
Jaroslav 
Vymazal

Vedení města zve všechny občany 
města a návštěvníky Jihlavy na 
Oslavy 150. výročí narození 

Gustava Mahlera. 
Oslavy vyvrcholí 7. července ote-

vřením parku Gustava Mahlera. Více 
k oslavám uvnitř NJR.

Jihlavské kulturní léto 
je další možností, jak prožít v kraj-
ském městě dobu prázdnin. Jejich 
součástí bude i Jihlavská pouť v ter-
mínu 23. až 27. června. Přehled akcí 
Jihlavského kulturního léta přináší-
me na stranách 16 a 17.

Jihlava je nejvhodnějším městem pro 
byznys v kraji Vysočina. To je výsledek 
už tradičního srovnávacího průzkumu 
Město pro byznys v režii časopisu Eko-
nom. 

Na první pozici mezi patnácti hod-
nocenými městy se Jihlava vyšvihla z 
loňského devátého místa, následuje 
Havlíčkův Brod a Pelhřimov. Na slav-
nostním ceremoniálu ocenění pro Jih-
lavu přebral náměstek primátora Josef 
Kodet: „Výhodná poloha města a rozvoj 
průmyslové zóny přispěly k vyrovnání se 
s porevolučními hospodářskými změna-
mi. Nově založené velké podniky se staly 
velkou příležitostí i pro rozvoj místních 
středních a malých fi rem.“

Jihlava podle výzkumu Město pro 
byznys vykázala nejlepší výsledky ze-
jména v kvalitě podnikatelského pro-
středí a v přístupu veřejné správy, jih-
lavská radnice má například také druhý 

nejlepší web. 
 V Jihlavě přibývají rychleji noví pod-

nikatelé (dynamika růstu počtu eko-
nomických subjektů převyšuje kraj-
ské hodnoty o polovinu), na rozdíl 
od ostatních měst regionu je zde vyšší 
podíl středních a velkých fi rem a je zde 
nejvyšší zastoupení sektoru služeb. 

 „S ohledem na situaci ekonomiky nás 
výsledek průzkumu obzvlášť těší. Je to ta-
ké závazek - dobré hodnocení udržet, a 
ještě vylepšit podmínky pro podnikání, ze 
kterého potom město profi tuje třeba vyšší 
nabídkou práce. Úspěchy podnikatelů ale 
nezáleží jen na vůli radnice, ale také na 
podmínkách nastavených státem,“ při-
pomněl primátor Jihlavy Jaroslav Vy-
mazal. 

 Dále výzkum ukázal, že bytová vý-
stavba v Jihlavě dosahuje téměř trojná-
sobku průměru ostatních měst v kraji, 
ceny bytů jsou o čtyřicet procent vyšší. 

Kriminalita je sice nejvyšší, ale mezi-
ročně nejméně vzrostla! Vzhledem k 
počtu obyvatel zde působí druhý nej-
vyšší počet strážníků. Mateřské školy 
mají o více než desetinu nižší kapacitu, 
meziroční přírůstek obyvatel však té-
měř třikrát převyšuje krajský průměr. 
Pracovní neschopnost je oproti jiným 
okresům nejnižší. 

 Srovnávací výzkum Město pro byz-
nys probíhá potřetí, města jsou hod-
nocena podle padesáti kritérií z oblasti 
podnikatelského prostředí, kvality regi-
onu, přístupu veřejné správy, situace na 
pracovním trhu a cenových podmínek, 
součástí získávání dat pro vyhodno-
cení je také telefonický průzkum mezi 
podnikateli. Celorepublikové pořadí 
mezi všemi 205 posuzovanými městy 
v Česku bude vyhlášeno v září. Vyhla-
šovatelem této celorepublikové akce je 
týdeník Ekonom.                                 -lm-

Jihlava rájem pro podnikání
OSLAVY GUSTAVA MAHLERA  v Jihlavě začaly.  Jejich součástí byl i koncert operní pěvkyně Dagmar Peckové. Vyvrchole-
ním slavnosti bude otevření parku Gustava Mahlera příští měsíc.  Foto: Jiří Varhaník

 Prázdniny se blíží, a tak nás zajíma-
lo, co může návštěvník Jihlavy v těch-
to měsících očekávat, ale také to, jak 
bude trávit svoji dovolenou primátor 
města Jaroslav Vymazal.

 
Takže, pane primátore, kam letos 

na dovolenou?
 Tradičně jezdím s přáteli první tý-

den v červenci na Šumavu, kde jezdí-
me na kole, a pokud je dostatek vody, 
tak i na raft ech po Otavě. Letos ale 
pobyt zkrátíme, protože 7. července 
je ukončení festivalu a otevření po-
mníku Gustava Mahlera. Těšíme se 
na poznávací jízdu po Evropě – pře-
devším Itálii, kde si vedle přírody 
chceme užít Florencii a Řím.

 Kola, předpokládám, budete mít 
s sebou?

 Bez kol by to nešlo. Město a jeho 
okolí poznáte nejlépe kombinací 
chůze a jízdy na kole.   Jinak taková 
klasická dovolená bude na oblíbe-
ném místečku v Chorvatsku u moře. 

 
Prázdniny v Jihlavě – na co se 

mohou návštěvníci těšit?
 Myslím si, že máme co nabídnout. 

V případě hezkého počasí to může 
být procházka městskou památko-
vou rezervací s návštěvou muzea ne-
bo galerie Vysočiny, prohlídkou kos-
tela nebo vyhlídkou na město z věže 
sv. Jakuba či Jihlavské brány... 

Primátor: 
dovolená a práce

(Pokračování na str. 3)
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Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:
   

68
58

126
94
30

124

2
-

26
12

122
Město Jihlava má k 30. 4. 2010 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  49 589 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
 v měsíci dubnu 2010

 Několik zastupitelů města a úřed-
níků magistrátu, ale také pracovníci 
dalších jihlavských organizací navští-
vili rakouský Ziestersdorf. 

 Tam si prohlédli jednu z desatera 
rakouských spaloven komunálního 
odpadu. Návštěva nebyla náhod-
ná - na Vysočině se začíná hovořit 
o nutnosti vybudování spalovny - 

skládkování odpadu je do budoucna 
neudržitelné. Jihlavští se o okolnos-
ti provozu zajímali velmi detailně, 
úvodní prezentaci prodloužila bese-
da s odbornými dotazy zejména na 
ekologii a ekonomiku provozu. Ná-
sledovala prohlídka areálu. 

 „První dojmy po příjezdu byly 
opravdu překvapivé. „Nedostalo se“ 

nám očekávaného zápachu, kouře a 
hluku,“ neskrývala překvapení ná-
městkyně primátora pro životní pro-
středí Irena Wagnerová. 

 Návštěvníky překvapilo ještě více, 
když na dvoře spalovny našli rosnič-
ku. „Ujišťuji, že to byla normální zdra-
vá rosnička,“ reagovala náměstkyně s 
úsměvem na narážku, zda obojživel-

Zástupci města navštívili spalovnu

ŘÍDÍCÍ centrum spalovny komunálního odpadu v rakouském  Ziestersdorfu připomíná velíny velkých elektráren (vlevo), náměstek primátora Petr Pospíchal se na 
vlastní oči mohl seznámit s procesem spalování (vpravo). Foto: archiv MMJ

 Sedm hasičů z Jihlavy a tři z jedno-
tek z okolních obcí odjeli pomáhat 
do povodněmi postižených obcí. 

 Minulý týden vyjela dvě vozidla 
(avie s povodňovým přívěsem a te-
rénní vozidlo s přívěsem), ve kterých 
jsou naložena kalová a plovoucí čer-
padla, nářadí na úklid a dezinfekční a 
čisticí prostředky. 

 Před odjezdem od zbrojnice na 
Sokolovské ulici se s hasiči setkal 
primátor Jaroslav Vymazal. „Oceňuji 
přístup našich hasičů, na pomoc Mo-
ravě vyjíždějí ve svém osobním volnu. 
Stejně se zachovali i loni, kdy pomá-
hali v okolí Nového Jičína,“ připomněl 
primátor Vymazal s tím, že i po dobu 
nepřítomnosti těchto hasičů bude 
zajištěna akce schopnost jednotky v 
Jihlavě.

Později za jihlavskými hasiči dora-
zili ještě kolegové z Velkého Berano-
va. Koncem týdne se hasiči i vozidla 
vrátili zpět. 

Jihlavští hasiči opět pomáhali

JIHLAVŠTÍ dobrovolní hasiči se také podíleli na likvidaci následků letošních po-
vodní v Troubkách. Foto: p. Marosz

 Město Jihlava již potřetí hostilo 
happening na podporu HIV pozi-
tivních a AIDS nemocných, žijí-
cích v České republice. 

 Před dvěma roky se za HIV pozi-
tivní symbolicky zapalovalo 1.101 
svící, loni děti vypustily 1.236 ba-
lónků, letos družstva z jihlavských  
škol sestavovala z 1.388 víček od 
PET lahví motiv akce - červenou 
stužku.

 Doprovodný program byl tema-
ticky věnován problematice HIV/
AIDS - nejen tomu, jak se před ná-

kazou chránit, ale také tomu, jaká 
úskalí může nákaza přinášet, jak 
může HIV pozitivita změnit život, 
jak by se partneři měli k sobě na-
vzájem chovat, a v neposlední řadě 
i tomu, že věrnost není ani v dneš-
ní době zbytečností a přežitkem.
 -lm-

SVĚTLO pro AIDS byla happeningo-
vá akce na podporu HIV pozitivních, 
při které soutěžní družstva sestavovala 
červenou stuhu z víček PET lahví.
 Foto: Lubomír Maštera

Město podpořilo HIV pozitivní

ník žijící poblíž spalovny neměl šest 
nožiček nebo tři oči. „Rakušané jsou 
pověstní úzkostlivým vztahem k příro-
dě. Dopad spalovny na životní prostře-
dí v okolí je pravidelně kontrolován,“ 
doplnila Irena Wangerová.  

 Připomněla, že spalovny lze najít 
třeba i v centru Vídně nebo u nás v 
Liberci.

Spalovna ročně zpracuje 130 tisíc 
tun odpadu, produkuje elektřinu, kte-
rá by vystačila pro stotisícové město, 
případně může do bytů dodávat teplo. 
Svoz odpadu probíhá ze 70 procent 
po železnici, zbytek dovezou automo-
bily z okruhu asi 50 kilometrů. 

 „Na Vysočině bude nutné najít dob-
ře dostupné místo, aby byl svoz odpadu 
snadný, ekonomicky výhodný a měl co 
nejmenší dopady na životní prostředí. 
Domnívám se, že Jihlava může těmto 
požadavkům vyhovět,“ vyjádřil se ta-
ké primátor Jaroslav Vymazal.   -lm-
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Primátor...
(Dokončení ze str. 1)
Největší lákadlo zoologická zahra-

da opět připravila novinky nejen 
v přírůstcích zvířat, ale také staveb-
ními úpravami. 

V případně pěkného počasí bude 
lákadlem Vodní ráj, sportovci mo-
hou využít nových cyklostezek pro 
in line bruslení nebo kola. 

 Masarykovo náměstí zase může 
lákat k posezení na venkovních za-
hrádkách restaurací, pro milovníky 
dechovky zde pořádáme koncerty.

V době prázdnin bude také pro-
bíhat řada kulturních akcí…

 Ano. I letos je připraven kulturní 
program na řadě míst ve městě. Nej-
větší kulturní a společenskou akcí 
je však letos festival Gustav Mahler 
Jihlava 2010 – Hudba tisíců, který 
byl již zahájen a bude vrcholit zmi-
ňovaným otevřením památníku a 
odhalením sochy mistrovi.

 Jste znám jako sportovec. Jak 
máte letos natrénováno?

 Jejda! Tak se svým sportovním 
programem letos opravdu spokojen 
nejsem. Vzhledem k pracovnímu 
vytížení i celé řadě společenských 
akcí na sport moc času nezbývá. 

Nicméně jednou či dvakrát týdně 
se snažím sednout na kolo, nazout 
in line brusle (to se mně vlastně za-
tím letos nepodařilo) nebo běžky 
a věřím, že přes prázdniny to bude 
lepší.

 Co byste ještě chtěl dotáhnout 
do podzimních voleb?

 Určitě bych chtěl dotáhnout roz-
dělané projekty a v dobré kvalitě je 
předat do užívání. 

Jde o revitalizaci části Malý Heu-
los,  rekonstrukci Základní školy 
speciální, rekonstrukci MŠ Březino-
va, postavit novou mateřskou školu 
pro sto dětí, dalších pět dětských 
hřišť a řadu „drobných“, ale pro měs-
to velmi potřebných  projektů (např. 
chodník v Červeném Kříži, kontej-
nerová stání, prostor před gymnázi-
em…).

 Dále bychom chtěli zahájit rea-
lizaci největšího projektu – veřej-
né sportoviště pro zimní sporty na 
Tyršově ul. a nastartovat strategický 
projekt - dopravní terminál u měst-
ského nádraží (společný projekt 
s Českými drahami a ICOMem). 

To by významně přispělo ke zklid-
nění dopravy ve městě a k podstat-
nému zkvalitnění a zatraktivnění  
hromadné  přepravy osob. 

 Také bych byl rád – a na tom mně 
opravdu hodně záleží – aby se přes 
všechny problémy zrealizoval velký 
vodohospodářský projekt, kde do-
jde k rekonstrukci některých částí 
starých kanalizačních stok a vodo-
vodu, především na ulici Brněnská 
a Křižíkova, které se tím dočkají po-
třebného nového zadláždění, a také 
ke zkapacitnění stávajících a výstav-
bě nových úseků kanalizačních stok 
potřebných k rozvoji Jihlavy.  -lm-

Odbor životního prostředí magis-
trátu města opouští kanceláře v Tol-
stého ulici a postupně se stěhuje do 
budovy magistrátu v Hluboké ulici. 

Přípravy probíhají tak, aby se co 
nejméně dotkly servisu pro veřej-
nost, přesto si  ale stěhování vyžádá 
omezení provozu. 

„Žádáme veřejnost o shovívavost nej-
méně na dva dny, a to čtvrtek a pátek 
10. a 11. června, kdy proběhne největší 
část stěhování,“ uvedla vedoucí od-
boru životního prostředí Katarína 
Ruschková. 

Do 9. června tedy lze odbor navští-
vit na „staré“ adrese, od pondělí 14. 
června by měl odbor plně fungovat v 
Hluboké ulici.   -lm-

Životní prostředí se stěhuje

PŘESTĚHOVÁNÍ odboru životního prostředí z Tolstého ulice na magistrát 
v Hluboké ulici předcházelo vymalování a další úpravy kanceláří.

Foto: Lubomír Maštera

 Práce na rekonstrukci kostela Po-
výšení svatého Kříže pokračují podle 
plánu. Řekl to Miroslav Kašík z in-
vestičního oddělení odboru rozvoje 
města. 

 Podle jeho slov byl dokončen ar-
cheologický průzkum uvnitř kostela 
i v přilehlé ploše stávajícího parko-
viště na severní straně kostela v plo-
še, kde byla provedena kanalizace, 
přeložka plynu a odvlhčení zdiva 
včetně konečné zádlažby. 

 „Uvnitř kostela je provedeno od-
vlhčení obvodového zdiva, podkladní 
konstrukce trojlodí a v presbytáři. Jsou 
provedeny zednické úpravy sociálního 
zařízení ve vstupní části kostela - zá- 
dveří a zděné konstrukce dle projekto-
vé dokumentace v trojlodí,“ potvrdil 
Kašík. 

