná příležitost, jak zajistit pro své 
dítě prázdninový pobyt. Díky fi nanč-
ní podpoře města Jihlavy, Kraje Vy-
sočina a fi rmy Bosch, kteří pravidelně 
na tábory v Integračním centru Sasov 

přispívají, může být cena tábora velmi 
příznivá. 

Projekt Integrační centrum Sasov 
začali v roce 2006 realizovat rodiče 
chlapce s autismem Dagmar a Milan 
Zápotoční. K vlastním prostředkům 
se podařilo zajistit veřejné, i další  
soukromé zdroje. Inspirovali se ma-
lými farmami v Irsku, kde již několik 
desetiletí zajišťují lidem s autismem 
kvalitní životní program. Na Sasově 
od roku 2008 provozují denní staci-
onář, sociální rehabilitaci a odbornou 
poradenskou službu zaměřenou ze-
jména na vzdělávání a podporu rodin 
dětí  s autismem. -tz-

Letní pobyty v Integračním centru Sasov

INTEGRA ČNÍ centrum Sasov připra-
vilo pro děti s autismem prázdninové 
pobyt v přírodě. Foto: archiv MMJ

S novelou zákona o přestupcích s 
platností od října se mohou konat 
akce na veřejných prostorách s dobou 
ukončení po 22. hodině pouze s povo-
lením magistrátu. K tomu zveřejňuje-
me výzvu odboru kultury magistrátu:

Vážení pořadatelé,

dne 1. října 2016 dojde v souvislosti 
s novelou zákona o přestupcích ke změně 
ustanovení, které v současné době určuje 
dobu nočního klidu a umožňuje obcím 

obecně závaznou vyhláškou (OZV) udě-
lovat výjimky ze stanovených časových 
podmínek.

Změna spočívá v tom, že bude vy-
puštěna možnost obce stanovit krat-
ší nebo žádnou dobu nočního klidu 
udělením výjimky.

Od 1. října 2016 bude možné stano-
vit výjimečné případy, kdy je doba noč-
ního klidu kratší nebo žádná, přímo 
v textu samotné vyhlášky. Jedná se o 
akce, které se budou konat ve veřejném 
prostoru (nikoliv v objektu) s dobou 

ukončení po 22. hodině.
Na základě této změny statutární měs-

to Jihlava (město) připravuje novelu 
OZV, ze které bude možnost udělení vý-
jimky obcí vyjmuta. Návrh OZV bude 
předložen ke schválení do zasedání Za-
stupitelstva města Jihlavy (ZM) v září 
2016 s udáním 2 akcí (do konce letošní-
ho roku). 

Vyzýváme pořadatele kulturních, 
společenských a sportovních akcí, které 
překračují stanovenou dobu nočního kli-
du s dobou ukončení po 22. hodině, k na-

hlášení termínu, názvu akce a doby tr-
vání (od-do), a to do 30. září 2016 na 
e-mail: alena.zapotocna@jihlava-city.cz.

Nahlášené akce budou zapracovány do 
přílohy OZV a předloženy ke schválení 
do prosincového ZM. Akce, která nebude 
v příloze OZV uvedena, musí být ukon-
čena nejdéle ve 22 hodin v jakémkoliv 
období během kalendářního roku. 

Podrobné informace ohledně této zále-
žitosti na OŠKT.

Mgr. Tomáš Koukal
vedoucí OŠKT

Nahlášení akcí s koncem po 22. hodině
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LIDÉ SI ZASLOUŽÍ JISTOTY

PaedDr. Ing. 
Rudolf Chloupek
kandidát do Senátu

Od vzniku Kraje Vysočina uply-
nulo už neskutečných 16 let. 
Hned v prvním roce fungová-
ní kraje jsem se stal zastupitelem 
a podílel se na rozjezdu tohoto 
nového útvaru. 

Dnes již prakticky všichni v kra-
ji řekneme, že jsme z Vysočiny. 
Ale nebylo vůbec jednoduché 
přesvědčit lidi o tom, že všechny 
oblasti našeho kraje mají hodně 
společného. Nakonec se to poda-
řilo a náš kraj si našel svoje místo 
na mapě České republiky. Já sám 
jsem se stal v roce 2000 předse-
dou zdravotní komise a snažil 
se pomoci při převzetí našich 
nemocnic od státu. Pak následo-
valo období, kdy jsem jako před-
seda Finančního výboru kraje 
spolurozhodoval o hospodaření 
našeho kraje a v listopadu roku 
2008 jsem se stal náměstkem 
hejtmana právě pro fi nance. 

Následující rok 2009, byl rokem 
začátku hospodářské krize. To 
znamenalo těžký, až půlmiliar-
dový propad rozpočtu. Nebyla 
to vůbec jednoduchá situace, ale 
nakonec jsme toto období rece-
se překonali a rok 2015 nás zařa-
dil mezi nejlépe hospodařící kraje 
ČR. Závěrečná zpráva po kontrole 
Ministerstva fi nancí mluví jasně. 
Žádná rizika, bez nálezu. Jen dva 
kraje dosáhly takového výsledku. 
Kraj Vysočina a Moravskoslezský 
kraj. 

Nový rozpočtový výhled ukazu-
je, že je připraveno mnoho pro-
jektů za několik miliard korun, 
bez nutnosti zadlužit se. Kraj má 
v současné době na fondu strate-
gických rezerv a v jiných bankách 
1,3 miliardy.

Na účtech máme v současnosti 
něco přes 1,5 miliardy a společně 
se strategickým fondem a penězi 
na termínovaných vkladech, cel-
kem více než 2,8 miliardy korun.

I letošní rok bude uzavřen v 

kladných číslech. Už nyní máme 
v daňových příjmech více než 200 
miliónů nad rozpočet a téměř 350 
miliónů nad skutečnost loňského 
roku. Úspora tak ještě poroste. 

Velmi doufám, že jsme pře-
svědčili občany našeho kraje, že 
neprojídáme prostředky a záro-
veň myslíme dopředu. Vždy jsme 
se snažili o společné peníze posta-
rat a rezervy rozumně investovat 
do rozvoje naší Vysočiny. Pokra-
čujeme v dalších aktivitách, které 
směřují ke zveřejňování informa-
cí týkajících se správy veřejných 
peněz. Lidé v kraji chtějí vědět, 
jak pracujeme s jejich penězi, kam 
a jak je investujeme. 

Díky našim webovým stránkám 
si může každý občan pomocí kli-
kacího rozpočtu prověřit, kam 
směřují jeho daně. Najít si pří-
slušnou zakázku, fakturu nebo 
smlouvu. Zjistit dodavatele, účel 
a termín platby. To vše doplňují 
transparentní účty a informace o 
aktuálním hospodaření příspěv-
kových organizací. Zároveň jsme 
připravili tzv. participativní roz-
počet. Občané projevili nebývalý 
zájem o spoluúčast na rozhodová-
ní o směřování rozpočtu našeho 
kraje a to nás vede k dalšímu pře-
mýšlení, jak tento zájem zúročit. 

Blíží se krajské volby a já věřím, 
že příští zastupitelstvo bude 
pokračovat i v našich aktivitách 
směrem k otevřenosti a transpa-
rentnosti našeho hospodaření. 
Přijde mnoho nových zastupitelů, 
dost často bez zkušeností z komu-
nální politiky. A pak třeba moje 
zkušenosti a možná i historic-
ká paměť budou příspěvkem pro 
řešení různých situací, které náš 
kraj potkají. Občané rozhodnou, 
zda se budu moci i nadále účastnit 
na rozvoji našeho kraje. V každém 
případě si myslím, že náš kraj je 
minimálně fi nančně připraven na 
všechny výzvy, které ho čekají.

Náměstek hejtmana 
Vladimír Novotný: 

Kraji Vysočina je už 16 let
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Trh řemesel
3. 9. 2016
od 9 do 17 hodin
na Masarykově náměstí v Jihlavě

Srdečně Vás zveme 
na další jarmark v novém hávu!

nabídka: 
ukázky tradičních řemesel (kovář, 
knofl íkář, šperkař) velký výběr 
občerstvení (grilované maso, 
domácí placky, palačinky, sýrové 
a uzeninové speciality, pivo)

Statutární město Jihlava pořádá 
v rámci akce 
Den otevřených dveří památek

V Jihlavě vzniká Strategie pro kul-
turu, volný čas a cestovní ruch města, 
která bude defi novat, jakým způsobem 
by se služby v oblasti kultury, volného 
času a cestovního ruchu měly v násle-
dujících zhruba 8 - 10 letech v Jihlavě 
rozvíjet.  

K tomu organizátoři požádali ob-
čany o vyplnění dotazníku, pro tento 
dokument jsou názory obyvatel města 
velmi cenné a důležité. Pořadatelé po 
vyplnění dotazníku vylosovali výher-
ce, kterým předali ceny a poděkovali 
za vyplnění dotazníku. 

„Dotazníky ještě nejsou vyhodnoceny, 
dotazník vyplnilo cca 1000 responden-
tů,“ uvedla za organizátory Strategie 
Lenka Mikletičová. 

Výsledky dotazníku budou prezento-
vány na akci pro veřejnost, která pro-
běhne ve středu 28. září. Poprvé v Jih-
lavě proběhne akce Urban game, což je 

speciální formát městské zážitkové hry, 
která se odehrává ve veřejném prosto-
ru města a kombinuje prvky storytel-
lingu, hry, soutěže a poznávání.

„Akce s názvem Kulturní oběh v srdci 
Jihlavy se zaměřuje na hlavní oblasti, kte-
ré jednoznačně vyplývají z mapování si-
tuace v kultuře a cestovním ruchu v rám-
ci Strategie kultury a cestovního ruchu, 
a to na rozvoj publika a na spolupráci 
mezi kulturními organizacemi. Do hry se 
zapojily kulturní organizace zastupující 
rozličné typy umění - divadlo, výtvarné 
umění, literaturu, hudbu klasickou i sou-
časnou multižánrovou, fi lm, muzejní ex-
pozice a další,“ přiblížila Mikletičová.

Akce má svoji facebookovou  stránku  
htt ps://www.facebook.com/urbanga-
meJihlava/, kde budou zveřejňovány 
aktuality a kde je možno zaregistrovat 
se a získat tak přednost v čekárnách 
„kulturních institucí – ordinací“. -lm-

Nová kulturní hra posílí zdraví účastníků

Organizátoři dotazníku k připravované Strategii pro kulturu, volný čas a cestovní 
ruch města pozvali vylosované výherce k setkání na magistrát města, kde jim pře-
dali ceny, které poskytlo město Jihlava, Diod a rodinný zábavní park Robinson.
 Foto: Lubomír Maštera

Obecně závazná vyhláška města ur-
čuje, kdy lze a nelze popíjet na veřej-
ných prostranstvích města. Výjimku 
může povolit primátor města na zákla-
dě písemné žádosti. K tomu uvádíme:

Zastupitelstvo města Jihlavy (ZM) na 
svém zasedání dne 20. 6. 20163 usn. č. 
172/16-ZM vydalo obecně závaznou vy-
hlášku (OZV) č. 6/2016 k zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku, 

kterou se vymezují veřejná prostranství, 
na nichž se zakazuje konzumace alkoho-
lických nápojů na veřejném prostranství 
nebo zdržování se s otevřenou lahví nebo 
jinou nádobou obsahující alkoholický 
nápoj na veřejném prostranství (dále jen 
„konzumace alkoholických nápojů“).

Výše uvedená vyhláška (OZV) nabyla 
účinnosti dnem 11. července 2016.

OZV vymezuje území města, na kte-
rých se zakazuje konzumace alkoholic-

kých nápojů dle přílohy č. 1 a 2.
Příloha č. 3 OZV vymezuje výjimky 

ze zákazu, a to seznam akcí, které se 
zpravidla konají na Masarykově ná-
městí v Jihlavě, kde je zákaz konzumace 
alkoholických nápojů. Další výjimky ze 
zákazu se vztahují na restaurační za-
hrádky a předzahrádky provozované 
v souladu s platnými předpisy na po-
zemkových parcelách schválených uve-
denou OZV.

Výjimky ze zákazu stanoveného v čl. 1 
OZV, (které nejsou uvedeny v již jme-
nované příloze č. 3), může na základě 
žádosti udělit primátor města Jihlavy 
prostřednictvím OŠKT. Tiskopis žádosti 
je umístěn na www.jihlava.cz, vyhlášky 
a nařízení, smlouvy. Vyplněná žádost je 
podána zároveň s oznámením o konání 
akce přístupné veřejnosti na OŠKT.

Karel Hadrava,
vedoucí Kanceláře tajemníka

Pití alkoholu na veřejnosti - výjimka
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S vámi od A do Z

vedoucí týmu

 603 156 444
vaclav.micka@iallianz.cz

Komplexní 
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Stavíme, bydlíme...
STRANA 19

Jestliže si chceme ke schodům 
pořídit takové zábradlí, které 
nám co nejdéle vydrží, u kovové-
ho máte vždy jistotu. 

Přestože kovové materiály pat-
ří k těm nejpevnějším s nejodol-
nějším, je třeba i u nich provádět 
průběžnou údržbu, aby nám co 
nejdéle vydržely.

