
červen

MAHLER JIHLAVA 
 MUSIC FESTIVAL

18. 5. – 7. 7. 2017
(Program na str. 23)

EUROJACK,  mistrovství světa 
dřevorubeckých sportů + festival 
PILNÍK + festival minipivovarů 

Jihlavské pivní pábení
10. a 11. června 

(Program na str. 3)

JEDNÁNÍ MĚSTSKÉHO 
ZASTUPITELSTVA 

dne 19. června od 13 hodin
Jednání je přenášeno on-line 

na webu města

Jihlavský havířský průvod
Koncert bez hranic

Pouť ke svatému Jánu
23. – 25. června

(Program na str. 25)

JIHLAVSKÁ POUŤ
28. června – 2. července  

Masarykovo náměstí. 

Mimořádné jednání zastupi-
telstva mělo původně jeden bod 
programu – co udělat s Horác-
kým zimním stadionem (HZS). 
Postupně se ale body jednání roz-
šiřovaly.

Zastupitelé tak oproti původnímu 
záměru jednali sedm hodin, a stá-
le ještě není o budoucnosti Horác-
kého zimního stadionu rozhodnu-
to. Nadále se budou rozpracovávat 
tři varianty. První počítá s postup-
nou rekonstrukcí původního stadi-
onu, další počítá se zbořením stadi-
onu a se stavbou nového na stejném 
místě, a třetí řeší možnosti výstavby 
nové haly někde jinde. Důvodem je 
to, že zastupitelé ještě nemají hotovy 
všechny podklady, které by mohly 
rozhodování ovlivnit. 

Důležitým bodem jednání zastu-
pitelstva bylo vzetí na vědomí plá-
nu investic na desetiletí, který uká-

zal jasný fakt – město může ročně 
investovat asi 180 milionů na rozvoj 
a údržbu, víc peněz nemá. Zastupitel 
Daniel Mayer (ANO 2011), který se 
významně podílel na zpracování plá-
nu, zastupitelům vysvětlil: „Plán je 
živý materiál, se kterým se bude nadá-
le pracovat. Připravíme jakýsi soft ware, 
který umožní upřednostnit požado-
vanou investici, ale bude hledět na to, 
aby na investici byly peníze. Plán bude 
přístupný nejen zastupitelům, ale také 
veřejnosti.“

Na základě těchto podkladů koali-
ce upřednostňuje variantu postup-
né rekonstrukce HZS, která je zatím 
vyčíslena na 250 milionů korun. 
Výstavba nové haly na zelené louce 
by mohla stát až 750 milionů korun, 
a na to město nemá investice. 

Jiný názor měla ODS, která ústy 
architekta Bekeho preferuje výstav-
bu nového stadionu na stávajícím 

místě. Defi nitivně zastupitelé roz-
hodnou až po zpracování všech pod-
kladů.

Zastupitelé se vrátili také k minu-
lému přidělování grantů žadatelům 
a posvětili tři další akce, které měs-
to podpoří fi nančně. Letní divadlo 
pod jihlavským nebem získalo dota-
ci 63.770 Kč, Milujeme Jihlavu – 
výstava velkoformátových fotografi í 
80.000 Kč a Multikulturní festival 
93.000 Kč (více viz v usnesení ZM 
uvnitř vydání NJR).

Zastupitelé dále řešili, zda ma-
jí, nebo nemají prodat nemovi-
tost Pod Rozhlednou 8 a pozem-
ky společnosti pro lůžkový hospic 
Mezi stromy. Spolek hodlal stáva-
jící objekt zbourat a na jeho místě 
postavit nový hospic. Tuto varian-
tu ale zastupitelé neschválili a pou-
kázali na možnost výstavby hospicu 
jinde v Jihlavě. -lm-

O Horáckém zimním stadionu 
stále není rozhodnuto

LETITÝ Horácký zimní stadion prakticky dosluhuje. Od roku 1956 se deset let hrálo na nezastřešené ploše, v roce 1966 byl stadion zastřešen. Stále není rozhodnuto o 
jeho osudu, může být jak rekonstruován, tak zbořen. Zastupitelé města ale musí rozhodnout brzy, čekají na vyhodnocení podkladů.  Foto: archiv HC Dukla Jihlava    
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Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Přestěhováno v místě:

46
48
94
67
40

107

0
13

10
170

Město Jihlava má k 30. 4. 2017 
přihlášeno k trvalému pobytu 
50.542 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci dubnu 2017

Primátor města Jihlavy Rudolf 
Chloupek a náměstkyně primá-
tora Jana Mayerová předali v go-
tické síni jihlavské historické 
radnice ceny města. 

Předávali i nejvyšší ocenění měs-
ta, kterým je čestné občanství. 

Nejvyšší vyznamenání zastupite-
lé udělili Evženu Plockovi in me-
moriam. Evžen Plocek se 4. dubna 
1969 pokusil upálit na protest pro-
ti vstupu vojsk Varšavské smlouvy 
do Československa, o několik dní 
později zemřel. Na rozdíl od zápal-
ných obětí Jana Palacha a Jana Za-
jíce se komunistické cenzuře poda-
řilo informace o jeho činu zadržet. 
Cenu převzal vnuk Aleš Plocek.

Čestné občanství uděluje Za-
stupitelstvo města Jihlavy za zcela 
mimořádné zásluhy ve všech ob-
lastech lidského působení. Čestné 
občanství lze udělit za života, nebo 
in memoriam. 

Dalším předávaným vyzname-
náním byla Cena města Jihlavy, 

Vedení krajského města předalo 
ocenění, včetně toho nejvyššího

kterou převzal šéfdirigent Filhar-
monie Gustava Mahlera Jiří Jakeš 
za dlouholetou uměleckou činnost 
v oboru hudby pro město Jihlavu, 
u příležitosti životního jubilea 50 
let.

Cenu města Jihlavy zastupitelé 
udělili také judistovi Lukáši Kr-
pálkovi za reprezentaci Jihlavy, 
České republiky a dosavadní vy-
nikající sportovní úspěchy v judu, 
završené ziskem zlaté medaile na 

olympijských hrách v Rio de Jane-
iru 2016. Lukáš Krpálek byl z cere-
moniálu omluven.

Cenu města Jihlavy uděluje zastu-
pitelstvo města Jihlavy fyzickým 
a právnickým osobám za dlouho-
době významný přínos pro měs-
to Jihlava. Cenou města může být 
oceněna jakákoli činnost ve všech 
oblastech lidského působení.

Na radnici se předávala také 
Ceny Rady města Jihlavy, která 

byla udělena čtyřikrát. Za úspěš-
nou sezónu 2016/2017 a zajiště-
ní účasti v extralize ledního hoke-
je byl oceněn Hokejový klub HC 
Dukla Jihlava. Cenu převzal jedna-
tel společnosti Bedřich Ščerban.

Pavla Radová je novým držite-
lem Ceny Rady města Jihlavy za 
dlouholetý a obětavý přístup k prá-
ci ve prospěch jihlavských seniorů, 
u příležitosti životního jubilea 70 
let.

Barbora Schreková získala Cenu 
Rady města za významné sportov-
ní a trenérské úspěchy v akrobatic-
kém rokenrolu, dosažené v r. 2016.

Cenu Rady města Jihlavy převzal 
také Vladimír Srb za zisk zlaté me-
daile v půlmaratónu na Mistrovství 
světa veteránů v australském Per-
thu v roce 2016.

Cenu Rady města Jihlavy uděluje 
rada za významný přínos pro měs-
to, spočívající zejména v činnos-
ti vedoucí k rozvoji města Jihlavy 
nebo jeho propagaci, za ekonomic-
ký přínos, za aktivity v mezinárod-
ním měřítku, za významné ovlivně-
ní veřejného dění, za výrazný počin 
v daném roce, a dále u příležitosti 
životního jubilea, čestným návště-
vám města apod.

Slavnostní setkání v gotickém sále 
svým vystoupením skvěle doplni-
li žáci a žákyně Základní umělecké 
školy Jihlava. -tz-

VÝZNAMNÁ ocenění převzali vyznamenaní v gotické síni magistrátu (zleva): 
Bedřich Ščerban, primátor Rudolf Chloupek, Vladimír Srb, Pavla Radová, ná-
městek Radek Popelka, Barbora Schreková, Aleš Plocek, náměstkyně Jana Maye-
rová a Jiří Jakeš. Foto: Jakub Koumar

Zdravé město 
rozdělilo 300 tis. Kč 

Dotační program je systém fi nanční 
podpory partnerským organizacím, 
institucím i aktivním občanům, kteří 
chtějí přispět k naplňování cílů Zdra-
vého města a MA21 dílčí akcí, akti-
vitou či programem, a to na základě 
zpracovaného projektu.

V únoru byla vypsána 1. Výzva na 
aktivity realizované v období od 15. 
2. do 31. 12. 2017. Maximální výše 
dotace na jeden projekt činí 20.000 
Kč. Komise Projektu Zdravé město a 
MA21 doporučila a Rady města Jihla-
vy schválila osmnáct žádostí v celko-
vém objemu 300 tis. Kč. 

Podpořeny byly jak tradiční akce, 
jako např. Strollering, Seniorem v po-
hodě, Biojarmark, tak i nové aktivity: 
Labyrintem v nás, S Bílým kruhem do 
bezpečí, S obezitou si poradíme atd.

Více informací týkajících se dotač-
ního programu lze nalézt na www.jih-
lava.cz/zdravemesto. -tz- 

Primátor města Jihlavy Rudolf 
Chloupek a Wan Yong, primátor čín-
ského města Wuhan, podepsali me-
morandum o spolupráci měst.

Memorandum má napomoci vzá-
jemné spolupráci měst v oblasti hos-
podářství, obchodu, kultury, vzdělá-
ní, sportu, cestovního ruchu atd.

Jako osobní dar předal wuhanský 
starosta Wan Yong jihlavskému pri-
mátorovi jeho podobiznu, zpracova-
nou tradiční čínskou technikou. Zá-
stupci Jihlavy jsou na podzim zváni 
do Wuhanu na setkání spřátelených 
měst.

Po slavnostním přijetí čínské dele-
gace a podpisu memoranda následo-
valo Ekonomické a obchodní fórum, 
kterého se, kromě reprezentace sa-
mospráv, účastnili například zástupci 
podnikatelských komor a podnikate-
lé z obou zemí. 

Text memoranda:
1. Města budou udržovat pravidel-

né kontakty k diskuzi ve výměně a 
spolupráci a záležitostech vzájem-
ných zájmů. 

2. Obě strany budou podporovat 
návštěvy mezi vedením příslušných 
samospráv za účelem prohloubení 

Primátoři Jihlavy a čínského 
Wuhanu podepsali memorandum

bilaterální přátelské spolupráce. 
3. Obě strany budou podporovat 

výměnu znalostí a zkušeností, a spo-
lupráci na poli hospodářství, obcho-
du, kultury, vzdělání, sportu, cestov-
ního ruchu atd. 

4. Obě strany budou rozvíjet kon-
takty a komunikaci mezi organiza-
cemi a společnostmi mládeže, žen 
a práce mezi oběma městy, stejně 
jako personální stáže. -tz-

JIHLAVSKÁ strana připravila jako dar pro hosty stále vyhledávaný český křišťál, 
Číňané přivezli kresbu tisícileté pagody. Foto: archiv MMJ
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  mistRovství  evrOp y
rubeckýCh 

10.–11. 6. 2017

 vstup 

zdarma

PILníK 2017 / sobota 10. 6.
18:00–19:30  / 19:30–21:00 Nikdo Neví Nic

21:00–22:30  / 22:30–24:00 MIDI LIDI

Jihlava dlouhodobě vytváří pod-
mínky pro smysluplné a efektiv-
ní nakládání s odpady, nyní přišla 
s příspěvkem, který vzniku odpa-
dů přímo předchází. 

Radnice začala prodávat bavlněné 
nákupní tašky, které nejen pro obča-
ny Jihlavy mohou být více než náhra-
dou igelitových tašek. Navíc pobaví 
dvěma druhy vtipných potisků, s jež-
ky ze znaku města a s jelenem. 

Už samotná výroba plastů je vel-
kou zátěží pro životní prostředí, sa-
motná doba jejich rozkladu se po-
čítá na stovky let. „Člověk je součástí 
přírody, a proto samotné uvědomění si, 
že některé věci po něm mohou zůstat i 
celá staletí, by nás všechny mělo moti-
vovat ke změně chování,“ říká vedoucí 
oddělení služeb v životním prostředí 
Martina Gregorová.

Každou minutu se na světě spotře-
buje jeden milion igelitových tašek, 
každý rok se v Evropě spotřebuje 
na 90 miliard igelitových sáčků. Ne-
jen ofi ciální místa, ale už i obchodní 
řetězce se začínají přiklánět k postu-
pům, které jsou šetrnější k přírodě. 
Jihlava trend předcházení vzniku od-

Jihlava na módní (ba)vlně. 
Textilní tašky místo igelitek

JIHLAVA nabízí náhradu za igelitové tašky.  Foto: archiv MMJ

padů podporuje, a v rozsahu svých 
možností uskutečňuje opatření, jako 
např. právě prodej textilních tašek, 
dotovaných kompostérů apod.

Textilní nákupní tašky lze zakoupit 
za 40 korun v Turistickém informač-

ním centru v budově radnice na Ma-
sarykově náměstí. Investice se vrátí 
po několika nákupech bez nové ige-
litky, životnost textilní tašky je mno-
honásobně vyšší. -tz-

Oleje do kanálu 
nelejte

V červenci Jihlava spustí zkušeb-
ní třídění použitých olejů a tuků. 
V kontejnerových stáních v oblas-
ti města Na Slunci radnice rozmís-
tí 120litrové nádoby s otvorem ve 
víku, kterým bude možné vhazovat 
nádoby s použitým olejem a jedlými 
tuky. Ideální je, aby oleje byly v uza-
vřených plastových obalech, např. v 
PET lahvích.

Do těchto kontejnerů patří použité 
oleje a tuky z domácností, např. fri-
tovací olej, nebo olej po smažení, či 
ztužené jedlé tuky. Rozhodně sem 
nepatří technické oleje, převodové, 
tlumičové či motorové, různá mazi-
va a kapaliny. V budoucnu může být 
rozšířen svoz jedlých olejů a tuků 
do dalších částí města. 

Po zpracování oleje a tuky poslouží 
například jako ekopaliva, nebo prů-
myslová maziva. -tz-

Jihlavský hrnek, 
který nepraskne

Vtipný suvenýr pro návštěvy i pro 
obyvatele města připravilo jihlav-
ské Turistické informační centrum 
(TIC). Začalo prodávat hrnek, který 
nepraskne.

Podle pověsti žil v Jihlavě hrnčíř, 
kterému z neznámého důvodu pras-
kaly hrnky. Až vzdělaný cizinec se 
dovtípil, že příčinou je obsah stříbra 
v hlíně. Po tomto zjištění začal v Jih-
lavě čilý stříbrokopecký ruch, který 
městu přinesl rozvoj a bohatství. 

TIC nyní nabízí smaltované ple-
cháčky s nápisem Tenhle hrnek ne-
praskne, k hrnku dostane zákazník 
i komiks s příběhem o praskání ke-
ramiky a objevu stříbra. Grafi ka je 
z dílny Evy Bystrianské.

Hrníčky jsou k sehnání v Turistic-
kém informačním centru, kde ná-
vštěvníci najdou i další propagační 
materiály města. -tz-

PLECHOVÝ hrnek se symbolikou Jih-
lavy koupíte v Turistickém informač-
ním centru.  Foto: archiv MMJ

Černou skládku odpadů lze nahlásit prostřednictvím aplikace Hlášení závad, která je přístupná z webových strá-
nek města Jihlavy v sekci Odpady. Aplikace umožňuje skládku vyznačit přímo v mapě a přiložit fotografi i. Sklád-
ku můžete nahlásit i městskému strážníkovi.

PLASTY, SKLO, PAPÍR. Praktickou 
trojici tašek na třídění odpadu v do-
mácnostech nyní za sníženou cenu na-
bízí  jihlavská radnice. Sada obsahuje 
modrou tašku na papír, žlutou na plas-
ty a zelenou na sklo, za 150 korun je 
zakoupení v Turistickém informačním 
centru v budově radnice.
  Foto: archiv MMJ

Odkládání pneumatik u 
kontejnerů, do příkopů, nebo 
do lesa vyjde občany dráž, 
než jejich odvoz k prodejcům, 
do autoservisů, pneuservi-
sů, nebo do některého ze tří 
jihlavských sběrných dvorů. 
Tam pneumatiky převezmou 
zdarma, a většinou bývají na 
dojezd dosažitelnější, než nej-
bližší les. 

Zato likvidace černých sklá-
dek, tedy i úklid a odvoz ne-
správně zlikvidovaných pneu-
matik, platí radnice z veřejných 
peněz, tedy z peněz každého z 
nás. Levnější je sjeté pneuma-
tiky odvézt tam, kam patří. 
Jako bonus následuje dobrý 
pocit z ekonomicky i ekologic-
ky šetrného chování, který je k 
nezaplacení. -tz-

Sleva na likvidaci pneumatik

NĚKTEŘÍ jsou nepoučitelní. Co bylo příčinou 
této skládky – lenost, amorálnost, nebo blbost? 
Možná všechno dohromady. Foto: archiv MMJ

Dotované tašky na 
třídění odpadu
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NÁMĚSTKYNĚ primátora Jana Mayerová (ANO 2011) Foto:  Lubomír Maštera

První náměstkyně primátora Jana 
Mayerová (ANO 2011) se pustila 
s vervou a nadšením do práce na 
magistrátu především jako koor-
dinátorka strategických plánů. 
Po několika měsících zkušeností 
neztratila elán, ale musela poopra-
vit představy o rychlosti realizace 
plánů.

 Lubomír Maštera

Hovořila jste krátce po svém usta-
novení do funkce první náměstky-
ně primátora o dvanáctihodinové 
pracovní době jako o běžné zátěži, 
ale dodávala jste podmínku – že vás 
práce musí bavit. A tak se zeptám – 
je tomu tak?

Moje práce je opravdu zajímavá. Mys-
lím si, že se ptáte ale na něco jiného 
– na zkušenosti, které původní před-
stavy formují. A když nyní přemýšlím, 
jak odpovědět, najednou si uvědomu-
ji, že dosud nebyl čas vypnout a popře-
mýšlet, zhodnotit to hektické minulé 
období od začátku roku.

Můžeme začít tím, co se povedlo, a 
co se nepovedlo?

Zkusím to. Jednak jde všechno výraz-
ně pomaleji, než jak jsem si představo-
vala. Nastupovala jsem s představou, 
že věci běží nějakou rychlostí, ale rych-
le jsem poznala ten rozdíl ve skuteč-
nosti – odhady jsem musela snížit na 
polovinu, a někdy i na méně. A nemám 
radost proto, že necelé dvouleté obdo-
bí, které před sebou máme, tímto tem-
pem asi nedovolí realizovat to, co jsem 
chtěla. A na druhou stranu - hodnotit, 
co se povedlo za půl roku, na to je asi 
příliš brzy.

To ale nezní příliš optimisticky. 
Lze s tím něco dělat?

Máme nastavené systémy a demo-
kratické procesy, které musíme respek-
tovat.

Takže předpokládám, že došlo 
k přehodnocení plánů, a možná i 
priorit?

Opravdu jsem nucena některé 
záležitosti ořezat a s těžkým srdcem 
oželet. Prioritou nadále zůstává koor-
dinace strategických plánů. Mám vel-
mi dobrý pocit z tvorby strategického 
týmu, který byl odsouhlasen radou 
města a nejdůležitější na tom je, že 
vnímám potřebu odborů po tako-
vém týmu. Bavíme se o rozvoji města, 
kulturní strategii, o plánu udržitelné 
mobility (pracovní název Jihlava (ne)
jede – ať to bereme i trochu s humo-
rem), řešíme strategii pro sport a čeká 
nás školství.

Promiňte, že vám do toho vstu-
puji, ale jestli rozumím správně – 
městské odbory nepracují na „svém 
písečku“, ale dostávají informace o 
strategiích města a svoji práci koor-
dinují v rámci těchto strategií?

To je ono. Pro pochopení se pokusím 
to ukázat na příkladu strategie spor-
tu. Nestačí mít jen stanovené cíle. Je 
potřeba zmapovat, jaké máme v Jihlavě 
sportovní kluby, a všechna sportoviště 
na území města včetně těch, která měs-
tu nepatří - jelikož slouží Jihlavanům. 
Vyhodnotit jejich požadavky a potře-
by. Spočítat, co by to stálo, a zjistit, 

Mayerová: Jde to hůře, než jsem myslela

kolik můžeme uvolnit fi nancí. Stano-
vit priority a časovou posloupnost rea-
lizace. A s tím seznámit odbory měs-
ta a nechat je přemýšlet, s čím mohou 
pomoci, nebo zda mají další nápady a 
řešení, která nás dosud nenapadla.

Jen pro představu – kdy by se 
mohla koncepce sportu objevit ve 
stadiu, aby o ní mohli začít rozho-
dovat zastupitelé?

Předpokládám na podzim. Další 
oblastí, které se intenzivně věnuji, je 
školství. Na jednu stranu tady školství 
funguje – a podotýkám, že ne špatně, 
ale vnímám, že je tady stále co zlepšo-
vat. Ano, máme školy opravené, zatep-
lené a dobře vybavené. Tedy ten hard-
ware máme. Ale jak je to ze soft warem? 
Kladu si otázku, jak připravujeme žáky 
základních škol na život v 21. století? 
Vždyť děti jsou naše budoucnost – to 
není jenom fráze.

