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AŽ ČTYŘICET tisíc návštěvníků přilákal do Jihlavy hudební festival VysočinaFest. Zájem byl takový, že nebyla šance koupit lístky legálně na místě, a jednotlivé stage 
se plnily v průběhu koncertů do posledního místečka. Čtyři festivalové dny se obešly bez mimořádných excesů návštěvníků a zásahů policie. Foto: Lubomír Maštera

VZPOMÍNKA  NA OBĚTI JUSTIČNÍCH VRA ŽD
v neděli 6. srpna od 8.30 v kostele sv. Ignáce 

a od 10. hodin u památníku 
pro popravené v Tyršově ulici

FARMÁŘSKO-ŘEMESLNÝ JARMARK
v pátek 25. srpna od 9 do 16 hodin

Masarykovo náměstí

PROMENÁDNÍ KONCERTY DECHOVÝCH HUDEB
Masarykovo náměstí od 16 hodin

čtvrtek 3. 8. MUZIKA NTI LADISLAVA PRUDÍKA 
čtvrtek 10. 8. VYSOČANKA 

čtvrtek 17. 8. HAVLÍČKOBRODSKÁ 12
čtvrtek 24. 8. MALÁ MUZIKA  NAUŠE PEPÍKA 

čtvrtek 31. 8. VESELÁ SEDMA

JEŽKOVY POHÁDKOVÉ NEDĚLE
Parkán u Brány Matky Boží od 18 hodin

6. 8. POHÁDKY OD POHÁDKY (Divadlo Pohádka - Praha) 
13. 8. HONZA NEBOJSA (Divadýlko KUBA - Plzeň)

20. 8. POHÁDKA  Z PAŘEZOVÉ CHALOUPKY 
KŘEMÍLKA  A VOCHOMŮRKY (Divadlo Scéna - Kuřim)

27. 8. ABRA KA DABRA  (Divadlo Facka - Brno )

Letní měsíce již tradičně patří uza-
vírkám a opravám vozovek v kraj-
ském městě. To nejhorší však ma-
jí Jihlaváci již za sebou, v podobě 
dvou minulých let.

Srpnové opravy se mnohem více 
dotknou těch, kteří do města přijíždě-
jí než místních. Takovou nepříjemnos-
tí je rekonstrukce mostu na Pančavě. 
Zatímco řidiči přijíždějící od Třebíče 
budou muset používat objízdnou trasu, 
místních ani městské hromadné auto-
busové dopravy se uzavření vozovky 
v obou směrech nedotkne. Uzavírka je 
v platnosti od začátku července, a před-
poklad ukončení je konec října. 

Problémem je ovšem objízdná tra-
sa, která je vedena ulicí Znojemskou 
na Rančířov, Čížov, Vílanec, Suchou, 
Stonařov, a na původní trasu Jihlava 
– Třebíč se napojuje v Brtnici. Dél-
ka objížďky je 20,5 km, přičemž délka 
uzavírky je 1,5 km.  

Na výpadovce směrem na Pelhřimov 
je doprava svedena do jednoho jízdní-
ho pruhu, kyvadlově řízeného doprav-

ními semafory, tedy dochází ke zpo-
malení dopravy. V červenci probíhaly 
úpravy podloží a odvodňovací práce, 
na začátku srpna se začne s úprava-
mi povrchu. Dokončení předpokládá 
Kraj, který je investorem akce, do kon-
ce října.

V srpnu má být dokončena oprava 
povrchu vozovky v ulici Farní, a do 11. 
srpna mají probíhat výměny výtahů 
na domech v ulici U Hřbitova, které si 
vyžádaly omezení dopravy kvůli práci 
těžké techniky.

Jeden den – 19. srpna - bude ome-
zena doprava v ulicích Pod Jánským 
kopečkem a na Královském vršku, za 
účelem průběhu zábavné akce Den 
pirátů.

V srpnu se předpokládá další ome-
zení na ulici Vrchlického, kde začne 
dlouho očekávaná výstavba trolejové-
ho vedení.

O veškerých uzavírkách, objízdných 
trasách a dalších podrobnostech si 
mohou řidiči zjistit informace na we-
bu města. -lm-

I v srpnu budou platit omezení 
v dopravě, způsobená opravami



Zemřel knihkupec
Antonín Otava

Dne 27. června, ve věku 84 let, ze-
mřel pan Antonín Otava, dlouhole-
tý člen Zastupitelstva města Jihlavy. 
Zastupitelem, a zároveň členem rady 
města byl v letech 1994 – 2002. 

Jihlavské veřejnosti byl Antonín 
Otava známý jako provozovatel 
knihkupectví, které v loňském roce 
oslavilo 25. výročí založení.

Na památku Antonína Otavy byl na 
radnici vyvěšen smuteční prapor.

Vedení města Jihlavy vyjádřilo poli-
tování nad odchodem této respekto-
vané osobnosti a projevilo soustrast 
pozůstalým. 

Čest jeho památce. -tz-
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Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Přestěhováno v místě:

59
42

101
61
31
92

9
0

24
136

Město Jihlava má k 30. 6. 2017 
přihlášeno k trvalému pobytu 
50.634 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci červnu 2017

Antonín
Otava

Prohlédněte si nový 
dopravní terminál

Jak by měl vypadat budoucí cen-
trální dopravní terminál, si můžete 
prohlédnout na webu města Jihlavy 
www.jihlava.cz v sekci Plán rozvoje 
a projekty, kde je zveřejněna vítězná 
studie Atelieru RA W, s.r.o., a další 
informace k záměru dopravního ter-
minálu.

Nový centrální dopravní terminál 
v místě dnešního městského vlako-
vého nádraží sdruží hlavní vlakové 
nádraží s autobusovým a bude ná-
vazností na MHD, pěší, cyklistický a 
automobilový přístup. -tz-

Jihlavský magistrát s předstihem 
oznamuje dvě změny v organizaci 
podzimních voleb do Poslanecké sně-
movny Parlamentu České republiky, 
které proběhnou 20. a 21. října 2017.

Volební místnost okrsku č. 27 do-
sud byla v Restauraci U Rebela, nově 
bude v budově MŠ Mozaika, Březi-

nova 30. Volební místnost okrsku č. 
15 v „plynárnách“ je na stejném mís-
tě, změnil se ale název společnosti, 
na Innogy.

Informace k podzimním volbám 
najdete na webu města Jihlavy, Kraje 
Vysočina, ministerstva vnitra nebo 
na adrese www.volby.cz. -tz-

K volbám místo do hospody
zamíří voliči do školky

V průběhu srpna jihlavský magis-
trát zprovozní platební terminály pro 
úhrady platební kartou. 

„Celkem úřad pořídí 13 zařízení, 
z toho 11 terminálů bude stacionár-
ních, dva terminály budou přenosné, a 
budou sloužit pro potřeby hlídek Měst-
ské policie Jihlava,“ uvedl vedoucí 
ekonomického odboru Jan Jaroš. 

Platební terminály budou na pra-
covišti hlavní pokladny magistrátu 
v Hluboké ul., na pokladně Czech 

Pointu a Turistického informační-
ho centra v budově radnice, dále na 
pokladně odboru dopravy v Tyršově 
ulici, pokladně Obecního živnosten-
ského úřadu v ul. Třebízského, na 
pokladnách Domu Gustava Mahlera, 
Brány Matky Boží a prohlídkového 
okruhu podzemí. „Vzhledem k počtu 
terminálů budou uváděny do provozu 
postupně. Předpokladem je mít funkč-
ní všechny terminály do konce měsíce 
srpna,“ dodal Jan Jaroš. -tz-

Na magistrátu bude možné 
poplatky platit kartou

Město Jihlava chystá vyhlášku o tzv. 
buskingu. Dokument vznikající pře-
devším na popud veřejnosti popíše, 
kde budou vítáni pouliční hudební-
ci a divadelníci, a naopak vyjmenuje 
prostory, kde bude veřejná produk-
ce zakázána. Vyhrazena bude také 
doba, po kterou může jedna skupina 
či umělec vystupovat. „Zájmem měs-
ta je zpestřit centrum živou hudbou, a 
zároveň zajistit, aby místní lidé nebyli 
obtěžováni jednotvárnou produkcí,“ 
říká náměstkyně primátora pro ob-

last kultury Jana Mayerová. 
Radnice vytipuje asi pět míst, kde 

uměleckou produkci doporučí. 
„Mělo by k nim patřit pódium na Ma-
sarykově náměstí, prostor před Parkem 
Gustava Mahlera, místa u Českého 
mlýna, nebo před Rodinným centrem 
Robinson. Přesné lokality jsou před-
mětem jednání v rámci magistrátu, i 
s umělci,“ uvádí Jana Mayerová. 

Vystupování na ulici bude zakázá-
no například kolem nemocnice, škol, 
u soudu, nebo u hřbitovů.

Časově bude jedno vystoupení na 
jednom místě omezeno na 90 minut. 
Začátek a konec během dne upravu-
je vyhláška o rušení nočního klidu. 

Jihlava při přípravě navazuje na 
vyhlášky, které platí třeba v Praze, 
nebo v Českém Krumlově. Vyhlášku 
úřad předloží ke schválení do zastu-
pitelstva 26. září. V té době by měl v 
Jihlavě proběhnout právě festival po-
uličních umělců. Vyhláška by měla 
platit od začátku roku 2018. -tz-

Jihlava chystá novou vyhlášku 
o provozování pouličního umění

Vzpomínka na 
oběti justičních 

vražd
Setkání ke vzpomínce na oběti jus-

tiční vraždy politických vězňů pade-
sátých let, popravených ve věznici 
jihlavského krajského soudu v letech 
1950 až 1952, se bude konat v neděli 
6. srpna.

Program vzpomínkového setkání:
8.30 hodin mše svatá v kostele sv. 

Ignáce na Masarykově náměstí v Jih-
lavě, kterou bude celebrovat P. Cy-
ril Vojtěch Kodet, O. Carm., převor 
konventu karmelitánů v Praze - Li-
boci.

10.00 hodin setkání u památníku 
na popravené v Jihlavě, Tyršově ulici. 

Vedení města a členové jihlavské 
pobočky Konfederace politických 
vězňů ČR Vám děkují za podporu, 
kterou projevíte svou účastí. -tz-

Jan Koblasa 
oceněn řádem

Sochař, malíř a grafi k Jan Koblasa 
byl oceněn Řádem sv. Cyrila a Me-
toděje za rok 2017. Ocenění bylo 
oznámeno v červenci na Velehradě. 
Sochař se zapsal do jihlavské historie 
jako tvůrce pomníku Gustava Ma-
hlera, autor Mahlerova Parku a dal-
ších výtvarných děl ve městě. -lm-

NÁVŠTĚVA U SYNAGOGY. Izraelský velvyslanec Daniel Meron (první zleva) 
se při své cestě po Vysočině zastavil také v Jihlavě. V Parku Gustava Mahlera po-
ložil květiny u pomníku na místě bývalé synagogy. V krajském městě ho přivítal 
primátor Rudolf Chloupek.  Foto: archiv MMJ

Magistrát nechá 
opravit chodníky

Nejenom silnice se opravují v let-
ních měsících. Jihlava plánuje také 
opravy chodníků.

V srpnu se rozeběhnou násle-
dující akce:

- oprava chodníku ul. Žižkova – 
naproti Krystalu u internátu – v 
rámci bezbariérové Jihlavy,

- oprava a bezbariérové prvky za-
stávky MHD ul. Okružní (u Kalvá-
rie), bezbariérová úprava u vchodu 
pečovatelského domu Za Prachár-
nou.

V září mají následovat tyto opravy:
- oprava komunikace v Popicích,
- oprava komunikace Lipová (od 

ul. Rantířovská po ul. Přední),
- opravy chodníku Za Prachárnou.
Oprava komunikace Údolní začne 

v srpnu a potrvá asi dva měsíce. -lm-

Návštěva izrealského 
velvyslance ve městě

Změna úředních 
hodin na magistrátu

Po dobu trvání hlavních prázdnin 
dochází ke změně úředních hodin 
na dvou praovištích. První úprava 
platí pro Evidenci obyvatel, druhá 
změna v otevíracích hodinách se 
týká Czech POINTu. Přehled na-
jdete na webu města v tiskových 
zprávách. -lm-
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Víte, že...
…odevzdání deseti vysloužilých 

monitorů ušetří spotřebu energie 
potřebnou pro chod jednoho no-
tebooku po dobu téměř pěti let?

108.181,57 litrů ropy, 1.957,54 
MWh elektřiny, 8.605,79 m3 vody 
a 71,81 tun primárních surovin. 

Takové množství surovin nemusí 
být spotřebováno díky tomu, že ob-
čané Jihlavy odevzdávají k recyklaci 
použité elektrospotřebiče. Navíc Jih-
laváci snížili emise skleníkových ply-
nů o 409,61 tun CO2 a produkci ne-
bezpečných odpadů o 1.773,56 tun. 
Informace vycházejí ze studie nezis-
kové společnosti ASEKOL.

„Výsledek studie prokázal, že zpětný 
odběr elektrozařízení, i toho nejmen-
šího, má nezanedbatelně pozitivní do-
pad na životní prostředí. Všem, kteří se 
chovají zodpovědně k životnímu pro-
středí, patří poděkování,“ vyjádřil se 
primátor města Rudolf Chloupek.

Odevzdávání použitých spotřebičů 
má význam. „Recyklace jedné stovky 

televizorů uspoří spotřebu elektrické 
energie pro domácnost až na čtyři roky, 
nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy po-
třebných až k sedmi cestám do Chor-
vatska, deset monitorů ušetří energii na 
skoro pětiletý chod jednoho noteboo-
ku,“ stojí v materiálech ASEKOLu. 

Studie posuzuje zpětný odběr elek-
trozařízení, dopravu a zpracování až 
do okamžiku fi nální recyklace vyřa-
zených spotřebičů do nového pro-
duktu. Pro každou frakci byly vy-
čísleny dopady na životní prostředí. 
Výsledky studie jsou prezentovány 
jako spotřeba energie, surovin, emi-
se do ovzduší, vody a produkce od-
padu. Konečná bilance vyzněla pro 
zpětný odběr elektrozařízení jedno-
značně pozitivně, a to ve všech as-
pektech. -tz-

Jihlaváci recyklací elektrospotřebičů 
ulevili přírodě a snížili skleníkové plyny

JIHLAVSKÉ enviromentální vyúčtování dokazuje dosažené úspory.
 Foto: archiv MMJ

Občané loni odevzdali k recyklaci 3.131 televizí, 1.457 monitorů a 55 tun drobného elektra

Nebezpečnost persistentních orga-
nických látek (POPs) spočívá v jejich 
toxických vlastnostech a ve schop-
nosti dálkového přenosu v ovzduší, 
přesahujícího hranice států.

Slovo „persistentní“ znamená 
schopnost látky zůstávat v prostředí 
po dlouhou 
dobu beze 
změny, což 
u m o ž ň u j e 
její koloběh 
v prostředí 
a hromadě-
ní v půdách, 
sedimentech 
i živých or-
ga n i s m ec h . 
POPs se 
ukládají v tu-
cích, což má 
za následek zvyšující se koncentra-
ce těchto látek souběžně s vyšším 
stupněm potravního řetězce. V této 
souvislosti se lidé mohou chránit 
před POPs omezováním příjmu ži-
vočišných tuků (tučné maso, mléko 
a mléčné výrobky s vysokým obsa-
hem tuků).

Těmito látkami je znečištěno 
ovzduší, voda i půda. Do ovzduší 
se POPs dostávají z řady průmys-
lových zdrojů, ale také z domácích 
topenišť, dopravy, používání země-
dělských postřiků, půdy či skládek. 
Depozicí z ovzduší, splachy z vozo-
vek, polí atd., se POPs dostávají do 
vody a půdy. 

Mezi POPs jsou řazeny pestici-
dy, dále pak průmyslové chemiká-
lie, jako polychlorované bifenyly 
(PCB), které jsou používány jako 
náplň elektrických transformátorů 
a velkých kondenzátorů, přísady do 
barviv, plastů, mazadel atd. V sou-
časné době jsou PCB používány 
pouze v uzavřených systémech, pro-
to je velmi důležité nakládat s od-

pady s rozumem a předávat je na 
místa k tomu určená. V případě, že 
by nesprávným nakládáním s odpa-
dy (např. založením černé skládky) 
došlo k úniku POPs, jejich škodlivý 
účinek nezaznamenáme okamžitě. 

Hrozbu ovšem představuje hroma-
dění těchto 
látek. POPs 
se dostávají 
do lidského 
o r g a n i s m u 
d ý c h á n í m , 
p o ž í v á n í m 
potravy nebo 
k o n t a k t e m 
s pokožkou, 
mohou po-
š k o z o v a t 
játra, ledvi-
ny, žaludek, 

dále narušovat imunitní, nervový 
a dýchací systém, způsobovat re-
produkční poruchy a ovlivňovat 
hormonální rovnováhu. POPs jsou 
v současné době všudypřítomné, 
a expozici živých organismů těmi-
to látkami se prakticky nemůžeme 
vyhnout. Jejich výskyt byl zjištěn 
dokonce i v severských mořských 
organismech a mateřském mléce 
eskymáckých žen. Protože se tyto 
látky v těchto oblastech nikdy ne-
používaly, je jejich přítomnost zde 
jednoznačným důkazem jejich per-
sistence a schopnosti dálkového 
transportu.

Jak se chránit před POPs, a co 
může udělat občan v oblasti naklá-
dání s odpady:

- třídit domácí odpad, odpad vyvá-
žet pouze na povolené skládky a tří-
dit nebezpečné složky komunálního 
odpadu;

- dávat přednost kompostování or-
ganických zbytků z vlastní zahrady 
před jejich spalováním. -tz-

„Cesta kolem světa za … dní“ 
aneb Persistentní org. látky

Služby města Jihlavy (SMJ) ve 
spolupráci s jihlavským odborem ži-
votního prostředí zavedly od 1. čer-
vence pilotní projekt sběru a svozu 
použitých kuchyňských olejů a tuků. 

Sběr kuchyňských tuků 
běží v pilotním projektu

POPELNICE na sběr jedlých tuků. 
 Foto: archiv MMJ

„V lokalitě Na Slunci budou na veřej-
ná kontejnerová stání tříděného odpa-
du umístěny šedé popelnice s vhozem. 
Občané tak  budou mít možnost do 
nich odkládat jedlé kuchyňské tuky v 
zavřených PET lahvích,“ řekl mluvčí 
SMJ Martin Málek. 

Svoz nádob bude probíhat podle 
potřeby, vývozy budou evidovány, a 
po určité době dojde k vyhodnoce-
ní efektivity sběru tuků tímto způ-
sobem. Náklady na pořízení nádob 
dosáhly zhruba 30.000 korun. Roční 
částky na svoz se budou pohybovat 
kolem 20.000 korun. Finanční zajiš-
tění celé akce budou v rámci pilotní-
ho projektu zcela hradit SMJ. -tz-
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Náměstek primátora Jaromír Kali-
na (KDU-ČSL) věří v brzký konec 
nekonečných tahanic o majetek 
města v oblasti vodohospodářské 
infrastruktury. Vyjádřil svůj názor 
na demokracii i svůj pohled na způ-
soby řešení problémů, určených 
odborníkům. Věří v nastavený sys-
tém i z hlediska budoucnosti 
a modernizace krajského města.

 Lubomír Maštera

Před nějakou dobou jste oznámil, 
že je proti vám vedeno trestní řízení 
ve věci proplácení faktur Jihlavské 
vodárenské společnosti. Oznámení 
podal jeden zaměstnanec magistrá-
tu, a policie celou věc prošetřuje. Je 
něco nového?

Já jsem na tiskové konferenci cito-
val svůj názor na danou věc, a nemo-
hl jsem se vyhnout srovnání s osobní-
mi zkušenostmi z minulého režimu. 
Tomuto konkrétnímu podání nero-
zumí ani advokáti, se kterými jsem 
tuto podivuhodnost konzultoval. 
Vidět pokus o podvod v jednání, kte-
ré je smluvně podloženo, vyjádřilo se 
k tomu představenstvo společnosti, 
DR i RM zavání úmyslem o dehone-
staci dvou konkrétních osob.

Celému vyšetřování nerozumím, 
a ani způsobu řešení problému, kte-
rý zvolil úředník magistrátu. Tato věc, 
pokud by někdo něčemu nerozuměl, 
nebo chtěl vysvětlení, se mohla vyřešit 
na půdě magistrátu. Pokud má někdo 
podezření na trestný čin, je jeho povin-
ností učinit oznámení, a to za každého 
režimu. Nesmí však jít, dle mého laic-
kého úmyslu, o absurditu. Pak je na 
místě otázka motivu takovéhoto jed-
nání. 

Jde o jednání úředníka magistrá-
tu. Neprojeví se toto ve vztazích 
náměstka s úředníky?

Neprojeví. To, že jeho způsoby 
nechápu, neznamená, že vzájemně 
nebudeme komunikovat, nebo že se 
budu chovat nekorektně. Samozřejmě 
v kolektivech, kde je snaha problémy 
vyřešit standardně, férovým jednáním, 
se pracuje jinak. Věc mohla být dávno 
vyřešena.

Město zpracovalo výhledový dese-
tiletý plán. Váš pohled na něj?

Jde o potřebný dokument, který 
zahrnuje bilanci předpokládaných 
příjmů a investičních výdajů města. 
Pokud se s ním bude správně pracovat, 
je to jeden z nejdůležitějších nástrojů 
pro plánování investic, rozvoje. Může 
usnadnit a zautomatizovat, podle pra-
videl, rozhodovací proces. Chápu plán 
jako živý nástroj, se kterým je nutno 
nadále pracovat, doplňovat jej a aktu-
alizovat.