 Byla vybourána stěna oddělující 
presbytář od trojlodí. Dále byla pro-
vedena rekonstrukce krovu - výmě-
na hnilobou narušených částí, v ob-

 Až do 25. června mohou obča-
né města Jihlavy navštívit prostory 
městského informačního centra jih-
lavské radnice a prohlédnout si pu-
tovní výstavu Cesty městy s doprav-
ní tematikou. 

 „Výstavu zajistilo Zdravé město ve 
spolupráci s Nadací Partnerství. Ob-
sahem výstavy je seznámit návštěvníky 
s projekty, které se zúčastnily soutěže 

Cesty městy 2009. Jihlava se do soutě-
že Cesty městy 2009 přihlásila s pro-
jektem Lávka pro pěší a cyklisty,“ ře-
kl tiskový mluvčí magistrátu Radek 
Tulis.

 Tato soutěž si klade za cíl upozor-
nit na problémy spojené s dopra-
vou v našich městech, propaguje a 
oceňuje kvalitní a šetrná dopravní 
řešení. Projekty, které se hlásí do 

soutěže, by měly přispět ke zvýšení 
bezpečnosti všech účastníků silnič-
ního provozu, zejména však chodců 
a cyklistů.

 Jihlava je členem Národní síť Zdra-
vých měst ČR (NSZM) od roku 
2007, zapojila se do mezinárodních 
kampaní Den Země, Evropský týden 
mobility a Evropský den bez aut, do 
národní kampaně Dny zdraví.     -lm-

Kostel Povýšení sv. Kříže se mění

INTENZIVNĚ SE pracuje také na opravě střechy kostela Povýšení svatého Kří-
že. Foto: Lubomír Maštera

V Jihlavě bude k vidění putovní 
výstava Cesty městy

vodové stěně trojlodí bylo odkryto 
původní ostění okenních otvorů. 
Bylo osazeno kamenné schodiš-
tě oddělující výškový rozdíl mezi 
úrovní podlahy trojlodí a presby-
táře. 

 Dále byla provedena výměna 
oken v přízemí vstupního zázemí 
a v tzv. jižních přístavcích - zázemí 
modlitebny, předsíně a kolumbá-
ria. Je zahájena příprava na úpravu 
hlavních okenních otvorů kostela, 
vnitřních a vnějších omítek kostela 
a rekonstrukci střešního pláště. 

 Oprava kostela má být dokonče-
na v lednu 2011 a tento termín je 
podle Kašíka reálný. Rekonstrukce 
kostela Povýšení sv. Kříže je obsa-
hem projektu „Obnova kulturního 
dědictví v Jihlavě“ podpořeného 
z Finančního mechanismu EHP s 
dotací ve výši 249 999 eur.

 V počátcích rekonstrukce koste-
la byly stavební práce přizpůsobe-
ny práci archeologů, kteří již nyní v 
kostele nepůsobí. 

Na pravidelných kontrolních 
dnech dochází k průběžnému 
upřesňování postupu a rozsahu 
prováděných prací  na stavbě s 
ohledem na odsouhlasený časový 
plán stavby za účasti zástupců pa-
mátkové péče.  

Probíhají zde konzultace detailů 
a konečných povrchových úprav s 
ohledem na památkově chráněný 
charakter stavby. -lm-
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Ředitel DPJosef Vilím: Myslím si, 
že Jihlavané začínají Jihlavské kartě věřit

 Po městech ČR se začínají do pro-
vozu uvádět tzv. městské karty, které 
se v první řadě týkají městské hro-
madné dopravy. Stejně se tomu děje 
i v krajském městě, a proto jsme po-
ložili řediteli Dopravního podniku 
Jihlava Josefu Vilímovi několik otá-
zek.

 Projekt Jihlavské karty byl avi-
zován již v loni v červnu s termí-
nem spuštění koncem roku. Reali-
zace ale proběhla o několik měsíců 
později. Proč?

 Projektem elektronického odba-
vování cestujících v MHD jsme se 
vážně začali zabývat v okamžiku, kdy 
bylo zřejmé, že tento způsob odba-
vování je podporován fi nančně po-
mocí fondů EU.

 Koncem roku 2007 bylo tedy 
jasné, že pokud tento moderní - v 
mnoha podnicích již zavedený (Pl-
zeň, Opava, Hradec Králové a další) 
-  elektronický způsob odbavení bu-
deme chtít zavést, naskýtá se ideální 
příležitost, neboť je šance akci reali-
zovat za přispění fondů EU ve výši 
92,5 % z celkových nákladů.

 V té chvíli jsme se rozhodli s vědo-
mím, že to nebude jednoduché a že 
se určitě v průběhu realizace objeví 
tisíce problémů, starostí a také nepo-

chopení z řad našich cestujících. 
 Dalším momentem, který přispěl k 

našemu pozitivnímu rozhodnutí, by-
la skutečnost, že v dané chvíli jsme 
měli informaci o možnosti zavedení 
celého systému s velice progresivní 
a špičkově zabezpečenou elektronic-
kou kartou MFire-Desfi re - 4kb. 

 Tato elektronická čipová bezkon-
taktní karta nabízí široké možnosti 
mnoha dalších aplikací. V této chvíli 
je v celé ČR Dopravní podnik Jihlava 
jediný, který tuto kartu použil.

 Původně jsme tedy tento systém 
připravovali pouze pro dopravní vy-
užití naší fi rmy. V průběhu přípravy 
rozhodlo město Jihlava, že tento sys-
tém bude postupně rozšířen. Z toho 
důvodu také karta nese označení Jih-
lavská karta.

 V projektu se předpokládá, že další 
možnosti budou rozšiřovány, jakmile 
si Jihlavskou kartu pořídí dostatečně 
velký počet držitelů. 

 Pojďme, prosím, k tomu termí-
nu konec roku.

 Původní termín realizace projektu 
Jihlavské karty byl skutečně konec 
roku 2009. 

 Dodavatel bohužel tento termín 
nedodržel. Nedodržení termínu do-
davatel odůvodňuje velkou nároč-
ností a první aplikací karty tohoto 
typu v reálném provozu v ČR. Dle 
zdůvodnění si tento systém vyžádal 
daleko větší počet hodin práce, než 
bylo předpokládáno.

 Samotné spuštění bylo doprová-
zeno řadou problémů. O co šlo?

 Samotný systém byl spuštěn po 
předchozím dvouměsíčním testo-
vání skupinou cca 50 dobrovolných 
cestujících, kteří zkoušeli v praktic-
kém provozu všechny možné vari-
anty odbavení. Při tomto testování 
bylo zjištěno mnoho problematic-
kých situací, které dodavatel prů-
běžně odstraňoval. 

 K termínu 1. 5. 2010 bylo tedy 
nutné přestavět všechny automa-
ty na prodej jízdenek a označovací 
strojky ve vozidlech, protože jsme 
přecházeli z jízdenky široké 30 mm  
na jízdenku širokou 50 mm. 

 Spuštění systému komplikovaly 
následující tři problémy:

a) Cestující, které jsme vyzýva-
li, aby si pořídili Jihlavskou kartu v 
předstihu bez front a zbytečné ner-
vozity, nechali všechno až na po-
slední chvíli a prvních čtrnáct dnů, 
i když jsme prodloužili otevírací 
doby v předprodeji jízdenek a měli 
otevřeno také obě dvě soboty, bylo 
to z tohoto pohledu velmi kritické. 

 Bylo nutné si vystát dlouhé fron-
ty a přes veškerou snahu našich pra-
covníků se toto neobešlo bez vážné 
kritiky také ve sdělovacích prostřed-
cích.

 b) Dalším závažným problémem, 
který zapříčinila porucha techniky, 
byla skutečnost, že „žluté“ automaty 
na prodej papírových jízdenek ne-
vydržely nápor počtu prodejů a dva 
z pěti automatů se v ranních hodi-
nách dne 1. 5. porouchaly. Závadu 
nebylo v silách našich techniků od-
stranit, a proto byl problém identifi -
kován a odstraněn až v pondělí dne 
3. 5. 2010 dodavatelem systému.

Jihlava jediná v ČR!
 c) Problém vznikl také na straně 

dodavatele systému u modrých au-
tomatů s velkoplošným displejem 
(dobíjení elektronické peněženky, 
nákup časových kupónů apod.). 
Bohužel, přes veškerou naši snahu a 
intervence se tento problém podaři-
lo vyřešit až 11. 5. 2010.

 V souvislosti s problémy, které 
se objevily při spuštění celého sys-
tému elektronického odbavení ces-
tujících pomocí Jihlavské karty, mi 
dovolte, abych využil příležitosti a 
všem cestujícím se za komplikace a 
problémy, které jsme jim způsobili, 
touto cestou osobně omluvil.

 Zaznívají hlasy, že je nový sys-
tém drahý. Jak tomu je dooprav-
dy?

 Pokud jde o cenu celého systému, 
je nutné vzít v úvahu množství funk-
cí, které karta může nabízet. Díky 

Cestující vše nechali 
na poslední chvíli 
a dodavatel měl 

technické problémy

dotacím z fondů EU zaplatí Doprav-
ní podnik z celkové ceny cca 21 mi-
lionů Kč pouze cca do 5 mil. Kč. 

 Získání tohoto špičkového systé-
mu s nejmodernějšími prvky je pod-
le mého názoru za cenu 5 mil. Kč 
velmi výhodná investice. 

 Protože se v souvislosti zejmé-
na s pražskou Open-card objevují 
mnohé spekulace, využívám této 

příležitosti, abych celou záležitost 
objasnil. Na dodavatele Jihlavské 
karty byla vypsána soutěž v rámci 
celé EU. Vyhrála nabídka s nejnižší 
nabídkovou cenou. Dosud jsme do-
davateli nezaplatili žádnou fakturu 
a akce bude zaplacena pravděpo-
dobně v červenci po předání celého 
systému.

 Můžete provést srovnání cen 
jízdného v Jihlavě a jiných stejně 
velkých městech?

 Pokusím se z dat, které mám k dis-
pozici. 

 Například 30denní časová jízden-
ka: Liberec 500 Kč, Most 420-625 
Kč dle pásem, Chomutov 494 Kč, 
Opava 360-460 dle pásem. Nepře-
stupní jízdenky pro jednotlivou jíz-
du: Most 17 Kč papírová -13 Kč 
elektronická, Chomutov 16 Kč papí-
rová - 13 Kč elektronická.

 Jaká je situace kolem Jihlavské 
karty dnes?

 K datu 15. 5. 2010 vlastní Jihlav-
skou kartu 18 105 cestujících. Pod-
le našich předpokladů cca 15 500 
cestujících užívá kartu pro cestová-
ní pomocí časových kupónů a cca 
2 500 cestujících tuto kartu použí-
vá pro placení jednotlivého jízdné-
ho z elektronické peněženky. 

 Od 1. 5. do 20. 5. 2010 bylo po-
mocí elektronické peněženky zapla-
ceno víc jak 150 000 Kč pro zakou-
pení jízdného ve vozech MHD. Z 
výše uvedeného vyplývá, že počet 
uživatelů úhrady jízdného pomocí 
elektronické peněženky neustále na-
růstá, naši cestující začínají systému 
důvěřovat.

 Jak se budou možnosti karty po-
stupně rozšiřovat?

 Otázka realizace dalších aplikací 
Jihlavské karty by spíše měla smě-
řovat k městu Jihlava. Systém je pro 
další aplikace otevřený a jejich reali-
zace nezáleží jenom na nás.

Pojďme nyní k DP. Jaký je stav 
techniky? Co se bude ještě v tom-
to roce inovovat?

 V poslední době jsme díky pocho-
pení města Jihlavy realizovali velké 
množství aktivit směřujících k ra-
zantnímu obnovení zejména vozové-
ho parku autobusů a trolejbusů. 

 Akce na získání podpory z fi nanč-
ních prostředků EU jsme zahájili již 
v roce 2006, kdy bylo zakoupeno no-
vých 12 autobusů a tři trolejbusy. V 
minulém roce jsme koupili 8 nových 
trolejbusů a v letošním roce 5 trolej-
busů. V příštím roce obnovíme úpl-
ně vozový park trolejbusů - nakoupí-
me koncem roku dalších 10 kusů.  

 Také se nám podařilo získat dal-
ší fi nanční prostředky na nákup 10 
kusů autobusů na pohon zemním 
plynem (4 kusy červen 2011 a 6 ku-
sů květen 2012). Pokud jde o aktu-
ální údaj, tak v této chvíli již máme 
schváleny dotace z fondů EU ve výši 
více jak 300 milionů Kč. Jsou to fi -
nanční prostředky, které jsme ušetři-
li z rozpočtu města Jihlavy.  -lm-

ZAVEDENÍ žlutých a modrých terminálů Jihlavských karet provázela řada tech-
nických problémů vzhledem k tomu, že typ zvolené karty byl poprvé v Jihlavě po-
užit v rámci celé ČR.   Foto: Lubomír Maštera
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JIHLAVA ZÍSKALA OCENĚNÍ.  Spokojený primátor Jaroslav Vymazal (vlevo) 
se svým náměstkem Josefem Kodetem ukazují ocenění Jihlavy jako nejlepší místo 
pro podnikání v kraji.  

O POHÁR PRIMÁTORA. V Jihlavě na Masarykově náměstí proběhl druhý roč-
ník Hasičského víceboje O pohár primátora města Jihlavy. Soutěž je na profesi-
onální úrovni, je i pro zdatné závodníky velmi náročná. Absolvují ji v dýchacích 
přístrojích, ve kterých překonávají překážky pro netrénované osoby, těžce pře-
konatelné i bez zátěže, přenáší těžká nebo nepoddajná závaží (fi guríny, hadice, 
proudnice...). Do soutěže se zapojilo přes osmdesát hasičů, nechyběly mezi nimi 
ženy. Průběh akce sledoval náměstek primátora Petr Pospíchal, ceny pak předával 
primátor Jaroslav Vymazal.  

KŘEST KNIHY LUDMILY KLUKANOVÉ. Součástí Mahlerovského festivalu by-
lo i představení knihy L. Klukanové „Jihlava Gustavu Mahlerovi“, která vyšla ve 
spolupráci s magistrátem města.

VÝSTAVA TROFEJÍ. Počátkem května proběhla na radnici tradiční chovatelská 
přehlídka trofejí spárkaté zvěře ulovené v roce 2009. Letos návštěvníkům předsta-
vila 600 trofejí srnčí, jelení, mufl oní, daňčí a černé zvěře. Mimo trofejí byla při-
pravena výstava fotografi í zvěře autora Karla Ženíška, kresby zvěře, veřejnost se 
seznámila také s veterinární problematikou tularémie u zaječí zvěře, loveckým 
střelectvím, prezentací Okresního mysliveckého spolku Jihlava a jeden informační 
panel byl věnován speciálně zkušenostem se zlepšováním životních podmínek zvě-
ře v honitbě Jihlávka. Výstava byla určena nejen myslivcům a odborníkům, ale i 
široké veřejnosti. Výstavu si nemohl nechat ujít ani tajemník magistrátu Lubomír 
Dohnal, ani náměstkyně primátora Irena Wagnerová.