Mnohá starší kovová zábradlí, 
která jsou umístěná venku, bývají 
mnohdy dlouhodobě vystavová-
na poměrně silným povětrnost-
ním podmínkám, sněhovému a 
deštivému počasí a v důsledku 
toho nastává nevyhnutelná tvor-
ba koroze. 

Abychom znehodnocení, pří-
padně zničení zábradlí, předešli, 
je třeba jej průběžně natírat spe-
ciálními antikorozními přípravky 
a laky, které vám pomohou okras-
nou bezpečnostní zábranu scho-
dů udržet po dlouhá léta v dobře 
zachovalém stavu.

Na to, abyste mohli nanést 
novou vrstvu laku, je třeba nej-
prve oškrabat tu stávající. Zejmé-
na u nového železa nebo oceli je 
nutné odstranit vrstvu zbylého 

mastného povrchu pomocí ředi-
dla. 

Lépe se vám tak bude nová vrst-
va nanášet. Jestliže máte kolem 
vchodových dveří domu zábradlí 
již léta staré, potom je třeba nej-
prve rezavějící vrstvu železa nebo 
oceli očistit od rezi drátěným kar-
táčem a brusným plátnem. 

Brusné plátno je potom třeba 
pořádně otřít. Rezavá místa se 
musí ošetřit zvlášť pečlivě, pro-
tože zbylá rez se rychle opět pro-
kouše vrstvou laku.

Stejně jako je u zábradlí z nověj-
šího kovu třeba průběžně otírat 
mastný povrch, tak oproti tomu 
u starších zábradlí, která mají již 
odstraněnou korozi, je ještě před 
základním nátěrem třeba nejpr-
ve zastěrkovat díry, které vznikly 
proreznutím. 

Jakmile nám vše úplně pro-
schne, získáme plochu ošetře-
nou novým ochranným nátěrem, 
která nám zase na nějakou dobu 
vydrží. 

Pokud zbrušujeme zbytky sta-
rého nátěru, používáme k tomu 
speciální brusné plátno. Poté 

Lakujeme staré kovové zábradlí
zpravidla následuje ještě druhý 
pevnější nátěr.

Závěrečný nátěr se provádí 
pomocí řady přípravků dostup-
ných na trhu. 

Povrch si můžete vybrat jak mat-
ný tak i lesklý. 

K tomu obvykle používáme mat-
ný lak nebo různé lesklé lakýrnic-

ké barvy na železný nebo ocelo-
vý povrch. Jestliže náhodou máte 
před vchodovými dveřmi zábra-
dlí měděné nebo částečně pozin-
kované, potom vám v takovém 
případě doporučujeme používat 
raději speciální lakýrnické výrob-
ky, které jsou vhodné pro snášen-
livost s těmito látkami. -lm-
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Vypěstovat vlastní bylinky doma na 
okně zvládne opravdu každý. Pokud 
ale nedůvěřujete zcela svým schop-
nostem, vyplatí se sáhnout po chyt-
rém truhlíku či květináči. Ten už vět-
šinu práce obstará za  vás.

Samozavlažovací květináče a truh-
líky mají jednoznačnou výhodu. 
Odpadá starost se zaléváním, pro-
tože díky zabudovanému zásobníku 
stačí vodu dolévat přibližně jednou 
týdně. Knoty ve dně truhlíku ji pak 
dopraví až přímo ke kořenům rost-
lin. 

K dispozici je několik druhů v růz-
ných barevných kombinacích. Výraz-
ně zjednodušují pěstování a zároveň 
zkrášlí kuchyň. 

Chytré samozavlažovací nádo-
by však neslouží pouze pro bylinky, 
dobře v nich poroste také zelenina. 
Například rajčata, papriky či lilek 
nepotřebují moc místa, stačí jim 
pouze přizpůsobit velikost .

Probouzení semínek
Pokud máte dostatek trpělivosti, 

zkuste vypěstovat bylinky od semín-
ka. Ideální je například různobarev-
ná bazalka. Rozhodně se nejedná o 
nic komplikovaného. Substrát, tedy 
zeminu, provzdušněte a posypte 
semínky rostlin. Poté vydatně zalij-
te. Abyste brzy viděli první klíčky 
bylinek, je důležité udržovat zeminu 
vlhkou. Na to, až vyrostou a budete 
si jimi moci ochutit polévku nebo 
salát, si však ještě chvilku počkáte.

Jemná semínka vysejte jen po povr-
chu a utužte, jinak špatně klíčí. Lehce 
pod povrch patří třeba větší koriandr 
nebo kopr. Řeřicha vykoukne za pár 
dnů, další mladé rostlinky potřebují 
týden (salát) až tři či čtyři týdny. 

Do supermarketu 
pro bylinky nechoďte

Upřednostňujete-li předpěstova-
né bylinky, nespoléhejte na rostlin-
ky zakoupené v supermarketech. Ty 
se okamžitě seřezávají do pokrmů a 
nejsou vhodné k dalšímu pěstování. 
Rostlinky vybírejte například ve spe-
cializovaných zahradnických cent-
rech nebo přímo u pěstitelů.

Úplný začátečník by si měl u dob-
rého zahradníka koupit silnou mla-
dou rostlinku, třeba mátu, která 
bujně roste. Bude tak již moci sklí-
zet aromatickou nať předtím, než 
mu dorostou ostatní výsevy. Pod-
le velikosti rostliny vybírejte vhod-
nou nádobu. Pro příruční kuchyňské 
bylinky se hodí například samoza-

Čerstvé bylinky patří 
do moderní kuchyně

vlažovací bylinkový květináč Rosma-
rin, který se skládá ze dvou částí. Vy 
si pak můžete složit vlastní barevnou 
kombinaci. Snadno si z několika stej-
ných nádob sestavíte bylinkovou řa-
du na parapetu. 

Pro začátek si zvolte méně nároč-
né bylinky, například bazalku, kade-
řavou petrželku, kerblík, korian-
dr, kopr, řeřichu či roketu (rukolu). 
Všechny potřebují k růstu dostatek 
světla a teplotu kolem 15 stupňů, 
výsevy dokonce teplotu vyšší, pro-
to při výběru pamatujte i na tyto 
základní aspekty. -lm-

Jihlava
Na Bělidle 5646/
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Na Bělidle 
5646/5a 

Osvětlení a svítidla

Nářadí pro řemeslníky, dílnu a zahradu

Nářadí

Rozvaděče

Podlahové vytápění

Technické plyny

Solární systémy

Tepelná čerpadla

Rekuperace

Kotvící prvky

Jističe, vypínače a zásuvky

Elektrické stroje

Akční cena
65 Kč s DPH

(platí v den předváděcí akce a vyprodání zásob)

 
LED žárovka s výkonem 10 W

svítí jako 75W, barva světla 3000 k – teple bílá

Recyklační poplatek 3 Kč

Max. 5 kusů na osobu
Obchodní partner

565 55 53 08
www.elpe.cz
elpepelhrimov

zajištěno malé
občerstvení

V úterý 6. září 2016 od 09:00 do 15:00

Prezentační akce
vás firma ELPE s.r.o. zve do Jihlavy
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VELKÝ VÝBĚR - PROFESIONÁLNÍ PORADENSTVÍ

Uvažujete o výměně  
starého kotle na uhlí? 

Dakon Vám nabízí léty  
osvědčený kotel DOR F
∎ velká násypná šachta pro pohodlné  

ruční přikládání shora
∎ stále stejné připojovací rozměry
∎ nezávislý na elektrické energii
∎ kotel 3. emisní třídy, který bude možné  

používat i po roce 2022

Kromě kotlů DOR F nabízí Dakon  
širokou nabídku automatických  
a pyrolytických kotlů.

Máte zájem o nový kotel Dakon?
Obraťte se na topenáře ve Vašem okolí:

S námi se 3. emisní  
třídy bát nemusíte

Tradiční ocelový kotel   
na hnědé uhlí DOR F

Votop Jihlava
Znojemská 5056/84a, Jihlava
Tel.: 602 724 948

Hodiny v domě
 jako dekorace

V digitálním věku hodiny ztratily 
svůj význam jako hlavní nástroj pro 
sledování času. Stále však přitahu-
jí pozornost, a to díky své dokonalé 
konstrukci a atraktivnímu designu. 
Přivítejte proto hodiny i u vás doma 
– budete překvapeni, jak velkolepé 
proměny s nimi docílíte.

Opravdu famózně vypadají okenní 
hodiny, které se díky svému impo-
zantnímu vzhledu ihned stanou 
středobodem celého interiéru. 

Počítat s tímto dekorativním prv-
kem je však třeba rovnou při stavbě. 
Prosklené hodiny však mohou zdo-
bit také dělící stěny a příčky. Vyhrajte 
si se stylistickým řešením – nádher-
ně vypadají zejména okenní hodiny 
v klasickém, retro, high-tech nebo 
avantgardním stylu.

Stejného efektu docílíte také vel-
kými nástěnnými hodinami, které 
dokonale oživí každou stěnu. Per-
fektně se hodí do velkých prostorů 
a ke zvýraznění interiérových prv-
ků, jako je sedačka, jídelní kout, krb 
nebo schody.

Nástěnné hodiny velkých rozměrů 
působí luxusně a honosně, proto se 
mimořádně dobře hodí do moder-
ních, minimalistických či průmyslo-
vých interiérů. 

V nich jednoznačně vedou buď 
high-end modely vyrobené ze skla, 
plastu nebo kovu, nebo naopak 
vintage kousky oplývající kouzlem 
historie.   -lm-
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U3V

Vysoká škola polytechnická Jihlava 
Tosltého 16, Jihlava

Volná místa v programech:

Pracujeme s počítačem
Základní zpracování a prezentace dat
Digitální video
Emocionální inteligence v angličtině
Právní minimum
a doplnění do stávajících jazykových
kurzů AJ/NJ
U3V také Pelhřimově DS Radětínská 2305,  
Třebíči DS Koutkova 302, Žďáru nad Sázavou  
SŠOS Komenského 10 a Velkém Meziříčí DS Zdenky 
Vorlové 2160

u3v.vspj.cz. .
 

nabízí studium seniorů na 
Univerzitě třetího věku (U3V)

se zahájením v akademickém roce 2016/2017

u3v.vspj.cz

Zdeněk  
FaltusVOLEBNÍ OBVOD 52

Chci, aby naše děti mohly být hrdé na to, v jaké zemi 
žijí. Záleží mi na tom, aby se zde cítily bezpečně 
a věřily ve svou budoucnost. Proto kandiduji za hnutí 
ANO do Senátu.

Co nabízím svým voličům a v čem jim mohu být  
jako senátor za volební obvod 52 prospěšný?

Pokusím se zachovat dostupnost kvalitní lékařské péče na venkově.

Chci usilovat o to, aby mladí lidé měli důvod zůstávat v našem regionu 
a nemuseli z něj odcházet pryč.

Budu prosazovat další kroky vedoucí k lepší dopravní dostupnosti 
Vysočiny, zejména vybudování vysokorychlostního železničního 
koridoru spojujícího Jihlavu s Prahou a Brnem. 

Aktivně podpořím všechny legislativní návrhy směřující k rychlé 
vymahatelnosti práva a k zajištění bezpečnosti pro všechny slušné lidi.

Proč jsem se rozhodl kandidovat do Senátu?
V loňském roce jsem prodělal klinickou smrt a dostal obrovskou  
šanci žít dál. Vážím si jí, a proto jsem se rozhodl udělat ve svém životě 
zásadní změnu.

Kandidatura do Senátu je pro mne příležitostí, jak využít své zkušenosti. 
Chci pomáhat. Jako lékař sice tuto možnost mám, ale omezenou 
pouze na své pacienty. 

Jako senátor mohu pomoci svým spoluobčanům efektivněji a ve větším 
měřítku. Věřím, že mám zkušenosti, vůli, znalosti a snad i nadhled pro to, 
abych byl dobrým senátorem a dostál svým volebním slibům.

ŘEŠME 
PŘÍČINY, NE 

NÁSLEDKY

www.zdenekfaltus2016.cz
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•  Okolo Jihlavy a Velkého Beranova rychleji! 
Vítáme každého, kdo naše města a obce 
navštíví. Kdo však jen projíždí, bude jistě rád, 
když kolem nich projede po obchvatech rychleji. 

•  Bezpečnost pro chodce na Vysočině!  
Kraj musí významně podpořit obce ve výstavbě 
bezpečných přechodů.  

•  Do Brna i do Prahy rychlovlakem z Jihlavy!   
Podporujeme dlouhodobý záměr státu výstavby 
vysokorychlostní trati. Požadujeme však 
rozumné a účelné řešení s ohledem nejen na 
efektivitu trati, ale i její dopad na obyvatelstvo 
a životní prostředí. 

•  Dopravní terminál v Jihlavě!  
Chceme vybudovat centrální bod veřejné 
dopravy – městské, mimoměstské, autobusové i 
železniční na jednom místě.

•  Pohotovost pro každého!  
Chceme dostupnou lékařskou pohotovost 
v každém z bývalých okresů. Využijeme stávající 
i nové urgentní příjmy v nemocnicích.