Požadavky cca 3x převyšují, v tuto 
chvíli, známé příjmy města v plánova-
ném období. Zdroje se však mohou 
navýšit čerpáním dotačních titulů, 
vydáním majetku (ze SVAKu Jihlav-
sko) a provozováním této vodohos-
podářské infrastruktury v režii pro-
vozovatele SMJ, zařazením a realizací 
projektů snižujících současné náklady 
přednostně a s krátkodobou návrat-

Náměstek Kalina o demokracii, 
budoucnosti a metodách řízení města

ností investovaných prostředků, či 
těch, co produkují zisk. Jedná se tedy o 
časovou proměnnou. Pokud budeme 
dobrými hospodáři, můžeme realizo-
vat větší objem projektů, než na který 
nyní dohlédneme.

Pamatuje plán i na takové věci, 
jako je zastarávání a obnova mate-
riálu?

Nejen na to, ale i například na obno-
vu a predikované rozšíření hardware, 
soft ware a agend, vyplývající z dosud 
„nesmělého“ zavádění elektroniza-
ce výkonů veřejné správy, procesů E-
governmentu. To abych si ohřál IT 
polívčičku.

Zmíněný nástroj, 10letý investič-
ní plán, je nyní ve stadiu základního 
naplnění daty s defi novanými indiká-
tory a preferencemi. Je třeba tato data 
pravidelně aktualizovat, doplňovat a 
vyhodnocovat, dále fi nálně soft ware 
dokončit a předat v uživatelské podo-
bě vedení města a příslušným pracov-
níkům. Pak už bude záležet jenom na 
tom, jak se s ním nadále bude praco-
vat.

Již jste se zmínil o sporu města a 
SVAKu. Od začátku července je na 
webu města tisková zpráva, kterou 
otiskujeme na jiném místě tohoto 
vydání NJR, a ta přináší posun ve 
sporu. 

Jde o to, že došlo k průlomové-
mu rozhodnutí soudu o tom, zda jde 
v tomto případě o veřejnoprávní, nebo 
soukromoprávní spor.

Na tom totiž záleží, kdo je oprávněn 
a povinen spor řešit. Soud rozhodl – 
a doufejme, že defi nitivně – že spor o 
vodohospodářskou infrastrukturu je 
veřejnoprávní záležitost, a oprávněn 
rozhodovat je v daném případě úřad 
Kraje Vysočina. Jde o rychlost a nákla-
dy procesu.

 Oprávněnou se ukázala cesta rozho-
dování úkony ve správním řízení, tak 

jak ji na začátku nastavili naši advoká-
ti. Nicotné, tedy neplatné, je jasně roz-
hodnutí MV, a zřetelné obstrukční jed-
nání SVAK Jihlavsko.  

Tady se ovšem musím zeptat. 
V zastupitelstvu kraje sedí řada li-
dí, kteří ve svých obcích působí jako 
starostové a kteří jsou zároveň členy 
SVAKu, se kterými město vede spor 
o vydání majetku. 

Máte pravdu v tom, že tito lidé dosud 
volili obstrukční taktiku k oddálení 
rozhodnutí sporu, a zcela jistě se o ni 
nadále budou snažit. Nicméně, výše 
uvedené rozhodnutí je podpořeno 
argumentací. (Podle usnesení zvlášt-
ního senátu zřízeného podle zákona 
č. 131/2002 Sb., o rozhodování někte-
rých kompetenčních sporů, ze dne 25. 
2. 2016, čj. Konf 10/2015-11).

Prejudikatura: č. 485/2005 Sb. NSS, 
č. 955/2006 Sb. NSS, č. 2953/2014 
Sb. NSS, která je tak jasná a zřetelná, 
že ignorovat ji může jen ten, kdo nemá 
čestné úmysly.

Arbitrem je defi nitivně  KÚ Kraje 
Vysočina, který rozhoduje v defi no-
vaných zákonných lhůtách. Odpadá 
zátěž soudních poplatků a nejistota 
v délce rozhodování soudů. A protože 
je nesporné, že SVAK využívá majetek 
města neoprávněně, s cílem inkasovat 
peníze za vodné a stočné, které patří 
Jihlavě, výsledkem rozhodnutí nemůže 
být nic jiného, než vydání majetku SM 
Jihlavě k jeho provozování. 

Z vašeho vysvětlení sporu chá-
pu, že právníkům SVAKu se poved-
lo překroutit snadno pochopitelný 
požadavek města na vrácení své-
ho majetku na spor, kdo o tom má 
rozhodnout, který se táhne roky. 
Z tohoto pohledu lze pochopit volá-
ní zastupitele Tomance po „silném 
vůdci“, který by na sebe převzal 
odpovědnost a věc rázně vyřešil. To 
jste však vy i další členové vedení 

města jednotně odmítli.
Není pochyb o tom, že demokra-

cie není dokonalá a rychlá. Nemáme 
ovšem v tuto chvíli nic lepšího. Dává 
velmi široký prostor pro názorové stře-
ty, vedlejším produktem je i možná 
procesní zdlouhavost. Obstrukční jed-
nání je však, dle mého názoru, na hra-
ně, či za hranou čestného jednání. 

Volič demokraticky zvolí své zástup-
ce, nemá však záruku, že tito přijmou 
vždy správné rozhodnutí, zvolí přímou 
cestu, či nevyprodukují např. špatný 
zákon. 

V našem konkrétním případě sporu 
se SVAKEm, v Předpise č. 274/2001 
Sb., Zákona o vodovodech a kanali-
zacích pro veřejnou potřebu, vypadl 
např. arbitr k určení obsahu dohody 
vlastníků sousedící vodohospodářské 
infrastruktury, dále VHI (zákonná 
podmínka provozování). Dříve MZe, 
nyní bohužel obecní soud, a rázem se 
ocitneme v neuchopitelných časových 
lhůtách.

Náprava chyby ovšem musí ctít 
demokratické procesy a zákonné 
postupy. Nelze předat rozhodování do 
rukou silného vůdce – v našem přípa-
dě třeba pana Tomance, který se na to 
„cítí“. 

Takto vznikají totality a diktatury.
Demokratické je argumentovat a 

vytvářet tlak na zvolené politiky, aby 
neprodleně napravili vadná rozhodnu-
tí. Absence korupce, objektivní a efek-
tivní justice. Vytváří ho však především 
vůle občanské společnosti.

V našem vleklém sporu mají váhu 
i koncoví uživatelé VHI. Veřejnost 
může efektivně pomoci, zde jsou mož-
né rezervy.

Občané i média vnímají změnu 
komunikace v nové koalici v tom 
smyslu, že třebaže je zachována 
odpovědnost náměstků za úseky 
řízení, úzké vedení města se vyja-
dřuje ke všem problémům. Zjevně 
tedy se zlepšila vzájemná spoluprá-
ce a informovanost.

Proto se vás zeptám, co vy osobně 
postrádáte v centru města Jihlavy?

První otázka, kterou dostane nový 
jihlavský politik, začíná jí volební kam-
paň, se týká bezpečně řešení funkčnos-
ti a oživení náměstí a vyřešení (ne)pří-
tomnosti budovy Prioru. Jistě každého 
napadne nějaká varianta, a může pro ni 
mít své logické důvody. 

Tak i já mám své představy, jak by 
mělo centrum Jihlavy vypadat, fungo-
vat. Protože však nejsem architekt či 
urbanista, nemá můj názor větší váhu, 
než hlas každého z nás. 

Myslím si, že cesta, kterou jsme nyní 
zvolili ve vedení města, je ta správná. 
Necháme na odbornících, jak se s pro-
blémy Prioru, městské tržnice, veřej-
ného WC, vzhledu náměstí a využití 
veřejného prostoru, poperou formou 
návrhu z architektonické soutěže. 

Zadání se, spolu s fundovanými pra-
covníky MMJ, účastní pestrou for-
mou široká laická i odborná veřejnost 
a podnikatelé. Toto je cesta, záruka, jak 
dojít k přijatelnému řešení. Pak už je to 
jenom o fi nancích a vůli realizovat.

 (Pokračování na str. 22)

NÁMĚSTEK Jaromír Kalina (KDU-ČSL).  Foto: Lubomír Maštera
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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

120 KOL PRO AFRIKU. S velkým zájmem se v Jihlavě setkala sbírka Kola pro 
Afr iku. V loňském roce se podařilo shromáždit více než 300 kol, letos už jihlavský 
magistrát předal iniciátorům akce dalších 120 bicyklů. Do sbírky bylo možné dávat 
kola funkční i nepojízdná, která se opraví, nebo se z nich složí provozuschopné kusy. 
Ty pak poputují do Afr iky, kde poslouží především dětem k dopravě za vzděláním. 
(Více na www.kolaproafr iku.cz).

ZÁCHRÁNIT LIDSKÝ ŽIVOT. Sportovní akademie Elitavers, s podporou Zdravého 
města Jihlava, uspořádala veřejně přístupný kurz první pomoci, s názvem Zachraň 
život s městem Jihlavou, kterého se zúčastnilo několik desítek dětí i s rodiči. Pořa-
datelé spojili v kurzu výuku, videoukázky, vyprávění zkušeností z vlastní praxe i 
nácvik, který byl atraktivní pro děti i dospělé.

NOVÉ ABSOLVENTKY. Vysoká škola polytechnická Jihlava má první absolventky 
magisterského studijního programu Komunitní péče v porodní asistenci. Absolventky 
oboru získaly způsobilost k výkonu specializované ošetřovatelské péče o ženu, rodič-
ku i novorozence. Jsou připraveny poskytovat péči ženě během těhotenství, při poro-
du, po porodu, i během celého jejího života. Vedení města Jihlavy blahopřálo vede-
ní školy k završení dlouhodobé snahy o magisterský obor, zvyšuje to význam školy i 
města.

NÁVŠTĚVA Z VELVYSLANECTVÍ. Zástupkyně velvyslanectví Německa, paní 
Christiana Markert, navštívila Jihlavu. Na radnici ji přijal primátor města Rudolf 
Chloupek a náměstek primátora Radek Popelka. Reprezentantka velvyslanectví se 
zajímala o současnost Jihlavy, ocenila aktivity jihlavské radnice na poli českoněmec-
kých vztahů a zajímala se o aktuální výstavu „Pomalu začalo být zase dobře“, která 
probíhá v přízemí radnice. Výstava vypráví příběhy Němců, kteří byli po roce 1945 
odsunuti z tehdejšího Československa. 

VÝHERCI PŘEVZALI CENY PŘED PRÁZDNINAMI. Městská policie i letos před 
prázdninami vyhlásila výsledky výtvarné soutěže pro mateřské školky, zaměřené na 
bezpečnostní tematiku dopravy školáčků.

ZAHÁJENÍ VYSOČINA FESTU. Podvečerním koncertem den před zahájením nej-
většího hudebního letního festivalu VysočinaFest na jihlavském Masarykově náměs-
tí začal co do navštívenosti nejsledovanější festival na Vysočině. Pro ty, kteří si včas 
nezajistili vstupenky na hlavní program, byla návštěva jedinou možností ochutnat 
festivalovou atmosféru. 



 STRANA 7 Inzerce NJR - SRPEN 2017



STRANA 8 Aktuality NJR – SRPEN 2017

V červnu strážníci městské policie 
řešili řidiče bez platného řidičského 
průkazu. Při kontrolní činnosti v ulici 
Benešova strážníci zastavili řidiče po-
rušujícího se svým vozidlem vjezd do 
pěší zóny. Při řešení dopravního pře-
stupku strážníci zjistili, že řídil vozidlo, 
i když mu byl uložen zákaz řízení. 

Tento měsíc byly zadrženy dvě celo-
státně hledané osoby. První osoba byla 
zadržena v ulici Srázná. Jednalo se o 
muže. O několik dní později byl celo-
státně hledaný muž zadržen při kont-
rolní činnosti v ulici Jana Masaryka.  

Strážníci poskytli ve třech případech 
první pomoc. Na základě oznámení 
byla poskytnuta první pomoc dvěma 
mužům s poraněním hlavy v ulici Žiž-
kova a u Morového sloupu na Masary-
kově náměstí. V ulici Benešova strážní-
ci poskytli první pomoc chlapci, který 
se svým kolem propadl roštem. Zraně-
né osoby si převzala přivolaná zdravot-
nická záchranná služba.

Prevence
Dále městská policie zajišťovala bez-

problémový průběh Havíření 2017. 
V rámci této akce byly zajišťovány ha-
vířské průvody a nedělní pouť u koste-
la na Jánském kopečku.

Strážníci v červnu hostovali na mno-
ha akcích určených pro širokou veřej-

nost. Za zmínku jistě stojí Den ote-
vřených dveří v areálu STM Rančířov, 
Off roadový den pro děti z dětských 
domovů, Dětský den v Cejli, Den pro 
děti zaměstnanců IZS a Den s PČR, 
který se letos konal v areálu letního 
kina v Jihlavě. 

Během celého měsíce strážníci spo-
lupracovali na akcích Českého červe-
ného kříže, které byly určeny dětem 
třetích tříd základních škol z okolí Jih-
lavy. Preventisté rovněž pomáhali zajiš-
ťovat Branný den pro seniory a Branný 
den pro žáky ZŠ Kollárova. 

Oddělení prevence již poněkolikáté 
pořádalo besedy s odsouzenými žena-
mi z věznice Světlá nad Sázavou, a na 
konci školního roku navštívili strážníci 
s odměnami vítěze výtvarné soutěže 
pořádané městskou policií. V minulos-
ti se strážníci touto dobou zaměřovali 
na uživatele cyklostezek, a tak ani le-
tošní červen nebyl výjimkou. 

Statistika
V červnu zpracovala Městská policie 

Jihlava celkem 3.034 událostí. Strážníci 
provedli 200 kontrol podávání alkoho-
lu mladistvým osobám a hraní na vý-
herních hracích automatech, řešili 520 
oznámení občanů, nebo jejich žádostí 
o pomoc. 

Proti veřejnému pořádku nebo vy-

Klučina s kolem propadl roštem

Po čtyřech letech průtahů a zdr-
žování ze strany Svazu vodovodů a 
kanalizací Jihlavsko a nezákonného 
rozhodování Ministerstva vnitra 
ČR a ministra vnitra vydal Městský 
soud v Praze zásadní a přelomové 
rozhodnutí. 

Ve svém rozsudku tento soud vy-
slovil, že Svaz vodovodů a kanali-
zací Jihlavsko je osobou veřejného 
práva, a že smlouva o založení Sva-
zu vodovodů a kanalizací Jihlavsko 
má veřejnoprávní povahu. K rozho-
dování sporu mezi městem Jihlava a 
Svazem vodovodů a kanalizací Jih-
lavsko jsou příslušné výlučně správ-
ní úřady. 

Na základě těchto závěrů Měst-
ský soud v Praze zrušil rozhodnutí 
Ministerstva vnitra ČR, jimiž byla 
vyslovena nicotnost (laicky řečeno 
neplatnost) správních rozhodnu-
tí Krajského úřadu Kraje Vysočina, 

kterými byla Svazu vodovodů a ka-
nalizací Jihlavsko uložena povin-
nost zaplatit městu Jihlava částku 
32 mil. Kč a 2,5 mil. Kč.

Jihlava očekává, že Městský soud 
v Praze obdobným způsobem roz-
hodne v dalších 6 řízeních o zrušení 
rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR. 
Jsme toho názoru, že pak už nic ne-
bude bránit tomu, aby Krajský úřad 
Kraje Vysočina rozhodl ve zbývají-
cích řízeních o určení vlastnictví a 
vydání privatizovaného majetku.

Tím bude ukončen proces vypořá-
dání mezi městem Jihlava a Svazem 
vodovodů a kanalizací Jihlavsko.

Dle mého názoru je tím potvrzena 
správnost cesty zvolené advokát-
ní kanceláří Ondruš a Šianský, kte-
rá zastupuje  město Jihlava v tomto 
složitém a zásadním procesu.

 Jaromír Kalina,
 náměstek primátora

Konečně rozhodnutí soudu

Bazén E. Rošického z důvodu pra-
videlné technologické odstávky je 
od 1. července mimo provoz.

V době odstávky se vyčistí bazéno-
vé vany a akumulační jímky. Udělá 
se komplexní údržba a drobné opra-
vy bazénové technologie. Provede se 
výmalba určených prostor v budově, 
oprava sprch a další práce, které není 
možné provádět za běžného provozu.

Od 1. 7. 2017 bude také v bazénu 
E. Rošického mimo provoz sauna a 
tělocvična. Pokud se všechny prá-

ce stihnou v daném termínu, tak by 
měla odstávka trvat do 5. srpna.

V prázdninovém období bude ba-
zén otevřen pro veřejnost denně od 
10 do 18 hodin.

Opětovné uvedení bazénu E. Ro-
šického do provozu bude mimo jiné 
zveřejněno na informační tabuli a na 
www.bazen-rosickeho.cz.

Veřejnost má přes celé letní prázd-
niny k dispozici ke koupání a sauno-
vání krytou i venkovní část Vodního 
ráje v Jihlavě. -lm-

Odstávka krytého bazénu 
E. Rošického v Jihlavě

ŘIDIČI MUSÍ JEZDIT PO OBJÍZDNÉ TRASE. Po zkomplikování dopravy na 
výpadovce směrem na Pelhřimov došlo i k uzavření výpadovky na Třebíč z důvo-
du rekonstrukce mostu Na Pančavě. Oproti předpokladům se během opravy ne-
bude jezdit v jednom pruhu po mostě, a řidičům nezbude, než použít objížďkovou 
trasu. Více informací na webu města ww.jihlava.cz. Foto: Lubomír Maštera

Oprava mostu Na Pančavě

hláškám a nařízením města bylo zazna-
menáno 812 přestupků, z tohoto po-
čtu se 67 přestupků týkalo dodržování 
pravidel stanovených vyhláškou o vol-
ném pohybu psů a 110 přestupků se 
týkalo dodržování zákazu konzumace 
alkoholických nápojů na vymezených 
veřejných prostranstvích. 

Do aplikace „hlášení závad“ stráž-
níci nahlásili 398 závad zjištěných při 
obchůzkové činnosti v ulicích měs-
ta Jihlavy. Ve spolupráci s dopravním 

podnikem strážníci provedli 84 kon-
trol černých pasažérů. Při kontrolní 
činnosti byly zadrženy dvě osoby, po 
kterých Policie ČR vyhlásila celostátní 
pátraní. Městská policie zpracovala 17 
přestupků proti majetku. 

Byla zjištěna tři dlouhodobě odstave-
ná vozidla, která strážníci vyhodnotili 
jako vraky. Do psího útulku, jehož pro-
vozovatelem je městská policie, bylo 
umístěno 19 odchycených psů. -tz-



 STRANA 9 Zaměstnání NJR - SRPEN 2017

KONTAKTY
Pošlete nám žádost na adresu:
prace@kronospan.cz 
Více informací na tel.: 567 124 393

  Hledáte stabilní zaměstnání  
v prosperující nadnárodní 
společnosti?

Tak právě vám nabízíme 
uplatnění na pozicích:      
 vedoucí elektroúdržby 
    a elektrikář 
 strojní zámečník, soustružník 

   a obráběč kovů 
 obsluha výrobních linek 
 skladník 
 řidič VZV 
 řidič nákladního automobilu

  motivující finanční ohodnocení, 
příplatky za noční, víkendy 
a svátky a postupný růst mzdy 
v průběhu zaměstnání

  pravidelný docházkový bonus 
a po čase také nárok na dny 
zdravotní dovolené navíc

  náborový příspěvek 10 000 Kč

  možnost profesního vzdělávání 
a rozvoje zaměstnanců

  dotované závodní stravování 
a možnost zajištění firemního 
ubytování výhodnou cenu

  Slevy na naše výrobky, slevy 
u vybraných obchodních 
partnerů

PRÁCE V KRONOSPANU 
V JIHLAVĚ

KRONOSPAN JIHLAVA NABÍZÍ SVÝM ZAMĚSTNANCŮM:

TES s.r.o. 
Pražská 597
674 01 Třebíč

Společnost TES s.r.o. poskytující inženýrské služby  a 
technickou podporu v oblasti jaderné energetiky hledá  
pro pracoviště Dukovany a Třebíč spolupracovníky 
na pozice:

Profesní životopis a motivační dopis zasílejte na email:prodelalova@tes.eu. Pro 
informaci o jednotlivých pozicích navštivte naše web stránky www.tes.eu nebo 
volejte tel. 568 838 421 – Věra Prodělalová

KONSTRUKTÉR – VÝVOJÁŘ HW/SW 

PROJEKTOVÝ MANAŽER

SPECIALISTA ELEKTRO

Nabízíme:

Obecné požadavky:

•  Práce ve stabilní společnosti
•  Možnost dalšího vzdělávání včetně jazykových kurzů
•  Zaměstnanecké benefity (stravenky, příspěvek na penzijní pojištění, 

5 týdnů dovolené, stimulační fond)
•  Pružná pracovní doba

Nástup možný ihned • plný pracovní úvazek • pracoviště Třebíč/Dukovany.

• VŠ/SŠ se zaměřením na elektrotechniku/informatiku/strojní 
• Organizační schopnosti, samostatnost, komunikativnost
• Znalost práce s MS Office 
• Angličtina výhodou 
• Řidičský průkaz skupiny B výhodou

www.tes.eu

.

t08-tesD
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  Máte sociální problémy? Co s tím…

Tentokrát jsme oslovili náměst-
ka primátora Vratislava Výborného  
konkrétními otázkami z jeho oblasti 
sociálních služeb. 