UCTĚNÍ PAMÁTKY OBĚTÍ. U sousoší Zaváté šlépěje a před pomníkem padlých 
sovětských vojáků na ústředním hřbitově proběhl pietní akt k 65. výročí konce II. 
světové války za účasti vedení města Jihlavy, kraje Vysočina, Krajského vojenského 
velitelství v Jihlavě, ruského konzula a veřejnosti. Účastníci položili na pietní mís-
ta květiny, u hrobů sovětských vojáků zazněly také proslovy primátora Jaroslava 
Vymazala, hejtmana Jiřího Běhounka a ruského konzula Valerie Děrgačeva. Pri-
mátor Jaroslav Vymazal zdůraznil nutnost připomínat si oběti všech armád, které 
se zasloužily o osvobození naší země, ocenil také postoje a kroky dvou největších 
světových mocností v jaderném odzbrojování. Ruský diplomat Valerij Děrgačev 
poté v gotické síni jihlavské radnice předal válečným veteránům medaile „Šedesát 
pět let vítězství ve Velké vlastenecké válce“. 

REKONSTRUKCE ZASTÁVEK MHD. Na řadě míst krajského města můžete vi-
dět rozkopaná území, připravená pro nové bezbariérové zastávky MHD.  Úpravy 
se týkají nejen centra města, ale celé Jihlavy.
 Stránku připravil: -lm-
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Na konci měsíce dubna se strážní-
ci podíleli na zajištění bezpečnos-
ti účastníků slavnostního otevření 
cyklostezky spojující město Jihlava a 
Raabs v Rakousku. „Od počátku mě-
síce května strážníci provádějí preven-
tivní kontroly zaměřené na výskyt kap-
sářů. Zde je nutno konstatovat, že 
nejlepší prevencí je zvýšená opatrnost 
občanů,“ řekl zástupce ředitele měst-
ské policie Stanislav Maštera. K rizi-
kovým místům patří nákupní cent-

 V dubnu učitelé speciálních škol z  
Anglie, Lotyšska, Německa a Turecka 
navštívili Jihlavu. Stalo se tak v rámci 
projektu Comenius.

 Na tento projekt obdržela ZŠ spe-
ciální v Jihlavě grantovou podporu v 
rámci Programu celoživotního učení. 
Ředitelé a pedagogové speciálních 
škol se seznámili s naším městem a 
krásami kraje Vysočiny, jejich hlavním 
cílem však byla výměna zkušeností v 
oboru vzdělávání žáků se zdravotním 
postižením. Během návštěvy navštívi-
li i další školy a zařízení v Jihlavě, kte-
rá poskytují edukační či sociální pod-
poru lidem s handicapem.

 Projekt Comenius - partnerství 

škol, je sestaven tak, aby vnesl do 
práce speciálních pedagogů všech 
zúčastněných zemí nový pohled a 
rozšířil možnosti vzdělávání středně 
a těžce zdravotně postižených dětí o 
mezinárodní spolupráci. Žáci vytvo-
řili společné mezinárodní kalendáře, 
obrazovou mezinárodní kuchařku a 
slovník nejběžnějších mezinárodních 
výrazů obohacený o obrázky a pikto-
gramy. Vyučující vytvářeli metodiky 
sportovních her partnerských zemí.  

 V přátelské atmosféře byl ve čtvrtek 
15. 4. 2010 hostům prezentován na 
ZŠ speciální nový projekt školy, který 
je zaměřený na zkvalitnění vzdělávání 
žáků se středním a těžkým zdravot-

ním postižením s cílem zlepšení je-
jich rovného přístupu ke vzdělávání, 
přípravy na jejich sociální a pracovní 
integraci.   

 Zahraniční návštěvě byla předvede-
na i nová přístavba ZŠ speciální Jihla-
va a s ní i možnosti, které rozšíří vzdě-
lávání žáků od září 2010 o dvě nové 
třídy Praktické školy.

 Projekt vyvrcholí posledním setká-
ním, které se uskuteční v červnu 2010 
v anglickém Derby. Ale již na setkání 
v Jihlavě, kdy byla úroveň vzdělávání 
a péče o lidi s handicapem velmi po-
zitivně hodnocena, vznikla myšlenka 
na další spolupráci.                            -lm-

Od začátku tohoto roku bylo na 
jihlavskou záchytku umístěno cel-
kem přes 500 opilců. 

„Rok 2010 můžeme považovat za 
absolutně rekordní, co se týká počtu 
záchytů,“ řekl tiskový mluvčí Služeb 
města Jihlavy (SMJ) Martin Málek. 

Například v květnu se tu odehrál 
další kuriózní případ. Na záchytnou 
stanici byla hlídkou Policie ČR do-
vezena podnapilá žena z Velkého 
Meziříčí, ročník 1961.

Důvodem jejího záchytu bylo 
ohrožování vlastního života i života 
jiných osob. Na tuto ženu byla po-

zornými sousedy přivolaná hlídka, 
protože pod vlivem alkoholu hlída-
la jako „chůva“ 1,5roční dítě, které 
svým chováním bezprostředně ohro-
žovala. Při záchytu jí bylo naměřeno 
2,8 promile alkoholu v dechu. 

„Kuriozitou je fakt, že nezávisle na 
ní byl po půl hodině dovezený na proti-
alkoholní záchytnou stanici její bývalý 
manžel, ročník 1963, který se opilý vá-
lel na ulici, a tím budil veřejné pohor-
šení. Jemu bylo naměřeno 3,5 promile 
alkoholu v dechu a na záchytce byl za-
držen již potřetí,“ řekl Málek. 

 -lm-

Učitelé a žáci ZŠ Rošického v Jihla-
vě pokračovali v akci Svačinový den. 
Koncem dubna jste si mohli kou-
pit svačinu, výtěžek z prodeje škola 
využije na podporu dvou na dálku 
adoptovaných dětí v Keni. 

Žáci připravili ovocné řezy, toasty 
se šunkou a hamburger s hranolky v 
cenách od 15 do 25 korun. 

„Již 2,5 roku máme adoptovánu dva-
náctiletou Eunice Wanjiku a devítile-

tého Davida Otweru, oba žijí v Keni. 
Jejich vzdělávání ročně stojí asi 20 ti-
síc korun. Svačinový den pořádáme 
dvakrát ročně, těší se velkému zájmu 
žáků i učitelů, přijít může samozřejmě 
i veřejnost. Výtěžek z prodeje svačin 
pokryje studium obou adoptovaných 
dětí,“ řekl k sympatickému projektu 
ředitel ZŠ Rošického František Svo-
boda.

 -lm-

Svačinový den podpořil 
africké děti v Keni

Zahraniční učitelé navštívili město

ZŠ SPECIÁLNÍ v Jihlavě je zapojena do projektu Comenius, který mimo jiné umožňuje výměnu zkušeností pedagogů.
 Foto: archiv MMJ

Marně utíkali s mobilem

ZÁSTUPCE ředitele městské policie Stanislav Maštera pravidelně podává infor-
mace o činnosti jihlavské MP čtenářům NJR.    Foto: archiv NJR

Za pět měsíců na záchytce 
celkem přes 500 opilců 

ra, hromadné dopravní prostředky a 
místa s větší koncentrací lidí. 

 Strážníci zadrželi dvojici sprejerů 
na ulici Srázná a jednoho nezletilého 
mladíka při malování na stěnu pod-
chodu pod ulicí Okružní. 

Na základě oznámení poškozeného 
byla na útěku zadržena dvojice pa-
chatelů krádeže mobilního telefonu. 
Pachatelé krádeže požádali o zapůj-
čení telefonu s odůvodněním velmi 
naléhavého hovoru a následně se da-
li s telefonem na útěk. Při jejich za-
držení byl využit městský kamerový 
systém. 

 Bylo zadrženo pět osob, po kte-
rých bylo Policií ČR vyhlášeno pát-
rání. Ve dvou případech došlo k za-
jištění osoby řídící motorové vozidlo 
bez platného řidičského průkazu.  
 -lm-
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 Do Jihlavy přijela vzácná návštěva. 
Primátor Jaroslav Vymazal a náměst-
kyně Irena Wagnerová přijali na rad-
nici velvyslance Lucemburska Jeana 
Faltze. Do Jihlavy ho přivedl koncert 
orchestru Luxembourg Sinfoniett a, 
který ve čtvrtek večer vystupoval na 
radnici v rámci Festivalu Gustav Ma-
hler 2010 - Hudba tisíců. Orchestr je 
ve své zemi předním tělesem zamě-
řeným na provádění soudobé klasic-
ké hudby.

 Velvyslanec Jean Faltz se během 

schůzky zajímal o historii města, 
především ale právě o život Gusta-
va Mahlera. Po podpisu do pamět-
ní knihy si s primátorem Jarosla-
vem Vymazalem vyměnili několik 
drobných dárků jako např.  knihy či 
pamětní medaile, ale také nahráv-
ky klasické hudby. Se zájmem si pak 
prohlédl prostory historické radnice 
a vyrazil na krátkou procházku měs-
tem k památkám, zejména k nejstar-
ším jihlavským kostelům. -lm-

Lucemburský velvyslanec na radnici

 Koncem května byla ofi ciálně za-
hájena desátá letní sezóna na Vod-
ním ráji.

 „Venkovní areál koupaliště bude ote-
vřen samozřejmě v závislosti na poča-
sí,“ řekl tiskový mluvčí Služeb města 
Jihlavy (SMJ) Martin Málek. Oteví-
rací doba bude denně od 10 do 19 
hodin.

 Na návštěvníky čeká v našich čty-
řech bazénech s temperovanou vo-
dou opět mnoho vodních atrakcí: 
tobogán, skluzavky, divoká řeka, per-
ličková lůžka, blowery, vodní hřiby, 
masážní trysky, ucpávačky, chrliče 
atd.

 „Pro milovníky plavání je připraven 
25metrový plavecký bazén. Na své si 
přijdou i naši nejmenší v dětském ba-
zénu s vodním hradem, malou sklu-
zavkou, a nebo se jen mohou osvěžit v 
brouzdališti. V areálu je pro děti opět 
také v provozu dětské hřiště. Nebudou 
chybět ani další samostatné atrakce, 
jako je aquazorbing a curling na ko-
berci,“ připomenul Málek. 

 Pro slunění je díky závlahovému 

systému k dispozici kvalitní trávník 
určený k odpočinku a slunění. No-
vinkou letošní sezóny jsou zbrusu 
nová nerezová brodítka, která slouží 
k oplachu nohou a omytí těla před 
vstupem do tzv. čisté zóny.

 Do stálé nabídky areálu patří ta-
ké dvě hřiště určené pro plážový 
volejbal a víceúčelové hřiště s umě-
lým povrchem na tenis, nohejbal a 
volejbal. Návštěva hřišť víceúčelo-
vých i na plážový volejbal je možná 
samostatně. Není podmínkou, aby 
návštěvník musel jít do kryté nebo 
venkovní části koupaliště.

 Víceúčelové kurty jsou v provozu 
od března do října. „Přes léto provo-
zujeme stále i krytý areál, který je mož-
né využívat třeba i při nepříznivém po-
časí a jehož součástí je například jeden 
z nejdelších tobogánů v celé ČR o cel-
kové délce 108,5 m,“ doplnil Málek.

 Návštěvníci mají také k dispozici 
restauraci s venkovní terasou, bufet 
a čtyři stánky s občerstvením. Ceny 
zůstávají pro návštěvníky stejné jako 
v loňském roce. -lm-

Zahájení letní sezóny 
na Vodním ráji

 Do 30. července 2010 bude probí-
hat celková oprava provozního ob-
jektu hřbitova Na Kalvárii v Jihlavě, 
včetně opravy zpevněných a přístu-
pových ploch v areálu hřbitova. 

 Z tohoto důvodu bude částečně 
omezen provoz hřbitova - veřejné 
WC, komunikace v areálu, kontej-
ner pro umístění odpadu, přístup 
do areálu apod. „Jde nejen o technické 
úpravy provozního objektu, ale také o 
zkulturnění prostředí hřbitova. Žádá-
me návštěvníky o trpělivost a pochope-
ní,“ řekl k chystané opravě náměstek 
primátora Petr Pospíchal s tím, že 
město do úprav vloží bezmála 1,45 
milionu korun. 

 O aktuálních omezeních provozu 
bude na místě informovat nájemce a 
správce hřbitova (Správa městských 

lesů Jihlava, s.r.o.) prostřednictvím 
vyvěšených informací u vstupní brá-
ny do areálu hřbitova. 

 Rozsah prací: celková oprava pro-
vozního objektu - výměna rozvodů 
vody, odpadů, oprava podlah, opra-
va vnitřních a venkovních omítek, 
výměna oken a dveří, výměna střeš-
ní krytiny, výměna klempířských 
prvků, oprava hromosvodu, oprava 
elektroinstalace, oprava WC pro ve-
řejnost - nové podlahy, omítky, dlaž-
ba, nové sanitární zařízení a oprava 
zpevněných ploch kolem objektu. 
Dále oprava zpevněných ploch pro 
kontejnerové stání, oprava zpevně-
ných ploch od hlavního vstupu k 
ústřednímu kříži, kde probíhají roz-
loučení s pozůstalými.  -lm-

Město upraví hřbitov Na Kalvárii

REKONSTRUKCE hřbitova Na Kalvárii začala za plného provozu hřbitova.
Foto: Lubomír Maštera

LUCEMBURSKÝ VELVYSLANEC Jean Faltz navštívil jihlavský magistrát a 
zapsal se do knihy návštěv. Foto: archiv MMJ

400 80 400
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 Radní schválili studii rekonstrukce 
Základní umělecké školy v Jihlavě, 
která budově navrátí podobu z roku 
1875 a žákům a učitelům školy na-
bídne nové prostory. 

 Do konce tohoto roku by měla 
být připravena dokumentace, radni-
ce pak požádá o evropské peníze, a 
pokud bude úspěšná, stavba začne 
v polovině roku 2011. „Šance na to, 
že získáme podporu ve výši až 92,5 
procenta, je značná,“ uvedl primátor 
Jaroslav Vymazal s tím, že odborný 
odhad nákladů je asi 61 milionů ko-
run. „Výběrová řízení nezřídka cenu 
významně sníží,“ dodal primátor Vy-
mazal.

 Studie počítá s novou organizací 
vnitřních prostor, přístavbou v La-
zebnické ulici, využitím sklepení a 
také obnovou fasády podle situace z 
roku 1875.  

 „Současné vyobrazení krále zvířat 
můžeme považovat za ne zcela šťast-
né,“ udržel na uzdě komentář takřka 
parodického vyobrazení lva na fasá-
dě architekt Jaroslav Huňáček, jehož 
ateliér studii zpracoval. Do štítu se 
tak vrátí nejen původní dvojice lvů, 
ale i pištci, antický sloup a vázy a na 
fasádu nápis U zlatého lva. 

Při rekonstrukci dojde na nové roz-
dělení zbytečně velkých místností na 
účelnější menší učebny, vznikne ale 
i nový ateliér pod střechou, velký hu-
dební sál, nebo zvukově izolované 
zkušebny bubeníků či nahrávací stu-
dio atd. Rekonstrukce umožní praktič-
tější uspořádání výuky, ale např. také 
nabídne oddělené prostory s vlastním 
vchodem pro využití, které nezasáhne 

„Lidušce“ se vrátí lvi a přidají nové prostory

ZÁKLADNÍ umělecká škola v Jihlavě dostane staronovou tvář. Na snímcích při-
nášíme nejprve původní podobu, zrekonstruovanou podobu a pohled před a po 
rekonstrukci z Lazebnické ulice. Foto: archiv MMJ

pro běžného provozu školy.
 Od stavebního průzkumu, který 

bude předcházet samotné rekon-
strukci, se očekává mnohé. „V sute-
rénu jsme našli stavebně použité dřevo. 
Průzkum odhalil, že strom byl sťat v 
roce 1225, což potvrzuje, že střed měs-
ta byl zastavěn dřív, než se dlouhodobě 
předpokládalo,“ jmenoval jistě ne po-
slední raritu tohoto domu architekt 
Huňáček. Před započetím rekon-
strukce budovy se bude muset radni-
ce a vedení školy vypořádat s jednou 
velmi palčivou otázkou - kam částeč-
ně nebo úplně přesunout výuku po 
dobu stavby. -lm-

 Do konce června skončí pro Jihlavu a okolí možnost 
přijímat analogové televizní vysílání.