•  Chceme efektivní odpadové hospodaření!   
Budeme prosazovat nakládání s odpady formou 
maximálního třídění a separace odpadů. Prověříme 
nutnost vybudování spalovny odpadu v kraji.  

•  Přilákáme turisty na Vysočinu!  
Budeme propagovat přírodní krásy a historické 
dědictví regionu, aktivně spolupracovat 
při propagaci kraje s podnikateli v oblasti 
cestovního ruchu a obcemi. 

•  Chceme kulturní i sportovní akce!  
Rozhodně budeme podporovat tradiční akce, 
ale chceme podpořit i kvalitní nekomerční akce.

•  Magistři s diplomem z Jihlavy!  
Zasadíme se o rozšíření  magisterského stupně 
vzdělávání.  
Chceme, aby naše děti mohly studovat doma.

www.anobudelip.cz/kraj-vysocina

NAŠE PRIORITY PRO JIHLAVSKO

JSME VAŠI KANDIDÁTI DO KRAJSKÝCH VOLEB 

45 let, podnikatel, 
zastupitel města, Jihlava

Radek Popelka, MBA

42 let, odborný zástupce 
provozovatele, zastupitel města, 
Jihlava

Ing. Lucie Vichrová

42 let, obchodní a projektový 
manažer, Jihlava

Ing. Jiří Pokorný

„Nikdy jsem se nebál nových výzev. Vždycky jsem v nich uspěl 
zejména díky skvělým lidem, které jsem měl kolem sebe – ať už šlo  
o nadřízené nebo kolegy.“
 
Vystudoval jsem ekonomii. Před několika lety jsem vedl kabinet 
nejvyššího státního zastupitelství a v současné době jsem ředitelem 
odboru kontroly a řízení ve významném národním koncernu.
 
Jsem kandidát na hejtmana Kraje Vysočina a pokud uspěju  
ve volbách, chci:
•   na příslušných odborech kraje jen odborníky, kteří rozumí své práci
•  zlepšit spolupráci měst a obcí s krajským úřadem i centrálními 

orgány státu
•  více obchvatů měst a obcí, logické řešení oprav silnic II. a III. tříd
•  více dělat pro mladé lidi na Vysočině, aby neodcházeli do jiných 

regionů
•  na krajském úřadu zdravý selský rozum a lidský přístup
 
Toto je jen několik mých hlavních priorit. Celkovou představu o řízení 
kraje si můžete přečíst na mém webu www.pavlik2016.cz 

Ing. Josef Pavlík

58 let, kandidát na hejtmana
Kraje Vysočina, ředitel odboru
kontroly a řízení, Havlíčkův Brod
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Kostel sv. Jana Křtitele  |  Jánský kopeček
otevřeno  9–11, 14–16 hod.  |  prohlídky s odborným výkladem v 10 a 14 
hod. (PhDr. Vlastimil SVĚRÁK)  |  vstupné dobrovolné do kterékoliv kasič-
ky umístěné v kostele

Minoritský kostel Nanebevzetí Panny Marie  
|  ul. Matky Boží
otevřeno 9–11, 14–16 hod.  |  prohlídka s odborným výkladem ve 14 hod. 
(Mgr. David ZIMOLA)  |  vstup zdarma

Kostel Povýšení sv. Kříže  |  Křížová ul.
otevřeno  9–17 hod.  |  prohlídka s odborným výkladem v 11 a 15.30 hod. 
(Mgr. David ZIMOLA)  |  vstup zdarma

Kostel sv. apoštola Pavla  |  Dvořákova ul.
otevřeno  10–12, 14–16 hod.  |  prohlídka s výkladem v 10.30 a ve 14.30 
hod. (Mgr. Jan KEŘKOVSKÝ)

Kostel sv. Ducha  |  Smetanovy sady
otevřeno:  9–12, 13–17 hod.  |  prohlídka s výkladem v 10 hod.   |  vstupné 
dobrovolné

Městská knihovna  |  Hluboká 1
prohlídka s odborným výkladem v 11 hod. (PhDr. Jarmila DAŇKOVÁ) – 
kapacita 20 osob  |  vstup zdarma

Dům Gustava Mahlera  |  Znojemská 4
otevřeno 10–12, 13–18 hod.  |  prohlídka s výkladem v 15 hod. s kapa-
citou 30 osob (provází pracovník DGM)  |  vstup zdarma

Základní umělecká škola Jihlava  |  Masarykovo nám. 16
otevřeno 9–15 hod.  |  urbanisticky významná budova ovládající jihový-
chodní část náměstí se složitým stavebním vývojem po celkové rekonstrukci 
objektu  |  prohlídky s průvodcem od 9 hod. po 30 minutách s kapacitou 
25 osob  |  poslední prohlídka v 15 hod.

Horácké divadlo Jihlava  |  Komenského 22
otevřeno 9–14.30 hod.  |  moderní budova s vlastní divadelní scénou scho-
vanou za historizující fasádou o pěti osách, s dvěma nikami v přízemí, šes-
ti pilastry s kompozitními hlavicemi, odstíněnou římsou v 1. patře a troj-
úhelníkovým štítem – po poslední nejrozsáhlejší rekonstrukci slavnostně 
otevřena v roce 1995  |  prohlídky divadla s průvodcem a odborným vý-
kladem v časech: 9, 10, 11, 12 a 13 hod.  |  Prohlídka trvá cca 1,5 hodiny
s kapacitou 40 osob.  |  vstupenky zdarma na jednotlivé časy k dispozici 
v předprodeji HDJ

Pivovar Jihlava  |  Vrchlického 2  
Pivovar vznikl r. 1860, vybudovaný jihlavským várečenstvem (Mälzer-
schaft).  |  procházka po pivovarské stezce s průvodcem v 10 a 14 hod., 
sraz za vchodem do City Parku (pod Mariánským sloupem)  |  exkurze do 
pivovaru v 10, 12, 14 a 16 hod. s kapacitou 20 osob, sraz v pivovarském 
dvoře (provází Richard PROCHÁZKA).

Historická radnice  |  Masarykovo nám. 1
otevřeno 8.30–17 hod.  |  prohlídky s výkladem v 10, 11, 12, 14, 15 a 16 
hod. (zajišťuje TIC).  |  kapacita prohlídek omezena na 30 osob. Bezplatné 
rezervační lístky budou k dispozici 3. 9. od 8:30 hod. na Turistickém infor-
mačním centru, Masarykovo nám. 2. 

Brána Matky Boží  |  Věžní 1
otevřeno 10–13, 14–18 hod.  |  prohlídky s průvodcem v 11 a 14 hod. 
s kapacitou 20 osob  |  stálá výstava obrazů ak. mal. Gustava Kruma, 
výstava Fenomén Merkur – legendární stavebnice Merkur ze sbírky Jiřího 
Mládka  |  vstup zdarma

Jihlavské historické podzemí  |  Hluboká 1
otevřeno 9–13, 14–17 hod.  |  prohlídky v 10, 11, 12, 14, 15, 16 a 17 
hod.  |  kapacita prohlídek omezena na 45 osob  |  Bezplatné rezervační 
lístky budou k dispozici 3. 9. od 9 hod. v pokladně jihlavského podzemí.

Muzeum Vysočiny  |  Renesanční cechovní dům, Masarykovo nám. 57  
|  Renesanční měšťanský dům, Masarykovo nám. 58
otevřeno 9–12, 12.30–17 hod.  |  prohlídky s odborným výkladem (historie, 
architektura) v 10 a 13 hod. (Mgr. Silvie Čermáková)  |  historické prostory 
přístupné zdarma (mázhaus, renesanční kryté dvory, cechovní síň, vnitřní 
dvorní trakt)  |  vstupné: při prohlídce vstup zdarma, mimo běžné vstupné

Oblastní galerie Vysočiny  |  Komenského 10  |  
Masarykovo nám. 24
otevřeno 10–18 hod.  |  prohlídka s odborným výkladem v budově Komen-
ského 10 v 9 hod. (Mgr. Jana Bojanovská), v budově Masarykovo nám. 
24 v 11 hod. (Mgr. Jana Bojanovská)  |  kapacita obou prohlídek 45 osob  
|  vstup zdarma

Vyhlídková věž kostela sv. Jakuba  |  Jakubské nám.
otevřeno 10–13, 14–18 hod.  |  prohlídky s výkladem ve 12 a 16 hod. 
s kapacitou 30 osob  |  bez průvodce individuálně během otevírací doby  
|  vstup zdarma 

Kostel sv. Ignáce z Loyoly  |  Masarykovo nám.
otevřeno 9–11, 14–16 hod.  |  prohlídka s odborným výkladem 
v 10 a 15 hod. (Mgr. Daniel NOVÁK)  |  vstupné dobrovolné do kterékoliv 
kasičky umístěné v kostele

Kostel sv. Jakuba Většího včetně kaple Bolestné 
Panny Marie  |  Jakubské nám.
otevřeno 9–11, 14–16 hod.  |  prohlídka s odborným výkladem v 9 hod. 
(Mgr. David ZIMOLA)  |  vstupné dobrovolné do kterékoliv kasičky umís-
těné v kostele

26. ročník akce
Den otevřených
dveří památek

a 7. ročník akce Den zemědělců, 
potravinářů a venkova Kraje 
Vysočina – Dožínky
3. 9. 2016  

 pod názvem Památky a komunity 

Statutární město Jihlava, kulturní a církevní instituce 
v Jihlavě, Krajská Agrární Komora Kraje Vysočina, 
Kraj Vysočina, Agrotom, Agrovenkov Vysočina a Okresní 
Agrární Komora Třebíč zvou všechny občany na

navštivte památky

(Dokončení na str. 32)
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energie za dva

Michal Stehlík
michaldosenatu.cz

Váš kandidát do Senátu

První volby v Českých zemích 
byly uskutečněny v roce 1848, poté 
se díky absolutismu na několik let 
vytratily. Volební právo se vráti-
lo v 60. letech 19. století. Nikoli 
však jako všeobecné, ale podmíně-
né daněmi či majetkově. Všeobec-
né volební právo omezené na muže 
bylo až při volební reformě v roce 
1907. Ženy tuto možnost získaly o 
dalších 13 let později.

Ve 30. letech minulého století se 
obecní samospráva dostala pod 
kuratelu protektorátního státu, po 
roce 1945 se volí do neslavně pro-
slulých Národních výborů. Jejich 
složení bylo v roce 1946 pouze upra-
veno podle výsledků parlament-
ních voleb. Teprve v roce 1954 mohl 
občan teoreticky znovu ovlivnit 
složení místních radnic. Ve skuteč-
nosti k tomu měl málokdo odvahu 
a raději pokorně zvolil nadiktované 
kandidáty jednotné Národní fron-
ty. Svoboda voleb byla po několik 
dlouhých let potlačována. Přívlastek 
„demokratické“ tak volby získaly až v 
roce 1990.

Jak je tomu dnes?
V současnosti využíváme poměr-

ného volebního systému ve všech 
volbách (kromě voleb senátních, kde 
je volební systém většinový - majo-

Letmý pohled do historie voleb
ritní). Právo volit má každý občan 
České republiky, který dosáhl věku 
18 let. Překážkou výkonu volebního 
práva je omezení z důvodu ochrany 
zdraví lidu a zbavení občana způso-
bilosti k právním úkonům.

Každý, kdo tyto základní podmín-
ky splňuje, by měl do místa svého 
bydliště dostat obálku s hlasovací-
mi lístky. Pokud jste ji neobdrželi, 
nezoufejte. Ve volební místnos-
ti jsou k dispozici náhradní. K vol-

bám stačí přinést platný občanský 
průkaz nebo cestovní doklad. Jeho 
předložením získáte oprávnění zajít 
za plentu a do připravených voleb-
ních uren vhodit hlasovací lístek.

 -lm-
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I Nabízíme:

S  T  U  D  I  O 
L IGHT ING
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PRODEJNA MYSLIVECKÝCH POT EB
U Pivovaru 13
586 01 Jihlava

Pracovní doba:
Po - Pá 7,30 - 17,00
So 8,00 - 11,00

Tel: 567 322 010
prodejna.myslivost@petex.cz

ST ELNICE ST ÍBRNÝ DV R
Zborná - St íbrný Dv r
586 01 Jihlava

Letní provoz:
út: 14 - 17, st: 14 - 17
t: 11 - 17, so: 9 - 13

tel.: 603 249 739
info@strelnicejihlava.cz

• dlouhé zbran
• krátké zbran
• st elivo
• dalekohledy
• puškohledy
• no ní vid ní
• nože
• fotopasti
• kynologické pot eby
• dárkové p edm ty
• od vy
• obuv
• klobouky

NAVŠTIVTE NEJV TŠÍ 
MYSLIVECKOU PRODEJNU 
S NEJŠIRŠÍM SORTIMENTEM 
V JIHLAV

www.petex.cz www. strelnicejihlava.cz

ST ELIŠT :
SKEET (LOVECKÉ KOLO)  I  AUTOMATICKÝ TRAP 

COMPACT  I  PARCOUR  I  KULOVÉ DO 200 m
KRÁTKÉ ZBRAN  DO 50 m (ZAHÁJENÍ PROVOZU ÍJEN 2016)

NEJMODERN JŠÍ 
ST ELNICE 
NA VYSO IN

petex inzerát.indd   1 8. 8. 2016   10:55:38
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JIHLAVA (cio) – Herní projev 
dobrý, umístění nedostatečné. Tak 
nějak by mohlo vypadat vysvědčení 
prvoligových fotbalistů FC Vysoči-
na po pěti odehraných kolech no-
vého ročníku ePojisteni.cz ligy. Jih-
lavský celek se nachází na 15. místě 
tabulky. Hlavní důvod? Koncovka a 
zranění.

