
září

JIHLAVA KVETE. Vysazovat letničky ve městech není běžné. V Jihlavě se to povedlo, a město na osazovaných místech hýří barvami. Více k úspěšnému pokusu odboru 
životního prostředí magistrátu na str. 3. Foto: archiv MMJ

Zastupitelé se po prázdninách 
sejdou na své schůzi v úterý 26. 
září. Veledůležitým bodem jed-
nání bude schvalování územního 
plánu.

Územní plán (ÚP) je strategic-
kým dokumentem města a má pro 
investory mimořádný význam. Jeho 
schválení mimo jiné umožní napří-
klad požádat investory o změnu 
nového ÚP – což v situaci, kdy ten-
to stěžejní dokument není schválen, 
není možné. A stavět podle starého 
územního plánu také nemohou.

Zastupitelé měli návrh nového ÚP 
na svém jednání začátkem minulé-
ho roku, ale koalice se nedokáza-
la semknout a ÚP prosadit. Jedním 
z důvodů nepřijetí se ukázala situace 
kolem plánované výstavby Zborné, 
kdy se místním podařilo získat na 

svoji stranu některé koaliční zastu-
pitele, a ti schválení ÚP nepodpo-
řili. Podobných sporných míst bylo 
v původním návrhu více, a tak zastu-
pitelé rozhodli o dopracování. 

„Příkladem dopadu tohoto neúspě-
chu může být situace Kronospanu, kte-
rý marně čeká na výstavbu nové trans-
formovny, kterou potřebuje postavit,“ 
uvedl náměstek primátora Radek 
Popelka, který byl pověřen po roz-
padu opozice a nahrazením hnutím 
ANO 2011, přípravou a předložením 
dopracovaného ÚP zastupitelstvu.

Dále se bude jednat podle vyjád-
ření náměstka Vratislava Výborného 
o cyklostezce k fi rmě Bosch, jako o 
další významné investiční akci. Zde 
dosud bránily neuskutečněné výku-
py pozemků možnosti vyhlásit výbě-
rové řízení. 

„Podobný problém se týká některých 
pozemků u čerpací stanice ONO, fi rmy 
Lapek a supermarketu Coop, abychom 
získali potřebné stavební povolení pro 
již existující projekt,“ upřesnil Výbor-
ný. K realizaci stavby se váže dotace, 
která má závazné termíny, a jejich 
nesplnění by mělo fatální následky.

Lze očekávat, že se zastupitelé také 
seznámí s postupem prací na zpraco-
vání a zpřesnění požadavků na vari-
antách o dalším osudu Horáckého 
zimního stadionu. „Je to paradox, 
ale i osud hokeje je svázán s přijetím 
nového územního plánu,“ připomenul 
náměstek Popelka.

Mezi další očekávané projednáva-
né body schůze zastupitelstva bude 
patřit také informace o plánované 
třetí etapě opravy spodku Pávovské-
ho mostu. -lm-

Podaří se konečně schválit 
Územní plán Jihlavy?

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
PAMÁTEK

sobota 9. září
(Více na str. 25 – 26)

EVROPSKÝ TÝDEN 
MOBILITY
16. – 22. září

(Více na str. 18)

BUSKING 2017
úterý 26. září

Festival pouličního umění
(Více na str. 24)

JEDNÁNÍ MĚSTSKÉHO 
ZASTUPITELSTVA

v úterý 26. září od 13 hodin
v zasedací místnosti magistrátu.

Jednání je přenášeno on-line 
na webu města.
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Registrované 
partnerství

Už 11 let mohou v České republice 
osoby stejného pohlaví uzavírat tzv. 
registrovaná partnerství. To jim při-
znává určitá práva a povinnosti. Více 
než čtvrtina všech partnerství, a nej-
více v ČR, se jako obvykle uzavřela v 
Praze, naopak nejméně partnerství 
se uzavřelo na Vysočině. Jihlavský 
magistrát je jediným místem v Kraji 
Vysočina, kde se lidé stejného pohla-
ví mohou nechat do ofi ciálního part-
nerství zaregistrovat. -tz-

Do jihlavských škol 
půjde 5,3 tisíce dětí

Školní rok letos začne 4. září. Do 
jihlavských základních škol nastoupí 
celkem 5.287 žáků. Z toho 659 žáč-
ků do prvních tříd a 90 žáků do pří-
pravných tříd. 

Do mateřských škol nastoupí cel-
kem 1.788 dětí, z toho 554 dětí při-
jde do mateřinek poprvé.  -tz-

Omluva autorovi
V minulém čísle byl pod článkem 

Co dělat s teroristou ve škole? uve-
dený jako autor Mgr. Tomáš Koukal, 
vedoucí OŠKT. Autorem textu však 
byl Mgr. Eduard Krainer ze spolku 
PRESAFE. Oběma pánům, i čtená-
řům, se omlouváme. -lm-

Parkování návštěv 
nebo servisních 
vozidel v zónách

I na místech určených pro rezi-
denty a předplatitele v zónách, resp. 
oblastech, je možné parkovat. Stačí 
k tomu stíratelný parkovací lístek, 
který je možné zakoupit na odbo-
ru dopravy jihlavského magistrátu. 
Parkovací lístek je vhodný například 
pro vozidla různých servisních nebo 
sociálních služeb, mohou jej využít 
i návštěvy či nájemníci.

Pro každou oblast jsou vydány dva 
lístky – na dobu 2 hodin a 24 ho-
din. Uživatel na lístku vyznačí datum 
a hodinu použití, a umístí jej ve vozi-
dle za přední sklo.

Parkovací lístky radnice zavedla i 
z důvodu efektivnějšího využití re-
zidentských a předplatitelských par-
kovacích míst. Ta bývají přes den 
neobsazená, s parkovacím lístkem je 
možné volná místa využít.

Stíratelné parkovací lístky jsou 
k pořízení na pokladně odboru do-
pravy v Tyršově ulici, kde si nyní kli-
enti vyřizují parkovací karty. -lm-

Kurzy pro pečující 
v Jihlavě

Diakonie ČCE pořádá  v Jihlavě 
cyklus kurzů Pečuj doma a s námi. 
Je určen laickým pečujícím, stara-
jícím se o seniory.  Kurzy se konají  
ve Farním sboru ČCE, Vrchlického 
1, Jihlava. Od 20.9. do 14.10.2017, 
informace a přihlášky na www.pecu-
jdoma.cz, nebo na tel. 603 167 540.

 -tz-

Úpravy nezbytné pro konání ext-
raligových zápasů se podařilo usku-
tečnit v rekordním čase. Odborná 
komise nejvyšší soutěže požadovala 
například zázemí pro antidopingo-
vou kontrolu, ošetřovnu a lepší záze-
mí pro hosty. 

„Prostory pro hostující týmy byly v 
opravdu špatném stavu. Nyní jsou šat-
ny po kompletní rekonstrukci, už není 
ostudou sem hosty vzít,“ poznamenal 
náměstek primátora Radek Popelka, 
který dohlíží na správu městských 
realit. Součástí oprav byla také so-
ciální zařízení jak pro hráče, tak pro 

veřejnost. 
„Z mého pohledu bylo vše uděláno i 

nad rámec požadavků. Je to velice dob-
rá práce. Kabiny splňují prostorově i 
komfortem vyšší standard extraligy,“ 
sdělil ředitel Tipsport extraligy led-
ního hokeje Josef Řezníček po li-
cenčním řízení.

Dalším požadavkem bylo vybudová-
ní zázemí pro videorozhodčí. Kvalitou 
obrazové aparatury nyní stadion napl-
ňuje nejnovější požadavky soutěže. 

Celkem vyšly opravy a instalace 
nových technologií asi na osm mili-
onů korun.  -tz-

V ulici Farní byla provedena nová 
dlážděná vozovka a chodníky. 

Na ul. Sokolovská byl vyfrézován 
a nově položen asfaltový koberec v 
místech lokálních poruch. Dále po-
kračovaly opravy menších povrcho-
vých poruch ve vybraných ulicích 
technologií asfaltové emulze (patch-
matic). 

V podzimních měsících bude ná-
sledovat oprava komunikace v ul. 
Lipová - vyfrézování stávajícího po-
vrchu a položení nového asfaltové-
ho souvrství. V ulici Údolní bude 
stávající nezpevněný povrch vozov-
ky nahrazen vozovkou se živičným 
krytem. V místní části Popice bude 
opravena komunikace vedoucí k vo-
dárně. 

V sídlišti byl předlážděn chodník 
podél mateřské školky mezi domy 
Březinova 103 -108, včetně bočních 
větví. Dále byl předlážděn a rozšířen 
chodník podél domu Březinova 125. 
Opravy chodníků, vozovek a zpevně-
ných ploch v sídlišti Březinky budou 
pokračovat i příští rok. 

Radnice postupně řeší špatný stav 
zpevněných ploch, které neprošly 
revitalizací v letech 2014 – 2015. 
V ul. Leoše Janáčka bylo oprave-
no schodiště a přilehlý chodník. Na 
Křižovatce Dvořákova-Benešova-Hra-
dební-Žižkova byly zahájeny práce 
na bezbariérové úpravě posledního 

Opravy komunikací, chodníků a 
zastávek MHD v Jihlavě

chybějícího nároží. U Domu zdraví 
byly bezbariérově upraveny chodní-
ky podél ul. U Cvičiště, a započala 
rekonstrukce chodníku před Domo-
vem mládeže na ul. Žižkova. V září 
budou zahájeny práce na předláždě-
ní a bezbariérových úpravách na síd-
lišti Za Prachárnou.

V rámci bezbariérových úprav a re-
konstrukcí zastávek byly dokončeny 
rekonstrukce zastávek Poliklinika 
(ve směru z centra) a U hřbitova (na 
ul. U Cvičiště). Dále probíhala re-
konstrukce zastávky Na Helenínské 
ve směru do centra, a zahájeny byly 

práce na přemístění zastávky Do-
pravní podnik na ul. Brtnická v obou 
směrech. Všechny rekonstruované 
zastávky jsou vybaveny speciálními 
nájezdovými obrubníky, které umož-
ňují najetí dopravního prostředku 
až k nástupní hraně. Samozřejmostí 
jsou i prvky pro nevidomé. Povrch 
vozovky zastávek je nově zřizován 
z betonové desky, která nejlépe čelí 
namáhání brzdících dopravních 
prostředků MHD. Pouze na zastáv-
ce U Hřbitova byl povrch proveden 
z asfaltovaného souvrství, z důvodu 
kolize s inženýrskými sítěmi.  -tz-

O PRÁZDNINÁCH se opravil mimo další také chodník a zastávka na sídlišti 
Březinova. Foto: Lubomír Maštera

Horácký stadion je připravený 
na hokejovou extraligu

NOVÉ zařízení pro videorozhodčí převedl mluvčí klubu HC Dukla Jihlava Zde-
něk Drla.  Foto: archiv MMJ

Rozšíření placení 
parkovného 

pomocí karty
Služby města Jihlavy (SMJ) roz-

šířily způsob placení parkovného u 
vybraných parkovacích automatů v 
Jihlavě.

„Konkrétně se jedná o pět parkova-
cích automatů v centru města Jihla-
vy. Čtyři automaty  na Masarykově 
náměstí se pouze upravily, automat 
na Jakubském náměstí byl vyměněn 
kompletně celý. U upravených auto-
matů došlo k výměně základní desky, 
barevného displeje, mincovní jednot-
ky, tiskárny, příslušné kabeláže, a ke 
kontaktnímu a bezkontaktnímu pla-
tebnímu řešení. Řidiči, kteří budou 
parkovat v městské památkové re-
zervaci, tak mohou ode dneška platit 
platební kartou. Nadále mohou platit 
parkovné mincemi a pomocí SMS,“ 
řekl mluvčí SMJ Martin Málek.

Pravidla pro řidiče jsou přesně 
stanovena. Instrukce naleznou pří-
mo na displeji parkovacího automa-
tu. Placená parkoviště v Jihlavě jsou 
rozdělena do tří zón dle hodinové 
sazby - na třicet, dvacet a deset ko-
run českých za hodinu. Rozšíření 
této nové služby pro řidiče parku-
jící na placených parkovištích stálo 
535 000 korun českých a uhradila je 
městská společnost SMJ.

„Věříme, že tato nová možnost pla-
cení parkovného ještě více zkvalitní 
a usnadní platbu nejen místním ři-
dičům, ale i  přijíždějícím návštěvní-
kům města Jihlavy,“ doplnil Málek.
 -lm-
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Začalo to před třemi roky, jedním 
opatrným pokusem. 

Letos už je v Jihlavě jedenáct míst, 
kde magistrát provedl tzv. přímý vý-
sev letniček. Od jara do podzimu 
mohou lidé sledovat úžasné promě-
ny „paloučků“ plných barev, vůní a 
života.

Během roku postupně rostou a 
kvetou chrpy, cínie, sluncovky a ve-
černice, krásnoočka a třapatky, lnice 
či krásenky a další druhy. Záhonky 
opravdu žijí. „Na květiny velmi rych-
le nalétnou různé druhy hmyzu - vče-
ly, motýli, čmeláci, pestřenky a mnoho 
dalších, které zde nachází bohatou pas-
tvu, na brouky postupně začnou přilé-
távat drobné druhy ptáků,“ popisuje 
Martina Brandová z odboru životní-
ho prostředí jihlavského magistrátu.

Reakce na přirozenější, ale v měst-
ském prostoru neobvyklý typ záho-
nů nebyly od počátku jen kladné. 
„Víme o dřívějších kriticích, kteří si ale 
dnes chodí záhony pravidelně prohlížet 
a sledují, co nového vykvetlo,“ komen-
tovala postupnou změnu postojů ve-
řejnosti vedoucí odboru životního 
prostředí Katarína Ruschková.  

Přímý výsev letniček na zelené 
plochy ve městech zatím není úpl-
ně běžný, ještě před několika málo 
lety šlo spíše o pokusy v botanických 
zahradách. Úspěšná novinka nemá 

Luční kvítí do ulic Jihlavy
„Divoké“ záhony květin se během roku proměňují

KVĚTINY v ulicích města přitahují brouky, a ti zase drobné ptactvo. V ulicích 
bude slyšet jeho zpěv. Foto: archiv MMJ

vytlačit záhony s předpěstovanými 
květinami, ale doplnit výzdobu měs-
ta. „Záhony s přímým výsevem jsou, 
na rozdíl od záhonů s předpěstovaný-
mi květinami, jednodušší, i levnější na 
zakládání i následnou péči. Do květin 
lidé nehází odpadky, tak jako třeba 
do keřů, takže i údržba a úklid jsou 
snazší,“ uvedla první zkušenosti Ka-
tarína Ruschková.

Odbor životního prostředí upozor-

ňuje na to, že letničky nemá smysl tr-
hat a nosit domů. „Jsou velmi křehké, 
zvadnou dříve, než je donesete domů. 
A ve váze nevydrží,“ dodává Martina 
Brandová.

Záhony přímo vysetých letniček a 
trvalek jsou například na hradebním 
parkánu, u parkoviště v Mrštíkově 
ulici, na některých kruhových objez-
dech, v areálu ústředního hřbitova, 
nebo v části města Pístov. -tz-

Plechovky a konzervy nepatří do 
směsného odpadu. Mohou poslou-
žit jako zdroj suroviny.

V domácnostech se kovy a hliník 
nejčastěji vyskytují v podobě ple-
chovek a konzerv od potravin, ná-
pojových plechovek apod. Výrobky 
z hliníku a kovu bývají označeny tě-
mito symboly:

Čas od času v domácnosti vznik-
ne i kovový odpad větších rozměrů, 
jako např. části nábytku, různé želez-
né konstrukce, radiátory, sušáky na 
prádlo apod. 

Kovy ani hliník by neměly končit 
v černých nádobách na směsný ko-
munální odpad, potažmo ani ved-
le nich, protože jsou surovinou pro 
další výrobu, a v přírodě se bez užit-
ku rozkládají stovky let.

Jednoduše je můžete odevzdat na 
sběrných dvorech v ulicích Havlíč-
kova, Brtnická a Rantířovská, nebo 
prostřednictvím níže uvedených vý-
kupen a sběren odpadů, které jsou 
zapojeny do systému nakládání s od-
pady města Jihlavy: 

FCC Česká republika, s. r. o., U 
Hlavního nádraží 4286/2 

Otevírací doba: Po – Pá 09.00 – 
18.00, So 08.00 – 12.00

PRA GOMETAL MORA VIA, s. r. 
o., Mostecká 2715/47 

Otevírací doba: Po - Pá 07.00 
-15.30

KOVO – ŠROT, s. r. o. Jihlava, 
Pávov 111

Otevírací doba: Po - Pá 06.00 
-14.30

Kovy lze odevzdat i rámci mobilní-
ho svozu, pokud je vyhlášen. 

Plechovky od barev a jiných nebez-
pečných látek, domácí spotřebiče 
a jiná vysloužilá zařízení, složená z 
více materiálů, odevzdávejte ve sběr-
ných dvorech. -tz-

Kam uložíme kovy a hliník

MHD od září podle 
původního režimu
Přes prázdniny jezdila jihlavská 

městská hromadná doprava v upra-
veném režimu.

Od 1. září se provoz jihlavské 
městské hromadné dopravy vrací 
v pracovní dny do původního před-
prázdninového režimu. Na trolejbu-
sových linkách A, B, BI budou od 
ranního výjezdu do asi 18 hodin in-
tervaly mezi spoji 12 minut. Na lin-
ce C bude navíc v době do 8 hodin 
a od 13 hodin do 18 hodin interval 
zkrácený na 9 minut. 

Současně dochází k drobným 
změnám u autobusových linek 12  - 
přidání pátečního posilového spoje 
z Helenína, a 31 - posun času odjez-
du u odpoledního spoje ve směru 
k Bosch Diesel. 