Pane náměstku, v minulém čísle 
Novin Jihlavské radnice jste infor-
moval naše občany o tom, že po-
drobné informace o organizacích 
a jimi poskytovaných službách  
naleznou v Komunitním plánu so-
ciálních služeb statutárního města 
Jihlavy. Mohl byste nám přiblížit, 
co to je komunitní plán?

Jak jsem již minule uvedl, Komu-
nitní plán sociálních služeb je jed-
ním ze strategických dokumentů 
města. Jeho cílem je poskytnout pře-
hled o základní síti sociálních služeb 
a nastavit funkčnost celé sítě tako-
vým způsobem, aby město Jihlava 
disponovalo kvalitními a dostupný-
mi sociálními službami pro nejširší 
okruh obyvatel.

Jak takový Komunitní plán vzni-
ká?

Komunitní plán sociálních služeb 
vzniká na základě určitého procesu, 
ve kterém jsou zpracovávány mate-
riály pro sociální oblast. Komunit-
ní plánování probíhá za účasti lidí, 
kteří žijí v dané oblasti a jsou ně-
jak vázáni jak k sobě navzájem, tak 
k místu, kde žijí. V případě sociál-
ních služeb se tedy jedná zejména 
o zástupce uživatelů, což jsou lidé 

v nepříznivé sociální situaci, kte-
rým jsou služby určeny, zástupce
poskytovatelů, což jsou organizace 
poskytující sociální služby, a zástup-
ce města Jihlavy jako zadavatele so-
ciálních služeb, ale i další veřejnosti, 
jíž je téma sociálních služeb blízké.

Od kdy město komunitně plánu-
je?

Město Jihlava se do projektu „Ko-
munitní plánování sociálních slu-
žeb“ zapojilo již v roce 2005.  První 
Komunitní plán sociálních služeb 
statutárního města Jihlavy byl schvá-
len v září 2007. V současné době má 
město již druhý Komunitní plán so-
ciálních služeb, který byl Zastupitel-
stvem města Jihlavy schválen v červ-
nu 2016.

V čem vidíte největší přínos ko-
munitního plánování?

Z mého pohledu je největším pří-
nosem to, že do procesu komunit-
ního plánování se mohou zapojit 
všichni, kterých se předmětná ob-
last týká. Jeho prostřednictvím tak 
lze ve městě plánovat sociální služ-
by tak, aby odpovídaly potřebám 
občanů a specifi kám města. Dalším 
přínosem je zvyšování efektivity in-
vestovaných fi nančních prostředků, 
neboť mohou být vynakládány jen 
na takové služby, které jsou potřeb-
né. Rozšiřování potřebných služeb, 
ale zejména dodržování standardů 

kvality sociálních služeb ze strany 
poskytovatelů, vede ve svém důsled-
ku ke spokojenosti jak na straně uži-
vatele služeb, tak i zadavatele, a v ne-
poslední řadě i poskytovatele, jehož 
činnost je podporována.

Hodlá město komunitně pláno-
vat i do budoucna?

Určitě ano. Komunitní plánování 
není ukončený proces, protože tak, 
jak se vyvíjí naše společnost, vyvíjí a 
mění se potřeba jednotlivých služeb. 
Pokud chceme, aby se nám v našem 
městě dobře a kvalitně žilo, musí-
me tyto změny průběžně sledovat, 
reagovat na ně a přijímat v souladu 
s fi nančními možnostmi města tako-
vá opatření, která by vedla ke správ-
nému fungování služeb. Komunitní 
plán by neměl být pouhým soupisem 
možných služeb, ale měl by umět cit-
livě regulovat případnou další nabíd-
ku, aby se nestala předmětem „ boje 
o klienta “ se stejnou službou.

Má město připravené nějaké no-
vinky v sociální oblasti pro naše 
spoluobčany? 

Samozřejmě. Město Jihlava napří-
klad připravuje takzvaně „na zelené 
louce“ výstavbu nového Komunit-
ního centra sociálních služeb pro 
organizace realizující činnosti v so-
ciální oblasti pro občany města Jih-
lavy. Komunitní centrum sociálních 
služeb bude mít za úkol zejména 

sloučit poskytování sociálních slu-
žeb organizacemi pro jednotlivé 
typy zdravotního postižení do jed-
noho místa, poskytnout zázemí pro 
spolkovou či svépomocnou činnost 
organizací zdravotně postižených, 
případně seniorských organizací, a 
tím zajistit vyšší dostupnost těchto 
služeb pro naše občany. Práce na pří-
pravě studie a zadávací podmínkách 
průběžně připravujeme ve spoluprá-
ci se zástupci poskytovatelů sociál-
ních služeb.

Dále bych se chtěl v krátkosti zmí-
nit o tom, že v letošním roce město 
v rámci Týdne sociálních služeb, kte-
rý připadá na začátek října, plánuje 
seznámit širokou veřejnost s or-
ganizacemi působícími v sociální 
oblasti a jejich službami, a to dne 
4. 10. 2017 v DIODu formou be-
sedy. Také jsme na tento týden při-
pravili bohatý program, o kterém 
bych rád podrobně pohovořil v mě-
síci září. 

Kde se mohou občané s komu-
nitním plánem seznámit?

Komunitní plán sociálních služeb 
statutárního města Jihlavy, který je 
zveřejněn na webových stránkách 
města Jihlavy https://www.jihlava.
cz/komunitni-planovani-ve-mes-
te-jihlave/d-333816. -tz-

Komunitní plán sociálních služeb je 
užitečným průvodcem v nabídce

Poskytnutí plné moci k jedná-
ní za město a k jeho zastupování ve 
všech činnostech týkajících se ve-
řejné zakázky, by bylo v rozporu se 
zákonem o obcích. Z Ústavy ČR 
vyplývá, že rozhodování o právním 
jednání obce přísluší voleným sa-
mosprávným orgánům obce, tedy 
zastupitelstvu obce a radě obce, v 
rámci jejich pravomoci stanovené 
zákonem o obcích.

Z ustanovení zákona o obcích vy-
plývá, že právní jednání, které by 
obec učinila bez předchozího roz-
hodnutí zastupitelstva obce, případ-
ně rady obce, by bylo bez tohoto 
rozhodnutí neplatné.

Zmocnění jednotlivého člena za-
stupitelstva obce k právnímu jednání 
za obec zákon nepřipouští. Právně 

jednat (rozhodovat) za obec mohou 
pouze k tomu příslušné orgány obce 
v rámci pravomoci stanovené záko-
nem o obcích. 

Dle zákona o obcích je pouze mož-
né, aby pravomoci rozhodovat zá-
ležitosti v samostatné působnosti 
obce, pokud nejsou vyhrazeny zastu-
pitelstvu obce nebo radě obce, rada 
obce svěřila zcela nebo zčásti staros-
tovi nebo obecnímu úřadu.

Je možné, aby zastupitelstvo měs-
ta pověřilo člena zastupitelstva měs-
ta např. k účasti na určitém jednání, 
nebo aby jej pověřilo určitou činnos-
tí; nemůže se však jednat o zastu-
pování města v právních vztazích, 
tedy o zmocnění k právnímu jednání 
za město, spočívajícímu např. v uza-
vírání smluv za město. -tz-

V minulých týdnech jsem veřejně 
vyjádřil svůj názor na (ne)činnost 
vedení města Jihlavy ve věci dlouho 
očekávané, připravené, zoufale po-
třebné a vedením města nepochopi-
telně odmítané rekonstrukce Teleč-
ské a Wolkerovy ulice.

Ke kritice jsem dodal i návrh řeše-
ní - ofi ciálně jsem požádal primáto-
ra o plnou moc v této věci za město 
jednat, protože odpovědní a z našich 
peněz nadstandardně dobře placení 
zástupci radnice se k této aktivitě z 
nějakého tajemného důvodu nemají.

A začalo se kopat. Bohužel ne do 
země, aby se opravily ulice, ale zača-
lo se kopat do oponenta. Reakce při-
šla přesně tak, jak reagují ti, kterým 
dochází argumenty: požaduji prý 
nemožné, požaduji prý věci odpo-
rující zákonu, a dělám si prý perma-
nentní volební kampaň. Pokud mož-
no zesměšnit, pomluvit, znemožnit 
– tak jedná jihlavská radnice se svým 
občanem a zastupitelem, který si do-
volil mít názor, nebo dokonce nabíd-
nout spolupráci.

Přes noviny jsme si tedy „vyměni-
li názory“, ale občane, trp dál. Nic 
se nezměnilo, věc se nepohnula ani 
o kousek.  Zdá se, že vedení města 
pokračuje v hledání taktiky „jak to 
nejde“. Radnice vlastní řešení stá-
le nenabízí, nabídku na pomoc ale 
šmahem odmítá. Člověk by tedy če-
kal aspoň vzkaz, že se někdo o něco 
pokusí, ale tohle vedení města je tak 
v pohodě, že svým občanům už ani 
nic neslibuje.

Často je mně mými názorovými 
oponenty z úrovně vedení města 
podsouváno, že to se mi to dobře 
kritizuje, když nenesu žádnou zod-
povědnost. Opakuji, že jsem přijal 
hozenou rukavici a ofi ciálně jsem 
podal žádost o udělení plné moci 
pro zastupování města ve věci zakáz-
ky na rekonstrukci vodovodů a ka-
nalizací v Telečské a Wolkerově ulici. 
Chci pomoci tímto způsobem a na-
bízím, že převezmu rizika spojená s 
touto problematikou na svoji osobu.

 Miroslav Tomanec, 
 zastupitel města (Fórum Jihlava)

Z právního stanoviska k žádosti 
pana zastupitele Miroslava 

Tomance o vydání plné moci:

Zastupitel Tomanec chce převzít 
odpovědnost za město, chce plnou moc
Když dojdou argumenty, začne kopání



 STRANA 11 Zaměstnání NJR - SRPEN 2017



STRANA 12 Aktuality NJR – SRPEN 2017

Program zahájí v sobotu 16. 9. 
sousedská slavnost pro celé rodi-
ny v Komenského ulici – ZAŽÍT 
MĚSTO JINAK.

V neděli 17. 9. se „otevřou dveře“ 
v Dopravním podniku, a Jihlavou 
budou projíždět netradiční trolej-
busy a autobusy speciální okružní 
jízdy. Na pondělí 18. 9. jsou zváni 
všichni, které zajímá doprava Jihla-
vy, do DIODu na KULATÝ STŮL 
K DOPRA VĚ. Bude se zde disku-
tovat k přípravě Plánu udržitelné 
mobility, odborníci z CI2, o.p.s., 
představí výsledky dotazníkové-
ho šetření ke Spokojenosti občanů 
s místním společenstvím; Mobilita 
a místní přeprava obyvatel Jihlavy 
a Ekologická stopa města Jihlavy 
2017. 

JIHLAVSKÝ DEN ZDRA VÍ na 
Masarykově náměstí v úterý 19. 9. 
nabídne možnost vyšetření základ-
ních parametrů zdravotního stavu, 
prezentaci partnerů z oblasti zdra-
votnictví a organizací pomáhajících 
handicapovaným občanům, soutěže 
a aktivity pro rodiny atd. 

Ve středu 20. 9. se sejdou žáci 
2. a 3. tříd ZŠ na Dopravním hřiš-
ti a utkají se v soutěži „DO PŘÍ-
RODY KOLO-PĚŠKY“. Kdo není 
školákem, a bude si chtít zacvičit, 
má možnost od 10 hod. na Skalce 
u dětského hřiště, kde již od začát-
ku července každou středu probíhá 
cvičení v rámci kampaně PARKY 
V POHYBU. „Cvičení je vhodné i pro 
začátečníky, program přizpůsobuji 
účastníkům, takže je zvládne opravdu 
každý. Nyní v létě přicházejí i praro-
diče s dětmi, kteří je mají na prázd-

ninách.“, uvedla lektorka Lenka 
Vrzalová ze Státního zdravotního 
ústavu. 

Čtvrtek 21. 9. bude patřit pre-
ventivnímu POCHODU PROTI 
ALZHEIMEROVĚ CHOROBĚ, 
procházce s plněním úkolů. Akce je 
především zaměřena na prarodiče s 
vnoučaty. Účastníci se sejdou v 15 
hod. u starého vstupu do ZOO. 

DEN BEZ AUT oslavíme v pá-
tek 22. 9. na Masarykově nám., 
kde budou připraveny osvětové a 
pohybové aktivity pro širokou ve-
řejnost. V podvečer zde odstartuje 
CYKLOJÍZDA. Po celý den bude 
jezdit městská hromadná doprava 
(MHD) ZDARMA. 

V minulých letech některé školy 
tohoto využily a připravily pro své 
žáky soutěž, při které se pohybovali 
po Jihlavě MHD a vyplňovali kvízo-
vé otázky. Samozřejmě je to příleži-
tost i pro občany, kteří běžně MHD 
nepoužívají. Nemusí řešit „jízden-
ky“ a prostě jen nastoupí a svezou 
se. Svaz postižených civilizačními 
chorobami připravil na tento den ve 
Smetanových sadech nácvik chůze 
z holemi Nordic walking – ROZ-
CHODÍME CIVILKY.

Kompletní program bude uve-
řejněn v zářijovém čísle NJR a na 
webu www.jihlava.cz/zdravemesto.

V roce 2000 odstartovala evrop-
ská iniciativa Den bez aut. Od roku 
2002 se rozšířila na celý týden, tzv. 
Evropský týden mobility (ETM). 
K němu se od roku 2007 hlásí i 
Jihlava. 

 Soňa Krátká, 
 koordinátorka PZM a MA21

Jihlava v září ožije Evropským 
týdnem mobility 

Rušením nočního klidu při akcích 
ve veřejném prostoru se zabýval až 
ústavní soud, který vydal závazné roz-
hodnutí. To nařizuje vedení města 
povolit výjimku pouze vydáním sa-
mostatné vyhlášky o akci. A protože 
zastupitelstvo města nezasedá každý 
měsíc, musejí pořadatelé podobných 
akcí počítat s určitým předstihem po-
dávání žádostí.

Více o tom informuje vedoucí odbo-
ru školství magistrátu:

Vážení pořadatelé akcí,

dne 1. října 2016 došlo v souvislos-
ti s novelou zákona č. 200/1990 Sb. 
ke změně ustanovení, které určovalo 
dobu nočního klidu a umožňovalo 
obcím obecně závaznou vyhláškou 
(OZV) udělovat výjimky ze stanove-
ných časových podmínek.

Změna spočívá v tom, že je vypuště-
na 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, taxativně 
přímo v textu samotné vyhlášky. Jed-
ná 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 schvá-
lilo OZV č. 13/2016 o stanovení 
závazných podmínek pro pořádání, 
průběh a ukončení veřejnosti přístup-
ných sportovních a kulturních podni-
ků, včetně tanečních zábav a diskoték 
v rozsahu nezbytném k zajištění veřej-
ného pořádku a o stanovení výjimek 
z doby nočního klidu, ze které je mož-
nost udělení výjimky obcí vyjmuta.  
Přílohou vyhlášky je nový formulář 
„Ohlášení o konání akce přístupné ve-
řejnosti“, který slouží k ohlášení akce 
konané ve venkovním prostoru na 
území Jihlavy.

Ústavní soud judikoval, že: „Veřejný 
zájem, jakým je nerušený odpočinek v 
noční době, má být zájmem na udržení 
místních tradic a na upevňování mezilid-
ských vazeb skrze hlasité noční aktivity 
převážen toliko ve výjimečných pří-

padech. Tyto výjimečné případy, kdy 
se doba nočního klidu stanoví jako 
kratší nebo žádná, je třeba vymezit 
natolik určitě, aby lidé v obci žijící 
mohli počet a rozložení potenciálně, 
částečně či úplně probdělých nocí v 
roce předvídat, tedy aby lidé žijící v obci 
přesně věděli, kdy, či za jakých okolností 
na nerušný odpočinek v délce osmi hodin, 
vzhledem k místním specifi kům, nárok 
nemají, protože osoby tento jejich odpo-
činek narušující za to nebudou podléhat 
veřejnoprávní sankci.

Ústavní soud tedy jasně judikoval, 
jak mají být výjimečné případy, kdy 
je doba nočního klidu kratší nebo 
žádná, stanoveny, a to buď konkrét-
ním datem, datovatelným obdobím 
nebo událostí, jejíž datum je vzhle-
dem k místním tradicím předvída-
telné. 

Jak ze zákona o přestupcích, tak i z 
nálezu Ústavního soudu tedy jasně vy-
plývá, že kratší nebo žádná doba noč-
ního klidu by měla být stanovena jen 
a pouze ve výjimečných případech, a 
to tak, aby byl počet těchto nocí pro 
lidi žijící v obci předvídatelný, a aby se 
mohli tito lidé na tyto výjimečné pří-
pady předem připravit. Zákonem chrá-
něný zájem na ochraně nočního klidu 
má proto přednost před konáním akcí 
či oslav, při kterých by byla doba noč-
ního klidu kratší nebo žádná.

Ostatní akce konané v průběhu 
roku ve venkovním prostoru musí být 
ukončeny do 22. hodiny, jinak se pořa-
datel vystavuje fi nančnímu postihu.

Touto zákonnou úpravou dochází 
k tomu, že s každou novou akcí kona-
nou 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 nestihne OZV schvá-
lit, v tom případě nelze akci uspořádat 
po 22. hodině. 

Podrobné informace ohledně této 
záležitosti na OŠKT.

 Mgr. Tomáš Koukal, 
 vedoucí  OŠKT

Na akci po 22. hodině 
potřebujete povolení

EVROPSKÝ týden mobility je příležitostí pro všechny věkové kategorie zapojit se 
do pohybových aktivit, připravených pro tuto příležitost.  Foto: archiv MMJ

Od pátku  7. července  do pondělí  
10. července  bylo  na jihlavskou zá-
chytku dopraveno 21 lidí. Všichni za-
chycení  byli muži. 

„Důvody záchytů byly  různorodé. Jed-
nalo se o vyhrožování sebevraždou, ohro-
žování  vlastního života a zdraví, fyzické 
i slovní napadání rodinných příslušníků, 
fyzické i slovní napadání lékařského per-
sonálu, fyzické napadání jiných občanů, 
řízení v opilosti, ničení majetku a krá-
dež,“ řekl mluvčí Služeb města Jihlavy 
(SMJ) Martin Málek. 

Nejvíce promile alkoholu v dechu 
(3,50)  bylo naměřeno muži z Pelhři-
mova, narozenému v roce 1979, který 
byl velmi agresivní při ošetřování léka-
řem v nemocnici. Dalším zachyceným 
byl muž z Humpolce, narozený v roce 
1985, který  v opilosti páchal trestnou 

činnost a ukradl motorku. Tomuto vý-
tečníkovi bylo naměřeno 1,58 promile 
alkoholu v dechu. 

Největší počet zachycených opilců 
byl z Humpolce, jednalo se celkem o 
tři muže. Mezi nejmladšími zachyce-
nými byli muži narození  v roce 1994. 
Jeden byl agresivní při ošetřování léka-
řem v nemocnici v Novém Městě na 
Moravě, a nebyl ani schopen dechové 
zkoušky na alkohol. Druhý slovně na-
padal své rodiče v Havlíčkově Brodě, a 
bylo mu naměřeno 1,56 promile alko-
holu v dechu.  

„Naposledy byla zcela naplněna kapa-
cita záchytky v květnu 2016, a předtím 
ještě v březnu 2015. Od 1. ledna 2017 
do dnešního dne bylo zachyceno 559 lidí. 
Z tohoto celkového počtu bylo 479 mužů 
a 80 žen,“ doplnil Málek.   -lm-

Opilecký rekord padl



 STRANA 13 Inzerce NJR - SRPEN 2017

JIHLAVA, Masarykovo náměstí 36
přízemí, OD HASSO

9 KčCE
NY ,
MASIVNÍ

od

LIKVIDACE

www.modaprostejov.cz

Toto je naprosto šokující!!! Likvidujeme všechny obleky v cenách 
od neuvěřitelných 999,- Kč, kravaty od 9,- Kč, dámské zboží 
od 59,- Kč, košile se slevou až 66%! Všechny tyto úžasně nízké 
ceny jsou již uvedeny na jednotlivých kusech zboží. Vše platí 
do vyprodání zásob! Přijďte, určitě si vyberete ze skvělého 
sortimentu obleků, kravat, dámského zboží... Těšíme se na Vás!

Akce platí od 31. 7. 2017.
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Hlavní program letošního roční-
ku se uzavřel 27. června v koste-
le Povýšení sv. Kříže. Festival zde 
slavnostně zakončili hosté z USA – 
Chicago Youth Symphony Orches-
tra, pod taktovkou dirigenta Allena 
Tinkhama. 

Na programu byly skladby A. Dvo-
řáka, E. Elgara a Symfonie č. 6 „Pa-
tetická“ P. I. Čajkovského. Početný 
orchestr mladých hudebníků byl, 
jedním slovem, famózní. Sotva pl-
noletí hráči pronikli pod povrch Čaj-
kovského závažné symfonie a pocho-
pili hloubku tohoto fatálního díla. 

Přechody mezi častými tematic-
kými zvraty v první větě byly nená-
silné, a vyvrcholení celé věty bylo 
grandiózní. Lyrickou idylku druhé 
taneční věty prožíval svým až he-
recky úžasným výkonem i dirigent 
Allen Tinkham, a pokračoval tak i v 
dramatické větě třetí. 

Její motiv přeskakoval mezi jed-
notlivými sekcemi orchestru a 
směřoval k vrcholu, zahranému s 

energickou vervou, plnou naděje. 
Po bolestně extatické zpovědi fi -
nální věty, se závěrem v hlubokých 
kontrabasech, nastalo neskutečně 
dlouhé ticho. I publikum pochopi-
lo tragické vyznění osudového díla 
P. I. Čajkovského, který za nevyjas-
něných okolností náhle zemřel, jen 
pár dní po premiéře, v roce 1893.  