Můžete být konkrétnější?
Vzdělávání nekončí ukončením 

základní školy. Jaká je provázanost 
základních a středních škol? A jsme 
u spolupráce Města a Kraje, který má 
na starosti středoškolské vzdělává-
ní. Chtěla bych, aby spolupráce vedla 
k větší excelenci, než je tomu dosud.

Nebo tu máme problém neexisten-
ce jednotných školních osnov. Výsled-
kem je to, že když dítě přestupuje z jed-
né základní školy na druhou, potýká se 
s rozdílnými vědomostmi. 

Nemluvě o tom, že přístup někte-
rých vyučujících už dávno neodpovídá 
požadavkům současné doby jak z hle-
diska obsahu, tak z hlediska přístupu. 

V minulém rozhovoru jste kladla 
důraz na vypracování desetiletého 

investičního plánu města…
Rada města kvitovala s povděkem 

úsilí mého manžela, který má na zpra-
cování plánu lví podíl. Věnoval tomu 
spoustu času, a v plánu jsou zahrnuty 
akce odborů města s variantním řeše-
ním v příjmové a výdajové části, dává 
představu, pro koho je jaká akce prio-
ritně určena atd. Vzorem pro tuto inici-
ativu nám byl investiční plán Velké Bri-
tánie – a hnacím motorem, mimo jiné, 
i prohlášení nejmenovaného minist-
ra fi nancí, že to nejde udělat :-). Jsem 
totiž přesvědčená, že něco podobného 
je více než potřebné udělat i na úrovni 
celostátní. 

Ptám se na tento plán kvůli mimo-
řádnému zastupitelstvu města v ter-
mínu po našem rozhovoru, kde 
se má rozhodovat o budoucnos-
ti Horáckého zimního stadionu. 
Budou zastupitelé schopni rozhodo-
vat se znalostí a možnostmi města?

Věřím, že ano. Nezapomínejme ale 
na to, že plán je podkladem pro poli-
tické rozhodnutí, v našem případě o 
budoucnosti HZS.

Investiční plán je podkladový materi-
ál, který bude každoročně upřesňován. 
Priority si každý určí - předpokládám, 
že každá politická reprezentace jinak, 
ale může vycházet ze solidních pod-
kladů.

Jaký bude váš návrh postupu řeše-
ní HZS?

Myslíme si, že by se mělo paralel-
ně pokračovat zatím na všech varian-
tách. Pozastavení jenom jedné z nich 
by mohlo znamenat ztrátu až roku i 
víc při realizaci. Klíčová pro defi nitiv-
ní rozhodnutí bude reálná možnost 
získání externích fi nancí na nový stadi-

on či totální rekonstrukci (Kraj, stát) a  
statické a technické podklady, které by 
nám umožnily se rozhodnout pro vari-
antu postupných oprav, kterou jsme 
pracovně nazvali „salámovou“ meto-
dou - pro případ, že externí fi nancová-
ní nebude. Ta by stála asi 250 milionů 
korun, a do pěti let by HZS byl opra-
ven. A až budeme mít potřebné pod-
klady pro toto rozhodnutí, můžeme 
jako zastupitelstvo rozhodnout o defi -
nitivní variantě řešení.

Nemohu se nezmínit o postupu 
Dukly do nejvyšší soutěže. Jak tento 
fakt ovlivňuje rozhodování?

Podle mého názoru existuje mno-
ho nejasností mezi smluvním vzta-
hem města, hokejové mládeže a pro-
fesionálním klubem. Je třeba rozlišovat 
mezi penězi do stadionu, který slouží 
všem – veřejnosti, školám, pro jiné 
akce, a penězi pro mládežnický hokej. 
Profesionálnímu klubu nedáváme nic. 
Chtěla bych informace popularizovat, 
narovnat všechny vztahy, protože pro-
pagátoři kultury operují argumenty 
s neznalostí vztahů ve sportu a vychází 
jim z toho mylné argumenty.

Co ještě by se mělo na mimořád-
ném zastupitelstvu projednávat? 

Kromě investičního plánu a HZS 
očekávám diskuzi k plánovanému hos-
pici.

K jedné změně došlo ve vaší pra-
covní náplni: dopravními stavbami 
a běžnou agendou odboru dopra-
vy se nadále bude zabývat náměs-
tek Výborný, vám zůstala strategie 
dopravy. Koncepce parkování bude 
spadat pod koho?

Zůstane pode mnou, protože bude 
součástí plánu udržitelné mobility.

Šíře vašich povinností mě nutí 
udělat skok do oblasti kultury, kte-
rou máte také na starosti, a zeptat 
se na grantovou politiku, protože 
pozornému divákovi jednání zastu-
pitelů neunikla bohatá diskuze o 
rozdělení grantů především do kul-
tury.

Především – souhlasím s pravomo-
cemi Rady města jako o rozhodova-
cím orgánu, a o grantové komisi jako 
poradním orgánu.

Grantová komise by měla mít jas-
ná pravidla, těmi by se měla řídit, a 
výsledkem by měla být čára oddělují-
cí projekty, které splňují požadavky, a 
které zůstaly pod čarou. A Rada města 
by měla dostat informace, které nere-
alizované žádosti si zasluhují zvláštní 
pozornost. Tím by měly aktivity gran-
tové komise končit.

Určité míře diskuzí se nevyhneme 
– peněz není neomezeně. Ale neko-
nečné diskuze na zastupitelstvu, plné 
osobních výpadů, jsou zbytečné.

Uvažujete také o grantech z dru-
hé strany žadatelů? Mnozí vyjadřu-
jí přesvědčení, že podmínky jsou 
tak složité, že se neodvažují o granty 
žádat?

Připravujeme seminář se žadate-
li a zajímáme se o jejich poznatky. Ale 
granty mají jasně stanovená pravidla, 
daná zákonem, a jde o veřejné peníze, 
takže nezáleží jen na naší libovůli. Ale i 
to je oblast, kterou budeme mapovat.
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INTERNET

Jana Masaryka 12, 586 01 Jihlava, e-mail: m-soft@m-soft.cz

50 Mbit/s

25 Mbit/s

8 Mbit/s

4 Mbit/s

50
25
8
4

391 Kč
Cena s DPH/měsíc

250 Kč
Cena s DPH/měsíc

199 Kč 
Cena s DPH/měsíc

129 Kč
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
27 rádiových stanic
videorekordér na 40 hodin
sledování pořadů až 30 hodin zpětně

w
w

w
.m

-s
o

ft
.c

z/
tv

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
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Stránku připravil: Lubomír Maštera

ZÁVODY KOČÁRKŮ. Na 40 místech ČR se konaly v květnu závody kočárků, na 
jihlavský závod přišlo 21 rodin. Celkem se závodu zúčastnilo 41 závodníků. Výtěžek 
ze startovného je 2185,- Kč a byl věnován Spolku pro pomoc mentálně a zdravotně 
postiženým dětem a lidem v Jihlavě, konkrétně na prostředky a realizaci psychoreha-
bilitačního pobytu. Akce se konala s podporou Zdravého města Jihlavy.

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU. Neuvěřitelných 56 druhů ptáků se předvedlo nebo ozva-
lo během jihlavské vycházky v rámci celoevropsky organizované akce Vítání ptačího 
zpěvu. Odchyt ptáků byl připravený u Kněžského rybníka, v odchytové síti uvízl str-
nad obecný, rákosník obecný a brhlík lesní.  Odchycené ptáky ornitologové okrouž-
kovali, účastníci je vyfotili a pustili zpět do volné přírody.  

AUTOGRAMIÁDA. Autora knihy Druhá porce jihlavských fejetonů Arifa Salichova 
(vpravo) představil veřejnosti náměstek primátora Jaromír Kalina při autogramiádě 
koncem května v gotickém sálu magistrátu. Dřívější státní zástupce, a dnes důchod-
ce svým křestem knihy zaplnil sál do posledního místa svými příznivci, kteří si mohli 
poslechnout přednes tří jeho fejetonů. Více fotografi í z akce můžete vidět na www.
jihlavske-listy.cz/njr.

ZAREGISTRUJE VÁS SČÍTAČ. Statistika má cenné údaje třeba i o počtu chodců 
a cyklistů, kteří užívají jihlavské chodníky a stezky. Jihlava má 11 míst pro sčítání 
a tři sčítače, které tyto průchody a průjezdy zaznamenávají, takže je městu známa 
vytíženost jednotlivých tras a směrů. Údaje se pak využívají mimo jiné k plánování 
dalších dopravních staveb. Na snímku pracovník úřadu umisťuje jeden z přenosných 
sčítačů, tentokrát v parku Heulos. 

KVĚTEN NA NÁMĚSTÍ. Uplynulý měsíc byl ve znamení akcí na Masarykově 
náměstí. Startovala zde, kromě jiného, Jihlavská 24 MTB,  proběhl Májový jarmark 
a náměstí zdobila jihlavská májka.

PŘEDÁNÍ CEN MLADÝM LYŽAŘŮM. V areálu Šacberk se v květnu odehrála slav-
nostní událost – lyžaři vyhodnocovali mladé talenty uplynulé sezóny. Za vedení měs-
ta se akce účastnil primátor Jihlavy Rudolf Chloupek a jeho první náměstkyně Jana 
Mayerová. Více fotografi í z akce můžete vidět na www.jihlavske-listy.cz/njr.
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Opilý řidič
Při kontrolní činnosti na Masary-

kově náměstí v pozdních večerních 
hodinách strážníci spatřili osobní 
vozidlo, které zaparkovalo na par-
kovišti před ČSOB. Z vozidla vy-
stoupil muž spěchající k vozidlu 
městské policie s tím, že byl před 
několika minutami okraden o veš-
keré doklady. Při komunikaci s po-
škozeným vzniklo podezření, že je 
muž podnapilý. 

Dále strážníci řešili v ulici Bene-
šova řidiče porušujícího se svým 
vozidlem zákaz zastavení. Při řeše-
ní dopravního přestupku strážní-
ci zjistili, že řídil vozidlo, přestože 
mu byl uložen zákaz řízení. 

Na lince tísňového volání bylo 

přijato oznámení na podnapilého 
cestujícího napadajícího na zastáv-
ce MHD v ulici Havlíčkova řidiče 
autobusu. Na místo byla vyslána 
hlídka, která po příjezdu spatřila 
osobu odpovídající popisu běžící 
po ulici Havlíčkova směrem k Stří-
brným terasám. Jednalo se o mla-
dého muže, kterého strážníci zadr-
želi. 

Statistika
V dubnu zpracovala Městská po-

licie Jihlava celkem 3.187 událos-
tí. Strážníci provedli 279 kontrol 
podávání alkoholu mladistvým 
osobám a hraní na výherních hra-
cích automatech, řešili 439 ozná-
mení občanů nebo jejich žádostí o 
pomoc. Proti veřejnému pořádku 

nebo vyhláškám a nařízením města 
bylo zaznamenáno 590 přestupků, 
z tohoto počtu se 58 přestupků tý-
kalo dodržování pravidel stanove-
ných vyhláškou o volném pohybu 
psů a 73 přestupků se týkalo do-
držování zákazu konzumace alko-
holických nápojů na vymezených 
veřejných prostranstvích. Do apli-
kace „hlášení závad“ strážníci na-
hlásili 255 závad zjištěných při ob-
chůzkové činnosti v ulicích města 
Jihlavy. Ve spolupráci s dopravním 
podnikem strážníci provedli 86 
kontrol černých pasažérů. Městská 
policie zpracovala 17 přestupků 
proti majetku. Byla zjištěna čty-
ři dlouhodobě odstavená vozidla, 
která strážníci vyhodnotili jako 
vraky. V rámci blokového čištění 

Blokové čistění města a 161 odtahů 
překážejících vozidel

Studené a deštivé počasí neumož-
ňovalo realizovat práce ve venkov-
ním areálu Vodního ráje, proto se 
bude otevírat venkovní část ofi ciálně 
v sobotu 10. června. 

„Pokud se podaří všechny práce zre-
alizovat v předstihu, a bude slunečné a 
teplé počasí, tak bychom se  chtěli po-
kusit otevřít dříve, alespoň v nějakém 
omezeném režimu. V úvahu by při-
cházela sobota 3. června, ale nejbližší 
dny ukážou, jestli to zvládneme,“ řekl 
mluvčí Služeb města Jihlavy (SMJ) 
Martin Málek.

Během roku se dokončila rekon-
strukce bufetu ve vstupní hale kryté 
části. V jiném režimu a s jiným sor-
timentem jídel bude fungovat letní 
občerstvení na terase. Nové nátěry 
mají oba dva tobogany, jak do kry-
té části, který je dlouhý 106 m, tak 
do venkovní, o délce 85 m. Nejzá-
sadnější novinkou je zbrusu nový, 
nerezový dětský bazén ve venkovní 
části. Všechny investice a opravy vy-
šly SMJ zhruba na 5 miliónů korun. 
Cena vstupného pro návštěvníky zů-
stane stejná jako vloni.

Vodní ráj otevře 10. června

NOVÝM nátěrem se v květnu pochlubil tobogán na Vodním ráji.
 Foto: Lubomír Maštera
Vodní ráj, největší aquapark na 

Vysočině, navštívilo celkem v loň-
ském roce 164.000 návštěvníků. Do 
krytého areálu přišlo 129.000 lidí 
převážně z Vysočiny. Oproti před-
chozímu roku jde o nárůst o 8.000. 

Do venkovního areálu zavítalo cel-
kem 35.000, což bylo díky chladné-
mu a celkově nepříznivému počasí o 
20.000 lidí méně, než předchozí se-
zónu.  -lm-

města Jihlavy strážníci asistova-
li při odtažení 161 vozidel. Na psí 
útulek, jehož provozovatelem je 
městská policie, bylo umístěno 13 
odchycených psů. 

 Bc. Stanislav Maštera,
 zástupce ředitele MP

Úřad povede 
Evžen Zámek

Novým tajemníkem Magistrátu 
města Jihlavy bude Evžen Zámek, 
který se stal nejúspěšnějším uchaze-
čem výběrového řízení, kterého se 
zúčastnili čtyři kandidáti. Nový šéf 
přichází do čela úřadu z komerční 
sféry, nicméně už má s vedením úřa-
du zkušenost z minulosti. Funkce se 
ujme během léta.  -tz-

Státní okresní archiv Jihlava se při-
pojí ve čtvrtek 8. června k Meziná-
rodnímu dni archivů, který připadá 
na následující den, a otevře své pro-
story veřejnosti. Zájemci si budou 
moci prohlédnout listiny vydané cí-
sařovnou Marií Terezií, jejíž třísté 
výročí narození bylo nedávno boha-
tě připomínáno, a císařské patenty, 
cirkuláře a další úřední písemnosti 
z její doby. Dále pak bude návštěv-
níkům podán výklad o poslání, úko-
lech a běžné náplni práce archivů. 
Archiváři jsou připraveni uvítat ná-
vštěvníky v hlavní budově archivu 
na Fritzově ulici č. 19 v 10, 13 a 15 
hodin. Ve stejných časech bude zpří-
stupněna také konzervační dílna v 
budově bývalého ORL v horní části 
areálu „staré nemocnice“. Tam bu-
dou návštěvníci seznámeni s činnos-
tí konzervační dílny a uvidí faksimile 
nejcennějších rukopisů jihlavského 
archivu. Vlastimil Svěrák

Den otevřených 
dveří v jihlavském 

archivu
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JSME NEJVĚTŠÍ 
Naše společnost je největším světovým producentem desek na bázi dřeva  
se závody v Evropě, Asii i v USA

JSME MODERNÍ ZAMĚSTNAVATEL 
Náš jihlavský závod zaměstnává 650 lidí a patří mezi nejmodernější svého druhu ve světě. 
Nadnárodní rozsah dává možnost zaměstnancům neohraničeného profesního růstu.

JSME TRADIČNÍ 
Využíváme více než stoleté zkušenosti ve výrobě velkoplošných desek.

JSME EKOLOGIČTÍ 
Při výrobě zastáváme čestný přístup a respekt k přírodě a využíváme nejnovější  
ekologické výrobní postupy a technologie.

JSME ŠTĚDŘÍ 
Dlouhodobě podporujeme regionální kulturu a vzdělávání 
- Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava 
- Vysočina Fest, Music festival Mahler Jihlava, 
- spolupráce se Střední průmyslovou školou, technickou a automobilní v Jihlavě a univerzitami v Brně a Zvoleně 
- jsme spoluzakladatelem nadace Dřevo pro život, jejímž úkolem je osvěta hospodaření se dřevem a lesem  
  v programech pro základní školy, univerzity…

JSME HRDÍ PARTNEŘI 
V oblasti sportu dlouhodobě podporujeme HC Dukla Jihlava a FC Vysočina Jihlava

KRONOSPAN CR, spol. s r.o.
Na hranici 6 ▪ Jihlava ▪ www.kronospan-express.com

Kolem dvanácti set návštěvní-
ků všech generací, slunečná oblo-
ha, atraktivní technika, dobré jídlo 
a pití i zábava pro děti, taková byla 
uplynulá sobota na parkovišti a ve 
výrobním areálu společnosti Kro-
nospan Jihlava. Ta pozvala velké i 
malé na Rodinný den.

Celé rodiny přicházely k bráně 
z modrých a bílých balónků před 
areálem společnosti Kronospan už 
časně dopoledne. Na děti čekali 
klauni z polenské skupiny Kašpaři, 
skákací hrad, ale pod střechou vel-
kého stanu i bazén naplněný barev-
nými míčky a výtvarné dílničky. 
Ve tvaru vyřezaných stromků se už 
tady uplatnily jako plocha na malo-
vání dřevotřískové desky, jeden 
z hlavních produktů společnosti. 

Také lisované dřevotřískové kost-
ky posloužily jako objekty pro fan-
tazii malých malířů, skvěle ale fun-
govaly i jako stylová těžítka pro 
programy na stolcích před stán-
ky s dobrotami. Z těch se doširoka 
linula vůně steaků i mnoha dalších 
pochutin, ale třeba i vůně sušených 
bylin v přírodní „lesní lékárně“.  

Se svou technikou se návštěvní-
kům představili hasiči i záchraná-
ři. Tentokrát je ale trumfl  červený 
obr, reprezentující stroje pracující 

Den s Kronospanem patřil rodinám

v závodu Kronospan. Velké i malé 
totiž od začátku Rodinného dne 
přitahoval obří nakladač Kalmar 
sloužící k manipulaci dřeva. Mnozí 
se fotili v jeho obrovských kleštích 
nebo u téměř dvoumetrových pne-
umatik, leckdo po žebříku vystou-
pal i do kabiny. 

„Vezme klády z hromady nebo z au-
ta a položí je na stůl, a pak už se dře-
vo odkorňuje a dál zpracovává. Do 

výšky to dáme deset metrů a uzved-
ne deset kubíků dřeva, na hmotnost 
sedmnáct tun,“ popisoval Josef Kou-
kal, který ve fi rmě s Kalmarem pra-
cuje už deset let. „Je to na zvyku 
- stačí na to mít papíry na traktor a 
strojní průkaz,“ usmíval se na otáz-
ku, jak náročné je ovládat tak velký 
nakladač.   

Jako ve sci-fi  
Mnozí zahlédli další z těchto stro-

jů přímo při práci, když usedli do 
autobusu a vydali se na půlhodino-
vou exkurzi závodem. Prohlídko-
vé jízdy bus tour se staly další vel-
kou atrakcí, kterou si nenechaly ujít 
stovky návštěvníků.

Autobusy vjížděly přímo do 
obrovských skladových hal, pro-
jížděly areálem kolem hald kulati-
ny a pilin, vysokozdvižných vozí-
ků, lokomotiv, vagonů, dopravníků, 
kontejnerů, sušáren, třídičů, lisů, 
mohutných trub či lávek. 

„Připadám si jako v nějakém sci-
fi ,“ okomentoval jeden z pasažérů 
dojem z monstrózních konstruk-
cí, vysoko se tyčících za okny auto-
busu. „Denně ze závodu vyvezeme 

OBŘÍ nakladač Kalmar byl stále v obležení dětí i dospělých. 

DĚTI si Rodinný den s Kronospanem užily i s klauny, polenskými Kašpary.

200 kamionů výrobků,“ umocňoval 
dojem statistickými údaji průvodce 
Ján Ogurčak. Zasvěceně představo-
val fi rmu a její historii, ale i jednot-
livé provozy a výrobky. 

Jak průvodce vysvětlil, má dnes 
nadnárodní společnost Kronospan 
ve světě přes 14 tisíc zaměstnanců 
a ročně je ve svých závodech schop-
na vyrobit kolem dvaceti milionů 
kubických metrů desek. 

Na projížďku jihlavským závo-
dem vyjeli dokonce i mnozí jeho 
zaměstnanci. Svým přátelům a zná-
mým ukazovali, kde pracují, anebo 
se v rozlehlém komplexu podíva-
li na místa, kam sami při své práci 
nechodí. 

Po celém světě
V showroomu organizátoři před-

stavili hostům i výrobky – nejrůz-
nější typy desek v mnoha dekorech, 
OSB desky a další produkty. Na 
infopanelech lidé sledovali i širo-
ké působení společnosti ve světě - 
– ve čtyřech desítkách destinací od 
Rakouska, přes Čínu, Rusko až po 
Spojené státy. 

Rodinný den přinesl nejen zábavu, 
ale představil společnost Kronospan 
jako světového lídra ve svém obo-
ru a jeho jihlavský závod na výro-
bu velkoplošných materiálů na bázi 
dřeva jako jeden z nejmodernějších 
a největších v Evropě.

Současný závod Kronospan nava-
zuje na tradici dřevařské výroby 
v Jihlavě. Na jeho místě už v roce 
1883 byla založena pilařská výroba 
a v roce 1957 se tu, jako na jednom 
z prvních míst v Evropě, začalo 
s výrobou dřevotřískových desek. 