Začátek byl více než nadějný. Na 
těsnou porážku 1:2 po výborném vý-
konu s mistrovskou Plzní navázaly 
cenné remízy s Libercem a pražskou 
Slavií. Když ale přišly papírově schůd-
nější soupeři, vysočinští hráči se „za-
sekli“. Podlehli královehradeckému 
nováčkovi a naposledy Teplicím.

Jihlavě tak v aktuální reprezen-
tační přestávce patří předposlední 
příčka se ziskem dvou bodů. Hlav-
ní kouč Michal Hipp cítí, že bodové 
konto mohlo a mělo být lepší.

„Utkání s Teplicemi jsme chtěli vy-
hrát. Nasadili jsme prakticky všechny 
ofenzivní hráče, kteří byli k dispozici. 
V závěru jsme měli na trávníku všech-
ny útočníky. Bohužel, zápas dopadl 
jak dopadl,“ glosoval trenér výsle-
dek 0:2.

Hipp připustil, že jeho svěřen-
ce možná psychicky poznamenalo 
předchozí utkání s Hradcem Králo-
vé, v němž pohrdli několika stopro-
centními brankovými příležitostmi. 
„Na to, kolik si vypracujeme šancí, 
dáváme hrozně málo gólů,“ ví dobře 
vysočinský lodivod.

Letošní problém FC Vysočina:
proměňování šancí a marodi

1. Zlín  5 4 1 0 11:3 13
2. Sparta  5 4 1 0 10:2 13
3. Ml. Boleslav  5 4 0 1 9:3 12
4. Plzeň  5 3 1 1 9:5 10
5. Teplice  5 2 2 1 4:2 8
6. Jablonec  5 2 1 2 9:11 7
7. Karviná  5 2 1 2 8:11 7
8. Brno  4 1 3 0 2:1 6
9. Hr. Králové  5 2 0 3 5:7 6
10. Slavia  4 1 2 1 7:6 5
11. Slovácko  5 1 2 2 8:8 5
12. Liberec  5 1 2 2 3:6 5
13. Dukla  5 1 1 3 6:7 4
14. Bohemians  5 1 1 3 3:8 4
15. Jihlava  5 0 2 3 3:7 2
16. Příbram  5 0 0 5 0:10 0

FOTBALISTÉ Jihlavy (v modrém) zatím na první vítězství v novém prvoligo-
vém ročníku čekají. Radost si udělali alespoň v pohárovém utkání s Klatovy, které 
rozstříleli 9:1.  Foto: Michal Boček

Výsledky FC Vysočina
Jihlava – Plzeň 1:2 (branky: 27. 

Ikaunieks – 51. Kučera, 64. Kopic ), 
Liberec – Jihlava 1:1 (12. Baroš – 
80. z pen. Urdinov), Jihlava – Slavia 
Praha 1:1 (8. Ikaunieks – 51. van 
Kessel), Hradec Králové – Jihlava 
1:0 (25. Holeš), Jihlava – Teplice 
0:2 (78. Ljevakovič, 86. Hora). 

Zhruba čtyři a půl měsíce uplynuly 
od posledního mistrovského utká-
ní Dukly Jihlava v uplynulé sezoně. 
Jednalo se o barážový zápas v sezoně 
2015/16, která byla zatím nejúspěš-
nější od sestupu z Extraligy v roce 
2005.

Hokejisté po neúspěšné baráži na-
stoupili na dovolenou, aby na konci 
května zahájili suchou přípravu, kte-
rá se odehrála výhradně a netradičně 
v posilovně. Po další krátké dovolené 
pak hokejisté vyjeli k další fázi pří-
pravy na led.

Kádr trenérů Petra Vlka a Františ-
ka Zemana se oproti předchozí sezo-
ně výrazně změnil. Odešli Zadražil, 
Malec, Prokš a Štebih, Melenovský 
ukončil kariéru a k dispozici nejsou 
ani hráči z Karlových Varů, kteří byli 
loni v Dukle na hostování.

Naopak příchod hlásil dlouholetý 
hráč Dukly Čachotský, který se vrá-
til z hostování v extraligovém Zlíně 
a Zeman, který loni působil v Olo-
mouci. Přišli další hráči na hostová-
ní - Stoklasa, Říha, Kajínek a mladý 
brankář Svoboda. Trenéři také zapo-
jili do přípravy několik hráčů, kteří 
zde byli na zkoušku.

Trenéři naordinovali i poměr-
ně malý počet přípravných zápasů, 
oproti loňsku polovičku. Dukla se-
hrála celkem šest přípravných utká-
ní, z toho ten poslední s Třebíčí ve 

Hokejisté Dukly vstupují do nové sezony

MIROSLAV SVOBODA – gólman Dukly je novou akvizicí v brankovišti Dukly 
pro nadcházející sezonu. Jeho parťákem bude jihlavský odchovanec jakub Škarek. 
 Foto: Vladimír Šťastný
čtvrtek 1. září po uzávěrce vydání 
novin jihlavské radnice.

Střetla se ve čtyřech případech s 
týmy, které hrají vyšší soutěže. V 

rámci turnaje Dukla Cup v Jihlavě 
se střetla s extraligovými týmy Olo-
mouce a Karlových Varů a dokonce 
s účastníkem Kontinentální hokejo-

vé ligy týmem Torpedo Nižnij No-
vgorod. Další zápas sehrála Dukla 
na Slovensku s extraligovou Duklou 
Trenčín. Pouze dva zápasy odehráli 
jihlavští hokejisté proti týmu WSM-
Ligy a to dvakrát proti Třebíči.

Na turnaji Dukla Cup podlehla 
Dukla Olomouci i Nižnému Novgo-
rodu shodně a vysoko 6:0, ale herní 
projev nebyl vůbec špatný. V obou 
utkáních došlo na lámání chleba až 
ve druhé polovině zápasu. Jihlav-
ští sehráli dobré a vyrovnané utkání 
proti Karlovým Varům, ale nakonec 
odešli poraženi 4:3. Stejně se vedlo 
Dukle na Slovensku, kde prohrála se 
svou jmenovkyní z Trenčína těsně 
3:2. Výhru 3:1 si připsali jihlavští ho-
kejisté v zápase v Třebíči.

Výsledky z přípravy ale nejsou až 
tak důležité, vše podstatné se ode-
hraje až v nadcházející sezoně, která 
začíná již 7. září domácím zápasem 
na Horáckém zimním stadionu. -vš-

Domácí zápasy Dukly v září na HZS

středa 7. září
Jihlava - Prostějov    17.30 hod.
pondělí 12. září
Jihlava - Benátky nad Jizerou 17.30 hod. 
sobota 17. září
Jihlava - Kladno     17.30 hod.
sobota 24. září
Jihlava - Litoměřice    17.30 hod.
pondělí 26. září
Jihlava - Třebíč     17.30 hod.

Kolonka střelců obsahuje pouze 
dvě jména. Dvakrát skóroval Davis 
Ikaunieks, jednou se z penalty tre-
fi l Yani Urdinov. Zbytek týmu zatím 
mlčí, včetně ofenzivní posily Mi-
chaela Rabušice.

„Co je nám platné, že dokážeme 
soupeře přehrát. Za to nám nikdo 

body nedá. Musíme zapracovat na 
koncovce. Jsme zbrklí. Hlavně předfi -
nální fázi neřešíme dobře. Několikrát 
jdeme do přečíslení a nedokážeme ho 
správně zakončit,“ řekl jihlavský na-
vrátilec Rabušic.

Vyjma střeleckého půstu brzdila 
vysočinskou snahu i zranění opor. 

Za všechny jmenujme například 
obránce Lukáše Kryštůfk a či zálož-
níky Petera Šuleka, Lukáše Vaculíka 
nebo Lukáše Zoubeleho.

„Věřím, že se někteří marodi dají 
přes reprezentační přestávku zdravot-
ně dohromady, dobře potrénujeme a 
navážeme na výkony proti Plzni či Li-
berci,“ podotkl kouč Michal Hipp.
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BALÓNOVÝ HOTEL A PIVOVAR RADEŠÍN 

hotel, pivnice, restaurace, školení, pivovar, oslavy, teambuilding, ubytování,
svatby, školy v přírodě, lety horkovzdušným balónem

Tel.: +420 733 747 001, +420 606 700 717 
Radešín 11, 592 55  Radešín 

www.balonovyhotel.cz
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(Pokračování ze str. 24)
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Dne 9. září 2016 se v rámci Dne 
otevřených dveří uskuteční oslava 
70. let zemědělských oborů. Zahá-
jení bude v 10 hodin v areálu VOŠ a 
SŠVZZ v Třebíči. Pro návštěvníky a 
zájemce je připraven bohatý dopro-
vodný program, který bude tematic-
ky zaměřen na prezentaci zeměděl-
ských a zdravotnických oborů.

O víkendu 10. a 11. září 2016 pro-
běhne v jezdeckém areálu Třebíč – 
Polanka (u koupaliště) XXV. ročník 
Chovatelského dne, jehož součástí 
je sobotní slavnostní průvod sedlo-
vých, teplokrevných, chladnokrev-
ných koní,  jednospřeží, dvojspřeží, 
čtyřspřeží a pony na ruce městem. 

Nedělní dopolední program nabíd-
ne sedlové parkury včetně hodno-
cení koní a kolekcí na ruce. Zahájení 
proběhne ve 12 hodin slavnostním 
nástupem. Odpolední program vypl-
ní vozatajské parkury a na ně navazu-
jící koňská show s ukázkami dalšího 
využití koní. Návštěvníci se mohou 
těšit také na ukázky plemen hospo-
dářských zvířat, chovatelské a jez-
decké práce a zemědělské techniky 
včetně služeb pro zemědělství. Pro 
veřejnost jsou připraveny projížď-
ky v sedle i bryčkách během celého 
dne.

Srdečně zvou pořadatelé.
(PI-t09-ze1D)    

„Zemědělka“ v Třebíči 
vzpomíná a slaví
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Výstavy

do 4. 9.
FENOMÉN MERKUR
Dům Gustava Mahlera, Znojem-

ská 4

do 4. 9.
Josef Kos: OBRAZY 
Obrazy známého jihlavského 

výtvarníka, představující tvorbu 
za několik posledních let. 

Muzeum Vysočiny, 
Masarykovo nám. 57/58

do 4. 9. 
PALIČKOVANÁ KRÁSA
Ukázka náročné textilní techniky 

– paličkování v tvorbě současné 
autorky Vlasty Novotné.

Muzeum Vysočiny, 
Masarykovo nám. 57/58

do 4. 9. 
MAKROSVĚTY
Příroda pod lupou ve fotografi-

ích Jaroslavy Melicharové.
Kavárna Muzeum, Masarykovo 

náměstí 55

do 11. 9. 
ARCHEOLOGICKÉ VÝZKU-

MY NA VYSOČINĚ
Výstava mapující výsledky arche-

ologického bádání v Kraji Vysoči-
na.

Muzeum Vysočiny, 
Masarykovo nám. 57/58

do 30. 9. 
BABÍ LÉTO
Výstava obrazů a grafiky vybra-

ných autorů naší galerie.
Návštěva galerie mimo vernisáž 

je možná po předběžné telefonic-
ké nebo email. domluvě.

M&K galerie, Hany Kvapilové 24

do 30. 9. 
Michaela Mašková: MILUJI, 

KDYŽ TVOŘÍM
Výstava obrazů.
K n i h k u p e c t v i & Č a j o v n a 

Kuba&Pařízek, Masarykovo 
náměstí 21

do 30. 9.
FILATELISTICKÁ VÝSTAVA
Zoo Jihlava

do 2. 10. 
NONSENS ANEB SMYSL 

HLEDÁM V NESMYSLU
Lehce úsměvná výstava těžko 

představitelných exponátů.
Muzeum Vysočiny, 
Masarykovo nám. 57/58

do 31. 10. 
„ZDENĚK BURIAN – malíř 

ztraceného času“
Výstava reprodukcí ilustrací 

Zdeňka Buriana. 
Brána Matky Boží, Věžní 1

do 31. 10.
SVĚT PODLE RADKA
Výběr prací Radka Nejedlíka 

2011 – 2016.
Bez obav, Výtvarná dílna a pro-

dejní galerie Denního a týdenního 
stacionáře Jihlava, Husova 16

srpen - září
„KŘÍDLA“ – Jiří Hřebíček 
Výstava fotografií. Zoo Jihlava, 

hlavní vstupní areál – infocent-
rum.