Zaplněný kostel následně aplau-
doval mladým hudebníkům, kteří 
se odměnili dokonce třemi přídav-
ky, včetně mexických melodií. 

V Kalištích u Humpolce se festival 
uzavřel 5. července tradičním sáze-
ním růží do mahlerovského rozária, 
spojeným s vernisáží výstavy Marti-
na Becka, „fotografa lidských duší“, 
který je znám svou černobílou tech-
nikou portrétů slavných osobností. 

Výstava je zde k vidění po celé 
léto. Epilogem festivalu bude říj-
nový koncert mezzosopranistky 
Andrey Kalivodové v gotické síni 
jihlavské radnice, věnovaný Emě 
Destinnové. Mgr. Jana Součková

Dlouholetá systematická práce 
s nadšením, kterou odvádí sbor pe-
dagogů jihlavské základní umělecké 
školy, sklízí bohatou úrodu. Výčet 
úspěchů je takřka nekonečný, z kaž-
dé další účasti na přehlídkách a sou-
těžích přivážejí mladí jihlavští umělci 
i jejich kantoři další ocenění. Vybírá-
me několik největších „zářezů“.

V uplynulém školním roce např. 
získaly Šárka Misařová a Kateřina 
Zachová, vedené Evou Fišerovou, 
dvě čestná uznání prvního stupně 
v Ústředním kole klavírní soutěže 
ZUŠ v Praze. Dvě první místa při-
vezly Zuzana Dubová a Anna Čer-
máková z Ústředního kola ve hře na 
violloncelo z Liberce, kde získaly 
zvláštní ocenění poroty také vyuču-
jící, Martina Charvátová za pedago-
gické vedení a Bohumíra Holoub-
ková za klavírní doprovod.

Úspěchy slaví i orchestry. Dob-
ře známý Tutt i, pod vedením Jana 
Noska a Petra Sedláka, získal zlaté 
pásmo v ústředním kole v Letovi-
cích, přivezl si první místo i z Mezi-

Jihlavská ZUŠ na vlně úspěchů

JIHLAVSKÁ ZUŠ se stala pojmem ve výuce talentů a dokazuje to řada úspěchů 
v soutěžích. Foto: archiv MMJ
národní soutěže velkých dechových 
orchestrů Ostrava. Nově založený 
Big Band ZUŠ Jihlava, pod vedením 
Antonína Veselého a Jana Noska, 

získal zlaté pásmo v Litvínově.
Společného orchestru hudebníků 

České fi lharmonie a žáků umělec-
kých škol z celé republiky se z jih-

Závěr festivalu Mahler Jihlava 2017 
Koncertem orchestru z Chicaga vyvrcholil 

hlavní program letošní Hudby tisíců

FESTIVAL Mahler není jen festivalem hudebním, a tak má publikum možnost 
sledovat skvělé výkony i v jiných uměleckých oborech. I to přispívá festivalu k jeho 
návštěvnosti. Foto: Jan Černo

Jihlavská radnice převzala dokon-
čenou cyklostezku. Nový, 350 met-
rů dlouhý úsek, spojuje od garáží v 
Telečské ulici stezku do Pístova se 
stezkou v ulici U Koželuhů. V celé 
délce trasy je proveden oddělený 
provoz cyklistů a chodců. 

Na začátku úseku je v délce cca 
7,50 m upravena stávající plocha 
mezi garážemi, s vyznačeným pře-
jezdem pro cyklisty. Před obytným 

domem bylo provedeno prodlou-
žení stávajícího chodníku asi o šest 
metrů. Vedle chodníku pak byla 
doplněna tři nová kolmá parkovací 
stání.

Celková investice do stavby stez-
ky, parkovacích míst, nezbytné ad-
ministrativy a odvodů je 2,4 mili-
onu korun bez DPH. Radnici se 
podařilo na akci získat dotaci SFDI 
ve výši 1,817 milionu korun. -tz-

Cyklostezka Na Skalce rozšíří 
síť jihlavských cyklostezek

JIHLAVSKÁ síť cyklostezek získala další přírůstek: 350 metrů dlouhý úsek Na 
Skalce. Foto: archiv MMJ

lavské školy zúčastnil největší počet 
hráčů. Akce vyvrcholila koncertem 
v pražském Rudolfi nu, pod vede-
ním Marka Šedivého.

Nepřízeň počasí byla slabší než 
přízeň posluchačů, kteří nenechali 
odejít mladé i zkušené umělce z pó-
dia v dolní části Masarykova náměs-
tí, kde proběhl pestrý a v nejlepším 
slova smyslu skutečně zábavný pro-
gram, v rámci celorepublikového 
projektu OPEN ZUŠ.

Pěvecký sbor Gaudium, pod vede-
ním Petra Sobotky a Petry Vybíralo-
vé, se zúčastnil celostátní přehlídky 
dětských pěveckých sborů „Světlo za 
Lidice“. 

Pomyslnou třešničkou na dortu 
v seznamu událostí byl monstrkon-
cert ve Valticích, kde symfonický 
orchestr pod vedením Pavla Saláka 
a Jana Noska vystoupil v 1,5hodino-
vém náročném programu před zce-
la naplněnou jízdárnou Valtického 
zámku. Jako sólisté vystoupili ředi-
telka školy Dana Fučíková a Martino 
Hammerle. -tz-
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Premonstrátský 
klášter Želiv

Na soutoku řek Želivky s Trnávkou leží už 
skoro 900 let obklopen překrásnou krajinou 
premonstrátský klášter Želiv. Rozsáhlý kláš-
terní areál představuje řadu budov  různých 
stavebních slohů. 

Dominantami jsou barokní kostel Naroze-
ní Panny Marie, který projektoval Jan Blažej 
Santini, barokní konvent a opatství. Každý 
den se konají prohlídky konventu kláštera a 
kostela a exkurze do klášterního pivovaru, 
spojená s ochutnávkou piva. V budově opat-
ství je nabízeno ubytování v nově zrekonstru-
ovaných pokojích . 

Na závěr bychom Vás chtěli pozvat do kláš-
terní restaurace na kvalitní jídlo a dobré kláš-
terní pivo a popřát Vám příjemně strávený 
čas.

Adresa a konkrétní údaje:
Kanonie premonstrátů v Želivě, 
394 44 Želiv 122
Návštěvnické centrum: 
 e-mail: centrum@zeliv.eu, tel: 725 448 291
Ubytování: e-mail: recepce@zeliv.eu, 
tel. 731598 889
Restaurace: e-mail: restaurace@zeliv.eu ,
 tel. 608 525 725
Pivovar: e-mail: pivovar@zeliv.eu,
tel: 727 813 192
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Hrad Polná
Původně středověký hrad dnes nabízí návštěv-

níkům nejen hradní interiéry. 
Najdete zde i barokní lékárnu U černého orla, 

kupecký krám, řemeslné dílny,    expozici 1. svě-
tové války   s maketou  legionářského vozu 
„těplušky“ v životní velikosti.

Na trase Muzeum zaslechnete tikot věžních 
hodin, jemnou hudbu hracích strojků i říznou 
muziku orchestrionu.

Na letní prázdniny jsou připraveny noční pro-
hlídky hradu i zážitkové Noci na hradě s možnos-
tí přespání v jeho historických prostorách.

Milovníky umění potěší výstava díla sochaře 
Jana Adolfa Vítka. 

K návštěvě zve i Stará polenská škola s původ-
ní třídou, kabinety, bytem učitele a dvěma černý-
mi kuchyněmi. 

V Polné je z čeho vybírat. Přijeďte a uvidíte!

Otevírací doba: 
denně kromě pondělí 9-12 a 13-17 hodin

Adresa a konkrétní údaje
Městské muzeum Polná, p. o.
Zámek 486, 58813 Polná
Tel. 567 212 336, 777 229 073
Web: www.muzeum-polna.cz
e-mail: muzeum@muzeum-polna.cz
facebook:
https://cs-cz.facebook.com/muzeumpolna
https://www.facebook.com/hradpolna
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Otevřeno 
každý den 
po celý rok
www.zoojihlava.cz

Ročně se v ČR utopí přes 200 lidí, 
tři čtvrtiny z nich jsou muži, nejčastě-
ji kolem padesátky. Ve statistikách je 
následují děti od tří do šesti let a mladí 
kolem dvacítky. 

Opilost, teplotní šok z chladné vody 
v horku a křeč hrtanové záklopky, kte-
rou vyvolá vdechnutá kapka vody, jsou 
nejčastější příčinou utonutí.

Vodní záchranná služba zveřejnila 
zásady bezpečného koupání, které ma-
jí přispět k tomu, aby počty utonulých 
trvale klesaly. Desatero zásad propa-
gují všechny skupiny vodní záchranné 
služby. 

První radou je nechodit se koupat 
sám, ale v doprovodu alespoň dvou 
lidí. Při problémech jeden poskytne 
první pomoc a druhý přivolá zdravot-
níky.

Další radou je počkat po jídle s kou-
páním alespoň hodinu. Při tráve-
ní pozornost klesá, riziko utonutí je 
větší. Stejně jako když jde člověk do 
vody rozpálený či unavený. Rozpále-
nému hrozí teplotní šok a unavenému 
mohou dojít síly.

Desatero bezpečného 
pobytu u vody:

• Nechoď se koupat sám, nepodce-
ňuj nebezpečí vody

• Neplav a neskákej do vody v nezná-

mých místech
• Neplav, jsi-li rozpálený nebo unave-

ný
• Neplav hned po jídle, nech si ales-

poň 1 hodinu odstup
• Nebuď ve vodě hrubý a bezohledný
• Plav ve vyznačeném prostoru, máš 

záruku záchrany života
• Neplav do blízkosti plavidel a pla-

vební dráhy
• Neplav daleko od břehu, máš-li tuto 

potřebu, zajisti si doprovod lodičky
• Pamatuj, že na plavidla nepatří děti 

bez řádně oblečených a upevněných 
záchranných vest

• Důvěřuj členům Vodní záchran-
né služby,  uposlechni jejich pokynů a 
nepřekážej jim v práci

Desatero radí neplavat sám daleko 
od břehu, i zkušený plavec může dostat 
křeče, bezpečnější je zajistit si na delší 
trasy doprovod loďky. Děti by na loď-
kách vždy měly mít na sobě záchran-
nou vestu. Do 18 let je povinná. Nedo-
pnutá nebo špatně oblečená vesta je ve 
vodě k ničemu.

Důležitým pravidlem je ohledupl-
nost k ostatním. Od bezohledných 
návštěvníků hrozí zranění způsobe-
ná úderem či kopem a křeč hrtanové 
záklopky.

Podráždění může způsobit kapka 

vody, proto jakékoli cákání je pro plav-
ce nebezpečné. Záchranáři radí držet 
se od takových lidí dál a mít zavřená 
ústa.

Nebezpečné je skákání z výšky do 
neznámé vody, zejména po hlavě. 
Hrozí poranění páteře, ochrnutí, nebo 
smrt. Rizikem je koupání v plavební 
dráze a střet s lodí. Nezkušeného plav-
ce ohrozí také vlny od plavidla. Za lodí 
se mísí teplá a studená voda, plavci to 
může způsobit teplotní šok.

Desatero radí jako místo nejbezpeč-
nější ke koupání to, které je tak ozna-
čeno a je tam zajištěn i dozor. Dopo-
ručuje poslouchat rady členů vodní 
záchranné sužby a nepřekážet jim v 
práci.

Rady záchranářů doporučuje 
dodržovat i vedoucí jihlavského Vod-
ního Ráje Miroslav Veselý. Jejich 
obdobou jsou pravidla, jak se chovat 
v prostorách rekreačního areálu, kde 
na jejich plnění ovšem dohlíží plavčíci.

 -lm-

Letní koupání může skončit špatně
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Radnice vydala dějiny Jihlavy jako 
příběh dvou ježků v komiksu.

Že historie může být i dobrá zába-
va, dokazuje nová publikace, kterou 
vydala jihlavská radnice. Minulost 
a přítomnost města je popsaná jako 
příběh dvou ježků, Kamila a Marie, 
formou komiksu. Do příběhu jsou 
přirozeně zapracovány pověsti, i 
skutečné události. S nadsázkou, hu-
morem i lehkou fi kcí nová publikace 
vypráví třeba o tom, kde se na území 
dnešní Jihlavy vůbec vzalo stříbro, 
které se tak zásadně podepsalo na 

rozmachu města, jak to bylo s jeho 
objevem, pamatuje na jihlavské po-
hromy, nechybí osobnosti jako Gus-
tav Mahler, hokejový tým Dukla, 
nebo festival dokumentárního fi lmu. 

Komiks je dílem jihlavské grafi čky 
a výtvarnice Evy Bystrianské a vol-
ně navazuje na její úspěšný fi lm, „pa-
pírový dokument“ O Ježkově, který 
vznikl před čtyřmi lety. Lehké, zábav-
né čtení pro mladé a mladé duchem, 
s názvem O Ježkově – průlet historií 
města Jihlavy, je k mání v turistickém 
informačním centru za 50 korun. -tz-

Historie Jihlavy jako komiks

VÝTVARNICE Eva Bystrianská vytvořila komiks o historii Jihlavy: O Jež-
kově – průlet historií města, a získat jej můžete na TIC magistrátu.
 Repro: archiv MMJ

Směsný komunální odpad (SKO) 
představuje zbytek vyprodukované-
ho odpadu, který není možné už ni-
kterak vytřídit. Vyhazujeme ho tedy 
do běžných černých kontejnerů a 
nádob. 

Co nepatří do černých nádob, ale 
ani kolem nich:

- nebezpečné odpady,
- využitelné odpady, jako jsou pa-

pír, plast, bílé a barevné sklo, nápo-
jové kartony, kovy a biologicky roz-
ložitelné odpady,

- zpětně odebíraná elektrozařízení,
- objemný odpad.
Sběrné nádoby na SKO se umísťují 

na dočasná stanoviště pouze za úče-
lem jejich vývozu, po kterém musí 
být bez zbytečného prodlení z do-
časného stanoviště odstraněny.

V posledních letech je patrné, že 
občané Jihlavy jsou k životnímu pro-
středí odpovědnější a odpady třídí. 
Tím, že třídíme, dáváme prostor vše-
mu, co nás obklopuje, a proto to má 
svou cenu. -tz- 

Co patří do černé popelnice

Odbor životního prostředí pokra-
čuje v „odpadovém detektivovi“. Vi-
zuální kontroly nádob na odpad uka-
zují vzrůstající zájem veřejnosti třídit 
odpady. Ovšem najdou se i nadále 
lidé, kteří si s odpady hlavu nelámou, 
s postojem „platím, tak vyhazuju co-
koliv a kdekoliv“. -tz-

..Odpadový detektiv”: Třídí se více“
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Parapet není jen okenní doplněk, 
ale také estetický prvek, který dokáže 
zútulnit interiér. Stojí na něm květi-
náče s rostlinami, vázičky, rozmanité 
dekorace, voňavé svíčky, zarámované 
fotografi e jako vzpomínky z cest. 

Současný trend - mít vše v jed-
nom tónu - platí i pro parapety. A 
tak sladění okenních rámů, vnitřních 
parapetů, podlahové krytiny, nebo 
dokonce kuchyňské linky s pracovní 
deskou může být klidně v barvě zla-
tého hřejivého dubu, buku nebo oře-
chu. 

Designéři obecně doporučují mít 
parapety sice vkusné, ale na první 
pohled spíše nenápadné. Jen tak na 
nich totiž vynikne krása postavených 
předmětů.

I v případě parapetů se vyplatí 
investovat do kvality. Co sledujeme 
především? Zaměříme se na nená-
ročnou údržbu, odolnost materiálu 
vůči poškrábání či vlhkosti, a samo-
zřejmě i tvarovou stálost. Stejně tak 
je podstatná i kvalitně odvedená 
řemeslná práce, proto nakupujeme 
a vybíráme u fi rmy, která se na trhu 
pohybuje více let, má svoje jmé-
no a nepodbízí se podezřele nízkou 
cenou.

U parapetů pochybného původu se 

Nezapomeňte na péči o okenní parapety
můžeme dočkat kroucení, deformo-
vání, uvolňování apod. Důležité je i 
bezchybné osazení parapetu. Hlídá-
me zejména dokonalé utěsnění spár 
mezi oknem a parapetem, stejně jako 
mezi ostěním a parapetem. Pak nám 
totiž nebude zbytečně unikat teplo z 
interiéru, a my nebudeme platit jak-
si navíc.

Nabízí se poměrně pestrá nabídka: 
dřevo, dřevotříska, komůrkové nebo 
tvrzené pěnové provedení z plastu, 
ale i exkluzivní umělý kámen (litý 
mramor, silný dva cm). Ten je vel-
mi oblíbený, protože ho lze použít 
na barový pult, pracovní či na jakou-

koli krycí desku. Litý mramor tvoří 
z 80 % mramorová moučka, ze 20 
% polyesterová pryskyřice a barviva. 
Tepelnou odolnost má od -40 do + 
80 °C.

Mezi nejčastěji používané patří 
parapety z plastu (PVC). Jde totiž 
o spolehlivý materiál s vysokou 
mechanickou odolností, dlouhou 
životností a tvarovou stálostí. Pří-
jemná je i nízká hmotnost, odolnost 
proti oděru i UV paprskům nebo 
vlhkosti (přelitá voda z květiná-
če povrchu neublíží). Plast se navíc 
i snadno instaluje, nabízí mnoho 
barev a dekorů, příjemná je i cenová 

dostupnost.
Plastové parapety jsou obvyk-

le s laminovaným nebo fóliovaným 
povrchem. V laminu najdeme růz-
né odstíny dřeva, tradiční bílou bar-
vu, šedou a módní imitaci hliníku. 
Fólie mají plus v pestré jednobarev-
né nabídce, nejžádanější barvou je 
odstín třešně, oblíbená je i ocelově 
modrá, jedlově zelená, odstíny šedé 
apod.

Parapety nabízejí širokou šká-
lu barev a povrchů. Nejoblíbenější 
je základní bílá. Na ní totiž nejlépe 
vyniknou všechny dekorace, které 
zútulňují obytný prostor. -lm-
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Na televizi se nedívám,
protože ji doma nemám.

Pravdou je, že u nás 
ti stačí mobil, tablet 
nebo počítač.
#DivejSeKdeChces

www  .netbox.cz/jihlava
539 01 55 25
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STAVEBNICTVÍ
PROJEKCE
ZÁMEČNICTVÍE K O S

www.ekosbrtnice.cz
+420 775 732 995

ZEMNÍ PRÁCE
TŘÍDĚNÍ ZEMINY
KONTEJNEROVÁ 
DOPRAVA

Zdá se vám, že už by si dřevěné 
prvky v naší zahradě zasloužily nový 
nátěr? Také lavička pod stromem už 
vypadá poněkud omšele, z planěk 
plotu se odlupuje barva a zahradní 
nábytek by snesl nový kabát? Pokud 
ano, je pro vás určeno malé desatero 
nátěrů všeho možného.

Mezi zcela univerzální prostředky 
pro nátěr různých materiálů od dře-
va až po kovy a hliník patří univer-
zální vodou ředitelné barvy. Nabí-
zejí se až ve třiceti různých lesklých 
nebo matných odstínech a lze je 
použít uvnitř i v exteriérech. Jsou 
velmi oblíbené pro širokou šká-
lu použití. Přece jen ale platí: kvali-
ta nátěru bude o to lepší, budeme-li 
vybírat prostředky, které jsou dané-
mu podkladu ušity na míru. 

Na čem závisí kvalita nátěru? 
Nejen na použitých barvách a ředi-
dlech, ale hlavně na podmínkách, 
při nichž budeme barvu nanášet. Na 
výsledný efekt má vliv nejen materi-
ál, který natíráme, ale i relativní vlh-
kost, teplota i čistota prostředí, kde 
nátěr aplikujeme.

Pro natírání se obecně doporučuje 
teplota kolem 10 °C. Při nižších tep-
lotách má barva vyšší přilnavost a je 
nutné ji více naředit. V tom případě 
počítáme se slabší vrstvou nátěru.

Natíráme-li předmět v několi-
ka vrstvách, musí být podklad před 
nanesením další vrstvy bezpodmí-
nečně suchý, některé barvy to ale 
nevyžadují! Nedostatečně vyschlý 
podkladový nátěr by se po nanesení 

další vrstvy mohl vlivem působení 
rozpouštědel vrásnit. 

Stejně jako nízká teplota má na 
výsledek nepříznivý vliv i teplota 
příliš vysoká nebo pražící slunce. Na 
nátěru se mohou objevit puchýřky a 
opět může dojít k vrásnění. 

Jestliže napadá do nezaschlých 
barev pyl nebo prach, celé zdlouha-
vé a namáhavé natírání znehodnotí. 

Dřevěný zahradní nábytek, terasy, 
obklady, okna, dveře a další dřevěné 
plochy a předměty umístěné dlou-
hodobě v exteriéru potřebují ošet-
řit. Dřevo je totiž organický materi-
ál a jako takový by bez ochranných 
nátěrů poměrně brzy podlehl ven-
kovním vlivům, proměnlivé teplotě, 
slunci a hlavně vlhkosti. A právě za 
účelem prodloužení životnosti dře-
věných materiálů se ochranné nátě-
ry aplikují. Před aplikací nátěru zjis-
tíme, na jaké dřevo můžeme použít 
kterou barvu.

