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PRIMÁTORKA města Karolína Koubová přišla v den zahájení nového školního roku na chodbu základní školy Havlíčkova, kde na ni čekali zdejší žáci.
 Foto: Jakub Koumar

Škola volá!

Tradiční přivítání prvňáčků letos 
proběhlo lehce netradičně. Namísto 
návštěvy třídy s žáky rozdělenými do 
lavic přišla primátorka města Karo-
lína Koubová na chodbu základní 
školy Havlíčkova, kde na ni čekali 
zdejší žáci. 

Školáky nejprve přivítal ředitel 
školy, který poté předal primátorce 

slovo. Mohla tedy promluvit nejen 
k prvňáčkům, ale všem dětem i pří-
tomným rodičům a učitelům.

„Nebojte se toho, že uděláte chybu, 
naopak! Chyba je cesta jak se naučit, 
jak trénovat a jak zdokonalit sebe i to, 
co děláte. 

A nikdy nepřestávejte být zvědaví, 
nebojte se na cokoli zeptat a nebojte 

se ani odpovídat, protože právě díky 
vzájemné komunikaci se toho dozvíte 
nejvíce. Proto své přání posílám spíše 
rodičům a učitelům – buďte se školáky 
trpěliví,“ uvedla primátorka.

Do školy se vydal i uvolněný radní 
pro oblast školství Daniel Škarka. Na 
ZŠ Jungmannova popřál hodně štěs-
tí a úspěchů žákům v 1. A a předsta-

vil se i předškolákům v přípravné tří-
dě. Prvňáci letos dostali od zástupců 
vedení města Jihlavy školní batoh s 
pexesem, pastelkami, plastelínou a 
plyšovým ježkem.

Celkem se v letošním roce vydalo 
do školních lavic 5 137 žáků. Poprvé 
se do lavic vydalo 546 prvňáčků.

 -tz-

Primátorka popřála hodně štěstí prvňáčkům na ZŠ Havlíčkova
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Hodnotící komise Ministerstva 
práce a sociálních věcí vybrala pro-
jekt Bydlení především – testování 
konceptu Housing first v Jihlavě k fi-
nanční podpoře. Porota navíc oceni-
la zpracování a přípravu jihlavského 
projektu, který prošel s výborným 
hodnocením 88 procent. Projekt 
bude spuštěn 1. října 2019 a město 
při něm bude spolupracovat s Ob-
lastní charitou Jihlava.

„Město projektu poskytne ze svého 
fondu 12 bytů a bude projekt koordi-
novat s odbornou podporou Platfor-
my pro sociální bydlení a ministerstva. 
Pracovníci oblastní charity se postarají 
o zajištění terénní práce a podpory za-
bydlených rodin,“ uvedl uvolněný rad-
ní pro sociální oblast Daniel Škarka.

Celkový rozpočet projektu dosahuje 
výše čtyř milionů korun, město však 
hradí pouze pět procent, tedy přibliž-
ně 200 tisíc korun, zbylá částka bude 
hrazena formou dotace z Operačního 
programu Zaměstnanost. 

Projekt Bydlení především – testo-
vání Housing first v Jihlavě bude mít 
dvě fáze – přípravnou a realizační. 
„Během letošního podzimu bude zma-
pována cílová skupina domácností v 
bytové nouzi, poté se spustí realizační 
fáze, v níž bude 12 domácností zabyd-
leno do městských bytů a bude jim po-
skytnuta podpora, aby si bydlení udr-
žely,“ přiblížil Daniel Škarka.

Vyhodnocení projektu proběhne 
po dvou letech, a to za spolupráce 
Ministerstva práce a sociálních věcí 
a Platformy pro sociální bydlení. 

„Pokud bude vyhodnocení kladné, 
bude přístup Housing first zařazen do 
systému sociálního bydlení jako jedna z 
forem podpory rodinám v bytové nouzi 
v Jihlavě,“ doplnil uvolněný radní.

Housing first je přístup zaměřený 
na podporu nejvíce ohrožených do-
mácností v bytové nouzi. Je založen 
na poskytnutí bydlení a intenzivní 
podpoře zabydlených domácností.

 -tz-

Zastupitelstvo města Jihlavy na 
konci minulého roku rozhodlo o bu-
doucnosti nové hokejové haly. Mul-
tifunkční aréna bude postavena na 
místě stávajícího Horáckého zimní-
ho stadionu, předpokládaný termín 
začátku výstavby nové arény je pod-
zim roku 2021. 

Statický posudek problematické 
střechy na stávajícím stadionu potvr-
dil, že se na Horáckém zimním stadi-
onu může hrát až do začátku výstav-
by, tedy do sezony let 2021/2022. 
Užívání je však podmíněno zpřísně-
ným režimem.

„Statik měl na žádost města zjistit, 
zdali je možné střechu užívat i po dub-
nu roku 2020, tedy termínu, který byl 
loňským posudkem stanoven pro ukon-
čení provozování. Jeho výsledná zpráva 
je pozitivní, ale přesto nás varuje – tato 
věc se řeší opravdu na poslední chvíli,“ 
uvedl manažer výstavby Horácké 
multifunkční arény, radní města Da-
vid Beke.

Jednalo se o pátou prohlídku od 

Žáci základní školy v Křížové ulici 
slavnostně otevřeli opravenou tě-
locvičnu a jídelnu. Do rekonstruk-
ce vzduchotechniky a akustických 
úprav ve školní jídelně město inves-
tovalo více než pět milionů korun.

„Jsem rád, že se tato rekonstruk-
ce stihla včas, kvalitně a při dodržení 
rozpočtu. Je to po mateřské školce Bys-
trouška opět bezproblémový projekt fi-
nancovaný městem a realizovaný míst-
ní firmou. Děkuji všem zúčastněným 
za spolupráci a za dobře provedené 
dílo. V jídelně je příjemná atmosféra, 
tělocvičnu mohou žáci využít k míčo-
vým sportům, šplhání, a to v moderní 
prosvětlené místnosti,“ uvedl při se-
tkání náměstek pro oblast rozvoje 
města Petr Laštovička.

Při slavnostním otevření zrekon-
struované školy žáci představili čle-
nům vedení města, zástupcům zho-
tovitele stavby a dalším zúčastněným 
osobám několik kulturních před-
stavení. A tak se v tělocvičně mohla 

při hudebním vystoupení předvést i 
nová akustika. „Místo je zde také pro 
audio techniku, kterou může škola vy-
užít i pro společenské akce, například 
oblíbenou Vánoční besídku s diskoté-
kou,“ doplnil náměstek.

Další letní opravy škol
Rekonstrukce ZŠ Křížová však ne-

byla jedinou, která se v Jihlavě během 
léta realizovala. Stavebními úpravami 
prošla také ZŠ Kollárova, kde se za 
800 tisíc korun opravilo sociální za-
řízení pro mateřskou školu. Předláž-
dění se dočkal také chodník u Speci-
ální základní školy a Praktické školy 
Jihlava na Březinkách, město nechalo 
opravit také skleníky u vedlejších zá-
kladních škol Demlova a Březinova. 
Opravy se dočkaly i chodníky v areá-
lu ZŠ T. G. Masaryka.

„Letní opravy škol jsou jednou z kon-
stantních priorit města Jihlavy, které 
jsou plánovány každoročně,“ doplnil 
Petr Laštovička. -tz-

Střecha stadionu vydrží další tři roky

STATICKÝ posudek určil, že střechu Horáckého zimního stadionu je možné uží-
vat do konce sezony 2021/2022. Foto: Jakub Koumar

roku 2012, kdy statik střechu jih-
lavského stadionu zkoumal poprvé. 
Loňská prohlídka se týkala zejména 
zkoušek, měření a popisu zjištěných 
vad, které byly následně opraveny a 
znovu zkontrolovány. Letošní pro-
hlídka však byla podrobnější.

„Při prohlídce byla použita speciální 
plošina, která zajistila přístup k dosud 
nedostupným uzlům konstrukce. Nové 
zkoušky, měření a údaje z předchozích 
posudků vytvořily technické informace 
o prakticky celé konstrukci,“ uvedl On-
dřej Stránský z odboru správy realit.

Střecha proto může být využívána 
do konce sezony 2021/2022, avšak 
ve zpřísněném režimu. „Musí být 
například trvale sledováno zatížení 
střechy sněhem a střecha bude neustá-
le sledována a prohlížena. V letošním 
roce je také nutné specialistou posou-
dit, zda-li stávající povrchová ochrana 
ocelové konstrukce střechy může dožít 
do konce hokejové sezóny 2021/2022 
anebo je nutné zajistit nápravné opat-
ření,“ doplnil David Beke. -tz-

Testování Housing first bude 
spuštěno na začátku října

JIHLAVA získala podporu ze strukturálních fondů EU, a to s výborným hodno-
cením projektu Bydlení především. Foto: archiv MMJ

Slavnostní otevření  
zrekonstruované ZŠ Křížová

ŽÁCI na ZŠ Křížová se mohou těšit z nové tělocvičny a vzduchotechniky v jídel-
ně. Foto: Jakub Koumar
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Magistrát města Jihlavy vyhlásil na 
začátku září výběrové řízení na pozi-
ci vedoucího útvaru městského ar-
chitekta. 

Jedním z předpokladů je vysoko-
školské vzdělání v oboru architek-
tury. Vedoucí útvaru bude garantem 
kvality veřejného prostoru v Jihlavě, 
a to s ohledem na estetiku a celko-
vou užitnost projektů.

„Útvar městského architekta je ze-
jména poradním orgánem ve všech 
územních rozhodnutích. Má podíl na 
tvorbě městského interiéru, koncepce 
dopravy i územních studií, zároveň se 
podílí na ochraně krajiny a městské ze-
leně. Potřebujeme zkrátka architekta, 
který přinese nový pohled na rozvoj 
našeho města a dovede přinést inova-
tivní nápady s ohledem na estetiku ve-
řejného prostoru i ochranu životního 
prostředí,“ uvedl náměstek primátor-
ky pro oblast územního plánování 
Vít Zeman.

V Jihlavě se v současné době při-
pravuje několik velkých architekto-
nických projektů. Nejvýznamnějším 
z nich je revitalizace Masarykova ná-
městí. Město v současné době jedná 
s výhercem architektonické soutěže 
o návrh revitalizace náměstí, archi-
tektonickou kanceláří MCA atelier, 
s. r. o. 

„Předmětem jednání je úprava zadá-
ní architektonické studie podle představ 
města, což by byl jeden z hlavních úko-
lů pro nového vedoucího útvaru měst-
ského architekta,“ doplnil náměstek.

Dále se v Jihlavě připravuje napří-
klad výstavba nové multifunkční 
haly v centru města nebo revitaliza-
ce okolí základní školy E. Rošické-
ho podle programu Město přátelské 
k dětem.

Písemné přihlášky na pozici ve-
doucí útvaru městského architekta 
Magistrátu města Jihlavy lze posílat 
do 21. října 2019. -tz-

Magistrát Jihlavy hledá 
městského architekta

Zásadní změnou v organizační 
struktuře Magistrátu města Jihlavy 
je zánik odboru správy realit, kte-
rý bude začleněn pod odbor majet-
kový. Další změny se týkají útvaru 
městského architekta a kanceláře 
primátora, kde vzniknou dvě nová 
oddělení, jedno bude mít na staros-
ti strategické plánování a druhé ob-
chodní společnosti. Počet zaměst-
nanců Magistrátu města Jihlavy se 
po této změně zvýšil na 404.

„Myslím si, že nové oddělení pro 
městské společnosti ušetří práci mno-
ha úředníků i členům představenstev, 
kteří mimo svoji práci, většinou jako 
neuvolnění zastupitelé, dosud museli 
získávat informace ze zdrojů napříč 
úřadem. Toto oddělení by mělo mít 
veškeré materiály o společnostech 
takzvaně na jedné hromádce,“ uved-
la primátorka města Karolína Kou-
bová.

Od 1. ledna 2020 dojde také ke 
změně organizační struktury ma-
jetkového odboru a zániku odboru 
správy realit. „K začlenění činností, vy-
konávaných doposud na odboru správy 
realit, do majetkového odboru dochází 
z důvodů zvýšení efektivity práce úřa-
du a správy městského majetku. V 
minulosti bylo toto řešení opakovaně 
zvažováno. Rozdělení správy majetku 
města, jako je tomu v tomto případě, je 
u srovnatelných měst neobvyklé,“ dopl-
nil tajemník jihlavského úřadu Evžen 
Zámek.

Nejvýznamnější změny účinné 
od 1. 9. 2019:
� Útvar městského architekta bude 
mít místo vedoucího útvaru – hlav-
ního architekta města, a jedno nové 
místo odborného referenta.

� V kanceláři primátora vznikne sa-
mostatné oddělení řízení obchod-
ních společností města, kam bude-
me také hledat vedoucího.
� Od 1. 4. přešla na kancelář primá-
tora agenda strategického plánová-
ní, která má ve své gesci zajišťování 
zpracování a aktualizace strategické-
ho plánu rozvoje města, zajišťování 
přípravy, zpracování a vyhodnoco-
vání Akčních plánů a zpracování, 
případně koordinaci dalších strate-
gických dokumentů. S ohledem na 
výše uvedené vzniklo oddělení stra-
tegického plánování a s ním spojený 
vznik dvou nových míst – vedou-
cí oddělení a manažer strategií. Do 
tohoto oddělení budou zařazena 
také stávající funkční místa mana-
žera strategií a koordinátora PZM a 
MA21.

Nejvýznamnější změny účinné 
od 1. 1. 2020:
� Změna organizační struktury ma-
jetkového odboru a zánik odboru 
správy realit.
� Dojde k začlenění problematiky 
správy bytů do stávajícího oddělení 
domů s tím, že se  technické správy 
sjednotí do oddělení správy realit. 
Zanikne tedy bytové oddělení.
� Dojde k začlenění problematiky 
vodohospodářské správy do stávají-
cího oddělení správy podzemí. Inves-
tiční akce v této oblasti zajistí odbor 
rozvoje města. Správu vodovodů a 
kanalizací zajišťuje na smluvním zá-
kladě městská společnost Jihlavské 
vodovody a kanalizace (dále JVAK). 
Smluvní a obchodní záležitosti ohled-
ně JVAKu bude řešit odbor kanceláře 
primátora. Zanikne tedy oddělení 
vodního hospodářství. -tz-

Informace o organizační 
změně struktury magistrátu

7. – 13. října, Jihlava

TýdeN sociálNích služeb

Období prezentací, setkávání se  
laické i odborné veřejnosti a diskuzí 
k problematice sociálních služeb, kte-
ré pomáhají mnoha lidem zachovávat 
jejich lidskou důstojnost a podporo-
vat jejich soběstačnost proběhne již 
tradičně v polovině září. Více nalez-
nete na webu města jihlava.cz.

Vedení města Jihlavy intenzivně 
jedná o vstupu strategického part-
nera, který by se podílel na připravo-
vaném projektu modernizace letiš-
tě Jihlava Henčov. Investorem by se 
měla stát čínská společnost Zall Sky-
leader a.s. Zástupci města zaslali do 
Číny dopis shrnující nutná opatření 
podmiňující úspěšné a hlavně včas-
né uskutečnění strategické investice 
do výstavby zpevněné přistávací plo-
chy.

„Vzhledem k současným finančním 
možnostem města a nákladům na od-
kup pozemků, není reálné úplné do-
financování celého projektu tak, aby 
byl kompletně realizován v nejbliž-
ších dvou letech. Zároveň si však plně 
uvědomujeme, že pro rozvoj vaší spo-
lečnosti je nezbytné, aby výstavba při-
stávací plochy proběhla co nejdříve. 
Dosáhnout tohoto cíle bez strategické-
ho partnera, tedy společnosti Zall Sky-
leader a. s., který by se na spolufinan-
cování výstavby zpevněné přistávací 
plochy podílel, však bohužel není v na-
šich silách,“ uvedl v dopise do Číny 
první náměstek primátorky Jihlavy 
Petr Laštovička.

Město v dopise dále navrhlo, aby 
svůj podíl na spolufinancování vyčís-
lil sám investor. „Jednali jsme o tom, 
že by strategický partner do projektu 
vstoupil potřebným třetinovým podí-

lem, což je zhruba 30 milionů korun,“ 
upřesnil náměstek.

Projekt „Modernizace letiště Jihla-
va“ je připravován od roku 2014, kdy 
byla uzavřena Smlouva o spolupráci 
mezi Krajem Vysočina a Statutárním 
městem Jihlava. V rámci této smlou-
vy se Kraj Vysočina zavázal zajistit 
zpracování projektové dokumentace 
a zároveň se podílet na realizaci stav-
by do výše 30 milionů korun. 

Projekt je rozdělen na několik sa-
mostatných fází, které řeší jednak 
výstavbu zpevněné vzletové a při-
stávací dráhy, pojezdové dráhy, svě-
telně-zabezpečovací zařízení a v ne-
poslední řadě i úpravu příjezdové 
komunikace a parkoviště. Celkové 
náklady jsou odhadovány na 121 mi-
lionů korun.

Město Jihlava v rámci uzavřené 
smlouvy řešilo majetkové vypořá-
dání, a to formou výkupu pozemku 
a částečně směny pozemku. V roce 
2018 město směnilo část pozemků v 
hodnotě 623 tisíc korun a následně 
vykoupilo zbývající pozemky v hod-
notě 38 243 700 korun.

V současné době probíhá správní 
řízení k vydání stavebního povolení. 
Poté Kraj Vysočina zajistí dopraco-
vání projektové dokumentace pro 
provádění stavby. Předpokládaný 
termín je leden 2020. -tz-

Město jedná se strategickým 
partnerem pro letiště v Henčově

SMJ slavilo 25 let

Den otevřenýcH Dveří. Minulý 
víkend proběhl den otevřených dveří 
městských podniků. K této příležitos-
ti se přihlásily i Služby města Jihla-
vy (SMJ), které oslavily 25 let svého 
vzniku. 