ZOO Jihlava, Březinovy sady 10

srpen - říjen
„Z ÚDOLÍ TWYFELFONTE-

IN“ 
– Martina Šíla Výstava fotogra-

fií. 
Zoo Jihlava, africká vesnice 

Matongo – škola

květen – prosinec
ZVINO VA AFRICA
Prodejní výstava originálních 

dřevěných soch ze Zimbabwe.
Africká vesnice Matongo – areál

září
Vlaď ka Štanclová: KRÁSA 

LIDSKÉ TVÁŘE 
Fotografie. DNK – foyer a Viol-

ka.
Divadlo Na Kopečku, Brněnská 

54

3. 9. 2016
Prohlídka historických budov 

Oblastní galerie Vysočiny v Jih-
lavě s odborným výkladem

Komentované prohlídky budov 
OGV se uskuteční v rámci Dne 
otevřených dveří památek.

OGV I, Komenského 10 v 9 
hodin 

OGV II, Masarykovo náměstí 24 
v 11 hodin.

6. 9. - 16. 10.
VINNÉ SKLEPY MORAVSKÉ-

HO SLOVÁCKA
Záběry ze známých vinařských 

oblastí zachycené objektivem RN-
Dr. Ivana Růžičky. 

Kavárna Muzeum, Masarykovo 
náměstí 55.

7. 9. – 16. 10. 
Horácký fotoklub Jihlava 

DNES
Soubor fotografií prezentující 

současnou tvorbu členů Horácké-
ho fotoklubu. 

Muzeum Vysočiny, 
Masarykovo nám. 57/58

8. 9. – 16. 10. 
JEJ SVET 
Výstava 6 současných sloven-

ských umělkyň pracujících v 
médiu malby.

OGV, Komenského 10

8. 9. – 16. 10. 
IGLOO 2: Jonáš Gruska (SK)
Zvuková instalace slovenského 

umělce, jehož hlavním zájmem 
jsou chaotické rytmy, zkoumání 
psychoakustických vlastností zvu-
ku a terénní nahrávky. 

OGV, zvuková galerie IGLOO,
Komenského 10

9. 9. – 12. 9.
VII. VÝSTAVA HUB
Tradiční výstava pořádaná s 

Mykologickým klubem Jihlava.
Muzeum Vysočiny, 
Masarykovo nám. 57/58

17. 9. – 16. 10. 
TIMO
Jedna z mála galerijních prezen-

tací legendárního brněnského 
streetartového umělce.

OGV, Galerie Alternativa, 
Komenského 10

22. 9. – 19. 11. 
OPUŠTĚNÉ SVĚTY
Urban exploration a podzemní 

fotografie Jakuba Hodra.
Výstava fotografií významného 

současného fenoménu – Urban 
Exploration. Takzvaný „Urbex“ 
spočívá v navštěvování opuště-
ných a zapovězených míst. Foto-
grafie pořídil jeden z našich nej-
sledovanějších „urbexerů“ Jakub 
Hodr. Výstava umožní nahlédnout 
do zapomenutých objektů i pod-
zemních prostor, které jsou lidské 
návštěvě jen obtížně přístupné.

Vernisáž 21. 9. 2016 v 17 hodin.
Dům Gustava Mahlera, Znojem-

ská 4

23. 9. – 13. 11. 
VELKÁ VÁLKA 1914-1918 

OBJEKTIVEM VOJÁKA
Výstava jedinečného souboru 

fotografií a osobních věcí z doby 
I. světové války a pobytu v legi-
ích z pozůstalosti Antonína Kurky, 
příslušníka jihlavského 81. pěšího 
pluku, vernisáž výstavy 22. 9. v 17 
hodin.

Muzeum Vysočiny, 
Masarykovo nám. 57/58

30. 9. – 27. 11.
DRAHÉ KAMENY NA VYSO-

ČINĚ
Českomoravská vrchoviny je 

zdrojem mnoha druhů drahých 
kamenů, výstava ukáže geologic-
ké pozadí jejich vzniku a výskytu a 
bude prezentovat minerály – dra-
hé kameny i výrobky z nich.

Muzeum Vysočiny, 
Masarykovo nám. 57/58

Městská knihovna

3. 9. v 11.00
Den evropského dědictví
Komentovaná prohlídka knihov-

ny.

15. 9. v 17.00
ZDRÁV A ŠŤASTEN DO 

POZDNÍHO VĚKU
Přednáška z cyklu Praktická Ay-

urvéda s Ivou Georgievovou.
Vstupné 70,-

21. 9. v 15.00
Deskni-To!
Klub deskových her pro mladé.
Studovna pro mládež – 3. 

poschodí

22. 9. v 17.00
TEISTPIDI SAAREMAA
Přednáška a promítání publicis-

ty, fotografa a cestovatele Jiřího 
Kaláta o cestě kolem estonského 
ostrova Saaremaa.

26. 9. v 15.30
KNIHÁČKOVO POČTENÍČ-

KO
Veselé čtení a vyrábění na téma 

Ohlédnutí za létem.
Studovna pro mládež – 3. 

poschodí; kapacita 15 míst.

26. 9. v 17.00
JAK NA UZDRAVENÍ PÁTE-

ŘE A KLOUBŮ
Zázračný komplex dle mistra 

Borise Tichanovského.
Zážitková přednáška masérky 

Ireny Veroňkové.

Divadla

Horácké divadlo Jihlava
Komenského 22

VELKÁ SCÉNA

3. 9. v 9.00 – 13.00
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
PROHLÍDKY DIVADLA kaž-

dou celou hodinu
8.30
Zahájení sezóny – odemkněte s 

námi divadlo
Vstup ZDARMA 
Na prohlídky lze rezervovat vstu-

penky (kapacita omezena)

10. 9. v 19.00
W.Allen: Sex noci svatojánské
Komedie.
Svět reálných lidských vztahů 

viděný allenovskou krutě ironic-
kou optikou. 

Na venkovské sídlo excentric-
kého vynálezce Andrew Hobbse 
přijíždějí dva páry: záletník dok-
tor Maxwell se svou momentální 
milenkou, zdravotní sestrou Dul-
cy, a bratranec Andrewovy ženy 
Adriany – filozof Dr. Leopold 
Sturgis se snoubenkou Ariel, kte-
ří se tu chystají strávit předsvateb-
ní noc. 

Jejich plány a vztahy se však krát-
ce po příjezdu razantně promě-
ní… Začíná hra, která s nadhle-
dem vypráví o lásce, sexu, vášni a 
nevěře… 

S úsměvem a nadsázkou nahlíží 
Woody Allen v této komedii naše 
citová dobrodružství.

PREMIÉRA P/1
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12. 9. v 19.00
W.Allen: Sex noci svatojánské
A/1

13. 9. v 19.00
W.Allen: Sex noci svatojánské
H/1

14. 9. v 19.00
P. Pörtner: Splašené nůžky
Crazy komedie
Interaktivní detektivní crazy 

komedie. V kadeřnickém salónu 
Splašené nůžky pracuje svérázný a 
zábavný personál. Když se najed-
nou v poschodí nad kadeřnictvím 
stane vražda, jedinými opravdu 
nestrannými pozorovateli a svědky 
jsou diváci v hledišti. A jen na nich 
záleží, zda se podaří usvědčit vraha.

 mimo předplatné 

15. 9. v 19.00
W.Allen: Sex noci svatojánské
F/1

16. 9. v 19.00
W.Allen: Sex noci svatojánské
K/1

17. 9. v 19.00
W.Allen: Sex noci svatojánské
E/1

20. 9. v 19.00
Ján Ďurovčík CARMEN   
 Slovenské divadlo tanca
Baletní představení zařazujeme v 

rámci žánrového rozšíření nabíd-
ky divadla. Projekty mezinárodně 
úspěšného Jána Ďurovčíka pre-
zentují formu „totálního divadla“, 
jehož síla tkví v jednotě hudební-
ho, tanečního a činoherního pro-
jevu. Silné představení Carmen 
má skvělé reference a slibuje kon-
centrované a vysoce technicky i 
umělecky vyrovnané představení.

mimo předplatné 

22. 9. v 19.00
G. Chevallier: Zvonokosy
Hudební komedie
Poklidné plynutí všedních dní v 

jihofrancouzském městečku Zvo-
nokosy, kde stereotypní život 
místních obyvatel jen občas zpes-
tří nějaký drb nebo milostná afér-
ka, najednou naruší rozhodnutí 
starosty Pěšinky postavit u koste-
la veřejný záchodek… Rázem se z 
poklidného maloměsta stává poli-
tické kolbiště.

mimo předplatné 

23. 9. v 19.00
E. Schmitt: Hotel mezi dvěma 

světy
Komedie
Ve hře jednoho z nejúspěšněj-

ších a nejhranějších současných 
francouzských dramatiků se ocit-
neme v tajemném hotelu - mezi 
světem živých a mrtvých. Vtipná 
a brilantně napsaná hra, která nás 
nutí k zamyšlení, jaké životy vlast-
ně prožíváme, jaké máme vztahy 
ke svým blízkým i sami k sobě.

mimo předplatné 

24. 9. v 19.00
Slavnostní předávání ocenění 

HORÁC a MALÁ THÁLIE
 mimo předplatné 

27. 9. v 17.00
W.Allen: Sex noci svatojánské
M/1

29. 9. v 19.00
W.Allen: Sex noci svatojánské
T/1

30. 9. v 19.00
M.O.Štědroň: Krásné psací 

stroje!
Autorské hudebně-divadel-

ní představení na téma slavných 
osobností české literatury. Tři lite-
rární velikáni ( Jan Zábrana, Josef 
Škvorecký a Bohumil Hrabal) 
bojují o existenci ve víru redak-
torských nástrah a normalizace. 
Své souboje svádí prostřednictvím 
rychlých psacích strojů, v případě 
čtvrtého ( Jiří Kolář) i za pomoci 
lepidla.

Režijní počin jihlavského rodáka 
Jiřího Havelky.

Divadlo Na zábradlí                
X/1

MALÁ SCÉNA

26. 9. v 17.00
J.Marek: Autopohádky
Naše divadelní verze pohádek 

pro předškoláky i školáky hra-
je „naživo“ písničky od Chinaski 
a vypráví  příběhy   o  tom,   Jak  
si  pan  Chrysler  koupil  šoféra, O 
Plivníkovi, O princezně, která se 
nesmála nebo pohádku Účetní a 
víla.

mimo předplatné

DIVADELNÍ KLUB 
HORÁCKÉHO DIVADLA

12. 9. v 19.30
Jazz Quintet Třešť
Jazzový soubor z Třeště hraje 

klasický jazz, swing, blues, latinu, 
pop jazz, ale i vlastní tvorbu.

Divadlo  Na Kopečku
Psychiatrická nemocnice, 

Brněnská 54

17. 9. – 22. 9. 
SEJDEME SE NA KOPEČKU v 

rámci Týdnů duševního zdraví 
 

22. 9.  v 9.00 a 11.00
MARIHUANA – preventivní 

pořad pro pacienty, ZŠ a SŠ 

22. 9. v 19.30
BUTCH CASSIDY a SUNDAN-

CE KID  
Pyžamový western pro ženy s 

dvěma legendárními urostlými 
pistolníky hraje De Facto Mimo 
Jihlava.

Dětské karnevalové

 divadlo JEŽEK
Jarní 22 (areál MŠ), Jihlava

 – Horní Kosov

17. 9. v 10.00
HURÁ JEŽEK SHOW
zábavné soutěžní a písničkové 

představení.             

24. 9. v 10.00
VODNÍCI A HASTRMANI
Mokro-veselé představení pro 

děti a rodiče.

Dům kultury
Tolstého 2

17. 9. v 19.30
ROMAN HORKÝ A KAME-

LOT
Koncert legendární brněnské 

kapely v čele s Romanem Horkým. 
Pořadatel Antonín Joch. Předka-
pela: svitavská kapela Tony Joch a 
spol. Vstupné 200 Kč.

20. 9. v 18.00
VESELÁ TROJKA
Pro všechny, kteří mají rádi lido-

vou písničku. 
Vstupné 220 Kč. 

21. 9. v 18.00
Zahajovací koncert ZUŠ v 

DKO 
(v druhé polovině koncertu 

zazní 2. premiéra 12. Měsíčků od 
Zd. Svěráka, v provedení studentů 
ZUŠ). 

25. 9. v 19.00
Petr Jarchovský, Jan Hřebejk: 

MUSÍME SI POMÁHAT
Divadlo Na Jezerce. Hrají Jiří 

Macháček, Lenka Vlasáková, 
Miroslav Vladyka a další. Vstupné 
360, 330 Kč. 

DIOD
divadlo otevřených dveří, 

Tyršova 12

4. 9. v 16.00
Kašpárek a drak aneb Nechut-

ná princezna nebo taky Jak se 
Franta dočkal

De Facto Mimo
Loutková i hraná pohádka o tom, 

jak si Kašpárek dělal z krále kaš-
párky, o tom, co všechno Franta 
zvojtil a taky o tom, že není všech-
no rytíř, co je plechové. Obnove-
ná, umytá a vylepšená verze star-
ší pohádky, tentokrát ve třech a s 
písničkami! Nejen pro děti od 5 
let. Hrají: Adéla Grossmannová, 
Martin Kacafírek a Martin Kolář

Vstup 50 Kč.