Pečlivě si přečteme informace na 
plechovkách a dodržíme doporuče-
ní výrobce nebo se poradíme s pro-
fesionály v prodejně. Mohlo by se 
nám stát, že nábytek z exotického 
dřeva natřeme barvou, která ho zni-
čí, a přitom stačilo sáhnout po jiném 
typu nátěrové hmoty.

Jiné barvy se používají na měkké 
a jiné zase na tvrdé dřevo. Zkrátka 
nevyplatí se nic uspěchat!

Na dřevo můžeme použít hodně 
prostředků: od speciálních ochran-
ných nátěrů proti plísním a dřevo-
kazným houbám přes lazury a emai-

Starý nábytek může vypadat jako nový
ly až po lodní lak. 

Pokud natíráme nové dřevo, nej-
lepší prevencí před jeho poškoze-
ním nebo napadením dřevní struk-
tury plísněmi a houbami je použití 
ochranného nátěru. K tomu slouží 
tzv. fungicidní napouštědla, bránící 
povrch před dřevokaznými škůdci. 

Dalším strašákem dřevěných povr-
chů je samozřejmě vlhkost. Způso-
buje plísně a hnilobu a ty zase vytvá-
řejí lákavé prostředí pro další škůdce. 
Několik nátěrů většinou jako ochra-
na postačí, ale pokud chceme mít 
jistotu, použijeme některou ze speci-
álních impregnačních lazur. 

Jestli přemýšlíme o počtu vrstev, 
pak tu platí jednoduché pravidlo pro 
všechny nátěrové hmoty: natíráme-li 
dřevo v exteriéru, potřebujeme vždy 
více vrstev kvůli nepříznivým pod-
mínkám a větší zátěži. U napouštědel, 
laků i lazur se doporučují nátěry dva, 
ale neuděláme chybu, když naneseme 
o jeden více. 

Lazury jsou transparentní (průsvit-
né) nátěry určené především pro měk-
ké dřevo. Díky své řídkosti pronikají 
hluboko do dřeva a impregnují ho, při-
čemž nepřekrývají jeho strukturu a my 
tak můžeme plně obdivovat krásu při-
rozené dřevěné kresby.   -lm-
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(Dokončení ze str. 4)
Jakým způsobem hledá měs-

to rezervy, a tím nemyslím jen 
ty finanční? Otázku přiblížím 
– noční Jihlava je osvětlena, ale 
nevidíme zde moderní způsoby 
zaměřené na úspory. Například 
existují sloupy se snímači detek-
ce pohybu, které se samy pře-
pnou do úsporného režimu, ne-
bo se redukuje počet zapnutých 
světel v hodinách, kdy je provoz 
minimální. Uvažujete i v těchto 
„výhledových“ řešeních?

Představte si, že registrujeme i 
požadavky občanů, kteří požadují 
více osvětlení, například na náměs-
tí, protože se na něm necítí bezpeč-
ně. To jen tak na okraj.

Ano, přemýšlíme i o dalších úspo-
rách, a tím i o budoucích řešeních. 
Znamená to předně o nich vědět. 
Proto je dobré rozhlížet se kolem a 

vnímat, jak stejný problém řeší jin-
de, a poučit se. 

Za další – musíme vědět, zda na 
to máme, nové technologie nejsou 
zadarmo. A jsme u plánování, o kte-
rém jsme již mluvili.

S tím souvisí i komplexnost – 
k čemu je moderní osvětlení ulice, 
když stav kanalizace volá po gene-
rální opravě, a je jasné, že se ulice 
rozkope?

Chci tím říct, že ne vše se musí 
jevit jako nepružnost vedení měs-
ta v zavádění pokroku a vedoucí k 
snadnému odsouzení.

Na druhou stranu ovšem vnímám 
rezervy, které ve své práci tímto 
směrem bezesporu máme. Jde o to, 
sladit celý ten informační, pracovní 
a rozhodovací kolos na stejnou no-
tu, a to nejde ihned. 

V ČR se objevuje nový feno-

mén, a tím je nedostatek vody. 
Jak je na tom Jihlava, a jak pří-
padné problémy řešíte?

Město má vypracovaný systém 
krizového řízení, který pamatuje i 
na zabezpečení dodávek vody. Vy 
se ale ptáte na širší problematiku, 
jejíž řešení neleží jen v rukách ve-
dení města, ani se netýká jen Kraje 
Vysočina.

Ubývá především spodní voda, a 
to v důsledku poškození, nedosta-
tečné retenční schopnosti krajiny, 
tedy schopnosti  vodu zadržovat. 
Je hmatatelná praxe, uplatňovaná  
desítky let „ odporných necitlivých 
zásahů“, jako kolchozní meliora-
ce, intenzivní zemědělská výroba, 
kobercové nálety průmyslových 
hnojiv, scelené pozemky, rozora-
né meze, vakance poldrů, vysušené 
močály, dotace, … 

Pak vidíte, že stačí přejet hranice 

do Rakouska, a zemědělské plodi-
ny a krajina náhle nedostatkem vo-
dy netrpí. Opravdu, stačí ujet jen 
pár kilometrů.

Jihlava má to štěstí, že zatím akut-
ní nedostatek vody nemá. Má však 
rezervy a musí dobudovat síť vo-
dojemů (investice do vodojemu 
Bukovno), s dostatečnou rezervou 
kapacity a SV, SZ větve vodovodu.  
Není to jenom o rozvoji Jihlavy, ale 
i o současném zlepšení tlakových 
poměrů a třeba i zvládnutí havárií 
a výpadků.

Existují oblasti, např. příměstské 
části Kosov, Popice, Zborná, kte-
ré jsou zásobeny jenom na základě 
dotací vody do vodojemů, a situace 
je zde kritická. 

I zde narážíme na sobecký a nezá-
konný postoj SVAKu, za přispění 
„odborníků“ provozovatele. 

Náměstek Kalina o demokracii, 
budoucnosti a metodách řízení města

Každý den okolo dvou miliónů 
dětí v této zemi navštíví některý 
z typu škol či školských zařízení. 
Děti zde v kolektivu, a pod vede-
ním odborníků, získávají znalos-
ti důležité pro jejich další život. 
Učí se dovednostem, vědomos-
tem, socializují se. 

A my, rodiče, je do těchto zaří-
zení posíláme s důvěrou, že je o 
ně dobře postaráno, že pedagogo-
vé, kteří se o naše děti starají, mají 
znalosti a zkušenosti na takové 
výši, že dokáží naše děti ochránit v 
každé situaci.

Svět kolem nás se mění, a mění 
se také bezpečnostní situace v 
něm. Vyvstávají nové hrozby, a to, 
co před časem vypadalo jako hroz-
ba vzdálená, nereálná, v dnešních 
dnech může přerůst v hrozbu více 
než reálnou. Tyto hrozby se, bohu-
žel, týkají nejen nás, dospělých, ale 
také našich dětí. A naší povinností 
je naše děti nejen ochránit, ale také 
je naučit, jak těmto hrozbám čelit a 
jak se s nimi vypořádat.

Opravdu zde nechci navozovat 
atmosféru strachu a obav, nicmé-
ně musíme si uvědomit, že školy 
a školská zařízení se reálně stávají 
terčem útoku nejrůznějších vyši-
nutých jednotlivců či skupin, a že 
následky těchto útoků bývají velmi 
tragické.

Proč zrovna školy? Z hlediska 
pachatele takového útoku je škola, 
řečeno policejně-vojenskou ter-
minologií, měkkým cílem. Laicky 
řečeno to znamená, že v podsta-
tě nikdo v takovém objektu není 
schopen efektivní, tvrdé obrany 
proti ozbrojenému agresorovi. Na-
víc je více než pravděpodobné, že 
při průniku do zařízení takového 
typu potká agresor množství té-
měř bezbranných osob, které se 
mohou stát jeho obětí. A naprostá 
většina agresorů, vybírajících si za 
cíl školská zařízení, má v plánu mít 

na svém účtu takových obětí co 
nejvíce.

Nebudu zde rozbírat osoby útoč-
níků. Jejich pohnutky pro spáchá-
ní takových zločinů jsou různé, 
tyto osoby mohou, a také nemusí 
mít spojitost s konkrétní školou, 
kde útok spáchaly. Důležité je, že 
analýzy a statistiky hovoří o tom, 
že naprostou většinu takovýchto 
ataků nelze předvídat, nelze se na 
ně dopředu připravit. Pedagogové 
útokem zasažené školy mají velmi 
malý reakční čas k přijetí adekvát-
ních a účinných opatření, a pokud 
nejsou patřičně proškoleni a vycvi-
čeni, ani taková opatření přijmout 
nemohou, neboť je prostě neznají. 
A děti samotné, zvláště ty mlad-
ší, jsou plně závislé na činech své-
ho pedagoga. Je nesmírně důležité 
si uvědomit, že v prvních deseti 
až patnácti minutách záleží přeži-
tí celé skupiny pouze a jedině na 
skutcích pedagoga. Stane se pouze 
to, co učitel udělá. A pokud neví, 
co má udělat, pak…

Netvrdím, že jsem schopen per-
fektně vycvičit celý pedagogický 
sbor školy, okresu, kraje. Na svých 
přednáškách zatím seznamuji uči-
tele s možností takového útoku, s 
tím, že v takových případech musí 
jednotlivec udělat věci, které mu 
v běžném životě ani nepřijdou na 
mysl. A právě proto přednáším, 
aby si pedagogové uvědomili, že 
i oni a jejich žáci mohou být obě-
tí takového útoku a začali alespoň 
přemýšlet o tom, jak by takovou si-
tuaci řešili. 

Je samozřejmě možné – a bylo by 
žádoucí – aby na přednášky nava-
zovaly bloky s interativní výukou 
reálných situací. Praktické ukázky 
znamenají zvýšení možnosti úspěš-
ného řešení krizových situací, to je 
jasné. Narážíme zde však na časo-
vé, a zejména finanční limity.

Za dobu, kdy přednášky zaměře-

Co dělat s teroristou ve škole?
né na zvýšení znalostí pedagogů o 
chování v krizových situacích pro-
vádím, jsem se často setkal s ne-
pochopením nejen ze strany úřa-
dů, majících na starost školství v 
regionech či krajích, ale i škol sa-
motných. Odkazují se na školení 
BOZP, a nerozumí rozdílnosti ob-
sahu. Vím, že školy a jejich zřizo-
vatelé mají problémy s časovými 
dotacemi a financemi, neboť tako-
váto přednáška samozřejmě stojí 
nějaké peníze a je prováděna v čase 
mimo výuku, ale stále si myslím, 
že bezpečnost dětí by měla být na 
prvním místě.

Naštěstí však také existují kom-
petentní zřizovatelé, kteří tyto sku-

tečnosti chápou a dokáží prosadit 
pořádání takových přednášek v 
jimi zřizovaných školách. Zde na 
Vysočině je to konkrétně pan ma-
gistr Koukal, díky jehož podpoře 
mohl být proškolen pedagogický 
personál základních škol v Jihlavě. 
A pevně doufám, že v kraji, kte-
rý byl poměrně nedávno bolestně 
zasažen stejným druhem události, 
na který se snažím pedagogy při-
pravit, se najdou další zodpovědní 
představitelé, kteří svým přístu-
pem zajistí zvýšení bezpečnosti 
pedagogů a dětí na školách.

 Tomáš Koukal,
 vedoucí odboru školství, 
 kultury a tělovýchovy

VANDALOVÉ STÁLI NÁS VŠECHNY 5 TISÍC KORUN. Magistrát nechal očis-
tit a natřít studánku na Skalce. Odstranění vandalských čmáranic a uvedení po-
vrchu stavby do pořádku přišlo na téměř 5 tisíc korun.  Foto: archiv MMJ

Očista studánky na Skalce
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MINORITSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE  |  
ul. Matky Boží
otevřeno 9–11, 14–16 hod.  |  prohlídka s odborným výkladem ve 14 hod. 
(Mgr. David ZIMOLA)  |  vstup zdarma

KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE  |  Křížová ul.
otevřeno 9–17 hod.  |  prohlídka s odborným výkladem v 11 a 16 hod. (Mgr. 
David ZIMOLA)  |  vstup zdarma

KOSTEL SV. APOŠTOLA PAVLA  |  Dvořákova ul.
otevřeno 14–17 hod.  |  prohlídka s výkladem v 14.30 a v 16.30 hod. (Mgr. 
Jan KEŘKOVSKÝ)  |  vstup zdarma

KOSTEL SV. DUCHA  |  Smetanovy sady
otevřeno 9–12 hod.  |  prohlídka s výkladem o kostelíku sv. Ducha a jeho 
okolí v 10 hod. (Ing. Michal Rod)  |  vstupné dobrovolné

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

DŮM GUSTAVA MAHLERA  |  Znojemská 4
otevřeno 10–12, 13–18 hod.  |  prohlídka s výkladem v 15 hod. s kapacitou 
30 osob (provází pracovník DGM)  |  vstup zdarma

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA  |  Masarykovo nám. 16
otevřeno 9–11 hod.  |  urbanisticky významná budova ovládající jihovýchodní 
část náměstí se složitým stavebním vývojem po celkové rekonstrukci objektu  
|  prohlídky s průvodcem od 9 hod. po 30 minutách s kapacitou 25 osob  |  
poslední prohlídka v 11 hod.  |  vstup zdarma

HORÁCKÉ DIVADLO JIHLAVA  |  Komenského 22
otevřeno 9–13 hod.  |  moderní budova s vlastní divadelní scénou schovanou 
za historizující fasádou o pěti osách, s dvěma nikami v přízemí, šesti pilastry 
s kompozitními hlavicemi, odstíněnou římsou v 1. patře a trojúhelníkovým 
štítem po poslední nejrozsáhlejší rekonstrukci slavnostně otevřena v r. 1995.  
|  zákulisím divadla provázejí herci HDJ v, 10, 11, 12 a 13 hodin.  |  pro-
hlídky divadla s průvodcem a odborným výkladem v časech: 9, 10, 11, 12 
a 13 hod.  |  prohlídka trvá cca 1,5 hodiny s kapacitou 40 osob  |  vstupné: 
vstupenky zdarma na jednotlivé časy budou k dispozici v předprodeji HDJ

PIVOVAR JIHLAVA  |  Vrchlického 2  
pivovar vznikl roku 1860, vybudovaný jihlavským várečenstvem (Mäl-
zerschaft)  |  procházka po pivovarské naučné stezce s průvodcem v 10 
a 14 hod., sraz na křižovatce ulic Brněnská a Joštova  |  exkurze do pivovaru 
v 10, 12, 14 a 16 hod. s kapacitou 20–30 osob, sraz v pivovarském dvoře 
(provází Richard PROCHÁZKA)  |  vstup zdarma

HISTORICKÁ RADNICE  |  Masarykovo nám. 1
otevřeno 8.30–17 hod.  |  prohlídky s výkladem v 10, 11, 13, 14, 15 a 16 
hod. (zajišťuje TIC)  |  kapacita prohlídek omezena na 30 osob. Bezplatné 
rezervační lístky budou k dispozici 9. 9. od 8:30 hod. na Turistickém infor-
mačním centru, Masarykovo nám. 2 

BRÁNA MATKY BOŽÍ  |  Věžní 1
otevřeno 10–13, 14–18 hod.  |  prohlídky s průvodcem v 11 a 14 hod. s ka-
pacitou 20 osob  |  stálá výstava obrazů ak. mal. Gustava Kruma, výstava 
Kašpárci celého světa – loutky  |  vstup zdarma

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

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

OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY  |  Komenského 10  |  
Masarykovo nám. 24 
otevřeno 10–18 hod.  |  prohlídka s odborným výkladem (historie, architek-
tura) v budově Komenského 10 v 9 hod. (Mgr. Jana Bojanovská), v budově 
Masarykovo nám. 24 v 11 hod. (Mgr. Jana Bojanovská)  |  kapacita obou 
prohlídek 45 osob  |  vstup zdarma

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

KOSTEL SV. JANA KŘTITELE  |  Jánský kopeček
otevřeno 9–11, 14–16 hod.  |  prohlídky s odborným výkladem v 9 a 10 
hod. (PhDr. Vlastimil SVĚRÁK)  |  vstupné dobrovolné do kterékoliv kasičky 
umístěné v kostele

navštivte památky

Statutární město Jihlava, kulturní a církevní instituce 
v Jihlavě, Krajská agrární komora Kraje Vysočina, 
Kraj Vysočina, Agrotom, Agrovenkov Vysočina a Okresní 
agrární komora Žďár nad Sázavou zvou všechny občany na

27. ročník akce
Den otevřených
dveří památek

a Den zemědělců, 
potravinářů a venkova 
Kraje Vysočina – Dožínky
9. 9. 2017  

 téma: Památky a příroda 
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DĚLNICKÝ DŮM  |  Žižkova 15
Otevřeno 9–12, 13–17 hod.  |  zpřístupněn bude Společenský sál, Velký 
a Malý salonek, Baletní sál a balkon  |  z informačních tabulí doplněných 
dobovými fotografiemi se dozvíte o historii budovy od roku 1869 až po 
současnost  |  vstup do sálu zdarma, bez výkladu

DŮM FILHARMONIE – HUDBY  |  Kosmákova 9
Otevřeno 9-11, 13-16  |  raně renesanční měšťanský dům s barokní přestav-
bou, volná prohlídka objektu s možností shlédnutí videozáznamu koncertů 
filharmonie z minulých období.  |  doprovodná akce: výstava obrazů Petra 
Vlacha „Asambláže mezi tóny“ s komentovanou prohlídkou autora v 10, 
13.30 a 15 hod.  | vstup zdarma

RADNIČNÍ RESTAURACE A MINIPIVOVAR  | 
Masarykovo nám. 66/67
Otevírací doba restaurace a minipivovaru od 11 do 16 hod.  |  komentované 
prohlídky technologie radničního pivovaru s ochutnávkou piva přímo z tanků 
v ležáckém sklepě + prohlídka prostor pivnice a nově vybudovaných salonků 
vč. minipivovaru – v 11, 12, 13, 14 a 15 hod. s průvodcem – sraz ve ves-
tibulu  |  při každé prohlídce je max. počet osob 10  |  časové vstupenky 
k dostání u obsluhy v radniční restauraci od 22. srpna 2017, vstupné 40 Kč 
včetně pivního vzorku

 
 MASARYKOVO NÁMĚSTÍ   od 10–17 hod.

POZDRAV Z ČECH A MORAVY – přehlídka dechových hudeb:

10.00–11.30 DOŽÍNKY (zahájení)  |  dožínkové tance s předáním do-
žínkového věnce a kytic zástupcům města, Kraje Vyso-
čina a zemědělcům  |  účinkují folklorní soubory Pramínek  
a Šípek

12.00–13.30  KRAJANKA  |  populární pražská dechovka
13.45–15.15 JIŽANI  |  jihočeská dechová hudba z Českých Budějovic. 

Mistr republiky dechových hudeb
15.45–17.15 ŠOHAJKA  |  koncert dechové hudby z Dolních Bojanovic. 

Vítěz Zlaté křídlovky
Moderují: Karel Paštyka a Lydie Jakubíčková.

Doprovodný program na náměstí  10–17 hod.

výstava zemědělské techniky  |  výstava vozidel značky KIA  |  ochutnávka 
regionálních potravin kraje Vysočina  |  brambory ochutnávka a prodej  
|  naučná stezka pro děti – poznávání zemědělství a přírody  |  atrakce 
pro děti: historický dřevěný kolotoč na ruční pohon, dětská střelnice ve 
tvaru hradu, malování na obličej, cukrová vata, nafukování balonků  |  
výtvarné dílny pro děti – Barvínek a DDM – drátkování, ruční výroba, 
malování apod.

MICRO ZOO  |  stánek s propagačními materiály zoo, živá zvířátka, poníci…

ZÁŽITKOVÝ A EDUKATIVNÍ PROGRAM S KOZAMI
15.15–15.45 VYSTOUPENÍ  |  děti se zábavnou formou seznámí s tím, jak 

kozy žijí, čím se živí, uvidí ukázku dojení a výcvik koz (před 
pódiem)

15.45–17.15 INTERAKTIVNÍ ČÁST  |  stanoviště s kozami  |  děti se mohou 
pomazlit, krmit je, dávat jim různé povely (sekce B náměstí)

Děti obdrží kozí razítko.

JARMARK od 10 do 17 hod.

 JIHLAVSKÁ RADNICE   Masarykovo nám. 1, velká zasedací síň:

od 15.00 Jihlava ve fotografii včera a dnes  |  volné pokračování pro-
mítání s komentářem nad místy v našem městě – ak. mal.  
Martin KOS.

Po celý den projížďky kočárem po historické části města (od 10 do 17 
hod. nebo dle zájmu) zajišťuje František Nešpor z Kněžic po trase: park 
za kinem Dukla, ulice Věžní, Benešova, Masarykovo náměstí, ulice Matky 
Boží, Věžní, park za kinem Dukla.

 VÝSTAVY 

Brána Matky Boží, Věžní 1  10–13, 14–18 hod.

KAŠPÁRCI celého světa – jedinečné loutky z Muzea loutkářských kultur 
v Chrudimi. Součástí výstavy je herna. Přijďte a pohrajte si!

OGV, Komenského 10  10–18 hod.

Ani den bez čárky  |  Jak natáhnout čas…  |  
IGLOO 6: Tereza Velíková – Mezihra

OGV, Masarykovo nám. 24  10–18 hod.

Běguni

Městská knihovna Jihlava  11–12 hod.

Poklady malíře Gustava Kruma

Kostel sv. Pavla  14–17 hod.

7 panelů s tématem 500 let performance

Dům Gustava Mahlera  10–12, 13–18 hod.