 Ve středu 30. června 2010 v pozdních hodinách 
bude vypnut analogový vysílač velkého výkonu ČT2 
Jihlava - Javořice (42. kanál). V oblastech pokrytí vysí-
lače je již divákům dostupné digitální zemské vysílání 
všech čtyř programů České televize: na Vysočině z vy-
sílače Jihlava - Javořice (33. kanál, od 30. 6. 2009).

 Současně s vypnutím uvedených analogových vysí-
lačů velkého výkonu bude k 30. červnu 2010 ukončen 
provoz 44 analogových vysílačů malého výkonu.

 Diváci tedy podle čtyř čtverečků v pravém spodním 
rohu obrazovky snadno poznají, že přijímají analogo-
vé vysílání, jehož konec se blíží, a musí tedy přejít na 
digitální příjem. Na začátku června se k piktogramu 
připojí i textová lišta s bližšími informacemi.  -lm-

Analogové vysílání televize končí
Jihlava se letos poprvé připojila ke Světo-

vému dni bez tabáku, kterým byl 31. květen. 
Státní zdravotní ústav (SZÚ) Praha každo-
ročně v rámci této kampaně pořádá výstup 
na Sněžku, jihlavskou obdobou tzv. Cesty za 
čistým vzduchem byla možnost zdarma vy-
stoupit na vyhlídkovou věž kostela sv. Jakuba a 
Bránu Matky Boží. -lm-

Místo na Sněžku 
na věž sv. Jakuba
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Malí stříbrní šachisté na radnici

Náměstkyně primátora pro oblast školství Irena Wagne-
rová přijala žáky ze ZŠ Otokara Březiny na radnici - tito žá-
ci na Mistrovství ČR škol v šachu 2010 vybojovali stříbr-
nou medaili. Pod vedením paní učitelky Jany Charvátové 

se dlouhodobě připravují a zdokonalují, úspěchu dosáhli 
již v loňském roce. „Po tomto úspěšném turnaji byla mla-
dým šachistům nabídnuta účast na mistrovství světa,“ uvedla 
po setkání náměstkyně primátora Irena Wagnerová. -lm-

MLADÉ ŠACHISTY – stříbrné z Mistrovství ČR škol v šachu 2010 – přijala na radnici náměstkyně primátora Irena Wag-
nerová. Foto: archiv MMJ

 Stejně jako v minulých letech měs-
to Jihlava vydává na letní měsíce Jih-
lavský kulturní a sportovní kalendář. 
Je k vyzvednutí na Turistických a 
Městských informačních centrech 
města, a také v sídlech organizátorů 
akcí, například ZOO Jihlava, kino 
Dukla, Vodní ráj, Oblastní galerie 
Vysočina atd.

 Na osmadvaceti stranách brožury 
je seznam několika stovek akcí, kte-
ré v Jihlavě proběhnou od června do 
září. Program vychází v nákladu pěti 
tisíc kusů, cena tisku byla necelých 
21 tisíc korun.   -lm-

Jihlavský kulturní 
a sportovní kalendář

 Národní fotbalový stadion je zatím 
jen snem českých fanoušků a fotba-
listů. Studenti Střední školy stavební 
z Jihlavy už ale mají jasno, jak by měl 
vypadat. Z vlnité lepenky, která je 
ekologickým obalovým materiálem, 
totiž za čtyři měsíce vyrobili stadion 
podle svých představ. Splnili tak za-
dání celostátní soutěže a pokud jih-
lavský projekt zvítězí, získají studenti 
25 tis. Kč. -lm-

Studenti postavili 
fotbalový stadion

O TRŽNICI JE ZÁJEM. Nedávno otevřená městská tržnice na Masarykově ná-
městí již vešla do povědomí Jihlavanů, kteří hojně využívají možnosti nakoupit 
čerstvou zeleninu, ovoce a květiny.  Foto: Lubomír Maštera

NA BRNĚNSKÉ ulici probíhá plánovaná rekonstrukce plynovodu ve třech eta-
pách po jednotlivých úsecích. První etapa bude ukončena do 4. června, další etapa 
začne 14. června a bude se týkat středního úseku ulice a nakonec dojde k opra-
vě plynovodu u Masarykova náměstí. Po celou tuto dobu bude tedy ulice dopravě 
uzavřena. Foto: Lubomír Maštera

NÁHLOU OPRA VU plynového potrubí si vyžádala havárie plynového řadu 
na Masarykově náměstí v květnu. Třebaže nyní je již stav takřka normalizován, 
v polovině května museli chodci přecházet výkopy přes umělé můstky.
 Foto: Lubomír Maštera
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Jihlavské kulturní léto 2010
do 30. 9. 
UKÁZKY VÝCVIKU DRAVCŮ A SOV 
V ZOO JIHLAVA
Každý den kromě pondělí v 11.00 a v 15.00 ho-

din. Mimo tyto časy možnost prohlídky všech 
druhů ve stálé expozici. 

Pořadatel: ZOO Jihlava a Eduard Školoud.

Do 25. 8.
HADÍ STŘEDY V MATONGU
Povídání o hadech s hady. Nevěřte pomluvám 

a nahlédněte do říše plazů každou středu v 10.30 
hodin v africké vesnici Matongo v Zoo Jihlava.

Pořadatel: ZOO Jihlava.

5. 6.
FC VYSOČINA - FC HRADEC KRÁLOVÉ
Fotbalový stadion FC Vysočina, Jiráskova 69, 

17.00 hodin, www.fcvysocina.cz.

6. 6.
KRAJSKÝ PŘEBOR VYSOČINY ŽACTVA 
NA DRÁZE
Boje o mistrovské tituly v kategoriích mladšího i 

staršího žactva.
Začátek v 10.00 hodin. Atletický stadion Na 

Stoupách.
Pořadatel: Občanské sdružení „Atletika“.

6. 6.
WOLFGANG AMADEUS MOZART 
- MISSA BREVIS IN G, KV 49
Pěvecké sdružení Campanula Jihlava - Koncert 

sakrální hudby.
Program: Biebl, Bruckner, Martinů, Men-

delssohn, Miškinis, Th ompson. 
Účinkují: Pěvecké sdružení Campanula Jihlava, 

Malý komorní orchestr Jihlava, Petr Sobotka, var-
hany, Pavel Jirák, dirigent.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, 19.30 hodin.
Pořadatel: PS Campanula.

7. 6.
ENCHŽIN ŽUGDER: KANADA
Cestopisná přednáška s promítáním.
Městská knihovna Jihlava, Hluboká 1, 18.00 ho-

din.

7. 6.
Joseph Haydn: SMYČCOVÝ KVARTET G DUR 
OP.76, Č.1
Gustav Mahler: KLAVÍRNÍ KVARTET A MOLL
Christian Sinding: KLAVÍRNÍ KVINTET E MOLL, 
OP. 5
Kubínovo kvarteto, Michal Bárta - klavír. Hotel 

Gustav Mahler, 19.00 hod.
Koncert v rámci hudebního festivalu Hudba tisí-

ců - Mahler Jihlava 2010.
Pořadatel: Občanské sdružení Mahler 2000 - 

společnost Gustava Mahlera, www.mahler2000.
cz. 

8. 6.
VEČER TANCE – projekt PROBOZENÍ
Malá scéna DKO Jihlava v 19 hod.
 Ve třech choreografi ích Narcisterna, Supreme 

exoskeletoids a 2WomenShow se představí zkuše-

ní tanečníci z projektu Dorphane, kteří svým ne-
zaměnitelným rukopisem činí jeden z důležitých 
prvků nezávislé brněnské taneční scény. Pracují 
kreativně s tělem, myšlenkami i obrazy a hledají 
další možnosti, kam lze tanec na jevišti posunout.

Pořadatel: DKO s.r.o. Jihlava, www.dko.

10. 6.
Hudební festival Hudba tisíců – Mahler Jihlava 
2010
Franz Schubert: RONDO H MOLL, OP. 70 D. 895
Bedřich Smetana: Z DOMOVINY, DUO Č.1 PRO 
HOUSLE A KLAVÍR
Antonín Dvořák: MAZUREK, OP. 49
George Enescu: SONÁTA PRO HOUSLE 
A KLAVÍR Č. 2. OP. 6
Martina Bačová - housle, Alexandr Starý - klavír
Hotel Gustav Mahler, 19.00 hod.
Koncert v rámci hudebního festivalu Hudba tisí-

ců - Mahler Jihlava 2010.
Pořadatel: Občanské sdružení Mahler 2000 - 

společnost Gustava Mahlera, www.mahler2000.
cz.

12. 6.
2. HVĚZDICOVÝ POCHOD NA ČEŘÍNEK
Trasa: libovolná. Start: libovolný, cíl: 10.00 - 

15.00 hod. turistická chata Čeřínek. Kontakt: Jiří 
Veselý, tel. 604 456 475, e-mail: jves31@seznam.
cz. 

Pořadatel: KČT Čeřínek - Jihlava.

12. 6.
JIHLAVSKEJ BIGBÍT - KŘEST CD
Oranžová brablenec, Araya, Ariel, Autobus, Ma-

jor Major, Extreme, Obrna, Plechanka, Pirandea-
th a další.

Autokemp Pávov, 16.00 hodin.
Pořadatel: Jiří Netolička - 603534348, Petr Slá-

ma - 777563000.

13. 6.
CLAUDE CONFORTÉS: ŠAMPIONKY
Premiéra představení DS NaKop Tyjátr - v režii 

Petra Soumara (hrají E. Čurdová, L. Musilová a 
K. Přibylová). Život i v poslední třetině má smysl, 
nakonec vyhrávají všechny- překonávají samy se-
be. V Divadle Na Kopečku, 19.00 hodin.

Pořadatel: DS NaKop Tyjátr.

13. 6.
VÝPRAVY S UROZENÝM RYTÍŘEM DAVIDEM 
Z KOCENSTEINU 
Šermířská vystoupení (tajemné prohlídky) v 

podzemí.  
Výpravy ve 14 hod., 15 hod., 16 hod.
Pořadatel: Společnost přátel dělostřelby, www.

delostrelba.ic.cz.

14. 6.
Hudební festival Hudba tisíců 
– Mahler Jihlava 2010

Pavel Vranický: PŘEDEHRA K OPEŘE MERKUR,
KONCERT PRO VIOLONCELLO A ORCHESTR 
D DUR, OP. 27, SYMFONIE Č.3, OP. 33, 
KANTÁTA DIE FÜRSTENFEYER - výběr.
Josef Klíč - violoncello, Spojené sbory Vysočiny, 

Komorní fi lharmonie Vysočina, Jiří Jakeš - diri-
gent. DKO - 19.00 hodin. 

Koncert v rámci hudebního festivalu Hudba tisí-
ců - Mahler Jihlava 2010.

Pořadatel: Občanské sdružení Mahler 2000 - 
společnost Gustava Mahlera, www.mahler2000.cz 
a Komorní fi lharmonie Vysočina, www.kfv.cz.

15. 6.
SCREAMERS NARUBY
Divadelní sál DKO Jihlava v 19.00 hodin.
Tradiční předprázdninové setkání s travesti sku-

pinou Screamers.
Pořadatel: DKO s.r.o. Jihlava, www.dko.cz.

16. 6.
DEN JEŽKA 
Blues Session, Full Stop, Mocca Soul Band, 

Himbeere-Brombeere.
Areál Pivovaru Ježek, 17.00 hodin.
Vstupné: 50 Kč, děti do 120 cm zdarma, htt p://

www.pivovar-jihlava.cz/.
Pořadatel: K Brewery trade a.s.

16. 6.
GYMNASTICKÝ DEN V DKO Jihlava 
v 18.00 hodin pořádá oddíl moderní gymnastiky 

SK Jihlava, htt p://www.mgskjihlava.estranky.cz/.

17. 6.
DEN JEŽKA
Tleskač, Mouchy, El Brkas, Devět životů.
Areál pivovaru Ježek, 17.00 hodin.
Vstupné: 50 Kč, děti do 120 cm zdarma, htt p://

www.pivovar-jihlava.cz/.
Pořadatel:K Brewery trade a.s.

17. 6.
KONCERT PS FOERSTER 
V 18.00 hod. v hotelu Gustav Mahler. Vstupné 

50 Kč, děti zdarma. Jako host vystoupí také  PS 
Čech a Lech Humpolec. 

Pořadatel: TJ Sokol Jihlava.

17. 6.
Hudební festival Hudba tisíců 
– Mahler Jihlava 2010
JIHLAVSKÁ PROVERBIA - zhudebněná přísloví 
z velké gotické síně jihlavské radnice
Vokální sdružení Octopus, Petr Daněk - umělec-

ký vedoucí.
Velká gotická síň jihlavské radnice, 19.00 hod.
Koncert v rámci hudebního festivalu Hudba tisí-

ců - Mahler Jihlava 2010.
Pořadatel: Občanské sdružení Mahler 2000 - 

společnost Gustava Mahlera, www.mahler2000.
cz. (Pokračování na str. 17)



STRANA     17 Aktuality NJR - ČERVEN  2010

Jihlavské kulturní léto 2010
(Dokončení ze str. 16)

17. - 20. 6.
„JIHLAVSKÉ FOLKLORNÍ LÉTO 2010“
9. ročník Mezinárodního festivalu folklorních 

souborů 
Termín konání 17. - 20. 6. 2010 Masarykovo ná-

městí, Jihlava a 19. 6. 2010 ve 20.00 hod v estrád-
ním sále DKO Jihlava, 

17. 6. 2010 v 16.00 hod. Masarykovo náměstí - 
Naši zahraniční hosté I 

18. 6. 2010 v 15.00 hod. Masarykovo náměstí - 
Naši zahraniční hosté II 

19. 6. 2010 v 10.00 hod. krojovaný průvod - start  
náměstí Svobody a ve 14.00 hod. I. Festivalový 
pořad „Dostaveníčko v Jihlavě na rynku“.

20. 6.
v 10.00 hod. 
Vystoupení v jihlavské ZOO 
a ve 14.00 hod. 
II. Festivalový pořad „Zpívej Horácko milé“ 
na Masarykově náměstí. Vystoupí soubory: 

Ogoňok - Rusko, Lazgi - Uzbekistán, Pasian di 
Prato - Itálie,  Volkstanzgruppe Litschau Rakous-
ko, Očovan Slovensko, další soubory z Čech a 
folklorní soubory z Jihlavy Vysočan, Vysočánek, 
Jeřabinka, Dřeváček, Pramínek a Šípek. Pořada-
tel: Horácký soubor písní a tanců Vysočan, www.
vysocan.cz.

18. 6.
ČERVNOVÝ JARMARK  
Pořadatel:  SMJ, www.smj.cz
Kontakt: Pavel Beraczka, tel. 777 719 639, 
beraczka@smj.cz. 
Masarykovo náměstí.