7. 9. v 19.30
DETEKTOR LŽI
Divadlo Kašpar (Praha)
Komedie o škodlivosti prav-

dy z pera známého současného 
ruského autora. Aby se Naděž-
da Petrovna dozvěděla, kde je-
jí manžel schoval peníze, pozve 
domů hypnotizéra. Manžel 
však v „transu“ sdělí i svá další 
tajemství a začnou se dít věci…
Hrají: Adrian Jastraban, Eva Els-
nerová, Matouš Ruml Režie: Jakub 
Špalek

Vstup 208/200 Kč.

8. 9. v 18.00
BABICKÉ VRAŽDY 1951
Michal Stehlík
Představení nové knihy historika 

Michala Stehlíka, která se věnuje 
jedné z nejtragičtějších pováleč-
ných událostí na Vysočině. Samot-
ný případ vraždy několika komu-
nistických představitelů v Babicích 
v létě roku 1951 využila komunis-
tická moc ke kriminalizaci duchov-
ních a odpůrců kolektivizace. 

Vstup zdarma.

11. 9. v 16.00
UKRADENÝ ČAS
Divadlo X10 (Praha)
Čas je největším bohatstvím, 

které Momo má, protože ví, že čas 
přebývá v srdci. Ale jsou tu Šedí 
muži a vše se mění. Kdo jsou? A 
co chtějí? Interaktivní představe-
ní, které kombinuje činohru, nety-
pické projekce i práci s loutkou. 

Rodinné vstupné (2+2/3+1): 
200 Kč

14. 9. v 19.30
KRAŤASY V DIODU - ZA 

HRANICÍ
Za hranicí těla nebo duše. Další 

kolekce tentokrát nejen českých 
krátkých filmů je vymezena téma-
ticky a nikoliv formálně. Uvidíme 
jak dokumenty, tak hrané filmy, 
které nějakým způsobem referují 
o našich vnitřních i vnějších hrani-
cích, o jejich překonávání a jejich 
vynalézání.

Vstupné 90/70 Kč.

19. 9. v 16.00
KULATÝ STŮL K DOPRAVĚ
Představení projektu „Kolmo, 

busem, pěšky s jihlavskými ježky“ 
a diskuse nad tématy z oblasti 
dopravy z Fóra zdravého města.
Vstup zdarma. 

20. 9. v 9.00 – 12.00
STROLLERING - mateřská v 

pohybu
Ukázková hodina fitness progra-

mu určená pro rodiče na mateřské 
dovolené, cvičení s kočárky, cviky 
při diastáze břišních svalů, dance 
strollering, projekce videa Strol-
lering Jihlava a závody kočárků 
2016. 

Vstup zdarma.

21. 9. v 19.30
NIDRAWATHAM
Nimmy Raphel
Podivuhodné tělesné představení 

inspirované tradičními indickými 
legendami a mýty nás zanese hlu-
boko do minulosti a také doslo-
va dovnitř duše a těla hlavní pro-
tagonistky. Fenomenální Nimmy 
Raphel v jedinečné férii o podsta-
tě světa.

Vstup 160/50 Kč.

23. 9. v 16.00
NOC SOKOLOVEN
Stejně jako loni, i letos si můžete 

zajít zasportovat a pobavit se do 
desítek českých a moravkých soko-
loven. U nás si budete moci od 16 
hod. vyzkoušet akrobacii na šá-
lách, od 18 hod. si společně zazpí-
váme a ve 20 hod. uvedeme nový 
český parkourový film Ani ve snu 
za účasti jeho tvůrců.

Vstup zdarma.

30. 9. v 19.30
LÁSKA A JINÉ SUPER-

SCHOPNOSTI (sk. A)
De Facto Mimo
Nevyspíme se spolu? Pravdivá 

komedie o lásce pro každého, kdo 
se ji nebojí prožít a nemá strach, 
že se na to přijde. Možná se pozná-
te, možná se budete smát, možná 
vám nebude úplně dobře. Přátel-
ství, láska a scénáristika v praxi.

Vstup 90/70 Kč.
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Dělnický dům
 Žižkova 15

3. 9. v 8.00 – 17.00
Den otevřených dveří památek 

pod názvem Památky a komuni-
ty

Centrum pro rodinu

 Vysočina
Chlumova 3 

18. 9. ve 14.00
RODIČE RODIČŮM aneb 

podzimní setkání vůní zavání  
Rodinné odpoledne s progra-

mem: rodinný piknik, vystoupení, 
soutěže a dílničky pro děti, pohád-
ka Víti Marčíka ml., přednáška 
manželů Zajíčkových, posezení u 
ohně. 

Na farní zahradě u kostela sv. 
Jakuba, Lazebická 1

21. 9. v 17.00
DÍTĚ A DROGY - co teď? 
Co mohou rodiče udělat v rámci 

drogové prevence pro svoje děti? 
Přednáška PhDr. Martina Huka 
(adiktolog, psycholog), přednáška 
je zdarma.

Senior Point
Palackého 26

8. 9. v 15.30 – 16.30
CVIČENÍ PRO SENIORY s 

certifikovanou odbornicí Pavlou 
Erbenovou, SŠ TRIVIS, Brněnská 
68, Jihlava (vedle Tesca). Jedná se 
o pravidelnou akci, která se koná 
každý měsíc. 

14. 9. ve 14.00
JEDEN DEN NA OBĚŽNÉ 

DRÁZE 
Tomáš Přibyl, Zasedací místnost 

B 3.16, Krajský úřad Kraje Vysoči-
na, Žižkova 57, Jihlava.

19. 9. ve 13.00 – 16.00
ALZHEIMER PORADNA 

VYSOČINA 
Individuální konzultace pro 

pacienty s touto chorobou a jejich 
pečovatele. Senior Point, Palacké-
ho 26, Jihlava. Do poradny je nut-
né se objednat.

20. 9. v 10.00 – 12.00
KREATIVNÍ DÍLNY PRO 

SENIORY
Senior Point, Palackého 26, Jih-

lava. Jedná se o pravidelnou akci, 
která se koná každý měsíc. 

27. 9. ve 14.00
ÓDŽAS – osm kapek života, 

Iva Georgievová 
Kongresový sál, Krajský úřad Kra-

je Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Family Point
Palackého 26

7. 9. v 10.00 – 12.00
TVOŘIVÉ KLUBÍČKO 
Kreativní dílny pro předškolní a 

mladší děti s Kamilou Nikodemo-
vou. 

13. 9. v 15.30 – 16.30
TANEČKY S RADKOU – 
Taneční hrátky s říkadly pro děti 

ve věku 2,5-6 let. 
SŠ TRIVIS, Brněnská 68

14. 9. v 15.00
NA VÝCHOVĚ ZÁLEŽÍ ...
Povídání o výchově dětí s Mgr. 

Jarmilou Bučkovou (ředitelka MŠ 
Mozaika Jihlava). 

15. 9. v 16.00 – 17.00
DANCE FITNESS s Jirkou a 

Kamčou z Taneční školy AURA. 
SŠ TRIVIS, Brněnská 68 

22. 9. v 16.00 – 17.00
LATINSKO-AMERICKÉ TAN-

CE PRO ŽENY s profesionálním 
tanečním lektorem Jiřím Bánov-
ským z TŠ AURA (i pro úplné 
začátečníky). 

SŠ TRIVIS, Brněnská 68

Zoo Jihlava
Březinovy sady 10

květen  - září 
11.00 a 15.00
DRAVCI NAD HLAVAMI

Každý den kromě pondě-
lí – vždy v 11 a v 15 hodin.
Oblíbené letové ukázky sov a 
dravců manželů Školoudových.

1. 9. v 17.00 - 19.00
Klubový večer - 10 LET PUTO-

VÁNÍ ZA VLKY
Tomáš Krajča se od roku 2005 
aktivně zabývá monitoringem 
velkých šelem a to nejen na 
území České republiky! Těšit 
se můžete na poutavé vyprávě-
ní a řadu zajímavých fotografií. 
Vstupné 40 Kč
Centrum PodpoVRCH.

24. 9. 
BABÍ LÉTO V ZOO
Hry a soutěže se skautským 

oddílem Divočáci Jihlava.

FILM

KINO DUKLA
Jana Masaryka 20

1., 2. a 9. 9. v 17.00, 3., 11., 17. 
9. a 2. 10. 14.45, 28. 9. v 15.00

Obr dobr
Režie: S. Spielberg/ Hrají: 

Rebecca Hall, Mark Rylance, Bill 
Hader, Ruby Barnhill

1. 9. v 17:30
Týpci a zbraně
Komedie / USA / 114min / 

titulky / 110,-
Režie: T. Phillips/ Hrají: Miles 

Teller, Jonah Hill, Ana de Armas

1. a 7. 9. v 19.30, 2. 9. v 17.30, 
14. a 28. 9. ve 20.00

Sebevražedný oddíl
Režie: D. Ayer / Hrají: Margot 

Robbie, Cara Delevingne, Joel 
Kinnaman, Jared Leto, Will Smith

1. 9. ve 20.00, 3. 9. v 19.30, 11. 
9. v 17.00, 19. 9. v 17.30

Taxi 121
Thriller / ČR / 90min / PREMI-

ÉRA / 110,- / 12+

2. 9. v 19.30, 21. 9. v 17.00
Teorie tygra
Tragikomedie / ČR, Slovensko / 

101min/ 80,- 
Režie: R. Bajgar / Hrají: Jiří 

Bartoška, Eliška Balzerová, Iva 
Janžurová, Táňa Vilhelmová, Jiří 
Havelka, Jakub Kohák

2. 9. ve 20.00, 10. a 18. 9. 
v 17.30

Božská Florence
Komedie / Velká Británie / titul-

ky / 120,- 
Režie: S. Frears/ Hrají: Meryl 

Streep, Hugh Grant, Nina Arian-
da, Rebecca Ferguson

3. 9. v 15.00
Hledá se Dory
Animovaný, dobrodružný / USA 

/ 90min / dabing / 80,-
Režie: A. Stanton

3., 16. a 25. 9. v 17.00
Matky na tahu
Komedie / USA / titulky / 100,-
Režie: J. Lucas, S. Moore / Hrají: 

Mila Kunis, Kathryn Hahn, Kris-
ten Bell, Jada Pinkett Smith

3. a 7. 9. v 17.30, 4. a 25. 9. 
v 15.30, 11. 9. v 15.00

Můj kamarád drak
Dobrodružný, rodinný / USA / 

103min / dabing / 120,-
Režie: D. Lowery/ Hrají: Bryce 

Dallas Howard, Oakes Fegley, Wes 
Bentley, Karl Urban, Robert Red-
ford

3. 9. ve 20.00, 12. 9. v 17.00
Star Trek: Do neznáma
Akční, sci-fi / USA / titulky / 

120,- / 12+ 
Režie: J. Lin / Hrají: Chris Pine, 

Idris Elba, Zachary Quinto, Zoe 
Saldana

4. a 18. 9. v 15.00, 10. 9. a 1. 10. 
v 15.30

Strašidla
Rodinná pohádková komedie / 

ČR / 113min / 120,-
Režie: Z. Troška / Hrají: Jiří 

Dvořák, Vladimír Polívka, Matěj 
Hádek, Anna Polívková, Petr 
Nárožný, Václav Postránecký

4. 9. v 17.00, 17. 9. v 15.00, 24. 
a 28. 9. 15.30

Tajný život mazlíčků
Animovaný, dobrodružný / USA 

/ 90min / dabing / 2D 120,- (děti 
100,-) 

Režie: Ch. Renaud, Y. Cheney

4. 9. v 17.30
Za láskou vzhůru
Komedie, romantický / Francie 

/ 118min / titulky / 90,-
Režie: L. Tirard / Hrají: Jean 

Dujardin, Virginie Efira, Cédric 
Kahn, Eléa Clair

4. 9. v 19.30, 13. a 20. 9. v 17.30
Než jsem tě poznala
Romantický / USA / 110min / 

titulky / 100,- / 12+
Režie: T. F Sharrock/ Hrají: 

Emilia Clarke, Sam Claflin, Matt-
hew Lewis, Charles Dance

4. 9. ve 20.00
Zhasni a zemřeš
Horor / USA / 90min / titulky / 

100,- /15+
Režie: D. F. Sandberg/ Hrají: 

Teresa Palmer, Maria Bello, Billy 
Burke, Emily Alyn Lind

5. a 23. 9. v 17.00, 9. 9. v 17.30, 
21. 9. v 15.00

Sezn@mka
Komedie / ČR / 90min / 100,- 
Režie: Z. Marinovová/ Hra-

jí: Jiří Langmajer, Adéla Gondí-
ková, Zuzana Kajnarová, Marie 
Doležalová, Petr Vondráček, 
Lukáš Pavlásek

5. 9. v 17.30
Bláznivá pětka
Komedie / Francie / 102min / 

dabing / 90,- / 12+ 
Režie: F. Morin/ Hrají: Pier-

re Niney, François Civil, Igor 
Gotesman, Margot Bancilhon

5. 9. v 19.30
Humr
Romantický, thriller, sci-fi / 

Irsko, Řecko / 118min / titulky / 
FK / 80,-

Režie: Y. Lanthimos / Hrají: 
Colin Farrell, Rachel Weisz, Léa 
Seydoux, Ben Whishaw