Miroslav Machotka

program

mediální partneři akce:

partneři akce:

Okresní agrární komoraKrajská agrární komora 

Turistické informační centrum
Masarykovo náměstí 2, Jihlava, tel. 565 591 847
9. 9. 2017 otevřeno 8.30–17.00 hod.
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JIHLAVA – Fotbaloví fanoušci se 
dočkali. Poslední červencový víkend 
startuje HET liga, nejvyšší česká sou-
těž. Pošesté v řadě nechybí na startov-
ní čáře FC Vysočina. „Věřím, že jsme 
se z loňského ročníku poučili. Chceme 
bavit diváky fotbalem a přilákat je na 
stadion,“ řekl ředitel jihlavského klubu 
Jan Staněk. O čem dalším se hovořilo 
na předsezonní tiskové konferenci?

O cílech… 
Hlavní úkol je jasný. Vysočina by 

ráda konečně absolvovala soutěžní 
ročník bez sestupových starostí. „Pev-
ně věřím, že budeme hrát v lize důstoj-
nou roli. Přál bych si, aby naše výkon-
nost šla strmě nahoru a byla konstantní. 
Nechceme opět všechno dohánět na 
jaře,“ podotkl Staněk.

Jihlavu povede do těžkých prvoli-
gových bitev Ivan Kopecký, nováček 
mezi prvoligovými kouči. „Po pár 
týdnech přípravy si uvědomuji možnos-
ti týmu. Pracujeme na herním stylu, se 
kterým, jak doufám, budeme úspěšní. 
Chceme se prezentovat kombinačním 
fotbalem, ovšem nyní jsou důležité před-
poklady mužstva a typologie hráčů,“ 
uvedl trenér.

O hráčském kádru…
K velkému třesku nedošlo. Vysočin-

ská soupiska nedoznala výraznějších 
změn. „Nechceme přivádět hráče jen 
kvůli tomu, že nám je někdo doporučí. 
Hledáme fotbalisty, kteří oživí hru a za-
padnou do týmu. To je případ Nikolase 
Daníčka,“ vysvětlil Jan Staněk.

Trenér věří, že mužstvo využije zku-

šeností, nabraných v posledních dvou 
náročných sezonách. Neznamená 
to ale, že by se bránil příchodu další 
posily. „Takový hráč musí mít nadstan-
dardní výkonnost. Zároveň je důležité 
respektovat fi nanční možnosti klubu. 
Aktuálně tedy vycházíme z kádru, jejž 
máme k dispozici,“ pravil Kopecký.

Klub udržel lotyšského kanonýra 
Davise Ikauniekse a středopolaře Pe-
tre Hronka, na něž se vyptávala kon-
kurence. „Na Davise nepřišla žádná 
konkrétní nabídka. Jednalo se o dotazy, 
kolik bychom za něj chtěli. Pro českou 
ligu je to nadstandardní hráč, a my 
chceme, aby výkonnostně rostl v Jihlavě. 
Podobné je to s Hronkem,“ nastínil Sta-
něk situaci.

O atraktivitě ligy…
Letošní ročník české nejvyšší soutě-

že ještě nezačal, a už se těší nebývale 
velkému zájmu ze strany veřejnosti a 
médií. Může za to fakt, že jeho vítěz 
velmi pravděpodobně postoupí pří-
mo do základní skupiny Ligy mistrů. 
Pražské velkokluby, Slavie a Sparta, 
proto nakupovaly zvučné posily ve 
velkém.

„Můj názor je ten, že sledovanost ligy 
stoupne tak o třicet procent. Ale nás to 
nemusí až tak zajímat. Tyto kluby jsou 
totiž ve všech ohledech jinde než my,“ 
reagoval Jan Staněk.

„Je to okysličení pro diváky. My se 
ovšem staráme o sebe. Chceme, aby to 
fungovalo tady. Momentálně řešíme jen 
Karvinou, která je naším prvním soupe-
řem,“ navázal na ředitelova slova kouč 
Ivan Kopecký. -cio-

Kádr Jihlavy
 Brankáři: Jan Hanuš (ročník 1988), Marej Rakovan (1990), Pavel Soukup (1995).
 Obránci: Jiří Krejčí (1986), Lukáš Kryštůfek (1992), Milan Mišůn (1990), Martin 

Nový (1993), Michal Pecháček (1996), Antonín Rosa (1986), Petr Tlustý (oba 1986).
 Záložníci: Nikolas Daníček (1991), Jakub Fulnek (1994), Petr Hronek (1993), Pe-

tr Nerad (1994), Filip Novotný (1995), Marin Popovič (1994), David Štěpánek (1997), 
Jozef Urblík (1996), Lukáš Vaculík (1983), Jan Záviška (1995), Lukáš Zoubele (1985).

 Útočníci: Tomáš Duba (1996), Pavel Dvořák (1989), Davis Ikaunieks (1994), Jiří 
Klíma (1997), Michael Rabušic (1989).

 Trenérský štáb: Ivan Kopecký (hlavní kouč), Michal Kadlec, Michal Zach (asistenti 
trenéra), Luboš Přibyl (trenér brankářů).

Podzimní domácí utkání
 Slovácko (6. 8.), Plzeň (19. 8.), Dukla Praha (9. 9.), Ostrava (23. 9.), Olomouc 

(30. 9.), Bohemians 1905 (21. 10.), Liberec (4. 11.), Brno (25. 11.). Termíny mohou 
být změněny.

Fotbalistům začíná nový ročník

Hokejistům jihlavské Dukly skonči-
la dovolená. Včera dopoledne zahájili 
druhou část přípravy na novou extra-
ligovou sezonu. Prvního tréninku na 
ledě se zúčastnilo 24 hráčů, včetně tro-
jice brankářů.

Trenérům a novým spoluhráčům se 
poprvé předvedla v akci trojice opor 
ze Skandinávie, brankář Lars Volden 
a obránci Nicolai Bryhnisveen (oba 
Norsko), s Erikem de la Rose (Švéd-
sko). Zdravotní důvody naopak ne-
dovolily obout brusle bekovi Petru 
Šidlíkovi a slovenskému útočníkovi 
Radovanu Pulišovi. Gólman Josef Ko-
řenář, plnící reprezentační povinnosti, 
se připojí k mužstvu později.

Před úvodní tréninkovou jednotkou 
nafasovali hokejisté Dukly nejen nové 
tréninkové dresy s modernizovaným 
logem na hrudi, ale i přilby a rukavice 

(obojí v barvě bordó).
Přesně za týden (1. srpna) nastou-

pí svěřenci hlavního kouče Petra Vlka 
k prvnímu přípravnému utkání v Olo-
mouci. -cio-

Kádr Dukly na prvním 
tréninku

 Brankáři: Jan Brož, Jakub Škarek, 
Lars Volden.

 Obránci: Nicolai Bryhnisveen, Erik de 
la Rose, David Kajínek, Ladislav Pospíchal, 
Václav Půža, Jakub Suchánek, Petr Ulrych, 
David Váňa, Jan Zdráhal.

 Útočníci: Lukáš Anděl, Tomáš Čachot-
ský, David Čermák, Richard Diviš, Radek 
Hubáček, Tomáš Jiránek, Anatolij Prota-
senja, Filip Seman, Josef Skořepa, Adam 
Zeman, Lukáš Žálčík.

Dukla zahájila přípravu na ledě

KOUČ brankářů jihlavské Dukly Petr Jaroš si vzal na prvním tréninku „do parády“ jak 
Jakuba Škarka, tak norskou posilu Larse Voldena (uprostřed).  Foto: Michal Boček

LOTYŠSKÝ REPREZENTANT Davis Ikaunieks byl v minulém ročníku nejlepším 
střelcem Jihlavy. Zaznamená opět minimálně devět branek?  Foto: Michal Boček
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Statutární město Jihlava, Masary-
kovo nám. 1, 586 01 Jihlava, zve-
řejňuje záměry výběrovým říze-
ním formou dražby dne 30. 8. 2017 
s uzávěrkou žádostí dne 28. 8. 2017 
(v 17.00 hod.)

 pronajmout nebytové prostory 
v domech v Jihlavě:

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

• Komenského 30, 1. NP, 51 m2, 
býv. marketingové a propagační cent-
rum, minimální nájemné činí 96.237 
Kč za rok

• Masarykovo nám. 6, 1. NP, 33 m2, 
býv. prodejna módních doplňků a de-
signových 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 
nájemné činí 102.580 Kč za rok

• Masarykovo nám. 23, 1. NP, 84 
m2, býv. prodejna s dětským zbo-
žím, minimální nájemné činí po slevě 
116.852 Kč za rok

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

 prodat volné bytové jednotky 
v domech v Jihlavě:

• č. 2252/6 v domě Pod Jánským 
kopečkem 36, 1+1, 2. NP, 38,09 m2, 

energetická náročnost dle PENB: G, 
404 kWh/(m2/rok), minimální kupní 
cena činí 713.600 Kč

• č. 1632/2 v domě Husova 22, 
2+kk, 2. NP, 62,40 m2, minimální kup-
ní cena činí 1.371.800 Kč

• č. 1132/3 v domě Mrštíkova 28, 
2+1, 2. NP, 54,60 m2, minimální kupní 
cena činí 1.201.800 Kč

• bytové jednotky v domě Křížová 
15: 

č. 1346/2, 2+1, 1. NP, 54,90 m2, mi-
nimální kupní cena činí 881.800 Kč 

č. 1346/3, 1+1, 2. NP, 30,20 m2, mi-
nimální kupní cena činí 801.800 Kč 

• č. 1240/6 v domě Matky Boží 16, 
2+1, 3. NP, 73,90 m2, minimální kupní 
cena činí 1.271.800 Kč

 prodat nebytový prostor v 
domě v Jihlavě:

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

Bližší informace na www.jihlava.cz, 
na tel. 565 592 630 (prodej majetku), 
tel. 565 592 631 (pronájem nebyto-
vých prostorů), příp. na Majetkovém 
odboru Magistrátu města Jihlavy, Hlu-
boká 8, Jihlava. 

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

Nabídka majetkového odboru

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

 Dům Gustava Mahlera 
Znojemská 4, Jihlava
út-ne 10-12, 13-18
 www.mahler.cz 
facebook.com/mahler.jihlava

12. 7.–27. 8. 2017

 Průřez fotografickou tvorbou MUDr. Františka Kubici 

Návrat
oslavovatele 
krásy

Moravský zemský
archiv v Brně – Státní
okresní archiv Jihlava
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Výstavy

Muzeum Vysočiny, 
Masarykovo nám. 57/58, 

tel. 567 573 880
30. 6. – 3. 9. 
JEDEME NA DOVOLENOU
aneb Za hranice všedních dní, 

nebo jen za humna…

2. 8. – 17. 9. 
LIDÉ NA CESTĚ
Fotografi e Jana Skalíka z balkánské 

trasy. 
2. 8. v rámci zahájení výstavy bese-

da s autorem, začátek v 16:30 hodin. 

1. 8. – 10. 9. 
DANA HORSKÁ: KRA JINA
Krajina – nejoblíbenější téma foto-

grafk y Dany Horské.
Kavárna Muzeum. 

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.

8. 8. 2017 v 17 hodin: Komentova-
ná prohlídka výstavy Rudolf Krem-
lička (1886 - 1932).

OGV II, Masarykovo nám. 24

od března 2016
ZE SBÍREK… stálá expozice 

OGV
Výstava představuje výběr toho 

nejlepšího z bohatého sbírkového 
fondu OGV. 

OGV II, Masarykovo náměstí 24.
OGV, Komenského 10, 

tel. 567 301 680 
8. 6. – 20. 8. 
VLÁKNA, KLUBKA , TKA NINY
Tématem výstavy je práce s texti-

lem v současném umění. 
19. 8. 2017 v 18 hodin: Komento-

vaná prohlídka výstavy Vlákna, klub-
ka, tkaniny.

OGV I, Komenského 10

8. 6. – 3. 9. 
POSTKONCEPTUÁLNÍ ANTI-

KONCEPCE
Tři autorky, zabývající se přede-

vším kresbou. 
OGV I, Galerie Alternativa, 

Komenského 10.

8. 6. - 27. 8.
IGLOO 5: Martin Janíček - Řeč 

zvuku 
Instalace zvukového umělce, 

sochaře a hudebníka.
OGV I, zvuková galerie IGLOO, 

Komenského 10

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

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

školy Jihlava.

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

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

Bráně Matky Boží
Přijďte se podívat na jedinečné 

loutky z Muzea loutkářských kultur 
v Chrudimi. Součástí výstavy bude 
i herna, 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, studen-
ti, senioři, držitelé průkazky ZTP a 
ZTP/P), děti předškolního věku 30 
Kč, rodinné vstupné 120 Kč. 

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

12. 7. – 27. 8. 
NÁVRA T OSLAVOVATELE 

KRÁSY
Průřez fotografi ckou tvorbou 

MUDr. Františka Kubici.
Průřez fotografi ckou tvorbou jih-

lavského lékaře MUDr. Františka 
Kubici, představující zásadní snímky 
od 30. do 70. let 20. století, na nichž 
je pozastaven čas krajin i měst, ale i 
lékařského prostředí. Součástí jsou i 
dosud nevystavené historické sním-
ky Jihlavy. Výstavu pořádá statutární 
město Jihlava ve spolupráci se SOkA 
Jihlava a rodinou F. Kubici. Vstupné 
25 Kč.

Galerie NONSTROP, Open air 
art gallery, Malá Lazebnická

28. 6. – 31. 8. 
ANTONÍN JIRÁT: LÉČBA 

OPAREM
Jedná se o objekt, který znázorňu-

je neznámého muže. Nevíme o něm 
vůbec nic, je to neznámý cizinec. 
Fotografi e byla zakoupena na bleším 
trhu v zahraničí. www.antoninjirat.
com

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

Červenec –  září
Dřevěné sochy ZVINO VA 

AFRICA
Prodejní výstava originálních dře-

věných soch ze Zimbabwe.
Africká vesnice Matongo – areál.

Červenec –  září
AFRIKA  – (skoro) vše, co běhá, 

skáče, plave, potápí se 
Obrazy Daniela Havla, který se 

zaměřuje na portréty afrických zví-

řat různými výtvarnými technikami. 
Africká vesnice Matongo – škola

Červenec – srpen
SETKÁNÍ V JIHLAVSKÉ ZOO 
Fotografi cká výstava Ondřeje 

Chvátala
Hlavní vstupní areál – výstavní 

místnost.

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 FIE-

MI 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. Přidej-
te se … a bavte se!“

Dlouhodobý projekt s více akcemi 
v jeho průběhu.

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

červenec - září
LIBUŠE MÜLLEROVÁ – Můj 

svět v pastelech
Výstava obrazů.

Trifoil, minigalerie, Husova 10
10. 6. – 2. 9. 
OLDŘICH SMUTNÝ  - mono-

typy

City Park Jihlava, Hradební 1
18. 7. – 15. 8. 
OBŘI OCEÁNŮ
Výstava probíhá pod záštitou Nati-

onal Geographic a jejím cílem je 
představit největší zvířata naší plane-
ty, žijící v tajemných hlubinách oce-
ánů.

Návštěvníky v rámci výstavy čeká 
seznámení s takovými tvory, jako je 
vorvaň obrovský, kosatka dravá, žra-
lok bílý nebo delfín skákavý. Kro-
mě toho se budou nad pasáží doslo-
va vznášet také krakatice obrovská 
a manta obrovská, ve společnosti 
potápěčů.

Městská knihovna  
Hluboká 1, 

tel. 565 597 859, 850, 851

PRÁZDNINOVÁ KNIHOVNA 
pobočka Horní Kosov:

Více informací a přihlášení osobně 
na adrese S. K. Neumanna 22, na tel. 
č.: 564 404 103, e-mailu: horniko-
sov@knihovna-ji.cz, www.knihov-
na-ji.cz

1. 8.  10.00
KDO SI HRA JE, NEZLOBÍ
Téma: zahrajeme si klasické české 

hry (Guma, Honzo, vstávej, Sochy 
apod.)

Pro: děti od 6 let. Počet míst: 20. 
Přihlášení: není nutné.

8. 8.  9.30
PIRÁTI S DOBRÝM SRDCEM

Téma: pirátská návštěva pacien-
tů/seniorů v jihlavské nemocnici, 
hledání pokladu. Pro: děti od 7 let. 
Počet míst: 10. Přihlášení: nutné.

10. 8.  14.30
VÝPRA VA DO RA NTÍŘOVA
Téma: výprava vlakem do Rantířo-

va, minigolf, procházka přírodou.
Pro: děti od 8 let. Počet míst: 15. 

Přihlášení: nutné.

29. 8.  10.00
ČTEME V POLŠTÁŘÍCH ANEB 

EXPERIMENTEM SE POBAVÍ-
ME

Téma: čtení knih, provedení vědec-
kého pokusu.

Pro: děti od 6 let. Počet míst: 15. 
Přihlášení: není nutné.

Café Etage, Masarykovo náměstí 39, 
Facebook: Café Etage Jihlava

7. 8. – 31. 8.  
PRVOREPUBLIKOVÁ KA VÁR-

NA
Stylově oblečená obsluha, dobové 

míchané nápoje s příběhem.
Výstava fotografi í jazzových muzi-

kantů z 30. let.
Každý všední den odpoledne živá 

jazzová a swingová hudba.

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

1. 7. –  31. 8. 
BLÍŽ, NEŽ JSTE ZVYKLÍ – 

KOMENTOVANÁ KRMENÍ V 
ZOO JIHLAVA

Přijďte se v letních měsících podí-
vat na komentovaná krmení vybra-
ných druhů zvířat, spojená se zají-
mavým vyprávěním z jejich života.

Každý den v průběhu letních 
prázdnin v určené časy u vybraných 
druhů zvířat:

10.30 Surikaty
11.00 Ukázky výcviku dravců a sov
11.30 Žirafy
12.00 Lamy
12.30 Babirusy
13.00 Medvědi
13.30 Lemuři
14.00 Tuleni
15.00 Ukázky výcviku dravců a sov

5. 8. 
Střípky pěti kontinentů – EVRO-

PA
Program zaměřený na Evropský 

kontinent.
„Noc s vlky“ – netradiční nocová-

ní v zoo, nutná rezervace předem v 
e-shopu na www.zoojihlava.cz. Zoo 
Jihlava

27. 8. 
Střípky pěti kontinentů – AUS-

TRÁLIE
S pouličním divadlem zavítáme 

tam, kde je vše obráceně. Zoo Jihla-
va. 
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Kino Dukla
 Jana Masaryka 20, 

tel. 731 989 428
4. 8. v 17.30, 1. a 27. 8. v 19.30, 

22. 8. ve 20.00
OKLAMANÝ
Drama / USA / 94min / titulky / 

100,- / 12+
Za zdmi izolované dívčí školy zuří 

americká občanská válka, ale zde 
konfl ikt neberou na vědomí. Dokud 
nezaklepe na jejich dveře. Těžce zra-
něného nepřátelského důstojníka 
Johna se ujmou, aby ho, hned jak 
se postaví na nohy, vydaly „svým“ 
vojákům jako zajatce. Jenže John si 
omotá kolem prstu nejen mladičké 
studentky, ale i jejich staropanen-
skou učitelku, a především ředitelku. 
Ve všech se díky němu probouze-
jí emoce, které ještě (nebo už dlou-
ho) nezažily. O to jsou ničivější, pro-
tože John si neuvědomuje, že se ocitl 
uprostřed bitvy, která je strašlivější, 
než všechny boje probíhající války.

Režie: S. Coppola/ Hrají: Colin 
Farrell, Nicole Kidman, Kirsten 
Dunst, Elle Fanning

5. 8. v 19.30, 1. 8. ve 20.00, 6. 8. 
v 17.00, 11. a 28. 8. v 17.30

SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME
Komedie / Francie, Belgie / 92min 

/ titulky / 110,- (od 25. 8. 100,-) / 
12+

Jean-Etienne je francouzský spi-
sovatel, který žije po boku bohaté 
manželky a je dokonale odtržen od 
reality. Což se mu stane osudným, 
když v debatě propaguje svůj román 
Srdečně vás vítáme, kde řeší téma 
pomoci lidem v nouzi, lidem bez 
domova. V přímém přenosu vzdo-
ruje silné kritice oponenta, který 
jej napadá, že sice hezky píše, ale v 
životě se tím není schopen řídit. A 
tak Jean-Etienne, aby osobním pří-
kladem dokázal vstřícnost, veřejně 
vyzve kteroukoli romskou rodinu 
k soužití u něj doma. Jean-Etienne 
rovnou na kameru nadiktuje i svou 
adresu. Potom se ale nemůže divit, 
když u něj večer zadrnčí zvonek, a za 
vraty stojí usměvavý Babik se svou 
početnou rodinou.

Režie: P. de Chauveron / Hrají: 
Christian Clavier, Ary Abitt an, Elsa 
Zylberstein, Cyril Lecomte

2. a 28. 8. ve 20.00
DRUHÁ STRA NA NADĚJE
Drama, komedie / Finsko / 98min 

/ titulky / 80,- / 12+
Stárnoucí podomní obchodník s 

košilemi Wikström udělá velké roz-
hodnutí: opustí svoji ženu alkoho-
ličku i uvadající živnost. Po epizod-
ní kariéře pokerového hráče zakoupí 
nevýdělečnou restauraci na zapome-
nutém helsinském dvorku. Brzy se 
ukáže, že nepřístupná slupka málo-
mluvného hrdiny skrývá veliké srd-
ce – to když nabídne práci mladšímu 
muži, který je ve zdánlivě bezvý-
chodné situaci. Jak bývá u fi lmů A. 
Kaurismäkiho zvykem, lidskost a 
smysl pro humor probleskují ponu-
rostí a dodávají hořkosladké kome-
dii příchuť optimismu. 