V roce 1978 byla v Jihlavě instalo-
vána největší linka na výrobu těchto 
desek v tehdejším Československu. 
Ta také tvořila základ komplexu a 
výroby v roce 1994, kdy s bývalý-
mi Jihlavskými dřevařskými závo-
dy začala kooperovat skupina Kro-
nospan. Od toho okamžiku začal 
rozhodující rozvoj závodu, který 
trvá dodnes. 
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Kola můžeme dát na střechu, na 
tzv. páté dveře na kufr nebo na taž-
né zařízení. Další možností je umís-
tit kola dovnitř auta. Některá auta 
umožňují uchycení za přední vidlice, 
jedná se spíše o větší automobily. Se 
všemi vám poradí v prodejně Auto-
dílů Meteor v Jihlavě, Třebíči i Žďá-
ru nad Sázavou. 

Nosič kol na střechu se prodáva-
jí od 350 do 3 000 Kč.  Dražší nosič 
je vyrobený z kvalitnějšího materi-
álu, je uzamykatelný, déle vydrží a 
instalace je také rychlejší. Nevýhoda 
je u vysokých vozů, tam potřebuje-
te schůdky. Doporučená rychlost u 
levnějších nosičů kol na střeše je 80 
km/hod. Martin Rigó ze sítě prode-
jen Autodílů Meteor doporučuje, 
abyste se před pořízením střešního 
nosiče kol ujistili, jakou má vaše auto 
nosnost střechy. „Většina aut má nos-
nost střechy 50–75 kg. Vymyká se 
např. Opel Corsa novějších generací, 
který má nosnost střechy 100 kg. U 
většiny vozidel se dají dostat na stře-
chu čtyři kola. Musíme si ale spočí-
tat hmotnost kol i příčníků.“

Nosič kol na tažné zařízení nezvy-
šuje spotřebu pohonných hmot, 
protože kola jsou za autem. Mon-
táž je velmi jednoduchá, doporuču-
je se obstarat třetí SPZ.  Nosič kol 
na zadní – páté dveře se upevňuje 
upnutím ocelových pák s pryžovými 
plochami. Je zde velké riziko poškrá-
bání laku, složitější instalace a pod 

velkým tlakem je i uchycení dveří. 
Nosič na kola na tažné zařízení musí-
te mimo sezónu uložit do garáže 
nebo do sklepa. Pokud tuto možnost 
nemáte a navíc víte, že nosič na ko-
la použijete jednou do roka, je lepší 
si ho vypůjčit. V Autodílech Mete-
or si můžete půjčit na dovolenou jak 
nosiče kol, tak i střešní boxy. 

Právě teď frčí elektrokola! 
Elektrokola se dají také převážet. 

Nosiče vyrábí např. německá fi r-
ma Uebler a švédská Th ule. Vzhle-
dem k jejich hmotnosti je problém 
dostat elektrokola na střechu, proto 
je mnohem pohodlnější použít nosič 
za tažné zařízení. „Nelze však použít 
klasický nosič na jízdní kola, musí 
být speciální, který je určený pro 
elektrokola.  S ohledem na zatížení 
tažného zařízení, které má ve vět-
šině případů pouze zátěž 50 kg, se 
doporučují dvě, maximálně tři elek-
trokola,“ doporučuje Martin Rigó a 
zároveň prozrazuje tip na to, jak udě-
lat elektrokola pro převoz lehčí a jak 
pro ně použít klasický nosič na kola: 
„Stačí vyndat z elektrokola baterii, u 
většiny jde velmi jednoduše vycvak-
nout a máte elektrokolo až o deset 
kilo lehčí. Díky tomu můžete použít 
klasický nosič na kola a vejdou se 
vám tam hned čtyři.“  Uvažujete-li o 
elektrokole, zajděte v Třebíči do pro-
dejny Rimoto na Spojovací ulici. 

 (PI-T06-meD)

Jak vybrat pro své auto vhodné nosiče 
na kola? V Meteoru vám poradí
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  Máte sociální problémy? Co s tím…

Služby a volnočasové aktivity pro 
seniory v krajském městě Jihlavě

Sociální rozvoj, lepší životní 
a pracovní podmínky, pokroky 
v medicíně a prosazování sociál-
ních práv vedou k tomu, že stále 
více lidí má možnost prožít delší 
život, než v minulosti, a starší lidé 
tak tvoří významnější část popula-
ce, než kdykoliv v minulosti. Stáří 
se stává přímou zkušeností větší-
ho počtu lidí. Jak je na tuto sku-
tečnost připraveno město Jihlava, 
jsme se zeptali náměstka primáto-
ra Ing. Vratislava Výborného.

Město Jihlava své seniory podporu-
je dlouhodobě. Dlouholetou tradici 
má například Klub seniorů Jihla-
va, se sídlem na Okružní ulici č. 13, 
který město Jihlava provozuje od říj-
na 1989, a jehož účelem je zapojení 
seniorů města do kulturního a spo-
lečenského života. Klub je otevřen 
pondělí až čtvrtek od 13. do 16. hod. 
Dalším spolkem sdružujícím seniory 
je Svaz důchodců České republiky, 

o.s., místní organizace Jihlava, který 
sídlí na ulici Karolíny Světlé č. 11 
a zabezpečuje pro své členy i ostatní 
seniory v Jihlavě akce zdravotního, 
kulturního, společenského a zábav-
ného charakteru.

Město Jihlava je zřizovatelem Do-
mova pro seniory Jihlava - Lesnov, 
příspěvková organizace jehož kapa-
cita je 146 lůžek. Občané zde mo-
hou být umístěni v 58 dvoulůžko-
vých a 30 jednolůžkových pokojích. 
Areál domova je umístěn na okraji 
Jihlavy, na adrese Pod Rozhlednou 
10, a jeho poloha nabízí možnost 
vycházek do lesa, se kterým souse-
dí. S centrem města je dobré spojení 
městskou hromadnou dopravou. 

Dalším pobytovým zařízením pro 
seniory je Domov seniorů Stříbr-
né Terasy o.p.s., sídlící na Havlíčko-
vě ulici, s kapacitou pro 75 klientů. 
Poskytuje služby osobám se sníže-
nou soběstačností z důvodu věku, za 
účelem zajištění nezávislosti a indi-

viduálních potřeb klientů, které jim 
umožní prožít důstojné stáří.

Naši senioři mohou dále využít slu-
žeb Integrovaného centra sociál-
ních služeb Jihlava, příspěvková or-
ganizace se sídlem na Brtnické ulici 
15, které město Jihlava zřídilo mimo 
jiné také za účelem poskytování am-
bulantních a terénních sociálních 
služeb osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku. Integro-
vané centrum sociálních služeb Jih-
lava poskytuje pečovatelskou službu, 
odlehčovací službu a denní stacionář.
Další organizací zřizovanou městem, 
která poskytuje služby také senio-
rům, je Denní a týdenní stacionář 
Jihlava, příspěvková organizace. 
Zde jsou poskytovány ambulantní 
a pobytové sociální služby osobám, 
které mají sníženou soběstačnost i 
z důvodu věku. Kapacita denního 
stacionáře je 30 klientů a týdenního 
stacionáře 28 klientů. Denní a tý-
denní stacionář sídlí na adrese Krá-

lovský vršek 9.
Jako další příklad nabídky služeb 

pro seniory na území města Jihlavy 
bych uvedl kontaktní poradenské a 
informační místo pro seniory Senior 
point na Palackého ulici, který je 
zaměřen především na cílovou sku-
pinu 55 let a více. Občané zde mo-
hou získat přehled kulturních akcí 
a zúčastnit se přednášek, na kterých 
získají spoustu nových poznatků a 
užitečných rad. 

Řadu aktivit pro seniory provozuje 
i Bílý kruh bezpečí sídlící na Žižko-
vě ulici 13 a další neziskové organi-
zace působící na území města, které 
poskytují služby seniorům a osobám 
zdravotně postiženým, které najdete 
v Komunitním plánu sociálních slu-
žeb statutárního města Jihlavy na in-
ternetových stránkách: 

https://www.jihlava.cz/komu-
nitni-planovani-ve-meste-jihla-
ve/d-333816/p1=103727. -lm-

Nabídka majetkového odboru
Statutární město Jihlava, Masa-

rykovo nám. 1, 586 01 Jihlava,  zve-
řejňuje záměry výběrovým řízením 
formou dražby.

 prodat street-stylové překážky ze 
Skate parku v Jihlavě, minimální kupní 
cena činí 113.500 Kč (vč. DPH)

 pronajmout nebytové prostory 
v domech v Jihlavě:

• Komenského 39, 1. NP, 87 m2, býv. 
prodejna s výpočetní technikou, mini-
mální nájemné činí 164.169 Kč za rok

• Komenského 30, 1. NP, 51 m2, býv. 
marketingové a propagační centrum, mi-
nimální nájemné činí 96.237 Kč za rok

• Masarykovo nám. 6, 1. NP, 33 m2, 
býv. prodejna módních doplňků a desig-
nových oděvů, minimální nájemné činí 
73.590 Kč za rok

• Masarykovo nám. 9, 3. NP, 75,85 
m2, býv. advokátní kancelář, minimální 
nájemné činí 84.573 Kč za rok

• Masarykovo nám. 22, 1. NP, 46 m2, 
býv. cestovní agentura, minimální nájem-

né činí 102.580 Kč za rok
• Masarykovo nám. 23, 1. NP, 84 m2, 

býv. prodejna s dětským zbožím, mini-
mální nájemné činí po slevě 116.852 Kč 
za rok

 prodat nebytový prostor v domě 
v Jihlavě:

• Lazebnická 5, č. 52/4, 103,70 m2, 
minimální kupní cena činí 1.050.000 Kč

Termín výběrového řízení bude 
upřesněn a záměry s dalšími údaji 
budou zveřejněny na www.jihlava.cz. 
Bližší informace na tel. 565 592 631, 
tel. 565 592 630, příp. na Majetko-
vém odboru Magistrátu města Jihla-
vy, Hluboká 8, Jihlava. 

Statutární město Jihlava si vyhra-
zuje právo změnit či doplnit tyto 
záměry, příp. od nich odstoupit či  
výběrové řízení zrušit. Účastníci 
výběrového řízení nemají nárok na 
náhradu nákladů spojených s účastí 
ve výběrovém řízení ani na úroky ze 
složené jistiny.

Projekt Senior taxi, po zkušebním 
provozu v podzimních měsících loň-
ského roku, získal podporu města i 
na další období. Každé úterý a pátek 
jezdí s těmi, kdo mají trvalé bydliště 
v Jihlavě a je jim 65 a více let, pouze 
za poloviční cenu, než v jiné dny, tedy 
za 40 korun na jednu jízdu. Je to cena 

paušální kamkoliv po Jihlavě. V ceně 
je zahrnut doprovod jak z domu do 
auta, s veškerou pomocí se zavazadly 
či berlemi, tak dopomoc až na místo 
určení - do čekárny lékaře, na úřad, ke 
kadeřníkovi a podobně. Více infor-
mací na adrese www.generacevysoci-
na.cz nebo na čísle 773 645 916. -tz-

Senior taxi jede dál

„Cesta za čistým vzduchem“ je  osvě-
tová kampaň, věnovaná Dni bez tabá-
ku. 

Rizika kouření znají asi všichni ku-
řáci. Ale vědí také, jak jsou jejich plíce 
zanesené CO? Na Parkánu odborni-
ce z Poradny na odvykání kouření v 
květnu měřila zanesení plic CO, dále 
si bylo možno nechat změřit tlak, % tě-
lesného tuku, BMI apod. 

V pondělí 5. června se Jihlaváci mo-
hou „za čistým vzduchem“ vydat po-
druhé, a to na nordic/priessnitz wal-
kingovou procházku. Sraz bude ve 14 
hod. na Masarykově náměstí. Půjde se 
cca 8 km nenáročným terénem kolem 
řeky Jihlávky, Staré Plovárny, na Skalku 

a zpět na náměstí. Procházka je vhod-
ná pro všechny věkové kategorie, bez 
ohledu na fyzickou kondici. 

Účastníkům pomůže zkušená lek-
torka s nastavením holí, rozcvičením 
se pro zahřátí svalů, a proběhne krát-
ká instruktáž správné techniky nordic 
walkingu. Pak už se společně vydají na 
vycházku, o přestávce si vyzkouší re-
habilitační dýchání a ochlazování dol-
ních končetin. Po závěrečném strečin-
ku bude možno zajít se občerstvit do 
Restaurace U Jakuba.

Více informací o všech akcích na 
webu - htt ps://www.jihlava.cz/zdra-
ve-mesto/ Aktuality. -tz- 

Cesta za čistým vzduchem
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„Teď už odvezeme všechno!“ 
Libor S.

V chytře řešeném zavazadlovém prostoru modelu Variant odvezete více, než byste čekali. Při manipulaci 
s těžšími věcmi Vám pomůže nízko položená nákladová hrana a systém úchytů držících vše na místě. 
Objednejte se na testovací jízdu k Vašemu prodejci Auto Vysočina.

Lidský rozměr našich technologií testujeme se skupinou náročných řidičů.  
Chcete vědět víc? Sledujte stránky www.volkswagen.cz. 
Nečekáme na budoucnost. Tvoříme ji.

Nový Golf Variant.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Golf: 3,9–7,9 l/100 km, 102–180 g/km. Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Autorizovaný prodejce Volkswagen AUTO VYSOČINA s.r.o.
Žižkova 109a, 586 01 Jihlava, tel.: 567 584 581, www.autovysocina.cz, e-mail: prodej@autovysocina.cz

Termíny:
10.–14. 7. 2017 – program je koncipován jako celodenní,

včetně stravy, ubytování a volnočasových aktivit
Cena 4 700 Kč

17.–21. 7. 2017 – program od 8.00 do 16.00 hodin
Cena včetně stravování 2 500 Kč

Program bude rozšířen o videotvorbu, práci s 3D programy,
sítotisk, design interiéru, design oděvů a doplňků

Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava-Helenín

HELE
ART

WEEK
letní příměstský tábor

Více informací na tel. 725 727 097 nebo skola@helenin.cz

kresba / malba / grafické techniky

Bez názvu-1   1 18.5.2017   9:39:02

U3V

Vysoká škola polytechnická Jihlava 
Tosltého 16, Jihlava

Z bohaté nabídky programů vybíráme: 

Pracujeme s počítačem
Digitální fotografie
GPS a geocaching
Grafika a prezentace na webu
Genealogie – rodopis
Jazykové kurzy
Chytrý mobil s Androidem
Právní minimum
Tréning mozku
Základy psychologie
Neznámý svět financí a další

1. 6. 2017

 

nabízí studium seniorů na 
Univerzitě třetího věku (U3V)

se zahájením v akademickém roce 2017/2018

u3v.vspj.cz
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Usnesení č. 110/17-ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření – přesun v 

rámci schváleného rozpočtu odboru 
rozvoje města tř. 6 Kapitálové výda-
je z akce Výměna svítidel veřejného 
osvětlení v Jihlavě ve výši 200.000,- 
Kč na novou akci Pávovská ul. Jihla-
va – veřejné osvětlení

Usnesení č. 112/17-ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

- převod z rozpočtu ekonomického 
odboru tř. 5 Běžné výdaje, § 6409 
Ostatní činnosti – rezerva do roz-
počtu kanceláře tajemníka tř. 6 Ka-
pitálové výdaje na akci Obnova vo-
zového parku ve výši 1.300.000,- Kč.

Usnesení č. 113/17-ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí dotace z rozpočtu sta-

tutárního města Jihlavy v roce 2017 
v rámci programu JEDNOLETÁ 
PODPORA  2017 na úhradu nákla-

dů při realizaci projektu v oblasti 
kultura v souladu s důvodovou zprá-
vou následujícím subjektům:

divadlo hostující: FABES, s.r.o. 
Letní divadlo pod jihlavským ne-

bem 63.770 Kč
výstava:
TRIALOG, spol. s.r.o.
Milujeme Jihlavu – Výstava velko-

formátových fotografi í města Jihlavy 
80.000 Kč

Městské slavnosti:
Karolína Kociánová
Multikulturní festival 93.000 Kč.

Usnesení č. 118/17-ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení úprav areálu Horáckého 

zimního stadionu v Jihlavě v rozsahu 
dle důvodové zprávy.

Usnesení č. 119/17-ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
b e r e   n a   v ě d o m í
zpracovanou analýzu společnosti 

HC Logic, s.r.o., IČO: 293 91 318, 
Sokola Tůmy 16, 709 00 Ostrava 
„Podklady pro činnost řídícího týmu 
pro realizaci Horácké multifunkční 

arény v Jihlavě (varianty A - F)“
a
souhlasí
s pokračováním přípravy řešení 

HZS v Jihlavě dle variant

1) Generální oprava (celková po-
stupná modernizace zázemí) stávají-
cí haly HZS v ročních etapách v prů-
běhu následujících cca 4 let (etapy 
opravy budou probíhat vždy mimo 
soutěžní sezonu a budou jednotlivě 
stavebně a provozně funkční) a

2) Varianta „F“ dle analýzy spol. 
HC Logic, s.r.o. - Horácká multi-
funkční aréna (HMA) na stávajícím 
místě v ulici Tolstého  

3) Varianta „E“ dle analýzy spol. 
HC Logic, s.r.o. - výstavba nové Ho-
rácké multifunkční arény (HMA) na 
„zelené louce“

a
u k l á d á
řídícímu týmu HZS
- pokračovat v přípravách dle vy-

braných variant a předkládat infor-
mace o aktuálním stavu přípravy

- výběrovým řízením zajistit inže-
nýrskou činnost spojenou s přípra-
vou řešení HZS

Usnesení č. 120/17-ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
změnu usnesení č. 358/16-ZM ze 

dne 15. 11. 2016 týkající se svěření 
jednotlivých úseků činností v samo-
statné působnosti náměstkům pri-
mátora takto:

    Ing. Jana Mayerová, Ph. D.

a) úsek školství, kultury, tělovýcho-
vy a zdravotnictví

b) úsek koordinace strategií

    Ing. Vratislav Výborný

a) úsek rozvoje města
b) úsek sociálních věcí
c) úsek dopravy a služeb

Ostatní svěření jednotlivých úseků 
činností v samostatné působnosti 
náměstkům primátora zůstává nedo-
tčeno.

 PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek,
 primátor města 
 Ing. Vratislav Výborný,
 náměstek primátora 

Zastupitelé znovu rozhodovali 
o Horáckém zimním stadionu

Usnesení z 20. (mimořádného) zasedání zastupitelstva ze dne 22. 5. 2017
(Redakčně kráceno)

Lešenáři, tesaři, pokrývači a další 
řemeslníci začali pracovat na náročné 
opravě střechy kostela sv. Jakuba Vět-
šího v Jihlavě. Práce spočívající pře-
devším v obnově krovu z roku 1539 
potrvají dva roky. Poté bude obdi-
vuhodný prostor pod obří dřevěnou 
konstrukcí přístupný veřejnosti.

Práce už začala nad presbytářem, 
kde se řemeslníci „zakousli“ do stře-
chy. Pohled na ni je matoucí, glazo-
vané tašky se lesknou, zvenčí vypa-
dají bezvadně. „To je zdání, z vnitřní 
strany není krytina glazovaná a je strá-
vená. Rozpadá se,“ říká o více než sto-
letých bobrovkách Norbert Dostál 
z Královské kanonie premonstrátů 
na Strahově, které kostel patří. 

Nová krytina bude takřka identic-

ká jak barvami, tak tvarem. Správce 
budovy ovšem musel výrobu zadat 
do Německa, v České republice se 
schopný dodavatel nenašel. 

Generální rekonstrukce napraví 
nejen zubem času poškozené části. 
„Musíme dát do pořádku také neod-
borné opravy z minulosti. Budeme re-
spektovat původní celodřevěnou tech-
nologii,“ uvádí Norbert Dostál. 

Rekonstrukce krovu a střech vyjde 
na 27 miliónů korun, majiteli kostela 
se podařilo na akci získat dotaci.

Gotický kostel, postavený před ro-
kem 1250 na místě požárem zničené 
románské baziliky, je zasvěcen patro-
nu horníků. Tato dominanta města 
je od roku 2008 vedená jako národní 
kulturní památka. -tz-

Opravují krov. Po 500 letech

KROV kostela sv. Jakuba Většího je z roku 1539 a potřebuje opravu. 
 Foto: archiv MMJ

PŘIPOMÍNKA KONCE VÁLKY. Na ústředním hřbitově v Jihlavě proběhla vzpo-
mínková akce u příležitosti 72. výročí konce II. světové války. Přítomní uctili 
památku padlých u sousoší Zaváté šlépěje, hlavní část piety pak proběhla u pa-
mátníku a hrobů padlých sovětských vojáků. K přítomným promluvil náměstek 
primátora města Jihlavy Jaromír Kalina a atašé Generálního konzulátu Ruské fe-
derace Sergej Mitjaev.

Čestnou stráž u památníku drželi zástupci Sokola a Armády ČR, přítomni byli 
také zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu, Policie ČR a dalších organi-
zací. Po skončení hlavní části setkání účastníci drželi minutu ticha, a položili kvě-
tiny na čestné hroby českých vojáků, padlých ve válce. Foto: archiv MMJ

Oslava 72. výročí konce války
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Stavíme, bydlíme...
STRANA 16

Jak šetřit nátěrovou hmotu, čím 
bezprašně zametat, proč fi ltrovat 
dešťovou vodu, bednička na přená-
šení všeho možného, kam se zahrad-
nickým nářadím, z čeho vyrobit 
trháček ovoce, sudový vodoměr a 
jiné nápady.