Pro návštěvníky byla připravena 
řada akcí. Největší pozornost přitaho-
vala výstava současné i minulé techni-
ky SMJ.

Pro malé návštěvníky SMJ připravi-
ly řadu soutěží a doprovodných akcí.

 Foto: Lubomír Maštera

ČíNSKý investor může přispět třetinovým podílem k investici do letiště v Henčo-
vě.  Foto: Lubomír Maštera
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V září oslavil úctyhodných 
85 let jihlavský architekt Cti-
bor Seliga. Rodák ze sloven-
ských Košic prožil většinu 
života v Jihlavě. Z jeho rukou 
pochází například základní 
školy Demlova, Březinova a 
Seifertova, sídliště Na Dolech 
nebo Královský vršek. Ctibor 
Seliga vystudoval v roce 1960 
Fakultu architektury VUT  
v Brně, kde potkal i svoji man-
želku pocházející z Třeště. Po 
půlroční vojně se jako mladý 
architekt usadil i s ženou v Jih-
lavě a po pár letech pedago-
gické zkušenosti na stavební 
škole si řekl, že se „musí vrátit 
zpět do praxe“. Nastoupil 
tedy do Stavoprojektu, kde se 
stal hlavním architektem pro 
okres Znojmo. Náročná práce 
obsahovala klíčové projekty 
v Jihlavě, Praze, Žďáru nad 
Sázavou, Třešti, Pelhřimově 
a dalších lokalitách v rámci 
České republiky.  Svoji tvůrčí 
činnost ukončil v roce 2012. 

Aneta Hrdličková ז

Co pro Vás architektura zname-
ná?

Architektura je velice široký po-
jem, který ale dnes už moc neplatí. 
Dnešní doba nahlíží na architekturu 
více jako na umělecké dílo, než sta-
vařské odvětví. Děti, které odcházejí 
na vysoké školy – třeba z naší Střed-
ní školy stavební Jihlava, jdou buď 
na stavitelství, nebo na architekturu. 
Bohužel pro architekturu se hledají 
spíše studenti, které lze více tvarovat 
a nejsou tak stavařinou poznamena-
ní, třeba studenti z gymnázií.

A jak jste se dostal k architektuře 
vy?

Pocházím z Košic až z východního 
Slovenska. Na architekturu do Brna 
jsem se rozhodl jít v roce 1954, tu 
jsem úspěšně dokončil po šesti le-
tech. Od roku 1965 do 1976 jsem 
byl zaměstnancem Stavoprojek-
tu Brno – závod Jihlava. Další roky 
jsem působil jako architekt v Drupo-
su Brno – ateliér Jihlava. A v letech 
1992 až 2012 jsem projektoval na 
volné noze. V mé době ještě archi-
tektura se stavařinou úzce souvisela.

Zůstalo to tak i ve Stavoprojek-
tu?

Stavoprojekt byl organizací pro by-
tovou a občanskou výstavbu v ob-
dobí ohromného rozvoje a masivní 
výstavby. Zabezpečovali jsme oprav-
du vše v rámci komplexní bytové 
výstavby od obytných souborů, ob-
čanskou vybavenost, technickou 
vybavenost, po výstavbu v rozptylu. 
Jihlava byla střediskem rozvoje pro 
více okolních okresů, ty měly své 
vlastní skupiny po přibližně deseti 
lidech. Vedoucím byl architekt, kte-
rý měl pod sebou projektanty, pod 

Autor škol u Březinových sadů: Učebnu 
napojenou na skleník jinde nemají

nimi byli konstruktéři a to vše se tak-
to stupňovalo až k šikovným kreslič-
kám, jejichž práci se dnešní strojový 
tisk těžko vyrovná.

A tam jste se dostal i k výstavbě 
jihlavských základních škol…

Ano, první byla ZŠ Seifertova. Já 
jsem ale projektoval atypické školy, 
takzvané typizované školy se stavě-
ly jak na běžícím páse. Norma třeba 
určovala, že musí mít třídy na obě 
strany od chodeb, asi jako ve vězni-
ci. Seifertovu školu jsem navrhoval 
jako atypickou s 27 třídami, ve vazbě 
na Dělnický dům a ukončil domem 
obchodu a služeb Globus.

Jak probíhalo projektování škol u 
Březinek?

Já Jihlavu nedělal, mým okresem 
bylo Znojmo. Přesto to ale nakonec 
padlo na mne. Podle počtu obyvatel 
sídliště byla daná kapacita, a tak vy-
šel areál dvou základních škol, tedy 
2 krát 24 tříd se samostatnými vstu-
py. Speciální učebny jsem koncipo-
val do zadní zcela samostatné části. 
Tam lze najít například dramatickou 
učebnu nebo tělocvičny – dvě haly 
rozdělené posuvnou zdí, která když 

projekt projednávali v Praze, tak nám 
bazén v Jihlavě samozřejmě nedovo-
lili. Tenkrát jsem si ale řekl, že tam 
ten bazén prostě musí být, a tak jsme 
nesouhlasný protokol založili hlubo-
ko do spisu. Bazén jsme pojmenova-
li jako speciální učebnu a dokud se 
nezačalo kopat, tak nikdo nevěděl, 
že tam má být. A pak se jen všichni 
divili.

Chodily do vámi postavených 
škol i vaše děti?

Já mám radost z každé práce, kte-
rou dělám. Od přehrabování hnoje 
na zahradě po projektování. A ten-
krát jsem věděl, že se z Jihlavy jen tak 
nehnu a dost možná budou do těch 
škol chodit i moje děti a moji vnuci. 
A oni opravdu chodili a chodí. To je 
teprve uspokojení, když vím, že to 
slouží, funguje a navíc to tam mají 
děti rády. Vždyť se tam vyřádily ještě 
předtím, než se to otevřelo!

Co tím myslíte?
To byl tenkrát poprask! Termín 

kolaudace byl daný už od začátku, 
šturmovalo se o výstavbě, pracova-
lo se o víkendech i v noci. Jenže asi 
měsíc, dva, před otevřením nám tam 
proklouzlo pár starších výrostků. A 
co na staveništi plném cihel neudě-
lali… Celé to obešli a z přestávko-
vých dvorů naházeli ty cihly do oken 
velkých dvakrát 2,40 metru. Celkem 
jich rozbili asi 50! Krásné překvápko. 
Jenže ono to neskončilo, ti výrostci 
se pochlubili mladším dětem, které 
je šli samozřejmě napodobit. Jen-
že ty už pozemáci chytli. Rodiče  ze 
všech okolních ulic pak čekali, jestli 
policajti zazvoní i u jejich dveří.

Otevření se tedy nestihlo?
Okna jsme pak sháněli po celé re-

publice, protože byla speciální veli-
kostí i provedením, vyrobena podle 
plánovaného hospodářství přesně 
pro jihlavskou školu. Ale stihlo se to, 
protože se to muselo stihnout. Škol-
ský areál byl zkolaudován v létě 1976 
a slavnostně otevřený v roce 1977.

Stál jste také u zrodu sídliště Na 
Dolech. Věděl jste, že stavíte na 
historicky významných štolách?

Když se něco stavělo, tak na zákla-
dě podrobného hydrogeologického 
a stavebně geologického průzkumu. 
Je pravda, že v této oblasti byly što-
ly, hlavní žíla šla ale spíše směrem 
k Šacberku a domovu důchodců.

Takže to přes památkáře prošlo?
Přes památkáře to šlo a počítala 

s tím i železobetonová statika. Co se 
objevilo při výstavbě, se zabetonova-
lo.

Podle životopisu jste velmi ak-
tivní člověk, jaké máte další zájmy 
kromě zahradničení?

Ano, do 80 let jsem sjezdově ly-
žoval po Alpách i všude okolo, zají-
mala mne turistika, plavání a další 
všemožné sporty. Dodnes jezdím 
na kole, které nedávno bohužel mu-
sel podpořit elektropohon – přestal 
jsem stačit helenískému kopci, kte-
rý jsem musel vždy pár metrů před 
koncem vzdát.

Dárkem k 85. narozeninám architektu Seligovi byla prohlídka škol Březinova 
a Demlova. Na snímku stojí architekt s fotografií, kde je vidět prázdné parkoviště, 
původně určené jen pro ředitele a učitelky.  Foto: archiv MMJ

se odstraní, tak v nich lze běhat šede-
sátku i v zimě. A na to všechno se dá 
dívat z galerie, pod kterou je uloženo 
tělovýchovné nářadí. Tím bych chtěl 
poděkovat všem, kteří se na projektu 
podíleli, bez nich by to nebylo mož-
né v tak krátké době zrealizovat.

Jaké další speciální třídy tam lze 
najít?

Na chemii, fyziku… Jedna vylože-
ně samostatná, kterou podle mne ni-
kde jinde nemají, je učebna biologie, 
která je v přízemí napojena na skle-
ník. Víte, já jsem vyrůstal v zahrad-
nictví a přišlo mi důležité tam ten 
skleník mít. Součástí je ale samozřej-
mě i zahrada a sad za školou, kde už 
se kope přímo do země nebo otevře-
né hřiště s kulatou dráhou, kde mů-
žou děti běhat bez omezení celý den. 
Pod pojem speciální učebna se však 
dal schovat i bazén.

To se dalo?
Architekt měl v ruce jednu ohrom-

nou moc, a to byly peníze. Stavba 
v celém areálu musela stát maximál-
ně 40 milionů, a pokud to někdo 
uměl, tak si dal velký pozor, aby ne-
stála ani o korunu méně. Když jsme 

TěSNě před dokončením stavby způsobili mladí výtržníci na sídlišti poprask. 
rozbili 50 oken novostavby, které byly vytvořeny na zakázku pro jihlavské školy.
 Foto: archiv MMJ
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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
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25
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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
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www.m-soft.cz

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

pustit pořad od začátku

pozastavit pořad

přeskakovat reklamy

videorekordér 
– nahrát až 40 hodin pořadů

sledovat předchozí pořady 
až 30 hodin zpětně

Provozovatelem televizní služby je

+TV 8 Kč

+TV 39 Kč

pokročilé 
 funkce
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NA JIHLAVSKÉM náměstí se v rámci zářijových Dnů evropského dědictví 
uskutečnila dožínková slavnost. Centrum města zaplavily stánky s různými tra-
dičními řemesly, návštěvníci mohli ochutnat i pravé poctivé, na ohni dělané lívan-
ce. A náměstí se využilo opravdu celé. Vystavily se tam i zemědělské stroje, jak 
nové, tak veteráni. Přístupné byly i památky, a to zcela zdarma.

V RÁMCI Evropského týdne mobility se uskutečnila netradiční dobrodružná 
soutěž pro nejmenší zvědavce. Podstatou Putování za jihlavským příběhem bylo 
hledání indicií v okolí jihlavské radnice, plnění úkolů a hledání pokladu. Děti zjis-
tily více o náměstí Minoritů, Židovské ulici i dvoru za radnicí. Právě tam se ukrý-
val poklad, pečlivě skrytý v truhle radničního sklepení.

STUDENT Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava Thanh 
Binh Nguyen je nejlepším mladým autolakýrníkem v republice podle soutěže Au-
toopravář junior 2019. Mladý student v rámci soutěže vyhrál 11 tisíc korun, kte-
rou se rozhodl věnovat jihlavskému školství.  Poukaz předal při osobním setkání 
přímo primátorce města. Děkujeme! Foto na str.6: Jakub Koumar

BĚHEM zářijových slavností se na kola vydaly i malé děti, a to s cyklistickou le-
gendou Josefem Zimovčákem. Při zahájení cyklojízdy předal náměstek pro oblast 
životního prostředí darovací šek ve výši 20 tisíc korun nadačnímu fondu Josefa 
Zimovčáka, který podporuje onkologicky nemocné děti. Chcete je také podpořit? 
Navštivte stránku nakoledetem.cz.

TRADIČNÍ součástí Evropského týdne mobility je Jihlavský Den zdraví. Ná-
městí opět zaplnily stánky s tematikou zdravého životního stylu. Letos však byla 
akce doplněna o rozličné sportovní zážitky. Kolemjdoucí si mohli pinknout bad-
minton, odpálit svůj první homerun nebo slanit svou první jihlavskou hradbu 
v Parku Gustava Mahlera. A to stálo za to!

DÉŠŤ se Jihlavě jako zázrakem vyhnul, přestože to bylo zpočátku pěkně napí-
navé. Závodníků se na trať šestého ročníku Jihlavského půlmaratonu nakonec vy-
dalo celkem 735. Nejrychlejším mužem letoška byl Jakub Exner a mezi ženami 
zvítězila Olga Krčálová. Nechyběl ani charitativní rodinný běh, díky němuž se vy-
bralo 20 tisíc pro nemocnou Natálku.

Putování za příběhem

Dožínky

Zlaté štědré ručičky

Zdraví horolezciVelcí běžci

Malí cyklisté
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Statutární město Jihlava zabezpečí bezplatný sběr pro občany města prostřednictvím společnosti SLUŽBY MĚS-
TA JIHLAVY, s.r.o.
Kontejnery na biologicky rozložitelný odpad budou umístěny dne 
12. 10. 2019 v době od 8:00 do 12:45 hod. v těchto lokalitách:

Pelhřimovská za Dianou Chatová oblast Handlovy Dvory

U Hřbitova – u kotelny Dvorce

Znojemská (směr do Jihlavy) Purkyňova

Rantířovská (u autobusové zastávky) Pavlovova (k zahrádkám pod garážemi) 

Do kontejneru na biologicky rozložitelný odpad lze odložit listí, větve, trávu a jiný odpad ze zeleně. Součástí svozu 
není nebezpečný odpad a objemný odpad, ten je možné zdarma odevzdat ve sběrných dvorech. 

MOBILNÍ SVOZ BIOODPADU Z CHATOVÝCH 
A ZAHRÁDKÁŘSKÝCH OBLASTÍ

Odstávky elektřiny 
do e-mailu a ihned
Mezi povinnostmi dodavatele elek-

trické energie je mimo jiné i informo-
vání odběratele o plánovaných od-
stávkách. Podrobnosti o odstávkách 
elektřiny na území města Jihlavy jsou 
pro zajištění většího komfortu obča-
nů zveřejňovány také na úřední desce 
magistrátu (https://www.jihlava.cz/
uredni-deska).

Majoritním dodavatelem elektrické 
energie v Jihlavě je společnost E.ON, 
která nabízí svým klientům možnost 
zaregistrovat se k odběru informací 
o plánovaných odstávkách elektrické 
energie. Jednoduše zadáte číslo své-
ho odběrného místa společně se svojí 
e-mailovou adresou do formuláře na 
webové stránce eon-distribuce.cz/
odstavky a tím si zajistit, že už vás od-
stávka nikdy nepřekvapí. -tz-

Na Turistickém informačním cent-
ru si opět můžete zakoupit záclonové 
sáčky na ovoce a zeleninu, cena zůstá-
vá stejná 30 Kč za kus. Novinkou v na-
bídce jsou pak lněné sáčky na pečivo a 
chléb. Jeden sáček si můžete pořídit za 
cenu 40 Kč.

Jeden člověk v České republice spo-
třebuje průměrně 400 plastových 
sáčků za rok. Jen za Jihlavu je to pak 
20 000 000 sáčků za rok. Igelitový sá-
ček má přitom dle průzkumů dobu 
užití pouze kolem 13 minut, doba 
jeho rozpadu se ovšem pohybuje ko-
lem 20 let. Na výrobu sáčků jsou čer-
pány primární suroviny a jako odpad 
významně ohrožují i volně žijící ži-
vočichy, kteří si velmi snadno spletou 
plastové sáčky s přirozenou potravou. 

Textilní sáčky opět v prodeji na TIC
V důsledku pozření těchto cizorodých 
látek obvykle dochází k bolestivým za-
žívacím problémům, které končí u vět-
šiny zvířat smrtí. Řešení je přitom tak 
jednoduché. Neberte si v obchodech 
donekonečna sáček za sáčkem, pořiďte 
si opakovaně použitelné sáčky nebo si 
je sami doma ušijte. Nakupujte poho-
dlně, bez plastu a s rozumem. Více na 
www.jihlava.cz/bezodpadu. -tz-

PRODEJ sáčků je pilotním projektem. 
V Turistickém informačním centru je 
tak k dostání pouze omezený počet, 
platí tedy zásada „Kdo dřív přijde, ten 
dřív bere“. Foto: archiv MMJ
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Moravia Lacto je úspěšnou firmou 
s kvalitní výrobou i perspektivou 
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www.mleko.cz

Jiráskova 94

586 01 Jihlava

Tel. - sekretariát: 567 584 200

O budoucnosti jihlavské mlékárny, 
o mlékárenství i o úspěších firmy js-
me hovořili s předsedou předsta-
venstva Stanislavem Coufalem.

Ten je v mlékárnách již od 1. srpna 
roku 1970, příští rok završí padesát 
let ve firmě a je jistě tím nejpovola-
nějším. 

U rozhovoru byl přítomen také 
současný generální ředitel firmy 
Martin Hudík, který doplnil slova 
předsedy o dalších směr rozvoje.

Zemědělci i na Vysočině pro-
chází řadou problémů. Jak se to 
odráží v dodavatelských vztazích?

Dělám předsedu Okresní agrár-
ní komise na Vysočině a o těch pro-
blémech samozřejmě vím. Ale mohu 
konstatovat – mléka je zatím dost. 