Na trolejbusové lince E bude po-
sunutý odjezd ranního víkendového 
spoje na 6:17 z konečné Motorpal 
hala. -tz-

V TURISTICKÉM informačním 
centru v radnici a v Bráně Matky 
Boží jsou k vyzvednutí originální 
jihlavské samolepky „Nevhazuj-
te reklamu“, k nalepení na poštovní 
schránku. Samolepka je zdarma. Na 
soukromé nápisy mnozí distributoři 
letáků nereagují, proto je lepší použít 
tuto barevnou samolepku.

 Repro:archiv MMJ

Zdarma nová jihlavská
samolepka „Nevhazujte reklamu“

Řekněte radnici 
názor na dopravu
Nejméně šest příležitostí přímo 

v ulicích budou mít obyvatelé Jih-
lavy k tomu, aby se vyjádřili k otáz-
kám cestování městem.  Svoje 
postoje budou moci sdělit označe-
ným „sběračům“ na akcích:

 neděle 10. 9. - Jihlavský půlma-
raton (Masarykovo náměstí),

 sobota 16. 9. - Zažít město ji-
nak – sousedská slavnost (Komen-
ského ulice),

 neděle 17. 9. - Den otevřených 
dveří Dopravního podniku města 
Jihlavy,

 pondělí 18. 9. - Kulatý stůl 
k dopravě (DIOD),

 úterý 19. 9. Jihlavský den zdra-
ví (Masarykovo náměstí),

 pátek 22. 9. Den bez aut (Ma-
sarykovo náměstí).

Kdykoliv během září mohou svo-
je názory a náměty poznamenat na 
webu na adrese www.jihlava.cz/ne-
jede. Svoje postřehy budou moci 
zanést do tzv. Názorové mapy do-
pravy. Aplikace bude přístupná od 
30.8 do 30.9.

Průzkum názorů je součástí pro-
jektu Jihlava [ne]jede, který při-
pravuje Plán udržitelné městské 
mobility Jihlavy. Plány mobility 
(v angličtině nazývané Sustainable 
Urban Mobility Plans - SUMP), 
jsou příležitostí pro nastavení 
dlouhodobější vize fungování do-
pravy ve městech. 

Během projektu budou pořádány 
workshopy a konzultace s odbor-
níky, stejně jako akce zaměřené na 
širokou veřejnost, jako jsou pane-
lové diskuze, výstavy ve veřejném 
prostoru či prezentační akce. Více 
se projektu budeme věnovat v příš-
tích vydáních NJR. -tz-
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Jak navýšit rozpočet města? Co 
dělají velcí zaměstnavatelé pro 
město, a naopak? Potřebuje Jih-
lava 37 zastupitelů? Dočkáme se 
další městské atrakce? Náměstek 
Vratislav Výborný (ČSSD) 
přiznal, proč ho baví 
komunální politika.

 Lubomír Maštera

Výhledový investiční plán na 10 
let je zpracován, a i když jde o živý 
dokument, se kterým se nadále pra-
cuje, není přístupný na webu města. 
Proč?

Ještě chybí propojení, aby se s plá-
nem dalo operativně pracovat. Přes 
prázdniny upřesňujeme vstupní pod-
klady, a plán se zpřesňuje. Nechceme 
zveřejňovat informace, které by mohly 
být nepřesně vykládány.

Můžete být konkrétnější?
Například do plánu byl zanesen od-

had revitalizace centra za 50 milionů. 
Ale přesnější budeme až v okamžiku, 
kdy budeme znát vítězný projekt. A ta 
suma může být značně jiná. 

Součástí projektu je i suma všech 
požadavků na fi nance města. Kolik 
to dělá?

Celkem je požadavků za 2,5 miliar-
dy, přičemž předpokládáme podle mi-
nulosti, že budeme mít na deset let 1,3 
miliardy. Jde o složité počítání, kde ne-
známe třeba výši dotací. I to je důvod, 
abychom ještě se zveřejněním plánu 
nespěchali.

Veřejnosti je známo, že na státní 
úrovni se rozděluje skrze nejvýše 
stovky politiků asi 100 miliard ko-
run. To jim dává velkou moc, a ta ko-
rumpuje, takže si lidé myslí, že jsou 
v politice tři typy – idealisté (kteří 
posléze „procitnou“), korupčníci, 
a ti nejschopnější, kteří si upravují 
zákony ve svůj prospěch, jako tomu 
bylo například s fotovoltaikou. V 
Jihlavě 37 zastupitelů rozděluje asi 
130 milionů, tedy značně méně. Jací 
tedy jsou lidé, kteří vstupují do ko-
munální politiky?

I v komunální politice jsou idealisté. 
Ti se i na komunální úrovni dostanou 
do reality co lze, a co nelze. Pak jsou 
tací, pro které je komunální politika 
dobře placené zaměstnání.

To ve vašem případě asi neplatí...
Opravdu ne, můj příjem po vstupu 

do politiky výrazně poklesl. 

Tak je hnacím motorem pro vás 
možnost rozdělovat peníze?

Víte, čas od času se naskytne mož-
nost něco ovlivnit, ale už řadu let platí 
v komunální politice, že pomáhat ka-
marádům takto, se nevyplatí. Toho se 
bojím jako čert kříže. Každý podpis 
člověk důkladně zvažuje, a vytváří urči-
té pojistky, aby se mohl bránit.

Co tedy nutí politika Výborného, 
aby se pohyboval roky v komunální 
politice?

V první řadě jsem patriot. Sportovní 
výsledky, pěkné stavby, kulturní akce 

– jsem vždy rád, když se něco povede. 
Nesmírně mne baví hledat cesty, jak 
dobrou myšlenku zrealizovat. A když 
má člověk štěstí, a není na to sám, ale 
nachází podporu kolem sebe, i v řa-
dách šikovných úředníků, tak potom 
taková práce baví. Na druhou stranu - i 
při dobrých nápadech musí člověk zva-
žovat, jak může pomoci, aniž by vznik-
lo podezření, že z toho mám osobní 
prospěch.

Vrátím se ještě ke své otázce – jací 
jsou ještě komunální politici?

Různí. Jistě i tací, které víc než je zdrá-
vo těší, že jsou zastupitelé.

Jihlava má mít podle zákona o ob-
cích podle velikosti 25 až 45 zastu-
pitelů. Potřebuje Jihlava 37 zastu-
pitelů, zvlášť takových, kteří po celé 
čtyři roky v zastupitelstvu nepro-
mluvili?

Pro město není počet zastupitelů 
ekonomicky rozhodující (příjem měst-
ského zastupitele je asi 1.700 korun mě-
síčně – pozn. redakce). Počet 37 je asi 
historicky dán velikostí sálu, kam se 
ještě vejdou (smích).

Každá volební strana chce mít zastu-
pitelů co nejvíc, aby měla prostor k jed-
nání.

Jistě, v zájmu politických stran je 
mít co nejvíce postů pro své politiky. 
Ale právě to je „trnem v oku“ obča-
nům. Nebylo by to pro politika plus, 
kdyby se zasazoval o počet 25 zastu-
pitelů? Nebylo by potom jednání za-
stupitelstva akceschopnější?

Ti „němí“ nezdržují. Navíc je žádou-
cí, aby k věci mluvili jen ti, kteří o tom 
něco vědí. V politických klubech je 
běžné, že se určité oblasti věnuje jeden 
zastupitel.

I tak ale nechápu, že někdo za čty-
ři roky nepromluví. To ho přece ne-
může bavit? Rozumím, že více zdr-
žuje takový zastupitel, který mluví 
do všeho, aniž by to znal. Ale není 
nakonec takový zastupitel pro měs-
to větším přínosem, než ten bez ná-
zoru?

Máme v zastupitelstvu takového člo-
věka. Navíc řešíme i minulé kroky to-
hoto zastupitele, který jako podnika-
tel nedostál svým dřívějším závazkům 

vůči obyvatelům Jihlavy při výstavbě, 
a město s tím má nyní problémy. Jde o 
člověka, který „pije víno a káže vodu“.

Já chápu, že někdy jde o oprávněnou 
kritiku. Ale řešení, která tento člověk 
nabízí, jsou neakceptovatelná.

Napadá mne, že vám tím dává pří-
ležitost ukázat, jak jednoduchá řeše-
ní složitých problémů nemusí vést 
k úspěchu. Nápady, jak věc vyřešit, 
má, jako tento zastupitel, kdekdo, 
ale tím, že jemu veřejně odpovídáte, 
proč to tak nejde, odpovídáte i po-
dobně smýšlejícím.

Vraťme se k rozpočtu města a jeho 
příjmové části. Jak navýšit příjem 
města?

Již delší dobu se zaobírám myšlen-
kou parkování. Ta doba, kdy jste autem 
přijeli kamkoli ve městě a zaparkovali 
bez problémů, je pryč. Ty možnosti, 
jak byly dřív, už nikdy nebudou. Sna-
ha mít auto co nejblíž, přetrvává. Na 
okrajích města jsou lokality plné garáží, 
které nyní slouží jako sklad veteše, auta 
v nich nejsou. Ptám se sám sebe, jestli 
nenastala doba, kdy na neplacené par-
kování ve městě nemá nikdo nárok, a 
jestli nenastala doba parkování ve měs-
tě zpoplatnit?

Jenže vezměte rekonstrukci Srázné 
ulice– město dostalo dotaci s tím, že 
pět let nebude mít na Srázné žádné 
příjmy, takže nemůže parkování v 
ulici zpoplatnit.

Je to tak. Na druhou stranu znám lidi, 
kteří mají auto za miliony, a stejně posí-
lají sekretářku, aby jim otočila parkova-
cím kolečkem za oknem, aby ušetřili.

Ano, tak se lidé chovají…
Pokud dnes postavíme parkovací 

dům v centru a zpoplatníme ho, bude 
prázdný. Když bychom zpoplatnili par-
kování všude, bude to lepší místo pro 
zaparkování – hlídání, bezpečnost, pod 
střechou atd. 

Příjmovou část rozpočtu tvoří i 
dary fi rem. Bosch je nejvýznamněj-
ším zaměstnavatelem ve městě – co 
dělá město pro fi rmu, a jak to Bosch 
městu vrací?

Společnost Bosch má nějakou fi lo-
sofi i – oni nebudou podporovat sport, 
něco málo do kultury, ale chtějí přispí-

vat do vzdělání. A jsou připraveni do 
této oblasti dávat poměrně velké pe-
níze. Vyjadřují určitou nespokojenost 
školských zařízení k jejich nabídkám. 
Překvapuje je – jak mám informace – 
že odezva škol na jejich nabídky je po-
měrně vlažná. Je na čase toto začít řešit.

Město pro velké zaměstnavatele dělá 
poměrně dost – dopravní spojení, cyk-
lostezka, úpravy jízdních řádů MHD 
atd. Pokusíme se zajít za ministrem 
dopravy a prosadit, aby úsek D1, mezi 
Pávovem a Velkým Beranovem, dostal 
výjimku ze zpoplatnění dálnice, aby ho 
lidé mohli využívat pro spojení mezi 
bydlištěm a cestou do práce, jako se-
verní obchvat města.

Obraťme list a podívejme se do bu-
doucna. Digitalizace – proč musím 
na úřadě všude vytahovat občanku 
a vyplňovat stejná data? Proč není 
jednotná evidence?

To má na druhou stranu svá úskalí – 
jednotná databáze obyvatel města by 
byla potřebná, ale máme zde zákony 
na ochranu osobnosti.

S automatickým zařazením do takové 
databáze by mohly být problémy.

V internetové komunikaci by jasně 
identifi koval občana digitální pod-
pis. V praxi se používá minimálně, 
a třebaže na internetu komunikuje 
skoro každý, digitální podpis pou-
žívá málokdo. Co kdyby město pro-
vedlo osvětu ve smyslu – chceme mít 
vzdělané obyvatele, kdo s námi bude 
komunikovat s digitálním podpi-
sem, bude v automatické databázi a 
bude z toho mít tyto a tyto výhody?

Třetina obyvatel jsou senioři, kteří 
takto komunikovat nebudou. Část jsou 
mladiství do 18 let. Dnes řada lidí ne-
potřebuje komunikovat s úřadem – ne-
staví, poplatky zaplatí složenkou atd. 
V budoucnu to možná bude jinak, ale 
dnes jsem vůči tomu skeptický.

Proč nemůže občan „svého“ úřed-
níka jednoduše ohodnotit známkou 
po internetu? Jistě by někdo takto 
vyjádřil svoji spokojenost, nebo ne-
spokojenost?

To je zajímavá myšlenka, a promys-
lím ji. Děkuji.

Město by jistě mohlo „odměnit“ 
přispěvatele do Pupíku (k Územní-
mu plánu města – pozn. redakce), nebo 
účastníky veřejných debat apod. na-
příklad „volňáskem“ do zoo?

To můžeme. Na veřejná projednávání 
chodí ti, jichž se to nějak dotýká, a pár 
pravidelných účastníků. Veřejnost se 
příliš nezapojuje…

Právě proto by mohla drobná od-
měna pomoci. Do zoo zavítá skoro 
každý, a „volňásek“ by potěšil. 

Bohužel nás tlačí prostor pro ten-
to rozhovor, tak snad jen poslední 
otázku – nezaslouží si Jihlava ještě 
nějakou atrakci, která by táhla?

Zaslouží. A o jedné uvažujeme. Chce-
me přemostit Heulos takovým způ-
sobem, že by z lávky nebo mostu vedl 
dolů výtah k zoo, a návštěvníci centra 
by tak mohli snadno dolů do zoo, a na-
opak. Je to jedna z možností, na které 
začínáme pracovat.

Náměstek Výborný jako patriot 
přemýšlí o městě a o jeho budoucnosti

NÁMĚSTEK primátora Vratislav Výborný.  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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PŘIPOMÍNKA OBĚTÍ KOMUNISTICKÉ ZVŮLE. Setkání ke vzpomínce na oběti 
justiční vraždy politických vězňů padesátých let, popravených ve věznici Krajského 
soudu v Jihlavě, proběhlo v Jihlavě v neděli 6. srpna. Po mši svaté v kostele sv. Ignáce 
následovalo setkání u památníku Smírčí kameny v Tyršově ulici. Účastníkem setkání 
je pravidelně i Karel Linhart, politický vězeň, který byl žalářován i s lidmi, kterých 
se komunistický režim zbavil šibenicí.   Foto: archiv MMJ

Vzpomínka na oběti totality
Majitelé kulturních památek si 

budou moci požádat o příspěvek 
na rekonstrukce, které připravují 
na příští rok. 

Program regenerace městských 
památkových rezervací a městských 
památkových zón (Program) je určen 
na zachování a obnovu nemovitých 
kulturních památek na území Měst-
ské památkové rezervace (MPR) 
Jihlava. Dotace lze užít především 
na zvýšené náklady, spojené se zacho-
váním a obnovou autentických prvků 
a konstrukcí kulturní památky.

Žadatelem o poskytnutí příspěvku 
může být vlastník kulturní památky 
v MPR Jihlava. Úřad bude žádosti 
o zařazení do programu přijímat od 
1. září do 13. října 2017 do 14.00 
hodin, obnova památky musí pro-
běhnout v období mezi 1. lednem a 
30. listopadem 2018.

Na pokrytí nákladů rekonstruk-
ce se vlastník musí povinně podí-
let minimálně 40 %, Jihlava pokryje 
minimálně 10 % smluvních nákladů, 
ministerstvo kultury uhradí až 50 % 
uznatelných nákladů. Schválené dota-
ce budou žadatelům poskytnuty v 

roce 2018, v závislosti na termínu 
vyhlášení Programu.

Celkový objem fi nančních pro-
středků, vyčleněných v Programu 
v roce 2018, stanoví Ministerstvo 
kultury ČR v příštím roce v závislos-
ti na státním rozpočtu, minimálně 
10 procenty se bude závazně podílet 
město. 

Pravidla programu najdete na we-
bu ministerstva kultury ve složkách 
Kulturní dědictví / Památková péče, 
Dotační programy. Formu a obsah 
žádosti najdete na webu města Jih-
lavy ve složce Finance a granty / 
Dotační programy. 

Žádosti je možné podat osob-
ně nebo písemně na magistrát měs-
ta Jihlavy, úřad územního plánová-
ní, oddělení památkové péče, a také 
elektronicky prostřednictvím datové 
schránky s platným elektronickým 
podpisem, nikoli e-mailem. ID dato-
vé schránky- jw5bxb4/.

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Laubo-
vá, referent oddělení památkové péče, 
tel.: 565 593 03,e-mail: jana.laubo-
va@jihlava-city.cz, kancelář č. 54, 4. 
patro. -tz-

Jihlavská radnice pomůže
 s rekonstrukcí památek

V sobotu 9. září se v Jihlavě na Masarykově nám. 
uskuteční Dožínky -  Den zemědělců a potraviná-
řů, společně se Dny evropského dědictví, v jehož 
rámci se otevírají brány nejzajímavějších památek, 
muzeí, galerií, knihoven i dalších objektů a pro-
stor.

Ve čtvrtek 21. září se bude na Masarykově náměs-
tí v Jihlavě konat farmářský a řemeslný jarmark. 

Radnice pro oba jarmarky hledá trhovce na stán-
kový prodej občerstvení a patřičného sortimentu 
výrobků. 