Přístřešek na sudy s vodou
Sud s vodou na zalévání zahrady 

většinou nevypadá dvakrát pěkně, 
proto jej schováme do malého pří-
střešku. Stěnami prochází vzduch, 
takže ohřívá vodu v sudech, ale spo-
lu se stříškou brání slunečním paprs-
kům, aby ji přehřívaly víc, než je nut-
né. Na vnější plášť si uděláme rysku 
ve výši hladiny. 

Barvy zbytečně neotvíráme
Když nevypotřebujeme všechnu 

barvu z plechovky, obvykle po ča-
se nevíme, kolik jí tam zbylo. Kaž-
dé zbytečné otevření ale barvě ško-
dí, proto je dobré udělat si na vnější 
plášť rysku ve výši hladiny.

Dřevo chrání tmel
Tmel aplikujeme mezi beton a 

dřevěné sloupky. Tím je uchráníme 
od vlhkosti. Jestliže svislé dřevěné 
trámky stojí rovnou na betonovém 
podkladu nebo na dlaždici (třeba u 

dočasných drobných staveb), místo, 
kde se dotýkají, zatmelíme staveb-
ním tmelem odolným vodě. Tím se 
pod dřevo nedostane vlhkost.

Bednička na přenášení 
všeho možného

Na zahrádce je pořád potřeba ně-
co přenášet. Prodávají se všelijaké 

plastové bedničky, ale když si ji vyro-
bíme z prkének, bude to stylověj-
ší a navíc nás bude těšit, že je to náš 
výrobek.   -lm-

Drobné rady pro údržbu chaty či či zahrady

VRATA - BRÁNY - ROLETY - ŽALUZIE - MARKÝZY
NNOOVVÝÝ  SSHHOOWWRROOOOMM

HHUUMMPPOOLLEECCKKÁÁ  2244,,  JJIIHHLLAAVVAA

www.segajihlava.cz
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Protože mám laciný internet, 
tak občas nejede.

U nás cena o kvalitě 
nerozhoduje. Internet 
funguje vždy.

www.netbox.cz/jihlava
539 01 55 25
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Na tři stovky startujících přivítal 
osmý ročník vytrvalostního závo-
du horských kol Jihlavská 24 MTB, 
který se v krajském městě Vysočiny 
jel o uplynulém víkendu.  Vítězem 
se stal již popáté  Tomáš Kozák. 
Tento jezdec nemá v Česku konku-
renta.

„Tomáš vyhrál způsobem start – cíl, 
a svůj triumf si zkušeně hlídal před 
svými stíhači, druhým Ondřejem 
Krejčíkem a třetím Martinem Ho-
vancem,“ popsal ředitel závodu Jiří 
Holoubek, který byl s průběhem 
letošního ročníku spokojen. „Letos 
závod proběhl naprosto v klidu a bez 
výrazných komplikací.“

Vítězný Kozák absolvoval okruh 
49x, celkově za 24 hodin ujel 431 
kilometrů. „Mám trať v Jihlavě rád a 
rád se sem vracím. Vyhrávat v Jihlavě 
se neomrzí, na trati je vždy skvělá ná-
lada, a diváci i pořadatelé povzbuzují 
neúnavně celých 24 hodin,“ usmíval 
se spokojený Kozák. Druhý Krejčík 
projel okruh 48x a ujel 422 km, třetí 
Hovanec 47x a ujel 413 km.

Řada bikerů však, navzdory příz-

nivému počasí, závod nedokončila. 
„Asi deset lidí skončilo závod předčas-
ně, po pádu,“ podivoval se Holou-
bek. „Když jsme o tom přemýšleli a 
ptali se na to závodníků, bylo to tím, 
že trať byla suchá, rychlá, a řada lidí 
přecenila svoje možnosti. Ne, že by 
se s někým srazili, ale spíš někde ne-
dobrzdili před stromem, nebo před 
zatáčkou na trati. Několik pádů jsme 
zaznamenali na obávaných schodech 
z hradebního parkánu. V případě jed-
noho závodníka dokonce v úplně po-
sledním kole,“ dodal Holoubek.

Fenomenální výkon předvedl nej-
starší závodník, letos sedmdesátile-
tý Zdeněk Kříž, který ujel 23 okru-
hů, tj. 202 km!

Dobré reference byly i na páteční 
rockový festival, který Jihlavskou 
24 MTB už tradičně předchází. „Vy-
stupující kapely, i diváci v publiku byli 
spokojeni.“ 

„Teď ještě uklidit sklad, vyúčtovat, a 
můžeme se naplno vrhnout do příprav 
další akce, Jihlavského půlmaratonu. 
Na ten zveme běžce 10. září,“ uzavřel 
Holoubek. -tz-

Jihlavská 24 MTB je v cíli, Kozák první

VÍTĚZ jihlavské 24 MTB Tomáš Kozák si Jihlavu oblíbil, a zvítězil i popáté.
 Foto: archiv MMJ

JIHLAVA - Hokejisté jihlavské Dukly 
zahájili první fázi přípravy na novou 
extraligovou sezonu. Ta, stejně jako 
v loňském roce, potrvá šest týdnů a 
proběhne z velké části v posilovně.

„Rozhodli jsme se pro stejný model jako 
loni, ale chceme ho posunout dál, takže 
v něčem můžeme přidat. Uvidíme, jak 
to kluci zvládnou,“ nastínil hlavní kouč 
Petr Vlk, jemuž se na úvod hlásilo 17 
hráčů do pole. Brankářů se tradičně 
ujal kouč Petr Jaroš. „Mají vlastní plán 
přípravy,“ dodal Vlk.

Mezi zmíněnou sedmnáctkou ho-
kejistů nechyběly posily, jmenovitě 
obránci Jakub Suchánek, Petr Ulrych a 
Jan Zdráhal, respektive útočník Lukáš 
Žálčík. Kromě nich Dukla ulovila v 
norských vodách dva reprezentanty se 
zkušenostmi z mistrovství světa. Jde o 
gólmana Larse Voldena a obránce Ni-
colaie Bryhnisveena.

Pochopitelně došlo i na odchody. 
Barážový maskovaný hrdina Miroslav 
Svoboda se vrátil do Třince, odkud 
zamířil do Plzně. Produktivnímu zadá-
kovi Jiřímu Říhovi skončilo hostování 
z Liberce, a posílil Mladou Boleslav. 
Útočníkovi Michalu Důrasovi skon-

čila smlouva, novou nedostal, a tak se 
vydal na zkušenou do Francie.

Ještě před startem tréninkového drilu 
se hráči dozvěděli jména soupeřů pro 
přípravné zápasy. Odehrají jich celkem 
šest, a výhradně s extraligovými kon-
kurenty. Na úvod pojedou 1. srpna do 
Olomouce. O týden později přivítají 
mistrovské Brno. Generálku na ligu 
obstará 29. 8. domácí zápas se Zlínem.

Změny v kádru
Příchody: Lars Volden (Trenčín), 

Nicolai Bryhnisveen (Tingsryds/
Švédsko), Jakub Suchánek (České Bu-
dějovice), Petr Ulrych (Liberec), Jan 
Zdráhal (Třebíč), Lukáš Žálčík (Pros-
tějov).

Odchody: Lukáš Sáblík (konec kari-
éry), Miroslav Svoboda (konec hosto-
vání Třinec), Patrik Danišovský, Aleš 
Jergl (oba konec hostování Olomouc), 
Jiří Dobrovolný (konec smlouvy), Fi-
lip Dundáček, Jiří Říha (konec hosto-
vání Liberec), Tomáš Kaláb (Třebíč), 
Šimon Szathmáry (konec hostování 
Chomutov), David Březina, Michal 
Důras (Štrasburk/Francie), Lukáš Jí-
cha.  -cio-

Dukle začala příprava JIHLAVA – Krajské město Vyso-
činy o nejvyšší fotbalovou soutěž 
nepřišlo. Fotbalisté Jihlavy dotáhli 
boj o záchranu ePojisteni.cz ligy ke 
zdárnému konci. Jistotu setrvání 
mezi elitou jim dala domácí remí-
za 1:1 s Příbramí v předposledním 
kole.

„Cítím velkou úlevu. Byla to ne-
smírně náročná a těžká sezona. Po 
porážce na Bohemians jsme byli už 
skoro mrtví, ale neuvěřitelně jsme se 
zvedli. Nikdo nepočítal s tím, že po-
razíme Spartu. Tím jsme se nastar-
tovali,“ řekl kapitán mužstva Lukáš 
Vaculík.

Vysočině vyšla sázka na druhou 
trenérskou výměnu v letošním 
ročníku, kdy Michala Bílka nahra-
dil sedm kol před koncem Josef Ji-
noch. Ten při svojí premiéře v roli 
hlavního kouče náročný úkol zvlá-
dl. Posbíral s týmem deset bodů, 
což nakonec na záchranu stačilo.

„Chtěl jsem jich udělat jednadva-
cet,“ smál se Jinoch. „Jsem pochopi-
telně rád, že liga zůstává v Jihlavě. 
Všechno to ze mě spadlo. Cítím úna-
vu, ovšem ta práce mě hrozně bavi-
la,“ dodal již s vážnou tváří.

Jenomže u trenérského kormidla 

Josef Jinoch nezůstane. „Měli jsme 
dohodu, že povede mužstvo pouze do 
konce ročníku. Tak to je, a platí,“ vy-
světlil šéf klubu František Vaculík, 
jenž pověřil vedení hledáním nové-
ho lodivoda. Spekuluje se o někom 
z dvojice Radim Kučera (Znojmo) 
– Bohumil Páník (Zlín).

 Květnové výsledky: Mladá 
Boleslav – Jihlava 3:1 (1:1), Zlín 
– Jihlava 0:3 (0:1), Jihlava – Pří-
bram 1:1 (1:0), Plzeň – Jihlava 2:0 
(1:0).   -cio-

FC Vysočina se v lize zachránil

Konečná tabulka
1. Slavia 30 20 9 1 65:22 69
2. Plzeň 30 20 7 3 47:21 67
3. Sparta 30 16 9 5 47:26 57
4. Ml. Boleslav 30 13 10 7 47:37 49
5. Teplice 30 13 9 8 38:25 48
6. Zlín 30 11 8 11 34:35 41
7. Dukla 30 11 7 12 39:35 40
8. Jablonec 30 9 12 9 43:38 39
9. Liberec 30 10 9 11 31:28 39
10. Karviná 30 9 7 14 39:49 34
11. Slovácko 30 6 14 10 29:38 32
12. Brno 30 6 14 10 32:45 32
13. Bohemians 30 7 7 16 22:39 28
14. Jihlava 30 6 9 15 26:47 27
15. Hr. Králové 30 8 3 19 29:51 27
16. Příbram 30 6 4 20 29:61 22

Pozn.: Hradec Králové a Příbram nahradí mezi elitou 
Olomouc a Ostrava.

SJÍŽDĚNÍ schodů na hradebním parkánu patří k nejatraktivnějším místům na 
trati Jihlavské 24 MTB.  Foto: Michal Boček



ZÁBAVA, 
POZNÁNÍ,
A NOVÍ 
KAMARÁDI
NA TEBE ČEKAJÍ NEJEN
V NOVÉM 3D FILMU!

ZOOPARK VYŠKOV

LIBEREC

PRAHA
PLZEŇ

OSTRAVA

VYŠKOV

BRATISLAVA

KOŠICE

WWW. DINOPARK.EU

5x v ČR   |   2x v SR   |   1x v ES

Podívej se!

NOVÝ3D FILM

Robotické i statické modely dinosaurů v životních velikostech 
Naučná expozice Cesta do minulosti Země se skutečnými vykopávkami 
Dětské paleontologické hřiště ukrývající zkamenělého tvora 
Unikátní obchod se suvenýry DinoShop 

...a mnoho dalšího pro malé i velké návštěvníky

Z BABIČČINA DVOREČKU 
DO VŠECH KOUTŮ SVĚTA
SETKÁNÍ S DOMESTIKOVANÝMI ZVÍŘATY 

EVROPY, ASIE, AFRIKY A JIŽNÍ AMERIKY

WWW.ZOO-VYSKOV.CZ
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Jihlavská ZŠ Křížová znovuodhalila pamětní desku dvou kantorů - Jana Pastyří-
ka a Josefa Chmely, kteří zahynuli ve válečných koncentračních táborech.

Pamětní deska, jejímž autorem je významný sochař Jaroslav Šlezinger, byla ve 
škole umístěna v roce 1946, při rekonstrukci v devadesátých letech byla odstra-
něna a považována za nenávratně ztracenou. „Během loňské rekonstrukce školy byla 
pamětní deska nalezena, a za významné podpory zřizovatele, města Jihlavy, oprave-
na,“ uvedla ředitelka školy Jana Nováková Hotařová. -tz-
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Café Gustav Mahler
Dům Gustava Mahlera

út-ne 10-12, 13-18
www.mahler.cz

facebook.com/mahler.jihlava
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 doprovodný program: 

 Poutník v Hamburku 
 Z knihy J. B. Foerstera předčítá Lukáš Matěj 
 volná prohlídka výstavy během večera 

 8. 6. 2017 v 18.00 
 rezervace na tel.: 773 064 106 
 nebo u obsluhy kavárny 

Dům Gustava Mahlera si Vás dovo-
luje pozvat na doprovodný program 
výstavy „Bratři Foersterovi – uměl-
ci tónu, slova i palety“: Poutník v 
Hamburku.

Čtvrtek 8. června 2017 v 18 hodin 
v Café Gustav Mahler předčítá z kni-
hy Josefa Bohuslava Foerstera Lukáš 
Matěj.

Prostřednictvím skladatelovy vzpo- 
mínkové prózy přiblížíme setkání, a 
také přátelský vztah J. B. Foerstera s 
o rok mladším skladatelem a dirigen-
tem Gustavem Mahlerem v Ham-
burku. Ten zde angažoval Foerste-
rovu manželku, uznávanou českou 

operní pěvkyni, Bertu Lautererovou. 
Gustav Mahler v Hamburku uvedl i 
Foersterovu Symfonii č. 3 D dur, je-
jíž autograf, laskavě zapůjčený z Čes-
kého muzea hudby, je právě k vidění 
v Domě Gustava Mahlera.

Vstup zdarma. Volná prohlídka vý-
stavy během večera.

Rezervace na tel. 773 064 106, 
nebo u obsluhy kavárny.

Pořádá Dům Gustava Mahlera ve 
spolupráci s Horáckým divadlem 
Jihlava a Café Gustav Mahler.

Více informací na www.mahler.
cz nebo na htt ps://www.facebook.
com/mahler.jihlava/. -tz-

V Domě Gustava Mahlera v Jihla-
vě byla vernisáží zahájena výstava 
„Bratři Foersterovi – umělci tónu, 
slova i palety“.  

Výstava, připravená k připomenutí 
životů a díla skladatele a hudebního 
publicisty Josefa Bohuslava Foerstera 
a jeho bratra Viktora, malíře a mozai-
káře, nabízí převážně výtvarné práce 
obou autorů, pocházející ze soukro-
mé sbírky z Vysočiny, a dále ze sbírek 
Českého muzea hudby v Praze. Ko-
lekci doplňují i artefakty spojené s hu-
debním a literárním životem Josefa 

Bohuslava a jeho manželky Berty, vy-
nikající operní pěvkyně přelomu 19. 
a 20. století. Soubor děl pochází pře-
vážně z pozůstalosti Foersterovy ro-
diny, a mnohé z obrazů i autentických 
předmětů dosud nebyly na veřejnosti 
vystaveny.   

Expozice představuje oba tvůrce 
jako muže širších uměleckých zájmů 
i nadání. Josefa Bohuslava Foerstera 
nejen jako komponistu a autora libret, 
ale rovněž jako zdatného malíře. Jeho 
obrazy tak jsou vystaveny spolu s díly 
Viktora Foerstera, absolventa Akade-

Doprovodný program výstavy

Výstava v DGM „Bratři Foersterovi – 
umělci tónu, slova i palety“

mie výtvarných umění v Praze, skvě-
lého portrétisty a malíře krajin i ná-
boženských motivů. Připomenuta je i 
nezastupitelná role Viktora Foerstera 
jako zakladatele mozaikářské školy na 
našem území z počátku 20. století. 

K vidění jsou předměty z pražské vily 
J. B. Foerstera, jež používal pro svou 
uměleckou činnost, ať už malířský sto-

jan, paleta či křeslo, v němž „poutník“ 
doma odpočíval. Ojedinělý je i vějíř 
jeho manželky Berty, nesoucí podpisy 
mnoha osobností hudebního a kultur-
ního světa přelomu století, včetně ro-
dinného přítele Gustava Mahlera.    

Výstava „Bratři Foersterovi – umělci 
tónu, slova i palety“ potrvá od 17. 5. 
do 27. 6. 2017.  -tz-

Škola odhalila pamětní desku

PAMĚTNÍ deska v ZŠ Křížová připomíná kantory, kteří zahynuli v koncentrač-
ních táborech. Foto: archiv MMJ
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Kašpárci 
celého světa 
na Bráně Matky Boží
 8. 6. 2017 – 10. 9. 2017 

 Jedinečné loutky z Muzea loutkářských kultur v Chrudimi. 

 Můžete si sami zahrát divadlo s opravdovými loutkami! 

Turistické informační centrum  |  Brána Matky Boží, Věžní 1, Jihlava   | otevírací 
doba během výstavy: po–pá 8.30–12.00, 12.30–17.00  |  so–ne 10.00–13.00, 
14.00–18.00  |  základní vstupné 50 Kč  |  snížené vstupné 40 Kč (školáci, stu-
denti, senioři, držitelé průkazky ZTP a ZTP/P) | děti předškolního věku 30 Kč  |  
rodinné vstupné 120 Kč

Jihlavská radnice připravila letní po-
hádkovou výstavu v atraktivním pro-
středí historické Brány Matky Boží. 

Tentokrát radnice zve na jedinečné 
loutky z Muzea loutkářských kultur 
v Chrudimi. K vidění bude 152 Kaš-
párků v deseti obřích vitrínách. Sou-
částí výstavy bude herna, kde si ná-
vštěvníci mohou sami zahrát divadlo 
s opravdovými loutkami. 

Tradiční letní pohádkové výsta-
vy připravuje Jihlava už několik let. 
V předchozích letech byla v bráně na-
příklad výstava populární stavebnice 
Merkur, postavičky Pat a Mat a kuli-
sy z natáčení seriálu A je to, kostýmy 
z natáčení Arabely, nebo expozice vě-
novaná oblíbenému Krtečkovi. 

Tradiční výstava, která začíná 
v červnu, je oblíbeným cílem výle-
tů mateřských škol a nižších ročníků 
základních škol na konci školního 
roku, o prázdninách ji vyhledávají ro-
diče nebo vedoucí táborů jako jednu 
z možností trávení volného času dětí, 
např. při nepříznivém počasí. 

Termín konání a otevírací doba:
8. červen – 9. září 2017
po–pá 8.30–12.00, 12.30–17.00
so–ne 10.00–13.00, 14.00–18.00
Základní vstupné 50 Kč, snížené 

vstupné 40 Kč (školáci, studenti, se-
nioři, držitelé průkazky ZTP a ZT-
P/P), děti předškolního věku 30 Kč, 
rodinné vstupné 120 Kč. -tz-

Kašpárci z celého světa 
na Bráně Matky Boží

Změny v nahlašování nočních akcí
dne 1. října 2016 došlo v souvis-

losti s novelou zákona č. 200/1990 
Sb. ke změně ustanovení, které ur-
čovalo dobu nočního klidu a umož-
ňovalo obcím obecně závaznou vy-
hláškou (OZV) udělovat výjimky ze 
stanovených časových podmínek.

Změna spočívá v tom, že je vypuš-
těna možnost obce stanovit kratší 
nebo žádnou dobu nočního klidu 
udělením výjimky.

Od 1. října 2016 je možné stanovit 
výjimečné případy, kdy je doba noč-
ního klidu kratší nebo žádná, taxa-
tivně přímo v textu samotné vyhláš-
ky. Jedná se o akce, které se budou 
konat ve veřejném prostoru (nikoliv 
v objektu), s dobou ukončení po 22. 
hodině.

Zastupitelstvo města Jihlavy na 
svém 15. zasedání dne 12. 12. 2016 
schválilo OZV č. 13/2016 o stano-
vení výjimek z doby nočního klidu, 
ze které je možnost udělení výjim-
ky obcí vyjmuta. Přílohou vyhlášky 
je nový formulář „Ohlášení o koná-
ní akce přístupné veřejnosti“, který 
slouží k ohlášení akce konané ve 
venkovním prostoru na území Jih-
lavy.

Ústavní soud judikoval, že: „Veřej-
ný zájem, jakým je nerušený odpo-
činek v noční době, má být zájem na 
udržení místních tradic a na upevňo-
vání mezilidských vazeb skrze hlasité 
noční aktivity převážen toliko ve vý-

jimečných případech. Tyto výjimeč-
né případy, kdy se doba nočního kli-
du stanoví jako kratší nebo žádná, 
je třeba vymezit natolik určitě, aby 
lidé v obci žijící mohli počet a roz-
ložení potenciálně, částečně či úpl-
ně probdělých nocí v roce předvídat, 
tedy aby lidé žijící v obci přesně věděli, 
kdy, či za jakých okolností nemají ná-
rok na nerušný odpočinek v délce osmi 
hodin vzhledem k místním specifi kům.

Ústavní soud tedy jasně judiko-
val, jak mají být výjimečné pří-
pady, kdy je doba nočního klidu 
kratší nebo žádná, stanoveny, a to 
buď konkrétním datem, datovatel-
ným obdobím, nebo událostí, jejíž 
datum je vzhledem k místním tra-
dicím předvídatelné. 