Samozřejmě znám aktivity Zele-
ných, ale ptám se – kdo tady zajišťuje 
tu krásu Vysočiny? Jsou to především 
zemědělci včetně těch nejmenších. 
Oni se starají o krajinu, nikdo jiný. A 
to, že je na Vysočině méně vyschlých 
míst, je jejich zásluha.

Zatím tedy problémy s dodáv-
kami mléka nejsou a doufám, že 
nebudou. V současnosti je denní 
příjem cca 350 tisíc litrů mléka 
převážně od zemědělců z Vyso-
činy a jižní Moravy.

Vyrábíte na 140 produktů. 
Kam všude je dodáváte?

Prakticky do všech obchod-
ních řetězců v ČR. Také 
vyvážíme na Slovensko, pri-
oritou je pro nás zásobení 
obchodů na Vysočině.

Jaké máte poznatky ze 
spolupráce s obchodní-
mi řetězci?

Chovají se tržně a 
samozřejmě si tvrdě kon-
kurují. Na můj vkus jich 
je v Jihlavě až moc, ale 
jak vidíme, stále se staví 
další. Zabírají tím půdu 
a to je dle mého názo-
ru škoda.

Mlékárna je pro ně 
jeden z dodavatelů. A 
vztahy jsou standardní.

Uvažovali jste o otevření vzorko-
vé prodejny?

Prodejnu jako takovou mlékárna v 
minulosti měla. Zrušili jsme ji s tím, 
že jde o nevhodné místo. Je zde sice 

hodně paneláků a sídliště se rozrůs-
tá, na druhé straně přes silnici stojí 
supermarket. 

Ale o zřízení nějaké vzorkové 
prodejny uvažujeme. Je to nějaký 

cíl, který jsme si vytýčili do 
budoucna.

Jak vznikají nové 
produkty? 

Reagujeme na poznatky obchodní-
ků a sami si také provádíme šetření o 
tom, co je v kurzu. 

Stanislav Coufal
Máme vynikající sýrařku paní Janu 

Dolákovou, která patří ke špičce 
sýrařek v republice. Například známý 
sýr Herold je jejím výrobkem. Vzni-
kl tak, že pan majitel si dovezl sýr ze 
Španělska a ten posloužil jako vzo-
rek, který paní Doláková vyladila do 
dnešní podoby sýra Herold. Nejde o 

kopírování, ale o zcela nový sýr.

Za tento sýr jste získali 
nějaké ceny…

Ano. Sýr Herold byl oce-
něn minulý rok jako nejlepší 
přírodní sýr Mlékárenským 

svazem a získal třetí místo 
za etiketu od klubu sběrate-
lů kuriozit, letos získal druhé 

místo v soutěži Mlékárenský 
výrobek roku cena médií.

Jak je pro vás obtížné prora-
zit s novým výrobkem?
Není to jednoduché a ani to 

nelze udělat rychle. Vždyť některé 
sýry potřebují i půl roku zrání a to 
nelze uspěchat.

Hlídáte si výrobní procesy?
Ano, to je běžná praxe. Ale zatím 

jsme se se „špionáží“ v mlékárenství 
u nás nesetkali. 

Nebude voda, nebude pivo. Co 
mlékárna?

Platí to podobně. Na to jsme již 
dokázali zareagovat. Povedlo se nám 
snížit výrazně spotřebu vodu při 
výrobním procesu a hledáme další 
možnosti úspory.

V republice jsou problémy s 

pracovní silou. Co nabízíte svým 
zaměstnancům – jaké benefity?

Je jich celá řada. Stabilní prostře-
dí, zajímavé finanční ohodnocení v 
závislosti na pracovním výkonu, pla-
tový postup v závislosti na odpraco-
vaných letech, vysoké příplatky za 
víkendové směny.

Dále to jsou například stravenky v 
hodnotě 90,- Kč, 25 dnů dovolené, 
docházkový bonus 1000,- Kč za kaž-
dý odpracovaný měsíc, příspěvek na 
penzijní připojištění, příspěvek na 
dojíždění a prémie do výše 15 % kaž-
dý měsíc, příspěvek na dětské tábo-
ry.

Co plánujete v blízké budouc-
nosti?

V  posledních  10  letech  Mora-
via  Lacto  a.s.  opět  výrazně  inves-
tovala.  Byly  instalovány  linky  na 
porcování  sýrů,  nová  plnicí  linka 
čerstvých  produktů  (mléko,  kysa-
ný  program, šlehačky  a  smetany)  a 
zároveň se v rámci zefektivnění pro-
vozu rekonstruovala kotelna a tech-
nologie sušárny. 

Všemi těmito kroky 
se  povedlo  výrazně  snížit  celko-

vou spotřebu vody a snížit spotřebu 
plynu a elektrické energie. Dále se 
společnost  velmi  intenzivně  zabývá 
tříděním odpadu. 

Jsme nyní tedy velmi slušně tech-
nologicky vybaveni, proto se zamě-
říme na automatizaci a robotizaci 
výroby.
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S dvouměsíčním předstihem oproti 
původně plánovanému termínu bylo 
26. srpna otevřeno nové parkoviště v 
ulici Zimní na sídlišti Horní Kosov.

Jedná se o novostavbu pro 56 osob-
ních aut, z toho jsou tři parkovací 
stání pro osoby s omezenou schop-
ností pohybu a orientace. Parkoviš-
tě navíc obsahuje odvodnění zemní 
pláně a je kolem něj osazeno trvalé 
dopravní značení.

Pro zajištění obsluhy navrženého a 
stávajícího parkoviště na ulici Zimní 
vznikla novostavba propojovací ko-
munikace v délce 83 metrů z nové-
ho parkoviště na ulici Jarní. Součástí 
výstavby parkoviště jsou i přístupové 
chodníky a nové kontejnerové stání.

„Stavět se začalo letos 20. května a 
hotovo bylo 22. srpna, kdy proběh-
la kolaudace parkoviště. Stavba byla 
nejen rychlejší, ale i levnější. Původní 
cena 4,8 milionů korun bude snížena 
o cca 280 tisíc na základě konečného 
zaměření a geometrického plánu,“ in-
formoval náměstek primátorky pro 
dopravu Petr Laštovička.

Zhotovitel, společnost Eurovia CS, 
se přitom potýkal s řadou problémů. 
Kvůli nepředpokládanému uložení 
plynovodního potrubí byla tři par-
kovací stání upravena oproti původ-
ní projektové dokumentaci se sou-
hlasem odboru dopravy. Stavebníci 
si rovněž museli poradit se špatnou 
únosností podloží a plochu pod par-
kovištěm a propojovací komunikaci 
sanovat. -tz-

Město dokončilo nové parkoviště v Zimní

OBYVATELŮM sídliště Horní Kosov začalo sloužit nové parkoviště v ulici Zimní o dva měsíce dříve. Foto: Jakub Koumar

Úterní schůzka členů vedení města 
Jihlavy s  Davidem Brennerem, ma-
nažerem společnosti Kronospan, na-
značila, že existuje cesta, jak začít ře-
šit negativní vlivy firmy Kronospan 
na život obyvatel města Jihlavy. Po 
třech hodinách jednání vznikl plán, 
který dává naději.

„Začátek jednání nebyl rozhodně pří-
jemný,“ okomentoval jednání náměs-
tek primátorky pro životní prostředí 
Vít Zeman. „Pan Brenner byl evident-
ně špatně informován o rozsahu i složi-
tosti celé situace a prakticky z prvních 
jeho slov vyznělo, že celá návštěva je 
směřována pouze k tomu, aby paní pri-
mátorka dementovala svá vyjádření, 
která rakouská televize odvysílala letos 
v červenci, a která měla údajně ovlivnit 
finanční stabilitu firmy Kronospan.“

Za tím účelem předal David Bren-
ner jihlavské primátorce i osobní 
dopis Petera Kaindla, majitele spo-
lečnosti Kronospan. „Dopis od pana 
Kaindla bohužel neodpovídá našim 
očekáváním. Věřili jsme, že získáme, 
byť i jen částečně, odpovědi na naše 
otázky, které jsme nejvyššímu vedení 
zaslali na začátku prázdnin. Není to-
tiž pravdou, že máme jako město ke 
všem potřebným informacím volný pří-
stup nebo že máme přímou možnost 
kontroly. I proto se město v minulosti 
do této problematiky nezapojovalo. 
Věřím však, že se vztah společnosti a 
města dostal do místa, kde si vzájemně 
vysvětlíme vlastní potřeby, a firma sku-
tečně začne vnímat svoji roli v rámci 
celé Jihlavy,“ uvedla primátorka Jihla-
vy Karolína Koubová.

Právě rozsah vlivu společnosti Kro-

Kronospan mění strategii, jednání pokračují

PO JEDNÁNÍ vedení města se zástupcem společnosti Kronospanu vznikl plán, 
který dává naději. Ilustrační foto: Jakub Koumar

nospan na město a jeho obyvatele se 
po politickém úvodu stal předmě-
tem následné tříhodinové diskuze. 
„Pro mne osobně i pro výsledek celého 
jednání jsou zásadní tři témata,“ uve-
dl náměstek Zeman. 

„V prvé řadě je třeba přijmout to, že  
solidnost firmy i ochota hledat nové 
formy spolupráce s městem, nebudou 
nikdy věrohodná, pokud firma začne 
stavět svá zařízení načerno, a to ze-
jména s absencí posouzení vlivu stav-
by na životní prostředí a zdraví našich 
obyvatel. Za druhé je nutné pochopit, 
že klimatické podmínky v Jihlavě i su-

rovinové zdroje není možné srovnávat 
s podmínkami v Salzburgu či jiných 
evropských státech. Je tedy zásadní, 
aby firma přizpůsobila produkci těmto 
podmínkám.“

Třetí zásadní téma pak uvedl ná-
městek pro rozvoj města Petr Lašto-
vička jednoduchým, byť důrazným 
dotazem: 

„Pokud mám v této diskuzi vůbec 
pokračovat, je pro mne zásadní vědět, 
co konkrétně dělá firma Kronospan, 
prezentující se takovouto produkcí vý-
roby a spotřebou zdrojů jako je voda či 
technická infrastruktura pro obyvatele 

města Jihlavy? Pouhé plnění zákon-
ných norem pro mne není benefit kom-
penzující veškerá negativa firmy.“

Závěry schůzky
� Společnost Kronospan navrhne 

veškerá opatření pro minimalizaci 
vlivu své činnosti na ovzduší, zdroje 
vody i technickou infrastrukturu
� Společnost Kronospan navrhne 

míru a způsob společenské odpo-
vědnosti
� Zástupci města Jihlavy a společ-

nosti Kronospan zpracují předchozí 
návrhy do jednoznačně prokazatel-
ných ukazatelů a ty budou nastaveny 
jako limity nepřekročitelné

Jednání nekončí
Práce na této strategii začaly oka-

mžitě po schůzce a v průběhu podzi-
mu proběhne další kolo jednání s již 
konkrétními výstupy.

„Pro nás to tímto samozřejmě nekon-
čí,“ uvedl v závěru Vít Zeman. „Měs-
to i nadále pokračuje v započaté práci 
průzkumu nejen vlivu Kronospanu, ale 
i celé průmyslové zóny na zdraví obyva-
tel města Jihlavy. Rádi bychom v tomto 
smyslu aktualizovali studii pořízenou v 
roce 2009, která však bude daleko více 
reflektovat současné, zejména klimatické, 
poměry města. Nyní máme na stole vý-
sledky posouzení množství odběrů vody, 
odebíráme vzorky vody Drážního potoka, 
monitorujeme ředící poměry v řece Jihla-
vě a připravujeme průzkum podzemních 
vod. Věřím, že do podzimu budeme mít 
opravdu jasně definované a odůvodněné 
požadavky pro další spolupráci,“ doplnil 
náměstek primátorky. -tz-
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Bez závazku

Akce platí do 31. 10. 2019

Optický

internet

350 Kč

100/100

450 Kč

+ DÁREK
PRO KAŽDÉHO

NOVÉHO 
ZÁKAZNÍKA

www.netbox.cz/jihlava
539 01 55 25

Mb/s
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V polovině září proběhla další 
přednáška pro sportovce na Vysoké 
škole polytechnické. Na téma Život 
sportovce a sportovní kariéra pří-
tomným poreferoval olympijský ví-
těz v moderním pětiboji z Londýna 
2012 David Svoboda. 

Přednášky určené pro jihlavské tre-
néry a sportovce pořádá zastupitel 
oblastí sportu Petr Ryška.

„Po odborných výkladech profesorů 
Pavla Koláře a Libora Vítka jsem se 
snažil, aby tato další přednáška byla 
spíše motivačně populární a zajíma-
vá jak pro trenéry, tak pro sportovce,“ 
uvedl Petr Ryška.

Přestože David Svoboda již ukon-
čil svoji kariéru, vášeň a zapálení pro 
sport mu zůstaly. První půlhodinu 
přednášky představil své úspěchy i 
neúspěchy, další hodina a půl se nesla 
v přátelském duchu – přítomní poklá-
dali otázky a olympionik odpovídal.

„Během přednášky si účastníci opět 
uvědomili, že takovéto osobní prezen-
tace jsou něco úplně jiného, než čtení 
článků v médiích či na sociálních sí-
tích. Navíc se tímto způsobem mohou 
dovědět i něco více,“ doplnil Petr Ryš-
ka, který zároveň prozradil, že další 
přednáška bude s basketbalistou a 
trenérem Michalem Ježdíkem. -tz-

Jihlavským sportovcům 
přednášel olympijský vítěz

NA VYSOKÉ škole polytechnické přednášel na téma Život sportovce a sportov-
ní kariéra olympijský vítěz v moderním pětiboji z Londýna 2012 David Svoboda 
(vlevo).  Foto: archiv MMJ

TOP
Jihlavský havířský průvod Festival Hudba tisíců Mahler Jihlava

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Vysočina Fest

Nultá generace MTB 24

Eurojack Jihlavský půlmaraton

Průvod sv. Martina Jiné:

!
!

Jaká akce vás jako první napadne, když se řekne Jihlava? Nezáleží jestli je sportovní nebo kulturní, 
záleží na pocitu! Zapojte se do veřejného průzkumu a sdělte nám tři akce, které jsou pro Jihlavu 
ikonické. A pokud tu vlastní oblíbenou v seznamu nenajdete, sdělte nám vlastní! 
Hlasovat můžete od 1. do 31. října. 
Hlasujte prostřednictvím facebookové stránky @mestojihlava nebo na https://extranet.jihlava-ci-
ty.cz/anketa/ a kdo si dá tu práci a přinese tento odstřihnutý hlasovací lístek s vlastní volbou na 
Turistické informační centrum, Masarykovo náměstí 2,  dostane malý dárek!

TOP!
Hlasujte pro TOP! akci Jihlavy

POZVÁNKA
NA CELOEVROPSKY ORGANIZOVANOU AKCI - VYCHÁZKU 

PODZIMNÍ FESTIVAL PTACTVA

Mladí čápi černí - foto Karel Ženíšek

SRAZ
Dne 6. 10. 2019 v 9,00h na hrázi Hellerova (Panského) rybníka na 

Dolině při ul. S.K.Neumanna v Jihlavě

TRASA
cca 5 km 

S SEBOU
dalekohled, svačinu a dobrou obuv 

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT
ukázka krmení hendikepované poštolky, soutěž pro děti a procházka 

krásnou podzimní přírodou

KDO VÁS POVEDE
Bára Kolmanová (tel. 606 885 091)
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Altoma HB s.r.o., Na Ostrov  28, 580 01 Havlí k v Brod

tel.: 569 422 522, fax: 569 422 523 www.altomahb.cz

2.890 Kč

AKČNÍ CENA
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První osídlení Jihlavy, tak-
zvaná Stará Jihlava vedla od 
Jánského kopečku směrem 
k Polenské ulici. Důkazem 
je unikátní nález hrnčířské 
pece, který objevili archeo-
logové z jihlavského praco-
viště brněnské společnosti 
Archaia. V hrnčířské dílně, 
která dnes leží metr a půl 
pod zemí, se ve 13. století 
vyráběly nádoby pro měšťa-
ny i horníky. Nalezena byla 
při výkopech základů pro 
bytový dům v ulici U Skály. 
„Takový nález člověk objeví 
jednou za život,“ říkají arche-
ologové Jakub Těsnohlídek 
a Šimon Kochan, kteří nález 
dokumentují.

Aneta Hrdličková ז

Jak jste pec našli?
JT: Nález objevil Šimon Kochan, 

když se stavební stroj zabořil do 
země. Všiml si, že usekl asi pětinu 
hliněné pece. V peci jsme nalezli 
úlomky i celé kusy hliněných nádob 
z druhé poloviny 13. století.

ŠK: Pec jsme zachytili z její zadní 
části, kopali jsme tedy odzadu, kde 
byl komín a prostor topeniště a top-
ného kanálu. Před ním byla ve stře-
dověku pecní jáma, kudy hrnčíř vklá-
dal dřevo na topení.

Největší archeologický nález  
v krajském městě za posledních 25 let

Prodej bytů a pronájem  
nebytových prostorů

Statutární město Jihlava, Masary-
kovo nám. 1, 586 01 Jihlava

zveřejňuje záměr
pronajmout nebytové prostory 

v přízemí domu  ז Matky Boží 
16 v Jihlavě, nebytovou jednotku 
č. 1240/9 s částí nebytové jednotky 
č. 1240/8, 51,30 m2, býv. prodejna 
potravin, drogerie a domácích potřeb, 
minimální nájemné po slevě 95.000 Kč 
za rok

Bližší informace jsou k dispo-
zici na www.jihlava.cz, na tel. 

565 592 631, příp. na Majetkovém 
odboru Magistrátu města Jihlavy, 

Hluboká 8, Jihlava. Statutární měs-
to Jihlava si vyhrazuje právo změnit 

či doplnit tyto záměry, příp. od 
nich odstoupit. 