18. 6.
DEN JEŽKA
Hlavní scéna: Vysočinka Humpolec, Hašlerka, 

Fireballs, Prague Ska Conspiracy, Harlej, Walda 
Gang, Milan Schelinger Band, Sto zvířat, Ohňová 
show Ad Infi nitum.

Regionální scéna: A.T.P., Jet Stream, Lady Kate, 
D.A.D., Apple Spokesman, Mimoritmus. Areál pi-
vovaru Ježek, 12.00 hodin.

Vstupné: 100 Kč, senioři 50 Kč, děti do 120 cm 
zdarma, 

htt p://www.pivovar-jihlava.cz/.
Pořadatel: K Brewery trade a.s.

18. 6.
OKOLO RUDNÉHO 
28. ročník. Pořadatel: Běžec Vysočiny o.s. - 17.30 

hod. - lyžařská sjezdovka Zborná - běh po nezpev-
něných lesních cestách a pěšinách pro všechny 
sportující všech věkových kategorií (8 km a krat-
ší), www.bezec.wz.cz.

19. 6.
29. BEDŘICHOVSKÁ PADESÁTKA
Trasa: pěší 15, 35, 50 km, cyklo 30, 50, 100 km. 

Start: 6.00, ATC Pávov u Jihlavy.
Pěší, cyklo. Kontakt: Jiří Fuxa, Gorkého 3, tel. 

721 686 563. 
Pořadatel: KČT Sokol Bedřichov Jihlava.

19. 6.
KONCERT BEZ HRANIC
China Blue, Zatrestband, Svatý pluk, Strážnická 

cimbálová muzika Michala Liptáka. Areál Pivova-
ru Jihlava, 17.00 hodin.

Vstupné: 100 Kč, senioři 50 Kč, děti do 120 cm 
zdarma, 

Pořadatel: AlternativaPro, o.s.

20. 6.
POUŤ KE SVATÉMU JÁNU
Pestrý program nejen pro děti: Orchestr PÉRO 

ZA KLOBOUKEM, Anička Duchaňová - Vyrob 
si své letadýlko: Příběh dědka Všudefouse, vystou-
pení a žonglérská dílna Vojty Vrtka, Pohádka Víti 
Marčíka, CIMBAL CLASSIC, Teátr Víti Marčíka: 
ROMEO A JULIE.

Pořadatel: občanské sdružení Jihlavský havířský 
průvod ve spolupráci s Centrem pro rodinu a so-
ciální péči Vysočina.

Po celý den u kostelíčku sv. Jana Křtitele dobře 
se měj...

21. 6.
CLAUDE CONFORTÉS: ŠAMPIONKY
Repríza představení DS NaKop Tyjátr - v režii 

Petra Soumara (hrají E. Čurdová, L. Musilová a 
K. Přibylová). Život i v poslední třetině má smysl, 
nakonec vyhrávají všechny - překonávají samy se-
be. www.nakoptyjatr.cz 

Divadlo Na Kopečku, Brněnská 54, 19.00 hodin.
Pořadatel: DS NaKop Tyjátr.

23. 6. - 27. 6.
JIHLAVSKÁ POUŤ
Svatojánské veselí s pouťovými atrakcemi a cuk-

rovou vatou na Masarykově náměstí. 23. - 24. 6. 
od 9-20 hodin, 25. - 26. 6. od 9 - 24 hodin, 27. 
6. od 9-20 hodin. Pořadatel: František Hubený, 
Dobronín, tel. 728 481 712.

24. 6.
„VÍTÁNÍ JIHLAVSKÉHO LÉTA“
Pořádá: Svaz důchodců ČR, o.s., místní organi-

zace Jihlava 
od 14.00 do 17.00 hodin. Program je spojen s 

20. výročím vzniku Svazu důchodců: 1. Zpěv - pě-
vecký soubor Seniorek, 2. Veselé povídání,

3. K poslechu a tanci hraje a baví skupina Anny 
Doležalové (Sádlo v pohybu), 4. Křest CD Soubo-

ru Seniorek. Akce se pořádá 
před sídlem Svazu důchod-
ců v prostorách mezi domy 
zvláštního určení (DPS) v 
ul. Karoliny Světlé.

25. - 27. 6.
53. Festival sborového 

umění Jihlava

25. 6.
ZAHAJOVACÍ KONCERT 

FESTIVALU SBOROVÉHO 
UMĚNÍ JIHLAVA 2010 
Program:

Ludwig van Beethoven - 

Fantasia pro klavír, sbor a orchestr, op. 80
Účinkují: Veronika Böhmová - klavír, Spojené 

sbory Vysočiny, Komorní fi lharmonie Vysočina, 
Jiří Jakeš - dirigent.

Dům kultury, 19.00 hodin. Pořadatel: Společ-
nost pro FSU, o.s.

26. 6.
Soutěž pěveckých komorních sborů
DKO v 11 hod. 
Ateliér divadelní sál DKO v 15 hod. (nácvik 

skladeb)
II. festivalový koncert
divadelní sál DKO v 19.30
Komorní sbor Univerzity A. Mickiewicze Pol-

sko, Nová česká píseň Plzeň, Sbor Univerzity sv. 
Tomase Filipíny.

27. 6.
III. Festivalový koncert
divadelní sál DKO v 10.30
Koncert vítězů, vystoupení ateliéru
Pořadatel: NIPOS ARTAMA Praha a Společ-

nost pro FSU Jihlava.

1. 7.
HORANÉ
Promenádní koncert dechové hudby z Rokytni-

ce nad Rokytnou na Masarykově náměstí od 16 
do 18 hodin. 

Pořadatel: statutární město Jihlava a K. Paštyka 
Agentura TIME.

1. 7.
KULTURNÍ LÉTO V PIVOVARSKÉ RESTAURACI
Arsen.cz, Imagery, Araya. Areál Pivovaru Jihlava, 

18.00 hodin. 
Vstupné 40 Kč, htt p://www.pivovar-jihlava.cz/.
Pořadatel:Jan Rychetský, 603822148.

1. 7. - 31. 8.
KOMENTOVANÉ KRMENÍ ZVÍŘAT V ZOO 
JIHLAVA
Každý den v průběhu letních prázdnin vám do-

vedou průvodci jihlavské zoo vybraná zvířata blí-
že, než jste zvyklí! V předem určené časy u vybra-
ných druhů zvířat. Pořadatel: ZOO Jihlava.

2. 7. - 4. 7.
SLÁMOVÁNÍ V ZOO JIHLAVA
Víkend ve znamení rukodělných prací z přírod-

ních materiálů.
Pořadatel: ZOO Jihlava a dobrovolníci z řad or-

ganizátorů festivalu Slámování.

2. 7. - 7. 7.
MISTROVSKÉ DIRIGENTSKÉ KURZY GUSTAVA 
MAHLERA - JIHLAVA 2010 
Ojedinělá akce fi lharmonie oslavující Gusta-

va Mahlera nejen jako hudebního skladatele, ale 
především jako geniálního dirigenta, který posu-
nul interpretaci tzv. vážné hudby o význačný kus 
vpřed. Dům fi lharmonie - hudby, Kosmákova 9.

Vyvrcholením kurzů bude slavnostní galakon-
cert v Domě kultury v Jihlavě v úterý.

a. D
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 Na zelených plochách, v budovách 
i v kanalizaci pod celou Jihlavou opět 
proběhla celoplošná deratizace. Ma-
gistrát města Jihlavy každoročně ne-
chává položit na tisíc nástrah s látkou, 
která hlodavce bezbolestně usmrtí. 

 „Dobře provedená deratizace, tedy 

rychle provedená a na co největším úze-
mí, má až devadesátiprocentní úspěš-
nost. V Jihlavě se to daří,“ uvedl Ol-
dřich Bubrinka, ředitel fi rmy Deratex, 
která na základě výběrového řízení 
deratizaci v Jihlavě provádí. 

 Denně na pokládání nasadil dvanáct 
pracovníků, aby proces pro-
běhl co nejrychleji. Za jeden 
až dva týdny se místa znovu 
kontrolovala, zda potkani ná-
strahy sebrali. Další celoploš-
ná pokládka se podle potřeby 
provádí i na podzim. Ročně 
město Jihlava za redukci hlo-
davců platí 300 tisíc korun. 

 Populaci potkanů je důleži-
té stále držet zkrátka, má to-
tiž mimořádné reprodukční 
schopnosti. Samice je březí tři 
týdny, může přivést na svět až 
10 mláďat, tříměsíční jedinec 
je schopen dalšího rozmnožo-
vání. Odhaduje se, že v ideál-
ních podmínkách se může pár 
potkanů za rok rozmnožit na 
osm set jedinců. Potkan je ne-
bezpečný jednak poškozová-
ním majetku, ale také přeno-
sem infekčních nemocí.

  Jihlavský magistrát pravi-
delně vyzývá ke spolupráci 
na deratizaci také organizace 
a prostřednictvím médií ve-
řejnost. „Velice oceňujeme pří-
stup veřejnosti a fi rem, které se 

Nástrahy na potkany jsou položeny

NÁSTRA HY proti hlodavcům se umístily také v 
jihlavském podzemí. Foto: archiv MMJ

zapojují. Zásluhou odpovědného 
přístupu města i dalších organizací 
jsme v Jihlavě už mnoho let neměli 
problém s přemnožením hlodavců,“ 
ocenila Kateřina Kadlecová z od-
boru správy realit, která deratizaci 
organizačně zajišťuje.

 Celoplošná deratizace se pro-
vádí v kanalizačních sítích, škol-
ských zařízeních, topenářské sí-

ti, všech závodech, výrobnách, 
obchodech, prodejnách, stravo-
vacích provozech, obytných do-
mech i na volných prostranstvích. 
Objekty, ve kterých v současné 
době není zaznamenán výskyt 
hlodavců, je nutné také ošetřit, 
protože hlodavci vyhnaní z ošet-
řených míst hledají nová neošet-
řená teritoria. -lm-

Tiskové konference města

PRA VIDELNĚ po jednání městské rady pořádá vedení města tiskové konfe-
rence, na kterých informuje novináře o projednávaných bodech.

 Foto: Lubomír Maštera
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PSJ v Hosově vybuduje Zelenou Ulici
JIHLAVA 12. května 2010 – Deve-
loperská divize akciové společ-
nosti PSJ připravuje pro Jihlavu 
netradiční projekt bydlení s eko-
logickým charakterem. V místní 
části Hosov začne ještě v letoš-
ním roce vznikat Zelená Ulice, 
která bude ideální volbou pro ty, 
kteří hledají kvalitní soukromé 
bydlení a zároveň se zajímají o 
udržitelný rozvoj, snižování ži-
votních nákladů a o minimaliza-
ci spotřeby neobnovitelných pří-
rodních zdrojů.

Zelená Ulice vyroste v klidné pří-
městské části Jihlavy v místech bý-
valého statku s hospodářskými bu-
dovami. Z nich zůstala zachována 
pouze bývalá stodola, která bude s 
příslušným pozemkem nabídnuta 
k prodeji s možností rekonstruk-
ce na velký dům či dvojdům. PSJ 
předpokládá výstavbu devíti níz-
koenergetických rodinných domů 
a dvojdomů, které bude možné 
provést též v pasivním standardu 
dle dotačního programu Zelená 
úsporám. V rámci projektu budou 
dále vybudovány čtyři rodinné 
řadové domy, situované hlavním 
vstupem na náves, kde je hřiště a 
kaplička.

Hosov představuje lokalitu, která 
zcela jistě okouzlí svým půvabem, 
typickým pro oblast Vysočiny. Na-
bízí soukromí, intimitu, bezpeč-
nost a možnost relaxace v krásném 
a zachovalém přírodním prostředí. 
Díky čtyřkilometrové vzdálenos-
ti od centra Jihlavy a dostatečné 
frekvenci hromadné autobusové 
dopravy svým obyvatelům nijak 
nebrání ve společenském, kultur-
ním a sportovním vyžití. 

Projekt výstavby rodinných do-

mů lze charakterizovat jako eko-
logický z mnoha důvodů. „Domy 
se nebudou stavět vyloženě na zelené 
louce, architektonicky zapadnou do 
vesnické zástavby a použitá techno-
logie dřevostavby v budoucnu umož-
ní snadnou recyklaci. Technické pa-
rametry a využití solárních panelů 
dávají předpoklady pro minimali-
zaci spotřeby energie na vytápění a 
ohřev teplé užitkové vody, dešťová 
voda bude zasakována na pozem-
cích a díky akumulačním jímkám 
bude umožněno její další využití. V 
lokalitě bude též kladen důraz na 
kompostování biologického a třídění 
komunálního odpadu,“ shrnul eko 
aspekty Jiří Mutl z Divize develop-
ment PSJ.

„Pozemky budeme prodávat s pro-

jektem typového domu a nabídkou 
na jeho realizaci od renomované fi r-
my. Ta bude připravena zajistit nejen 
vlastní stavbu, ale i veškeré adminis-
trativní úkony, získání dotace či zpra-
cování nabídky na provedení souvise-
jících stavebních úprav, jako je např. 
oplocení, příjezdová komunikace nebo 
přípojky sítí. Tím bude mít klient jas-
ný přehled o celkových nákladech spo-
jených s výstavbou. Zákazník samo-
zřejmě bude mít možnost klientských 
změn, bude moci požadovat provede-
ní jen určitých částí stavby nebo může 
pouze koupit stavební pozemek. Nic-
méně se tak připraví o komfort, který 
je pro něj bude ze strany PSJ připra-
ven,“ podal další důležité informace 
Jiří Mutl.

Akciová společnost PSJ v posled-

ních pěti letech na území Jihlavy 
zrealizovala dva rezidenční pro-
jekty. Prvním byla stavba moderní 
bytového domu v ulici Za Školou, 
který nabídl 72 bytových jednotek, 
a po něm následovaly čtyři obytné 
domy projektu Friends Clubu v 
Antonínově Dole. Developerská 
divize PSJ dále činí intenzivní kro-
ky k zahájení výstavby dvou výš-
kových bytových domů na místě 
bývalých Štefánikových kasáren ve 
Vrchlického ulici v Jihlavě a je ak-
tivní v přípravě pozemků pro vý-
stavbu rodinných a bytových do-
mů v lokalitě Buková na Horním 
Kosově. Další připravovaný záměr 
– Iglavia Park v Jiráskově ulici – 
nabídne prvotřídní kancelářské a 
maloobchodní plochy.

• Společnost PSJ, a.s., se zabývá 
především pozemní stavební čin-
ností, realizací vybraných staveb-
ních řemesel a technologií a také 
developmentem. Její prvořadou 
činnost představuje generální 
dodavatelství staveb, a to včet-
ně komplexních dodávek na klíč 
od fáze projektu a studie stavby 
až po kolaudaci a předání funkč-
ního díla. Podílela se například 
na výstavbě pražského adminis-
trativního areálu BB Centrum, 
komplexu Zlatý Anděl na Smí-
chově nebo Galerie Fénix & Cla-
rion Congress Hotel Prague ve 
Vysočanech, realizovala Obytný 
soubor Majdalenky v Brně nebo 
bytový soubor Villa Bianca v Pra-
ze. Byla generálním dodavatelem 
při rekonstrukci Obecního do-
mu, Sovových mlýnů či jihlavské 
radnice. PSJ se věnuje i vlastním 
developerským projektům, které 
se zaměřují zejména na oblast vý-
stavby komerčních budov a obyt-
ných celků. Kromě Česka působí 
PSJ od počátku své existence také 
na zahraničních trzích, jako jsou 
Saudská Arábie, USA, Ruská fe-
derace či Slovensko.