5. a 12. 9. ve 20.00
Mělčiny
Akční, sci-fi / USA / 87min / 

titulky / 100,- / 12+
Jedná se o Čelisti pro zcela 

novou generaci diváků.
Režie: J. Collet-Serra/ Hrají: 

Blake Lively

6. a 17. 9. v 17.00, 25. 9. v 19.30
Učitelka
Drama / ČR, SR / 102min / 

110,- (25. 9. 100,-)
Režie: J. Hřebejk/ Hrají: Zuza-

na Mauréry, Peter Bebjak, Zuza-
na Konečná, Martin Havelka, 
Richard Labuda

6. a 14. 9. v 19.30
Tohle je náš svět 
Drama, komedie / USA / 

119min / titulky / 90,-
Režie: M. Ross / Hrají:  Vig-

go Mortensen, George MacKay, 
Samantha Isler, Annalise Basso

6. 9. v 17.30
Leonadro da Vinci: Génius 

v Miláně
Dokument / Itálie / 90min / 

titulky / 230,-

6. a 11. 9. ve 20.00, 19. 9. 
v 17.00

Ben-Hur
Dobrodružný / USA / titulky / 

120,- / 15+ 
Režie: T. Bekmambetov/ Hra-

jí: Jack Huston, Morgan Freeman, 
Toby Kebbell, Nazanin Boniadi

7. 9. v 17.30
Černé duše
Drama, krimi / Itálie, Francie / 

103min / titulky / 100,- / 15+ 
Režie: F. Munzi/ Hrají: Marco 

Leonardi, Peppino Mazzotta, Fab-
rizio Ferracane

8. 9. v 17.00, 9. 9. ve 20.00, 20. 
9. v 19.30

Zloději zelených koní
Drama / ČR / 90min (+15min před-

fi lm) / PREMIÉRA  / 110,- / 12+ 



STRANA 37 Kultura NJR – ZÁŘÍ 2016

Režie: D. Wlodarczyk/ Hra-
jí: Pavel Liška, Marek Adamczyk, 
Jenovéfa Boková, Gabriela Míč ová

8. a 28. 9. v 17.30, 10. 9. v 17.00, 
21. 9. v 19.30

Nerve: Hra o život
Dobrodružný, krimi / USA / 

96min / PREMIÉRA / titulky / 
110,-

Režie: H. Joost, A. Schulman/ 
Hrají: Emma Roberts, Dave Fran-
co, Marko Caka, Doris McCarthy

8., 9. a 18. 9. v 19.30, 10. 9. ve 
20.00, 11. a 27. 9. v 17.30, 14. 9. 
v 18.00

Sully: Zázrak na řece Hudson
Drama, životopisný / USA / 

96min / PREMIÉRA / titulky / 
110,-

Režie: C. Eastwood/ Hrají: Tom 
Hanks, Aaron Eckhart, Laura Lin-
ney, Holt McCallany, Jerry Ferrara

8. 9. ve 20.30
Nick Cave: One More Time wi-

th Feeling
Hudební dokument / Velká Bri-

tánie / 112min / PREMIÉRA / 
titulky / 250,- / 18+

Režie: A. Dominik

10. 9. v 15.00, 18. 9. v 15.30
Lovecká sezóna: Strašpytel
Animovaný / USA / 84min / 

dabing / 110,-
Režie: D. Feiss

10. 9. v 19.30
Casablanca
Drama, romantický, válečný / 

USA 1942 / 102min / titulky / 
FK / 100,- 

Režie: M. Curtiz/ Hrají: Hum-
phrey Bogart, Ingrid Bergman, 
Paul Henreid, Claude Rains

11. 9. v 19.30, 21. 9. v 18.00
Smrt ve tmě
Horor, thriller / USA / 88min / 

titulky / 120,- /15+
Režie: F. Alvarez/ Hrají: Jane 

Levy, Dylan Minnette, Daniel 
Zovatto, Stephen Lang

12. 9. v 17.30, 22. 9. v 17.00
Nejkrásnější den
Komedie, drama / Německo / 

113min / dabing / 100,-
Režie: F. D. Fitz / Hrají: Florian 

David Fitz, Matthias Schweigho-
fer, Rainer Bock, Alexandra Maria 
Lara

12. 9. v 19.30
Schmitke
Mysteriózní detektivka / ČR, 

Německo /  94min / 80,- / FK / 
15+

Režie: Š. Altrichter / Hrají: Peter 
Kurth, Johann Jürgens, Helena 
Dvořková, Jakub Žáček, Petr Vr-
šek

13. a 29. 9. v 17.00
Lily Lane
Drama / Maďarsko, Německo, 

Francie / 91min / titulky / 100,- 
/ 15+

Režie: B. Fliegauf/ Hrají: Angéla 
Stefanovics, Maja Balogh, Bálint 
Sótonyi, Miklós B. Székel

13. 9. v 19.30
Komorná
Drama / Jižní Korea / 145min / 

titulky / 90,-
Režie: P. Chan-Wook/ Hrají:  

Kim Min-Hee, Kim Tae-Ri, Ha 
Jung-Woo

13. a 19. 9. ve 20.00, 26. 9. 
v 17.00

Buchty a klobásy
Animovaný, komedie / USA / 

84min / titulky / 120,- / 15+
Režie: C. Vernon, G. Tiernan

14. a 27. 9. v 17.00
Špekoun
Komedie / Švýcarsko, Belgie / 

83min / titulky / 100,- / 12+
Režie: B. Deville/ Hrají: Swann 

Arlaud, Julie Ferrier, David Thie-
lemans

15. 9. v 17.00, 18. 9. ve 20.00
Vlk z Královských Vinohrad
Drama, komedie / ČR, SR, Fran-

cie / 86min / PREMIÉRA / 110,-
Režie: J. Němec/ Hrají: Jiří 

Mádl, Karel Roden, Martin 
Pechlát, Tatiana Pauhofová, Gab-
riela Míčová

15., 17. 24. 9. a 1. a 2. 10. 
v 17.30, 16. 9. ve 20.00, 21. 9. 
v 16.00

Prázdniny v Provence
Komedie / ČR / 95min / PRE-

MIÉRA / 110,-
Režie: V. Michálek / Hrají: Voj-

ta Kotek, Jakub Prachař, Kryštof 
Hádek, Denisa Pfauserová, Jana 
Krausová

15., 17. a 24. 9. v 19.30, 26. 9. 
ve 20.00

Ve jménu krve
Akční, thriller / USA, Francie 

/ 88min / PREMIÉRA / titulky 
/110,-

Režie: Jean-François Richet/ 
Hrají: Mel Gibson, William H. 
Macy, Erin Moriarty, Dale Dickey

15., 17. a 27. 9. ve 20.00, 16., 
23. a 25. 9. v 17.30, 18. 9. v 17.00

Dítě Bridget Jonesové
Komedie / Velká Británie / 

123min / PREMIÉRA / titulky, 
dabing / 120,-

Režie: S. Maguire/ Hrají: Renée 
Zellweger, Colin Firth, Patrick 
Dempsey, Jim Broadbent

16. 9. v 19.30, 26. 9. v 17.30
Mechanik zabiják: Vzkříšení
Akční, krimi / USA / 98min / 

titulky /110,-
Režie: D. Gansel/ Hrají: Jason 

Statham, Jessica Alba, Tommy Lee 
Jones

19. 9. ve 19.30
Lucie: Příběh jedný kapely
Dokumentární / ČR / 89 min / 

FK / 100,-
Režie: D. Sís/ Hrají: David Kol-

ler, Robert Kodym, Michal Dvo-
řák, P.B.CH.

20. 9. v 17.00
Belgica
Drama / Belgie / 127min / titul-

ky / 90,-
Režie: F. van Groeningen  / Hra-

jí: Stef Aerts, Tom Vermier, Domi-
nique Van Malder

20. a 25. 9. ve 20.00
The Beatles: Eight Days a 

Week - The Touring Years
Dokumentární / Velká Británie / 

titulky / 110,-
Režie: R. Howard

22. 9. v 17.30, 23. 9. v 19:30, 
24. 9. v 17.00

Café society
Drama, komedie, romantický 

/ USA / 96min / PREMIÉRA / 
titulky / 120,-

Režie: W. Allen/ Hrají: Kris-
ten Stewart, Blake Lively, Jesse 
Eisenberg, Paul Schackman, Steve 
Carell

22. 9. v 19.30, 28. 9. v 17.00
Pára nad řekou
Dokumentární / ČR / 83min / 

PREMIÉRA / 100,-
Režie: F. Remunda, R. Kirchhoff

22., 23., 24. a 30. 9. ve 20.00
Sedm statečných
Dobrodružný / USA / 96min / 

PREMIÉRA / titulky / 120,-
Režie: A. Funqua/ Hrají: Denzel 

Washington, Chris Pratt, Ethan 
Hawke, Vincent D‘Onofrio

24. 9. a 2. 10. v 15.00
Čapí dobrodružství
Animovaný / USA / dabing / 

110,-
Režie: N. Stoller, D. Sweetland

24. 9. a 1. 10. v 15.00
Až na severní pól
Animovaný / Francie, Dánsko / 

81min / dabing / 100,-
Režie: R. Chayé

26. 9. 19.30
Léto s Monikou
Drama / Švédsko 1953 / 96min 

/ titulky / FK / 70,-
Režie: I. Bergman / Hrají: Harri-

et Andersson, Åke Fridell, Dagmar 
Ebbesen, Georg Skarstedt, John 
Harryson

27. 9. 19.30
Cesta do fantazie
Animovaný, doborodružný / 

Japonsko / 124min / titulky / 80,-
Režie: H. Mijazaki

29. a 30. 9. v 17.30, 1. a 2. 10. ve 
20.00

Sirotčinec slečny Peregrinové 
pro podivné děti

Fantasy / USA / PREMIÉRA / 
titulky, dabing / 2D, 3D (29. 9.) / 
2D 120,-; 3D 140,-

Režie: T. Burton / Hrají: Eva 
Green, Asa Butterfield, Chris 
O’Dowd, Ella Purnell, Allison Jan-
ney, Judi Dench

29. 9. a 1. 10. v 19.30
Deepwater Horizon: Moře v 

plamenech
Akční, drama, thriller / USA / 

107min /PREMIÉRA / titulky / 
110,-

Režie: P. Berg/ Hrají: Mark 
Wahlberg, Dylan O‘Brien, Kate 
Hudson, Kurt Russell, John Mal-
kovich

29. 9. ve 20.00, 30. 9. v 19.30, 1. 
a 2. 10. v 17.00

Krycí jméno Holec
Drama / ČR / 100min / 120,- / 

12+
Režie: F. Novotny/ Hrají: Kryš-

tof Hádek, Vica Kerekes, David 
Novotný, Jenovéfa Boková, Ond-
řej Brzobohatý, Vilma Cibulková

21. 9. ve 20.00
CDF – Legendy českého doku-

mentárního filmu: Drahomíra 
Vihanová

28. 9. v 19.30 
CDF – Legendy českého doku-

mentárního filmu: Helena Třeští-
ková

AKTUÁLNÍ PROGRAM SLE-
DUJTE NA WEBU KINA 

ZMĚNA V PROGRAMU 
VYHRAZENA 

Kluby

SOUL music club
 Žižkova 15

2. – 3. 9.  ve 20.00
OPEN YOUR SOUL WEEKEND 

9. 9. ve 21.00
DEPECHE MODE PARTY 

10. 9. ve 20.00
MUSIC TIME TRAVEL 
v Soulu 

14. 9.  ve 21.00
RλP-LIFE TOUR / MC GEY 
& Prezident Lourajder 

16. 9. ve 21.00
NEVEREŠ – Cocoman / Dr. 
Kary / Messenjah / Scarface 

17. 9. ve 22.00
PIO ZA PULTEM  

22. 9. v 19.00
NA STOJÁKA! 

23. 9. ve 21.00
EKTOR LIVE! DETEKTOR 
II SHOW 

24. 9. věc 20.00
BAŠAVEL – Romská zábava 

Koncerty

3. 9. ve 12.00
PŘIJĎTE NA KONCERT, 

POMŮŽETE
15. ročník. Během dvanácti 

hodin se na dvou pódiích vystří-
dá jednadvacet interpretů od těch 
zatím méně zavedených až po regi-
onální stálice jako Major Major, 
Devět životů, Autobus nebo Jet 
Stream. 

Vstupné: 100 Kč. 
Amfiteátr Jihlava. 

11. 9. v 19.00
5. KOMORNÍ KONCERT
Účinkují:
Tereza Maličkayová - Soprán
Jozef Zimka - Trubka
Marek Pala – Klavír
Vstupné: 120,- / 100,- Kč
Platí abonentní vstupenky „B“
Dům filharmonie, Kosmákova 9

13. 9. v 19.00
Jazz&Swing do Jihlavy: THE 

DANIEL´S
Letní zahrádka kavárny Muzeum 

(při nepřízni počasí - klubová scé-
na Radničního pivovaru). Kapela 
je složena z výběru vynikajících 
muzikantů západočeské jazzové, 
bluesové a soulové scény. 
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25. 9. v 19.00
6. KOMORNÍ KONCERT
Účinkuje:
Komorní orchestr filharmonie 

G. Mahlera.
Jiří Jakeš – Dirigent.
Dům filharmonie, Kosmákova 9

Přednášky

6. 9. v 17.00
POTŘEBUJÍ MRAVENCI 

OCH-RANU?
Přednáší zooložka  Klára Bezděč-

ková
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 55.