Statutární město Jihlava dále 
zveřejňuje záměry

výběrovým řízením formou dražby 
dne 13. 11. 2019 s uzávěrkou žádostí 
dne 11. 11. 2019

pronajmout nebytové prostory
v přízemí domu  ז Divadelní 4 

v Jihlavě, 98,60 m2, býv. prodejna Prv-
ní telefonní, energetická náročnost 
budovy dle PENB: G, 254 kWh/(m2.

rok), minimální nájemné 112.601 Kč 
za rok

v přízemí domu  ז Matky Boží 22 
v Jihlavě, 105 m2, býv. prodejna ETA,  
energetická náročnost budovy dle 
PENB: F, 192 kWh/(m2.rok), mini-
mální nájemné 221.340 Kč za rok

prodat pozemky (z hlediska 
územního plánu vhodné k výstav-
bě)

k.ú. Antonínův Důl ז , p.č. 62/1, 
p.č. 64/3 a dále navazující pozemek 
p.č. 379/1 k.ú. Pávov, celkem 1.090 
m2, minimální kupní cena 1.519.200 
Kč

k.ú. Jihlava ז , p.č. 830/1, 1.202 
m2, minimální kupní cena 1.926.500 
Kč

Bližší informace včetně pod-
mínek výběrového řízení budou 
k dispozici na www.jihlava.cz, na 
tel. 565 592 631 – pronájem neby-
tových prostorů, tel. 565 592 646 
– prodej pozemků, příp. na Majet-
kovém odboru Magistrátu města 
Jihlavy, Hluboká 8, Jihlava.  

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

Takže to byla náhoda, že stavaři 
vzali jenom pětinu?

ŠK: Bylo to spíše štěstí, že vzali tak 
málo, ale nevíme, jestli druhá pec ne-
byla třeba hned vedle.

Co bylo na místě dříve?
ŠK: Pec se nachází přibližně 300 me-

trů vzdušnou čarou od Jánského kos-
tela, což znamená od místa, kde byla 
první jihlavská osada. Ta byla založena 
kolem roku 1200, tedy ještě předtím, 
než vznikla nová Jihlava s opevněním 
kolem dnešního Masarykova náměs-
tí. Věděli jsme, že na místě osada před 
vznikem fungovala, ale nevěděli jsme, 
že byla i v tomto místě.

JT: Osídlení je totiž známé hlav-
ně tím, že se po vzniku nové Jihlavy 
táhlo po Srázné ulici nahoru, což je 
i archeologicky potvrzené. Ale že 
osídlení vedlo od Jihlavy směrem 
k dnešnímu Hlavnímu nádraží a 
k Polenské ulici, to jsme nevěděli.

A co jste tedy konkrétně na místě 
našli?

ŠK: Jedná se o pec, která je i se vsád-
kou. To znamená, že hrnčíř na kruhu 
vytočil keramiku, kterou pak začal pá-
lit. Výpal se mu ale zřejmě nepovedl, 
našli jsme úlomky, které jsou přepále-
né i nedopálené. Nejspíše došlo k po-
kažení výpalu, nejspíš si i sám hrn-
číř řekl, že se mu v této peci nedaří a 
opustil ji. Možná se zřítila sama. Je to 
úžasné, protože díky nálezu můžeme 
zkoumat i výrobní technologie.

JT: Sledovat deformované nádoby 
je zajímavé i z technologického hle-

diska. Jak byly v peci naskládány a vy-
staveny velkému žáru výpalu, jak se při 
možném spadnutí pece nádoby rozbi-
ly. Byly tam i hrnce, které měly kruho-
vé ústí, ale tím tlakem jsou z nich ovály 
nebo mají ústí nakřivo.

K čemu nádoby sloužily? 
JT: Keramika je z druhé půlky 13. 

nebo začátku 14. století. Velice pěkně 
nám to chronologicky koreluje třeba 
s nálezy, které nacházíme ve Starých 
Horách u Jihlavy. Například loni jsme 
našli totožné hrnce při výzkumech 
v rámci výstavby mateřské školy Na 
Dolech – byly v zaniklých hornických 
obydlích. Je dost pravděpodobné, 

že tato dílna zásobovala jak jihlavské 
měšťany v nově vzniklém městě, tak i 
hornickou lokalitu.

A jak vypadalo okolí?
JT: Na sousedním profilu jsme 

mimo to narazili i na objekt, který je 
pravděpodobně suterén nadzemního 
domu nebo sklad pro hlínu. To bude-
me zkoumat v dalším týdnu. 

ŠK: Nález také ukazuje další zajíma-
vost, dříve byly provozy hrnčířů spíše 
za městem. Za prvé to bylo spíše nuz-
nější řemeslo, ale hlavně kvůli vzniku 
požáru z pecí.

Byli v Jihlavě i další hrnčířské díl-
ny?

ŠK: Ano, v devadesátých letech byla 
objevena jedna dílna v Křížové ulici. 
Byla sice postavena uvnitř hradeb, ale 
hned u jejich okraje, dál od zástavby. 
Snažili se je vytlačit mimo dřevěné 
domy.

JT: Přesně tak, tato pec je první vzác-
ný nález po 25 letech.

A proč byla pec posazena tak hlu-
boko v zemi?

ŠK: Hrnčíři využívali terénu. Pece 
byly zahloubeny většinou do svahu, na 
návětrné straně, aby pec mohla lufto-
vat a měla tah.

JT: Na profilu nálezu bylo pěkně vi-
dět, že se hrnčířský areál nacházel na 
úrovni původního rostlého terénu. 
Hrnčíř si zahloubil pec i dílnu asi metr 
pod terén, nad kterým vystupovala 
pouze kupole s ústím komína.

Na místě se tedy v průběhu let už 
nic nestavělo…

JT: Po tom, co byla hrnčířská dílna 
opuštěna, se na místě žádné další osíd-
lení nenacházelo. Vytvořil se tam půdní 
typ ornice, o hloubce asi 30 až 40 cen-
timetrů a potom až někdy ve 20. století 
vznikly velké navážky, pravděpodobně 
s výstavbou domů, které tam stojí dnes. 
Od středověku do novověku tam byla 

louka nebo pole a další dosídlení se 
tam vrátilo až v současné době.

Co bude s pecí dál?
ŠK: Svým způsobem tam zůstane. 

Obložíme ji geotextilií, zasypeme ji a 
necháme ji pro další generace na reviz-
ní výzkum.

JT: Určitě budeme v tomto oko-
lí v rámci záchranné archeologie více 
ve střehu. Co se týče této stavby, jsme 
domluveni se stavbyvedoucím, že je 
nebudeme brzdit a oni nám umožní 
dokumentaci místa v klidu dodělat. 
Jezdíme tam tedy buď ráno než začnou 
vrtat, nebo odpoledne potom, co už 
sbalí stroje. Vzájemně si nepřekážíme.

Jak se vůbec při archeologickém 
nálezu standardně postupuje?

JT: Pokud je stavba dobře připra-
vena a včas ohlášena, tak se s arche-
ologickým výzkumem dá počítat 
dopředu. Pak se dá dokumentace 
nálezu stihnout ještě, než samotná 
stavba začne. Průšvih ale je, když 
stavba začne ohlášení a archeolo-
gický ústav nebo jiná archeologická 
instituce zjistí náhodou. Pak se totiž 
musí začít s výzkumnou prací až po 
začátku stavby a ta se tím pozdrží. 
Naštěstí se to ale stává málo.

unikátní nález hrnčířské pece, který objevili archeologové z jihlavského praco-
viště brněnské společnosti Archaia.  Foto: archiv MMJ

Archeologové Jakub těsnohlídek a Šimon kochan při rozhovoru s redak-
torkou nJr Anetou hrdličkovou.  Foto: archiv MMJ
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Týden 
sociálních 

služeb7.–13. 10. 2019

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

OCENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Pondělí 7. října 10:00–16:00

Úterý 8. října 10:00–16:00

Čtvrtek 10. října

Pátek 11. října

Středa 9. října

10:00–16:00

10:00–16:00

 od 15:00

Statutární město Jihlava
Vás zve na 5. ročník akce

Vaše spokojenost 
– naše radost

Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace | 
Žižkova 106, Jihlava 
Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. | Vrchlického 57, Jihlava
Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. | Chlumova 3, Jihlava
DS Stříbrné Terasy o.p.s. | Havlíčkova 34b, Jihlava 
Oblastní charita Jihlava, Adapta – odlehčovací služba | Mahenova 16, Jihlava
Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. | Úprkova 6, Jihlava
F POINT z.s. | Masarykovo náměstí 34, Jihlava
INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú. | Sasov 15, Jihlava 

Domov pro seniory Jihlava – Lesnov, příspěvková organizace | Pod Rozhlednou 
10, Jihlava – Den otevřených dveří s příjemným posezením s klienty a sociálními 
pracovníky
Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace | Královský vršek 9, 
Jihlava 
Senioři České republiky, z.s., Městská organizace Jihlava | Karoliny Světlé 11, 
Jihlava
Bílý kruh bezpečí, z.s. | Žižkova 13, Jihlava
Tyflo ČR o.p.s. | Fritzova 2, Jihlava
VOR Jihlava, z.ú. | Komenského 36a, Jihlava
Občanská poradna Jihlava, z.s. | Žižkova 13, Jihlava
Alzheimercentrum Jihlava, z.ú. | Romana Havelky 13, Jihlava 
Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková 
organizace | Pod Příkopem 4, Jihlava

Oblastní charita Jihlava, Terénní programy SOVY | Žižkova 108, Jihlava
Oblastní charita Jihlava, Centrum U Větrníku – kontaktní a poradenské centrum 
pro osoby ohrožené drogovou závislostí | U Větrníku 17, Jihlava
Oblastní charita Jihlava, Erko – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež | 
Žižkova 108, Jihlava
Oblastní charita Jihlava, Klubíčko – sociálně aktivizační služby pro rodiny  
s dětmi | Žižkova 108, Jihlava
Oblastní charita Jihlava, Vrakbar Jihlava – nízkoprahové zařízení pro děti  
a mládež | sídliště U Pivovaru, Jihlava (12:00–16:00 hodin)
Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. – KRIZOVÉ CENTRUM JIHLAVA | Štefánikovo 
náměstí 2, Jihlava
Tyfloservis, o.p.s. | Benešova 46, Jihlava
SK VODOMÍLEK, z.s. | Evžena Rošického 6, Jihlava (17:00–18:00 hodin)

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný 
spolek – Oblastní odbočka SONS ČR, z.s. v Jihlavě | Nad Plovárnou 5, Jihlava
TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. | Brněnská 8, Jihlava
Domácí hospic Vysočina, o.p.s. | Žižkova 89, Jihlava
Centrum pro podporu integrace cizinců pro Kraj Vysočina | Tolstého 15, Jihlava
ŽIVOT 99 – Jihlava, z.ú. | Žižkova 98, Jihlava

Veřejné ocenění zaměstnanců v sociálních službách ve velké gotické síni 
jihlavské radnice | moderuje Ondřej Rázl | vystoupí Hudební sdružení Gymnázia 
Jihlava a skupina DRUMBAND z Denního a týdenního stacionáře Jihlava 

www.jihlava.cz
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Cílem vzdělává-
ní v Meruzalce je 
poskytnout dětem 
možnost růstu ve 
speciálně připra-
veném prostředí. 
Klademe důraz na 
jedinečnost, kvalitní vzájemné vztahy, 
zodpovědnost, zájem a samostatnost. 
Škola i rodina se podporují. 

Meruzalka – Montessori mateřská 
škola a základní škola v Jihlavě, o.p.s. 
přijímá do MŠ děti od dvou let. Do ZŠ 
děti od 1. do 5. třídy.

Pro dospělé pořádáme 
přednášky, work-

shopy, semináře i kurzy 
o Montessori pedagogi-

ce a jiných tématech 
s inspirativní filosofií. 

Rodiče s dětmi zveme na Kroužek 
práce s pomůckou 16 – 17:30 hod. 

Jihlava úterý / Netín pondělí 

Meruzalka – Montessori základní ško-
la v Polné přijímá děti od 1. do 9. třídy.
Dětská skupina Zázraky v Netíně pro 
děti od jednoho do 6 let.

www.meruzalka.cz 
Montessori školy na Vysočině

montessori škola - místo, které tepe v rytmu harmonického života

Kontakty:www.meruzalka.cz, infomeruzalka@seznam.cz, tel.: 603 862 950
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po ádá pro širokou ve ejnost 

H

st eda 9. 10. 2019 

od 12:00 do 17:00 

Hradská 276, Humpolec 396 01

školní zahr

KDY?

KDE?

Vyberete si a ochutnáte výrobky 

 
 

Inspirov a

www.stredniskola.com
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Jedna z největších legend českého hokeje, rekordman v počtu startů za ná-
rodní tým, trojnásobný mistr světa, dvojnásobný držitel stříbrné medaile z 
olympijských her a sedminásobný mistr české nejvyšší soutěže s Duklou Jih-
lava. Řeč je o Jiřím Holíkovi, který 9. července oslavil 75 let. 

Legendě českého hokeje pogratuloval před zahájením zápasu Dukla – Be-
nátky v polovině září jednatel Dukly Jihlava Bedřich Ščerban, náměstek 
primátorky města Jihlavy Petr Laštovička a další legenda, olympijský vítěz 
z Nagana a současný předseda Návrhové komise Síně slávy českého hoke-
je Dominik Hašek. -tz-

Dukla popřála Jiřímu Holíkovi 
k 75. narozeninám

LEGENDĚ českého hokeje Jiřímu Holíkovi popřál Dominik Hašek i náměstek 
primátorky Petr Laštovička. Foto: archiv MMJ

Je odehrána polovina fotba-
lových bojů ve II. lize, tudíž 
přichází ideální chvíle na dílčí 
hodnocení sezóny z pera ředi-
tele klubu Jana Staňka. 

Aneta Hrdličková ז

Nakolik jste spokojen s výkony 
prvního týmu a s dosaženým bo-
dovým ziskem?

Na širší hodnocení je ještě brzy, a 
i když dílčí učinit mohu, ve finále je 
zásadní výsledek po 30. kole. Určitě 
je patrné, že soutěž bude strašně vy-
rovnaná. V našich výkonech vidím 
spoustu pozitivních věcí, které asi 
převažují nad těmi negativními. To 
neznamená, že jsem ale nějak zásad-
ně spokojen. Na to, jakou sílu jsme 
v některých zápasech ukázali, máme 
bodů minimálně o 4 méně, než jsme 
mohli získat.

Odráží vstup do sezóny Vaši 
představu na startu ligového roč-
níku?

Je potřeba připomenout, že náš 
tým prošel opět poměrně zásadní 
proměnou, a to již počtvrté v řadě. 
Tentokrát to nebylo ani tak díky pro-
deji hráčů, ale spíše to bylo dané po-
čtem hráčů, které jsme měli na hos-
tování, nebo i počtem hráčů, kterým 
u nás končila smlouva. 

Již před sezónou jsme však věřili, že 
se nám podařilo sestavit konkuren-
ceschopný tým a zatím se to celkem 
potvrzuje. Určitě mě potěšilo, že se 
nám docela daří hrát náročný a zají-
mavý fotbal. Paradoxně s Hradcem, 
kde jsme předvedli ve větší části 
utkání dominantní výkon, jsme cel-

Ředitel klubu Jan Staněk:  
Pozitiva převažují nad negativy

Jan 

Staněk

kem vysoko prohráli. Tam mě zkla-
mali konkrétní hráči a jejich zbyteč-
né individuální chyby. 

Celý tým jednoznačně selhal ve 
Varnsdorfu. Zatím mě těší některé 
slibné výkony našich odchovanců ať 
už v sezóně nebo v přípravě. Dou-
fám, že budou nadále a ještě tvrději 
pracovat, aby mužstvo táhli a pus-
tili se po stopách našich hvězdných 
odchovanců do českých top klubů. 
Stejně tak mne těší, že se podařilo 
zapracovat posily a teď od nich bu-
deme očekávat rostoucí výkonnost.

Může současný tým bojovat o 
postup do nejvyšší soutěže? 

Jsem přesvědčen, že v tomto slože-
ní tým o čelo tabulky bojovat bude. 
Proto doufám, že změn již v zimě 
moc nenastane.

Naplnily se Vaše představy z hle-
diska doplnění kádru? 

Z hlediska doplnění kádru nebudu 
spokojený nikdy. Na druhou stranu 
si myslím, že na naše možnosti jsme 
se celkem trefili, a to jak z hlediska 
zařazení odchovanců, tak do hráčů, 
které jsme přivedli. Jelikož se to po-
vedlo už několikrát po sobě, je nej-
větší závazek to i na příště zopakovat. 
Je to o to těžší, že na přestupy v zása-
dě žádné prostředky nemáme.

Červencový třetí ročník meziná-
rodních hasičských závodů Firefigh-
ter Combat Challenge (FCC) byl 
pro Jihlavu úspěšným hned v několi-
ka ohledech. Nejenže se zde krajské 
město Vysočiny pomocí hasičů spo-
jilo se současným partnerským měs-
tem Zgierz v Polsku. Viliam Klein, 
příslušník jihlavské stanice Hasičské-
ho záchranného sboru kraje Vysoči-
na, dostal pozvání od vedoucího bě-
loruské výpravy na závody FCC do 
běloruského Minsku, odkud si s čes-
kou výpravou hned napoprvé přivezli 
pět medailí.