PSJ, a.s.
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 Velmi rušno bylo počátkem květ-
na od časných ranních hodin před 
budovami gymnázia a průmyslové 
školy v Jihlavě. Začal zde třetí roč-
ník soutěže středních zahradnických 
škol a učilišť s názvem Lipová rato-
lest 2010. 

 Čtyřčlenné týmy z deseti škol z ce-
lé republiky pracovaly podle předem 
daného projektu, kvalitu jejich práce 
sledovalo sedm přísných porotců. 

 Soutěž zahájil za hostitelské město 
primátor Jaroslav Vymazal a náměst-
kyně pro oblast životního prostředí 
Irena Wagnerová, která je patron-
kou akce. Přípravy a průběh soutě-
že zajistil odbor životního prostředí 
magistrátu Jihlavy ve spolupráci se 
Svazem zakládání a údržby zeleně 
(SZÚZ). 

 Jihlavskou Lipovou ratolest lze po-
važovat za výjimečnou. „Ve srovnání s 
předchozími ročníky se zde pracuje na 
veřejném prostoru a výsledky práce se 
po soutěži nebudou odstraňovat, úpra-
va záhonů zůstane na očích veřejnos-
ti,“ uvedla vedoucí odboru životního 
prostředí Katarína Ruschková. „Ne-
bývalý je také rozsah, dosud pracovaly 
soutěžní dvojice na dvacetimetrových 
záhonech po dobu dvou dnů, v Jihlavě 
pracují čtveřice na sedmdesáti metrech 
a soutěž potrvá tři dny,“ doplnila in-
formaci Jana Šimečková, ředitelka 
SZÚZ. 

 Soutěži předcházel více než rok 
nejen organizačních příprav. Mimo 
jiné se pracně měnila asfaltem zalitá 
dlažba, upravily se chodníky, záhony 
a odvodnění prostoru před školami. 
„Prostory před gymnáziem, průmyslo-
vou školou, v okolí kina Dukla a park 
Smetanovy sady vypadají už před za-
hájením Lipové ratolesti velmi pěk-
ně, práce mladých zahradníků je ještě 
zkrášlí,“ těší se primátor Jaroslav Vy-
mazal. 

 Lipová ratolest byla určena i pro 
veřejnost. Ta mohla sledovat práci 
mladých zahradníků a také diskuto-
vat s přítomnými odborníky na téma 
zahrad, zeleně a parků, nebo využít 
doprovodného programu - nejen pro 
děti a mládež mohlo  být atraktivní 
se podívat na svět z koruny stromů, 
ovšem ze sedačky stromolezců, v ki-
ně Dukla byla připravena tematic-
ká výstava. „Lipová ratolest pomohla 
upravit město, ale byla i propagací Jih-

Lipová ratolest 2010 vytvořila záhony 
na ulici Jana Masaryka

lavy. A budeme rádi, když se další měs-
ta v Jihlavě inspirují a nabídnou svoje 
parky nebo zelené plochy pro tak sym-
patickou a přínosnou akci,“ doplnila 
náměstkyně primátora Irena Wagne-
rová.

 Lipovou ratolest letos provázelo 
proměnlivé počasí. „Budeme tady tře-
ba do nedělního večera, ale dokončíme 
to,“ slibovala i hrozila při zahajování 
třídenní zahradnické soutěže Lipová 
ratolest 2010 ředitelka Svazu zaklá-
dání a udržování zeleně Jana Šimeč-
ková. Nebýt aspoň několika málo 
hodin bez deště a především nasaze-
ní soutěžících, málem by na její slova 
došlo. 

 Záda studentek a studentů z de-
satera zahradnických škol a učilišť, 
které se do soutěže přihlásily, během 
soutěže pravidelně a vydatně zkrápěl 
déšť. Práce se komplikovala a zdržo-
vala, nešlo ji ale zastavit, například 
připravené kobercové trávníky je 
nutné co nejdříve položit, jinak se 
znehodnotí.

 Nakonec se ale výsledky vyhla-
šovaly v původně předpokládaném 
termínu. Poslední rostlinky byly vy-
sazeny a trávníky položeny sotva pár 
minut před slavnostním přípitkem 
na zdar dokonaného díla. Za práci a 
zkrášlení prostoru před dvěma střed-
ními školami a kinem Dukla podě-
kovala náměstkyně primátora pro 
životní prostředí Irena Wagnerová, 
která pak i předávala účastnické listy 
a také diplomy třem nejúspěšnějším 
školám:

1. Vyšší odborná škola zahradnická 
a Střední zahradnická škola Mělník

2. Střední odborné učiliště strojí-
renské a lesnické Šternberk

3. Střední škola zahradnická Kopi-
dlno.

 Pořadatelská, zdaleka nejen ad-
ministrativní, tíže ležela na bedrech 
pracovníků odboru životního pro-
středí mgistrátu města Jihlavy. Sou-
těže se účastnilo deset škol, které 
reprezentovaly čtveřice účastníků. 
Tyto skupiny pracovaly podle při-
pravených projektů, porota hodno-
tila vše - schopnost se orientovat v 
zadání, organizaci a způsob práce až 
po kvalitu a vzhled konečného pro-
vedení.  Stránku připravil -lm-

Park na ulici Jana Masaryka během několika Park na ulici Jana Masaryka během několika 
dnů zcela zásadně změnil svoji tvář.dnů zcela zásadně změnil svoji tvář.

Šťastní vítězové zahradnické soutěže neskrývali Šťastní vítězové zahradnické soutěže neskrývali 
svoji radost z dobře odvedené práce.svoji radost z dobře odvedené práce.

Sázelo se….

A vyměřovalo se….

A válcovalo se…
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JIHLAVA – Fotbalisté FC Vysočina 
skončí v letošním ročníku druhé li-
gy na čtvrté příčce. Zítřejší poslední 
utkání jara, do Jihlavy přijede postu-
pující Hradec Králové, lídr soutěže 
(17 hod.), na postavení Urbanových 
svěřenců v tabulce nic nezmění. 

Tříbodová vlna
Také v měsíci květnu pokračovali 

jihlavští fotbalisté ve vítězné jízdě. 
Po domácí dohrávce s Vlašimí kon-
cem dubna, kterou zdolali hladce 
3:0 (branky Krutý, Dolejš, Mešano-
vič), porazili juniorku Sparty, Soko-
lov, Čáslav a Třinec. Teprve až Dukla 
Praha ukončila po osmi kolech v řa-
dě vysočinskou tříbodovou sbírku, 
Jihlava potvrdila, že je nejlépe stří-
lejícím týmem jara. Na půdě béčka 
Sparty uspěla poměrem 0:3 (Meša-
novič 2, Dort), doma zdolala nevy-
zpytatelný Sokolov 2:0 (Mešanovič, 
Dort z pen.), v Čáslavi vyhrála opět 
0:3 (Simr 2, Görner) a zvládla do-
mácí přestřelku 4:2 (Dort 2, Franěk, 
R. Demeter) s Třincem, v níž gól-
man Uvarenko přišel o sérii šesti set 
a dvou minut bez obdržené branky. 

Boj o “bronz“
Po utkání proti Severomoravanům 

se družina Luboše Urbana posunula 
na třetí místo tabulky, které by za-

DOROSTENEC Jan Kosak (ve žlutém) přičichl na jaře k atmosféře profesionál-
ního fotbalu.  Foto: Michal Boček

Fotbalové jaro míří do fi niše

ručovalo postup do Gambrinus ligy 
v případě, že druhé Ústí nad Labem 
nesplní podmínky potřebné k účas-
ti v nejvyšší soutěži. Bohužel, kon-
kurenční Zlín o den později přehrál 
Opavu a vzal si třetí “fl ek“ zpátky.   

Rozhodlo předposlední kolo. Ús-
tí vydolovalo tři body v Sokolově a 
získalo vstupenku mezi prvoligovou 
elitu. Jihlava podeváté v řadě nevy-
hrála, na trávníku Dukly Praha remi-
zovala 1:1 (vlastní Šmíd). Zlín sice 

neuspěl v Hradci Králové, ale v před-
chozí dohrávce vyhrál nad Třincem 
a jeho náskok na Vysočinu jsou kolo 
před koncem propastné čtyři body.

Mládí vpřed
Nejlépe střílející celek ligy, osm vý-

her v řadě a aktuálně série dvanácti 
jarních utkání bez porážky… Nebýt 
špatné první poloviny sezony, je fot-
bal v Jihlavě znovu prvoligový. „Zpac-
kali jsme podzim. Dvacet jedna bodů je 
strašně málo. Po dnešku jich na jaře má-
me třicet. To je podstatný rozdíl. Chce-
me-li hrát o postup, musejí být podzim 
a jaro vyvážené,“ řekl trenér Urban po 
zápase s Duklou.

Šéf lavičky navázal na své předchůd-
ce Marka, Zákostelského nebo Bokšu, 
kteří postupně začleňovali do sestavy 
talentované hráče B-týmu či dorostu. 
Do kabiny áčka byli přeřazeni dvace-
tiletý středopolař Robin Demeter a 
osmnáctiletý záložník či útočník Jan 
Kosak.

Demeter stihl odehrát čtyři ligové 
mače, proti Třinci navíc vstřelil svůj 
premiérový gól, Kosak si zatím připsal 
start ve dvou utkáních. „Jejich přeřaze-
ní je zcela v souladu s klubovou fi lozofi í 
dávat šanci talentovaným odchovancům 
a vychovávat je pro první tým. Součas-
ný závěr sezony je pro tento posun velice 
vhodný,“ poznamenal Luboš Urban. 
 -cio-

Stánek prvoligových hokejistů Dukly Jihlava pro-
chází v období, kdy se žádná soutěž nehraje, drob-
nou rekonstrukcí.

Ve strojovně, která je zrakům diváků skryta, pro-
běhla generální oprava dvou šroubových kompreso-
rů, rozběhla se oprava chlazení a v hráčských kabi-
nách se provádí drobná posezónní údržba.

Zcela zásadní letošní opravou je výměna mantinelů 
okolo celé hrací plochy, včetně prostoru střídaček a 
lavice trestoměřičů. V současné době jsou staré man-
tinely, které na stadionu sloužily čtrnáct sezon, z plo-
chy demontovány. 

Montáž nového hrazení provede odborná fi rma 
do 15. července. Mantinely budou po nainstalová-
ní splňovat normy Mezinárodní hokejové federace 

a Českého svazu ledního hokeje. Stejné mantinely, 
dvouplášťové a bez nosných sloupků skel již slouží ve 
Žďáře nad Sázavou a od 4. června by měly být nain-
stalovány také v Třebíči.

Cena nových mantinelů je 1,6 milionu korun. Ne-
dílnou součástí výměny mantinelů bude nahrazení 
starých ochranných sítí za oběma brankami novými.

Další viditelnou změnou je demontáž stávající tri-
buny na sezení G za brankou na straně do Tolstého 
ulice. „Vzhledem k nadcházející výstavbě druhé ledo-
vé plochy od podzimu letošního roku jsme museli řešit 
otázku, kam umístíme hlavní vchod na stadion. Stáva-
jící vrátnice na svém místě nezůstane, jelikož se ze dvo-
ra stane staveniště se zákazem vstupu,“ sdělil jednatel 
Dukly Jihlava Bedřich Ščerban.

Hlavní vchod do stadionu vznikne právě ze stra-
ny od Vysoké školy polytechnické z Tolstého ulice. 
„Jenže sestup na stadion z této strany tribunou G byl 
nevyhovující a neodpovídal bezpečnostním předpisům. 
Tribuna bude demontována a vystavěn nový vyhovující 
vchod,“ doplnil Ščerban.

Rozebrané plastové sedačky z odstraněné tribuny 
poslouží jako zásobárna náhradních sedáků, které se 
již několik let nevyrábí. 

Celková částka na letní rekonstrukci haly činí při-
bližně 6 milionů Kč, samotné hrazení příjde na 1,6 
milionu. Opravy a úpravy Horáckého zimního sta-
dionu hradí město Jihlava jako vlastník. Běžnou 
údržbu a úpravy v hráčských kabinách uhradí Dukly 
Jihlava. –vš-

Na Horáckém zimním stadionu 
probíhají nutné předsezonní opravy

NEOBVYKLÝ pohled na lavici trestoměřičů bez laviček a mantinelů. Zůstal pou-
ze pult časomíry.  Foto: Vladimír Šťastný

TRIBUNA za brankou je zbavena sedáků a postupně se likviduje kovová kon-
strukce.  Foto: Vladimír Šťastný
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Úterý 1. června v 17.30 hod. /E
Středa 2. června až neděle 6. 

června ve 17.30 hod. /R 
NEW YORKU, MILUJI TĚ
Premiéra USA/FR 2009, krátké 

romantické příběhy, titulky, cca 103 
min.

Láska může začít kdykoliv...
Hrají: Hayden Christensen, Andy 

Garcia, Natalie Portman ad.
Režie: Jiang Wen
Přístupný                                                          
Vstupné 80 Kč

Úterý 1. června ve 20.00 hod. /E
Středa 2. června až neděle 
6. června ve 20.00 hod. /R
LEGIE
Premiéra USA 2010, širokoúhlý 

fantasy/horor, titulky, cca 100 min.
Zatímco se lidstvo samo ničí v zá-

chvatech divoké zuřivosti, chystá se 
skupinka lidí, uvězněných kdesi v 
pustině, na poslední zoufalý pokus o 
odpor. Pomoci se jim dostává od ta-
jemného a mocného cizince.

Hrají: Paul Bett any, Lucas Black, 
Tyrese Gibson ad.

