
František
Zelníček

Vedení města zve na
předání Ceny města Jihlavy

na 24. 6. ve 13.30 
v gotické síni magistrátu.

Tradiční kulturní událost
HAVÍŘENÍ 2011

je připraveno na 24 až 26. června.
Více k programu uvnitř NJR.

Primátor města zve
Setkání s občany k 
dopravní tematice.

Setkání proběhne v úterý 
7. 6. v 18.00 hodin v kině Dukla. 

S VELKÝM úspěchem se setkala dvoudenní oslava Mezinárodního roku lesů na Masarykově náměstí v Jihlavě. Magistrát 
zde se svými partnery připravil atraktivní program z prostředí lesního hospodářství a života v přírodě vůbec. Stovky dětí 
nejvíce obdivovaly koně, se kterými lesníci předváděli přibližování dřeva, celý den stál hlouček malých zvědavců kolem kádě 
s rybami a raky, velký zájem byl také o liščí mládě a dravce. Celkem na náměstí vzniklo dvacet stanovišť, u kterých se nejen 
děti mohly seznámit s životem a hospodařením v lese.  Foto: Lubomír Maštera

Jihlava hodlá pokračovat v úpra-
vách lesoparku Heulos. Loni byla 
uvedena do života první etapa, při 
které město opravilo letní kino a je-
ho okolí, vybudovalo dětské hřiště 
a otevřelo koryto Jihlávky, která zde 
protékala potrubím. 

Radní města Jihlavy diskutovali 
nad studií další etapy úprav. Na areál 
letního kina a dětského hřiště naváže 
upravená zelená plocha pro cirkusy a 
další aktivity. Při cestě k letnímu ki-
nu budou odstavná místa pro auta 
z dlaždic, podél řeky bude prodlou-
žena stezka pro pěší a cyklisty, která 
přejde lehkým mostkem přes řeku 
a povede dál k hale SK a spojí tak s 
centrem města spodní část sídliště 
Březinky. 

„Se stávajícím atletickým areálem 
bude sousedit plocha pro hod diskem a 
kladivem, který stadionu dosud chybí. 
Stará nevyhovující budova na stadionu 
zmizí, nahradí ji parkoviště pro třicet 
aut a dva autobusy. Parkování zde chy-
bí jak pro sportovce, tak pro návštěvní-
ky akcí v letním kině,“ řekl k plánům 
primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal. 

Největší novinkou bude nové záze-
mí pro sportovce, rozhodčí, časomí-
ru a obsluhu stadionu v podobě tří-
podlažní budovy s lehkou tribunou 

Úpravy Heulosu budou pokračovat
Po několika měsících jsme opět 

dali prostor náměstkovi primátora 
Františku Zelníčkovi a zeptali jsme 
se ho na stav privatizace bytů, pláno-
vané rozšíření skládky Henčov a po-
ložili mu další otázky.

Jaký je současný stav privatizace 
městských bytů? 

V současné době probíhá i nadále 
privatizace městských bytů. Vyřizo-
vání žádostí, které byly přijímány do 
30. 6. 2010, je v různém stupni roz-
pracovanosti. V 18 domech se po 
schválení prodeje zastupitelstvem 
města připravuje prohlášení vlast-
níka, případně znalecké posudky o 
ceně, a nájemci čekají na nabídky 
k prodeji. 

V dalších 7 domech je privatizace 
ve fázi, kdy nájemci obdrželi nabíd-
ky, ale dosud nereagovali v dostateč-
ném množství, aby mohly být uza-
vřeny kupní smlouvy. 

Stává se také, že nájemci po obdr-
žení nabídek považují cenu vzhle-
dem ke své fi nanční situaci za nepři-
jatelnou a k realizaci prodeje v domě 
nedojde, nebo je prodáno jen malé 
procento bytů v domě.

V privatizovaných domech nám 
zbývá 205 neprodaných bytů, z toho 
54 bytů je volných a nabízejí se po-
stupně k prodeji výběrovým řízením 
formou dražby.

Co nového má přinést nový mo-
del prodeje? (Pokračování na str. 3)

Modernizace 
města nepřestává

pro tři stovky diváků. Nebude chy-
bět zázemí pro občerstvení a hygie-
nické zařízení.

„Rádi bychom také zlepšili přístup 
do celého území z ulice Na Stoupách. 
Zejména pro pěší, cyklisty a rodiny s 
kočárky, které se zde často pohybují, 
není úzká silnice u stadionu bezpečná. 
Znamená to obecně rozšíření komuni-
kace, vybudování chodníku a parko-
vacích míst, aby řidiči nemuseli auta 
odstavovat u silnice. Defi nitivní vyře-

šení tohoto problému bude předmětem 
dalších jednání, ze kterých vyplynou 
technické možnosti realizace,“ připo-
mněl důležité opatření náměstek pro 
oblast dopravy Josef Kodet. 