„V termínu závodů se konal i můj sr-
deční závod v Telči, který jsem bohužel 
musel oželet. Jiní hasiči si ho však nene-
chali ujít, a tak se do Běloruska vydala 

jen malá část pozvaných. Odjeli jsme 
tam bez větších ambicí a vrátili jsme 
se jako jeden z nejúspěšnějších týmů,“ 
uvedl Viliam Klein.

Závodníky měla česká delegace 
pouze tři. Viliama Kleina z Jihlavy, 
který získal dvě třetí místa, Hanu 
Havlíčkovou ze Sboru dobrovol-
ných hasičů Zlatá Olešnice, která 
získala zlatou, stříbrnou i bronzo-
vou medaili a Miroslava Bloudka 
z polenské stanice vysočinských 
hasičů.

Ihned po návratu se s úspěšným 
jihlavským hasičem pro gratulaci se-
šel náměstek primátorky Petr Lašto-
vička. Čtvrtý ročník FCC se v Jihla-
vě uskuteční i příští rok, a to od 10. 
do 11. července 2020. -tz-

Nejvíce medailí dovezli Češi

ÚsPĚšNý tým z České republiky v Bělorusku vedl hasič Viliam Klein z Jihlavy.
 Foto: archiv MMJ

Znáš ten pocit, 
když někomu řekneš ne!? 
Jak tě to rozechvěje, jak tě 
to posílí, jak tě to osvobodí. 
Dopřej si ten pocit! 
Řekni ne igelitkám, 
řekni ne vodě z petky, 
plastovým uchošťourům, 
prostě nepotřebuješ tretky, 
letáky a haldy dalších zbytečností. 
Prostě nepotřebuješ… 
Jde to bez odpadu, 
beze všeho.

jihlava.cz/bezodpadu
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15/10 2019
19.00 hodin

Rezervace vstupenek do 11. 10. 2019 – matulova@helenin.cz, tel.:  567 584 121

„
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Máte připomínku k současným událostem ve městě? Chcete veřejně vy-
jádřit svůj názor k aktuální situaci, radnici či obyvatelům něco vzkázat, po-
děkovat, postěžovat si? Napište nám! Příspěvky můžete posílat na adresu 
redakce@jihlava-city.cz. -tz-

Napište nám …

Do Pávova zatím vede jen staveniště! Přestože se cyklostezka do průmys-
lové zóny na Pávov zdá dokončená, stále neproběhlo převzetí díla a místo je 
stále staveništěm. A na staveniště platí zákaz vstupu, proto prosíme, aby se 
cyklisté ještě na cyklostezku zatím nevydávali. Až budou vyřízeny všechny 
papíry, budeme Vás o slavnostním otevření informovat. Děkujeme!

Reakce veřejnosti:
Nutil Petr: To je hezký. Takže otevření cyklostezky bude zřejmě s prvním 

letošním sněhem.
Rudolf Lang Nutil: Petr to nevadí, aspoň se poradne otestuje i nová kovo-

vá sjezdovka z Pávovského mostu 
Martin Dobrovolný: Rudolf Lang konečně má Jihlava bobovou dráhu 
Ondra Bulant: A hlavně by všechny zajímalo jak budou po mostě jezdit 

třeba na kolečkových bruslích. -tz-

Z oficiálního facebooku  
města Jihlavy

Na konci prázdnin vypršel termín 
pro odevzdání návrhů na podobu 
Horácké multifunkční arény. Návr-
hy šesti architektonických kanceláří 
byly během září vyhodnoceny, vítěz-
ný projekt představí město Jihlava 2. 
října na tiskové konferenci ve stávají-
cím Horáckém zimním stadionu.

„Součástí tiskové konference bude i 
vernisáž výstavy jednotlivých návrhů, 
které přijedou zástupci ze zúčastně-
ných kanceláří osobně představit. Poté 
se mohou návštěvníci zúčastnit diskuze 
nejen nad oceněnými návrhy. Ukáza-
lo, se že bylo dobře uspořádat soutěž, 
protože jsme dostali 6 někdy velmi 
odlišných podhledů na jedno zadání a 
mohli jsme z této palety pohledů vybí-
rat a nespoléhat se jen na jedno řešení, 
jak by tomu bylo při zadání jednomu 
architektovi. Všechny tři oceněné ná-
vrhy si dovedu představit, že by bylo 
možné realizovat,“ uvedl radní David 
Beke, manažer výstavby Horácké 
multifunkční arény.

Po představení návrhů bude za-
hájeno jednání se zástupci vítězné 
architektonické kanceláře o pod-
mínkách další spolupráce. „Smlou-
va s vítězem by mohla být podepsána 
koncem roku,“ naznačila primátorka 
města Karolína Koubová.

Město vyhlásilo architektonickou 
soutěž letos v dubnu. Hlavním před-
mětem bylo zpracovat návrh řešení 
multifunkčního objektu Horácké 
arény s parametry pro extraligu led-
ního hokeje, zázemím pro další spor-
ty a kulturní i společenské akce, a to 
na místě stávajícího Horáckého zim-
ního stadionu.

Zadání však obsahovalo i konkrét-
ní podmínky, jako je kapacita stadio-
nu, možnost multifunkčního využití 
ledové plochy, zkvalitnění prostor 
v okolí, napojení na dopravní infra-
strukturu i ohleduplnost vůči parku 
Smetanovy sady.

„Multifunkční aréna by měla kromě 
ledních sportů být místem také pro 
další akce a halové sporty, velké kon-
certy, plesy či muzikály na ledě. Počítá 
se také s využitím pro tematické krát-
kodobé výstavy či veletrhy. Je pro nás 
důležité, aby návrhy počítaly s maxi-
málně rychlou a flexibilní přestavbou 
ledové plochy pro ostatní akce tak, aby 
byla snadno flexibilně využitelná i bě-
hem zimní sezóny. Arénu budujeme 
jako objekt lokálního i krajského vý-
znamu, však s potenciálem pro uplat-
nění i v měřítku vyšším, například re-
publikovém,“ přiblížil při vyhlášení 
soutěže David Beke. -tz-

Novou arénu navrhlo 6 architektů

VýSledky architektonické soutěže budou představeny 2. října. 
 Foto: archiv MMJ

V rámci dne bude vstup na Bránu Matky Boží a do Domu Gustava Mahlera 
zdarma!

Jihlavská Turistická informační centra (TIC) letos pořádají první samostat-
nou akci v rámci Asociace turistických informačních center České republiky. 
Cílem akce je představit práci TIC, která jsou nezbytnou součástí podpory 
a rozvoje cestovního ruchu v Jihlavě. Dne 24. října se můžete v rámci Dne 
turistických informačních center dostat zdarma na Bránu Matky Boží i do 
Domu Gustava Mahlera. -tz-

Den turistických informačních 
center – vstup zdarma
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Zátiší
Irena Wagnerová
vernisáž 1. 10. 2019 v 17:00
Výstava potrvá od 2. 10 do 23. 11. 2019

Dům Gustava Mahlera I Znojemská 4, Jihlava I út–so 9–12, 12:30–17 
www.mahler.cz facebook.com/mahler.jihlava

Výstava OD P� VĚKU PO � KETU

Ve dnech 23. 9. až 14. 10. 2019 
bude k vidění v prostorách MIC 
jihlavské radnice na náměstí vý-
stava o předcházení vzniku odpa-
dů, historii vývoje obalů s názvem 
OD P� VĚKU PO � KETU. 
Jedná se o zajímavý pohled na 
historii vývoje typů obalů, které 
lidstvo provází od nepaměti. 

Na putovní výstavě se spolu 
s Krajem Vysočina podílí kolektiv-
ní systémy pro nakládání s obaly, 
pro zpětný odběr elektrozařízení 
a baterií a Střední umělěckoprů-
myslová škola Jihlava – Helenín.
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Výstavy

Muzeum Vysočiny,  
Masarykovo nám. 57/58,  

tel. 567 573 880,  
e-mail: muzeum@muzeum.ji.cz, 

http://muzeum.ji.cz/.
do 13. 10. 
JIHLAVSKÝ HAVÍŘSKÝ PRŮ-

VOD ANEB ARCHEOLOGICKÉ 
MUZEJNÍ HAVÍŘENÍ

Prezentace dětských havířských 
krojů a nejnovějších archeologic-
kých nálezů v Kraji Vysočina.

do 13. 10. 
IKONY – TAJUPLNÝ SVĚT 

PRAVOSLAVÍ
Výstava představí tajemné kouzlo 

pravoslavných ikon a chrámů.
do 3. 11. 
PĚŠÁCI UMĚNÍ
Kovové plastiky Huga Jonáše a ob-

razy Pavla Bezděčky
11. 10. – 17. 11.
ŽIVOT A DÍLO – HANS CA-

NON OTEC A SYN
Výstava návštěvníkům představí 

dva umělce, otce a syna, kteří jsou 
jihlavské veřejnosti téměř neznámí.

17. 10. – 1. 12.
Martin Srb a Adolf Absolon – 

Nejen známková tvorba
Prezentace známkové a volné tvor-

by tvůrců poštovních známek.
24. 10. - 26. 1.
Z VELKÉ MORAVY AŽ DO NE-

PAMĚTI A ZPĚT
Soubor fotografií doc. Mgr. Petra 

Francána doplněný ukázkami velko-
moravských archeologických nálezů 
ze sbírek muzeí v České republice.

do 28. 10. 
OD DETAILU PO PANORAMA 

Z MOBILU I KOMPAKTU
Výstava autorských fotografií Olgy 

Žákové.
Kavárna Muzeum.
31. 10. – 8. 12. 
TANČÍME A HRAJEME
Fotografie z představení tanečních, 

divadelních a hudebních skupin 
Denního a týdenního stacionáře Jih-
lava. Kavárna Muzeum.

OGV, Masarykovo nám. 24, tel. 567 
309 722, www.ogv.cz

5. 9. – 13. 10. 
JIHLAVŠTÍ STAVITELÉ VLAST-

NÍ RUKOU
Desítky ručně kreslených historic-

kých plánů čelních fasád vybraných 
jihlavských domů, postavených na 
přelomu 19. a 20. století z pera vý-
znamných jihlavských stavitelů. 
OGV, Masarykovo náměstí 24

3. 9. – 13. 10.
VVVV | Vyvážený výběr výtvar-

ných vitamínů
Práce studentů SUPŠ Jihlava-Helenín.
OGV, Masarykovo náměstí 24

OGV, Komenského 10,  
tel. 567 301 680, ředitel 567 301 681, 

e-mail: ogv@ogv.cz

6. 6. – 13. 10.
JAKÉ HRANICE?
Výstava představí díla významných 

umělců, kteří našli inspiraci nebo 
azyl za hranicemi, a zároveň se poku-
sí propojit výtvarné umělce s cizinci 
žijícími v ČR.

3. 10. 2019 v 17 hodin  
Diskuze k výstavě Jaké hranice?
Dokáže výtvarné umění nějakým 

způsobem přispět k integraci cizin-
ců? A jaká by byla historie českého 
výtvarného umění bez přispění za-
hraničních umělců?

Vstup zdarma.
12. 9. – 13. 10.
MARTIN HEROLD – ENKLÁVA
Výstava se volně inspiruje historic-

kou skutečností, že Jihlava byla ně-
meckou jazykovou enklávou.

OGV – Galerie Alternativa, Ko-
menského 10

Městská knihovna Jihlava, Hluboká 1, 
www.knihovna-ji.cz

2. 10. – 29. 11.
JIHLAVA BEZ ODPADU 
Výstava Odboru životního prostře-

dí Magistrátu města Jihlavy.

Jihlavská radnice, Masarykovo nám. 1, 
www.jihlava.cz

23. 9. – 14. 10. 
OD PRAVĚKU PO RAKETU
Interaktivní výstava o předcházení 

vzniku odpadů, historii vývoje obalů 
a kreativním zpracování tématu re-
cyklace studenty z Helenína.

15. 10. – 15. 11.
DEVADESÁTKOVÁ POSTMO-

DERNA A JEJÍ DOZVUKY V JIH-
LAVĚ

Soubor vystavených fotografií bude 
obsahovat vizuálně ucelený komplex 
architektonických objektů, nacházejí-
cích se na území města Jihlavy. Jedná 
se o stavby či doplňky staveb, posta-
vených v jednotném stylu zhruba od 
počátku devadesátých let 20. století.

Kurátorka: Mgr. et Mgr. Michaela 
Pacherová

Autor fotografií: Mgr. Šimon Ko-
chan

Vernisáž 15. 10. 2019 v 17 hodin.

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

e-mail: mahler@jihlava-city.cz,  
www.mahler.cz. 

2. 10. – 23. 11. 
IRENA WAGNEROVÁ – ZÁTIŠÍ
Nalezená krása a kouzlo věcí ukry-

tých v zákoutích domova jihlavské 
akademické malířky.

Vernisáž: 1. 10. 2019 v 17.00 
(vstup volný)

Vstupné: 25,- (s akreditací MFDF 
Ji.hlava vstup zdarma)

Galerie Nonstrop,  
ul. Malá Lazebnická

10. 9. – 31. 10.
Maciej Łukasz Zapior – SOLA-

ROGRAFIE

Fotografie Nonstop
Kostel Povýšení sv. Kříze
10. – 30. 10. 
LEONARDO DA VINCI – PO-

SLEDNÍ VEČEŘE
Rekonstrukce světoznámého obra-

zu očima akademického malíře Sta-
na Lajdy.

Kromě rekonstrukce obrazu Po-
slední večeře budete mít možnost 
vidět ještě několik desítek obrazů, 
které vznikly při práci na tomto 
díle. 

Součástí výstavy bude i videopro-
jekce.

Vernisáž 10. 10. 2019 v 18 hodin.
Otevírací doba pro veřejnost:
11. – 12. 10., 15. 10., 17. – 19. 10., 

22. 10., 24. – 30. 10. Od 13 – 17 ho-
din.

Vstupné 20 Kč.
Objednávky pro ZŠ na čísle 567 

584 121 nebo matulova@helenin.cz

DKO Jihlava, Tolstého 2, www.dko.cz 
19. 9. – 30. 11. 
LaPapula – SAMETOVÉ POD-

ZEMÍ
Výstava k 30. výročí Sametové re-

voluce. Autorkou vystavených obra-
zů je výtvarnice z Jihlavy známá pod 
pseudonymem LaPapula. Spojují-
cím obsahovým prvkem všech umě-
leckých děl jsou portréty lidí, kteří 
proti totalitě bojovali aktivní činnos-
tí v undergroundu.

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

www.zoojihlava.cz
celoročně
ZVINO VA AFRICA
Prodejní výstava originálních dře-

věných soch ze Zimbabwe.
Africká vesnice Matongo – areál

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

e-mail: mk-galerie@mk-galerie.cz
19. 9. – 30. 10. 
JIŘÍ SLÍVA – MIRACLE 
Výstava grafiky známého karikatu-

risty, ilustrátora zahrnuje více jak 20 
děl z posledního autorova tvůrčího 
období.

Hotel Gustav Mahler, Křížová 4, 
www.hotelgmahler.cz

3. 9. – 31. 10.
OLEJOMALBY JARKY TOMIŠ-

KOVÉ
Prodejní výstava obrazů.

Bez obav, Husova 16,  
www.stacionar-jihlava.cz

Výtvarná dílna a prodejní galerie 
Denního a týdenního stacionáře Jih-
lava, příspěvková organizace

otevřeno po – pá 9 – 12 a 13 – 17. 
do 31. 12. 
ROZFOUKANÉ OBRÁZKY Mi-

chaely Matějů

Divadlo Na Kopečku, Brněnská 54
do 30. 10. 
„Co se děje, co se děje, sluníčko 

se na nás směje“
Obrázky Honzy Volfa, DNK – 

foyer a Violka.

Galerie Příšerky, Benešova 8, Jihlava
27. 6. – 31. 12. 
PETR KUBÍČEK
Dlouhodobá pidiexpozice #íska-

ře#í (od slova „figurka“) keramiky.
www.facebook.com/galeriepriser-

kyPN/

Městská knihovna Jihlava

Hluboká 1, tel. 565 597 859, 850, 851 
e-mail:  knihovna@knihovna-ji.cz, 

www.knihovna-ji.cz
30. 9. – 6. 10. 
TÝDEN KNIHOVEN
PROGRAM MĚSTSKÉ KNIHOV-

NY JIHLAVA 
čtenářská amnestie 
burza vyřazených časopisů 
zahájení výstavy Jihlava bez odpa-

du 
PONDĚLÍ 30. ZÁŘÍ 
Tajuplný svět podivuhodných her 

Jiřího Šebesty – dopolední program 
pro ZŠ, 

v 15:00 Deskni-To! – pravidelné 
setkání klubu deskových her, 

zahájení kurzů znakového jazyka 
(pro začátečníky i pokročilé) 

ÚTERÝ 1. ŘÍJNA 
„Hele lidi!“ – výtvarné dílny se Sle-

píši z Tasova 
STŘEDA 2. ŘÍJNA 
Tajemné příběhy v ilustracích Pavla 

Čecha – dopolední program pro ZŠ 
ČTVRTEK 3. ŘÍJNA 
Kurz trénování paměti pro zrakově 

znevýhodněné – lektorka Jana Vejsa-
dová

3. 10. v 17.00
ZRCADLO SERAFINA 
Autorské čtení z fantastického ro-

mánu ze sedmnáctého století.
Čte Tereza Brdečková, písněmi do-

provází Jiří Dědeček.
7. 10. v 16.00
TVŮRČÍ DÍLNA 
Výroba rodinného kalendáře 
Lektorka Magdaléna Kupková, 

kurzovné 50,-
7. 10. v 18.00
VYROB SI SVŮJ STÁT 
Promítání filmu v rámci projektu 

Promítej i Ty! Europe Direct Jihlava 
a Eurocentrum Jihlava.