Prodejci s vlastním stánkem se mohou hlásit 

prostřednictvím vyplněné závazné přihlášky, která 
je ke stažení na www.jihlava.cz – Volný čas – Jih-
lavské jarmarky. Další informace lze získat na tel. 
736 522 797. Zástupce pořadatele, odbor školství, 
kultury a tělovýchovy MMJ, následně vyrozumí ty 
prodejce, kteří byli pro akci vybráni.  -tz-

Jihlava hledá trhovce na jarmark

Fanoušci jihlavské 
Dukly se po jejím 
postupu do nejvyš-
ší soutěže rozhod-
li vrátit chloubu 
Horáckého zimní-
ho stadionu zpět 
na tribunu. Mega-
dres byl v minulos-
ti natolik poškozen 
fanoušky Havířova, 
že není možné ho 
při zápasech použí-
vat. Jeho oprava se 
ukázala být velmi nákladnou záležitostí.  Fanoušci proto žádají o pomoc širo-
kou veřejnost a spouští sbírku, ze které bude dres obnoven. Sbírka potrvá do 
30. září 2017, číslo účtu 2500316529/2010. Všem podporovatelům předem 
velmi děkuje organizátor sbírky Spolek fanoušků HC Dukla Jihlava. -tz-

Megadres zpět na zimák
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Při kontrolní činnosti strážníci 
zadrželi dvě celostátně hledané 
osoby. 

První osoba byla zadržena v ulici 
Palackého. Ve druhém případě byl 
celostátně hledaný muž zadržen u 
OD Prior na Masarykově náměstí.

Minulý měsíc strážníci řeši-
li řidiče bez platného řidičského 
průkazu. Hlídka městské policie 
zastavila v obci Henčov řidiče po-
rušujícího se svým vozidlem do-
pravní značku B 32 – jiný zákaz 
„průjezd zakázán“. Při řešení do-
pravního přestupku strážníci zjis-
tili, že řídil vozidlo, i když mu byl 

uložen zákaz řízení. 
Začátkem prázdnin preventisté 

zorganizovali vyhlídkový let pro 
vítěze soutěže Silák roku. Třiceti-
minutový let absolvovali žáci ze ZŠ  
T. G. Masaryka a ze ZŠ Kollárova. 
Proletěli se nad Jihlavou a jejím 
blízkým okolím. 

Prevence
Dále pak strážníci v červenci při-

pravili program pro děti z příměst-
ského tábora. Malí sportovci plnili 
vědomostní testy a sportovní úko-
ly, které si pro ně připravila nejen 

Vítěz soutěže Silák roku létal nad Jihlavou

Život 99 Jihlava a KOUS Vysočina 
připravují na závěr září Týden gene-
rací. 

Program zahájí 26. září na Malé 
scéně Horáckého divadla v 15 hodin 
vernisáž fotografi í Stanislava Böhma 
„Vinohrad v průběhu roku“. 

Druhý den v 16 hodin, v sídle Ži-
vota 99 v Žižkově ulici 98, proběhne 
seminář s názvem „Sendvičová ge-
nerace“, vedený ředitelkou instituce 
Zuzanou Pěchotovou. 

Ve čtvrtek 28. září bude v divadle 
DIOD Jihlava od 15. do 18. hodi-
ny připraveno odpoledne plné her a 
soutěží pro děti i dospělé. 

„Hakomi“ je název přednášky ze 
somatické psychoterapie, kterou 
povede lektorka Jarmila Skopalová 
v sídle Života 99, v Žižkově ulici 98.

Na 30. září, na 10. a 14. hodinu, je v 
Zoo Jihlava připravena hodinová ko-
mentovaná prohlídka na téma „Ge-
nerační chování zvířat ve smečkách“. 

Program Týdne generací uzavře 

1. října v 10 hodin Horácké divadlo 
představením pro děti, rodiče i pra-
rodiče „Maxipes Fík“. -tz-

Město zažije Týden generací
Druhou zářijovou neděli se v Jihla-

vě uskuteční čtvrtý ročník Jihlavského 
půlmaratonu. Odstartuje v pravé po-
ledne 10. září z Masarykova náměstí. 

Hlavní závod na 21.096 metrů bude 
vypsán nejen pro jednotlivce, ale při-
hlásit se budou moci také dvou (2 x 
10.548 km) a čtyřčlenné týmy (4 x 
5.274 km). 

V rámci doprovodného programu 
Jihlavského půlmaratonu odstartuje 
Rodinný závod na 1,2 kilometru. Ro-
dinného běhu se mohou zúčastnit li-
bovolně složené týmy, ve kterých však 
vždy musí být zastoupen minimálně 
jeden dospělý a jedno dítě do 15 let. 

„Během a startovným přispějeme na re-
habilitační léčbu malého Štěpána. Tento 
devítiletý kluk potřebuje neustálou 24ho-
dinovou péči. Rehabilitační cvičení velmi 
zlepšuje jeho zdravotní stav. Díky na-
šemu společnému příspěvku bude moct 
Štěpánek do lázní na další pobyt,“ říká 
k už tradičnímu charitativnímu pod-
textu závodu jeho ředitel Jiří Holoubek 

s tím, že pojišťovna hradí pouze jeden 
takový pobyt za rok. „Společně můžeme 
přidat ještě jeden další pobyt.“

Štěpánek se narodil předčasně a vážil 
pouhých 750 g. Po narození prodělal 
perforaci střev, ale nevzdal to a bojoval 
o život jako lev.  Byla mu diagnostiko-
vána nemoc mozečkové syndromy, a 
má kvůli tomu hybné poruchy v rám-
ci malých mozkových postižení. Kvůli 
dlouhému pobytu v inkubátoru sko-
ro nevidí, ale o to více se vyvinul jeho 
sluch. 

Je mnohem citlivější na hluk kolem 
sebe. V důsledku toho se pak u něj 
projevují epileptické záchvaty. Naštěstí 
léčba léky zabírá, a rodina se snaží vy-
hýbat zbytečnému hluku, aby předešla 
opakování záchvatů.

„Vyběhané peníze poputují přímo do 
sanatoria, na účet Štěpánka, a věříme, že 
jeho úsměv a síla bude inspirací pro nás 
všechny,“ řekl Holoubek.

Přihlášky na www.jihlavskypulmara-
ton.cz. -tz-

Čtvrtý Jihlavský půlmaraton

Děti v Jihlavě se 
nudit nemusí

Rodiče z Jihlavy a okolí mají mož-
nost seznámit se s nabídkou dět-
ských organizací v pondělí 11. září 
na Masarykově náměstí od 15 do 
18 hodin v rámci projektu „Volný 
čas není nuda“, který je realizovaný 
Radou dětí a mládeže Kraje Vysoči-
na. Děti se mohou během školního 
roku zapojit do nejrůznějších aktivit 
– mohou chodit do přírody, jezdit na 
vodu, věnovat se modelařině, cho-
vat exotická zvířata, spát pod stanem 
nebo širákem, tancovat, a celou řadu 
dalších zajímavých věcí. -lm-

Kašna s Neptunem 
se plnila vodou

Kašna se sochou boha Neptuna 
v horní části Masarykova náměstí je 
opravena, a napouštěna vodou. 

„Restaurátoři očistili, opravili a pro-
ti klimatickým vlivům ošetřili sochy i 
nádrže kašen. Celkem na opravy rad-
nice vyčlenila 700 tisíc korun,“ uvedl 
náměstek primátora Radek Popelka. 
Na dolní kašně, se sochou bohyně 
Amfi trité, se ještě pracuje.

Kamenné kašny byly na náměs-
tí postaveny v roce 1797, na místě 
středověkých dřevěných kašen. So-
chy antických bohů vod, Poseido-
na (Neptuna) a Amfi trité, jsou dí-
lem sochaře Jana Václava Prchala. 
Okolo obou kašen je zachován pás 
původní dlažby, tzv. „kočičích hlav“, 
z 19. století. Akce bude podpořena 
Krajem Vysočina částkou 350 ti-
síc korun. Dodavatel by do začátku 
školního roku měl dokončit i opravu 
kašny v dolní části náměstí. -tz-

skupina prevence městské policie, 
ale i záchranný hasičský sbor. 

Koncem měsíce se konala u Vod-
ního ráje preventivní akce „Bez-
pečně na cyklostezce“. Vzhledem 
k několikaleté spolupráci s ma-
nagerem projektu „Na kole jen 
s přilbou“ se na programu podílel 
rovněž Tým silniční bezpečnosti, 
který radil cyklistům s bezpečným 
pohybem na cyklostezce. 

Městská policie se podílela na za-
jištění bezpečnosti a pořádku při 
hudebním festivalu Vysočina Fest.

Statistika
V červenci zpracovala Městská 

policie Jihlava celkem 2.196 udá-
lostí. Strážníci provedli 167 kont-
rol podávání alkoholu mladistvým 
osobám a hraní na výherních hra-
cích automatech, řešili 528 ozná-
mení občanů nebo jejich žádostí o 
pomoc. 

Proti veřejnému pořádku nebo 

vyhláškám a nařízením města bylo 
zaznamenáno 583 přestupků, z to-
hoto počtu se 42 přestupků týkalo 
dodržování pravidel stanovených 
vyhláškou o volném pohybu psů a 
31 přestupků se týkalo dodržování 
zákazu konzumace alkoholických 
nápojů na vymezených veřejných 
prostranstvích. 

Do aplikace „hlášení závad“ stráž-
níci nahlásili 401 závad zjištěných 
při obchůzkové činnosti v ulicích 
města Jihlavy. Při kontrolní čin-
nosti byly zadrženy dvě osoby, po 
kterých Policie ČR vyhlásila celo-
státní pátraní. 

Městská policie zpracovala pět 
přestupků proti majetku. Byla zjiš-
těna čtyři dlouhodobě odstavená 
vozidla, která strážníci vyhodnotili 
jako vraky. Do psího útulku, jehož 
provozovatelem je městská policie, 
bylo umístěno 15 odchycených 
psů. Bc. Stanislav Maštera,

 zástupce ředitele MP
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  Máte sociální problémy? Co s tím…

Dnes jsme oslovili náměstka pri-
mátora Vratislava Výborného, aby-
chom se vrátili k tématu Dne sociál-
ních služeb v roce 2017.

Pane náměstku, v našem minu-
lém rozhovoru jste se zmínil o Dni 
sociálních služeb, který, jak jste 
avizoval, připravuje město Jihlava 
v rámci Týdne sociálních služeb. 
Mohl byste našim čtenářům při-
blížit, co to Týden sociálních slu-
žeb je?

Týden sociálních služeb je vyhlašo-
ván celostátně Asociací poskytovate-
lů sociálních služeb ČR ve spoluprá-
ci s MPSV. Jeho cílem je představit a 
zviditelnit sociální služby veřejnosti 
a přispět k jejich akceptaci, jakož-
to přirozené a nutné součásti každé 
moderní společnosti. 

Je to období prezentací, setkávání 
laické i odborné veřejnosti a disku-
zí k problematice sociálních služeb, 
které pomáhají mnoha lidem, a za-

chovávají jejich lidskou důstojnost a 
podporují jejich soběstačnost.

Co z toho nabídne Den sociál-
ních služeb?

Předem bych chtěl podotknout, 
že pro občany Jihlavy není Den so-
ciálních služeb neznámým pojmem, 
protože letos se bude konat již jeho 
třetí ročník. 

V tomto roce ale proběhne jinou 
formou a na jiném místě, než v mi-
nulých letech. Z důvodu jeho zatrak-
tivnění jak pro laickou, tak i odbor-
nou veřejnost bude místo konání 
přesunuto z Masarykova náměstí do 
Divadla otevřených dveří – DIOD, 
kde bude 4. října probíhat prezen-
tace jednotlivých poskytovatelů so-
ciálních služeb, spojená s besedou 
na téma: „Nejste sami, s námi to 
zvládnete lépe, aneb sociální služby 
v Jihlavě“, a jak je již tradicí, součástí 
bude i bohatý doprovodný a kultur-
ní program.

Je Den sociálních služeb je-
dinou aktivitou, kterou město 
chystá v rámci Týdne sociálních 
služeb?

Rozhodně ne, i zde dochází oproti 
minulým letům ke změně. Ve spo-
lupráci s organizacemi, poskytující-
mi sociální služby v Jihlavě, budou 
od 2. do 6. října probíhat Dny ote-
vřených dveří u jednotlivých orga-
nizací, kde se občané budou moci 
seznámit s činností a poskytovaný-
mi službami přímo u jejich posky-
tovatelů. 

Kromě tří příspěvkových organi-
zací, zřizovaných městem Jihlava, 
svou účast přislíbilo dalších jedna-
dvacet neziskových organizací.

Na rok 2017 je připravena ještě jed-
na akce, z jejíhož uskutečnění mám 
osobně velkou radost. Město Jihlava 
si velmi váží práce sociálních pracov-
níků, a proto se rozhodlo v tomto 
roce, právě v rámci Týdne sociálních 
služeb, ocenit nejlepší zaměstnance 

v sociálních službách. Slavnostní akt 
proběhne dne 5. října v Gotickém 
sále jihlavské radnice.

Co je důvodem změny koncep-
ce Dne sociálních služeb a Týdne 
sociálních služeb?

Jak jsem již uvedl, toto období je 
ideální příležitostí pro bližší sezná-
mení veřejnosti se sociálními služ-
bami, které jsou primárně určeny 
k pomoci našim občanům, a také k 
získání názorů a podnětů občanů 
ke kvalitě a fungování sociálních 
služeb. Protože si velmi ceníme prá-
ce poskytovatelů sociálních služeb 
a vítáme podněty občanů ke zlep-
šení v jakékoliv oblasti života, chce-
me touto formou dát větší prostor k 
diskuzi na témata dotýkající se pro-
blematiky sociální oblasti.

Tímto bych chtěl zároveň pozvat 
všechny, které problematika sociál-
ních služeb zajímá, k účasti na výše 
uvedených akcích. -tz-

Týden sociálních služeb ve městě

Vedení města se dál, i když už méně za-
rputile, brání dotáhnout do konce potřeb-
nou a donedávna zdárně připravovanou re-
konstrukci Telečské a Wolkerovy. Proč, to z 
nějakého důvodu vytrvale tají.

V srpnovém čísle Novin jihlavské radnice 
(NJR) jsem uveřejnil svoji nabídku převze-
tí zodpovědnosti za kroky vedoucí k opra-
vení zmíněných ulic. Nabídku spolupráce 
za Jihlavu odmítl primátor Rudolf Chlou-
pek.

První muž radnice mi odpověděl právním 
rozborem, kde mi jazykem zákonů de facto 
sděluje, že jsem mimo a obtěžuji. Reakce 
neobsahuje ani stopové prvky zájmu pro-
blém řešit a ulice opravit. Což třeba návrh 
k jednání u jednoho stolu? Což společně 
hledat řešení a podporu v zastupitelstvu? 
Můj návrh a žádost o plnou moc smetl ze 
stolu. Co na tom, že jihlavská radnice dne 
9.1.2017 jednu plnou moc ve stejné věci 
už dala! A to řediteli Krajské správy a údrž-
by silnic Vysočina.  A pro zastupitele platí 
tedy jiný metr?

Dále vedení města, místo toho, aby se vě-
novalo své dobře placené práci a řešilo pro-
blémy svých občanů, v reakci na moji na-
bídku zveřejnilo v NJR několik hanlivých 
textů na moji adresu. A tak, když snahu 
něco dělat neprojevili reprezentanti našeho 
města, udělal jsem to já, a tři pány z vedení 
jsem kontaktoval.

Náměstek Jaromír Kalina, který má za 
město oblast kanálů na starosti, mi řekl, že 
je jednoznačně proti zastavení rekonstruk-
ce Telečské! Proč to neřekne veřejně? Pan 
primátor neví. Je bezradný. Jeho to jeho 
skoro už charakteristický rys… V zájmu 
objektivity je však třeba uvést, že za tři 
týdny po naší schůzce mi napsal dopis, ve 
kterém doslova píše: „Po dalších jednáních 
budeme zřejmě pokračovat ve výběru zho-
tovitele a jednání s majiteli přípojek. Opra-
va Telečské ulice tak bude realizována nej-
dříve na jaře 2018“. Tedy sice velmi malý, 

velice obecný, ale přece jenom nadějný 
výhled na obrat. Po takovém tlaku. Ovšem 
vyhráno zdaleka není, chlácholivých ne-
konkrétních slibů (zřejmě, nejdříve...) jsme 
již zažili hodně. 

Kupodivu nejvíce snahy projevil Vratislav 
Výborný. Náměstek pro rozvoj města a in-
vestice se ode mě dověděl řadu pro něj no-
vých informací... Přislíbil, že mnou navrho-
vané postupy promyslí a zváží další postup, 
vedoucí přece jenom k zahájení stavby.

Tak jsem v očekávání, co V. Výborný na-
vrhne. A hlavně kdy. Hraje zřejmě o čas ve 
svém skutečném úsilí, a to o úplné zastave-
ní zakázky. Uzavřená smlouva s Krajem Vy-
sočina totiž pozbývá platnosti, pokud výbě-
rové řízení nebude zahájeno do 31.12.2017. 
Prostor tedy ale pořád ještě je.

Než se rozmyslí, tak by, jako odpovědný 
tohoto města, mohl odpovědět svým obča-
nům na následující otázky:

1. Proč se nepracuje alespoň na nejhor-
ším úseku, tedy na opravě komunikace od 
bývalé samoobsluhy po začátek Pístova? 
Ta žádnými spory se SVAKem, kterými se 
zodpovědní zaštiťují, dotčena není a nemů-
že být, protože tam žádné vodovody a ka-
nalizace neexistují.

2.  Proč za stejných majetkových poměrů 
šla udělat rekonstrukce Srázné nebo Brněn-
ské, ale v Telečské a Wolkerově ulici už to 
nejde? Co v tom je?

3. Udělalo vedení města v posledních mě-
sících něco - telefonát, dopis nebo schůzku 
- se zástupci SVAKu, či jiných institucí, aby 
se tento zoufalý stav nehybnosti někam po-
hnul?

Prosím jasné odpovědi. Otevřené. Bez vy-
táček.