Režie: A. Kaurismäki/ Hrají: Ville 
Virtanen, Tommi Korpela, Kati 
Outinen, Sakari Kuosmanen

2. a 28. 8. v 19.30, 11. 8. v 17.00, 
5. a 20. 8. v 17.15, 6. 8. ve 20.00

VALERIAN A MĚSTO TISÍCE 
PLANET

Akční sci-fi  / Francie / 137min / 
titulky, dabing; 2D 120,-, 3D 140,- / 
12+

28. století, dosud známý vesmír. 
Valerian a Laureline jsou zvláštní 
vládní agenti, kteří mají na starost 
udržovat pořádek v lidských vesmír-
ných teritoriích. Ve své práci patří 
k absolutní špičce. Dobrodružství 
plné fantazie a akční podívané nás 
zavede do toho nejpodivuhodnější-
ho vesmíru, který byl dosud stvořen. 
Příběh je založený na průkopnickém 
komiksu, který inspiroval celé gene-
race umělců, spisovatelů a tvůrců.

Režie: L. Besson/ Hrají: Dane 
DeHann, Rihanna, Ethan Hawke, 
Clive Owen, John Goodman, Cara 
Delevingne

3. 8. v 17.00, 24. 8. v 17.30
ŠPANĚLSKÁ KRÁLOVNA
Komedie, drama / Španělsko / 

128min / PREMIÉRA  / titulky / 
100,-

Po druhé světové válce se do fašis-
tického Španělska sjíždějí fi lmaři. 
I přes vládu pevné ruky generála F. 
Franca tu nacházejí zázemí a skvělé 
lokace, kde mohou natočit velkolepý 
fi lm o královně Isabele I. Právě Fran-
co je v projektu velice zainteresova-
ný. Neví však, že režisér nikdy nena-
točil zvukový fi lm, scenárista nikdy 
nenapsal kvalitní scénář a producent 
nikdy nevyprodukoval nic dobrého. 
Jedinou skutečnou hvězdou tak je 
Macarena Granada, která několik let 
strávila v Hollywoodu. Po návratu 
do Španělska Macarena sama zjišťu-
je, že většinu kolegů už potkala při 
natáčení snímku Dívka tvých snů, 
a profesionalita týmu se od té doby 
ale nezměnila...

Režie: F. Trueba/ Hrají: Penélope 
Cruz, Santiago Segura, Jorge Sanz

3., 6. a 29. 8. v 17.30, 10. a 16. 8. 
ve 20.00

BABY DRIVER
Akční, krimi / USA, V. Británie / 

112min / titulky / 120,- / 12+
Talentovaný mladý řidič, kte-

rý zajišťuje zločincům únik z místa 
činu, je ve své práci tím nejlepším z 
oboru i díky hudbě, kterou si během 
ní pouští. Když se Baby setká s dív-
kou svých snů, vnímá to jako pří-
ležitost opustit život zločince a začít 
znovu. Poté, co je ale mafi ánským 
bossem přinucen zúčastnit se další 
akce, která je předem odsouzena k 
neúspěchu, ocitá se v ohrožení jeho 
život, láska i svoboda.

Režie: E. Wright/ Hrají: Ansel El-
gort, Kevin Spacey, Lily James, Jon 
Bernthal, Eiza González

3. 8. v 19.30, 4. 8. v 17.00, 17. 8. 
v 17.30

KŘIŽÁČEK
Drama / ČR, Slovensko / 90min / 

PREMIÉRA  / 100,-
Malý Jeník, jediný potomek rytí-

ře Bořka (Karel Roden), se jedno-
ho letního dne obléká do dětského 
brnění a utíká z domova, v touze 
dosáhnout Svaté země. Samota, klo-
pýtání přes kořeny a překonání stra-
chu ze tmy, se samy o sobě stávají 

vzrušujícím zážitkem; neznalý však 
směru cesty, brzy se ztrácí. Zoufalý 
otec se vydává po stopách zmizelého 
synka. Jako by mu ale osud nepřál, 
všude přichází pozdě, a zastihne 
vždy jen svědky tvrdící, že chlap-
ce viděli. Bořka postupně přemáhá 
beznaděj, zmatené vědomí se drolí a 
okolní krajina se stává krajinou jeho 
mysli.

Režie: V. Kadrnka/ Hrají: Karel 
Roden, Aleš Bilík, Matouš John, Jana 
Semerádová, Jiří Soukup

3., 4., 5., 11., 12. a 29. 8. ve 
20.00, 18. 8. v 17.30

ATOMIC BLONDE: BEZ 
LÍTOSTI

Akční thriller / USA / 115min / 
PREMIÉRA  / titulky / 110,-

Agentka MI6 Lorraine Broughton 
je vyslána během studené války do 
Berlína, aby vyšetřila vraždu kolegy.

Režie: D. Leitch/ Hrají: Charlize 
Th eron, James McAvoy, John Good-
man, Sofi a Boutella, Toby Jones

4. a 23. 8. v 19.30, 12. 8. v 17.00, 
15. 8. ve 20.00, 3. 9. v 19.30

PĚKNĚ BLBĚ
Romantická komedie / USA / 

119min / titulky / 80,- / 12+
Kumail je stand-up komik, pří-

ležitostný řidič Uberu a největší 
fanoušek Akt X. Emily studuje psy-
chologii a rozhodně se teď nechce 
vázat. Alespoň do chvíle, než vyrazí 
na večer stand-up komiků. Ducha-
přítomný Kumail Emily okamži-
tě padne do oka, brzy je jasné, že 
nepůjde jen o záležitost na jednu 
noc. Nadějně se rozvíjející vztah 
ale naruší záhadná nemoc, která 
Emily uvrhne do umělého spán-
ku. V nemocnici se potkává Kumail 
s jejími svéráznými rodiči, kteří se 
s Kumailem postupně sbližují, což 
generuje řadu zábavných situací. 
Chytrá romantická komedie vypráví 
skutečný příběh populárního ame-
rického komika, který ve fi lmu hraje 
sám sebe.

Režie: M. Showalter / Hrají: 
Kumail Nanjiani, Zoe Kazan, Holly 
Hunter, Ray Romano

5. 8. v 15.15
PŘÍŠERKY POD HLADINOU
Animovaný, komedie / Španělsko 

/ 92min / dabing / 90,-
V jedné podmořské kolonii ži-

je chobotnička Deep, neurotická 
kreveta Alice a nemotorný mořský 
ďas Evo. Tři kamarádi, to znamená 
pochopitelně třikrát více průšvihů, a 
ten poslední, ten je opravdu kolosál-
ní. Jejich idylickému údolí najednou 
hrozí úplná zkáza, naprosto neprav-
děpodobná sestava proto musí rych-
le povýšit na hrdiny a najít záchra-
nu…

Režie: J. S. Gurpide

5. a 13. 8. v 15.00, 19. 8. a 2. 9. v 
15.30

AUTA 3
Animovaný / USA / dabing / 

100,-
Legendární závoďák Blesk McQueen 

z ničeho nic zjistí, že ho nová gene-
race závodních aut poslala mimo 
závodní dráhu, kterou nade vše 
miluje. Zpátky do hry mu může 

pomoci jen mladá talentovaná tre-
nérka, která by sama chtěla prorazit, 
a vzpomínky na báječného Doktora 
Hudsona Horneta. Slavný závoďák 
s číslem 95 musí ve fi nále závodu o 
Zlatý píst všem dokázat, že nepatří 
do starého železa.

Režie: Brian Fee

5. 8. v 17.00, 13. a 26. 8. v 17.30
PIRÁTI Z KA RIBIKU: SALAZA-

ROVA POMSTA
Akční, dobrodružný, fantasy / USA 

/ 129min / dabing / 100,-
V pokračování dobrodružství se 

kapitán Jack Sparrow, ke kterému se 
štěstěna opět obrátila zády, ocitá tvá-
ří v tvář bandě smrtících pirátských 
duchů vedených strašlivým kapitá-
nem Salazarem, kterým se podaři-
lo uniknout z Ďáblova trojúhelníku, 
a jejichž touhou je připravit o život 
každého piráta - a zejména Jacka. 
Jeho jedinou nadějí na přežití je báj-
ný Poseidonův trojzubec, ale pokud 
má mít šanci, musí přesvědčit ke 
spolupráci Carinu Smyth, geniální 
a krásnou astronomku, a Henryho, 
tvrdohlavého mladého námořníka a 
člena královského námořnictva. 

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

6. 8. v 15.00, 13. 8. v 15.30
MIMI ŠÉF
Animovaná komedie / USA / 

97min / dabing / 80,-
Mimi šéf je ve skutečnosti velký 

boss. Navenek sice působí jako roz-
tomilé batole, ale v nitru je to pro-
třelý byznysmen. Pracuje pro orga-
nizaci BabyCorp a jeho hlavním 
posláním je zjistit, proč teď děti 
prohrávají na trhu rodičovské lásky. 
Zatímco lásky k dětem ubývá a podíl 
BabyCorp na trhu klesá, o to rychle-
ji rostou výsledky konkurenční spo-
lečnosti Štěně, a.s. Ta místo dětí pro-
sazuje do rodin chlupaté, roztomilé 
mazlíčky...

Režie: T. McGrath

6. a 12. 8. v 15.30, 28. 8. v 17.00, 
27. 8. v 15.00

JÁ, PADOUCH 3
Animovaný / USA / 90min / 

dabing / 120,- (děti 100,-)
Největší světový padouch Gru a 

jeho žlutí mimoní pomocníčci se 
vracejí v novém dobrodružství. A 
budou čelit neméně rafi nované-
mu zločinci jménem Baltazar Bratt . 
Naštěstí má Gru i další pomocnice 
– agentku Lucy Wilde a adoptova-
ný trojlístek uličnic: Margo, Edith a 
Agnes.

Režie: P. Coffi  n a K. Balda

8. a 21. 8. ve 20.00, 6. 8. v 19.30, 
25. 8. v 17.30

DUNKERK
Válečné drama / Nizozemsko, V. 

Británie / 107min / titulky / 110,-
Očekávané válečné drama vizio-

náře Christophera Nolana vychází z 
událostí evakuace obklíčených fran-
couzských, britských a belgických 
vojáků z pláží severofrancouzského 
Dunkerku na jaře 1940. 

Režie: Ch. Nolan/ Hrají: Tom 
Hardy, Cillian Murphy, Mark Rylan-
ce, Kenneth Branagh
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Finské léto s Akim Kaurismäkim
7. 8. v 19.30
BOHÉMSKÝ ŽIVOT
Drama, komedie / Finsko / 

100min / titulky / 80,- 
Film nás zavádí do novodobé 

Paříže, do společnosti tří umělců, 
kteří se i přes své nejisté příjmy snaží 
vést důstojný život. Spisovatele Mar-
cela, malíře Rodolfa a hudebního 
skladatele Schaunarda spojuje pouto 
přátelství a věrnost múzám. Potlou-
kají se po levných pařížských bytech, 
občas mají nouzi, někdy blahobyt, 
jindy se těší přízni hezkých dívek. 
Chvíle bezstarostnosti končí, když 
Rodolfa spoutá láska k hezké Mimi.

Režie: A. Kaurismäki/ Hrají: Mat-
ti Pellonpää, Evelyne Didi, André 
Wilms

14. 8. ve 20.00
LENINGRA DŠTÍ KOVBOJOVÉ 

DOBÝVAJÍ AMERIKU
Komedie, road movie / Finsko / 

78min / titulky / 80,- 
Prvnímu celovečernímu fi lmu s 

Leningradskými kovboji předcháze-
lo několik krátkých snímků, či přímo 
klipů, v nichž Kaurismäki prostřed-
nictvím fi lmových prostředků dotvá-
řel a rozšiřoval vyznění hudební pro-
dukce této slavné fi nské kapely. Ale 
až teprve v celovečerním projektu 
Leningradští kovbojové dobýva-
jí Ameriku nechal výstřední fi nské 
muzikanty „pořádně promluvit“.

Režie: A. Kaurismäki/ Hrají: Mat-
ti Pellonpää, Kari Väänänen, Sakari 
Järvenpää

21. 8. v 19.30
STÍNY V RÁJI 
Romantický, komedie / Finsko / 

76min / titulky / 80,- 
Milostný příběh popeláře Nikan-

dera a pokladní Ilony, zasazený do 
chladné a drsné obrazové kulisy, zce-
la postrádá pro romantické a milost-
né fi lmy typickou vizuální krásu. 
Vykresluje malé každodenní radosti 
a starosti dvou zamilovaných lidí, a 
je prvním Kaurismäkiho fi lmem, ve 
kterém vystupuje herečka Kati Outi-
nen.

Režie: A. Kaurismäki/ Hrají: Kati 
Outinen

13., 14. a 20. 8. v 19.30, 7. 8. ve 
20.00

VÁLKA  O PLANETU OPIC
Akční sci-fi  / USA / 143min / 

titulky 2D / 120,-  / 12+
Děj fi lmu začíná dva roky po udá-

lostech předchozího snímku. Z inte-
ligentního šimpanze Caesara se stal 
nezpochybnitelný vůdce rozrůstají-
cího se společenství opic, a když se s 
ním nyní setkáváme, je mu vnucena 
nová role válečného generála. Situa-
ce opičího klanu, vedeného Caesa-
rem, je katastrofální. Jejich skupina 
ustoupila do lesů, kde se často utká-
vají v bitvách s lidskou armádou, 
vedenou nelítostným plukovníkem 
McCulloughem. Střet určí, kdo se 
stane vůdčím druhem, jenž bude 
určovat další osud poražených.

Režie: M. Reeves/ Hrají: Andy 
Serkis, Woody Harrelson, Steve 
Zahn, Toby Kebbell

30. 8. v 17.30, 8. a 22. 8. v 19.30
VŠECHNO, ÚPLNĚ VŠECHNO
Romantický / USA / 96min / titul-

ky / 100,- / 12+

Madeline je sedmnáct a hodně čte. 
Nic jiného totiž dělat nemůže. Její 
imunita nedokáže bojovat s venkov-
ním světem, a proto je stále zavře-
ná doma, ve svém sterilním poko-
ji. Společnost jí dělá jen matka a 
ošetřovatelka. Všechno se ale změ-
ní v okamžiku, kdy se do sousední-
ho domu nastěhuje nová rodina, a s 
ní i kluk Olly. Jelikož se nemůže se 
záhadným sousedem setkat, začnou 
si psát emaily. Madeline si tak během 
krátkého času uvědomí, že její život 
není skutečný, a proto sebere odva-
hu všechno risknout…

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

9. a 16. 8. v 19.30
DVOJITÝ MILENEC
Drama / Francie / 107min / titul-

ky / 80,- / 18+
Chloé, mladá křehká žena se sklo-

ny k depresím, dochází na psychote-
rapii a bezhlavě se zamiluje do svého 
psychologa Paula. Poté, co se milen-
ci sestěhují, začne Chloé zjišťovat, že 
v Paulově minulosti něco nehraje, 
až objeví existenci jeho jednovaječ-
ného dvojčete. Proč Paul přede vše-
mi skrývá, že má bratra? Jaké dáv-
né tajemství je spojuje a rozděluje? 
A jde skutečně o dvojče, nebo jen 
o promyšlenou lež, kterou se Paul 
snaží zakrýt druhý život svého tem-
nějšího já? Erotikou prosycený thril-
ler z tvůrčí dílny zkušeného režiséra 
F. Ozona.

Režie: F. Ozon / Hrají: Marine 
Vacth, Jérémie Renier, Jacqueline 
Bisset

9. a 13. 8. ve 20.00, 15. 8. v 19.30
V UTAJENÍ
Akční thriller / V. Británie / 98min 

/ titulky / 100,- / 15+
Špičková agentka americké CIA 

Alice Racine je po nevydařené akci 
přeřazena do londýnské kancelá-
ře. Po dlouhém čase ji kontaktují 
bývalí nadřízení, protože se dozvě-
děli o zvýšené aktivitě v prostře-
dí radikálních militantních skupin. 
Alici se podaří lokalizovat hlavního 
podezřelého, ale během jeho výsle-
chu přijde na to, že ji někdo podve-
dl, a ven unikly přísně tajné infor-
mace. Najednou se ona sama ocitá 
v ohrožení, a musí udělat vše pro to, 
aby zabránila připravovanému útoku 
na Londýn. Závod s časem začíná...

Režie: M. Apted / Hrají: Noomi 
Rapace, Orlando Bloom, John Mal-
kovich, Micheal Douglas

10. 8. v 17.00
WONDER WOMAN
Akční, dobrodružný, fantasy / USA 

/ 141min / dabing / 110,- / 12+
Než se stala Wonder Woman, pod-

stoupila princezna Amazonek Diana 
trénink, který z ní udělal neporazitel-
nou bojovnici. Vyrůstala v chráně-
ném ostrovním ráji až do doby, kdy 
na jejich pobřeží havaroval americký 
pilot a vyprávěl jim o konfl iktu zuří-
cím v okolním světě. Diana opouští 
bezpečí domova s přesvědčením, že 
dokáže hrozbu zastavit. Diana boju-
je po boku mužů ve válce, která má 
ukončit všechny konfl ikty…

Režie: P. Jenkins/ Hrají: Gal 

Gadot, Robin Wright, Chris Pine, 
Connie Nielsen, David Th ewlis

10. 8. v 17.30, 24. a 30. 8. ve 
20.00

ČÁRA 
Krimi, thriller / Slovensko / 

108min / titulky / 100,- / 15+
Adam Krajňák je otcem rodiny, a 

také hlavou pohraniční kriminální 
skupiny, která pašuje přes sloven-
sko-ukrajinskou hranici cigarety. 
Zastává nenahraditelnou roli stara-
jícího se důvěrníka, ale také zásado-
vého a nekompromisního vůdce. 
Klidný souběh obou prolínajících 
se světů se však se vzrůstající ner-
vozitou, kvůli nově budované hra-
nici schengenského prostoru, začí-
ná pomalu otřásat. A když pak jedna 
z pašeráckých dodávek ztroskotá, 
spustí se lavina konsekvencí.

Režie: P. Bebjak/ Hrají: Emília 
Vášáryová, Tomáš Maštalír, Zuzana 
Fialová, Milan Mikulčík

10., 11. a 12. 8. v 19.30, 19., 20. a 
27. 8. ve 20.00

ANNABELLE 2 : ZROZENÍ 
ZLA

Horor / USA / 109min / PREMI-
ÉRA  / titulky / 110,-

Pokračování velmi úspěšného 
hororu z roku 2014 „Annabelle“. 
Výrobce panenek se svou manžel-
kou přijmou několik let po tragické 
smrti jejich dcerky do svého domu 
řádovou sestru a několik dívek ze 
zavřeného sirotčince. Zanedlouho 
se stanou terčem aktivit Annabelle, 
posedlého výtvoru výrobce pane-
nek.

Režie: D. Sandberg/ Hrají: Ali-
cia Vela-Bailey, Stephanie Sigman, 
Miranda Ott o, Javier Botet

12. 8. v 15.00, 20. 8. v 15.30
LETÍME!
Animovaný / Lucembursko / 

84min / dabing / 110,-
Velkolepé ptačí dobrodružství o 

vrabci, který žije jako čáp, a se svými 
svéráznými kamarády, sovou Olgou 
a papouškem Kikim, se vydává na let 
do Afriky. Letíme! je zábavný a chví-
lemi dojemný dobrodružný animák 
pro ornitology, i pro celou rodinu. 

Režie: T. Genkel

12. 8. v 17.30, 13. 8. v 17.00
SPIDER-MAN: HOMECO-

MING
Akční, dobrodružný / USA / 

dabing / 100,- 
Peter, nadšený ze svých zážitků 

s Avengers, se vrací domů, kde ži-
je se svou tetou May, pod bedlivým 
dohledem svého nového učitele 
Tonyho Starka. Peter se snaží vrátit 
ke svému běžnému životu - což mu 
komplikuje touha dokázat, že by Spi-
der-Man mohl konat mnohem větší 
skutky, než kterých se zatím odvážil 
- ale když se objevuje nový padouch 
Vulture, ocitá se v ohrožení vše, co je 
pro Petera skutečně důležité.

Režie: J. Watt s/ Hrají: Tom Hol-
land, Michael Keaton, Donald Glo-
ver, Marisa Tomei, Robert Downey 
Jr.

Od 17. 8. – časy a termíny na we-
bu

PO STRNIŠTI BOS
Komedie, drama / ČR / 111min / 

PREMIÉRA  / 130,-
Film Po strništi bos čerpá ze vzpo-

mínek na dětství, které prožil Zde-
něk Svěrák za války na venkově. 
Svým námětem zapadá do řady fi l-
mů Obecná škola, Kolja a Vratné 
lahve, v nichž rodinná tvůrčí dvoji-
ce vypráví o různých fázích života 
mužského protagonisty na pozadí 
dějinných událostí.

Režie: J. Svěrák / Hrají: Ond-
řej Vetchý, Tereza Voříšková, Alois 
Grec, Jan Tříska, Oldřich Kaiser, 
Hynek Čermák, Petra Špalková, 
Zdeněk Svěrák

17. a 18. 8. ve 20.00, 19. a 27. 8. 
v 17.30

ZABIJÁK & BODYGUARD
Akční / USA / 118min / PREMI-

ÉRA  / titulky / 110,-
Nejlepší bodyguard na světě dosta-

ne nového klienta, nájemného vraha, 
který musí svědčit u Mezinárodního 
soudního dvora. Aby se včas dostavi-
li k soudnímu řízení, musí oba zapo-
menout na to, že jsou tak trochu jiní, 
a že si možná až příliš lezou na ner-
vy.