Jak ze zákona o přestupcích, tak i z 
nálezu Ústavního soudu tedy jasně 
vyplývá, že kratší nebo žádná doba 
nočního klidu by měla být stanove-
na jen a pouze ve výjimečných pří-
padech, a to tak, aby byl počet těchto 
nocí pro lidi žijící v obci předvídatel-
ný, a aby se mohli tito lidé na tyto 
výjimečné případy předem připravit. 
Zákonem chráněný zájem na ochra-
ně nočního klidu má proto před-
nost před konáním akcí či oslav, při 
kterých by byla doba nočního klidu 
kratší nebo žádná.

Ostatní akce, konané v průběhu 
roku ve venkovním prostoru, musí 
být ukončeny do 22. hodiny, jinak se 
pořadatel vystavuje fi nančnímu po-
stihu.

Touto zákonnou úpravou dochází 
k tomu, že s každou novou akcí, ko-
nanou po 22. hodině, musí být na 
žádost pořadatele schválena nová 
OZV, ve které bude akce taxativně 
vyznačena. Vzhledem k tomu, že ZM 
se nekoná pravidelně každý měsíc, 
může dojít i ke skutečnosti, že se ne-
stihne OZV schválit, a v tom případě 
nelze akci uspořádat po 22. hodině. 

V současné době statutární město 
Jihlava připravuje rozdělení stávající 
OZV 13/2016 na  dvě OZV:

 o stanovení závazných podmí-

nek pro pořádání, průběh a ukonče-
ní veřejnosti přístupných sportov-
ních a kulturních podniků, včetně 
tanečních zábav a diskoték, v rozsa-
hu nezbytném k zajištění veřejného 
pořádku,

 o stanovení výjimek z doby noč-
ního klidu.

Tyto OZV budou předloženy ke 
schválení do 21. ZM, konané 19. 6. 
2017. Podrobné informace ohledně 
této záležitosti na OŠKT.

 Mgr. Tomáš Koukal, 
 vedoucí  OŠKT

Vážení pořadatelé akcí,
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 předprodej vstupenek: 
 on-line www.ticketon.cz  

 1. června   19.00 Gotická síň radnice, Jihlava 
Josef Bohuslav Foerster – hudebník a malíř
Stamic  |  Foerster  |  Mozart  |  Stamicovo kvarteto 
v prostředí obrazů J. B. Foerstera

 6. června   19.00 sál hotelu GM, Jihlava 
Dechové kvinteto Moravské filharmonie Olomouc 
Bach  |  Haydn  |  Farkas  |  Ibert  |  Moravia Quintet (Petr Hladík  
– flétna, Jan Kučera – hoboj, Lukáš Broda – klarinet, Jan Dvořák – fagot,  
Oldřich Bartík – lesní roh) 

 10. června   19.00 Horácké divadlo, Jihlava 
BOSCH a hudba k sobě patří!
Rossini  |  Mozart  |  Schubert  |  Kristina Nouzovská Fialová – viola, 
Bosch Streichersolisten, Robert Wieland – dirigent 

 11. června  
 10.00 slavnostní start, Park Gustava Mahlera, Jihlava 
Cyklojízda Po stopách Gustava Mahlera na Vysočině

 13. června   19.00 Gotická síň radnice, Jihlava 
30 let na scéně
Torroba  |  Albeniz  |  Rodrigo  |  Gershwin a další  |  Pražské kytarové 
kvarteto (Marek Velemínský, Matěj Freml, Václav Kučera, Patrik Vacík)

 14. června   18.00 Dělnický dům, Jihlava 
A šmytec  |  Tradiční závěrečný koncert ZUŠ Jihlava 

 15. června   19.00 Gotická síň radnice, Jihlava 
Dvořákův americký sen
Joplin  |  Cook  |  Burleigh  |  Dvořák  |  Jan Šťastný – četba,  
Petra Vondrová – zpěv, Irvin Venyš – klarinet,  Martin Kasík – klavír

 19. června   18.00 kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře 

 20. června   19.00 kostel Povýšení sv. Kříže, Jihlava 
RE:FORMATION  
Gustav a Alma Mahler, Johann Sebastian Bach
Malmö University Orchestra and Choir, Daniel Hanson – dirigent 

 27. června   19.00 kostel Povýšení sv. Kříže, Jihlava 
Slavnostní závěrečný koncert festivalu 
Dvořák  |  Elgar  |  Čajkovskij: Symfonie č. 6 – Patetická
Chicago Youth Symphony, Allen Tinkham – dirigent 

 5. července   15.00 rodný dům Gustava Mahlera, Kaliště 
Vernisáž výstavy „Martin Beck – fotograf lidských duší“
Sázení růží do mahlerovského rozária 
Festivalový autobus odjíždí ve 14.00 od Hotelu Gustav Mahler v Jihlavě.

 Mahler Jihlava  
 Music Festival   
 18. 5.–7. 7. 2017  
 Hudba tisíců   

  www.mahler2000.cz  
pořádá Občanské sdružení Mahler 2000 – společnost Gustava Mahlera ve spolupráci s:

Turistické informační centrum, Masarykovo nám. 2, Jihlava, tel.: 565 591 847
DIOD,  Tyršova 12, Jihlava, produkce@diod.cz
Pokladna před koncerty otevřena 45 minut před začátkem 

Proslulý pěvec Th omas 
Hampson i místní talenty - 
16. ročník hudebního festiva-
lu Hudba tisíců Mahler Jihla-
va 2017 je pestrý.

Festival začal tradičně 18. 
května, v den Mahlerova 
úmrtí. Tento den byl připra-
ven program v parku Gusta-
va Mahlera a festival večer 
v kostele Povýšení sv. Kříže 
zahájila jedna z nejrozsáhlej-
ších symfonií Gustava Ma-
hlera - Symfonie č. 3, v podá-
ní Symfonického orchestru 
hl.m. Prahy FOK, Pěveckého 
sdružení Campanula a dět-
ského sboru Zvoneček. 

I letos na přehlídku zavíta-
jí přední zahraniční umělci a 
hudební sdružení, ale i čeští 
interpreti a sólisté. Prostor 
dostanou také regionální hu-
dební a pěvecké soubory. 

Velkou událostí a určitě nej-
větší megahvězdou letošního 
ročníku festivalu byl ame-
rický barytonista Th omas 
Hampson, který je i patro-
nem festivalu a dlouholetým 
podporovatelem mahlerov-
ských aktivit. „Mahler? To 
je hudba mého srdce,“ říká 
Hampson. V Jihlavě se před-
stavil 23. května na koncertě 
v kostele Povýšení sv. Kříže, 
společně s Komorní fi lhar-
monií Pardubice, řízenou 

Markem Štilcem, písněmi G. 
Mahlera a A. Dvořáka. 

Festival Hudba tisíců, to 
jsou i doprovodné progra-
my, jako je například výstava 
v jihlavském Domě Gustava 
Mahlera, kde je k vidění ex-
pozice věnovaná bratrům Fo-
erstrům. 

Expozice nabízí unikátní vý-
stavu maleb, listinné pozůsta-
losti a předměty osobní po-
vahy bratrů Josefa Bohuslava 
a Viktora Foersterových. 

V rodném domě Gusta-
va Mahlera v Kalištích se v 
rámci festivalu uskuteční již 
7. ročník setkání mládežnic-
kých dechových orchestrů, 
tentokrát s orchestrem mla-
dých z Ukrajiny. 

Nebude chybět ani tradiční 
cyklojízda po stopách Gusta-
va Mahlera na Vysočině. 

Divadelní spolek Frída při-
veze do Jihlavy hru Juraje 
Nvoty o učiteli hudby, s ná-
zvem Rapper. V hlavní roli se 
představí Martin Trnavský. 

Kromě Kališť zavítá letos 
Mahlerův festival i do žďár-
ského poutního kostela sv. 
Jana Nepomuckého Na zele-
né hoře, kde 19. června zazní 
díla Bacha, Mahlera a Almy 
Mahler, v podání švédského 
Malmö University Orchestra 
and Choir. -tz-

Festival Hudba tisíců – 
Mahler Jihlava 2017 začal

Klidný kout v historickém centru města 
bude otevřený každý den, až do konce září.

„Parkán u Brány otevřeme na Den dětí, 
tedy 1. června. Místo bude sloužit především 
k odpočinku, ale také pro kulturní akce,“ zve 
do historického prostoru v centru města 
náměstkyně primátora pro kulturu Jana 
Mayerová. 

Veřejnost, si zde bude moci během dne 
oddychnout, nebo vychutnat občerstve-

ní zakoupené v okolních prodejnách. Přes 
prázdniny zde budou probíhat pravidelná 
pohádková představení.

Malý amfi teátr se bude otevírat každý 
den, od 1. června do 30. září, od 9 do 19 
hodin, za nepříznivého počasí bude pro-
stor uzavřen. Parkán je ve správě statutár-
ního města Jihlavy, které zde bude přes 
sezónu brigádnicky zajišťovat celodenní 
dohled. -tz- 

Parkán u Brány Matky Boží bude 
přes léto otevřený veřejnosti

O LETNÍCH prázdninách se v areálu budou každou neděli v 18 hodin konat Ježkovy pohád-
kové neděle. Každotýdenní pohádky připravuje Jihlava, programy pro širokou veřejnost v malém 
amfi teátru u Brány Matky Boží chystá i společnost PAROLAart. Foto: archiv MMJ
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Primátor statutárního města Jihlavy 
Rudolf Chloupek, Vás zve na zahájení výstavy

Pomalu začalo být zase dobře. 
Vyhnanci vyprávějí o nuceném odchodu, 
příchodu a životě v nové domovině.

16. června 2017, v 18 hodin
Jihlava, Masarykovo náměstí 1

Komentovaná prohlídka výstavy: 
Niklas Perzi, kurátor výstavy 

Výstava se koná ve spolupráci s Dolnorakouským
zemským archivem, Dolnorakouským Ústavem pro
regionální studia, Centrem pro výzkum migrace 
a se statutárním městem Jihlava.

Výstava je otevřena do 31. července 2017.
Otevírací doba: v otevírací době jihlavské radnice.
Jihlavská radnice (Masarykovo náměstí 1)
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 PÁTEK 23. 6. 

Masarykovo náměstí – horní pódium
18.00 JIHLAVSKÝ HAVÍŘSKÝ PRŮVOD – moderuje 

Jakub Škrdla   |   Trasa: Masarykovo náměstí, 
Benešova, Palackého, Matky Boží, Věžní, 
Benešova, Palackého, Matky Boží, Masarykovo 
náměstí. 

20.30 ZATRESTBAND Petra Píši

Dolní pódium – moderuje Petr Palovčík
19.00 KAŠPÁREK V ROHLÍKU
22.00 ARCISKAČÁNY

 SOBOTA 24. 6. 

Ústřední hřbitov: 
11.30 Pocta Johannu Hauptovi   |   uctění památky 

zakladateli havířského průvodu v r. 1890  
a položení květin na jeho hrob

Masarykovo náměstí – horní pódium

 JIHLAVSKÝ HAVÍŘSKÝ PRŮVOD 

10.00 moderuje Jakub Škrdla   |   Trasa: Masarykovo 
náměstí, Benešova, Palackého, Matky Boží, 
Věžní, Benešova, Palackého, Matky Boží,  
Masarykovo náměstí

Masarykovo náměstí

 KONCERT BEZ HRANIC 

moderují Petr Palovčík a Michaela Mráčková

dolní pódium: 
15.00  MIRO ŠMAJDA a TERRAPIE
17 .00 BARBORA POLÁKOVÁ
19 .00 PETR BENDE A BAND
21 .00 INFLAGRANTI a JOSEF VOJTEK

horní pódium:
14 .00 VESPER
16.00 JUMPING DRUMS
18 .00 KERN
20.00  CLAYMORE 

22.30  OHNIVÁ SHOW   |   originální a tématicky rozma-
nitá performance v podání žonglérské skupiny 
ARDOR VIRIDIS ze Zlína – plocha před horním 
pódiem. 

 
Zadní trakt jihlavské radnice – parčík:

 PŘEHLÍDKA DECHOVÝCH HUDEB 

moderuje Karel Paštyka

13.00 BŘEZOVSKÁ 10 
14.45 MUZIKANTI Z JIŽNÍCH ČECH 
16.30 VLČNOVJANKA

 JIHLAVSKÉ HAVÍŘENÍ DĚTEM 

moderuje Mirka Brychtová

Parkán u brány M. Boží:
14.00 KOUZELNICKÁ ŠKOLA   |   Martin Hruška Pacov
15.00 POHÁDKY NA DOBRÝ DEN   |   Divadlo Pohádka 

Praha
16.00 CIRKUS   |   žonglersko klaunské vystoupení
17.00 PRINCEZNA KONVALINKA   |   Divadlo Pohádka 

Praha

Za bránou, Věžní ulice:
14.00–18.00 atrakce pro děti – skákací hrad, foto-
grafování dětí v postavách havířů, nafukovací balonky, 
malování dětí na obličej, výtvarné dílničky, cukrová 
vata, historický dřevěný kolotoč, střelba z kuše...

23. a 24. června 2017 na Masarykově náměstí 
JARMARK od 10 do 20 hodin.
Točit se bude jihlavské pivo Ježek.

 NEDĚLE 25. 6. 

 Pouť ke sv. Jánu 

9.00  Průvod jihlavských havířů po trase ZŠ Křížová, 
Úvoz, secesní most u Jánů, kostelík sv. Jana 
Křtitele.

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

po celý den bude následovat bohatý program:
Divadlo T.E.J.P. 
Vojta VRTEK – Kabinet létajících úžasností
žonglérská dílna Vojty Vrtka
folklórní soubor PRAMÍNEK
DIVADLO KOŇMO – Vodnická pohádka
FUNNY FELLOWS
Féder Teáter – O prišerne krásnej princeznej
Viktorie Dugranpere & František Tomášek
Víťa Marčík – Zlatovláska
Zdenka Trvalcová & Friends
… a mnohé další.

Změna programu vyhrazena.

 Srdečně zve statutární město Jihlava, Pivovary Lobkowicz a.s. a Jihlavský havířský průvod z.s. 

 info: Turistické informační centrum, Masarykovo nám. 2, Jihlava otevřeno 23. a 24. 6.2017 od 8.30 do 20 hodin – tel. 565 591 847 

23.–25. června

Jihlavský havířský průvod

Koncert bez hranic

Pouť ke svatému Jánu
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Výstavy
Muzeum Vysočiny, 

Masarykovo nám. 57/58, 
tel. 567 573 880

do 18. 6.  
STROJ ČASU
„Bez vitrín a pouček, vezmi všech-

no do ruček! Aneb sekni, bodni, 
pohřbi, nazuj…“ Interaktivní arche-
ologická výstava.

7. 6. – 11. 6.  
KA KTUSY A SUKULENTY
Tradiční prodejní výstava pěstitelů 

kaktusů a sukulentů

9. 6. – 30. 7.  
BOHUMILA SARNOVÁ-HOR-

KOVÁ „70“
Autorská výstava obrazů.
Vernisáž 8. 6. v 17 hodin. 

15. 6. – 30. 7.  
MODELY EMANUELA HODY 

VE SKLENĚNÝCH LAHVÍCH
Prezentace vlastnoručně vyrobe-

ných modelů ze sbírky E. Hody ze 
Strakonic

30. 6. – 3. 9.  
JEDEME NA DOVOLENOU
aneb Za hranice všedních dní, 

nebo jen za humna…
Vernisáž 29. 6. v 17 hodin.

do 18. 6.  
MODELY HUDEBNÍCH 

NÁSTROJŮ
Ostravský „naivní“ umělec Jiří Šký-

vara vyjadřuje svou lásku k hudbě 
prostřednictvím zmenšených verzí 
hudebních nástrojů.

Kavárna Muzeum, Masarykovo 
nám. 55.

21. 6. – 30. 7.  
HELENA ŠURA NSKÁ: OBRA -

ZY MYSLI
Abstraktní obrazy tvořené horkým 

voskem (enkaustika).
Kavárna Muzeum, Masarykovo 

nám. 55.

OGV, Masarykovo nám. 24,
 tel. 567 309 722 

18. 5. – 27. 8.  
RUDOLF KREMLIČKA  (1886 

- 1932)
Výstava představuje Kremličkovo 

malířské dílo, charakterizované pro-
línáním fi gurálních motivů s krajino-
malbou.

OGV II, Masarykovo nám. 24

OGV, Komenského 10, 
tel. 567 301 680 

do 4. 6. 
NA DRUHÉ STRA NĚ (ZRCA-

DLA)
Současná polská malba ze sbírky 

Galeria Bielska BWA.
OGV I, Komenského 10

do 4. 6.  
MOST BRNO, PRA HA, MEXI-

KO, JIHLAVA
Tři umělci z různých měst světa 

představují svoji tvorbu.
OGV I, Galerie Alternativa, Komen-

ského 10

8. 6. – 20. 8.  
VLÁKNA, KLUBKA , TKA NINY
Tématem výstavy je práce s textilem 

v současném umění. 
OGV I, Komenského 10.

8. 6. – 3. 9.  
POSTKONCEPTUÁLNÍ ANTI-

KONCEPCE
Tři autorky zabývající se především 

kresbou. 
OGV I, Galerie Alternativa, Komen-

ského 10.

8. 6. - 27. 8. 
IGLOO 5: ŘEČ ZVUKU 
Instalace zvukového umělce, sochaře 

a hudebníka Martina Janíčka.
OGV I, zvuková galerie IGLOO, 

Komenského 10

Městská knihovna, Hluboká 1, 
Jihlava, tel. 565 597 859, 850, 851

5. – 16. 6. 
VÝSTAVA AMEN KHELAS VE 

FOTOGRA FIÍCH

21. 6. – 28. 8. 
INSPIRA CE RENESANCÍ
Výstava žáků Základní umělecké ško-

ly Jihlava.

Brána Matky Boží, Věžní 1, 
tel. 565 591 848 

8. 6. – 10. 9.  
KA ŠPÁRCI CELÉHO SVĚTA V 

BRÁNĚ MATKY BOŽÍ
Přijďte se podívat na jedinečné lout-

ky z Muzea loutkářských kultur v 
Chrudimi. Součástí výstavy bude i her-
na, kde si můžete sami zahrát divadlo s 
opravdovými loutkami. 

Otevírací doba během výstavy:
po–pá 8.30–12.00, 12.30–17.00, so–

ne 10.00–13.00, 14.00–18.00
Základní vstupné 50 Kč, snížené 

vstupné 40 Kč (školáci, studenti, seni-
oři, držitelé průkazky ZTP a ZTP/P), 
děti předškolního věku 30 Kč, rodinné 
vstupné 120 Kč. 

Dům Gustava Mahlera, 
Znojemská 4, tel. 565 591 849

17. 5. – 27. 6. 
BRA TŘI FOERSTEROVI – 

UMĚLCI TÓNU, SLOVA I PALE-
TY

Výstava maleb, listinné sbírky a před-
mětů osobní povahy bratrů Josefa 
Bohuslava a Viktora Foersterových z 
pozůstalosti dědiců a sbírky Českého 
muzea hudby včetně připomínky přá-
telství J. B. Foerstera a G. Mahlera. 

Galerie NONSTROP,  Open air art 
gallery, Malá Lazebnická

21. 3. – 15. 6.  
IVO NÁVRA T – SLOUŽÍM 

VLAJCE

Magistrát města Jihlavy, 
Masarykovo nám. 1

16. 6. – 31. 7.  
LANGSAM IST ES BESSER 

GEWORDEN. Pomalu začalo být 
zase dobře.

Výstava vypráví příběhy Němců, kte-
ří byli po roce 1945 vyhnáni z tehdej-
šího Československa a nyní se ohlížejí 
zpět. A vyprávějí o svém příchodu do 
Rakouska, o svých osudech v nové, ale 
neznámé zemi. Projekt, který připravil 
Dolnorakouský zemský archiv a Cen-
trum pro výzkum migrace, se soustře-
ďuje především na vzpomínky tehdej-
ších dětí.  

Výstava je přístupná v běžné otvíra-
cí době jihlavské radnice, v prostoru 
MHD, vstup zdarma. Zahájení 16. 6. v 
18 hodin v hale MIC.

M&K galerie, Hany Kvapilové 24, tel. 
603 248 192 

18. 5. – 30. 6.  
JAN TICHÝ  „ O JÉ „  OBRA ZY
Autor střední generace, obrazy inspi-

rované přírodou a vyjadřující impresi 
barev, světla a atmosféry v přírodě.

Vstupné volné, otevřeno po, út  15-
17 hod., jindy kdykoliv po telefonické 
domluvě.

ZOO Jihlava, Březinovy sady 10, 
tel. 567 573 730, 567 573 735

KVĚTEN - ZÁŘÍ 
DŘEVĚNÉ SOCHY ZVINO VA 

AFRICA
Africká vesnice Matongo – areál.

červen 
RETRO PLAKÁTY ANEB ZOO 

V PROMĚNÁCH ČASU
Práce studentů Střední umělecké 

školy grafi cké Jihlava.
Hlavní vstupní areál – výstavní míst-

nost.
květen – srpen 
AFRIKA  – (skoro) vše, co běhá, ská-

če, plave, potápí se.
Obrazy Daniela Havla, který se 

zaměřuje na portréty afrických zví-
řat různými výtvarnými technikami. 
Zoo Jihlava, Africká vesnice Matongo 
– škola

Bez obav, Výtvarná dílna a prodejní 
galerie Denního a týdenního stacionáře 

Jihlava, Husova 16
1. 4. – 30. 9. 
ČERNOBÍLÉ DIALOGY
Výstava portrétů klientů Denního a 

týdenního stacionáře Jihlava.
Foto Karel Matula*idea Stanislava 

Neubauerová*IT Romana Picková.

březen –prosinec
FOTOGRA FIEMI PRO 

RA DOST
www.facebook.com/pomahamefo-

tografi emi
 „Fotografi emi osob s mentálním 

postižením sdílíme jejich radost ze 
života a umožňujeme jim i nám všem 
prožít nevšední zážitky. Přidejte se … 
a bavte se!“

Dlouhodobý projekt s více akcemi v 
jeho průběhu.