Děkuji.
 Miroslav Tomanec,

 člen Zastupitelstva města Jihlavy

Zastupitel M. Tomanec se ptá vedení města

Jak pokračuje (nepokračuje) Telečská

Než bez vytáček odpovím, dovolím si malou poznám-
ku. „Řada nových informací“ byly ve skutečnosti dvě in-
formace. 

První, že o zakázku později zastaveného projektu re-
konstrukce kanalizací v Jihlavě bojovalo konsorcium fi-
rem pod vedením p. Tomance a jeho zájem o problema-
tiku je tedy nepochybně též v rovině podnikatelské. 

Druhá z řady informací byla, že Stanovy SVAKu obsa-
hují klauzuli, že vystoupením ze SVAKu se majetek pri-
vatizovaný okamžitě stává majetkem vystupující obce. 
Slovo okamžitě však ve Stanovách není, tedy mystifika-
ce. 

Takto panem Tomancem informačně dovzdělán jsem 
začal situaci zcela nově řešit. Nyní k otázkám na tělo:

1) Investorem je vlastník komunikací, tedy Kraj Vy-
sočina, zastoupen Krajskou správou a údržbou silnic. 
Na celou rekonstrukci je jedna projektová dokumen-
tace, jedno stavební povolení a jedno výběrové řízení. 
Rozdělit zakázku na dvě znamená přepracovat zadávací 
dokumentaci, včetně výkazu výměr. I s ohledem na ne-
bezpečí zásahu Úřadu na ochranu hospodářské soutěže 
z důvodu účelového rozdělení na zakázky menšího roz-
sahu a na obtížnou koordinaci stavby při dvou možných 
dodavatelích to KSÚS nechce.

2) Nechápu, co je na tom stejného. Telečská a Wolke-
rova nejsou města, na rozdíl od Brněnské a Srázné. U 
těchto našich komunikací navíc bylo předběžně dojed-
náno se SVAKem, že bude ke kolaudaci podepsána „Do-
hoda dvou vlastníků“, což u Telečské dohodnout nešlo. 

3) Ano udělalo. A dost, byť připouštím, že jsem žád-
né průběžné hlášení panu Tomancovi nedával. Proběhla 
celá řada jednání korespondence s KSÚS, VAS a před-
sedou SVAKu. Výsledkem je, že 16. 8. 2017 bylo defi-
nitivně dohodnuto, že KSÚS neprodleně (v řádu dnů) 
upraví zadávací podmínky a vypíše výběrové řízení na 
zhotovitele ulic Telečská a Wolkerova. Změnou zadá-
vacích podmínek je, že původní rozdělení do dvou etap 
-  letos na podzim a příští rok na jaře se sloučí a vše se 
zrealizuje v roce 2018.

 Vratislav Výborný,
 náměstek primátora

Reakce náměstka 
Vratislava Výborného:
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Kontaktujte nás na:
e-mail: prace@kronospan.cz 
mob.: 724 639 228
tel.: 567 124 393

Hledáte stabilní 
zaměstnání?

Nabíráme na pozice: 
      

 strojní zámečník 

 elektrikář 

 řidič VZV 

 řidič nákladního automobilu 
 seřizovač 

 operátor výroby 
 

  stabilní zaměstnání ve společnosti 
s dlouholetou tradicí

  motivující finanční ohodnocení, 
bonusový systém

  podporu profesního vzdělávání 
a osobního rozvoje

  náborový příspěvek 10 000 Kč
 docházkový bonus 2 000 Kč
  firemní ubytování
  další zaměstnanecké benefity 
(závodní stravování, slevy na výrobky, 
zdravotní dovolená, jazykové kurzy 
atd.)

Kronospan nabízí:
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Protože mám laciný internet, 
tak občas nejede.

U nás cena o kvalitě 
nerozhoduje. Internet 
funguje vždy.

www.netbox.cz/jihlava
539 01 55 25



 STRANA 13 Zaměstnání / inzerce NJR - ZÁŘÍ 2017

PRODUKTIVNÍ PROPAGACE 
NA INTERNETU

19. 9. 2017, Jihlava (Hotel Gustav Mahler, Křížová 4)

Vystoupí specialisté na témata:

Sociální podnik PTL, s.r.o. 
vás zve na odborný seminář

firem i neziskových organizací,  

Více informací a možnost 
přihlašování na www.ptl.cz.

j0
9-

tt D
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www.cpzp.cz/205

810 800 000
www.cpzp.cz 205

kód pojišťovny

Staňte se pojištěncem ČPZP do 30. 9. 2017 a využĳte např.:

     Plavání ZDARMA nebo se slevou
    Až 1 000 Kč na plavecký kurz pro děti
    Až 1 500 Kč na očkování
     Až 3 000 Kč pro ženy těhotné či po porodu a pro miminka

Moje máma už to ví!

U3V

Vysoká škola polytechnická Jihlava 
Tosltého 16, Jihlava

Poslední volná místa v programech:
Grafika a prezentace na webu
GPS - využití pro turistiku a geocaching
Statistika všedního dne
Neznámý svět financí
Emocionální inteligence v angličtině
Právní minimum
Antická kultura a její využití pro turismus
Jazykové kurzy pro seniory AJ/NJ
 U3V také Pelhřimově DS Radětínská 2305,  
Třebíči DS Koutkova 302, Žďáru nad Sázavou  
SŠOS Komenského 10 a Velkém Meziříčí DS Zdenky 
Vorlové 2160

 
u3v.vspj.cz. .

 

nabízí studium seniorů na 
Univerzitě třetího věku (U3V)

se zahájením v akademickém roce 2017/2018

u3v.vspj.cz



Stavíme, bydlíme...
STRANA 16

Podzim se přibližuje a zkušení 
majitelé zahrad vědí, že začínají pod-
zimní práce. Příroda se na podzim 
připravuje k zimnímu spánku, život 
v ní se zklidňuje a zpomaluje, ovšem 
na zahrádce je práce víc než v kte-
rémkoliv jiném ročním období. 

Kromě úklidu spadaného listí je 
také nutné dopřát potřebnou péči i 
zahradnímu nářadí. Je třeba jej očis-
tit od hlíny a listí. Pomocníkem vám 
bude třeba vysokotlaký čistič, který 
vám usnadní práci. Měli byste zkont-
rolovat a popřípadě vyměnit poniče-
né nebo povolené násady, promazat 
motorové stroje a dobře je na zimu 
uložit, aby nebyly ve vlhkém prostře-
dí. 

Úklid si zaslouží i skleník. Odstraň-
te všechny rostliny, překopejte zemi-
nu a naposledy jej vyplevelte. Vnitř-
ní rámy očistěte tvrdým kartáčem a 
zbavte je všech usazených nečistot, 
které by mohly být ideálním místem 
pro škůdce a choroby. Vymeťte vše-
chen nepořádek i z podlah a nako-
nec celý skleník vydesinfi kujte. 

Ukliďte nádoby z terakoty do skle-
pa nebo kůlny, aby v mraze nepo-
praskaly. 

Z trávníku vyhrabejte spadané listí, 
naposledy jej posekejte, provzdušně-
te a pohnojte podzimním hnojivem 
a protiplísňovým přípravkem. Holá 
místa dosejte a zalijte. Z ostatních 

rostlin a stromů odstraňte uschlé lis-
ty a odumřelé části.   

Nezapomínejte ani v podzimních 
měsících na zálivku. 

Aby vám přes zimu nezamrzla v 

hadicích a kohoutech, je nutné jí 
včas vypustit. Hadice smotejte a 
uložte na zimu do sklepa. Nezapo-
meňte ani na závlahové systémy, 
měli byste je profouknout. 

Vypusťte vodu z bazénů a důklad-
ně je vyčistěte. Myslete i na zahradní 
jezírka, která se v době, kdy padá lis-
tí, zanášejí a mohou být infi kovány 
škodlivými látkami.   -lm-

Podzimní práce na zahradě

Tomáš Pecka, Josef Jekl - 777 624 862  
Jungmannova 595, 588 13 Polná

e-mail: studny.pecka@email.cz I www.vrtanestudnypecka.cz

NA PRAMENY SPODNÍ VODY ø 150 mm
GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ min. 2000 l / 24 h.
V CENĚ OD 700 Kč za 1m JE ZAHRNUTO:
• vyhledání pramene • vyvrtání
• vypažení PVC - u (atest na pitnou vodu)
• čerpací zkouška • poradenský servis
NA POŽÁDÁNÍ DODÁME:
• kompletní rozvod vody až do domu

ODVEDENÍ DÍLA
„od A až do Z“

ŽÁDNÉ PLATBY
PŘEDEM

ZDARMA
veškerá doprava a zaměření
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Oblíbenost vozů kombi a  SUV v  Jihlavě 
za poslední dva roky razantně stoupá na 
úkor dlouhodobě oblíbených hatchbacků. 
Dominují benzínové vozy s manuální pře-
vodovkou a náhonem na dvě kola. Vyplý-
vá to z každoroční analýzy specifikací nej-
prodávanějších ojetých vozů AAA AUTO 
Index.

Zákazníci jsou v dnešní době stále nároč-
nější a  upřednostňují prostorné automobily 
s komfortními prvky výbavy. „Zvyšující se po-
žadavky na doplňkovou výbavu navazují na 
zlepšující se ekonomickou situaci obyvatel-
stva. Zákazníci přestávají automobily kupovat 
krátkozrace, ale zvažují dlouhodobé využití 
v zimně i v létě, kdy se požadavky na výbavu 
liší. Proto také roste obliba kombi a SUV, kte-
ré jsou univerzální pro všechna roční obdo-
bí,“ uvedl Filip Čertík, manažer pobočky AAA 
AUTO Jihlava.

Poptávka po vozech kombi a SUV tvoří letos 
39 %, což je o 7,3 % více než loni za stejné 
období. Nejoblíbenější barvou je dlouho-
době šedostříbrná, kterou dohání modrá. 

Dlouhodobě vede benzínová varianta vozu 
s  náhonem na dvě kola a  manuální převo-
dovkou. Nejoblíbenějším modelem je Škoda 
Octavia, která předhonila loňskou jedničku 
Škodu Fabia. Na třetím místě je Volkswagen 
Passat. Zákazníci preferují značky Škoda, 
Volkswagen a  Ford. Průměrná cena proda-
ného auta je 177 716 korun.

Při výběru automobilu nehraje již tak význam-
nou roli značka, proto největší pro-
dejce ojetých automobilů u  nás 
doporučuje hlavně si vůz vyzkou-
šet. „Snažíme se zákazníkům při 
výběru podat skutečně účinnou 
pomocnou ruku a  vedle zevrub-
ného poradenství jim nabízíme 
i možnost, aby si vůz skutečně po-
řádně vyzkoušeli. Po dohodě s na-
ším pracovníkem si mohou zvolit 
trasu, dobu jízdy i vzdálenost, v ni-
čem je neomezujeme. Naším cí-
lem je, aby si vybrali vůz, který jim  
bude po všech stránkách vyhovo-
vat a  s  nímž budou dlouhodobě 
spokojeni,“ doplnil Filip Čertík. 

Recenze zákazníka AAA AUTO 
AAA AUTO provozuje na českém trhu 21 
poboček a  nabízí více než 8000 automobi-
lů, které na přání zákazníka převeze na jemu 
nejbližší pobočku. Jedním ze zákazníků je 
i Josef Pajskr, který si odvezl Mitsubishi Out-
lander. Co ho v AAA AUTO nejvíce potěšilo? 
„Rychlé a příjemné jednání a široká nabídka 
vozů,“ uvedl. Automobilem prý bude vozit 
hlavně vnoučata.

Jihlaváci častěji volí kombi a SUV  
a upřednostňují motory s větším objemem 

Panelákové koupelny jsou známé nedo-
statečným prostorem, menší bývají ale 
někdy i v novostavbách. Je to škoda, pro-
tože pak si nemůžeme tolik vybírat, jsme 
limitovaní velikostí a rozměrem sanity, 
koupelnového nábytku.

Rady a tipy:
- Barvy obkladů a dlažeb: světlé, lesklé, 

aby opticky zvětšovaly prostor. 
- Velké zrcadlo na stěnu, méně volně 

ležících předmětů, nezahlcovat se deko-
racemi. 

- Sprcha umí nahradit vanu: pořiďme si 
do ní relaxační sedák, dokonalou hlavici s 
různě nastavitelnými proudy. 

- Vany: raději asymetrickou, která se na 
straně zužuje (v místech máme nohy), 
nezapomeneme na sprchovou zástěnu. 

- Využité místo pod umyvadlem: skříň-
ky na kosmetické pomůcky.

Výrobce van, umyvadel, sprchových 
koutů ale přesto chválíme, protože 
pochopili, kde je tzv. díra na trhu. Snaží 
se nabídnout sanitu do malých koupelen, 
která je cenově přijatelná a lahodí i oku. 
Designéři tak zákazníkům umějí nabíd-
nout originální tvary a provedení, které 
sluší i koupelnám na pětníku.

Co s malým prostorem?
Možností máme více, než si myslíme. 

Jestliže se chystáme na kompletní rekon-
strukci koupelny, není od věci navždy 
spojit koupelnu s WC místností.

Výhody jsou jasné: znásobíme dispo-
ziční možnosti a tím i počet řešení kou-
pelny. V koupelnovém studiu má pak 
projektant volnější pole působnosti, my 
dostaneme více návrhů, ze kterých lze 

Přemýšlíme, jak na malou koupelnu
vybírat to pravé. Vše je lépe při ruce, hygi-
ena (nezbytné mytí rukou pod tekoucí 
vodou) probíhá rychleji a komfortněji. 
Nevýhoda: omezené používání toalety a 
koupelny dvěma osobami současně.

Krom jiného si položíme ještě další 
otázky: chceme vanu, sprchu nebo obo-
jí? Potřebujeme se každý den koupat? 

Je lepší malá vana a malý sprchový kout 
nebo jen samostatná velká vana?

Podle slov odborníků se někdy zbyteč-
ně upínáme na jedinou možnost: vanu. 
Je pro nás synonymem relaxu, ale ruku 
na srdce: kolikrát za rok si ji napustíme 
opravdu po okraj a ležíme v ní? Možná v 
zimních měsících.

Jinak preferujeme kratší, rychlejší a 
navíc i hygieničtější sprchování, které 
dnes poskytuje také komfortní odpo-
činek. Když si pořídíme kout se sedát-
kem, hlavici s přepínáním proudů, svět-
lo a navíc i hudbu, je požitek dokonalý. 
Vana je samozřejmě nezbytná pro rodiny 
s malými dětmi. -lm-
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Sdílením

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY

 sobota 16. 9. 
  |  10.00–22.00  |  sousedská slavnost v Komenské-

ho ulici pro celé rodiny

  |  10.00–16.00  |   

  |  16.00–18.00  |  DIOD

 úterý 19. 9. 
  |  9.00–17.00  |    |  vyšet-

  |  15.00–17.00  |  
rodiny 

  |  

  |  sraz v 10.00 

  |  sraz v 15.00 u starého 

  |  13.00–17.00  |   |  -
  |   

  |    |    |  Kol 
pro Afriku

  |  14.00–16.30  |  Park Gustava Mahlera
  |  17.00 start: Masarykovo nám.  |  cíl: 

  |  
  |  od 11.00  |  

  

  |  

ZDRAVÝ KRAJ

Sdílením

 

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY

ZDRAVÝ KRAJ

Každoročně přicházejí na jihlavskou 
radnici lidé se stížnostmi na přemno-
žené holuby, kteří poškozují jejich 
majetek, zatímco jiní lidé před radnicí 
sypou ptákům zrní a drobí pečivo. Za-
jištění nemovitostí před poškozením 
od holubů je výhradně na bedrech 
majitelů, město nemá povinnost počty 
holubů snižovat, a přesto dlouhodobě 
o regulaci usiluje. V minulosti už vy-
zkoušela několik cest. 

Pokus s nasazením dravců ve městě 
selhal, poštolky někdo postřílel, a na-
opak legálně a bezpečně střílet holuby 
ve městě pochopitelně nelze. Předem 
radnice zamítla trávení - jedy se v po-
travním řetězci dostávají i do těl drav-
ců a dalších predátorů.

„Regulace počtu holubů se tedy nyní 
provádí buď v zimním období odchytem 
do odchytových klecí, nebo ještě předtím, 

než ptáci přijdou na svět – objednáváme 
vybírání hnízd. Holubi jsou schopni vy-
vádět mladé až šestkrát do roka, vybírání 
vajec probíhá průběžně od jara do podzi-
mu,“ popisuje vedoucí odboru životní-
ho prostředí Katarína Ruschková. 

Letos se tímto způsobem podařilo 
populaci holubů v Jihlavě snížit asi o 
350 kusů, a městskou kasu to přišlo na 
bezmála 100 tisíc bez DPH. 

Holubům vstup povolen, 
sběračům nikoliv

V centru města bude vždy příliš 
mnoho holubů, dokud budou mít tak 
dobré podmínky pro život jako nyní. 
„Problémem jsou především nezajištěné 
prostory, zejména takové, do kterých se 
dostanou holubi, ale k hnízdům se ne-
dostanou jejich přirození nepřátelé, jako 
kočky nebo hlodavci,“ upozorňuje na 

další okolnosti přemnožování holubů 
vedoucí odboru životního prostředí. 

Problémy jsou i v tom, že ne všich-
ni majitelé jsou ochotni si svoje půdy, 
haly a další nemovitosti proti ptákům 
zajistit, nebo neumožňují přístup pro 
vybírání hnízd.

Krmení víc ublíží, než pomůže
Mnoho ptáků je nemocných, lidé 

krmením jen prodlužují jejich trápe-
ní. „Za normálních okolností by nebyli 
schopni si obstarat potravu a přirozeně 
by hynuli. Krmením jsou sice dočasně po-
síleni, ale nevyléčí je to, ve skutečnosti to 
jen prodlužuje dobu, než uhynou. Zdraví 
jedinci krmit nepotřebují, obstarají si po-
travu bez potíží sami, kdekoliv, ve měs-
tě nebo mimo ně,“ vysvětluje Katarína 
Ruschová. 