Režie: Scott  Steward
Přístupný od 12 let                                           
Vstupné 75 Kč

Čtvrtek 3. června až neděle 
6. června v 19.30 hod. /E
ANTIKRIST
Dánsko/Něm/FR 2009, drama/

horor, titulky, cca 104 min.
Podívej se ďáblovi do tváře.
Hrají: Charlott e Gainsbourg, 

Willem Dafoe ad.
Scénář a režie: Lars von Trier
Přístupný od 15 let                                           
Vstupné 80 Kč
Pondělí 7. června až středa 
9. června v 17.30 hod. /R
OKO NAD PRA HOU
Premiéra ČR 2010, dokument, cca 

78 min.
Příběh jednoho muže, jedné stav-

by, jedné lásky. 
Účinkují: Jan Kaplický, Václav Ha-

vel, Václav Klaus ad.
Režie: Olga Špátová
Přístupný                                                         
Vstupné 70 Kč

Pondělí 7. června až středa 
9. června ve 20.00 hod. /R
CINEMATERA PIE
Premiéra ČR 2010, dokument s 

prvky hraného fi lmu, cca 108 min.
Když se kamera promění ve zpo-

vědnici a casting v terapii...
Režie: Ivan Vojnár
Přístupný                                                         
Vstupné 70 Kč

Čtvrtek 10. června až neděle 
13. června v 17.30 hod. /R
DOKTOR  OD  JEZERA   
HROCHŮ
Film ČR, širokoúhlá komedie, cca 

116 min.
Troška nepraktické švandy. 
Hrají: Jaroslav Šmíd, Eva Holubo-

vá, Jiří Langmajer a další.
Scénář a režie: Zdeněk Troška
Přístupný                                                     
Vstupné 75 Kč

Čtvrtek 10. června až neděle 
13. června ve 20.00 hod. /R
MOON
Premiéra VB 2009, sci-fi /thriller, 

titulky, cca 97 min.
To nejtěžší, co tě může potkat 250 

tis. mil od domova, jsi ty sám.
Hrají: Sam Rockwell, Kevin Spa-

cey, Dominique McElligott  ad.
Režie: Runcán Jones
Přístupný od 12 let                                          
Vstupné 75 Kč

OSLAVY Gustava Mahlera zahájila dechová hudba na Masarykově náměstí.
Foto: Lubomír Maštera



STRANA     29 Kultura NJR - ČERVEN  2010

do 6. 6. 
VÝSTAVA BONSAJÍ
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

do 14. 6. 
„ORTSZEITEN“
Výstava fotografi í německého foto-

grafa Stefana Koppelkammma.
Pro vyučující budou k dispozici di-

daktizované materiály k výstavě, kte-
rá je určena nejen studentům všech 

stupňů škol, ale i široké veřejnosti.
Vysoká škola polytechnická Jihlava, 

Tolstého 16 

do 18. 6. 
TEREZA ŘÍČANOVÁ
Retro v Jihlavě (malby, kresby, gra-

fi ky).
Galerie Jána Šmoka, ateliéry Střed-

ní umělecké školy grafi cké, Dvořáko-
va 12

do 18. 6. 
PETR DUB: VELKÉ AMBICE
Galerie Půda, Joštova 27, podkroví 

fi rmy Javab

do 19. 6. 
CESOFOTO 2010
Galerie Objektiv, Střední škola ob-

chodu a služeb - ve vestibulu školy, 
Karolíny Světlé 2, Jihlava

do 20. 6. 
NEZNÁMÝ SVĚT DROBNÝCH 
SAVCŮ
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

do 20. 6. 
„ŠATY DĚLAJ PRA ČLOVĚKA “
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

do 20. 6. 
SÁRA  SAUDKOVÁ 
- FOTOGRA FIE III.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

do 20. 6. 
MAHLER - MALER
Výstava k poctě Gustava Mahlera 

u příležitosti výročí jeho sto padesá-
tých narozenin. 

Oblastní galerie Vysočiny, Masary-
kovo nám. 24 

do 25. 6. 
CESTY MĚSTY
Putovní výstava s dopravní témati-

kou. 
Výstavu zajistilo Zdravé město ve 

spolupráci s Nadací Partnerství.
Městské informační centrum, Ma-

sarykovo náměstí 1

do 30. 6. 
PAVEL DVOŘÁK - OBRA ZY
Galerie - Horácké divadlo Jihlava, 

Komenského 24

do 30. 6. 
OLDŘICH KULHÁNEK 
- GRA FIKA 
LBBW BANK, Masarykovo ná-

městí 17

do 30. 6. 
ADOLF BORN JUBILUJÍCÍ 
- grafi ka
M+K galerie, Čajkovského 33

do 30. 6. 
DNK - foyer a Violka: MŮJ SVĚT  
Výstava fotografi í Aleše Buličky - 

klienta DTS Jihlava. 
Divadlo Na Kopečku, Psychiatric-

ká léčebna, Brněnská 54

do 30. 6. 
„DIVOKÁ AFRIKA “  
Výstava o životě a působení Joy 

Adamsonové. 
Informační centrum (hned za 

vstupní pokladnou).
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10

Další akce v rámci 
Jihlavského kulturního léta

uvádíme na str.16 a 17.

Čtvrtek 10. června až neděle 
13. června v 19.30 hod. /E
PANIKA  V MĚSTEČKU
Belgie/FR 2009, animovaná kome-

die, titulky, cca 75 min.
Excentrická komediální šaráda pl-

ná vypilovaných odzbrojujících ga-
gů, vycházející mimo jiné z dědictví 
surrealismu, nabízí animovanou akč-
ní podívanou par excellence.

Režie: Stéphane Aubier, Vincent 
Patar

Přístupný                                                     
Vstupné 60 Kč

Pondělí 14. června až středa 
16. června v 17.30 hod. /R
TO BYL ZÍTRA  FLÁM
Premiéra USA 2010, komedie, ti-

tulky, cca 100 min.
Totálně propařená komedie.
Hrají: John Cusack, Rob Corddry, 

Craig Robinson ad.
Režie: Steve Pink
Přístupný od 12 let                                          
Vstupné 80 Kč

Pondělí 14. června až středa 
16. června ve 20.00 hod. /R
SVÍTÁNÍ
USA 2009, akční sci-fi  thriller, ti-

tulky, cca 98 min.
Tvář lidskosti se navždy změnila.
Hrají: Ethan Hawke, Willem Da-

foe, Claudia Karvan ad.
Režie: Michael Spierig, Peter Spie-

rig
Přístupný od 15 let                                         
Vstupné 80 Kč

Čtvrtek 17. června až neděle 
20. června v 17.00 hod. /E
ČESKÝ MÍR
Premiéra ČR 2010, dokument, cca 

108 min.
Dokumentární komedie o americ-

kém radaru v Čechách.
Režie: Vít Klusák, Filip Remunda
Přístupný                                                         
Vstupné 75 Kč

Čtvrtek 17. června až středa 
23. června v 17.30 a ve 20.00 hod. 

/R
SOUBOJ TITÁNŮ
USA 2009, dobrodružný, titulky, 

cca 106 min.
Ve fi lmu „Souboj Titánů“ staví boj 

o moc muže proti králům a krále 
proti bohům.

Hrají: Sam Worthington, Liam Ne-
eson, Ralph Fiennes ad.

Režie: Louis Leterrier
Přístupný od 12 let                                        
Vstupné 75 Kč

Čtvrtek 17. června až středa 
23. června v 19.30 hod. /E
KICK-ASS
Premiéra USA 2009, širokoúhlý/

akční, titulky, cca 106 min.
Svět potřebuje nové hrdiny!
Hrají: Aaron Johnson, Chris Mintz-

Plasse, Chloe Moretz ad.
Režie: Matt hew Vaughn
Přístupný od 15 let                                         
Vstupné 80 Kč

Čtvrtek 24. června až neděle 
27. června v 17.30 a ve 20.00 hod. /R
Pondělí 28. června až středa 
30. června v 17.30 hod. /R
MUŽI, CO ZÍRA JÍ NA KOZY
Premiéra USA 2009, širokoúhlá vá-

lečná komedie, titulky, cca 94 min.

Bizarní černá komedie inspirovaná 
skutečnými událostmi.

Hrají: George Clooney, Jeff  Brid-
ges, Evan McGregor ad.

Režie: Grant Heslov
Přístupný od 12 let                                    
Vstupné 75 Kč

Čtvrtek 24. června až neděle 
27. června v 19.30 hod. /E
ŠKOLA ŽIVOTA
VB 2009, drama, titulky, cca 101 

min.
Divoké dospívání v divokých šede-

sátých.
Hrají: Carey Mulligan, Peter Sars-

gaard, Alfred Molina ad.
Režie: Lone Scherfi g
Přístupný od 12 let                                    
Vstupné 75 Kč

Pondělí 28. června až středa 
30. června v 19.30 hod. /E
VIDEOCRA CY
Premiéra Švédsko, Dánsko, Finsko, 

VB 2009, dokumentární, titulky, cca 
85 min.

V Itálii měl na televizní průmysl  
po tři dekády vliv pouze jediný muž. 
Jako televizní magnát a posléze pre-
zident Silvio Berlusconi vytvořil per-
fektní systém televizní zábavy a poli-
tiky.

Hrají: Ricky Canevali, Lele Mora, 
Marella Giovannelli ad.

Scénář a režie: Erik Gandini
Přístupný od 12 let                                   
Vstupné 75 Kč

Pondělí 28. června až středa 
30. června ve 20.00 hod. /R
CESTA
USA 2009, drama/thriller, titulky, 

cca 113 min.
Celý svět se nenávratně změnil.
Hrají: Viggo Mortensen, Kodi 

Smit-McPhee, Charlize Th eron ad.
Režie: John Hillcoat
Přístupný od 12 let                                          
Vstupné 80 Kč

BIJÁSEK - promítání dětem 
kinosál Reform

Sobota 5. června a neděle 
6. června v 15.30 hod.
PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI
VB/USA 2008, animovaná dobro-

družná rodinná komedie, český da-
bing, cca 94 min.

Malý hrdina s velkým srdcem.
V českém znění: Marek Holý, Lu-

cie Vondráčková, Naďa Konvalinko-
vá ad.

Režie: Sam Fell, Robert Stevenha-
gen

Vstupné děti 60 Kč dospělí 70 Kč

Sobota 12. června a neděle 
13. června v 15.30 hod.
ČTYŘLÍSTEK
Filmové pásmo kreslených pohá-

dek pro nejmenší diváky.
Vstupné 30 Kč

Sobota 19. června a neděle 
20. června v 15.30 hod.
ZATAŽENO, OBČAS TRA KA ŘE
USA 2009, animovaná rodinná ko-

medie, český dabing, cca 86 min.
V tomto městě se počasí mění tři-

krát denně - v době snídaně, oběda a 
večeře.

Režie: Phil Lord, Chris Miller
Vstupné děti 60 Kč dospělí 70 Kč

Sobota 26. června a neděle 
27. června v 15.30 hod.
MACH A ŠEBESTOVÁ 

NA PRÁZDNINÁCH
Filmové pásmo kreslených pohá-

dek pro nejmenší diváky.
Vstupné 30 Kč

BIO RÁJ - promítání seniorům /E
Vstupné na všechny projekce: 
- pro seniory 60 let a výše 40 Kč 

(na vyžádání doložit platným průka-
zem totožnosti)

- ostatní návštěvníci 70 Kč

Středa 2. června v 10.00 hod.
KA REL GOTT 
ČR 1986, dokumentární, cca 65 

min.
Životopisný fi lm o Karlu Gott ovi

Středa 9. června v 10.00 hod.
BÍLÁ STUHA
Rak./Něm./FR/IT 2009, drama, 

titulky, cca 144 min.
Příběh o kořenech zla.
Hrají: Christian Friedel, Leonie 

Benesch, Ulrich Tukur ad.
Scénář a režie: Michael Haneke
Přístupný od 12 let 

Středa 16. června v 10.00 hod.
NINE
USA 2008, širokoúhlý muzikál, ti-

tulky, cca 120 min.
Muzikál, který si nemůžete nechat 

ujít!
Hrají: Nicole Kidman, Penélope 

Cruz, Sophia Loren, Kate Hudson a 
další.

Režie: Rob Marshall
Přístupný                                                       

Středa 23. června v 10.00 hod.
DOKTOR  OD  JEZERA   
HROCHŮ
Film ČR, širokoúhlá komedie, cca 

116 min.
Troška nepraktické švandy. 
Hrají: Jaroslav Šmíd, Eva Holubo-

vá, Jiří Langmajer a další.
Scénář a režie: Zdeněk Troška
Přístupný                                                     

Středa 30. června v 10.00 hod.
NEZAPOMEŇ NA MĚ
USA 2010, romantické drama, ti-

tulky, cca 128 min.
Nečekaná láska musí projít silnou 

zkouškou způsobenou tragédií v 
obou rodinách.

Hrají: Robert Patt inson, Emilie de 
Ravin, Pierce Brosnan ad.

Režie: Allen Coulter
Přístupný od 12 let                                    

E - kinosál Edison    
R - kinosál Reform

 Filmový klub v červnu nehraje.
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Psychiatrická léčebna, Brněnská 54

8. 6. v 19.00
VEČER TANCE - projekt 
PROBOUZENÍ...
Ve třech choreografi ích Narcister-

na, Supreme exoskeletoids a 2Wo-
menShow se představí zkušení ta-
nečníci z projektu Oorphane, kteří 
svým nezaměnitelným rukopisem 
činí  jeden z důležitých prvků nezá-
vislé brněnské taneční scény. Pracují 
kreativně s tělem, myšlenkami i ob-
razy a hledají další možnosti, kam lze 
tanec na jevišti posunout.

15. 6.  v 19.00
SCREAMERS NARUBY
Tradiční předprázdninové setkání s 

travesti skupinou Screamers.

9. 6. v 8.30 a v 10.00
NEBOJTE SE STRA ŠIDEL 
Pohádkové představení s loutkami.         

Pro děti MŠ, ZŠ hraje Loutkoherec-
ká skupina ČT Praha.

13. 6.  v 19.00
ŠAMPIONKY 
Premiéra divadelního představení 

DS NaKop Tyjátr.
Hrají E. Čurdová, L. Musilová, K. 

Přibylová v režii Petra Soumara.

21. 6  v 19.00
ŠAMPIONKY 
Repríza divadelního představení v 

režii Petra Soumara.
Hraje DS NaKop Tyjátr Jihlava.

VELKÁ SCÉNA
5. 6. v 19.00
Bohumil Hrabal
OBSLUHOVAL JSEM 
ANGLICKÉHO KRÁLE
Tématem románu i divadelní verze 

je životní dráha pikolíka, pak číšníka 
Jana Dítěte, později hoteliéra a nako-
nec cestáře v době politických zvratů 
první půle dvacátého století. Mno-
hokrát v životě pocítí, že jím druzí 
opovrhují pro malý vzrůst, pro sym-
patie k Němcům, pro jeho češství a 
pro jeho původ. Hrabalovo dílo i di-
vadelní přepis režiséra Petra Palou-
še jsou velkou metaforou o českém 
osudu dvacátého století.

G / 6

7. 6. v 10.00
V. Tomšovský
JAK SE ČERTI ŽENILI
Veselá žertovná muzikálová pohád-

ka o rozmazlené princezně Bětě, kte-
rá dělá velké starosti své matce, paní 
králce, a dokonce i čertům a čerticím 
v pekle. A o statečném kováři Krá-
korovi, který se s muzikantem Žid-
louškem vydá za princeznou do pek-
la, aby ji vysvobodil a také napravil.    
pohádka mimo předplatné.

8. 6. v 17.00
Bohumil Hrabal
OBSLUHOVAL JSEM 
ANGLICKÉHO KRÁLE
S / 6

9. 6. v 19.00
M. Uhde - M. Štědroň
BALADA PRO BANDITU
Kouzlo tohoto příběhu po několi-

ka desítkách let upoutalo i prozaika 
a dramatika Milana Uhdeho, který 
napsal o Nikolovi divadelní hru „Ba-
lada pro banditu“. Spojením prvků 
minulosti a přítomnosti, dokumentu 
a mýtu, se příběh změnil v baladu o  
tom, jak věčný a silný je lidský sen o 
svobodě a štěstí.