Divadlo Na Kopečku, Brněnská 54
červen 
SLET MUCH NAD EXKRE-

MENTÁLNÍM PACIFIKEM
Výtvarné práce studentek SUPŠ Jih-

lava Helenín. 
Kateřina Hiesbóková, Vendula Koso-

vá, Anna Treterová. 
DNK – foyer, Violka a kavárnička.

Hotel Gustav Mahler, Křížová 4, 
tel. +420 567 564 400 

8. 4. – 30. 6.  
PETR BERNARD – VÝSTAVA 

OBRA ZŮ

květen – červen 
JIHLAVA NA HISTORICKÝCH 

POHLEDNICÍCH
Jaký byl život v Jihlavě v minulosti, 

jak vypadaly dnes již neexistující uli-
ce, hostince, kudy jezdila před sto lety 
tramvaj, které význačné osobnosti jsou 
spojeny s Jihlavou, to vše je možno 
vidět na výstavce dobových pohlednic.
Otevřeno denně 10 – 17 hodin.

Royal Family, Havlíčkova 28
12. 5. – 30. 6. 
LAPAPULA JIHLAVA - výstava 

obrazů zvířat

Trifoil, minigalerie, Husova 10 
do 2. 6.  
LUMÍR MOUČKA  - Obrazy a kres-

by z Číny

3. 6. – 25. 8.  
OLDŘICH SMUTNÝ  - monotypy

VŠPJ, Tolstého 16 
22. 5. – 9. 6.  
A BYLI POPRA VENI
Výstava k 65. výročí popravy P. 

Jana Buly a připomenutí všech v Jih-
lavě popravených politických vězňů. 
VŠPJ, Tolstého 16.

Zacheus, Komenského 20 
a Kafárie, Křížová 17

5. 5. – 31. 7. 
VÝSTAVU, CO ROZZÁŘÍ JIH-

LAVU, MÁ HONZA VOLF, TEN, 
CO NEUMÍ HRÁT GOLF           

Pořádá: Sdružení onkologických 
pacientů. 

 
Hluboká 1, Jihlava

tel. 565 597 859, 850 851
1. 6.  17.00 
VŠE O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ
Autentické výpovědi a fi losofi cký 

dopad fenoménu.
Přednáší spisovatel, scénárista a 

režisér Dalibor Stach.

5. 6.  16.00 
TVŮRČÍ DÍLNA
Výroba ručně šitého sešitu.
Lektorky: Magdaléna Kupková a 

Martina Pavlíčková. Vstupné 50 Kč.

5. 6.  18.00 
TICHÁ INKVIZICE 
Promítání fi lmu v rámci projektu 

Promítej i ty! – ve spolupráci s Europe 
Direct Jihlava. 

8. 6.  17.00 
DOVOLENÁ BEZ PROBLÉMŮ? 
Seminář Evropského spotřebitel-

ského centra ve spolupráci s Europe 
Direct Jihlava.

Vystoupí ředitelka Evropského 
spotřebitelského centra JUDr. Eva 
Petrážová. 

12. 6.  15.00 
DESKNI-TO!
Klub deskových her pro mladé, stu-

dovna pro mládež 3. poschodí.

16. 6.  16.00 
VYRÁBĚNÍ DÁRKŮ PRO UČI-

TELE
Pobočka Horní Kosov.

Městská knihovna
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Horácké divadlo
Komenského 22, tel. 

Prodej vstupenek 567 161 014, 
předplatné 567 161 049 

VELKÁ SCÉNA
1. 6.  10.00 
V. ZAJÍC: KOCOUR V BOTÁCH
Rodinná pohádka. O tom, jak nemá 

cenu fňukat – protože z každé šla-
mastyky je vždycky nějaká cesta ven. 
Komediantská pohádka pro celou 
rodinu, vhodná od 5 let.  

mimo předplatné

1. 6.  19.00 
AUGUST STRINDBERG: HRA  

SNŮ
Fantaskní hra
Agnes, dcera boha Slunce, sestou-

pí na Zem, aby zjistila, jaký je pozem-
ský život. Objevuje, že lidský úděl není 
lehký a že lidé neustále touží po ně-
čem, co nemohou mít. Vzrušující hra, 
která má logiku snu – všechno se může 
stát, všechno je možné… F/6

2. 6.  19.00 
P. PÖRTNER: SPLAŠENÉ 

NŮŽKY
Crazy komedie. 
Když se v poschodí nad kadeřnic-

kým salónem Splašené nůžky stane 
vražda, jedinými opravdu nestrannými 
pozorovateli a svědky jsou diváci v hle-
dišti. A jen na nich záleží, zda se podaří 
usvědčit vraha.

mimo předplatné

3. 6.  19.00 
AUGUST STRINDBERG: HRA  

SNŮ B/6

4. 6.  15.00 
JOSEF KROFTA: ZLATOVLÁS-

KA  
Pohádka k nakousnutí pro diváky od 

6 let.
Divadlo Drak Hradec Králové

5. 6.  19.00 
A. a V. MRŠTÍKOVÉ, M. 

KROBOT: ROK NA VSI
Dramatizace románové kroniky
Společenství jako limit, ale i záštita 

a ochrana pospolitosti. Podstatný je 
společný rytmus a řád…. Naše „malé 
lidské“ osudy na pozadí neúprosného 
koloběhu času a přírody.  mimo 
předplatné

7. 6.  19.00 
AUGUST STRINDBERG: HRA  

SNŮ O/6

8. 6.  19.00 
AUGUST STRINDBERG: HRA  

SNŮ T/6

9. 6.  19.00 
AUGUST STRINDBERG: HRA  

SNŮ C/6

12. 6.  19.00 
EDUARDO ROVNER: VRÁTI-

LA SE JEDNOU V NOCI
Duchařská komedie
Když se starý mládenec Manuel roz-

hodne oženit, očekává ho neuvěřitelné 
překvapení. Po deseti letech „odpočin-
ku v pokoji“ vstane jeho matka Fan-
ny z hrobu, aby na situaci dohlédla a 
nevěstu si osobně proklepla. m i m o 
předplatné 

13. 6.  17.00 
AUGUST STRINDBERG: HRA  

SNŮ M/6

14. 6. 19.00 
AUGUST STRINDBERG: HRA  

SNŮ D/6

15. 6. 19.00 
AUGUST STRINDBERG: HRA  

SNŮ L/6

16. 6. 19.00 
ROY KIFT: KA BARET Z LÁG-

RU
Hra se zpěvy
Příběh terezínského kabaretu v dra-

matickém zpracování současného 
britského autora. Tato hra se zpěvy 
vychází ze skutečného kabaretu, kte-
rý během 2. světové války fungoval v 
Terezíně. R/6

17. 6.  19.00 
KA TEŘINA TUČKOVÁ, DODO 

GOMBÁR: ŽÍTKOVSKÉ BOHY-
NĚ

Dnes již legendární drama o ženách, 
které „bohovaly“. X/5

MD Zlín

19. 6.  10.00 
V. ZAJÍC: KOCOUR V BOTÁCH 

mimo předplatné 

20. 6.  19.00 
 EDUARDO ROVNER: VRÁTI-

LA SE JEDNOU V NOCI H/6

21. 6.  19.00 
ROY KIFT: KA BARET Z LÁG-

RU  
DERNIÉRA  KV/6

22. 6.  16.00
ZAKONČENÍ SEZÓNY NA 

NÁMĚSTÍ
Masarykovo náměstí

22. 6.  19.00 
AUGUST STRINDBERG: HRA  

SNŮ U/6

23. 6.  19.00 
AUGUST STRINDBERG: HRA  

SNŮ K/6

24. 6.  19.00
 AUGUST STRINDBERG: HRA  

SNŮ G/6

27. 6.  19.00 
AUGUST STRINDBERG: HRA  

SNŮ J/6

28. 6.  19.00 
EDUARDO ROVNER: VRÁTI-

LA SE JEDNOU V NOCI 
mimo předplatné 

29. 6.  19.00 
BRDEČKA  - LIPSKÝ - BALAŠ – 

BROUSEK: 
ADÉLA JEŠTĚ NEVEČEŘELA
Muzikál
Stejně jako ve slavném fi lmu se i 

na jevišti setkáme s detektivem Nic-
kem Carterem, komisařem Ledvinou, 
Rupertem von Kratzmar a Květuš-
kou. Nicméně v našem muzikálu bude 
možná všechno trochu jinak.  mimo 
předplatné

MALÁ SCÉNA
2. 6.  17.00 
MICHAL SOPUCH: SPORTOV-

NÍ POHÁDKA      
Divadlo KUFR
Interaktivní příběh o lenivé školačce 

Božence Buchtové a zvláštní paní uči-

telce Bertě Rovné. Jihlavská rodačka 
Dáša Heiland Trávníková s loutkou. 
Pro diváky od 5 let. 

6. 6.  9.00
J. MAREK: AUTOPOHÁDKY 
Naše divadelní verze pohádek pro 

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

9. 6.  19.30
JEVGENIJ GRIŠKOVEC: SOU-

ČASNĚ
Ironické monodrama
Lukáš Matěj v monodramatu o rela-

tivitě našich představ a podivném 
souběhu událostí, pocitů, postojů a 
úsudků. Vše, co se ve světě děje, každý 
nový zážitek ovlivňuje každého z nás. 
Text bude inscenován poprvé v České 
republice. 

12. 6.  17.00 
R. ČECHURA , J. ŠALAMOUN: 

MAXIPES FÍK       
PREMIÉRA 
Divadelní interaktivní verze známé 

pohádky pro děti od 4 let. 

15. 6.  19.30 
JEVGENIJ GRIŠKOVEC: SOU-

ČASNĚ 

17. 6.  19.30 
P. VOGEL: NEJSTARŠÍ ŘEMES-

LO                   
DERNIÉRA 
Nevhodné do 15 let. Tragikomedie 

o ženách, kterým nezbývá než dřít do 
roztrhání těla. 

19. 6.  17.00 
J. MAREK: AUTOPOHÁDKY                                  
DERNIÉRA 
Naše divadelní verze pohádek pro 

předškoláky i školáky hraje „naživo“ 
písničky od Chinaski a vypráví příbě-
hy o tom, Jak  si  pan  Chrysler  koupil  
šoféra, O Plivníkovi, O princezně, kte-
rá se nesmála, nebo pohádku Účetní a 
víla.

21. 6.  19.30  
P. ŠIMÁK, K. JONÁŠOVÁ A 

SPOL.:  3 100°C MÉ KRVE
Dokumentární drama
Autentické výpovědi evropských 

matek, jejichž děti odešly a většinou 
zemřely na straně tzv. Islámského stá-
tu, jsou velkým otazníkem nad stavem 
naší společnosti. Sestaveno z autentic-
kých materiálů.

 
DIVADELNÍ KLUB HDJ
5. 6.  19.30 
JAZZ: J. J. JAZZMEN 
Zahrají tradiční jazz, dixieland a 

swing, okořeněný zkušenostmi z New 
Orleans. 

Divadlo Na Kopečku
Psychiatrická nemocnice, Brněnská 54, 

tel. 567 552 232, 
Dana Holíková 604 880 804 

5. – 6. 6.  17.00 
SLAVNOSTNÍ AKA DEMIE 

ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ DDM 
JIHLAVA, P. O.

Závěrečná prezentace celoroční čin-
nosti zájmových útvarů Domu dětí a 
mládeže v Jihlavě. Vstupné 30 Kč, děti 
do 15 let zdarma. 

Více informací na webu DDM Jihla-
va: www.ddmjihlava.cz

8. 6.   17.00 –19.00 
TANEČNÍ PŘEHLÍDKA  ORIEN-
TÁLNÍHO TANCE IŠTAR

Přehlídka všech skupin taneční-
ho zájmového útvaru Ištar, věnující-
mu se především orientálnímu tanci. 
Pořadatel: DDM Jihlava. Vstupné 50 
Kč, děti do 15 let zdarma.

Dům kultury, Tolstého 2
Předprodej vstupenek DKO Jih-

lava, tel. +420 604 293 037

10. 6.  14.00 
25. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍD-

KA  DĚTSKÝCH FOKLORNÍCH 
SOUBORŮ

Představí se nejlepší dětské soubo-
ry z celé České republiky. Z pověře-
ní a za fi nančního přispění Minis-
terstva kultury, Kraje Vysočina a 
statutárního města Jihlava pořádá 
NIPOS-ARTAMA Praha ve spolu-
práci s DKO s.r.o. Jihlava.

Vstup zdarma. Divadelní sál DKO 
Jihlava.

12. 6.  19.00 
VEŘEJNÁ PŘEDNÁŠKA  O 

UZDRA VENÍ PŘIROZENOU 
CESTOU PODLE UČENÍ BRU-
NA GRÖNINGA

Na přednášku je třeba se nahlásit 
na tel. 607 909 462.       

Vstup volný - dobrovolné dary vítá-
ny.

20. 6.  19.00 
PETR KOLEČKO: ŽENA ZA 

PULTEM 2
Divadlo Kalich. Legendární vše-

vědoucí levicová prodavačka se vra-
cí ve vizionářské komedii! Hrají Jiří 
Lábus a Oldřich Kaiser. 

Vstupné: 410, 350 Kč. ON-LINE 
prodej na www.dko.cz

Pořadatel: Zbyněk Židek. Divadel-
ní sál DKO Jihlava.

21. 6.  17.00 
GYMNASTICKÝ DEN 
Pořádá: Sportovní klub Jihlava, z. s. 

– oddíl moderní gymnastiky.
                                                          
DIOD

Divadlo otevřených dveří, Tyršova 
12, tel. 734 586 402

2. 6.  19.30 
TANEC PRA HA V JIHLAVĚ
Uri Shafi r (IL): Somewhere in 

Th e Now + projekce Mr. Gaga.
Somewhere in Th e Now je před-

stavením pro dva tanečníky a jed-
noho audiovizuálního umělce. Co 
se odehrává v živém představení 
skutečně naživo? Co je realita, a co 
fi kce? Tři muži a osm televizních 
obrazovek se pohybují po jevišti za 
zvuků hudby Ennio Morriconeho a 
vytvářejí nový prostor – krajinu, jež 
umožňuje ve stejnou chvíli pozoro-
vání zvenčí i zevnitř. Po představe-
ní následuje projekce tanečního fi l-
mu Mr. Gaga, který je nevšedním 
portrétem jedné z klíčových postav 
moderního tance, izraelského 
tanečníka Ohada Naharina. Délka 
představení 40 + 100 minut. Vstup-
né 160/80 Kč.

3. 6.  20.00 
SOUTHEAD VOL.I // DALYB 

(HAHA CREW)
Do jihlavského DIODu míří košic-

ký DJ/producent (a nyní už i raper) 
Dalibor Štofan aka Dalyb z uskupení 
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Haha crew, se svým dvouhodinovým 
DJ setem doplněným o jeho aktu-
ální live tvorbu. Na akci SOUTHE-
AD vol. I – hudba ohně, zaměřené 
výhradně na současné styly black 
music, ho také doplní jihlavská 58 
crew (Ugatorify, Humla, Mario...) 
a jejich speciální guest DJ J-Kid z 
jihlavských PIO Squad. Vstupné 
100/130 na místě.

7. 6.  19.30 
TANEC PRA HA V JIHLAVĚ
VerTeDance a Jaro Viňarský: Chy-

bění
„Proč máme stále pocit, že nám ně-

co chybí?“ Pětice charismatických 
tanečníků se ocitá ve světě defi no-
vaném emocionálně odtažitou zvu-
kovou stopou a výraznou světelnou 
krajinou. V ní každý z pětice hledá 
svůj prostor, objevuje ho, zkoumá, 
fyzicky pojmenovává a vymezuje. Je 
to přesně ten prostor, ve kterém se 
ocitá v nerovnoměrném rozložení 
sil. Představení o ztrátách, kte-
ré mohou být ziskem, vytvořil pro 
kolektiv VerTeDance držitel ame-
rické taneční ceny Bessie 2013 Jaro 
Viňarský. Vstupné 160/80 Kč.

8. 6.  20.20 
PECHAKUCHA NIGHT VOL. 

6 / BUDOUCNOST
Pozor! Akce se koná ve skladech na 

Městském nádraží v Jihlavě! 
Začátek 20.20 hodin. 
„Budoucnost nejen Jihlavy v dal-

ším vydání Pechakucha Night, ten-
tokrát mimořádně v prostoru skladů 
u městského nádraží, kde se „“náho-
dou““ zrovna koná festival Nultá 
generace 2017. Jihlava umí být velmi 
konzervativní město, ale v podhoubí 
to vře, a nejen že se tu neustále vyví-
jí technologické novinky v různých 
průmyslových provozech a výzkum-
ných centrech, ale taky se v blíz-
ké budoucnosti radikálně promě-
ní vzhled některých míst, na jejichž 
postupné chátrání jsme si už vlastně 
zvykli. Přijďte se s námi podívat do 
křišťálové koule a zasnít se nad tím, 
jak bude vypadat náš svět.

Vstupné 100/120 na místě. www.
diod.cz

11. 6.  16.00 
TANEC PRA HA V JIHLAVĚ
Mirka Eliášová: Momo
Lidé měří čas pomocí kalendá-

ře a hodin. Každý ale ví, že někdy 
může člověku připadat jediná hodi-
na jako celá věčnost, a jindy prch-
ne jako okamžik – podle toho, co v 
této hodině prožíváme. Čas a jeho 
prožívání. Tanečníci a děti, kteří se 
společně snaží o jeho zpřítomně-
ní, zpomalení, zastavení či vrácení. 
Interaktivní média a osobní fyzic-
ký kontakt diváka s děním na jeviš-
ti. Jedinečné představení MOMO, 
inspirované knihou Michaela Ende-
ho Děvčátko Momo a ukradený čas, 
je určené pro všechny věkové kate-
gorie, se zvláštním zaměřením na žá-
ky druhého stupně základních škol 
a nižších gymnázií. Pro děti od 9 let 
do 16 let. Vstupné 80 Kč.

13. 6.  17.00 
AKA DEMIE
Tradiční veřejná prezentace oddílů 

jihlavského Sokola uzavře školní rok. 
K vidění budou ukázky a speciální 
choreografi e oddílů Juda, Parkouru, 
FunGymu a dalších. 

Sokol Jihlava (tělocvična), 17 

hodin. Vstup zdarma. 

16. 6.  19.30 
DE FACTO MIMO: TŘETÍ 

SVĚTOVÁ LÁSKA 
Kamera! Akce! Dokumentární 

komedie o divadle, lásce a fi lmech, 
které si všichni natáčíme, aniž by-
chom se na ně chtěli dívat. Pokud 
chcete zažít něco výjimečného, 
musíte si to vymyslet, napsat, zor-
ganizovat, narežírovat, nazkoušet 
a zahrát. Nebo se přijďte podívat, 
jak to promítáme my. Hrají: Adéla 
Grossmannová, Markéta Holoubko-
vá, Martin Káca Kacafírek, Marké-
ta Ketnerová, Martin Skřítek Kolář, 
Michal Šaman Kouba, Kamila Kou-
bová, Karolína Koubová, Markéta 
Sokolová, Jiří Šalomoun, Pavel Ště-
pán, Jiří Varhaník a Jakub Vyvážil. 
Scénář a režie: Martin Skřítek Kolář 

Představení je přístupné od 15 let. 
Vstupné 100/80 Kč.

17. 6. 14.00 –17.00 
BLEŠÍ TRH
Pořadatel: Sdružení na podporu 

mezinárodního přátelství „Slunce“, 
o. s.

Prodává a nakupuje se vše zajímavé, 
co se doma najde, co je škoda vyho-
dit a jiným může dobře posloužit. 
Informace: www.slunceweb.cz.

27. 6.  17.00 
KOSMÍR
Oddíl Nového cirkusu pro děti při 

Sokole Jihlava
Závěrečné představení oddílu 

Nového cirkusu pro děti, který již 
třetím rokem trénuje v DIODu a 
funguje pod hlavičkou Sokola Jihla-
va. Děti od 7 do 15 let ukáží nevšed-
ní akrobatické kousky ve vzduchu i 
na zemi a provedou vás svým vlast-
ním vesmírem, plným záhadných 
planet a dobrodružství. Vstup zdar-
ma. 

28. 6.  19.30 
KRA ŤASY V DIODU
Jihlavské fi lmy
Všichni víme, že je v Jihlavě Vyš-

ší odborná škola grafi cká. Už málo-
kdo ale tuší, že na její půdě vznika-
jí studentské fi lmy a projekty, které 
se prezentují na největších českých 
fi lmových festivalech. Další vydání 
„Kraťasů“ tak bude zasvěceno pre-
zentaci nejnovější tvorby studentů, 
kteří právě teď dokončují své roční-
kové práce. Zatímco v loňském roce 
se jednalo především o animované 
fi lmy, letos si představíme i fi lmy dal-
ších žánrů. Projekce bude doplněna 
výběrem nejzajímavějších nových 
animovaných českých fi lmů. 

Vstup 90/70 Kč.

Family a Senior Point
Palackého 26, tel. 564 602 445, 

605 660 445 

7. 6.  14.00
CHOVÁNÍ V PŘÍPADĚ MIMO-

ŘÁDNÝCH SITUACÍ 
Přednáška, lektor Jakub Kosek
Zasedací místnost B 3.16, Krajský 

úřad Jihlava, Žižkova 57

13. 6.  15.30-16.30
TANEČKY S RA DKOU 
Pro děti 2,5-6 let.
Děti se učí základům tanečního 

pohybu s říkadly, lektorka Radka 

Marschalová. SŠ TRIVIS, Brněnská 
68, Jihlava.