Krmení holubů lze podle zákona 

brát jako přestupek znečištění veřejné-
ho prostranství, pokutovat jej mohou 
i strážníci. „To není řešení. Za vhodnější 
považujeme informovanost, osvětu,“ do-
dává vedoucí. 

Nosiče nemocí
Mnoho lidí považuje holuby za ne-

bezpečné, protože mohou šířit nemo-
ci nebo alergeny. A skutečně i v Jihlavě 
jsou holubi nemocní. 

„Musíme spravedlivě podotknout, že 
žádná z nemocí zjištěných u uhynulých 
holubů v Jihlavě nebyla přenosná na člo-
věka. Ale tím bych se neuklidňovala, co 
není, může být,“ vyzývá k opatrnosti 
vedoucí odboru životního prostředí 
Katarína Ruschková. „Krotkých“, tedy 
pravděpodobně nemocných holubů se 
nedotýkejte, nesnažte se jim pomoci.

 -tz-

Snížení počtu holubů za statisíce
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16. 9. Objemný odpad a železo 8:00 - 12:45 23. 9. Objemný odpad a železo 8:00 - 12:45
(8:00-8:35) (8:00-8:35)

(8:50-9:25) (8:50-9:25)

(9:40-10:15) (9:40-10:15)

(10:30-11:05) (10:30-11:05)

(11:20-11:55) (11:20-11:55)

(12:10-12:45) (12:10-12:45)

30. 9. Objemný odpad a železo 8:00 - 12:45 7. 10. Objemný odpad a železo 8:00 - 12:45
(8:00-8:35) (8:00-8:35)

(8:50-9:25) (8:50-9:25)

(9:40-10:15) (9:40-10:15)

(10:30-11:05) (10:30-11:05)

(11:20-11:55) (11:20-11:55)

(12:10-12:45) (12:10-12:45)

21. 10. Objemný odpad a železo 8:00 - 12:45 28. 10. Objemný odpad a železo 8:00 - 12:45
(8:00-8:35) (8:00-8:35)

(8:50-9:25) (8:50-9:25)

(9:40-10:15) (9:40-10:15)

(10:30-11:05) (10:30-11:05)

(11:20-11:55) (11:20-11:55)

(12:10-12:45) (12:10-12:45)

4. 11. Objemný odpad a železo 8:00 - 12:45 11. 11. Objemný odpad a železo 8:00 - 12:45
(8:00-8:35) (8:00-8:35)

(8:50-9:25) (8:50-9:25)

(9:40-10:15) (9:40-10:15)

(10:30-11:05) (10:30-11:05)

(11:20-11:55) (11:20-11:55)

(12:10-12:45) (12:10-12:45)

18. 11. Objemný odpad a železo 8:00 - 12:45
(8:00-8:35)

(8:50-9:25)

(9:40-10:15)

(10:30-11:05)

(11:20-11:55)

(12:10-12:45)

POZOR! Čas sběru NEBEZPEČNÉHO odpadu je u stanoviště uveden v závorkách
NEBEZPEČNÉ ODPADY jsou suché nebo jiné baterie, zbytky barev a rozpouštědel a jejich obaly, zářivky, výbojky, zbytky 

spotřební chemie, odpadní motorové oleje, olověné akumulátory, kyseliny, louhy. 
odebírá se I ELEKTROZAŘÍZENÍ - lednice, mrazničky, televizory, sporáky apod.

NEBEZPEČNÉ ODPADY donášejte POUZE ve STANOVENÉM ČASE (v závorkách) a PŘEDÁVEJTE 
pouze POVĚŘENÝM pracovníkům SMJ obsluhujícím kontejnery.

OBJEMNÝ ODPADEM jsou například koberce, nábýtek a jeho součásti, tabulové sklo, různé přistroje, zařízení a pod. 
Součástí svozu odpadů nejsou pneumatiky - ty je možno odložit (občané Jihlavy zdarma) ve sběrném dvoře Havlíčkova 64, Brtnická 

a Rantířovská.

OKRAJOVÁ x HYBRÁLECKÁ
VE STANOVENÉM ČASE  POUZE 

PRACOVNÍKŮM obsluhujícím kontejnery,
ČERVENÉ DOMKY x ROMANA HAVELKY

JÁNSKÁ x U HRANIČNÍKU

KOLLÁROVA (u ZŠ)
 NEUKLÁDEJTE  HO VEDLE KONTEJNERŮ.

ALŠOVA

BŘEZINOVA (parkoviště nákup. centra) U KOŽELUHŮ x U VĚTRNÍKU

HELENÍNSKÁ x NA SAMOTĚ U DLOUHÉ STĚNY x U RYBNÍČKU

Železo, objemný a nebezpečný odpad předávejte 
OKRAJOVÁ x HORNÍ

BRNĚNSKÁ x ČAJKOVSKÉHO HOLÍKOVA x NEZVALOVA

DEMLOVA (u ZŠ) NAD PLOVÁRNOU (u ZŠ)

NA KOPCI  (u odbočky k zámečku) ZNOJEMNSKÁ x U SLUNCE

SLAVÍČKOVA  (parkoviště) HENČOV (konečná MHD)

FŰGNEROVA x SOKOLOVSKÁ HRUŠ. DVORY (parkoviště Agrostavu)

PALACKÉHO (parkoviště za Snahou) SASOV(vývěska)

POD ROZHLEDNOU (zast. MHD) NA VRCHU

5.KVĚTNA x SMRČENSKÁ HELENÍN (MHD)

8.BŘEZNA (fitcentrum) HELENÍN (SPŠT)

MAJAKOVSKÉHO x plk. ŠVECE U HŘBITOVA 42

SRÁZNÁ – parkoviště u domů 14-16 HOSOV (obchod)

ZBORNÁ (náves) KOSOV (obchod)

ERBENOVA x ŠTURSOVA VYSOKÁ (konečná MHD)

ŠTEFÁN. NÁM. x NA HLINIŠTI PÍSTOV (býv. restaurace)

ŽIŽKOVA  (parkoviště u Globusu) BRATŘÍ  ČAPKŮ x SEIFERTOVA

HEROLTICE (býv. obchod) S.K. NEUMANNA (parkoviště u domu č.1)

EVŽENA ROŠICKÉHO (bazén) POPICE (náves)

STARÝ PÁVOV (truhlárna – býv.obchod) HORNÍ KOSOV (konečná MHD)

PÁVOVSKÁ x HEROLTICKÁ VRCHLICKÉHO x ZIMNÍ (u č.p. 4)

ANT.DŮL  (otočka MHD) RANTÍŘOVKÁ  (LCJ)

ČERVENÝ KŘÍŽ (u bývalé školy) ZA PRACHÁRNOU (u DPS)

NOVÝ PÁVOV (autokemp) LÍPOVÁ x PŘEDNÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA zabezpečí bezplatný sběr odpadu pro občany města prostřednictvím společnosti
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.
TERMÍNY A LOKALITY

MOBILNÍ SVOZY    PODZIM 2017
Sběr ŽELEZA, OBJEMNÉHO  
a NEBEZPEČNÉHO odpadu

16. 9. 23. 9.

7. 10.

28. 10.21. 10.

4. 11.

18. 11.

11. 11.

30. 9.
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Festival dokumentů se letos v 
Jihlavě uskuteční již po jednadva-
cáté. Na který z minulých ročníků 
vzpomínáš nejraději?

Těžko můžu jmenovat jeden roč-
ník, každý je jedinečný. Výjimečnost 
ji.hlavského festivalu spočívá v tom, 
že objevuje nové fi lmy i režiséry. 
Díky tomu překvapuje i nás, nejen 
diváky. 

Festival navíc není místem pro set-
kání jen s fi lmaři, ale i se spisovateli, 
hudebníky či vědci. Nezapomenutel-
né bylo v minulém roce třeba setkání 
s americkým psychologem Philipem 
Zimbardem, který celý život zkoumá 
dobro i zlo v nás. 

Co ti ještě utkvělo v paměti z loň-
ského, jubilejního 20. ročníku?

Moc mě potěšilo, jak dobře byla 
přijatá naše výstava k 20. výročí fes-
tivalu a další program na Masaryko-
vě náměstí. 

Velmi pozitivní reakce byly i na 
speciální programovou sekci, ve 
které se každý ročník festivalu při-
pomněl jedním fi lmem. Diváci byli 
nadšení! 

Ukázalo se, že každý z nich si v této 
kolekci našel svůj fi lm. Podobně i 
soutěž o nejlepší snímek v historii 
festivalu ukázala, jak každému z di-
váků utkvěly v hlavě úplně jiné fi lmy. 
Jsem rád, že festival není pro diváky 
o jednom dvou fi lmech, ale že fun-
guje právě ve své plnosti a pestrosti. 

Během loňského festivalu jsi 
měl možnost ohlédnout se dvacet 
let do minulosti. Jaké to pro tebe 

bylo?
Těší mě, že dosavadní historie festi-

valu ukazuje přirozenou kontinuitu. 
Ji.hlava se postupně rozrůstá, a stále 
hledá způsoby, jakými by mohla být 
ještě více prospěšná dokumentár-
nímu fi lmu, fi lmařům, divákům, či 
městu Jihlava.

Co festival přináší městu?
Snažíme se, aby byl festival dobrou 

reklamou pro město, potažmo celý 
kraj, a to jak v celé zemi, tak i v za-
hraničí. Vždy mě překvapí, kde všu-
de náš festival znají. 

Mezi fi lmaři se o Ji.hlavě ví doslova 
po celém světě. Každý z těch, které 
jsem potkal během svých zahranič-
ních cest, má svůj způsob vyslovení 
názvu města. Byli bychom také rádi, 
aby se náš festival stal jedním z dů-
vodů, proč se mladí lidé po studiích 
vracejí do Jihlavy. 

Chceme ukázat, že Jihlava je dob-

rým místem pro život, a sami k tomu 
svým dílem přispět.

V čem se, podle tebe, za posled-
ních dvacet let, co festival probí-
há, město změnilo?

Líbí se mi, jak se postupně daří ob-
novovat kulturní infrastrukturu měs-
ta. Rekonstruovalo se kino Dukla a 
dřívější kino Sokol se proměnilo v 
DIOD. 

V kině Dukla se nám, ve spolupráci 
s Městem a Krajem, podařilo otevřít 
celoroční Centrum dokumentárního 
fi lmu. Tam může sedm dní v týdnu 
kdokoli přijít a dozvědět se víc o do-
kumentárních fi lmech, pustit si je, či 

Chceme ukázat všem, že Jihlava je 
nejen dobrým místem pro život

Rozhovor s Markem Hovorkou, ředitelem MFDF Ji.hlava
si o nich něco přečíst. 

CDF pořádá také speciální pro-
gramy pro studenty středních škol i 
pro veřejnost. Ale na Jihlavě i Ji.hla-
vě - městu i festivalu - je úžasné, že 
má stále mnoho před sebou. Pořád 
je kam se rozvíjet.

Jaký bude jihlavský festival za 
dalších dvacet let?

Festival Ji.hlava se stal unikátním 
místem, kde se intenzivně setkávají 
tisíce diváků a fi lmařů. Moc si přeji, 
aby tomu tak bylo i za deset, dvacet 
let. 

Pamatuji si, jak se v době, kdy se 
řešila rekonstrukce jihlavských kin, 
vrátili jihlavští radní z návštěvy ho-
landského města Purmerend. Zjisti-
li tam, že mají sice všechny kinosály 
technicky perfektní, ale bohužel zejí 
prázdnotou. Lidé z nich odešli, a už 
se nevrátili. 

Nám stále přijde jako samozřej-
most, že lidé chodí do kina na ná-
ročnější fi lmy, hrají divadlo, nebo 
třeba jezdí na festivaly. Přitom je to 
hodnota, kterou je třeba podporovat 
a rozvíjet. Zkušenost z Purmerendu 
ukazuje, že vrátit diváky do kin či di-
vadel je hodně těžké, a navíc drahé.

A jaké výzvy stojí před festiva-
lem v nejbližších letech?

V tuto chvíli nás v rozvoji blokuje 
nedostatek ubytovacích kapacit té-
měř ve všech typech ubytování: in-
ternáty, ubytovny, penziony i hotely. 
Pokud by chtěl někdo s festivalem 
spolupracovat a nabídnout ubytová-
ní - třeba již v tomto roce, ať se nám 
určitě ozve. 

Už třetím rokem totiž ubytovává-
me několik set festivalových hostů v 
Třešti, a poskytujeme jim, ve spolu-
práci s městem, kyvadlovou dopra-
vu do Jihlavy a zpět. Stále hledáme 
partnery - fi rmy, jednotlivce i institu-
ce, kteří vidí smysl toho, co děláme, 
a chtějí jej s námi rozvíjet. 

Rádi bychom udělali z Ji.hlavy ještě 
výraznější událost. Máme vizi i tým, 
který ji dokáže realizovat. Město i 
kraj jsou ideálním místem. O České 
republice se často mluví jako o zemi 
vhodné pro start-upy. 

Říká se, že máme originální myšle-
ní a dokážeme vdechnout život no-
vým nápadům, ale už je neumíme 
posunout a rozvíjet dál. Věřím, že 
co se festivalu týče, se nám toto daří 
měnit. Ji.hlava má totiž velký poten-
ciál neustále rozvíjet svůj unikátní 
koncept. -tz-
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BusKing
Jednodenní festival pouličního umění

26. září 2017

Místa: 
Masarykovo náměstí – u Mariánského sloupu

Masarykovo náměstí – Židovská ulice

Křížení Benešovy a Palackého ulice

Park u kina Dukla

Park Gustava Mahlera

pod kavárnou Etage

Poslední úterý v září ožije centrum Jihlavy 
hudebníky, artisty a divadelníky. Zajděte 
se na ně podívat a oceňte jejich odvahu 
a umění. Celý svůj honorář si vybírají 
do klobouků. A jestli najdete tichý kout  
a budete mít chuť ukázat, že také něco 
umíte, jen do toho. 
Minifestival BusKing je otevřen všem  
a čeká na jakéhokoliv vystupujícího i na 
jejich ocenění do klobouků. Přijďte!

8. září 2017

Masarykovo náměstí Jihlava

Letos na téma: „Zemědělství – život Vysočiny“

DENS KRAJEM
VYSOČINA

Vstup zdarma! Akce se koná za každého počasí.

Program pro celou rodinu:
 9.30  Zahájení
 10.00  Urban Sense – parkurové vystoupení
 12.30  Gastroshow 
 13.00  Havlíčkobrodská 12 – dechová hudba
 15.00  Gastroshow 
 15.30  Urban Sense – parkurové vystoupení
 16.00  Gastroshow 
 16.30  Richard Nedvěd a jeho kouzelnická show 
Těšte se i na:
- animační programy s Milanem Řezníčkem
- prezentaci zemědělských oborů krajských středních škol
- ukázky zemědělské techniky a prostředků prevence střetu se zvěří
- lesní pedagogiku a ukázku živých ryb
- zvířátka ze Stanice Pavlov
- skákací atrakce
- speciální techniku na úpravu zeleně
- gastrofestival, gastroshow
- interaktivní ukázky, soutěže a kvízy pro děti i dospělé

PARTNER 
AKCE:
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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 pře-
stavbou, volná prohlídka objektu s možností shlédnutí videozáznamu kon-
certů 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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Výstavy

Muzeum Vysočiny, 
Masarykovo nám. 57/58, 

tel. 567 573 880
do 3. 9. 
JEDEME NA DOVOLENOU
aneb Za hranice všedních dní, nebo 

jen za humna…

do 17. 9. 
LIDÉ NA CESTĚ
Fotografi e Jana Skalíka z balkánské 

trasy. 

8. 9. - 19. 11.
PODÍVEJTE, BAROKO!
Baroko ve sbírkách jihlavského 

muzea.

15. 9. - 16. 9.
VIII. VÝSTAVA HUB
Tradiční výstava pořádaná s Mykolo-

gickým klubem Jihlava.

27. 9. - 26. 11.
PUTOVÁNÍ ZA PŘEDKY
Historický i současný pohled na 

genealogii a heraldiku.

27. 9. - 19. 11.
SLABIKÁŘE CELÉHO SVĚTA
Výstava sbírky slabikářů Ing. Zdeňky 

Markovičové.

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

grafk y Dany Horské.
Kavárna Muzeum. 

12. 9. – 29. 10. 
KOUZLA PŘÍRODY
Obrazy Evy Rodové. Kavárna Muze-

um.

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

5. 9. - 15. 10. 
BĚGUNI
Výstava představí několik umělec-

kých osobností převážně mladší či 
střední generace, životně či umělecky 
spjatých s Vysočinou. OGV II, Masa-
rykovo nám. 24

OGV, Komenského 10, 
tel. 567 301 680

7. 9. - 15. 10. 
ANI DEN BEZ ČÁRKY
Postkonceptuální přesahy v současné 

české a slovenské kresbě. 
OGV I, Komenského 10

7. 9. - 15. 10.
HAVE IT GOOD
Markéta Filipová se v obrazech obsa-

hově vrací ke svým švédským poby-
tům. Galerie Alternativa, Komenské-
ho 10

7. 9. - 15. 10.
IGLOO 6: TEREZA VELÍKOVÁ 

- MEZIHRA 
Dvoukanálová projekce Mezihra je 

skicou možného dialogu jinak nesluči-

telných a odvislých dramatických pro-
mluv. 