Režie: P. Hughes/ Hrají: Ryan 
Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary 
Oldman, Elodie Yung, Salma Hayek

19., 20. a 26. 8. v 15.00, 30. 8. v 
17.00

EMOJI VE FILMU
Animovaný / USA / 91min / 

dabing / 130,- (děti 110,-)
Emoji ve fi lmu vás vůbec popr-

vé zavedou do tajného světa uvnitř 
vašeho mobilu. V aplikaci pro texto-
vé zprávy se ukrývá Textopolis, buj-
ná metropole, ve které žijí vaši oblí-
bení Emoji v naději, že se jednou 
dostanou do zprávy. Každý z Emo-
ji má jen jeden výraz, až na smajlíka 
jménem Gene, který má výraz více-
významový. To je ovšem problém, a 
tak se Gene rozhodne stát „normál-
ním.“ 

Režie: T. Leondis

24. 25. 8. v 19.30, 26. 8. a 1., 2. 9. 
ve 20.00

BARRY SEAL: NEBESKÝ GAU-
NER

Akční drama / USA / 114min / 
PREMIÉRA  / titulky / 120,- / 12+

CIA, Bílý dům, Pablo Escobar. 
Tyhle všechny vodil za nos. Barry 
Seal se zoufale nudil, a tak se vrh-
nul po hlavě do dobrodružství, které 
bylo natolik šílené, že ho musel na-
psat sám život. 

Režie: D. Liman/ Hrají: Tom Cru-
ise, Domhnall Gleeson, Caleb Land-
ry Jones, Sarah Wright

26., 27. 8. a 3. 9. v 15.30
VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2
Animovaný / USA, Kanada / 

92min / dabing / 110,-
Po událostech prvního fi lmu musí 

veverčák Bručoun se svými přáte-
li zabránit starostovi Oakton City 
zbourat jejich domov kvůli plánova-
né výstavbě pochybného zábavního 
parku.

Režie: C. Brunker
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31. 8. a 1. 9. v 17.00, 2. a 3. 9. v 
15.00

HURVÍNEK A KOUZELNÉ 
MUZEUM

Animovaná komedie / ČR / 85min 
/ PREMIÉRA  / 130,- (děti 110,-)

Legendární hrdinové, které dob-
ře znáte... Filmový příběh nabí-
zí zcela nové, původní dobro-
družství. Pan Spejbl pracuje jako 
hlídač Muzea loutek, kterému však 
hrozí zbourání. Hurvínek zase jed-
nou neposlouchá, a podaří se mu 
proniknout do uzavřených pro-
stor muzea, kde objeví svět skrytý 
před zraky návštěvníků. A právě v 
podzemí je ukryto nejen tajemství 
kouzelného muzea, ale i klíč k jeho 
záchraně.

Režie: M. Kotík, I. Evlannikova

31. 8. a 2. 9. v 17.30
LOGANOVI PARŤÁCI
Komedie / USA / 119min / PRE-

MIÉRA  / titulky / 110,-
Elegantní lupiči parťáka Dannyho 

měli styl, vkus, sex appeal, padnoucí 
obleky a technické vychytávky. Tih-
le parťáci jsou ošuntělí vidláci s del-
ším vedením, jeden z nich dokonce 
nemá ruku, zato mají nápad a plán, 
jak ukrást opravdu velký balík peněz. 
Film natočil jako vlastní anti-verzi ke 
své slavné Dannyho lupičské trilogii 
režisér Steven Soderbergh. 

Režie: S. Soderbergh / Hrají: 
Channing Tatum, Adam Driver, 
Daniel Craig, Katie Holmes, Hillary 
Swank

31. 8. a 3. 9. ve 20.00, 1. 9. v 
17.30

TULIPÁNOVÁ HOREČKA 
Romantický, drama / V. Britá-

nie, USA / 105min / PREMIÉRA  / 
titulky / 110,- / 15+

V 17. století Amsterdam a celou 
zemi zachvátila „tulipánová horeč-
ka“. Jediná cibulka exotické kvě-
tiny měla hodnotu desetinásob-
ku průměrné mzdy. Přesto je pro 
bohatého obchodníka Cornelia 
Sandvoorta největším štěstím svat-
ba s mladičkou Sophií. Cornelis si 
objedná její portrét u nadějného 
malíře. Sympatický mladík Sofii 
okouzlí, a zrodí se vášnivá, ale 
zakázaná láska. Aby vztah utajili, 
milenci se víc a víc zamotávají do 
spleti podvodů a lží. Jejich nadějí 
na společnou budoucnost je vzác-
ná tulipánová cibulka, díky které 
by získali mnoho peněz.

Režie: J. Chadwick/ Hrají: Alicia 
Vikander, Cara Delevingne, Zach 
Galifi ankis, Christoph Waltz

31. 8., 1., 2. a 3. 9. v 19.30
TEMNÁ VĚŽ
Akční, dobrodružný, fantasy / USA 

/ 91min / titulky / 120,- / 12+
Existují i jiné světy než tyto. Tem-

ná věž S. Kinga, ambiciózní a roz-
sáhlý příběh od jednoho z neju-
znávanějších světových autorů, se 
konečně dostává na fi lmová plát-
na. Roland Deschain, poslední z 
řádu rytířů, vede odvěkou bitvu s 
Walterem O‘Dimem, známým též 
jako Muž v černém, a je odhodlaný 
zabránit mu ve zničení Temné věže, 
která svou existencí drží pohromadě 
celý vesmír. Dobro a zlo se tak ocita-
jí v souboji, který rozhodne o osudu 
všech světů, protože Roland je jedi-
ným, kdo je schopen Temnou věž 

před Mužem v černém ochránit.
Režie: N. Arcel / Hrají: Idris Elba, 

Matt hew McConaughey, Tom Tay-
lor, Claudia Kim, Fran Kranz

29. 8. v 19.30
TERMINÁTOR 2: DEN 

ZÚČTOVÁNÍ VE 3D
Akční, sci-fi  / USA, Francie / 

137min / titulky / 3D 140,- 
Arnold Schwarzenegger se vrá-

tí na plátna kin ve své nejikoničtější 
roli Terminátora v digitálně remaste-
rované 3D verzi fi lmu TERMINÁ-
TOR 2: DEN ZÚČTOVÁNÍ. Na 
předělávce dnes již klasiky akčního 
sci-fi  žánru pracoval samotný režisér 
snímku James Cameron.

Režie: J. Cameron / Hrají: Arnold 
Schwarzenegger, Linda Hamilton, 
Edward Furlong

>>> AKTUÁLNÍ PROGRA M 
SLEDUJTE NA WEBU KINA >>> 
ZMĚNA V PROGRA MU VYHRA -
ZENA / www.kinodukla.cz / www.
facebook.com/KinoDukla 

Koncerty
srpen 18.00 
JEŽKOVO HUDEBNÍ LÉTO V 

PIVOVARSKÉ
3. 8. EL´BRKA S/EXIT
10. 8. MR HANKY/FILTR
17. 8. SOTURY/ABIGAIL
24. 8. VIGO/MARKÝZ JOHN
31. 8. CHINA BLUE
Vstup 60 Kč.
Pivovarská restaurace, www.pivo-

var-jihlava.cz

3. 8.  16.00 
MUZIKA NTI LADISLAVA 

PRUDÍKA  
Promenádní koncert dechové hud-

by z Nového Města na Moravě. 
Masarykovo náměstí od 16 hodin. 

Pořadatel: statutární město Jihlava.

10. 8.  16.00 
VYSOČANKA 
Promenádní koncert dechové hud-

by z Brtnice. Masarykovo náměstí 
od 16 hodin. Pořadatel: statutární 
město Jihlava.

17. 8. 16.00 
HAVLÍČKOBRODSKÁ 12 
Promenádní koncert dechové hud-

by z Havlíčkova Brodu. Masarykovo 
náměstí od 16 hodin. Pořadatel: sta-
tutární město Jihlava.

19. 8.  11.00 –22.00 
BEER FEST – PÁVOV
Druhý ročník BEER FEST Pávov 

se pomalu blíží. Těšit se můžete na 
soutěže o ceny, jak pro děti, tak i pro 
dospělé. Skákací hrad, spoustu piva, 
jídla a muziky. Pořádá: NT- music. 
Vstup 200 Kč.
Program:
12.00 – 12.40 - M.A.T. ( Jihlava)
13.10 – 13.50 - MAJOR MAJOR 
( Jihlava)
14.20 – 15.00 - ABIGAIL ( Jihla-
va)
15.40 – 16.20 - OCELOT (Znoj-
mo)
16.50 – 17.30 - VIGO ( Jihlava)
18.10 – 18.50 - LADY KA TE ( Jih-
lava)
19.30 – 20.10 - AUTOBUS ( Jihla-
va) 
21.00 – 21.50 - MORA VA (Třebíč)

Autokemp Pávov.

24. 8. 16.00 
MALÁ MUZIKA  NAUŠE PEPÍ-

KA  
Promenádní koncert dechové 

hudby z Horažďovic. Masarykovo 
náměstí od 16 hodin. Pořadatel: sta-
tutární město Jihlava a Karel Paštyka 
Agentura Time

31. 8.  16.00 
VESELÁ SEDMA
Promenádní koncert dechové 

hudby z Nového Města na Moravě. 
Masarykovo náměstí od 16 hodin. 
Pořadatel: statutární město Jihlava.

Přednášky
2. 8.  16.30 
LIDÉ NA CESTĚ – beseda s Ja-

nem Skalíkem
Beseda s autorem stejnojmen-

né výstavy o lidech a cestě, kterou 
(jsme) urazili,  se uskuteční v rámci 
velmi volného cyklu Dějiny na vlast-
ní kůži.

Muzeum Vysočiny. 

8. 8.  17.00 
KOMENTOVANÁ PROHLÍD-

KA  výstavy Rudolf Kremlička 
(1886 - 1932)

OGV II, Masarykovo nám. 24

14. 8.  19.00 
VEŘEJNÁ PŘEDNÁŠKA  o 

uzdravení přirozenou cestou pod-
le učení Bruna Gröninga

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

Vstup volný - dobrovolné dary vítá-
ny. 

Dům kultury, Tolstého 2, vchod 
FÚ.

19. 8.  16.00 
DĚTSKÁ ASTRONOMICKÁ 

KONFERENCE
Prezentace projektů účastníků Ast-

ronomického tábora 2017.
Muzeum Vysočiny. 

19. 8.  18.00 
KOMENTOVANÁ PROHLÍD-

KA  výstavy Vlákna, klubka, tkani-
ny

OGV I, Komenského 10.

Ostatní akce
srpen – září  
LETNÍ KINO NA NÁMĚSTÍ

Termíny: každá středa
2. 8. CESTA DO FANTAZIE
9. 8. EGON SCHIELE
16. 8. STARCI NA CHMELU
23. 8. KRA ŤASY Z DIODu
30. 8. TOHLE JE NÁŠ SVĚT 
6. 9. IKA RIE XB 1
13. 9. JACKIE
Série promítacích večerů pod 

širým nebem. Průřez světové kine-
matografi e, novinky, i staré dobré 
klasiky. Vstup: zdarma 

Pořadatel: Nicolas Kourek, www.
radnicni-jihlava.cz 

Masarykovo náměstí horní 
(zahrádka kavárny Muzeum), cca 21 
hodin (vždy po setmění).

23. 7. –  6. 8.   
DIVADLO NA STARÉ PLO-

VÁRNĚ
Letní divadelní projekt divadla 

T.E.J.P., divadla Diod a Tančírny 
Třešť.

Zapojte se s námi do divadelního 

projektu. Staňte se součástí čtrnácti-
denní divadelní dílny na hrázi Staré 
plovárny a vytvořte s námi jedinečné 
interaktivní představení, ve kterém 
se spojuje moderní divadlo s geniem 
loci místa, kde přímo vzniká.

Celý projekt vyvrcholí třemi noční-
mi představeními 4., 5., a 6. srpna.

Letos poprvé bude po dobu pří-
prav i doprovodný program pro 
veřejnost.

www.tejp.cz, www.diod.cz

2. 8. a 9. 8.  16.30
ZACHRA Ň ŽIVOT S MĚSTEM 
JIHLAVA

Přijďte na kurz první pomoci zdar-
ma.

Kdo je připraven, není překvapen! 
Rezervace míst na: kuchyna@elita-

vers.cz
Pořádá: Elitavers Akademy.
Lezecké centrum Jihlava, Strojíren-

ská 7.

5. 8.  13.00 
ZBORNÁ – VOLNÁ vol. 7
Program: Autobus, Mercedes 

Band, Lady Kate.
Pro děti: Bobo divadlo, Hotch 

Potch, soutěže.
Odvoz na Masarykovo náměstí 

zajištěn (24:00, 2:30 hodin).
Bližší informace o programu na 

www.zborna.cz  nebo Facebook.  
Pořádá osadní výbor Zborná, 

vstupné dobrovolné, výtěžek věno-
ván na charitativní účely.

6. 8.  18.00 
JEŽKOVY POHÁDKOVÉ 

NEDĚLE – POHÁDKY OD 
POHÁDKY

Divadlo Pohádka – Praha 
Parkán u Brány Matky Boží od 18 

hodin. Pořadatel: statutární město 
Jihlava.

9. 8. 19.00 
Jihlavské divadelní léto – NA 

ÚTĚKU
Hraje DS Kroměříž
Dvě ženy se vydávají na cestu za 

osobní svobodou, avšak netuší, že 
útěk je jen málokdy skutečnou nut-
ností. Ani ten nejzbytečnější únik 
však nemusí být zcela marný. Nako-
nec jde hlavně o to, s jakým elánem 
a optimismem člověk na svůj život 
nahlíží, protože i cesta je cíl.

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. 

  
13. 8. 18.00 
JEŽKOVY POHÁDKOVÉ 

NEDĚLE – HONZA NEBOJSA
Divadýlko KUBA – Plzeň 
Parkán u Brány Matky Boží od 18 

hodin. Pořadatel: statutární město 
Jihlava.

14. 8.  18.00 
LETNÍ DIVADLO POD JIH-

LAVSKÝM NEBEM: 
Představení Zuřivec - Život jed-

noho chlapa ve XXII obrazech
Divadlo Arená (Ostrava). Před-

stavení o americkém boxerovi Jake 
LaMott y, jeho slávě, vzestupech 
a pádech i rozervaném životě. Na 
motivy fi lmu Zuřící Býk od Martina 
Scorseseho.

Masarykovo náměstí, www.radnic-
ni-jihlava.cz



Beletrie

Anselmo, Lisa Život v Paříži, můj splněný sen
Cartland, Barbara, 1901-2000 Láska v ohrožení
Gabaldon, Diana, 1952- Panicové
Goffa, Martin, 1973- Dítě v mlze
Hawkins, Paula, 1972- Do vody
Hlavatá, Dana, 1957- Musíš mi věřit
Munro, Alice, 1931 Naděje na konci světa
Steel, Danielle, 1947- Společný byt
Theils, Lone, 1971- Dívky z trajektu
Třeštíková, Radka, 1981- Osm
Vondrášek, Kamil, 1963- Údiv, aneb, Červená knihovna pro chlapy
Yanagihara, Hanya Malý život
Lark, Sarah, 1958- Veřejná tajemství
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18. 8. – 27. 8.  
ŽIVÉ KINO JIHLAVA
Letní promítání vybraných českých 

a slovenských dokumentárních fi lmů 
na netradičních místech – projekce 
toho nejlepšího z minulých ročníků 
Mezinárodního festivalu dokumen-
tárních fi lmů Ji.hlava přímo v ulicích 
Jihlavy

Pořadatel: Mezinárodní festival 
dokumentárních fi lmů Ji.hlava, 

www.dokument-festival.cz
Vstupné: zdarma
Místo konání: různá místa v Jihlavě 

pod širým nebem. 

18. 8.  14.00 – 22.00 
KVÍLENÍ summer of love 2017
Literárně hudební happening.
Patron happeningu – Allen Gins-

berg.
Hudba: Joyners / Bloody Zero / 

Hyper Heart Club Iglau ungenau & 
Tom Rychetský (tanec).

Čtení & performance:
Šárka Bůů Býčková / Michaela 

Pacherová
Lumíra Přichystalová / Silvie Čer-

máková
Angie Dvořák / Ellen Makumbiro-

fa / Jan Typlt
Dan Vacek / Lukáš Kundera / 

Tomáš Čada
Jan Spěváček / Bystrá Hyena
Marek Hon &  Standa Gerstner
Pořádá: Aleš Kauer.
Park Gustava Mahlera

19. 8. 10.00 –20.00 
DEN PIRÁTŮ
Rodinný festival pod širým nebem.
Program: Adam Mišík, Ať ži-

jí duchové, Michal Nesvadba, Pís-
komil se vrací, Tančíme s Míšou, 
Richard Nedvěd a další.

Předprodej vstupenek: Ticketlive.
cz, Robinson Jihlava, Vinotéka Song.

Červenec 250 Kč, srpen 300 Kč, na 
místě 350 Kč.

Areál před Robinsonem Jihlava, 
www.denpiratu.cz

19. 8.  16.00 
KLADENÍ PLÍN U KŘÍŽKU
(sraz v 15:30 v OGV, Komenského 

10)
Umělecký happening k příležitos-

ti nedožitých 75. narozenin Zorky 
Ságlové.

U Křížku (na konci ul. U Koželuhů).

20. 8.  18.00 
JEŽKOVY POHÁDKOVÉ 

NEDĚLE – Pohádka z pařezové 
chaloupky Křemílka a Vochomůr-
ky

Divadlo Scéna Kuřim.
Parkán u Brány Matky Boží od 18 

hodin. Pořadatel: statutární město 
Jihlava.

23. 8.  19.00 
Jihlavské divadelní léto – AŤ ŽI-

JE BOUCHON
Hraje Divadlo Stodola o.s.
Popis akce: Bouchon je malé měs-

tečko, jehož obyvatelé již dávno ode-
šli. Starosta se svým bratrem a sekre-

tářkou vypracovává čím dál šílenější 
projekty, aby získal peníze a nalákal 
obyvatele zpět. Jenže znenadání se 
objeví kontrolor dotací z Bruselu, a 
vyjde najevo, že s projekty to vůbec 
není tak růžové, jak se zdá…

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. 

25. 8.  9.00 
FA R M Á Ř S KO - Ř E M E S L N Ý 

JARMARK 
Masarykovo náměstí, 9 – 16 hodin.

26. 8.  9.00
TERA  – AQUA – FLORA  
Terarijní trhy, spojené s výměnou a 

prodejem.
9 – 12 hodin pro návštěvníky, 8 – 

13 hodin pro prodejce.
Vstupné: dospělí 45 Kč, děti, inva-

lidé (TP, ZTP, ZTP/P) 20 Kč, stůl 
200 Kč.

Dělnický dům Jihlava, Žižkova 15, 
www.tera-aqua-fl ora.cz 

27. 8. 18.00 
JEŽKOVY POHÁDKOVÉ 

NEDĚLE – ABRA KA DABRA 
Divadlo Facka – Brno 
Parkán u Brány Matky Boží od 18 

hodin. Pořadatel: statutární město 
Jihlava.

28. 8.  19.00 
LETNÍ DIVADLO POD JIH-

LAVSKÝM NEBEM: 
Jiří Juráš - autorská hra Vanař
Energetická performance na pome-

zí pohybového divadla a nového cir-
kusu, se spoustou vody, která ve vás 
zanechá nezapomenutelný zážitek.

Masarykovo náměstí, www.radnic-
ni-jihlava.cz

Sport
12. 7. – 27. 9.  10.00 
PARKY V POHYBU - CVIČENÍ 

ZDARMA PRO VŠECHNY 
60 minut s instruktorem. Program 

vhodný pro začátečníky.
Každou středu v 10 hodin. 
Sraz u dětského hřiště v parku Skal-

ka. Tel. 728 821 617.
www.szu.cz/celorepublikova-

vyzva-parky-v-pohybu

12. 8.   
SILNIČNÍ JIHLAVSKÝ TRIAT-

LON 
Start žákovských kategorií od 9.35 

hod., dospělí ve 12 hodin.
Pořádá: Běžec Vysočiny, z. s., 

htt p://bezecvysociny.cz/
Autokemp Pávov.

13. 8.  
TERÉNNÍ PTEAM XTERRA  
Start mládežnických kategorií v 10 

hodin, od 12 hodin hlavní závod. 
Pořádá: Běžec Vysočiny, z. s., 

htt p://bezecvysociny.cz/
Autokemp Pávov.

Výběr z novinek z fondu 
Městské knihovny Jihlava 

na červenec 2017

19. 8.  10.00 
SKA TE CONTEST JIHLAVA 

2017
Pořádá: Česká asociace skateboar-

dingu, z. s.
Od 10 hodin start regionálního 

závodu pro nejmladší, 11 – 12 hodin 
regionální závod Skate Contest, od 
13 hodin start soutěží.  

Areál Český mlýn ve skateparku.

25. 8.  17.45 
BĚH NA VYSOKÝ KÁMEN 
Pořadatel: Běžec Vysočiny, o. s. 

www.bezecvysociny.cz 
Trať obrátková, s okruhem po 

lesních asfaltových cestách, start 
v 17.45 – 18 hodin v autokempu 
Pávov u Jihlavy.   

Změna programu vyhrazena!  

PRVOREPUBLIKOVÁ doba na vás dýchne v Café Etage na Masarykově náměs-
tí. Návštěvníkům Jihlavy se zde přiblíží doba v podobě stylově oblečené obsluhy, 
dobových nápojů a prvorepublikovou výzdobou.  Foto: Lubomír Maštera
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