14. 6.  10.00 –12.00 
TVOŘIVÉ KLUBÍČKO
Kreativní tvoření s malými dětmi, 

lektorka Kamila Nikodemová
Family Point Jihlava, Palackého 26.

14. 6.  14.00
 NENECHTE SVŮJ MOZEK 

ZAHÁLET 
Trénování paměti, lektorka Mgr. 

Marcela Rýpalová, 
Zasedací místnost B 3.16, Krajský 

úřad Jihlava, Žižkova 57

15. 6.  15.00 
ÚRA ZY O PRÁZDNINÁCH 
První pomoc s praktickými ukáz-

kami – pokračování úspěšné před-
nášky o poskytování 1. pomoci - pro 
všechny věkové kategorie, lektor 
Zdeněk Veselý, DiS. Zasedací míst-
nost B 3.16, Krajský úřad Jihlava, 
Žižkova 57.

19. 6.  13.00 –16.00
ALZHEIMER PORA DNA 

VYSOČINA 
Lektorka Mgr. Marcela Rýpalová. 
Senior Point Jihlava, Palackého 26. 

Pouze pro objednané klienty.

21. 6.  14.00 
PROCHÁZKA  PO MĚSTECH 

SEVERNÍ ITÁLIE 
II. část, s akademickým malířem 

Vladimírem Netoličkou. 
Zasedací místnost B 3.16, Krajský 

úřad Jihlava, Žižkova 57.
Prosíme o přihlašování na všechny 

akce ve Family a Senior Pointu Jihla-
va, Palackého 26 – osobně, telefonic-
ky nebo emailem (tel. 605 660 445, 
jihlava@familypoint.cz).

Centrum pro rodinu Vysočina
Chlumova 3 

8. 6. – 29. 6.  9.00 - 11.00
JAK SE VRÁTIT DO PRÁCE 
Jak napsat životopis a motivační 

dopis, příprava na přijímací pohovor, 
jak sladit práci a rodinu. Vždy čtvr-
tek 9 - 11 hod, cena: 590 Kč, lektor: 
Ing. Slavka Dokulilová. Po předcho-
zí domluvě je během kurzu zajištěno 
hlídání dětí.  Přihlásit se lze do 5. 6. 
na programy@centrumrodin.cz.

20. 6.  17.00 
KDY JÍT K LÉKA ŘI?
Beseda s MUDr. Hanou Kalčíko-

vou.
Rodiče se mohou pediatra zeptat 

a prodiskutovat s ním vše, co je v 
oblasti péče o zdraví dětí zajímá. Od 
17 hod, bez objednání, zdarma, po 
předchozí domluvě je zajištěno bez-
platné hlídání dětí.

ZOO Jihlava
Březinovy sady 10, tel. 567 573 730 
1. 6. – 30. 9.   11.00 a 15.00
DRA VCI NAD HLAVAMI
Krása dravých ptáků a sov zblízka – 

letové ukázky probíhají za příznivé-
ho počasí každý den kromě pondělí 
pod vedením zkušených sokolníků. 
Vždy v 11 a 15 hodin v sadu naproti 
Australské farmě.

2. 6.  18.00 
NOC SNŮ 
Plníme sny onkologicky nemoc-

ným dětem.

Rezervace předem na telefonním 
čísle 567 573 777.

3. 6.  10.00 
DEN DĚTÍ V ZOO
Program pro děti s Volnoletci – 

skupinou volného létání papoušků – 
a další doprovodné aktivity pro děti 
v areálu zoo.

Kdo přinese vysloužilý elektrospo-
třebič, získá volnou dětskou vstu-
penku do zoo na tento den (od 10 
do 15 hodin).

Pořadatel: Zoo Jihlava, Elektrowin

21. 6.  11.00 
SVĚTOVÝ DEN ŽIRA F V ZOO
Nejdelší den v roce, věnovaný nej-

vyšším zvířatům. Od 11 do 16 hodin 
žirafí stezka, komentované krmení 
žiraf a výtvarné tvoření (kdo přinese 
již hotový žirafí obrázek, získá drob-
nou odměnu, a obrázky vystavíme v 
pavilonu žiraf).

Od 19 do 21 hodin speciální večer-
ní žirafí program – nutná rezervace a 
platba (150,- Kč) předem prostřed-
nictvím e-shopu na www.zoojihla-
va.cz nebo na vstupních pokladnách 
zoo.

Kino Dukla
Jana Masaryka 20, tel. 731 989 428 

1. a 8. 6. v 17.00, 2., 3., 7., 10. a 
17. 6. v 19.30

WONDER WOMAN
Akční, dobrodružný, fantasy / USA 

/ 141min / PREMIÉRA  / titulky, 
dabing; 2D, 3D / 2D 110,-; 3D 140,- 
/ 12+

Režie: P. Jenkins/ Hrají: Gal 
Gadot, Robin Wright, Chris Pine, 
Connie Nielsen, David Th ewlis

1. a 6. 6. v 17.30, 12. 6. v 19.30
ZABIJÁCI Z MALOMĚSTA
Komedie, krimi / Dánsko / 90min 

/ titulky / 90,-
Režie: O. Bornedal/ Hrají: Nicolas 

Bro, Ulrich Th omsen, Mia Lyhne, 
Lene Maria Christensen

1. 6. v 19.30, 4. a 11. 6. v 17.00
LOUPEŽ VE VELKÉM STYLU
Komedie / USA / titulky/ 100,-
Režie: Z. Braff / Hrají: Alan Arkin, 

Michael Caine, Morgan Freeman

1., 2., 3., 9. a 13. 6. ve 20.00, 18. 
6. a 2. 7. v 19.30, 2. a 3. 6. v 17.30, 
16. 6. v 17.00

PIRÁTI Z KA RIBIKU: 
SALAZAROVA POMSTA

Akční, dobrodružný, fantasy / USA 
/ 129min / titulky, dabing; 2D, 3D 
/ 3D 150,- děti 130,-; 2D 130,- děti 
110,-

Režie: J. Rønning, E. Sandberg/ 
Hrají: Johnny Depp, Javier Bardem, 
Kaya Scodelario, Geoff rey Rush

2. 6. v 17.00, 4., 11., 12., 20. a 25. 
6. ve 20.00

VETŘELEC: COVENANT
Sci-fi  thriller / USA / 122min / 

titulky / 130,- (od 11. 6. 120,-)
Režie: R. Scott  / Hrají: Michael 

Fassbender, Katherine Waterston, 
Billy Crudup, Danny McBride

3. 6. v 15.00, 18. 6. v 15.30
BALERÍNA
Animovaný / Kanada, Francie / 

89min / dabing / 3. 6. 60,- a 18. 6. 
90,-

Režie: E. Summer, É. Warin
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3. a 11. 6. v 15.30, 18. 6. v 17.00, 
25. 6. v 17.30

ŠPUNTI NA VODĚ
Rodinná komedie / ČR / 83min / 

100,- (3. 6. 60,-)
Režie: J. Chlumský/ Hrají: Hynek 

Čermák, Anna Polívková, Táňa Vil-
helmová, Jiří Langmajer, Pavel Liška

3. a 21. 6. v 17.00, 9. a 18. 6. 
v 17.30, 25. 6. v 19.45, 6. 6. ve 
20.00

Z PAŘÍŽE DO PAŘÍŽE
Dobrodružný, drama / Francie / 

110min / dabing / 110,-
Režie: Ch. Duguay/ Hrají: Dorian 

Le Clech, Batyste Fleurial Palmieri, 
Patrick Bruel, Elsa Zylberstein

4. 6. v 15.00
OZZY
Animovaný / Španělsko / 91min / 

dabing / 60,-
Režie: A. Rodriguez, N. La Casa

4. a 10. 6. v 15.30, 18. 6. v 15.00
ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ 

VESNICE
Animovaný / USA / 88min / 

dabing / 100,- (4. 6. 60,-)
Režie: K. Asbury

4. 6. v 17.30, 14. 6. v 17.00, 5. a 
11. 6. v 19.30, 21. 6. v 17.30

STRÁŽCI GALAXIE VOL. 2
Akční, dobrodružný / USA / 

136min / titulky, dabing 2D / 100,- 
/ 12+

Režie: J. Gunn/ Hrají: Chris Pratt , 
Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin 
Diesel, Bradley Cooper

4. 6. v 19.30, 14. 6. ve 20.00
I DVA JSOU RODINA
Komedie, drama, / Francie / 

118min / titulky / 80,-
Režie: H. Gélin / Hrají: Omar Sy, 

Clémence Poésy, Antoine Bertrand, 
Gloria Colston, Anna Cott is

5. 6. v 17.00, 26. 6. v 17.30
MASARYK
Drama, historický, životopisný / 

ČR / 113min / 90,-
Režie: J. Ševčík / Hrají: Karel 

Roden, Oldřich Kaiser, Eva Herzigo-
vá, Robert Jaškow, Emília Vášáryová

5. 6. v 17.30
ÚKRYT V ZOO
Historický, drama / USA, Velká 

Británie / 127min / titulky / 90,- / 
12+

Režie: N. Caro/ Hrají: Jessica 
Chastain, Daniel Brühl, Johan Hel-
denbergh, Martha Issová, Martin 
Hofmann

5. 6. ve 20.00
DANCER
Dokumentární, taneční, životopis-

ný / V. Británie / 85min / 150,- / 
12+

Režie: S. Cantor

6. 6. v 17.00, 19. a 27. 6. ve 20.00, 
13. 6. v 17.30, 14. 6. ve 14.30

ZAHRA DNICTVÍ: RODINNÝ 
PŘÍTEL

Milostné drama / ČR / 115min / 
110,-

Režie: J. Hřebejk / Hrají: Ondřej 
Sokol, Aňa Geislerová, Martin Fin-
ger, Jiří Macháček, Gabriela Míčová, 
Klára Melíšková, Karel Dobrý, David 
Novotný, Lenka Krobotová

6. 6. v 19.30, 17. 6. v 15.00
KRÁSKA  A ZVÍŘE
Rodinný / USA / dabing (6. 6. 

titulky) / 100,-
Režie: B. Condon/ Hrají: Emma 

Watson, Dan Stevens, Luke Evans

10. a 22. 6. v 17.00, 7. 6. v 17.30, 
18. 6. ve 20.00

CUKY LUKY FILM
Komedie / SR / 112min / 110,-
Režie: K. Janák/ Hrají: Peťa Polni-

šová, Zuzana Šebová, Zuzana Mari-
anková, Juraj Brocko

7. a 28. 6. ve 20.00
POLINA
Drama / Francie / 112min / titul-

ky / 100,-
Režie: A. Preljocaj/ Hrají: Juliett e 

Binoche, Niels Schneider, Alexej 
Guskov, Miglen Mirtchev

8. 6. v 17.30
DENÍK STROJVŮDCE
Drama / Srbsko, Chorvatsko / 

85min / titulky / 100,-
Režie: M. Radovic/ Hrají: Lazar 

Ristovski, Mirjana Karanović, Mla-
den Nelevic, Nina Jankovic

8., 10. a 17. 6. ve 20.00, 14., 16. a 
29. 6. v 19.30, 11. a 20. 6. v 17.30, 
9. a 24. 6. v 17.00

MUMIE
Akční, dobrodružný / USA / 

115min / PREMIÉRA  / titulky, 
dabing; 2D, 3D / 3D 150,-; 2D 130,-  
12+

Režie: A. Kurtzman/ Hrají: Tom 
Cruise, Sofi a Boutella, Annabelle 
Wallis, Russell Crowe

8. 6. v 19.30, 12. 6. v 17.00, 28. 6. 
v 17.30

SMRTIHLAV
Historický, akční, drama / Francie 

/ 119min / PREMIÉRA  / titulky / 
110,- / 12+

Režie: C. Jimenez/ Hrají: Jason 
Clarke, Rosamund Pike, Mia 
Wasikowska, Jack Reynor, Jack 
O´Connell

9. 6. v 19.30
BERLÍNSKÁ FILHARMONIE - 

„NOVOSVĚTSKÁ“ S GUSTAVO 
DUDAMELEM

Koncert / 140min / 250,- (studen-
ti a senioři 200,-)

Závěr orchestrální sezóny nabí-
zí vzrušující a rozmanitý program v 
podobě „Novosvětstké“, pod taktov-
kou hvězdného dirigenta Gustava 
Dudamela. „Nejžhavější dirigent na 
planetě“ - New York Times o Gusta-
vu Dudamelovi

10. 6. v 15.00, 25. 6. a 1. 7. 
v 15.30

PŘÍŠERKY POD HLADINOU
Režie: J. S. Gurpide

11. 6. v 15.00, 17. 6. ve 14.45
MIMI ŠÉF
Animovaná komedie / USA / 

97min / dabing / 110,- (děti 90,-)
Režie: T. McGrath

12. a 19. 6. v 17.30
ZTRA CENÉ MĚSTO Z
Akční, dobrodružný / USA / 

141min / titulky/ 100,- / 12+
Režie: J. Gray/ Hrají: Charlie Hun-

nam, Tom Holland, Robert Patt in-
son, Sienna Miller

13. 6. v 19.30
RA W
Drama, horor / Belgie, Francie / 

99min / 90,- / 18+
Režie: J. Ducournau/ Hrají: Garan-

ce Marillier, Ella Rumpf, Rabah Nait 
Oufella

27. 6. v 19.30, 13. 6. v 17.00
SIBIŘSKÝ DENÍK
Drama, životopisný / Lotyšsko, 

Finsko / 120min / titulky / 110,-
Režie: V. Kairišs/ Hrají: Sabine 

Timoteo, Edvíns Mekšs, Baiba Bro-
ka

14. 6. v 16.00
BÁBA Z LEDU
Drama, komedie / ČR / 106min / 

90,- / 12+
Režie: B. Sláma / Hrají: Zuzana 

Kronerová, Pavel Nový, Marek Dani-
el, Tatiana Vilhelmová, Alena Mihu-
lová

14. 6. v 18.00
PÁTÁ LOĎ
Drama / Slovensko / 85min / 90,-
Režie: I. Grófová/ Hrají: Vanessa 

Szamuhelová, Matúš Bačišin, Katarí-
na Kamencová

15. 6. v 17.00
SKA UTI BEZ LILIE
Dokumentární / ČR / 52min / 

50,- (prodej na místě v den projek-
ce)

Režie: V. Portel

15. 6. v 17.30, 21. 6. ve 20.00
KRÁL ARTUŠ: LEGENDA O 

MEČI
Akční, dobrodružný / V. Británie, 

USA / 126min / titulky / 100,- / 
12+

Režie: G. Ritchie/ Hrají: Charlie 
Hunnam, Jude Law, Àstrid Bergès-
Frisbey, Djimon Hounsou

15. a 20. 6. v 19.30, 17., 24. 6. a 
1. 7. v 17.30

EXTRÉMNÍ RYCHLOST
Akční, thriller / Francie / 94min / 

PREMIÉRA  / titulky / 110,- / 12+
Režie: A. Negret/ Hrají: Simon 

Abkarian, Ana de Armas, Scott  
Eastwood, Gaia Weiss, Clemens 
Schick

15. a 16. 6. ve 20.00, 17. 6. 
v 17.00, 23. 6. v 17.30

POBŘEŽNÍ HLÍDKA 
Akční komedie / USA / 119min / 

PREMIÉRA  / titulky / 120 / 15+
Režie: S. Gordon / Hrají: Dway-

ne Johnson, Zac Efron, Alexandra 
Daddario, David Hasselhof, Pamela 
Anderson

16. 6. v 17.30, 26. 6. ve 20.00
THE CIRCLE
Th riller, sci-fi  / USA / 90min / 

titulky / 100,-
Režie: J. Ponsoldt/ Hrají: Tom 

Hanks, Emma Watson, John Boyega, 
Bill Paxton

19. 6. v 17.00
RA NDE NASLEPO
Romantická komedie / Německo 

/ 111min / dabing / 90,-
Režie: M. Rothemud/ Hrají: 

Kostja Ullmann, Jacob Matschenz, 
Anna Maria Mühe, Alexander Held

19. 6. v 19.30
LADY MACBETH
Drama / V. Británie / 89min / 

titulky / 100,- / 15+
Režie: W. Oldroyd/ Hrají: Floren-

ce Pugh, Cosmo Jarvis, Paul Hilton

20. 6. v 17.00
NAPROSTÍ CIZINCI
Komedie / Itálie / 93min / titulky 

/ 90,-
Režie: P. Genovese/ Hrají: Giu-

seppe Batt iston, Anna Fogliett a, 
Marco Giallini, Edoardo Leo

22. 6. v 17.30
GLORY
Drama, komedie / Bulharsko, Řec-

ko / 101min / titulky / 90,- / 12+
Režie: K. Grozeva, P. Valčanov/ 

Hrají: Stefan Denoljubov, Margita 
Goševa

24. 6. v 15.30
ZPÍVEJ
Animovaná komedie / USA / 

110min / dabing / 80,-
Režie: G. Jennings

22., 23., 24. 6. a 1. 7. ve 20.00, 
30. 6. v 17.30

HOLKY NA TAHU
Komedie / USA / PREMIÉRA  / 

titulky / 120,- / 15+
Režie: L. Aniello/ Hrají: Scarlett  

Johansson, Kate McKinnon, Jillian 
Bell, Ilana Glazer, Zoë Kravitz, Paul 
W. Downs

22., 23., 24., 28., 30. 6. a 1. 7. 
v 19.30, 27. 6. v 16.45, 25., 29. 6. a 
2. 7. v 17.00

TRA NSFORMERS: POSLED-
NÍ RYTÍŘ

Akční, sci-fi  / USA / PREMIÉRA  
/ titulky, dabing; 2D, 3D / 2D 130,-; 
3D 150,- / 12+

Režie: M. Bay/ Hrají: Anthony 
Hopkins, Mark Wahlberg, Laura 
Haddock, John Goodman, Isabela 
Moner

23. a 26. 6. v 17.00, 24. a 25. 6. 
v 16.45, 29. 6. a 2. 7. v 15.00, 30. 
6. v 15.15

AUTA 3
Animovaný / USA / dabing / 130,- 

(děti 110,-)
Režie: Brian Fee

26. 6. v 19.30
COOLTÚRA 
Dokumentární / Slovensko / 

68min / Filmový klub / 50,-
Ochutnávka z blížící se Letní fi l-

mové školy v Uherském Hradišti. 
Režie: M. Remo / Hrají: Zuzana 

Fialová, Vilo Rozboril, Patrik „Ryt-
mus“ Vrbovský, Richard Müller

27. 6. v 17.00
NA MLÉČNÉ DRÁZE
Drama / Srbsko / 125min / titulky 

/ 90,-
Režie: E. Kusturica/ Hrají: Monica 

Bellucci, Emir Kusturica, Sergej Tri-
funović, Zoran Cvijanovic

29. a 30. 6., 1. a 2. 7. ve 14.45, 
29. 6. a 2. 7. v 17.30, 30. 6. a 1. 7. 
v 17.00

JÁ, PADOUCH 3
Animovaný / USA / PREMIÉRA  

/ dabing; 2D, 3D / 2D 130,- (děti 
110,-); 3D 150,- (děti 130,-)

Režie: P. Coffi  n a K. Balda

29., 30. 6. a 2. 7. ve 20.00
VŠECHNO ÚPLNĚ VŠECHNO
Romantický / USA / 96min / 

PREMIÉRA  / titulky / 110,- / 12+



Režie: S. Meghie / Hrají: Amand-
la Stenberg, Nick Robinson, Anika 
Noni Rose, Ana de la Reguera

7. 6. v 17.00 
MÉDIA A DOKUMENT: 

NAUČTE SE PSÁT BLOG 2 
Vstupné na obě lekce: studenti – 

100 Kč; pracující – 200 Kč

21. 6. v 19.30 
MŇÁGA - HAPPY END S 

FOTOGRA FEM A REPORTÉ-
REM DAVIDEM MACHÁČKEM 

Lekce CDF / 60,- (členové CDF 
40,-)

Kluby
SOUL music club, Žižkova 15, 

tel. 604 582 662 

2. 6.  22.00 
DJS POETA & AUSTRA LAN 

3. 6.  22.00 
DRUM DRIVE – DJ NEDRO 

ALL NIGHT 

9. 6.  22.00
ELECTROSWING PARTY 
To nejlepší z electro-swingu.

10. 6.  21.00 
GIPSY ROSE V SOULU!

16. 6.  21.00 
OLDIES PARTY

17. 6.  21.00 
DEPECHE MODE PARTY 

23. 6.  21.00 
ELECTRO HOUSE MADNESS 

– MICHAEL BURIAN

MAHLER JIHLAVA MUSIC 
FESTIVAL

18. 5. – 7. 7. 2017
HUDBA TISÍCŮ
Program uvnitř vydání.

Koncerty
3. 6.  13.00 
DEN JEŽKA 
Tato pivovarská akce má v regionu 

letitou tradici. Návštěvníci se mohou 
těšit na skvělé jihlavské pivo, bohatý 
hudební program, komentovanou 
degustaci, školu čepování, a samo-
zřejmě prohlídky pivovaru.

Program: Lady Kate, Voxel, Prague 
Conspiracy, Horkýže Slíže, Škwor

Vstupné na místě 240 Kč, v před-
prodeji 190 Kč 

Pivovar Jihlava, 13 – 22 hodin.

6. 6.  19.30 
PĚVECKÉ SDRUŽENÍ CAM-

PANULA JIHLAVA
Pavel Jirák, sbormistr 
Po spolupráci při prvním provede-

ní Mahlerovy třetí symfonie v Jihlavě 
a po návratu sboru ze 34. zahraniční 
koncertní cesty do Itálie Campanu-
la svým předprázdninovým koncer-
tem mj. připomene letošní význam-
né výročí českých skladatelů Zdeňka 
Lukáše a Petra Ebena (+ 2007).