Zvuková galerie IGLOO, Komen-
ského 10

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

31. 8. – 31. 10. 
POKLADY MALÍŘE GUSTAVA 

KRUMA - IMAGINACE DOBRO-
DRUŽSTVÍ

31. 8. v 17:00 bude výstava zahájena 
vstupní vernisáží a besedou

s pořadatelem Josefem Ptáčkem.

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

do 10. 9. 
KA ŠPÁRCI CELÉHO SVĚTA NA 

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

ne 10.00–13.00, 14.00–18.00

Dům Gustava Mahlera, 
Znojemská 4

6. 9. – 18. 11. 
MIROSLAV MACHOTKA  – PO 

VRSTVÁCH
Výstava významného českého foto-

grafa Miroslava Machotky, z jehož více 
než čtyřicetileté tvorby vybral klíčo-
vé snímky kurátor, spisovatel a perfor-
mer Jaromír Typlt. Černobílé fotogra-
fi e, převážně z Prahy a rodné Roudnice 
nad Labem, zachycují vztahy i kontras-
ty denně míjených a v obyčejnosti se 
ztrácejících scenérií města. Ukrývají 
v sobě jejich rytmus a vrstevnatost, a 
dávají tak vzniknout partiturám civili-
zace, z nichž zaznívá tichá, pouze tuše-
ná hudba. Hudba, která zaznívá během 
našich nejvšednějších cest.

Vernisáž 5. 9. v 17 hodin. 

Divadlo Na Kopečku, Brněnská 54
11. 9.  – 30. 9. 
UMĚNÍ JE STAV DUŠE
Výstava obrazů pacientů PN Kromě-

říž, pod vedením Emílie Rudolfové. 
DNK – foyer, Violka a kavárnička. 

Vernisáž 11. 9. v 17 hodin. 

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

září
DŘEVĚNÉ SOCHY ZVINO VA 

AFRICA
Prodejní výstava originálních dřevě-

ných soch ze Zimbabwe.
Africká vesnice Matongo – areál.

září
AFRIKA  – (SKORO) VŠE, CO 

BĚHÁ, SKÁČE, PLAVE, POTÁPÍ 
SE 

Obrazy Daniela Havla, který se zamě-
řuje na portréty afrických zvířat různý-
mi výtvarnými technikami. Africká 
vesnice Matongo – škola

září
ZVÍŘATA ZE ZÁCHRA NNÉ 

STANICE PAVLOV 
Fotografi cká výstava žáků ZUŠ Ledeč 

nad Sázavou. 

Hlavní vstupní areál – výstavní míst-
nost.

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

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

týdenního stacionáře Jihlava.
Foto Karel Matula*idea Stanislava 

Neubauerová*IT Romana Picková.

Březen – prosinec
FOTOGRA FIEMI PRO 

RA DOST
www.facebook.com/pomahamefo-

tografi emi
 „Fotografi emi osob s mentálním 

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

Dlouhodobý projekt s více akcemi v 
jeho průběhu.

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

26. 9. – 30. 10. 
JOSEF SASKA   - OBRA ZY „HRA  

S BARVOU“
Autor představí cca 18 obrazů ze své 

nejnovější tvorby, která je ovlivněna 
zejména krajinou a inspirací z Vysoči-
ny. 

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

září
LIBUŠE MÜLLEROVÁ – MŮJ 

SVĚT V PASTELECH
Výstava obrazů.

Dům fi lharmonie, Kosmákova 9
8. 9. – 17. 12. 
ASAMBLÁŽE MEZI TÓNY
Výstava obrazů Petra Vlacha. Verni-

sáž 8. 9. v 17 hodin. 

Trifoil, minigalerie, Husova 10
do 2. 9. 
OLDŘICH SMUTNÝ  - MONO-

TYPY

3. 9. - 28. 10. 
DAVID BARTOŇ - NOVÉ 

OBRA ZY

Městská knihovna  
Městská knihovna Jihlava, Hluboká 1, 

tel. 565 597 859, 850, 851

9. 9. 11.00
DEN EVROPSKÉHO DĚDIC-

TVÍ
Komentovaná prohlídka knihovny.

20. 9. 17.00
JAK NA UZDRA VENÍ PÁTEŘE 

A KLOUBŮ
Zázračný komplex dle mistra Borise 

Tichanovského.
Zážitková přednáška Ireny Veroňko-

vé

21. 9. 17.00
SÁM S OCEÁNEM
Přednáška zachycující 24denní sólo-

vou přeplavbu Tomáše Kůdely.
Severním Atlantikem z Bermud na 

Azory

25. 9. 17.00
STRES A JEHO ODSTRA NĚNÍ 

Z ORGANISMU
Setkání s chiropraktikem Ing. Vinci 

Lászlem.

Vstupné 50,-

 Pro děti a mládež  

   11. 9.  15.00
DESKNI-TO!
Klub deskových her pro mladé
Studovna pro mládež - 3. poschodí

22. 9.  16.00
CO MÁŠ V HLAVĚ ANEB JAK 

FUNGUJE MOZEK?
Určeno pro děti od 7 let.
Pobočka Horní Kosov.

25. 9.  15.30
KNIHÁČKOVO POČTENÍČKO
Duhový podzim
Kapacita 15 dětí (lze rezervovat).
Studovna pro děti a mládež - 3. 

poschodí

Horácké divadlo Jihlava
Komenského 22, tel. 

Prodej vstupenek 567 161 014, před-
platné 567 161 049

VELKÁ SCÉNA
9. 9. v 8.30
SLAVNOSTNĚ OTEVŘEME 

DIVADLO PRO 78. SEZÓNU 
NAZVANOU SDÍLENÍ. 

V pasáži divadla se s vámi budeme 
vítat v nové sezóně po celé dopoled-
ne, kdy zároveň probíhá tradiční Den 
otevřených dveří, prohlídky divadla v 
každou celou hodinu od 9 do 13. Pro-
hlídky jsou zdarma, pro velký zájem je 
nutná rezervace.

9. 9. v 19.00
J. DEML, M. JELINEK, M. T. 

RŮŽIČKA : ZAPOMENUTÉ 
SVĚTLO

PREMIÉRA       
P1

11. 9. v 19.00
J. DEML, M. JELINEK, M. T. 

RŮŽIČKA : ZAPOMENUTÉ 
SVĚTLO

A1

13. 9. v 19.00
Brdečka - Lipský - Balaš – Brousek:           
ADÉLA JEŠTĚ NEVEČEŘELA
Muzikál

15. 9. v 19.00
J. DEML, M. JELINEK, M. T. 

RŮŽIČKA : ZAPOMENUTÉ 
SVĚTLO

C1
16. 9. v 19.00
J. DEML, M. JELINEK, M. T. 

RŮŽIČKA : ZAPOMENUTÉ 
SVĚTLO

G1

19. 9. v 19.00
J. DEML, M. JELINEK, M. T. 

RŮŽIČKA : ZAPOMENUTÉ 
SVĚTLO

J1

20. 9. v 19.00
P. PÖRTNER: SPLAŠENÉ 

NŮŽKY
crazy komedie

22. 9. v 19.00
Allan a Barbara Peasovi / Miroslav 

Hanuš:       
PROČ MUŽI NEPOSLOU-

CHAJÍ A ŽENY NEUMÍ ČÍST 
V MAPÁCH

Divadlo ABC              
X1
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23. 9. v 19.00
J. DEML, M. JELINEK, M. T. 

RŮŽIČKA : ZAPOMENUTÉ 
SVĚTLO

E1

26. 9. v 17.00
J. DEML, M. JELINEK, M. T. 

RŮŽIČKA : ZAPOMENUTÉ 
SVĚTLO

M1

27. 9. v 19.00
J. DEML, M. JELINEK, M. T. 

RŮŽIČKA : ZAPOMENUTÉ 
SVĚTLO

KV1

29. 9. v 19.00
W. ALLEN: SEX NOCI SVATO-

JÁNSKÉ
Komedie

30. 9. v 19.00
J. DEML, M. JELINEK, M. T. 

RŮŽIČKA : ZAPOMENUTÉ 
SVĚTLO

B1

MALÁ SCÉNA
20. 9. v 17.00
R. ČECHURA , J. ŠALAMOUN: 

MAXIPES FÍK 
interaktivní pohádka
Divadelní interaktivní verze známé 

pohádky od děti od 4 let

21. 9. ve 17.00
R. ČECHURA , J. ŠALAMOUN: 

MAXIPES FÍK

22. 9. v 9.00
R. ČECHURA , J. ŠALAMOUN: 

MAXIPES FÍK

22. 9. v 19.30
P. ŠIMÁK, K. JONÁŠOVÁ A 

SPOL.:                      
3100°C MÉ KRVE
dokumentární drama

Divadlo Na Kopečku  
Psychiatrická nemocnice, Brněnská 54, 

tel. 567 552 232, Dana Holíková 
604 880 804

10. 9. v 19.00
BLÁZINEC
Hororová komedie /TDZ – Týden 

duševního zdraví/.
Hraje Vladimír Táborský - jeden he-

rec ,15 rolí.

11. 9. v 17.00
VERNISÁŽ VÝSTAVY „UMĚNÍ 

JE STAV DUŠE“ 
/Violka/ /TDZ/.

12. 9. v 9.00 – 16.00
JARMARK
Před divadlem - Vojta Vrtek a Bee 

Band /TDZ/
Při nepřízni počasí v divadle.

13. 9. v 17.00
TÁBORÁK 
Před divadlem - hraje Tadeáš Band /

TDZ/
Při nepřízni počasí v divadle.

14. 9. v 9.00 a 11.00
PERVITIN
Preventivní pořad pro ZŠ a SŠ /

TDZ/.

25. 9. v 19.00
PSÍ MATKA 

Monodrama, v režii Petra Soumara. 
Pořádá DS NaKop Tyjátr Jihlava, 

hraje Eva Čurdová.

Ježek  
Dětské karnevalové divadlo JEŽEK, 

Jarní 22 (areál MŠ), Jihlava 
– Horní Kosov, tel. 723 764 198

23. 9. v 10.00
JEŽKOHRA NÍ
Zábavné soutěžní a písničkové před-

stavení. 

30. 9. v 10.00
MOKROSUCHÁ SHOW
s vodníky a hastrmany. 

Dům kultury  
Tolstého 2                                          

14. 9. v 19.00
IVO ŠMOLDAS A JANA RYCH-

TEROVÁ: PÁTÉ PŘES DESÁTÉ
Zábavný pořad je plný inteligentního 

humoru, vtipných komentářů a bys-
trého pohledu na aktuální společenské 
dění. Vstupné 260, 240 Kč.

21. 9. v 18.00
ZAHAJOVACÍ KONCERT
Pořadatel: ZUŠ Jihlava. 

24. 9. v 19.00
MICHAELA DOLEŽELOVÁ, 

ROMAN VENCL: ANI ZA MILI-
ON

V brilantní detektivní komedii, kte-
rá spojí dvě naprosto odlišné osoby, 
je všechno jinak. Každá lež je prav-
dou, každá pravda je lží, a je jisté pou-
ze to, že pod rouškou humoru se skrý-
vá vrah. Hrají Adéla Gondíková a Jiří 
Langmajer. 

Vstupné 360, 330 Kč.

29. 9. v 19.00
HRA DIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA
Pořadatel: Tichopádek. Vstupné: 

290, 340, 370 Kč.

DIOD  
divadlo otevřených dveří, 

Tyršova 12, tel. 734 586 402
6. 9. v 19.30
UNIVERZÁLNÍ SCI-FI — 

BURA NTEATR

16. 9. v 14.00 – 17.00
BLEŠÍ TRH
Pořádá Slunce o.s.

18. 9. v 16.00 – 18.00
KULATÝ STŮL K DOPRA VĚ
Pořádá Zdravé město Jihlava v rámci 

Evropského týdne mobility.

19. 9. – 20. 9. v 8.30 a 10.00
ZLATÁ HUSA
Buchty a loutky
Vstup 35 Kč.

20. 9. v 19.30
ŽIJÍ MEZI NÁMI (SK. A)
De Facto Mimo
Vstup 100/80 Kč.

21. 9. v 19.00
PODZIMNÍ NACHLAZENÍ 

POHLEDEM ČÍNSKÉ MEDICÍ-
NY

Eva Zimmelová
120 Kč předprodej, 150 Kč na místě. 

22. 9. v 16.00
NOC SOKOLOVEN

TJ Sokol Jihlava
Odpoledne a večer nabitý sportem 

i kulturním programem v celém areá-
lu sokolovny. Více informací na www.
sokoljihlava.cz

23. 9. v 19.00
ABI GAIL
10 let výročí + křest nového CD
150 Kč předprodej, 200 Kč na místě.

27. 9. v 19.30
BUTCH CASSIDY A SUNDAN-

CE KID (DERNIÉRA )
De Facto Mimo
Vstup 100/80 Kč.

28. 9. v 15.00 – 18.00
TÝDEN GENERA CÍ 2017
Život 99 Jihlava

29. 9. v 16.00
MALÁ INVENTURA : SEMINÁŘ 

- JAK FINANCOVAT KULTURU?
Nová síť

29. 9. v 19.30
MALÁ INVENTURA : RECYK-

LITERA TURA 
Vojta Mašek a kolektiv
Koncept, scénář a režie: Jakub Felc-

man a Vojta Mašek. Hrají: Ivana Uhlí-
řová, Michal Kern, Kajetán Písařovic.

Vstup 160/80 Kč.

30. 9. v 15.00
MALÁ INVENTURA : 

WORKSHOP RECYKLITERA -
TURY

Vojta Mašek a kolektiv

30. 9. v 19.30
MALÁ INVENTURA : STUDY
Vstup 160/80 Kč.

1. 10. v 15.00
MALÁ INVENTURA : TISÍC 

TUCTŮ
Plata Company
Loutkové představení nejen pro děti.
Vstup 80 Kč.

1. 10. v 16.00
MALÁ INVENTURA : DÍLNA 

PRO DĚTI - BOUCHNI, ŘÍZNI, 
SEKNI! 

Plata Company

3. 10. v 19.30
ACADEMIA DELL‘ ARTE AREZ-

ZO
Divadlo Continuo
Vstup 160 Kč.

Dělnický dům, Žižkova 15
30. 9. v 9.00
TERA -AQUA-FLORA 

DDM  
Brněnská 46, tel. 567 303 521, 

e-mail: ddmjihlava@ji.cz, 
malkova@ddmjihlava.cz, 

www.ddmjihlava.cz
4. – 8. 9. v 9.00 – 17.00
ZÁPIS DO ZÁJMOVÝCH 

ÚTVARŮ
Zahájení školního roku zápisem do 

zájmových útvarů v budově DDM Jih-
lava, www.ddmjihlava.cz

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

605 660 445
Hola hola, škola i školka pomalu 

volá! Každý, kdo během měsíce září 
přijde do našeho FP, a namaluje nebo 

nám vymaluje obrázek, dostane malý 
dárek. Navíc autoři nejhezčího obráz-
ku v kategorii „školáček“ a „předško-
láček“  budou odměněni ještě jedním 
větším dárkem.

6. 9. v 13.00
TĚŠÍME SE DO PRÁCE II.  
Bezplatný vzdělávací program o 

zprostředkování zaměstnání s Bc. Gab-
rielou Haalovou a Ing. Ilonou Floria-
novou, Family Point, Palackého 26, 
Jihlava

6. 9. ve 14.00
KVALITA ŽIVOTA SENIORŮ 

ANEB CO NÁM ŽIVOT DÁVÁ A 
BERE 

Přednáška s Mgr. Jiřím Františkem 
Průžou, Krajský úřad, Žižkova 57, Jih-
lava – zasedací místnost B 3.16, budo-
va B

11. 9. ve 14.00
TOULKY JIHLAVSKOU HISTO-

RIÍ III. 
Komentovaná vycházka po Židov-

ském hřbitově s Ladislavem Vilímkem, 
sraz před Židovským hřbitovem, ul. U 
Cvičiště, Jihlava

12. 9. v 15.30 – 16.30
TANEČKY S RA DKOU (pro děti 

2,5-6 let) – taneční hrátky s říkadly a 
opičí dráhou, s Radkou Marschalovou, 
SŠ TRIVIS, Brněnská 68. Jihlava

13. 9. v 9.30 – 11.30
TVOŘIVÉ KLUBÍČKO – tvořivé 

dílničky pro děti s Radkou Marscha-
lovou, 

Family Point, Palackého 26, Jihlava

13. 9. v 15.30
VLIV SPÁNKU NA NAŠE ZDRA -

VÍ – přednáška s PharmDr. Petrem 
Skalickým, Krajský úřad, Žižkova 57, 
Jihlava – zasedací místnost B 3.16, 
budova B

18. 9. ve 14.00
SEJDEME SE V RÁJI aneb Zdra-

votní vycházka se cvičením a povídá-
ním o přírodě, s RNDr. Jitkou Macháč-
kovou, sraz u Dopravního podniku, 
Jihlava (konečná zastávka trolejbusů)

19. 9. v 9.30 – 11.30
KREATIVNÍ DÍLNY PRO SENI-

ORY s Radkou Marschalovou, Senior 
Point, Palackého 26, Jihlava. Jen pro 
přihlášené

20. 9. ve 14.00
KONFLIKT NA VÝCHODNÍ 

UKRA JINĚ – historie a současnost  
Přednáška s Mgr. Alexandrou Šmído-

vou, Krajský úřad, Žižkova 57, Jihlava 
– zasedací místnost B 3.15, budova B

NA VŠECHNY AKCE JE TŘEBA 
SE PŘEDEM PŘIHLÁSIT OSOB-
NĚ, NA TEL.: 605 660 445 NEBO 
EMAILEM: jihlava@familypoint.cz

Café Etage
Masarykovo náměstí 39, Facebook: 

Café Etage Jihlava
5. 9. v 19.30
JAM SESSION 

16. 9. v 19.30
MAREK REJHON QUARTET
Jazz a swing 20. a 30. let z Prahy. 