9. 10. v 18.00
STING 
38. poslechový večer s hudebním 

kritikem a teoretikem Jiřím Černým.
16. 10. v 17.00
GRÓNSKÉ MÝTY A POVĚSTI 

OČIMA MARTINA VELÍŠKA 
Přednáška PhDr. Ing. Zdeňka Lyčky.
17. 10. v 17.00
DOMÁCÍ LÉKÁRNIČKA aneb 

vše potřebné najdeme v kuchyni 
Přednáška z cyklu Praktická Ayur-

veda s Ivou Georgievovou. 
Vstupné 100,-
23. 10. v 17.00
NA KOLE DO HORSKÝCH 

VESNIC ÁZERBÁJDŽÁNU 
Cestovatelská přednáška Radomíra 

Čížka.
31. 10. v 17.00
PROSTŘEDÍ A NAŠE ZDRAVÍ 
Přednáška z cyklu Praktická Ayur-

veda s Ivou Georgievovou. 
Vstupné 100,-
Pro děti a mládež:

10. 10. v 16.00
ZASADIT STROM A UKLIDIT 

SVĚT 
Jdeme naproti přírodě v rámci pro-

jektu 72 hodin 
Po úklidu budou v knihovně při-

praveny kvízy a malé občerstvení 
Přihlášení nutné 
Pobočka Horní Kosov 

21. 10. ve 13.30
KNIHÁČKOVO POČTENÍČ-

KO 
Dětské oddělení 3. Poschodí
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21. 10. v 15.00
DESKNI-TO! 
Klub deskových her 
Dětské oddělení 3. Poschodí 
23. 10. v 9.00
KRÁSY PODZIMU 
Hernička pro nejmenší, veselé čte-

ní a vyrábění 
Kapacita 8 dětí, rezervace nutná 
Pobočka Horní Kosov

Horácké divadlo Jihlava

Komenského 22, tel.  
Prodej vstupenek 567 161 014,  

předplatné 567 161 049,  
e-mail: prodej@hdj.cz, www.hdj.cz
VELKÁ SCÉNA

1. 10.v 18.00
Třicet minut o… Obrazu / deba-

ta s tvůrci
Divadelní kavárna
1. 10.v 19.00
Obraz/ Yasmina Reza
komedie
Dlouholeté přátelství se ocitne 

v krizi ve chvíli, kdy si jeden z přátel 
koupí drahý abstraktní obraz. Oce-
ňovaná komedie, která nás provoku-
je svými diskusemi o umění, ale pře-
devším svým zápasem o přátelství 
jako takové.

J1
2. 10. v 19.00
Splašené nůžky / Paul Pörtner
crazy komedie
Když se v poschodí nad kadeřnic-

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

3. 10. v 19.00
Obraz/ Yasmina Reza
T1
4. 10. v 9.30
Tak šel čas jihlavskou ulicí / M. 

Skočovský, B. Jandová    
dokudrama
Mozaika příběhů, dojmů, vjemů 

a dějinných událostí, které potkaly 
a utvářely duši tohoto města -  oči-
ma režiséra, který se přistěhoval do 
prázdného bytu v jednom domě 
v Jihlavě. 

Veřejná generálka
4. 10. v 19.00
Dobrá rada drahá / Josef Bárta
komická opera 
Koprodukční projekt znovuobjeve-

ní na dlouhou dobu ztraceného sing-
spielu autora Josefa Bárta.

Hudba, zpěvní čísla i ansámblové 
scény jsou velmi nápadité, plné krás-
ných melodií a působivých momen-
tů, z řady árií by mohly být skutečné 
hity. Všechny role ztvárňují nejlepší 
studenti a absolventi HAMU, špič-
kový orchestr dobových nástrojů 
Ensemble 18+ diriguje Marek Štilec, 
režie Michal Skočovský.

5. 10. v 19.00
Tak šel čas jihlavskou ulicí / M. 

Skočovský, B. Jandová 
P2 premiéra
7. 10. v 19.00
Tak šel čas jihlavskou ulicí / M. 

Skočovský, B. Jandová
A2
8. 10. v 19.00
Šakalí léta / Petr Šabach, Petr 

Jarchovský, Jan Hřebejk, Ivan 
Hlas

Muzikál
Česká muzikálová legenda z roku 

1993 podle povídky Petra Šabacha, 
s hudbou Ivana Hlase nás zavede do 
roku 1959. Dobrý příběh v sobě ob-
sahuje všechno – humor, zábavnost, 
zápletku, lásku a ještě něco navíc.

9. 10.v 19.00
Tak šel čas jihlavskou ulicí / M. 

Skočovský, B. Jandová
D1
10. 10. v 19.00
Výjimečný stav / Milan Tesař
X1
11. 10. v 19.00
Obraz/ Yasmina Reza
K1
12. 10. v 19.00
Škola základ života / Jaroslav 

Žák, Hana Burešová
hudební komedie
Škola základ života Jaroslava Žáka 

má nostalgickou noblesu první re-
publiky, ale zápas mezi studenty 
a učiteli je boj věčný, nikdy nekončí-
cí a nadčasový. Proto se s chutí vrátí-
me do školních lavic, hlavně neztrá-
cet nadhled a humor!

13. 10. v 15.00
Vinnetou/ Karel May – Divadlo 

Polárka
Pohádková neděle
15. 10. v 19.00
KYTICE / Pražský komorní balet
Erbenova sbírka veršovaných ba-

lad se stala inspirací pro choreogra-
fa, scénáristu a režiséra Petra Zusku 
k vytvoření nového tanečního opu-
su. Symfonickou hudbu, nově zkom-
ponovanou přímo pro toto předsta-
vení, složil Ondřej Brousek.

16.10. v 19.00
Šakalí léta / Petr Šabach, Petr 

Jarchovský, Jan Hřebejk, Ivan 
Hlas

17. 10. v 19.00
Tak šel čas jihlavskou ulicí / M. 

Skočovský, B. Jandová
F1
18. 10. v 10.00
Šakalí léta / Petr Šabach, Petr 

Jarchovský, Jan Hřebejk, Ivan 
Hlas

19. 10. v 16.00
Pohádkové čtení na schodech 

foyer VS

19. 10. v 19.00
Tak šel čas jihlavskou ulicí / M. 

Skočovský, B. Jandová
G1
21. 10. v 10.00
O Perníčkovi/ David Wood
pohádkový muzikál
Rodinný muzikál, který má spád, 

vtipné dialogy, zábavné situace, 
skvělá hudební čísla a využívá inter-
akci s dětským publikem. Vhodné 
pro děti od 4 let.

22. 10. v 19.00
Obraz/ Yasmina Reza
H1
23. 10. v 10.00
Škola základ života / Jaroslav 

Žák, Hana Burešová

24. 10. v 17.00
Tak šel čas jihlavskou ulicí / M. 

Skočovský, B. Jandová

30. 10. v 19.00
Zahrádky/ Martin Kolář
Komedie
Tři manželské dvojice, tři genera-

ce ve svých domech a na svých za-
hradách rozdělených ploty. Budou 
se ploty bourat? Nebo přelézat? Kdo 
ukradl trpaslíka? A kdo a proč tudy 
chodí v noci?

31. 10. v 18.00
Třicet minut o… Tak šel čas jih-

lavskou ulicí / debata s tvůrci
Div. kavárna
31. 10. v 19.00
Tak šel čas jihlavskou ulicí / M. 

Skočovský, B. Jandová
L1
MALÁ SCÉNA

9. 10. v 10.00
Utrpení mladého Werthera / J. 

W. Goethe
Jevištní verzi jednoho z nejslavněj-

ších románů připravili pro naše di-
vadlo Josef Doležala a režisér Jakub 
Čermák.

10. 10. v 9.00
O pejskovi a kočičce / Josef Čapek
pohádka
Dramatizace jedné z nejkrásnějších 

a nejoblíbenějších knížek pro děti, 
kterou milují celé generace. Pohádku 
doporučujeme pro děti od tří let. 

10. 10. v 10.30
O pejskovi a kočičce / Josef Čapek

10. 10. v 17.00
Maxipes Fík /R. Čechura, J. Ša-

lamoun
interaktivní pohádka
Interaktivní pohádka na motivy 

známého Večerníčkového seriálu, 
vhodná pro děti od 4 let.

15. 10. v 17.00
O pejskovi a kočičce / Josef Ča-

pek

17. 10.v 17.00
Utrpení mladého Werthera / J. 

W. Goethe

21. 10. v 9.00
O pejskovi a kočičce / Josef Ča-

pek

21. 10. v 10.30
O pejskovi a kočičce / Josef Ča-

pek

22. 10. v 19.30
Barber Shop / Pavel Šimák
Námětem pohybově vizuální sati-

rické performance s prvky dokudra-
matu je boj umělců s byrokratickou 
mašinérií, inspirovaný skutečným 
příběhem Jatek78, domácí scény 
nejznámějšího souboru nového cir-
kusu Cirku La Putyka. 

DIVADELNÍ KLUB HDJ

14. 10. v 19.30
Marta Kloučková Quartet v Di-

vadelním klubu HDJ Multižánrová 
zpěvačka a výrazná osobnost vystu-
puje na klubové scéně i festivalech, 
hostuje v progresívních hudebních 
projektech, je mj. členkou vokálního 
a cappella sextetu SKETY

Divadlo Na Kopečku

Psychiatrická nemocnice,  
Brněnská 54, tel. 567 552 232,  

e-mail: divadlo.na.kopecku@seznam.cz,  
www.divadlo.pnj.cz

8. 10. v 9.30
Jak Honza s duchem zatočil – Di-

vadlo eMILLIon
Pořádají Jihlavské listy Jihlava
13. 10. v 15.00
ČARODĚJNÝ MUZIKÁL – Di-

vadlo KAMARÁDI
Pořádají Jihlavské listy Jihlava
16. 10.v 19.00
PJÉR LA ŠÉZ – beseda
Pořádá Štěpán Holub 
19. 10. v 9.30
Rodinné a systematické konsta-

lace / Violka
Pořádá Pavla Hýblová 

22. 10. v 9.30
Jak rejsek Hejsek na žížalky líčil-

Divadlo KAPSA
Pořádají Jihlavské listy Jihlava
23. 10. v 19.30
SPOLEKTIV
Koncert a křest CD Vyřiďte doma. 

Vstupné 200 Kč, předprodej TIC 
radnice, Masarykovo nám. 2.

25. 10. v 18.00
SOLO
Dokumentární film spojený s dis-

kusí s tvůrci a klavírní koncert hlav-
ního hrdiny filmu. Pořádá MFDF 
Jihlava

26. 10. v 18.00
FORMAN VS FORMAN – doku-

ment Heleny Třeštíkové s diskusí
Pořádá MFDF Jihlava
27. 10. v 18.00
FORMAN VS FORMAN – doku-

ment Heleny Třeštíkové s diskusí
Pořádá MFDF Jihlava

Dětské karnevalové 
divadlo Ježek

Stavbařů 41 (Krčma U Piráta),  
tel. 723 764 198    

5. 10. v 10.00
ZDRAVÉ POHÁDKY 
Vitamínové představení
12. 10. v 10.00
CO JE VŠECHNO NA DRAKA
… vesele o podzimu
19. 10. v 10.00
Hrajeme si na DIVADLO
aneb Divadlo je když … 
26. 10. v 10.00
MÁME RÁDI ZVÍŘATA
Písničky a soutěže

Dům kultury

Tolstého 2, www.dko.cz 
Předprodej vstupenek DKO Jihlava, 

tel. +420 604 293 037
2. 10. v 19.00
JANANAS
malá scéna DKO Jihlava v 19.00   
pořadatel: DKO s.r.o. Jihlava s pod-

porou statutárního města Jihlava
Jananas je kapela, kterou si nesple-

tete. Skupina vedena charismatickou 
zpěvačkou Janou Infeldovou tak dlou-
ho narušovala stereotypy folkového 
žánru, až tuto škatulku přerostla. 

Skupina podle svých slov vznikla v 
roce 2005 a první veřejné vystoupe-
ní měla v roce 2007. 

Vstupné: v předprodeji 150 Kč, na 
místě 170 Kč

4. 10. v 19.00
HELENA VONDRÁČKOVÁ – 

DLOUHÁ NOC LIVE!
divadelní sál 
Legenda populární hudby HELE-

NA VONDRÁČKOVÁ oslaví 55 let 
na scéně na česko-slovenském turné 
Dlouhá noc live! 

„Fanoušci se můžou těšit opět na 
největší hity z mého bohatého reper-
toáru a také na mého hosta, zpěvač-
ku Šárku Rezkovou,“ těší se Helena. 

Po koncertě proběhne autogramiáda. 
Vstupné: 690–990 Kč
5. 10. v 17.00
DRSNÝ SPASITEL
Premiéra jihlavského, postapoka-

lyptického, fanouškovského filmu 
společnosti SB Corporation na mo-
tivy románu Miroslava Žambocha. 
Film vznikl za podpory serveru Star-
tovac.cz, kde na realizaci vybral část-
ku 256 230 Kč.
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Vstupné: 200 Kč | vstupenka je 
včetně přístupu na afterparty

8. 10. v 19.00
LOSERS CIRQUE COMPANY – 

THE LOSER(S) 
O projektu: Novocirkusové před-

stavení na motivy básně: Osudový 
stín (Anna-Marie Mlezivová) 

Vítězové prvního ročníku televizní 
soutěže Česko Slovensko má talent 
- akrobatické duo DaeMen, oslovili 
další performery z řad tanečníků a 
akrobatů a pod produkcí jejich vlast-
ní umělecké agentury United Arts, 
vznikl nový divadelně akrobatický 
projekt THE LOSER(S), ke které-
mu přizvali uznávanou choreografic-
kou persónu Jarka Cemerka. I když 
se v tomto projektu herecky objevu-
je pouze polovina dua DaeMen, ak-
robat Petr Hornicek, i přesto se divá-
ci mají na co těšit... 

Vstupné: 390, 360 Kč, na místě 
420 Kč 

9. 10. v 19.00
KAREL PLÍHAL – RECITÁL
Ojedinělý hudebník textař a poe-

ta, se po koncertní pauze způsobené 
zdravotními potížemi s rukou vrací 
na koncertní podia. Karel Plíhal v 
jedné chvíli dokáže publikum roze-
smát veselou básničkou, aby vzápě-
tí posluchače rozněžnil a roztesknil 
emotivním textem písně. Jednočlen-
nou kapelu Karla Plíhala posílil skvě-
lý kytarista PETR FIALA, které-
ho Karel potkal na hudební škole v 
Hradci Králové. 

Nevhodné pro děti do 12 let!!! 
Vstupné: 340, 300 Kč, na místě 

370 Kč 
11. 10. v 19.30
POSVÍCENÍ V KONČENICÍCH
pořadatel: Pramínek Jihlava
Končenice – vesnice uprostřed 

Chorvatska. A její zvláštnost? Za-
ložili ji čeští vystěhovalci už druhé 
století tam žijí, mluví česky a udržují 
české zvyky.

Soubor Pramínek udržuje již přes 
10 let styky s českou národnostní 
menšinou v Chorvatsku, účastní se 
českých dožínek v Chorvatsku a spo-
lupracuje zejména s Českou besedou 
v Daruvaru a v Končenicích. V loň-
ském roce se české dožínky pořádaly 
v Končenicích a Pramínek se podílel 
na pořadu Od dožínek do posvícení, 
který byl zahajovacím programem 
dožínkových slavností.

Pořad se vážně i nevážně zabývá tro-
chu historií a trochu současností Kon-
čenic a českými zvyklostmi, které se zde 
dosud udržují, se zvláštním zřetelem na 
období od dožínek do posvícení.

Účinkují: soubory České besedy 
Končenice, soubory Pramínek a Ší-
pek Jihlava

Vstupné: 120 Kč, na místě 150 Kč 
13. 10. v 19.00
VIVAT KRAMÁŘ
divadelní sál DKO Jihlava v 19.00   
pořadatel: Filharmonie G. Mahlera 
František Vincenc Kramář, rodák z 

Kamenice u Jihlavy, byl posledním 
císařským kapelníkem ve Vídni, slav-
ným hudebním skladatelem, dirigen-
tem, houslistou a pedagogem. Letos 
si připomínáme 260. výročí jeho na-
rození.

Koncertem se Filharmonie G. Ma-
hlera hlásí k oslavám 30. výročí Sa-
metové revoluce. Na koncertě zazní 
slavný Koncert pro klarinet a or-
chestr č.1 Františka Kramáře a Velká 
symfonie Pavla Vranického s revo-
lučními motivy. 

Účinkují: Filharmonie G. Mahlera, 
Jiří Jakeš - dirigent

Vstupné: 250/200 Kč 
18. 10. ve 20.00
TRIKOLOROVÁ TANČÍRNA 

aneb Zatrestband a hosté v DKO
Trikolorový pořad zvoucí k tanci i 

poslechu milovníky nejen swingu a 
rock-n-rollu. Připomene 30. výročí 
sametové revoluce i hudební styly, 
které mocipáni v lásce neměli a kte-
ré svou živostí a dravostí k rebélii 
sváděli. Hostem Petra Píši a skupiny 
Zatrestband budou The 6 Fireballs. 
Repertoár této brněnské party tvoří 
zejména skladby z období klasické-
ho rock-n-rollu s přesahem do rhy-
thm-n-blues a jump swingu, tj. cca z 
let 1950-1962. Chybět nebudou hity 
od Billa Haleyho, Chucka Berryho, 
Jerryho Lee Lewise a Elvise Presley-
ho, a to vše s důrazem na autentic-
ký zvuk, image a divokou pódiovou 
show s využitím artefaktů z konce 
50. let.