Vstupné v předprodeji: 100 a 50 
Kč. Na místě 120 a 60 Kč.

Předprodej: Knihkupectví Otava, 
Orbis Pictus, Jitka.

Velká gotická síň radnice, 19.30 
hodin. 

12. 6.  16.00 
KONCERT SBORŮ 

DPS Radost a DPS Gaudium ZUŠ 
Jihlava, sbormistr P. Sobotka, DPS 
Mašinka MŠ Demlova – sbormistry-
ně J. Fridrichovská. 

Gotická síň jihlavské radnice.

14. 6.  18.00 
...A ŠMYTEC!
Koncert smyčcového oddělení 

ZUŠ, www.zus-jihlava.cz
Dělnický dům, Žižkova 15.

15. 6.  14.30 
KONCERT HUDBY HRA D-

NÍ STRÁŽE A POLICIE ČESKÉ 
REPUBLIKY KE DNI POLICIE 
ČR

V rámci koncertu v Jihlavě zazní 
nejen slavné světové melodie z poli-
cejních a kriminálních fi lmů a seriá-
lů, ale posluchači se mohou těšit na 
některé populární melodie od zná-
mých českých i světových autorů.

Vstup na koncert je zdarma. Pořa-
datel: Krajské ředitelství policie kra-
je Vysočina. 

Akce se koná pod záštitou pana 
primátora, pana hejtmana a pana 
policejního prezidenta. 

Park Gustava Mahlera, 14.30 
hodin.

16. 6. 18.00
 OD GOTIKY PO BAROKO
Se svým repertoárem vystoupí 

severočeský vokálně-instrumentální 
soubor SoliDeo. V průběhu večera 
zazní na dobových nástrojích sklad-
by české, latinské, italské a španěl-
ské. Předprodej vstupenek je zajiš-
těn na pokladně jihlavského muzea, 
rezervace možná na: oberreiterova@
muzeum.ji.cz. 

Vstupné 150/100 Kč. Kongre-
sový sál jihlavského hotelu Gustav 
Mahler.

17. 6.  13.00 
JIHLAVA´S NOT DEAD FEST
Bermudskej Kvádr, RV – 4, Just 

War, Ilegality, High St. Holigans, 
Začiatok Konca, 

Houba, Vision Days, BOY, Th e 
Fialky. Vstup 300 Kč.

Areál letního kina – amfi teátr Jihla-
va, od 13 hodin.

23. 6.  17.00 
HOUSLOVÝ KONCERT LADI-

SLAVA HINTNAUSE - ABSOL-
VENTA PRA ŽSKÉ AMU A 
PROF. KOTMELA 

Koncertní sál ZUŠ, Masarykovo 
náměstí 16.

26. 6.  18.00 
SETKÁNÍ S MELODIÍ 
Melodie posluchačům nabídne 

nahlédnutí do světa spirituálů a hos-
tem koncertu bude dětský rytmický 
soubor  HAKUNA MATATA z Jin-
dřichova Hradce.

Pořadatel: JSPS Melodie, www.
melodiejihlava.cz

Rajský dvůr hotelu Gustav Mahler, 
Křížová 4, 18 hodin.

29. 6.  19.30 KONCERT AP-
PENDIXIE 

Výborná pražská kapela, zaměřují-
cí se na jazz a swing 20., 30. a 40. let. 
Vstupné 100 Kč. Café Etage, Masa-
rykovo nám. 39, 19.30 hodin. 

Přednášky
14. 6.  18.00
 CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁ-

NÍ: BOSNA A HERCEGOVINA

Vstup zdarma.
Pořádá: Katedra cestovního ruchu 

VŠPJ a cestovatelský klub JihlaVAN-
DR. 

Posluchárna P3 Vysoké školy poly-
technické Jihlava, Tolstého 16, 18 
hodin.

15. 6.  17.00
ODHALENÉ ZÁHADY MĚSÍČ-

NÍ ASTRONOMIE ANEB KA CH-
NY NA MĚSÍCI 

Přednáška Bc. Miloše Podařila u 
Jihlavské astronomické společnosti, 
začátek v 17 hodin. Muzeum Vysoči-
ny Jihlava. 

20. 6.  17.00 
SKLÁŘSTVÍ NA VYSOČINĚ – 

HISTORIE A SOUČASNOST
Přednáší MgA. Jiří Jedlička, Mgr. 

Aleš Knápek a Václav Šilhánek, začá-
tek v 17 hodin. Muzeum Vysočiny 
Jihlava.

24. 6.  15.00 
ZAMOTANÉ OBRÁZKY
Výtvarná dílna pro děti od 3 let. 

Přihlášení: Pavlína Pitrová – 604 
875 412, pavlinarez@seznam.cz

OGV I, Komenského 10.

27. 6.  17.00
JIHLAVA VE FOTOGRA FIÍCH 

VIII.
Přednáška ak. Mal. Martina Kosa, 

začátek v 17 hodin. Muzeum Vysoči-
ny Jihlava. 

Ostatní akce
Každé pondělí 
MYKOLOGICKÁ PORA DNA
Každé pondělí od 16 – 17 hodin 

v předsálí expoziční budovy Muzea 
Vysočiny Jihlava. 

3. 6.  13.00
DEN DĚTÍ
Pořádá Hitrádio Vysočina a statu-

tární město Jihlava.
Celým odpolednem provedou 

Milan Řezníček a Hela Dvořáko-
vá. Můžete se těšit na animační pro-
gram, soutěže, ale i na řadu vystou-
pení. Již tradičně nás navštíví Michal 
Nesvadba, dále pak hudební vystou-
pení od písničkáře Pekaře a skupi-
ny Maxim Turbulence. Můžete zde 
vidět i exhibiční bikové adrenalino-
vé vystoupení od RideWheel, dřevo-
rubeckou show, taneční vystoupení 
z DDM Jihlava i zumbu. 

V areálu letního kina v Jihlavě, 13 
hodin.

3. 6.  13.00 
PIKNIK NA KEŤÁSKU
Přineste si deky, dobré jídlo a pití, 

nabídněte ostatním. Uspořádejte 
bleší trh, nebo vystavte na šňůrách 
mezi stromy svoje výtvarno. Můžete 
hrát divadlo, nebo na co Vás napad-
ne, ale hlavně: zazděná jeptiška se 
těší na Váš obrázek!

Akce se koná za každého počasí!
Akusticky vystoupí: 
Divadlo Malvína   13 hod.
Lu a Džigolos         14 hod.
Čerstvě natřeno     16 hod.               
Mojše band             17 hod.    
Spolek Ji.na.k a všichni, kteří se při-

dají, www.jinak.net           
Park Keťásek, pod autobusovým 

nádražím v Jihlavě, u tunelu.              

6. 6.  9.00
SBÍRKA  JÍZDNÍCH KOL A 

CYKLOPOTŘEB PRO AFRIKU
U vyhodnocení kampaně Do práce 

na kole.
Masarykovo náměstí, 9 – 17 hodin. 

www.kolaproafriku.cz
8. 6.  18.00 
POUTNÍK V HAMBURKU
Doprovodný program výstavy 

„Bratři Foersterovi – umělci tónu, 
slova i palety“

Z pamětí J. B. Foerstera předčítá 
Lukáš Matěj, volná prohlídka výsta-
vy během večera.

Pořádá Dům Gustava Mahlera ve 
spolupráci s Horáckým divadlem 
Jihlava a Café Gustav Mahler. Vstup 
zdarma

Doporučujeme rezervaci u obsluhy 
kavárny: 773 064 106. 

Café Gustav Mahler, Znojemská 4, 
18 hodin. 

9. 6. 
NOC KOSTELŮ  
Kulturní program pro širokou 

veřejnost ve 4 jihlavských kostelích:
Kostel Nanebevzetí Panny Marie – 

ul. Matky Boží
17.00 Mše svatá, s hudebním 

doprovodem dětí 
18.00 Začátek jihlavského příběhu, 

a ještě něco navíc  - příběhem nás 
provede Mgr. Silvie Čermáková 

18.00 Dílny pro děti - Enkaustika 
- obrázky voskovkami a žehličkou, 
Půjdem spolu do Betléma …vyro-
bené ovečky začnou své putování do 
Betléma 

19.15 Biblické tance - modlitba 
myslí i tělem

20.30 Chœur Radio Ville-Marie 
(CRVM) - sbor z kanadského Qué-
becu vede sbormistr Simon Fournier

21.30 Chvály - setkání v písni, 
modlitbě a společenství mládeže

22.00 Než půjdeme spát - slovo o. 
Kryštofa

V prostorách kostela si můžete 
prohlédnout výstavu „Od Františka 
k Františkovi“ = od sv. Františka k 
papeži Františkovi. 

Životopisná data, modlitby a 
důležité věci v životech obou Fran-
tišků, doplněné obrázky dětí.

Kostel sv. Ignáce – Masarykovo 
náměstí

19.00 Muzikál Jesus Christ 
Supermlád - amatérské divadlo Spo-
jené farnosti 

21.00 Varhanní koncert v podání 
Petra Sobotky

21.30 Duchovní místa Vysočiny - 
přednáška historika Michala Steh-
líka 

22.30 Noční modlitba, čtení z 
Bible

Během celého večera (od 19 
hodin): cestovatelská fotoprezentace 
Pěší pouť z Lourdes do Santiago de 
Compostela, Vyrábění pro každého 
– origami svícen, Vědomostní kvíz

Kostel Povýšení sv. Kříže – ul. 
Křížová

20.00, 21.00 a 22.00 Labyrint 
světa a lusthauz srdce - čtení z 
J.A.Komenského a zpěv bratrských 
písní

Kostel apoštola Pavla – ul. Husova
18.30 Prohlídka kostela
19.30 Koncert žáků dechového 

oddělení ZUŠ Jihlava
21.30 Koncert žáků varhanního 

oddělení ZUŠ Jihlava
Pořadatel: Centrum pro rodinu 

Vysočina, z.s., www.centrumrodin.cz
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10. 6.  9.00 
O BODLINKU JIHLAVSKÉHO 

JEŽKA 
Druhý ročník nepostupové soutěž-

ní přehlídky mažoretkových skupin.
Uzávěrka přihlášek 10. května 2017.
Od 9 prezence, od 10 slavnostní 

zahájení, předpokládaný konec 15 
hodin.

Startovné 90,- za mažoretku, vstupné 
pro diváky 50,- za osobu.

Více informací na webu DDM Jihla-
va: www.ddmjihlava.cz

Sportovní hala SK Jihlava, ul. Okruž-
ní 2

10. 6. – 11. 6. 
EUROJACK JIHLAVA + JIH-

LAVSKÉ PIVNÍ PÁBENÍ
ME v dřevorubeckém sportu Euro-

jack. 
DISCIPLÍNY (začátek po oba dny 

v 12.30 hod.):
Sobota - kvalifi kace Eurojack: leží-

cí kmen, létající kotouče, ruční pila, 
házení sekerou (předpokládá se hoj-
nější účast českých závodníků, včetně 
D. Síly, opět se vrátí rumunský závod-
ník NAGY Botond).

Sobota - samostatné závody – 16.30 
hod.: Power Saw, lezení 10m (muži), 
Jack & JIll (NOVINKA  - řezání ruční 
pilou pro smíšené páry).

Belgická veřejnoprávní televize VRT 
bude natáčet reality show za účasti 
dvou belgických soutěžících (muž a 
žena). 

Neděle - samostatný závod – 11.00 
hod.: lezení 10m (ženy - pouze nahoru 
ke zvonku)

Neděle - fi nále Eurojack: ležící kmen, 
létající kotouče, ruční pila, springboard 
2 prkna, treetopping 10 metrů, házení 
sekerou.

Natáčí ČT Sport. 
PILNÍK (od 18.00 hod.)
Oldřich Vlček Band (Jihlava)
Nikdo Neví Nic (Praha)
Xavier Baumaxa (Litvínov)
MIDI LIDI (Brno)
Jihlavské pivní pábení – 7. ročník fes-

tivalu minipivovarů
Tradičně na vás čeká skvělé pivo od 

sládků z malých, rukodělných pivo-
várků, večerní dobrá muzika, a po celý 
víkend unikátní spojení s evropský-
mi závody dřevorubců EUROJACK. 
Vstup zdarma. 

12. 6.  8.00
 BEZPEČNĚ ZA VOLANTEM – 

PÉČE O ZRA K 
Pořádá Mezinárodní sdružení opti-

ků a optometristů ČR ve spolupráci se 
Zdravým městem Jihlava. Test zraku je 
pro všechny účastníky zdarma. Od 8 – 
12 hodin v prostorách MIC centra sta-
tutárního města Jihlava, Masarykovo 
nám. 97/1.

18. 6.  10.00 
VČELAŘSKÝ DEN – DEN 

MEDU A PÍSNIČKY
Místo konání: Hybrálec – Roubenka  

- bude značeno 
Místo pro parkování: parkoviště na 

návsi, nebo u jezdeckého areálu
Účastníci: včelařská i nevčelařská 

veřejnost
Hosté:  country kapela „AHOJ“
Odborný program:
10 Slavnostní zahájení a představení 

hostů 
10 – 12.30 Přednáška Ing. Sláma - 

chov matek
15 – 16.00      Přednáška Ing. Sto-

klásková  Hegerová - byliny pro lidské 
zdraví

16 – 17.00      Beseda s přednášející-
mi, odborníky a hosty 

Během celého odpoledne až do 
večerních hodin budou mezi jed-
notlivými přednáškami a besedami 
probíhat akce pro děti, volná prezen-
tace o včelařství, prohlídka vystave-
ných včelařských potřeb a procházka 
bylinkovou zahradou, s odborným 
výkladem.

21. 6.  9.00 
BEZPEČNÝ ŽIVOT NA VYSO-

ČINĚ – DEN POLICIE ČR
Představení složek IZS Kraje Vyso-

čina a dalších subjektů -  Městská poli-
cie Jihlava, Armáda ČR, BESIP, Kraj 
Vysočina, Město Jihlava, Zdravotní 
pojišťovna MVČR

9 – 12 hodin – dynamické i statické 
ukázky – určeno pro děti všech typů 
škol z celého kraje

13 – 16 hodin – statické ukázky – 
program prevence pro širokou veřej-
nost

Akce se koná pod záštitou pana pri-
mátora, pana hejtmana a pana policej-
ního prezidenta. 

Amfi teátr Jihlava.

22. 6.  14.00 
„VÍTÁNÍ LÉTA JIHLAVSKÝMI 

SENIORY“
Pořad plný veselého povídání a 

hudby. K poslechu a tanci hraje 
„Sádlo v pohybu“.

Pořádá: Svaz důchodců Č.R. z. s., 
místní organizace  Jihlava s podpo-
rou statutárního města Jihlavy.

Od 14 – 17 hodin v parčíku před 
sídlem Svazu důchodců, K. Světlé 
11.

23. 6. – 25. 6. 
JIHLAVSKÉ HAVÍŘENÍ A KON-

CERT BEZ HRA NIC
Program uvnitř vydání

28. 6.  19.00 
JIHLAVSKÉ DIVADELNÍ LÉTO 

– BENÁTKY POD SNĚHEM
Hraje Amadis Brno
Nathalie a Jean-Luc pozvou na 

večeři Christopha s jeho přítelkyní 
Patricií. Zatímco hostitelé překypu-
jí vzájemnou láskou, hosté se krátce 
předtím pohádali, a Patricie uraženě 
mlčí. Jena-Luc a Nathalie z toho 
usoudí, že jim nerozumí, protože 
není Francouzka. Patricie se nejdří-
ve naštve, pak se ale rozhodne, i přes 
Christophovy protesty, shromažďo-
vat charitativní dary pro svou zemi.

Pořadatel akce: Parolaart, s.r.o., 
www.Parolaart.cz

Partneři akce: Jihlavské listy, statu-
tární město Jihlava. Vstupné: zdarma

Parkán u Brány Matky Boží, 19 
hodin

28. 6. – 2. 7.   
JIHLAVSKÁ POUŤ
Pořadatel: F. Hubený. Masarykovo 

náměstí. 

30. 6.  8.00 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

DĚTSKÉHO DOMOVA JIHLA-
VA, LETNÍ  KULTURNÍ PÁSMO

Od 8 hodin budou probíhat komen-
tované prohlídky Domova, spojené s 
drobným občerstvením, v 10 hodin 
proběhne letní kulturní pásmo dětí z 
Dětského domova

Pořadatel: DDŠ Jihlava. Vstup volný. 
Dětský domov se školou, Dělnická 1, 

od 8 – 12 hod.

Sport
2. 6.  8.00 
TURNAJ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

V MALÉ KOPANÉ 
Od 8 - 12 hod. na umělé trávě hřiště 

Na Stoupách v Jihlavě.
Pořádá: Malá kopaná Jihlava, zapsa-

ný spolek.

3. 6.  8.00 
TURNAJ MLADŠÍHO DOROS-

TU V HOKEJBALU
Pořádá: Sportovní klub Jihlava, z. s. – 

oddíl hokejbalu
Hokejbalové hřiště SK Jihlava pod 

autobusovým nádražím, od 8 hodin.

3. 6.  10.00
BILLÁK 
NeVšední AMATÉRSKÝ triatlon 

pořádaný amatéry pro amatéry. 
0,3 km plavání, horská kola orientač-

ním způsobem cca 16 km ideální ces-
tou, 3 km běh. 

Startovné 150 Kč předem, 200 Kč na 
místě.

Start: 10 hodin, prezence do 9.15 
hodin. Kategorie muži, ženy, týmy, šta-
fety

Pořadatel: Tým www.odbilla.cz, 
Informace: www.odbilla.cz/akce/bil-
lak

Zborná u Jihlavy (Hostinec u Lípy).

5. 6.  14.00 
NORDIC/PRIESSNITZ 
walkingová procházka
Délka trasy: cca 8 km, nenáročný 

terén vhodný pro všechny věkové 
kategorie, bez ohledu na fyzickou 
kondici.

Program: nastavení holí účastní-
kům, rozcvička – zahřátí, instruktáž 
správné techniky nordic walkingu, 
chůze. Zastávka: ukázka a nácvik 
rehabilitačního dýchání, chůze, 
ochlazování dolních končetin, stre-
čink.  Pořadatel: Zdravé město Jih-
lava, www.jihlava.cz/zdravemesto. 
Masarykovo náměstí, 14 hodin.

10. 6.  10.00 
O BODLINKU JIHLAVSKÉHO 

JEŽKA 
Druhý ročník nepostupové soutěž-

ní přehlídky mažoretkových skupin.
Uzávěrka přihlášek 10. května 

2017.
Od 9 prezence, od 10 slavnostní 

zahájení, předpokládaný konec 15 
hodin.

Startovné 90,- za mažoretku, vstup-
né pro diváky 50,- za osobu. 

Sportovní hala SK Jihlava, ul. 
Okružní 2

10. 6. – 11. 6. 8.00 
ORION CUP 2017  
Turnaj v hokejbalu. Pořádá: Spor-

tovní klub Jihlava, z. s. – oddíl hokej-
balu

Hokejbalové hřiště SK Jihlava, pod 
autobusovým nádražím, od 8 hodin.

16. 6.  17.30 
OKOLO RUDNÉHO
Závod pro sportující veřejnost, 

okruh 4 km – lesní cesty a pěšiny. 
Pořadatel:  Běžec Vysočiny, o. s., 

www.bezecvysociny.cz
Start: v 17.30 – 18 hodin u dolní 

stanice lyžařské sjezdovky Jihlava – 
Zborná. 

 
21. 6.  8.00 
T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH 
Pořádá: Elitavers Akademy, z. s.      
Areál letního kina na Heulose, 8 – 

20 hodin

Turistika
11. 6.  10.00 
CYKLOJÍZDA NA KOLE PO 

STOPÁCH GUSTAVA MAHLERA 
Pořádá: Klub českých turistů, 

oblast VYSOČINA ve spolupráci se 
statutárním městem Jihlava a Občan-
ským sdružením Mahler 2000 u pří-
ležitosti hudebního festivalu Mahler 
Jihlava 2017 – Hudba tisíců

Program:
10.00 Slavnostní zahájení akce v 

Parku Gustava Mahlera v Jihlavě
10.15 Odjezd z Jihlavy po doporu-

čených trasách 
1. varianta: 
Jihlava, Park Gustava Mahlera – 

Věžní ul. – Tyršova ul. – park „Keťá-
sek“ - tenisové kurty – lávka přes 
řeku Jihlavu – Staré Hory – Humpo-
lecká ul. – Plandry – Vyskytná nad 
Jihlavou – Ježená – Jiřín – Maršovský 
rybník – Zbilidy – Šimanov – Větrný 
Jeníkov (kontrola a předání pamět-
ních listů v kulturním domě) – Bílý 
Kámen - Jihlava (cca 33 km).

2. varianta: 
Shodně s 1. variantou až do Větr-

ného Jeníkova (kontrola a předání 
pamětních listů v kulturním domě). 
– Zbinohy – Skorkov – Úsobí – Lípa 
– Petrkov a po cyklotrase č. 4153 do 
Havlíčkova Brodu (cca 45 km).

Odjezdy vlaků z Havlíčkova Brodu 
(včetně přepravy kol): 14.05; 16.05 
a 18.05 h.

Kontakt: ivana.svobodova@jihla-
va-city.cz, tel. 605 105 297

17. 6.   
9. HVĚZDICOVÝ POCHOD 

NA ČEŘÍNEK
KČT Čeřínek Jihlava – Dvoustov-

ka, IVV, PĚŠÍ, CYKLO.
Trasy 5 – 20 km. 
Kontakt: Jiří Veselý, tel. 604 456 

475, e-mail: jves31@seznam.cz 
Start libovolný, cíl: 15 hodin, turis-

tická chata na Čeřínku.

Změna programu vyhrazena!
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