19. 9. v 19.30
JAM SESSION 
Muzikanti, kteří by se chtěli přidat, 

jsou vítaní.
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F POINT
Masarykovo náměstí 34

21. 9. v 18.00
VIETNAMSKÁ VEČEŘE
Z cyklu Světové večeře.
Ochutnávku tradičního vietnamské-

ho jídla, s povídáním o této zemi, její 
kultuře a tradicích, připraví rodilí Viet-
namci.

Nutné přihlásit se předem. Tel. 774 
612 268, email: fpoint@fpoint.cz

Maximální počet návštěvníků 20. 
Vstupné na pokrytí nákladů 150 Kč.

Zoo Jihlava
Březinovy sady 10, tel. 567 573 730

1. 9. – 30. 9.  v 11.00 a 15.00
DRA VCI NAD HLAVAMI
Vždy v 11 a 15 hodin, v sadu naproti 

Australské farmě.

7. 9. v 17.00
ORA NGUTANI, CO JEDÍ ŠIŠKY 

A ŽALUDY
Klubový večer o výzkumu a ochra-

ně těchto vzácných lidoopů v nezvyk-
lém prostředí horského lesa na seve-
ru Sumatry pohledem primatologa 
Mgr. Stanislava Lhoty, Ph.D. Začátek v 
17:00 hodin v environmentálním cent-
ru PodpoVRCH, vstupné 40,- Kč (kaž-
dý účastník obdrží drobný dárek)

9. 9. 
EVROPSKÁ NOC S NETOPÝRY
Večerní povídání o netopýrech a 

jejich pozorování.

Kino Dukla
 Jana Masaryka 20, 

tel. 731 989 428
1. a 7. 9. v 17.00, 2., 3., 16. a 29. 9. 

v 15.00, 9. a 10. 9. v 15.30
HURVÍNEK A KOUZELNÉ 

MUZEUM
Režie: M. Kotík, I. Evlannikova

3. 9. ve 20:00, 1. a 7. 9. v 17.30, 10. 
9. v 19.30, 14. 9. v 17.00

TULIPÁNOVÁ HOREČKA 
Romantický, drama / V. Británie, 

USA / 105min / titulky / 110,- / 15+
Režie: J. Chadwick/ Hrají: Alicia 

Vikander, Cara Delevingne, Zach Gali-
fi ankis, Christoph Waltz

1., 2., 3., 8. a 17. 9. v 19.30, 6. a 10. 
9. v 17.30, 13. 9. v 17.00

TEMNÁ VĚŽ
Akční, dobrodružný, fantasy / USA / 

91min / titulky / 120,- / 12+
Režie: N. Arcel / Hrají: Idris Elba, 

Matt hew McConaughey, Tom Taylor, 
Claudia Kim, Fran Kranz

9. 9. v 19:30, 1., 2., 18. a 26. 9. ve 
20.00, 16. 9. v 17.00, 23. 9. v 17.30

BARRY SEAL: NEBESKÝ GAU-
NER

Akční drama / USA / 114min / titul-
ky / 120,- (od 16. 9. 110,-) / 12+

Režie: D. Liman/ Hrají: Tom Crui-
se, Domhnall Gleeson, Caleb Landry 
Jones, Sarah Wright

2. a 29. 9. v 15.30
AUTA 3
Animovaný / USA / dabing / 100,-
Režie: Brian Fee

2., 3., 4., 17., 18. a 23. 9. v 17.00, 
5. a 12. 9. v 19.30, 8., 9., 15. a 26. 9. 
v 17.30, 30. 9. v 15.00

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

120,- (od 26. 9. 110,-)

Režie: J. Svěrák / Hrají: Ondřej Vet-
chý, Tereza Voříšková, Alois Grec, Jan 
Tříska, Oldřich Kaiser, Hynek Čer-
mák, Petra Špalková, Zdeněk Svěrák

2. a 17. 9. v 17.30, 4. a 25. 9. ve 
20.00, 10. a 12. 9. v 17.00

LOGANOVI PARŤÁCI
Komedie / USA / 119min / titulky 

/ 110,-
Režie: S. Soderbergh / Hrají: Chan-

ning Tatum, Adam Driver, Daniel Cra-
ig, Katie Holmes, Hillary Swank

3. 9. v 15.30, 9. 9. v 15.00
VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2
Animovaný / USA, Kanada / 92min 

/ dabing / 110,-
Režie: C. Brunker

13. 9. ve 20.00, 3. 9. v 19.30
PĚKNĚ BLBĚ
Romantická komedie / USA / 

119min / titulky / 80,- / 12+
Režie: M. Showalter / Hrají: 

Kumail Nanjiani, Zoe Kazan, Holly 
Hunter, Ray Romano

4. 9. v 17.30, 20. 9. v 17.00
ZABIJÁK & BODYGUARD
Akční / USA / 118min / titulky / 

110,-
Režie: P. Hughes/ Hrají: Ryan 

Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary 
Oldman, Elodie Yung, Salma Hayek

4. 9. v 19.30
VÁŽENÝ OBČAN
Komedie, drama / Argentina, Špa-

nělsko / 117min /FK / 90,- / 15+
Režie: G. Duprat, M. Cohn / Hra-

jí: Oscar Martínez, Nora Navas, Iván 
Steinhardt, Dady Brieva

5. 9. v 17.00, 19. 9. ve 19.30
VALERIAN A MĚSTO TISÍCE 

PLANET
Akční sci-fi  / Francie / 137min / 

dabing; 2D 100,- / 12+
Režie: L. Besson/ Hrají: Dane 

DeHann, Rihanna, Ethan Hawke, Cli-
ve Owen, John Goodman, Cara Dele-
vingne

5., 11. a 25. 9. v 17.30
SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME
Komedie / Francie, Belgie / 92min / 

titulky / 100,- (od 25. 9. 90,-) / 12+
Režie: P. de Chauveron / Hrají: 

Christian Clavier, Ary Abitt an, Elsa 
Zylberstein, Cyril Lecomte

5. a 17. 9. ve 20.00
ANNABELLE 2 : ZROZENÍ ZLA
Horor / USA / 109min / titulky / 

100,-
Režie: D. Sandberg/ Hrají: Alicia 

Vela-Bailey, Stephanie Sigman, Miran-
da Ott o, Javier Botet

6. 9. v 19.30, 14. 9. v 17.30
VÁLKA  O PLANETU OPIC
Akční sci-fi  / USA / 143min / 

titulky 2D / 110,-  / 12+
Režie: M. Reeves/ Hrají: Andy 

Serkis, Woody Harrelson, Steve 
Zahn, Toby Kebbell

6. a 11. 9. ve 20.00, 1. 10. v 19.30, 
18. 9. v 17.30

DUNKERK
Válečné drama / Nizozemsko, V. 

Británie / 107min / titulky / 100,-
Režie: Ch. Nolan/ Hrají: Tom 

Hardy, Cillian Murphy, Mark Rylan-
ce, Kenneth Branagh

7. 9. v 19.30, 10. 9. ve 20.00, 20. 9. 
v 17.30

TERMINÁTOR 2: DEN ZÚČTO-
VÁNÍ VE 3D

Akční, sci-fi  / USA, Francie / 137min 
/ titulky / 3D 140,- 

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

7. a 12. 9. ve 20.00, 8. 9. v 17.00, 
28. 9. v 17.30

ČERVENÁ
Dokument / ČR / 80min / PREMI-

ÉRA  / 80,-
Režie: O. Sommerová

8., 9., 15., 16. a 27. 9. ve 20.00, 24. 
9. v 19.45

TO
Horor, drama / USA / 135min / 

titulky / 120,-
Režie: A. Muschiett i/ Hrají: Bill 

Skarsgård, Jaeden Lieberher, Finn 
Wolfh ard, Sophia Lillis

9. a 19. 9. v 17.00, 20. 9. ve 14.30
PIRÁTI Z KA RIBIKU: SALAZA-

ROVA POMSTA
Akční, dobrodružný, fantasy / USA / 

129 min / dabing / 100,-
Režie: J. Rønning, E. Sandberg/ Hra-

jí: Johnny Depp, Javier Bardem, Kaya 
Scodelario, Geoff rey Rush

10. 9. v 15.00, 24. 9. v 15.30
EMOJI VE FILMU
Animovaný / USA / 91min / dabing 

/ 100,-
Režie: T. Leondis

11. 9. v 17.00, 24. 9. ve 20.00
ATOMIC BLONDE: BEZ LÍTOS-

TI
Akční thriller / USA / 115min / 

titulky / 100,-
Režie: D. Leitch/ Hrají: Charlize 

Th eron, James McAvoy, John Good-
man, Sofi a Boutella, Toby Jones

11. 9. v 19.30
AXOLOTL OVERKILL
Drama / Německo / 94min / titulky 

/ FK / 80,- / 15+
Režie: H. Hegemann / Hrají: Jasna 

Fritzi Bauer, Arly Jover, Laura Tonke, 
Mavie Hörbiger

12. 9. v 17.30, 26. 9. v 17.00
DVOJITÝ MILENEC
Drama / Francie / 107min / titulky 

/ 80,- / 18+
Režie: F. Ozon / Hrají: Marine 

Vacth, Jérémie Renier, Jacqueline Bis-
set

13. 9. v 17.30
ŠPANĚLSKÁ KRÁLOVNA
Komedie, drama / Španělsko / 

128min / titulky / 100,-
Režie: F. Trueba/ Hrají: Penélope 

Cruz, Santiago Segura, Jorge Sanz

13. 9. v 19.30
DAVID GILMOUR V POMPE-

JÍCH
Koncert / V. Británie / 120min / 

250,- / 12+
Režie: G. Elder

14. a 15. 9. v 19.30, 23. a 30. 9. ve 
20.00

AMERICKÝ ZABIJÁK
Akční, thriller / USA / 112min / 

PREMIÉRA  / titulky / 110,-
Režie: M. Cuesta/ Hrají: Michael 

Keaton, Dylan O‘Brien, Taylor Kitsch, 
Scott  Adkins, Shiva Negar

15. 9. v 17.00, 16., 22. a 24., 30. 9. 
v 17.30

KTERÝ JE TEN PRA VÝ?
Romantický, komedie / USA / titul-

ky / 110,-
Režie: H. Meyers-Shyer/ Hrají: Ree-

se Witherspoon, Michael Sheen, Nat 
Wolff 

17. 9. v 15.30
MIMI ŠÉF
Animovaná komedie / USA / 97min 

/ dabing / 80,-
Režie: T. McGrath

28. 9. a 1. 10. v 15.30, 17. 9. 
v 15.00

JÁ, PADOUCH 3
Animovaný / USA / 90min / dabing 

/ 110,- (děti 90,-)
Režie: P. Coffi  n a K. Balda

18. 9. v 19.30
SVĚT PODLE DALIBORKA 
Dokument / ČR / 105min / Filmo-

vý klub / 90,-
Režie: V. Klusák

19. 9. ve 20.00
ČERNÝ PETR
Komedie, drama / ČR / 86min / 

80,-
Režie: M. Forman / Hrají: Ladislav 

Jakim, Pavla Martínková-Novotná, Jan 
Vostrčil, Vladimír Pucholt

21., 22. a 27. 9. v 17.00, 23., 24., 
28. 9. a 1. 10. v 15.00

LEGO® NINJAGO® FILM
Animovaný / USA / 97min / PRE-

MIÉRA  / dabing / 2D i 3D / 2D 
110,-; 3D 140,-

Režie: Ch. Bean

21. a 27. 9. v 17.30
O TĚLE A DUŠI
Drama / Maďarsko / 116min / PRE-

MIÉRA  / titulky / 90,- / 15+
Režie: I. Enyedi/ Hrají: Morcsá-

nyi Géza, Alexandra Borbély, Zoltán 
Schneider, Ervin Nagy

21., 22., 23., 27. a 30. 9. v 19.30, 
24. 29. 9. a 1. 10. v 17.00

KINGSMAN: ZLATÝ KRUH
Akční komedie / V. Británie / 

141min / PREMIÉRA  / titulky / 
130,-

Režie: M. Vaughn/ Hrají: Colin Fir-
th, Julianne Moore, Taron Egerton, 
Mark Strong, Halle Berry

19. 9. ve 17.30
DRUHÁ STRA NA NADĚJE
Drama, komedie / Finsko / 98min / 

titulky / 80,- / 12+
Režie: A. Kaurismäki/ Hrají: Ville 

Virtanen, Tommi Korpela, Kati Outi-
nen, Sakari Kuosmanen

21. 22. 9. v 20.00, 29. 9. a 1. 10. v 
17.30

DOBRÝ ČASY
Krimi, drama / USA / 100min / 

PREMIÉRA  / titulky / 100,-
Režie: B. Safdie, J. Safdie/ Hrají: 

Robert Patt inson, Jennifer Jason Leigh, 
Barkhad Abdi

25. 9. v 19.30
PTÁCI A LIDÉ
Drama, fantasy / Francie / 127min / 

titulky / Filmový klub / 90,- / 15+
Režie: P. Ferran/ Hrají: Radha Mit-

chell, Josh Charles, Clark Johnson, 
Anaïs Demoustier

Sci-fi  v Dukle – Projekt 100
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14. 9. ve 20.00
MATRIX
Sci-fi  / USA, Austrálie / 136min / 

PREMIÉRA  / titulky / 80,- / 15+
Režie: Andy (Lilly) Wachowski, Lar-

ry (Lana) Wachowski / Hrají: Keanu 
Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-
Anne Moss

16. 9. v 19.30
BRA ZIL 
Sci-fi  / V. Británie / 143min / titulky 

/ Filmový klub / 80,- / 15+
Režie: T. Gilliam/ Hrají: Jonathan 

Pryce, Robert De Niro, Kim Greistová, 
Katherine Helmondová, Ian Holm

20. 9. ve 20.00
PLANETA OPIC
Sci-fi  / USA 1968 / 112min / titulky 

/ Filmový klub / 80,- / 12+
Režie: F. J. Schaff ner/ Hrají: Charl-

ton Heston, Roddy McDowall, Kim 
Hunterová

26. 9. v 19.30
CESTA NA MĚSÍC
Sci-fi  / Francie / 13min / němý / 

80,- 
 Film Cesta na Měsíc je uváděn spo-

lečně s dokumentárním fi lmem Podi-
vuhodná cesta (Francie 2011, 60min).

Režie: Georges Méliès

25. 9. v 17.00
ZAHRA DNICTVÍ: RODINNÝ 

PŘÍTEL
Milostné drama / ČR / 115min / 

80,-
Režie: J. Hřebejk / Hrají: Ondřej 

Sokol, Aňa Geislerová, Martin Finger, 
Jiří Macháček, Gabriela Míčová, Klára 
Melíšková, Karel Dobrý, David Novot-
ný, Lenka Krobotová

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

ZAHRA DNICTVÍ: DEZERTÉR
Milostné drama / ČR / 115min / 

PREMIÉRA  / 120,-
Režie: J. Hřebejk / Hrají: Aňa Geis-

lerová, Martin Finger, Jiří Macháček, 
Gabriela Míčová, Klára Melíšková

28. 9. ve 20.00, 29. 9. v 19.30
AMITYVILLE: PROBUZENÍ 
Horor / USA / 85min / 110,-
28. 9. v 19:30
Black Sabbath: Th e End of Th e End
Koncert / 120min / 250,- / 15+

16. a 23. 9. v 15.30
LETÍME!
Animovaný / Lucembursko / 84min 

/ dabing / 100,-
Režie: T. Genkel

30. 9. v 15.30
ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ 

VESNICE
Animovaný / USA / 88min / dabing 

/ 80,-
Režie: K. Asbury

6. 9. v 17.00
CDF - Z LÁSKY NENÁVIST

SOUL  
SOUL music club, Žižkova 15, 

el. 604 582 662       
1. 9.  ve 22.00
OPEN YOUR SOUL WITH 

K.O.P.R. DJS 
Vstup: ZDARMA

2. 9. ve 21.00
ELECTRO HOUSE MADNESS 
Vstup: 80,-

8. 9. ve 22.00
MASHINERY SOUND SYSTEM 
Vstup: 60,-

9. 9. ve 21.00
REFEW – „REDY TOUR“ 

(BLACKKWOOD RECORDS) 
Vstup: 100,-

14. 9. ve 20.00
NA STOJÁKA  
Vstup: 220,- .

15. 9. v 00.00
PIO ZA PULTEM 
Vstup: 80,-.

16. 9. ve 22.00
FACE OF DRUMS 
Vstup: 90,-

22. 9. ve 21.00
PRESTIGE STUDENT PARTY 
Vstup: 80,-

23. 9. ve 22.00
BAŠAVEL – ROMSKÁ ZÁBAVA 
Vstup: 200,-

29. 9. ve 22.00
ROXTAR IN DA SOUL! & DJ J-

KID / DJ FLUX 
Vstup: 80,-

30. 9. ve 22.00
URA  DJS V SOULU!
Vstup: 60,-

Koncerty  

2. 9. ve 12.00 – 24.00
PŘIJĎTE NA KONCERT, 

POMŮŽETE
16. ročník. Koncert, který už 16 let 

pomáhá potřebným. Amfi teátr Jihlava.

22. 9. v 18.00
METAL HEADFIRE TOUR
Host: Autobus
Vstupné 350 Kč. Pořadatel: NT 

Music.
Amfi teátr Jihlava. 

24. 9. v 19.00
5. KOMORNÍ KONCERT
Komorní orchestr Filharmonie G. 

Mahlera.
Jiří Jakeš - dirigent
Dům fi lharmonie, Kosmákova 9, 

www.f-gm.cz.