8. 9. v 17.00
MODERNÍ TRENDY V CIVIL-

NÍM LETECTVÍ
Přednáší letecký inženýr a pilot 

Jan Klaný
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 55.

Ostatní 

3. 9. v 9.00 –17.00
TRH ŘEMESEL
Masarykovo náměstí.

3. 9. v 15.00
PÍSTOVSKÁ POUŤ 
Tradiční setkání občanů a rodá-

ků, letos spojeno s oslavou 70. 
výročí vzniku SDH Pístov a slav-
nostním předáním praporu hasi-
čům zástupci města.  K tanci a 
poslechu hraje Trnová růže, atrak-
ce pro děti, Kašpaři - Ohňový žon-
glotoč, bohoslužba se žehnáním 
praporu.

Naučné stanoviště „Život v 
mokřadech“ - Mokřady - ochrana 
a management.

- řada přírodovědných her a sou-
těží pro děti, ukázky ohrožených 
živočichů žijících na mokřadech, 
informace a přehled aktivit.

Pro zájemce bude možnost 
komentované exkurze lokalitou 
Pastouška. 

3. 9. ve 14.00
OSLAVA BABÍHO LÉTA V 

SASOVSKÉM ÚDOLÍ
Program: seznámení s historií 

spolku. RNDr. Aleš Toman – Jak 
chránit zachráněné údolí, ukáz-
ka kroužkování ptáků, povídání o 
netopýrech. Ukázka výcviku poli-
cejních psů, hry, soutěže pro děti, 
projížďka na koních z Biofarmy 
Sasov, přátelské posezení u ohně. 
Údolíčko v Sasově.

5. 9. v 19.00
Letní divadlo pod jihlavským 

nebem - ROBINSON CRUSOE 
Letní zahrádka kavárny Muze-

um. Poslední představení poulič-
ního divadla je určeno všem. Vel-
kým i malým, kteří jsou připraveni 
bojovat po boku Robinsona s bou-
ří, domorodci, hladem a samotou. 

7. 9. ve 20.30
Letní kino na náměstí – 

RODINNÝ FILM
Jak se vypořádají s nečekanou 

svobodou dva teenageři, jejichž 

rodiče se vydali na plavbu jachtou 
po oceánu? Co udělá odloučení s 
dosud perfektně fungující rodi-
nou? A co když do tohoto rodin-
ného „testu“ vstoupí další, neče-
kaně dramatická událost? Na tyto 
otázky hledá odpovědi, ve svém 
druhém celovečerním filmu, talen-
tovaný režisér Olmo Omerzu.

10. 9.
KŘEST ZNÁMKY S LEVHAR-

TEM SNĚŽNÝM, za účasti auto-
rů, manželů Knotkových a rytce 
pana Srba.

Zoo Jihlava

10. 9. v 15.00
MUZEUM NA DLAŽBĚ
Tak trochu jiný pohled do jihlav-

ské historie se Silvií Čermákovou.
Netradiční listování starými 

kronikami, netradiční pojetí jih-
lavské historie, divadlo, hledání 
časů dávno minulých při procház-
kách městem a k tomu třeba tep-
lý čaj nebo kávu na cestu. Kroni-
ky budeme spolu otvírat každou 
sobotu od 10. září až do 1. říj-
na. Možná potkáte Jihlavu a je-
jí dávné obyvatele tak, jak jste 
je neznali a jak byste nečekali. 
Další termíny:  17. 9., 24. 9. a 1. 
10. 2016.

Muzeum Vysočiny Jihlava, Masa-
rykovo nám. 55

10. – 11. 9. v 9.00
XXVII. HORÁCKÝ LETECKÝ 

DEN 2016
V sobotu a v neděli vždy od 9 – 

17 hodin na letišti Jihlava – Hen-
čov.

10. 9. – 11. 9. v 9.00
BABÍ LÉTO SE SUKULENTY 
Tradiční setkání pěstitelů a 

milovníků sukulentních rostlin 
s možností volné prohlídky sbír-
kového skleníku a nákupu rostlin 
ve skleníku prodejním v období, 
kdy barvy sukulentů bývají z celé-
ho roku nejvýraznější. Vstupné se 
neplatí! 

Vždy od 9 – 17 hodin v Pávově č. 
p. 102. 

16. 9. v 8.00
ZELENINO – OVOCNÁŘSKÝ 

JARMARK
Masarykovo náměstí.

17. 9. v 10.00 – 22.00
ZAŽÍT JIHLAVU JINAK 2016
Sousedská slavnost v Komenské-

ho ulici v Jihlavě, kterou pořádá 
OGV ve spolupráci s architekto-
nickým studiem UNArchitekti. 

17. 9. 
JIHLAVSKÝ ŘÍZEK
Setkání historických vozidel s 

výstavou a soutěžemi.
Masarykovo náměstí.

22. 9. 
FOOD FESTIVAL JIHLAVA
Masarykovo náměstí / City Park. 

I Radniční restaurace se zapojí do 
Food festivalu, který pořádá Kraj 
Vysočina. Prezentovat se budou 
jak jednotlivé školy zapojené do 
projektu „Gastroakademie“, tak i 
restaurace. 

23. 9. v 19.00
HAVEL, HAVEL
Nepatetický happeningový naro-

zeninový koláž(č) (z velmi vol-
ného muzejního cyklu Dějiny na 
vlastní kůži), parkán za kostelem 
sv. Jakuba

24. 9. v 11.00 – 22.00
HVĚZDNÝ GULÁŠFEST
Účelem soutěže je především 

užít si příjemné odpoledne a zku-
sit uvařit guláš v netradičních pod-
mínkách a zároveň podpořit dob-
rou věc.

Do soutěže se mohou přihlásit 
profesionální i amatérské týmy s 
maximálním počtem 5 lidí v týmu 
(více info@stastna-hvezda.cz).

Hvězdný guláš uvaří i zná-
me osobnosti: Petr Kolář, Miloš 
Knopp, Maxíci, Bohuš Matuš...

Celým dnem provází Martin 
Málek, Daniel Janoch (TV Pri-
ma).

Vystoupí: Vojtěch Šenkýř, Maxí-
ci, Kamil Emanuel Gott, Maxíci, 
Miloš Knopp, Petr Kolář, Bohuš 
Matuš, Markéta Maky Zdeňková, 
Dominika Mína Elischerová, Dan 
Nekonečný, kapela: Wječná Žízeň, 
Noise, Morava.

Masarykovo náměstí.

Sport

7. 9. v 17.30
HC DUKLA JIHLAVA – LHK 

JESTŘÁBI PROSTĚJOV
HC Dukla Jihlava – WSM Liga 

2016/17 
Horácký zimní stadion

10. 9. v 10.00
SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTO-

KU PRO MLADÉ HASIČE dle 
Kalendáře soutěží Okresní ligy 
mladých hasičů na rok 2016.

Pořadatel: SH ČMS – Sbor dob-
rovolných hasičů Bedřichov.

Soutěž proběhne ve dvou katego-
riích: mladší děti od 6 – 10 let a 
starší od 11 – 15 let od 10 hodin 
na Masarykově náměstí v Jihlavě.

11. 9. 
„JIHLAVSKÝ PŮLMARA-

TÓN“ 
Běh ulicemi Jihlavy, od 8 – 9 hod. 

prezence závodníků Rodinného 
běhu a od 8 – 10 hod. také závod-
níků půlmaratónu a koloběžek na 
Masarykově náměstí v Jihlavě. 

Pořadatel: SLIBY – CHYBY a 
statutární město Jihlava.

Start: Rodinný běh v 10.30 hod., 
koloběžky v 11.45 hod., půlmara-
tón - sólo běžci v 12.00 hod. a půl-
maratón – štafety v 12.15 hod. Vše 
na Masarykově náměstí v Jihlavě. 

12. 9. v 17.30
HC DUKLA JIHLAVA – HC 

BENÁTKY NAD JIZEROU
HC Dukla Jihlava – WSM Liga 

2016/17 
Horácký zimní stadion.

16. 9. v 17.00
„JIHLAVSKÁ HODINOVKA“ 
Atletická tartanová dráha v are-

álu Na Stoupách v Jihlavě od 17 
hodin.

Pořadatel: Běžec Vysočiny

17. 9. 
FC VYSOČINA JIHLAVA – FK 

Jablonec
FC VYSOČINA JIHLAVA –
ePojisteni.cz liga.
Fotbalový stadion, Jiráskova 69

17. 9. v 17.30
HC DUKLA JIHLAVA – RYTÍ-

ŘI KLADNO
HC Dukla Jihlava – WSM Liga 

2016/17 
Horácký zimní stadion.

24. 9. v 17.30
HC DUKLA JIHLAVA – HC 

STADION LITOMĚŘICE
HC Dukla Jihlava – WSM Liga 

2016/17 
Horácký zimní stadion.

26. 9. v 17.30
HC DUKLA JIHLAVA – SK 

HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ
HC Dukla Jihlava – WSM Liga 

2016/17 
Horácký zimní stadion.

28. 9. v 9.00
„FLORBALOVÝ TURNAJ 

RODIČŮ S DĚTMI“ (děti od 5 
let) 

Pro všechny zájemce z řad veřej-
nosti od 9 hodin ve sportovní hale 
SK Jihlava, Okružní 2. Pořada-
tel: Sportovní klub Jihlava, o. s. – 
oddíl florbalu.

30. 9. v 17.00
 „CENY BĚŽCE VYSOČINY – 

Memoriál Luboše Svobody“ 
Okruh 3 km na cestách lesopar-

ku Heulos od 17 hodin. 
Pořadatel: Běžec Vysočiny

Turistika

9. 9. v 17.00
KOLEM NOČNÍ JIHLAVY 

PO HISTORICKÝCH PAMĚTI-
HODNOSTECH

27. ročník 
Pořadatel: KČT Tesla Jihlava
Trasy: 8 a 15 km 
Pěší turistika, EURORANDO, 

Toulavý kočárek 
Kontakt: Míla Bradová, tel. 736 

754 080, 
e-mail: mila_bradova@volny.cz 
Dům dětí a mládeže.

24. 9.v 6.00
31. NONSTOP STŘÍBRNOU 

STOPOU
KČT Bedřichov Jihlava – Dvou-

stovka, PĚŠÍ, CYKLO
Trasy: pěší 15 – 50 km, cyklo 30 

– 100 km.
Kontakt: Jiří Fuxa, tel. 

721 686 563,
Start: 6 hodin, sportovní hala 

Sokolovská 122c.

28. 9. v 9.30
11. SVATOVÁCLAVSKÉ ROZ-

LOUČENÍ SE SEZONOU
KČT Bedřichov Jihlava, CYKLO
Trasa: 55 km
Kontakt: Ivana Vychytová, tel. 

723 241 511
Start: 9.30 hodin, hlavní nádraží 

ČD Jihlava.

Změna programu vyhrazena!
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Výběr z novinek fondu Městské knihovny Jihlava za srpen 2016
Aichner, Bernhard, 1972- Přítelkyně smrti
Bagshawe, Tilly, 1973- Farma v údolí
Barnett, Laura, 1982- A co kdyby to bylo jinak?
Bauer, Jan, 1945- Hříšná světice
Bauer, Jan, 1945- Mrtvola v brnění
Cartland, Barbara, 1901-2000 Bohatá nevěsta
Ciprová, Oldřiška, 1979- Doubravka Přemyslovna
Clark, Mary Higgins, 1929- V podezření
Černá, Jaroslava, 1959- Václav IV.
Čižova, Jelena Semenovna, 1957- Čas žen
Dousková, Irena, 1964- Napůl ve vzduchu
Goffa, Martin Plaváček
Groening, Matt, 1954- Simpsonovi. Koblihová kalamita
Haran, Elizabeth, 1954- Opálová poušť
Hoznauer, Miloš, 1929- Stařec na čekané
Jakoubková, Alena, 1958- Miluju tě... i s natáčkama
Kelly, Mary Louise, 1971- Kulka
Kessler, Leo, 1926-2007 Dvojí hra. De Vere Smith
King, Stephen, 1947- Bazar zlých snů
Klevisová, Michaela, 1976- Štěstí je zadarmo
Knoll, Jessica Nejšťastnější dívka na světě
Körnerová, Hana Marie, 1954- Dlouhá cesta
Kosatík, Pavel, 1962- Češi. 1977. Jak z rock‘n‘rollu vznikla Charta 

Kubelka, Susanna, 1942- V rytmu valčíku
Lambert, Karine Dům žen bez mužů
Mankell, Henning, 1948-2015 Pyramida
Martincová, Denisa, 1972- Šarlotin anděl
May, Peter, 1951 prosinec 20.- Kritik
Patterson, James, 1947- Čtrnáctý hřích
Pawlowská, Halina, 1955- Cesta za láskou
Roberts, Nora, 1950- Cizinec
Stehlíková, Petra, 1976- Naslouchač
Štráfeldová, Milena, 1956- Sestry B.
Valpy, Fiona Láska po francouzsku
Young, Samantha, 1986- Hrdina
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