Nenechte si ujít taneční večer roku. 
Na tanečníky v trikolóře oděné čeká 
překvapení… 

Vstupné: 289 Kč (online), studen-
ti k stání 2 x 89 = 178 Kč (výhradně 
v předprodeji DKO) 

20. 10. v 19.00
Donald Churchill: CHVILKOVÁ 

SLABOST
Divadlo v Rytířské
Audrey a Tony. Tony a Audrey. 

Dvacet let manželství. Dvě děti. Dva 
roky po rozvodu. On, úspěšný kame-
raman z reklamky, čerstvě oženěný s 
podstatně mladší dívkou, s níž právě 
čeká dítě. Ani ona na první pohled 
nestrádá - od svatby s jejím novým 
partnerem ji dělí už jen tři dny. 

Hrají: Petra ŠPALKOVÁ, David 
MATÁSEK, Sandra ČERNODRIN-
SKÁ / Sára SANDEVA. Režie: Petr 
Hruška

Vstupné: 380, 350 Kč
21. 10. v 19.00
LUDĚK NAVARA
Luděk Navara je český spisovatel 

literatury faktu, publicista, scenáris-
ta a historik. Jeho hlavní specializací 
v oblasti historie a publicistiky jsou 
zločiny komunismu a nacismu a vy-
hnání sudetských Němců.

Vstupné: 120 Kč
23. 10. v 19.00
VOKO – SVOBODNÁ TŘICÍT-

KA
Další satirický kabaret Divadla 

VOKO, který ironicky, s nadhledem, 
humorem a možná někdy i poněkud 
přísně zkoumá dění kolem nás. Tento-
krát možná poněkud v lechtivě revoluč-
ním, nebo revolučně lechtivém duchu...

Vstupné: 90 Kč, na místě 110 Kč 
31. 10. v 19.00
VZPOMÍNKA NA PETRA SKOU-

MALA
Petr Skoumal - vynikající klavíris-

ta, skladatel - autor nespočetného 
množství scénické a filmové hudby, 
písniček pro děti i dospělé. 7.3.2018 
by se dožil 80 let. Při této příležitos-
ti na něj v den nedožitých narozenin 
zavzpomínali koncertem v domov-
ském Divadle v Dlouhé jeho kolego-
vé z divadla i muzikanti, s nimiž za 
svou bohatou kariéru vystupoval. 

Po koncertě slovo dalo slovo a 
vznikla i koncertní varianta vzpo-
mínkového vystoupení. Reperto-
ár koncertu tvoří skladby ze sólové 
tvorby Petra Skoumala, i tvorby z di-
vadelních představení.  

Sestava kapely: 
Jaroslav Olin Nejezchleba - zpěv, 

violoncello
Norbi Kovács - kytary, zpěv
Milan Potoček (člen Divadla v 

Dlouhé) - klávesy, klarinet
Pavel Skála - kytary, zpěv
Jiří Zelenka - bicí, zpěv
Vladimír Pavlíček - housle, mando-

lína, harmonika
Pavel Novák - basa 
Vstupné: 280 Kč, na místě 300 Kč

DIOD 

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

produkce@diod.cz, www.diod.cz 
Vstupenky: www.goout.cz.  

Pokladní hodiny – pro fyzický  
předprodej a vyzvednutí  

rezervovaných vstupenek: středa  
a pátek od 15 do 18 hodin.

3. 10. v 17.00
Podzimní BABINEC II.
ZuzEri Fashion
Opět se můžete těšit na rozmani-

tý catering z vašich kuchyní, módní 
přehlídku, úspěšné ženy a spoustu 
zábavy!

4. 10. ve 20.00
PechaKucha Night Jihlava vol. 

15 // Odpad
Poslední PechaKucha v tomto 

roce! Po dvou krásných vydáních 
v Ústí a na Staré plovárně se na pod-
zim vracíme opět do DIODu. Ten-
tokrát se sejdeme nad tématem Od-
pad. No je to aktuální téma, všichni 
tak nějak tušíme, že odpadu je moc a 
že je třeba s tím něco dělat. Vy už nás 
ale znáte, takže určitě tušíte, že to ne-
bude jen o plastech a kompostování. 
Těšit se můžete samozřejmě na míst-
ní i přespolní prezentující. 

Vstup 120/150 na místě
5. 10. v 19.30
VODA
DIOD
Pohybové vyprávění o třech kou-

pelnách, osamělosti a vodě otevírá 
tajné světy lidí zamčených v mecha-
nických životech a koloběhu rituá-
lů. Spolu s vodou mizící v labyrintu 
potrubí už dávno chodí v kruzích 
podle mapy samoty. Jestli je z toho 
něco nevytáhne, všechno důležité 
jim stačí protéct mezi prsty. A klíč 
lze nalézt tam, kam stoupá pára. Jak 
dlouhá může být taková cesta, když 
nepřipravený člověk dokáže vydržet 
až tři dny bez pití, tři týdny bez po-
travy a tři měsíce o samotě, ale jen 
stěží jeden den bez svých 140 litrů 
vody na malé presso? První předsta-
vení, které vzniklo přímo na půdě 
jihlavského DIODu, a na kterém se 
podílí celá řada jihlavských osobnos-
tí.  Hrají: Tereza Benáková, Lucie 
Vopálenská, Adam Hruška; Scénář: 
Silvie Čermáková; spolupráce na 
choreografii: Denisa Musilová, Eliš-
ka Brtnická; výprava a světla: Petr 
Píša, Martin Příhoda, Josef Cejnek; 
hudba: Ondřej Vítů.

Vstup 120/80 Kč
9. 10. v 19.30
Tiché doteky
kino DIOD
Pozoruhodný nový český film de-

butanta Michala Hogenauera se 
odehrává kdesi v cizině, kam přijíždí 
česká dívka jako au-pair. Ta se musí 
vyrovnat se studeným životním sty-
lem své nové rodiny a záhy také s ne-
tradičním stylem výchovy dětí, jehož 
je svědkem. Postupně hlavní hrdince 

dochází, že svět, ve kterém se ocitla, 
vůbec není v pořádku. Dlouho oče-
kávaný snímek s Eliškou Křenkovou 
v hlavní roli. Film má 96 minut.

Vstup 90/60 Kč
10. 10. v 19.30
Malá inventura 2019: Zdání klame
Studio hrdinů
V monologu z pera Thomase Bern-

harda o touze po absolutní umělecké 
dokonalosti režiséři Jan Horák a Mi-
chal Pěchouček akcentovali především 
silnou a až autobiografickou linii, ve 
které má hlavní roli umělec zahnaný 
do lidské i umělecké slepé uličky. Vede 
sebezničující zápas s osamělostí a je 
paralyzován nedosažitelným perfekci-
onismem, který despoticky žádá i po 
svém okolí. Role dvou starších bratrů- 
herce a artisty Horák s Pěchoučkem 
záměrně svěřili herci jednomu – Iva-
nu Luptákovi. Kromě něj vystupuje 
v představení ještě postava symbolic-
ká, reprezentující ženský element a při-
cházející ze světa fyzického divadla. 

Vstup 120/80 Kč
11. 10. v 19.30
Malá inventura 2019: Poledne
Continuo
Inscenace vychází ze stejnojmenné 

knihy Natalie Gorbaněvské, jež byla 
jednou z „osmi statečných“, kteří 25. 
srpna 1968 zorganizovali pokojnou 
demonstraci na Rudém náměstí proti 
okupaci Československa vojsky Var-
šavské smlouvy. Demonstrace byla bě-
hem několika minut rozehnána tajnými 
agenty KGB a její účastníci pozatýkáni. 
Následovaly výslechy, soudy, vězení, 
vyhnanství, pracovní tábory a nucené 
umístění v psychiatrických léčebnách. 
Divadelní inscenace v sobě spojuje do-
kumentární divadlo vyprávějící o udá-
lostech, které následovali po demon-
straci 25. srpna 1968 a výtvarné divadlo 
neodbytných obrazů, inspirovaných 
poezií Natalie Gorbaňevské, Vadima 
Deloneho a dalších básníků sovětského 
disentu 60. a 70. let. Výtvarná koncepce 
je dílem Pavla a Heleny Štouračových, 
živý hudební doprovod inscenace pak 
obstarává smyčcové kvarteto v působi-
vých kompozicích Elii Morettiho.

Vstup 120/80 Kč
11. 10. ve 21.30
Malá inventura 2019: Slam poe-

try
Ellen Makumbirofa, Anatol Svahi-

lec, Caledon, Michel, Thea, Večerka 
Tak jako rituální totem vprostřed pré-
rie stojí mikrofon zaklesnut ve stoja-
nu uprostřed podia. Napětí by se dalo 
krájet, šňůra si ani nedovolí sebemíň 
se pohnout. Jeden po druhém přistu-
pují mistři slova připraveni do posled-
ního rýmu bojovat o vítězství v nervy 
drásajícím klání. Publikum se nechá-
vá uhranout, rozesmát, rozplakat, do-
jmout – stejně tak může při sebe-
menším náznaku chyby a tuctovitosti 
soutěžícího nemilosrdně vypískat. Ví-
těz může být jen jeden. A rozhodne o 
něm porota složená z vás, diváků!

Vstup 120/80 Kč
12. 10. v 16.00
Malá inventura 2019: Poutníci 

po hvězdách
Hana Strejčková & kol./ FysioART
Interaktivní divadelní představení 

určené především dětem vypráví o 
síle přátelství a touze najít své místo 
na zemi. 

Vstup 80 Kč
15. – 16. 10.  v 10.00 / 8.30 a 10.00 
Ezopovy bajky
Divadlo Kaká
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Každý z nás si vzpomene aspoň na 
jednu z klasických Ezopových bajek, 
ve kterých se zvířata chovají jako lidé 
a nastavují tak zrcadlo našim mnohdy 
nepěkným vlastnostem. Interaktivní 
představení s autorskými písněmi, ži-
vou hudbou, svébytnou scénografií a 
v neposlední řadě jemným humorem 
nejen pro děti.

Vstup 35 Kč
16. 10. v 17.00 a 20.00
Prázdniny v Evropě
Ladislav Zibura
Mladý spisovatel a blonďatý rošťák 

Ladislav Zibura se na podzim vrací 
do Jihlavy s úspěšným stand-upem. 
Tentokrát se vydal do oblasti, která 
je dostupná a krásná, přesto o ní vět-
šina cestovatelů nemluví. Vydal se 
prostopovat Evropu. Přijďte se zasmát 
u jeho vyprávění o 14 000 kilometrů 
dlouhé cestě na sedadle spolujezdce! 
Ladislav vás ve společnosti svéráz-
ných řidičů provede čtrnácti zeměmi 
– z horkého předměstí Athén přes 
malebné albánské vesnice až za polár-
ní kruh. 

Odhalí vám přitom místa, na která 
jste se vždycky chtěli podívat, jen jste 
o nich dosud neslyšeli. A taky vám se 
svým nakažlivým optimismem do-
káže, že jste se narodili na tom nej-
rozmanitějším kontinentu světa.

Vstup 190/150 Kč
18. 10. v 19.30
Třetí světová láska
De Facto Mimo
Kamera! Akce! Dokumentární ko-

medie o divadle, lásce a filmech, kte-
ré si všichni natáčíme, aniž bychom 
se na ně chtěli dívat. Pokud chcete 
zažít něco výjimečného, musíte si to 
vymyslet, napsat, zorganizovat, nare-
žírovat, nazkoušet a zahrát. Nebo se 
přijďte podívat, jak to promítáme my.

Vstup 100/80 Kč
19. 10. ve 14.00 – 16.30
Bleší trh
Slunce o.s.
Pravidelný bleší trh na prknech DIO-

Du. 
Vstup zdarma
23. – 29. 10. 
MFDF
Mezinárodní festival dokumentár-

ního filmu po roce opět v DIODu! 
Více informací na www.ji-hlava.cz
31. 10. v 10.00 a 19.00
Opravdoví
Movement Touch
Originální multimediální představe-

ní, které spojuje dění ve dvou městech 
do jednoho diváckého zážitku. Fúze 
současného tance, hudby a nejnověj-
ších technologií přináší Networked 
Performance a poprvé uvádí tento 
žánr napříč českými regiony. Autoři si 
kladou otázky: Jaký vztah si jako pozo-
rovatel vytváříme k osobám přenáše-
ným skrz média? Jak naše pozornost 
putuje od fyzicky přítomného dění 
k obrazovkám a projekčním plátnům a 
zpět? Kdo vytváří naši realitu a kolik ta 
má vrstev? Představení se odehraje do-
poledne pro školy a ve večerních hodi-
nách pro veřejnost.

V 10 hodin pro školy – vstupné 50 
Kč. V 19 hodin – vstupné 120/80 Kč

ZUŠ Jihlava

Masarykovo náměstí 16,  
www.zus-jihlava.cz

1. 10. v 18.00
KONCERT OPERNÍCH ME-

LODIÍ 
Koncertní sál ZUŠ Jihlava

23. 10. v 18.00
KONCERT BÝVALÝCH AB-

SOLVENTŮ ZUŠ  - věrní žáci se 
vracejí 

Koncertní sál ZUŠ Jihlava

Family a Senior Point

Palackého 26,  
tel. 564 602 445, 605 660 445,  

e-mail: familypoint.jihlava@gmail.com,  
jihlava@familypoint.cz, 

www.jihlava.familypoint.cz
30. 9. – 4. 10. 
Dny pro seniory – semináře, 

přednášky … 
30. 9. – 4. 10. 2019, Krajský úřad 

Jihlava, Žižkova 57 a Senior Point 
Jihlava, Palackého 26. Přihlašování 
nutné!

(30. 9. 2019 Výroba podzimních 
dekorací, 1. 10. 2019 Psychologie 
barev v praxi – grafické testy, 2. 10. 
2019 Adventure Golf)

8. 10. v 15.00
Povídání o těhotenství, porodu, 

šestinedělí a přirozeném kojení
Lektorka Daniela Felčerová, 

8.10.2019, 15.00 hod., Family Point 
Jihlava, Palackého 26. Přihlašování 
nutné!

10. 10. v 15.00
Co mohu očekávat od psycholo-

ga? 
Lektor PhDr. Petr Kratochvíl, 

10.10.2019, 15.00 hod., Krajský úřad 
Jihlava, Žižkova 57, B.3.16. Přihlašo-
vání nutné!

15. 10. v 15.30
Tanečky s Radkou (pro děti 2,5 

– 6 let) 
Taneční hrátky pro děti s říkadly a 

překážkovou dráhou: 15. 10. 2019 
od 15.30 do 16.30 hodin, SŠ TRI-
VIS Jihlava, Brněnská 68. Přihlašo-
vání nutné!

16. 10. v 9.30
Tvořivé klubíčko 
Kreativní dílničky pro předškolní a 

mladší děti: 16. 10. 2019 od 9.30 do 
11.30 hodin, FP Jihlava, Palackého 
26. Přihlašování nutné!

17. 10. v 16.00
Dětská imunita a aromaterapie
Lektorka Rita Malášková, 17.10.2019, 

16.00 hod., Klubík Jája, Benešova 2, Jih-
lava. Přihlašování nutné!

24. 10. v 15.30
Psychologie reklamy
Lektorka Mgr. Lucie Poláková, 

24.10.2019, 15.30 hod., Krajský úřad 
Jihlava, Žižkova 57, B.3.16. Přihlašo-
vání nutné!

30. 10. v 15.00
O čem je syndrom vyhoření? Jde 

s tím něco dělat?  
Lektor PhDr. Petr Kratochvíl, 

30.10.2019, 15.00 hod., Krajský úřad 
Jihlava, Žižkova 57, B.3.16. Přihlašo-
vání nutné!

31. 10. ve 13.00
Poradenský den pro osoby s Par-

kinsonovou chorobou a jejich 
blízké

Předsedkyně společnosti Parkin-
son Zdislava Freund, 31. 10. 2019, 
13 – 15 hodin, Senior Point Jihlava, 
Palackého 26. Přihlašování nutné!

Kurzy sebeobrany
obrana před napadením pod od-

borným vedením strážníků Městské 
policie, zahájení říjen. Přihlašování 
v Senior Pointu nutné!

Počítačový kurz pro seniory
1. Semestr na VŠPJ s lektorkou 

Mgr. Hanou Vojáčkovou, PhD.: 
od října 2019, termín bude upřes-
něn, poplatek 500,- Kč. Bližší infor-
mace v SP Jihlava, Palackého 26. Při-
hlašování nutné!

Dům dětí a mládeže

Brněnská 46, tel. 567 303 521, e-mail: 
ddmjihlava@ji.cz,www.ddmjihlava.cz
podzim 2019
KURZ VÝCHOVY A VÝCVIKU 

PSŮ – podzim 2019 
Zahájení kurzu bude po naplnění 

kapacity. 
Termíny lekcí: středa, sobota 
Rozsah: 12 lekcí včetně teorie 
Místo konání: areál Kynologické-

ho klubu Jihlava – Helenín 
Přihlášky: e-mail – rychetsky@

ddmjihlava.cz 
Úvodní lekce bude obsahovat te-

orii i praxi se psy a na jejím konci 
bude nutno uhradit kurzovné 1500 
Kč 

S sebou: psa, obojek (nejlépe 
řetízkový stahovací), klasické vo-
dítko (ne flexi), delší šňůru (cca 5 
– 10 m), pamlsky, oblíbenou hrač-
ku 

Hlavní pořadatel: Tomáš Rychet-
ský, tel.: 733 675 545, rychetsky@
ddmjihlava.cz

ZOO Jihlava

Březinovy sady 10, tel. 567 573 730, 
e-mail: jizoo@zoojihlava.cz,  

www.zoojihlava.cz
1. – 5. 10.
TÝDEN SENIORŮ
sleva na vstupném 50 % pro ná-

vštěvníky starší 60ti let a možnost 
provezení seniorů jihlavskou zoo 
s výkladem ve 13 a ve 14 hodin

(nutná rezervace předem na tel. č. 
567 573 774 nebo vankova@zoojih-
lava.cz)

3. 10. v 17.00
Klubový večer „ZA DIVOKOU 

KRÁSOU KENI“.
Jak stihnout navštívit 13 parků za 

19 dní? Kde je možné vidět 1200 
slonů na jednom místě? Proč trvalo 
záchranářům 3 hodiny, než přišli vy-
prostit zapadlé auto? 