28. 9. v 18.00
SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT  
Koncert zavede posluchače do říše 

hudby byzantské. Hostem Melodie 
bude sbor Philokallia ensemble z Pra-
hy. Jeho sbormistr, pan  Marios Chris-
tou, připravil krátkou přednášku na 
téma byzantská hudba, na které zájem-
cům, před vlastním koncertem, přiblíží 
tuto oblast hudby i teoreticky. Začátek 
přednášky v 17 hodin. Pořadatel: JSPS 
Melodie, www.melodiejihlava.cz

Kostel Povýšení sv. Kříže.

Přednášky  

9. 9. a 23. 9. ve 14.00
TAJEMSTVÍ JIHLAVSKÉ 

ARCHITEKTURY - Industriální 
architektura II.

Vycházkový kurz. 
Projděme se historií starých jihlav-

ských továren a dalších zajímavých sta-
veb.

9. 9. ve 14 h - Sraz před Dělnickým 

domem (Žižkova 15). 
23. 9. ve 14 h -  Zastávka MHD 

Škola Bedřichov (MHD č. 12, odjezd 
z Masarykova náměstí 13.47).

14. 10. Železniční zastávka Střítež
28. 10. Zastávka MHD Malý Bera-

nov
Cena: 200 Kč/ 4 lekce (počet míst 

omezen). Platba do 5. 9. 2017 (OGV, 
Komenského 10). Přihlášky: jaroso-
va@ogv.cz, tel. 567 301 681

Na setkání se těší Mgr. Michaela 
Pacherová.

13. 9. v 17.00
PŘEDNÁŠKA  K VÝSTAVĚ ANI 

DEN BEZ ČÁRKY
OGV I, Komenského 10, www.ogv.

cz

14. 9.  v 17.00
BUDOUCNOST AMERICKÉ 

PILOTOVANÉ KOSMONAUTI-
KY 

Kam míří NASA po vyřazení raketo-
plánů? Co nám umožní nové výkon-
né rakety SLS a kosmické lodi Orion? 
Zamíříme k Měsíci, na asteroidy, a jed-
nou třeba i k Marsu.

Přednáší: Dušan Majer, publicista a 
šéfredaktor Kosmonautix.cz, začátek v 
17.00. MVJ, Masarykovo nám. 55.

26. 9. v 17.00
RODOPIS – KONÍČEK NA 

CELÝ ŽIVOT
Přednáší Helena Voldánová, členka 

České genealogické a heraldické spo-
lečnosti Praha, začátek v 17:00. MVJ, 
Masarykovo nám. 55.

30. 9. v 15.00
VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI 

OD 3 LET
Cena: 20,-/dítě, kontakt: Pavlína Pit-

rová (604 875 412, pitrova@ogv.cz).
OGV I, Komenského 10, www.ogv.

cz

Ostatní akce  

25. 8. – 1. 9. ve 20.30
ŽIVÉ KINO JIHLAVA
Letní promítání vybraných českých a 

slovenských dokumentárních fi lmů na 
netradičních místech – projekce toho 
nejlepšího z minulých ročníků. Mezi-
národního festivalu dokumentárních 
fi lmů Ji.hlava.

Vstupné: zdarma
Program:
1. 9. | 20.30 | SLEPÝ GULLIVER
režie: Martin Ryšavý, ČR, 2016, 105 

min
Tyfl o Centrum Jihlava, Brněnská 8 
Pořadatel: Mezinárodní festival 

dokumentárních fi lmů Ji.hlava, 
www.zivekino.cz

Každé pondělí v 16.00 – 17.00
MYKOLOGICKÁ PORA DNA  
Každé pondělí v předsálí Muzea 

Vysočiny Jihlava.

1. 9. v 16.00 – 20.00
FANS DAY DUKLY 2017
Tradiční předsezonní Fans Day Duk-

ly Jihlava, tentokrát v novém hávu. Na 
co se můžete těšit? Představení A-týmu 
HC Dukla Jihlava

Odhalení nového dresu A-týmu a 
jeho křest

Nový plakát A-týmu na sezonu 
2017/2018

Autogramiáda hráčů
Zábavné atrakce pro děti i dospělé
Hudba: Arciskačány a XIII. století

Horácký zimní stadion u vstupu C 
z parku (Smetanovy Sady), www.hc-
dukla.cz

2. 9. ve 14.00
PÍSTOVSKÁ POUŤ 

2. 9. v 17.00
ZAHRA DNÍ SLAVNOST U 

FRA NTIŠKA 
Těšit se můžete na hudební vystou-

pení, zahradní grilované speciality a 
večerní pohádkové promítání.

Komunitní zahrada František, Masa-
rykovo nám. 64, ve vnitrobloku za 
domem sv. Ignáce.

6. 9.  20.00
LETNÍ KINO NA NÁMĚSTÍ: 

IKA RIE XB 1
Série promítacích večerů pod širým 

nebem. Průřez světové kinematografi e, 
novinky i staré, dobré klasiky. Vstup: 
zdarma Pořadatel: Nicolas Kourek, 
www.radnicni-jihlava.cz 

Masarykovo náměstí horní (zahrád-
ka kavárny Muzeum), cca 20 hodin 
(vždy po setmění).

7. 9. ve 14.00
SENIOŘI A DECHOVKA  
V parčíku před sídlem Svazu důchod-

ců K. Světlé 11 od 14 – 17 hodin. 
K poslechu a tanci hraje skupina TRI-
OMIX. Pořádá Svaz důchodců Č.R. z. 
s., místní organizace  Jihlava s podpo-
rou statutárního města Jihlava.

9., 16, 23. a 30. 9.v 15.30
MUZEUM NA DLAŽBĚ
Sraz v 15.30 před muzeem, kde bude 

sehrána vždy jiná divadelní mikrohra 
na motivy příběhů z městských kronik, 
v podání studentů SUPŠ Helenín, a po 
ní bude následovat komentovaná pro-
cházka, při které městem a jeho minu-
lostí bude provázet Mgr. Silvie Čermá-
ková. htt p://muzeum.ji.cz

9. 9. v 9.00 – 17.00
DEN OTEVŘENÝCH HANGÁ-

RŮ
Vstup zdarma. Pro dospělé:
Prohlídka hangáru a letadel s popisy, 

detailní informace pro zájemce o létá-
ní a parašutismus, parašutistické ukáz-
ky, ukázky aerovleků, historie našeho 
letiště, historická i dobová videa.

Pro děti: 
Dětské air race závody mezi pilony, 

skládání a malování kartonových leta-
del, malování leteckých motivů dle 
šablon na vlastní trička - trička s sebou, 
házení  modýlků na přesnost

Rezervujte si svůj let na navijáku!
Více informací: www.akji.cz/den-

otevrenych-hangaru
Pořadatel: Aeroklub Jihlava, z.s. 

Letiště Henčov.

11. 9. v 15.00 – 18.00
VOLNÝ ČAS NENÍ NUDA
Největší přehlídka dětských a vol-

nočasových organizací ve všech pěti 
okresních městech Vysočiny. Koná 
se venku za každého počasí. Zdarma.
Masarykovo náměstí horní.

13. 9. ve 20.00
LETNÍ KINO NA NÁMĚSTÍ: 

JACKIE
Série promítacích večerů pod širým 

nebem. Průřez světové kinematografi e, 
novinky i staré, dobré klasiky. Vstup: 
zdarma 

Pořadatel: Nicolas Kourek, www.rad-
nicni-jihlava.cz 

Masarykovo náměstí horní (zahrád-
ka kavárny Muzeum), cca 20 hodin 
(vždy po setmění).
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14. – 15. 9. v 8.00
ROMA BIG TOP – STAN ROM-

SKÉ KULTURY
Dvoudenní kulturní a vzděláva-

cí akce. Vstup zdarma. Masarykovo 
náměstí.

16. 9. v 10.00 – 22.00
ZAŽÍT JIHLAVU JINAK 2017
Pořádá: Oblastní galerie Vysočiny. 
Druhý ročník sousedské slavnos-

ti, který opět přetvoří jihlavskou ulici 
Komenského v místo setkávání.

21. 9. v 9.00 – 17.00
FARMÁŘSKÝ A ŘEMESLNÝ 

JARMARK
Mimořádně ve čtvrtek. Pořadatel: 

statutární město Jihlava. Kontakt: tel. 
736 522 797, e-mail: jarmarky@jihla-
va-city.cz

Masarykovo náměstí.

25. 9. v 10.00 – 17.00
DEN CHARITY
Zveme vás na tradiční Den Charity, 

kde se představí služby Oblastní cha-
rity Jihlava netradičním způsobem. 
Vstup zdarma.

Masarykovo náměstí. 

26. 9. v 9.00 – 18.00
BUSKING
Jednodenní festival pouličního umě-

ní.
Pořádá: statutární město Jihlava.
Masarykovo náměstí u Mariánského 

sloupu, Židovská ulice (pod kavárnou 
Etage), křížení Benešovy a Palackého 
ulice, park u kina Dukla, Park Gustava 
Mahlera.

26. 9. – 1. 10. 
TÝDEN GENERA CÍ 2017

26. 9. v 9.00 –17.00
KA RTOFFELMARKT - BRA M-

BOROVÝ TRH 
Obnovení tradičního bramborového 

trhu v ulicích Palackého a Benešova. 
Můžete se těšit na bramborové speci-
ality, tvůrčí dílny, fl er market i kultur-
ní program. Ve spolupráci s městskou 
akcí BusKing. 

30. 9. v 9.00
JIHLAVSKÝ BIOJARMARK 
V sobotu na Náměstí Svobody od 9 

do 14 hodin. 

Sport
do 27. 9. v 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 Skalka. 

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

parky-v-pohybu

2. 9. ve 12.00
OD BILLA K BILLOVI
Dvanáctý ročník cyklistické vyjížď-

ky po krásách Vysočiny cestou i neces-
tou. Cesta vedena po co nejméně frek-
ventovaných cestách, lesních a polních 
cestách. Letos se změnou délky tratě, 
která bude cca 45 km. 

Start: 12 hodin. Cíl: 17 – 17.30 
hodin. Trasa bude upřesněna na webu.

Vstupné 200 Kč předem, 300 Kč na 
místě. 

Pořadatel: Tým www.odbilla.cz, 
informace: htt p://www.odbilla.cz/

akce/od-billa-k-billovi/

8. 9. v 17.30
HC DUKLA JIHLAVA – BK 

MLADÁ BOLESLAV
HC Dukla Jihlava – Tipsport extrali-

ga 2017/2018.
Horácký zimní stadion, Tolstého ul. 

www.hcdukla.cz

10. 9. v 10.30
JIHLAVSKÝ PŮLMARA TON 

2017 
pátek 8. září
10 – 18 prezence závodníků – Masa-

rykovo náměstí
neděle 10. září
8 – 9 prezence závodníků Rodinného 

běhu – Masarykovo náměstí
8 – 10 prezence závodníků půlmara-

tonu – Masarykovo náměstí
10.30 start Rodinného běhu
11.30 vyhlášení vítězů Rodinného 

běhu
12.00 start Jihlavského půlmaratonu 
15.00 vyhlášení vítězů půlmaratonu
Pořadatel: SLIBY-CHYBY, o.s., www.

jihlavskypulmaraton.cz

10. 9. v 18.00
FC VYSOČINA – FK DUKLA 

PRA HA
FC Vysočina Jihlava -  HET liga 

2017/2018.
Fotbalový stadion, Jiráskova 69, 

www.fcvysocina.cz

12. 9. v 17.30
HC DUKLA JIHLAVA – HC 

OCELÁŘI TŘINEC 
HC Dukla Jihlava – Tipsport extrali-

ga 2017/2018.
Horácký zimní stadion, Tolstého ul.

15. 9. v 16.40
JIHLAVSKÁ HODINOVKA 
Pořadatel: Běžec Vysočiny, z.s., www.

bezecvysociny.cz
Start v 16.40 hod. 12 min., v 17 hodin 

hlavní závod na stadionu Na Stoupách.

15. 9. v 18.00
BEZPEČNĚ NA CYKLOSTEZ-

CE
Preventivní akce, zaměřená na cyklis-

ty a in-line bruslaře.
Nechte si zkontrolovat stav vašeho 

kola. Připomeňte si pravidla silničního 
provozu. V malém testu můžete získat 
zajímavé odměny.

Pořádá: Městská policie Jihlava.
18 – 21 hodin – cyklostezka u Vodní-

ho ráje (zaměření na použití refl exních 
prvků).

16. 9. v 10.00
LADY RUN JIHLAVA 2017
Pořadatel: Libor Kuchyňa         
Hlavní závod pro ženy na 5 km, 

vloženy jsou závody pro děti a závod 
nordic walking ve sportovně relaxač-
ním areálu Český mlýn od 10 – 15 
hodin.

16. – 17. 9. 
PÍSTOVSKÉ MOKŘADY - 

mezinárodní mistrovství v OFF-
ROAD TRIALu

Program:
sobota 16. září - pro veřejnost i 

OFFROAD posádky
10 - 18 ZÁVODY TERÉNNÍCH 

AUT
Projížďky v obojživelném speciál-

ním voze LADA NIVA
14 Divácký JOŽIN z BAŽIN - 

běh bahnitými tůněmi (VÝHRA  - 
5.000,-)

16 Ženský trial - (VÝHRA  - 
barevná tiskárna)

pro děti

9 - 18 Jízdy na dětských čtyřkol-
kách, bagrování pro zábavu, skáka-
cí trampolína a hrad ve tvaru obří-
ho teréňáku, nafukovací gladiátor, 
malování na obličej

VEČERNÍ PÁRTY - pro všechny
19 Red bull BAR + ledové panáky
19.30 – 19.45 Zahájení večerní 

párty
19.45 – 02.00 Vystoupení živé 

kapely GALLEN
21.00 – 21.30 Ledový MASAKR 

motorovou pilou
23.00 – 23.30 Vystoupení taneční 

skupiny NART DANCE
neděle 17. září - pro veřejnost i 

OFFROAD posádky
9 - 16 ZÁVODY TERÉNNÍCH 

AUT
Projížďky v obojživelném speciál-

ním voze LADA NIVA
14 JOŽIN z BAŽIN - vyhlášený 

průjezd největší tůní na Mokřadech
Místo konání: Aktivity park Pís-

tovské mokřady, www.pistovskem-
okrady.cz

17. 9. v 16.00
HC DUKLA JIHLAVA – PSG 

ZLÍN
HC Dukla Jihlava – Tipsport extra-

liga 2017/2018.
Horácký zimní stadion, Tolstého 

ul.

20. 9. v 8.00
O POHÁR VYSOČINY
Hasičský záchranný sbor Kraje 

Vysočina.
Soutěž v požárním sportu profesio-

nálních hasičů od 8 hodin na stadio-
nu Na Stoupách v Jihlavě.

23. 9. v 9.00
FLORBALOVÝ TURNAJ 

RODIČŮ S DĚTMI A MLÁDEŽE
Sportovní klub Jihlava, z. s. – oddíl 

fl orbalu.    
Od 9 hodin ve sportovní hale SK 

Jihlava, Okružní ul.

23. 9. 
FC VYSOČINA – FC BANÍK 

OSTRA VA
FC Vysočina Jihlava -  HET liga 

2017/2018.
Fotbalový stadion, Jiráskova 69

23. – 24. 9. v 10.00
MISTROVSTVÍ ČESKÉ 

REPUBLIKY V TRUCK TRIALU 
– SEZONA 2017

Závody upravených nákladních 
vozů jezdících v terénu.

Program:
SOBOTA
7 – 10 Přejímky vozidel
10 – 10.15 Rozprava a zahájení 

závodů
10.30 – 18.30 Soutěže v sekcích
20 – 01 Diskotéka s Karlem Fialou

NEDĚLE
8.45 – 9 Rozprava a zahájení závo-

du
9 – 16 Soutěže v sekcích
17 – 18 Vyhlášení výsledků
www.trucktrial.cz
Tankodrom Rančířov u Jihlavy 

(vjezd přes obec Pístov).

29. 9. v 16.45
CENA BĚŽCE VYSOČINY – 

Memoriál Luboše Svobody
Pořadatel: Běžec Vysočiny, z.s., 

www.bezecvysociny.cz
Start 16:45 – 17 hodin v amfi teátru 

letního kina na Heulose.

29. 9. v 17.30
HC DUKLA JIHLAVA – HC 

VÍTKOVICE STEEL 
HC Dukla Jihlava – Tipsport extra-

liga 2017/2018.
Horácký zimní stadion, Tolstého 

ul.

30. 9. 
FC VYSOČINA – SK SIGMA 

OLOMOUC
FC Vysočina Jihlava -  HET liga 

2017/2018.
Fotbalový stadion, Jiráskova 69

Turistika
15. 9. v 17.00
KOLEM NOČNÍ JIHLAVY 

PO HISTORICKÝCH PAMĚTI-
HODNOSTECH

28. ročník 
Pořadatel: KČT Tesla Jihlava
Trasy: 8 a 15 km 
Zařazeno do projektů KČT: Toula-

vý kočárek, Dvoustovka, Vrcholy 
Kontakt: Ing. Míla Bradová, tel. 

736 754 080, 
e-mail: mila_bradova@volny.cz 
Start: 17 – 19 hodin, Dům dětí a 

mládeže, Brněnská 46.

23. 9. v 6.00
32. NONSTOP STŘÍBRNOU 

STOPOU
KČT Bedřichov Jihlava – Dvou-

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

100 km.
Kontakt: Jiří Fuxa, tel. 721 686 563, 

www.kctbedrichovjihlava.estranky.cz
Start: 6 hodin, sportovní hala 

Sokolovská 122c.

28. 9. v 9.30
11. SVATOVÁCLAVSKÉ ROZ-

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

723 241 511, e-mail: ivanavych@
centrum.cz

Start: 9.30 hodin, hlavní nádraží 
ČD Jihlava.

Změna programu vyhrazena!
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