ZADÁNO

10. 6. v 19.00
Bohumil Hrabal
OBSLUHOVAL JSEM 
ANGLICKÉHO KRÁLE
U / 6

11. 6. v 19.00
Bohumil Hrabal
OBSLUHOVAL JSEM 
ANGLICKÉHO KRÁLE
R / 6

12. 6. v 19.00
M. Uhde - M. Štědroň
BALADA PRO BANDITU
mimo předplatné

14. 6. v 10.00
V. Tomšovský
JAK SE ČERTI ŽENILI
DERNIÉRA  pohádky mimo před-

platné

15. 6. v 19.00
Bohumil Hrabal
OBSLUHOVAL JSEM 
ANGLICKÉHO KRÁLE
J / 6

16. 6. v 19.00
Bohumil Hrabal
OBSLUHOVAL JSEM 
ANGLICKÉHO KRÁLE
D / 6

17. 6. v 19.00
Bohumil Hrabal
OBSLUHOVAL JSEM 
ANGLICKÉHO KRÁLE
F / 6

18. 6. v 19.00
M. Uhde - M. Štědroň
BALADA PRO BANDITU
K / 6

19. 6. v 19.00
Bohumil Hrabal
OBSLUHOVAL JSEM 
ANGLICKÉHO KRÁLE
E / 6

21. 6. v 10.00
M. Uhde - M. Štědroň
BALADA PRO BANDITU
zadáno

22. 6.
 v 17.00
Bohumil Hrabal
OBSLUHOVAL JSEM 
ANGLICKÉHO KRÁLE
M / 6

23. 6. v 19.00
M. Uhde - M. Štědroň
BALADA PRO BANDITU
O / 6

24. 6. v 19.00
Bohumil Hrabal
OBSLUHOVAL JSEM 
ANGLICKÉHO KRÁLE
L / 6

25. 6. v 19.00
M. Uhde - M. Štědroň
BALADA PRO BANDITU
C / 6

27. 6. v 19.00
M. Uhde - M. Štědroň
BALADA PRO BANDITU
B / 6
mimořádná změna hracího dne!

MALÁ SCÉNA
8. 6. v 19.30
Barbora Vaculová
ZAZDĚNÁ/Mauerschau
V malé sudetské vesnici jménem 

Nebeská Rybná hoří tisíce svíček. Je 
totiž dušičková noc, noc, kdy mrtví 
ožívají a minulost se vrací. Tři míst-
ní dobrovolné hasičky hlídaly požá-
řiště. Do toho tajemného autobusu, 
který zničehonic zastavil u hřbitovní 
zdi, možná neměly nastupovat. Teď 
už je pozdě. Bez pasu, bez ladu, bez 
jízdního řádu. Odvahu, Meine Da-
men und Herren. Vítejte na palubě 
naší mezinárodní linky, od národu k 
národu, od letopočtu k letopočtu... 
Připoutejte se nebo vás připoutá ně-
kdo jiný! Je tu snad někdo, kdo nemá 
odvahu pohlédnout do očí vlastní 
minulosti? 

 Inscenace pražského Divadla LETÍ 
a berlínských Spreeagenten vznikla v 
rámci projektu Aft er the Fall - Evro-
pa po roce 1989 - Divadelní projekt 
Goethe Institutu.

7. 6. v 18 hodin
6 000 mil Kanadou  
Další  cestopisná  přednáška s pro-

mítáním Enchžina Žugdera, absol-
venta jihlavského gymnázia, který  
strávil několik měsíců v Kanadě 

do 30. 6. 
„PTÁCI“ 
Výtvarné práce žáků ZUŠ Jihlava.
Výstavní místnost (nový vstupní 

areál).
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10

do 30. 6. 
„ZMIZELÁ ULICE - ZMIZELÍ 
SOUSEDÉ“
 Pořadatelé: Federace židovských 

obcí a občanské sdružení Papilio, Br-
něnská 10, 

Výstavní síň židovského hřbitova, 
ul. U Cvičiště.

do 30. 6. 
VÝSTAVA O HRA ČKOBRA NÍ
Festival hraček v Kamenici nad Li-

pou.
Budova A. 
Krajský úřad, Žižkova 57

do 11. 7. 
MARTIN GERBOC - LOCUS 
SOLUS
Výstava mladého kontroverzního 

malíře ze Slovenska.
Oblastní galerie Vysočiny, Galerie 

Alternativa, Komenského 10

do 11. 7. 
MAHLEROVSKÉ DÍVÁNÍ 
OBJEKTIVEM JANA ČERNO
Kavárna Muzeum, Masarykovo ná-

městí 55

do 31. 7. 
VÁCLAV ROŽÁNEK - HLAVY, 
AKTY
Trifoil, grafi cké papíry, Husova 10

do 1. 8. 
GUSTAV MAHLER A VÍDEŇ
Putovní výstava z Rakouského kul-

turního fóra.
Pořadatelé: Statutární město Jihla-

va, Dům Gustava Mahlera a Spolek 
Gustava Mahlera.

Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4

do 30. 9. 
VÝSTAVA AFRICKÝCH 
DŘEVĚNÝCH SKULPTUR 
ZE ZIMBABWE
ZOO Jihlava, Africká vesnice Ma-

tongo, areál.
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10 

do 30. 9. 
PRODEJNÍ VÝSTAVA AFRIC-

KÉHO UMĚNÍ TINGATINGA
ZOO Jihlava, Africká vesnice Ma-

tongo, škola.
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10

do 3. 10. 
ŘEČ UMĚNÍ III. UMĚNÍ ZE 
SBÍREK OGV Z LET 1948-1970
Třetí část cyklu, který se pokou-

ší v průběhu tří let představit sbírku 
Oblastní galerie Vysočiny, se věnuje 
umění z doby od druhé světové vál-
ky až po normalizační rok 1970.

Oblastní galerie Vysočiny, Masary-
kovo nám. 24 

7. 6. - 30. 6. 
VÝSTAVA VÝTVARNÝCH 
PRA CÍ DĚTÍ Z 1. D - ZŠ 
O. BŘEZINY
VRA K BAR, Centrum prevence, 

sídliště U Pivovaru

9. 6. - 13. 6. 
KA KTUSY A SUKULENTY
Prodejní výstava. 
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

9. 6. - 30. 8. 
ŘECKO A ŘECKÉ BÁJE  
Městská knihovna Jihlava, Hlubo-

ká 1.
Výstava prací žáků výtvarného obo-

ru ZUŠ Jihlava, pořádá ZUŠ Jihlava a 
Městská knihovna Jihlava.

Městská knihovna, Hluboká 1

17. 6. - 10. 10. 
JEDEN SVĚT NESTAČÍ
Grafi ka a kresba 19. Století ze sbír-

ky Patrika Šimona. 
Oblastní galerie Vysočiny, Komen-

ského 10

25. 6. - 15. 8.
VLADIMÍR NETOLIČKA  
- LINIE A BARVA
Vernisáž 24. 6. v 17. 00 hodin.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

28. 6. - 31. 8. 
HUDEBNÍ ŽIVOT V JIHLAVĚ 
V 19. STOLETÍ  
Pořádá: Státní okresní archiv.   
Magistrát města Jihlavy, Masaryko-

vo nám. 1
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(v Horáckém divadle Jihlava) 
Komenského 22

Křižíkova 17

Mostecká 10

Basketbalový klub Jihlava:
Sobota 22. 6. 2010 
Mezinárodní přátelský zápas BC 

Vysočina – NIKE Michigan ALL 
STARS (USA) – v kategorii U18.

Předpokládaný začátek zápasu - 18 
hodin ve sportovní hale E. Rošické-
ho 6 v Jihlavě.

FC VYSOČINA JIHLAVA 
– II. fotbalová liga:

Sobota 5. 6. 2010    
FC VYSOČINA JIHLAVA – FC 

Hradec Králové v 17 hodin na fot-
balovém stadionu na ul. Jiráskova 
v Jihlavě.

Kuželkářský klub PSJ Jihlava:
7. – 9. 6. 2010   
Amatérský pohár družstev – ku-

želna KK PSJ, E. Rošického 6, Jihla-
va

Sportovní klub Jihlava 
– oddíl moderní gymnastiky:

Středa 16. 6. 2010  
Gymnastický den – DKO Jihlava 

v 18 hodin.

5. 6. od 9.00 - 17.00
SBÍRKA  POUŽITÉHO 
OŠACENÍ
Nákladové nádraží Jihlava - město.
Pořádá občanské sdružení Diako-

nie Broumov, nezisková organizace, 
která poskytuje sociální služby pro 
občany z okraje společnosti - mate-
riální pomoc sociálně potřebných, 
azylové ubytování i pracovní příleži-
tosti.

9. 6. v 18.00
KORSIKA   
Jaroslav Pachr a Mgr. Stanislava 

Pachrová.
Posluchárna Vysoké školy poly-

technické Jihlava.

10. 6. v 16.00
PROMĚNY VZÁJEMNÉHO 
VZTAHU MĚŠŤANSTVA 
A DĚLNICTVA
Jihlava a moravská města 1870 - 

1914.
Doc. Mgr. Lukáš Fasora Ph.D. His-

torický ústav FF Masarykovy univer-
zity Brno.

Budova Vysoké školy polytechnic-
ké Jihlava

10. 6. v 17.00
JAKÉ TO JE BÝT 
DOBROVOLNÍKEM 
A POMÁHAT?

Promítání fi lmu „Nemusíme, 
chceme“ pro všechny, které zajímá 
možnost být někde užitečný i bez 
fi nančního ohodnocení, setkání s 
dobrovolníky aj.

Sdružení „Slunce“, o.s., třída Legio-
nářů 15

12. 6. od 8.00 - 12.00
CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ 
SBĚRA TELŮ  
Objednávky stolů přijímá: Antonín 

Klein, tel. 728 964 790.
Filatelie, numismatika, odznaky, 

pohlednice, fi gurky z čokoládových 
vajíček, telefonní karty, starožitnosti, 
pivovarské suvenýry a jiné.

Dům kultury

24. 6. v 16.00
ROLE SOCIALISTICKÝCH 
HRDINŮ V DOBĚ 
KOMUNISTICKÉHO 
ČESKOSLOVENSKA 
PhDr. Jan Randák, Ph.D. Ústav 

českých dějin FF univerzity Karlovy 
Praha.

Budova Vysoké školy polytechnic-
ké Jihlava 

29. 6. v 17.00
PhDr. Nováková: 
DOCHOVANÉ PRVKY 
LIDOVÉ ARCHITEKTURY 
NA OKRESE JIHLAVA 
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58
18. 6. v 18.00
KONCERT SBORU DPS 
GAUDIUM A NĚMECKÉHO 
PARTNERSKÉHO SBORU 
AUGUSTANA 
Koncertní sál ZUŠ, Masarykovo 

nám. 16.

7. 6. v 19.30
POETIC FILHARMONY 
(Progressive jazz fusion)

12. 6. ve 21.00
OLD WAVE BAND 
(rock, folk, country, clasic jazz)

Žižkova 98

11. 6. ve 21.00
ULTIMATE CELEBRA TION
Cooler-X, Muian, Peter Pea, Mase 

Gumbo, Jacob Akiro, Merfl inger

18. 6. ve 21.00
K.O.P.R - WARM UP!

11. 6. ve 20.00
XINDL X + band
+ DJ Marek Petříček (rádio Kroko-

dýl)

4. 6. 
River Jordan, Evelynne, Mouchy, 
Boonker, Evelynne

5. 6. 
Mix  kapel

11. 6. 
Žofi e Kabelková

12. 6. 
Nightfane + ........

18. 6. 
A Dicktone, Th e Rocket Dogz, 
Twisted Rod, Th underbirds

19. 6. 
Slavnostní zahájení KOI FEST

25. 6. 
KOI FEST PÁRTY: HUMAN 
STEAK, WOLLONGONG, 
PACIČKA , HFD, COLECTIVE

26. 6. 
Aft  + .....

Centrum prevence, 
sídliště U Pivovaru

10. 6. 
Středoškolský fi lmový klub - nejen 

pro studenty - Jeden svět:
HITLER, STALIN A JÁ
Helena Třeštíková / Česká republi-

ka / 2001 / 56 min. 
Životní příběh Hedy Blochové je 

výmluvnou ukázkou, jak zásadním 
způsobem ovlivnily dva totalitní re-
žimy 20. století osudy mnoha oby-
vatel Evropy. „Paní Heda umí úžasně 
vyprávět, má smysl pro detail i celek 
a obrovskou jazykovou kulturu. Na-
víc uvažuje velmi pozitivně, odmítá 
začarovaný kruh nenávisti a pomsty 
přenášený z rodičů na děti. Její zážit-
ky i projev jsou tak silné, až mi bylo 
líto přidávat do fi lmu archivní zábě-
ry,“ říká režisérka Helena Třeštíková.

24. 6. 
Středoškolský fi lmový klub - nejen 

pro studenty - Jeden svět:
ILEGÁLNÍ PŘISTĚHOVALCI: 
CESTA PEKLEM 
Jean-Paul Mudry / Švýcarsko / 

2001 / 52 min. 
Každoročně se přes 50 tisíc lidí 

pokouší vstoupit ilegálně do země 
„zaslíbené“ - západní Evropy. Tento 
dokument sleduje cestu ilegálních 
přistěhovalců a útrapy, kterým musí 
čelit. Dokument odhaluje rozsáhlou 
síť pašování lidí. Každým převozem 
se vystavují ilegální přistěhovalci ri-
ziku vydírání, uvěznění, deportace a 
někdy i smrti.

25. 6. v 18.30
Středoškolský fi lmový klub - nejen 

pro studenty - Jeden svět:
SQUAT WARS 
Dokument se na sedmadvaceti mi-

nutách věnuje historii squatingu v 
Praze. Podrobněji pak ve vzpomín-
kách obyvatel představí squaty Mila-
du, Zenklovku a Ladronku. 

Po promítání proběhne krátká be-
seda a diskuse k tématu.

Znojemská 7

14. 6. v 18.00
NEW AGE VE SVĚTLE BIBLE
Uvede: Aleš Zástěra.

12. 6. v 8.00
KRA JSKÉ KOLO LETECKÝCH 
MODELÁŘŮ - ŽÁKŮ
Kategorie: H, A3, F1H, F1A, P30
Startovné: 50 Kč za každého zá-

vodníka v každé kategorii.
Program: 8 - 8.30 prezence, 8.45 

slavnostní zahájení, 9 - 14.00 1. - 5. 
Soutěžní kolo, 14.30 zakončení sou-
těžních letů, 15.00 vyhlášení výsled-
ků.

Letiště Jihlava - Henčov

19. 6. 
VÝSTAVA PAPÍROVÝCH 
MODELŮ
Architektura, lodě, tanky, auta a ji-

né. 
Dům dětí a mládeže, Brněnská 46

Brněnská 29

18. 6.  v 16.00
BUBNOVÁNÍ
Dílna bubnování je zaměřena na 

různé techniky bubnování,
rytmy, improvizaci, procvičení za-

pojení mozku, prstů,
dlaní... Seznámení se s rozličnými 

rytmickými
nástroji (jednotlivé druhy bubnů, 

džembé, zvonečky, rolničky).
lektor: MgA. Matěj Kolář

14. 6. a 28. 6. v 16.00 
TVOŘENÍČKO
Tvořeníčko je určeno pro děti od 3 

let. Zkoušíme různé techniky malo-
vání, kreslení, tiskání, stříhání, navlé-
kání, lepení, modelování... různé ma-
teriály papír, čtvrtky, látky, vlny, fólie, 
hmoty, sklo... a vznikají nám ptáčci, 
berušky, motýlci, vázičky, svícny, 
trička, ale i krásné obrázky.

Lektorky: Mgr. Šárka Pospíchalová, 
Pavla Kazdová

7. 6. a 21. 6. v 16.00 
MUZICÍROVÁNÍ
Hodina plná zpívání, tanečků, ale i 

trochu malování. Zazpíváme si pís-
ničky známé, ale naučíme se i písně 
méně známé. Zahrajeme si na ná-
stroje - bubínek, činely, dřívka, trian-
gl, rolničky, kastaněty, rumbakoule,...

Lektorky: Eva Šalandová, Patrícia 
Kondrlová. 

Komenského 20

Tolstého 2
18. 6. v 18.00
STREET BUSTERS - SUMMER 
PROMO SHOW 2010
Vystoupení všech složek tanečního 

klubu Street Busters. 
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