Jaké je jídlo v Keni a jací jsou míst-
ní lidé? To a o mnoho více nám při-
jde povyprávět naše nová kolegyně 
Simona Kubičková. (Centrum Pod-
poVRCH, vstup 40 Kč)

5. 10. v 11.00 – 15.30
DEN ZVÍŘAT 
Stáří se týká i zvířecích obyvatel 

a my Vám ty nejstarší představíme. 
Navíc bude v Centru PodpoVRCH 
výtvarná dílna, hry pro děti a spe-
ciální KvíZOOvání – soutěž rodin-
ných týmů pro děti a jejich prarodi-
če v 11.30 a v 15 hodin.

26. 10. v 11.00 – 15.00
DEN GIBONŮ 
Gibon je symbolem jihlavské zoo-

logické zahrady. Oslavte s námi jeho 
svátek a poznejte ho blíž.

KINO DUKLA

Jana Masaryka 20, tel. 731 989 428, 
e-mail: kino.dukla@dcinema.cz,  

www.kinodukla.cz, www.facebook.
com/KinoDukla

>>> AKTUÁLNÍ PROGRAM 
SLEDUJTE NA WEBU KINA >>> 
ZMĚNA V PROGRAMU VYHRA-
ZENA / www.kinodukla.cz / www.

facebook.com/KinoDukla

Koncerty
12. 10. – 14. 10. v 18.00
MEZINÁRODNÍ PĚVECKÁ 

SOUTĚŽ GABRIELY BEŇAČ-
KOVÉ V OPERNÍM ZPĚVU

Nejlepší mladí operní pěvci součas-
nosti z Japonska, USA, Kuby, Turec-
ka, Rakouska, Portugalska, Polska, 
Maďarska...

12. 10. Koncert semifinalistů
13. 10. Koncert finalistů
14. 10. Koncert vítězů
Vstupné zdarma. Vstupenky k dis-

pozici na TIC radnice, Masarykovo 
nám. 2

Sál hotelu Gustav Mahler, www.
operamladych.com

15. 10. v 19.00
Koncerty tak trochu jinak: „PĚV-

KYNĚ BOHEM SESLANÁ…“
Komponovaný pořad věnovaný 

operní pěvkyni Emě Destinové.
O umělecké dráze světoznámé 

umělkyně promluví Zdeněk Geist.
Vstupné 200 Kč. 
Rezervace do 11. 10. Na matulo-

va@helenin.cz, tel. 567 584 121
Gotický sál jihlavské radnice
17. 10.v 17.00
BURKHARD BEINS – Sólo na 

bicí
Vystoupení berlínského skladatele 

a performera.
Vstup 40 Kč
OGV, Komenského 10
20.10. v 19.00
7. KOMORNÍ KONCERT
Koncert vítězů Violoncellové sou-

těže o Cenu Gustava Mahlera
Dům filharmonie, Kosmákova 9, 

www.f-gm.cz 

Přednášky, besedy, semináře 
do 28. 10. v 16.00
PODZIMNÍ MYKOLOGICKÁ 

PORADNA
Každé pondělí od 16:00 v předsálí 

expoziční budovy Muzea Vysočiny 
Jihlava.

3. 10. v 17.00
DISKUZE K VÝSTAVĚ 
Jaké hranice?
Dokáže výtvarné umění nějakým 

způsobem přispět k integraci cizin-
ců? A jaká by byla historie českého 
výtvarného umění bez přispění za-
hraničních umělců? Vstup zdarma.

OGV, Komenského 10
3. 10. v 17.00
DEN ARCHITEKTURY 2019 – 

JIHLAVA - ZIMNÍ STADION
Do roku 2023 má v Jihlavě vznik-

nout nová multifunkční Horácká aré-
na. Navržená stavba se stane význam-
nou krajskou víceúčelovou budovou 
pro pořádání sportovních a kulturních 
akcí. Nová hala nahradí starý stadion, 
který je na hranici své životnosti. 

Minulost, současnost a budouc-
nost stadionu představí architekt 
David Beke, manažer pro výstavbu 
nové multifunkční Horácké arény. 

Organizuje ateliér UNArchitekti, 
www.denarchitektury.cz

sraz: ČT, 3. 10. 2019, 17:00, Tols-
tého 23, vstup zdarma

4. 10. v 17.00
POZNÁVÁME RYZCE
Přednáší Ing. Jiří Burel z Myko-

logického klubu Jihlava, začátek 
v 17:00 hodin.

Muzeum Vysočiny
5. 10. – 6. 10. v 9.00
DEN ARCHITEKTURY 2019 – 

JIHLAVA (NE)MINULÁ
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Pohotovostní služba zubních lékařů – říjen 2019

Datum Den Jméno Místo poskytování, telefon

5. So MUDr. Pivničková Taťjana Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, 567 574 579

6. Ne MUDr. Plucarová Vlasta Masarykova 445, 588 56  Telč-Podolí, 567 213 169

12. So MUDr. Policarová Marie Masarykova 445, Telč-Podolí, 588 56 Telč, 567 213 173

13. Ne MUDr. Pollaková Silvia Kamenice 405, 588 23 Kamenice, 567 273 380

19. So MDDr. et MUDr. Procházková Barbora Březinova 4420/62a, 586 01 Jihlava, 733 284 783

20. Ne MUDr. Stavárková Pavlína Strojírenská 5/9, 586 01 Jihlava, Staré Hory, 567 132 545

26. So
Stomatologické centrum Jihlava, 

recepce
Havlíčkova 34a, 586 01 Jihlava, 774 874 100

27. Ne MUDr. Suchánková Ludmila nám. Svobody 77, 588 32 Brtnice, 567 216 139

28. Po MDDr. Pačutová Michaela
MUDr. Minařík Radovan, Franze Kafky 109, 589 01 Třešť, 

567 234 137

Pohotovostní služba zubních 

lékařů je zajišťována 

SO, NE a svátky od 8:00 – 12:00 hod.

Aktuálnost přehledu, prosím, NUTNĚ 

ověřte na recepci Nemocnice Jihlava.

Vrchlického 59, 

586 33 Jihlava

tel. 567 157 211Zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina

Historické město můžeme stále 
objevovat. Někdy je třeba se zadívat, 
někdy stačí otevřít dveře, někdy je 
třeba obojí.

Ulice Matky Boží je významnou 
osou spojující radnici s poslední do-
chovanou bránou. 

Dům Matky Boží 28 patří svým 
prostorovým řešením k tomu nejlep-
šímu, co jihlavské měšťanské domy 
nabízejí. 

Malý a složitý dům Matky Boží 35 
do sebe integroval gotickou kapli 
kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Jihlava je stará, ale není minulostí. 
UNArchitekti, P. Deržmíšek a J. Ne-
ubert ukáží dvě inspirující historické 
stavby doplněné současnou architek-
turou.

www.denarchitektury.cz
sraz: u Brány Matky Boží, SO 5. 

10. 2019 a NE 6. 10. 2019, 9:00, 
komentovaná prohlídka v 10:00 a 
13:00. 

Vstup zdarma. Na komentovanou 
prohlídku NUTNÁ REZERVACE 
přes GoOut.

9. 10.v 17.00
Přednáška na téma IDEÁL A 

EMOCE V UMĚNÍ GOTIKY
Vstup 40 Kč
OGV, Masarykovo náměstí 24
10. 10. a 24.10. v 16.30
DOKUMENTÁRNÍ FILM – Fe-

nomén uzdravení
Celosvětové aktivity Kruhu přátel 

Bruna Gröninga
vždy čtvrtek 16.30 – 18.00 hod
26.9 (1. díl), 10.10 (2. díl), 24.10 (3. 

díl)
Další akce, rezervace, kontakt: 

607909462 nebo e-mail: marcela1-
machalova@seznam.cz

Pořadatel: Kruh přátel Bruna Grö-
ninga, www.bruno-groening-film.org

Vstup volný, dobrovolné příspěvky 
vítány

Městská knihovna, Hluboká 1
17. 10. v 17.00
CO NÁS ČEKÁ NA POLI VÝ-

ZKUMU EXOPLANET V PŘÍŠTÍ 
DEKÁDĚ?

Přednáší Dr. Petr Kabáth z Astro-
nomického ústavu AV ČR, Muzeum 
Vysočiny.

Ostatní akce
4. 10. od 10.00 – 17.00
JARMARK 
Masarykovo náměstí Jihlava, pořá-

dá statutární město Jihlava.
5. 10. v 15.30
MUZEUM NA DLAŽBĚ 2019 – 

PŘÍBĚH Z VĚKU PÁRY
O pomnících, zapomnících a tram-

vajové trati. 
Divadelní mikrohra „Příběhy z kro-

nik“ na náměstí před Muzeem Vyso-
činy.

Po představení, jako již tradičně, 
bude následovat komentovaná pro-
cházka, při které městem a jeho minu-
lostí provází Mgr. Silvie Čermáková.

16. 10. v 17.30
SENIOR KLUB
Další setkání Senior klubu, které se 

uskuteční ve víceúčelové budově TJ 
sokol Bedřichov „Zezulkárna“. 

K tanci i poslechu jako tradičně za-
hraje skupina TRIOMIX.

24. 10. – 29. 10. 
23. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL 

DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ 
JI.HLAVA

Slavnost autorského dokumen-
tárního filmu svého druhu největ-

ší ve střední a východní Evropě.
Pořadatel: DOC.DREAM . Všech-

ny informace: www.ji-hlava.cz

Sport
5. – 6. 10. v 10.00
TRUCK TRIAL 
21. Mistrovství České republiky v 

jízdě extremním terénem 2019
6. Závod roku 2019
Program: 
SOBOTA
10:00 – 10:15 Rozprava a zahájení 

závodů
10:15 – 18:30 Soutěže v sekcích
19:00 – 20:00 Vyhlášení výsledků 

za Kunštát
21:00 – 01:00 Diskotéka s Karlem 

Fialou
NEDĚLE
8:45 – 9: 00 Rozprava a zahájení 

závodu
9:00 - 16:00 Soutěže v sekcích
Vstupné: Dospělí 200,- a děti 50,-
Tankodrom Pístov (Bývalý vojen-

ský areál), www.trucktrial.cz
12. 10. v 9.00
MISTROVSTVÍ ČR V KICKBO-

XU 2019 – Český svaz kickboxu, 
z.s.:

Od 9 do 19 hodin - Sportovní hala 
Evžena Rošického

18. 10. 16.05
Běžec Vysočiny – POHÁR BĚŽ-

CE VYSOČINY 2019:
Běh Heulosem – lesopark Heulos, 

Letní kino - start: 16:05 – 16:30 ho-
din 

www.bezecvysociny.cz
17.30
HC DUKLA JIHLAVA–CHAN-

CE LIGA 2019/2020:
5. 10. HC Dukla Jihlava – VHK 

ROBE Vsetín 

9. 10. HC Dukla Jihlava – AZ RE-
SIDOMO Havířov.

16. 10. HC Dukla Jihlava – LHK 
Jestřábi Prostějov 

23. 10. HC Dukla Jihlava – HC 
Slovan Ústí nad Labem 

30. 10. HC Dukla Jihlava – HC 
Slavia Praha 

Hraje se na Horáckém zimním sta-
dionu,  Tolstého 23, v 17:30 hodin.

www.hcdukla.cz
15.30
BASKETBALOVÝ KLUB JIH-

LAVA: 1. LIGA MUŽŮ – ROČ-
NÍK 2019/20:

6. 10. BC Vysočina – Basketbal 
Olomouc  

20. 10. BC Vysočina – Snakes Os-
trava 

27. 10. BC Vysočina - Synthesia 
Pardubice 

Hraje se ve sportovní hale na ulici 
E. Rošického 6, v 15:30 hodin.

http://bkjihlava.cz 
18.00
FC VYSOČINA JIHLAVA – 

FORTUNA: NÁRODNÍ LIGA 
2019/2020:

4. 10. FC Vysočina – Sokolov 
25. 10. FC Vysočina – Pardubice.
Hraje se na fotbalovém stadionu, 

Jiráskova ul., v 18 hodin.
www.fcvysocina.cz

Turistika
6. 10. v 9.00
PODZIMNÍ FESTIVAL PTAC-

TVA
Celoevropsky organizovaná akce – 

vycházka.
SRAZ: Dne 6. 10. 2019 v 9.00 h na 

hrázi Hellerova (Panského) rybníka 
na Dolině při ul. S.K.Neumanna v 
Jihlavě

TRASA: cca 5 km 
S SEBOU: dalekohled, svačinu a 

dobrou obuv 
NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT: ukáz-

ka krmení hendikepované poštolky, 
soutěž pro děti a procházka krásnou 
podzimní přírodou

KDO VÁS POVEDE: Bára Kol-
manová (tel. 606 885 091)

 Změna púrogramu vyhrazena!



STRANA 31 Kultura NJR – ŘÍJEN 2019

Svobodná třicítka zastřešuje všechny akce, které spojuje letošní připomenutí konce totalitního režimu. Do pro-
gramu Svobodné třicítky mohou organizátoři přihlásit své akce průběžně až do konce roku a město jim zajistí 
společnou propagaci a poskytne společné logo, bez papírování a zbytečné byrokracie. Město zajistí společnou 
propagaci.
Chcete-li se připojit ke Svobodné třicítce, kontaktujte Anetu Hrdličkovou z oddělení vnějších vztahů jihlavské-
ho magistrátu, e-mail: aneta.hrdlickova@jihlava-city.cz a telefon: 735 196 676 – dá vám logo a poradí.
A pokud už máte akci dávno naplánovanou, vyzvěte stránku na facebooku Svobodná třicítka, aby se stala jejím 
spolupořadatelem, ať jste vidět i tam! Svobodná třicítka na facebooku: https://www.facebook.com/svobod-
natricitka/
Svobodná třicítka na webu města: http://visitjihlava.eu

STAŇTE SE 
SOUČÁSTÍ 
PROGRAMU

 HLAVNÍ PROGRAM 

Sametově s loutnou a akordeonem I pásmo hudby a slova
Brtnice I 20. 10. 2019
Beseda s publicistou Luďkem Navarou 
Pořadatel: DKO s.r.o. I 21. 10. 2019 I Malá scéna DKO
Svobodná třicítka I dokumentárně-historická satira mapuje události okolo 17. listopadu 
Pořadatel: Divadlo VOKO I 23. 10. 2019 I Malá scéna DKO
Vzpomínka na Petra Skoumala I koncert
Pořadatel: DKO s.r.o. I 31. 10. 2019 I Malá scéna DKO
Audience – V. Havel I divadlo
Pořadatele: DKO s.r.o. I 6. 11. 2019 I Malá scéna DKO
Koncert „O svobodě“ I Ondřej Slavičínský – bas, Veronika Vršecká – soprán, 
Martin Vydra – tenor, klavír
Pořadatel: statutární město Jihlava I 14. 11. 2019 v 18:00 I velká gotická síň jihlavské radnice
Vzpomínka na 17. listopad 1989 I „Studenti studentům aneb Co se dělo v listopadu 1989“
Pořadatel: Vysoká škola polytechnická I 14. 11. 2019 I
Setkání u Klíčů I zajímavá osobnost, divadlo „VOKO“ s představením „Svobodná třicítka“, klíčový 
happening... 
Pořadatel: Spolek za navrácení sochy TGM do Jihlavy I 17. 11. 2019 I u Klíčů za Kauflandem
Slavnostní koncert 
Pořadatel: Základní umělecká škola I 17. 11. 2019
Zeď svobody I performance a happening
Pořadatel: statutární město Jihlava I 12. – 17. 11. 2019 I Masarykovo náměstí, ulice města 
Sametový průvod s lampiony I připomínka revolučního roku 1989, trasa dlouhá 1,7 km  
Pořadatel: Vysočina Media I 17. 11. 2019 I Masarykovo náměstí, parkán
Martina Kinská, Radek Schovánek – Agent tzv. společenský  I divadlo
Pořadatel: DKO s.r.o. I 21. 11. 2019 I divadelní sál DKO
Dáša Vokatá a Oldřich Kaiser; after party Čerstvě natřeno a The Shadowplay I koncert
Pořadatel: DKO s.r.o. I 22. 11. 2019 I Malá scéna DKO  
Jaroslav Hutka I koncert
Pořadatel: DKO s.r.o. I 26. 11. 2019 I Malá scéna DKO

DALŠÍ AKCE 

Devadesátková postmoderna a její dozvuky v Jihlavě I výstava fotografií staveb či doplňků staveb, posta-
vených v jednotné stylu zhruba od počátku devadesátých let 20. století.
Kurátorka: Mgr. et Mgr. Michaela Pacherová, autor fotografií: Mgr. Šimon Kochan
statutární město Jihlava I 15. 10. – 15. 11. 2019 I jihlavská radnice I vernisáž 15. 10. 2019 v 17 hodin
Galerie Příšerky I dlouhodobá pidiexpozice figurkální (od slova „figurka“) keramiky 
Petr Kubíček I Benešova 8
Michaela Krátká I SAMETOVÉ PODZEMÍ I výstava I DKO s.r.o. I 19. 9. – 30. 11. 2019 I výstava přístupná vždy 
před konáním akce v divadelním sále
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