Předpokládané náklady jsou zatím 
pětapadesát milionů korun, Jihlava 
bude žádat o dotaci EU. Druhá eta-
pa revitalizace Heulosu by měla začít 
v polovině příštího roku, její dokon-
čení se plánuje na rok 2013 až 2014. 
 -lm-

VIZUALIZACE ukazuje zázemí sportovců v parku Malý Heulos, tak, jak to vidí 
projektant.  Repro: archiv MMJ
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Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:
   

76
56

132
54
31
85

47
-

25
8

160
Město Jihlava má k 30. 4. 2011 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  49 564 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci dubnu 2011

Jaké problémy nejvíce trápí občany 
města Jihlavy? Na tuto otázku hledali 
v květnu odpověď občané města, kteří 
se již počtvrté sešli na diskusním Fó-
ru Zdravého města a MA21, známého 
pod titulem S Vámi o všem? Ovšem!

Z veřejného projednávání vzešlo no-
vé desatero největších problémů, me-
zi něž se na předních příčkách umístil 
problém nedobudované kanalizace, 
následovalo nedostatek míst v MŠ, oži-
vení kultury v centru města včetně pa-
mátek a rozšíření dotačních titulů na 
podporu primární a sekundární pre-
vence.

Nejprve probíhala diskuse v jednot-
livých pracovních skupinách, např. na 
téma Životní prostředí, Kultura, Sport 
a Volný čas, Vzdělávání a osvěta, Soci-
ální problematika nebo Doprava. Poté 
bylo vybráno 15 témat, ze kterých na-
konec vzešlo hlasováním občanů desít-
ka největších priorit. Vedení města se 
obrací na občany s anketou v NJR na 
straně 10 k jejich názoru. -lm-

Diskuze na Fóru určila určila
nové desatero problémů města

Desatero problémů města Jihlavy: 
1.           Nedobudovaná kanalizace
2.           Nedostatek míst v MŠ
3.           Živá kultura v centru a oživení památek
4.           Rozšíření dotačních titulů na podporu primární a sekundární 

prevence
5.           Dokončení obchvatů
6. - 8.   Závazný strategický a územní plán včetně fi nančního 

harmonogramu
6. - 8.   Podpora chráněného bydlení (začleňování do běžného života)
6. - 8.   Podpora drobného a středního podnikání především 

v centru města
9. - 10. Realizace zeleného okruhu
9. - 10. Psí exkrementy

Další problémy:
11.           Sportoviště dostupná pro všechny generace
12. - 14. Podpora výchovy ke zdravému životnímu stylu
12. - 14. Zvýšení účasti veřejnosti na veřejných projednáváních
12. - 14. Průjezdnost křižovatek
15.           Podpora nekuřáckých restaurací

V Jihlavě začala jedna z největších 
kulturních událostí roku - 10. ročník 
festivalu Mahler Jihlava 2011 - Hud-
ba tisíců. Slavnostního zahájení v go-
tické síni jihlavské radnice se vedle 
mnoha významných osobností zú-
častnil i ministr kultury Jiří Besser. K 
přítomným promluvil také primátor 
Jaroslav Vymazal, hejtman kraje Vy-
sočina Jiří Běhounek a ředitel festi-
valu Jiří Štilec. 

Zahájení předcházel koncert na Ma-
sarykově náměstí, následovala krátká 
pieta v Parku Gustava Mahlera u pří-
ležitosti 100. výročí úmrtí věhlasného 
dirigenta a skladatele, náměstci primá-
tora Rudolf Chloupek a Josef Kodet 
položil k soše GM květiny. Na slav-
nostní zahájení navazovala vernisáž 
výstavy malíře Adolfa Rollera v Domě 
Gustava Mahlera ve Znojemské ulici. 
Vrcholem zahájení byl večerní koncert 
v nově zrekonstruovaném kostele Po-
výšení sv. Kříže. -lm-

Ministr kultury byl přítomen
zahájení festivalu Mahler 2011

10. ROČNÍK festivalu Mahler Jihlava 2011 - Hudba tisíců byl v květnu zahájen. 
Zahájení předcházel koncert na Masarykově náměstí a vystoupení mažoretek.
 Foto: archiv MMJ

Počátkem května se konala v na-
šem krajském městě v kině Dukla 2. 
kulturní konference s názvem „Kul-
tura v našem městě“.   

Z  diskuse účastníků mimo jiné 
vyplynulo, že příští konference by 
měla být uspořádána jako diskusní 
fórum u kulatého stolu se společ-
ným řešením problémů. 

Programem konference bylo 
zhodnocení období od r. 2007 v 
souvislosti se schválenou Koncep-
cí kultury, fi nancování kultury za 
uplynulé volební období 2007–
2010 (poskytnuté dotace), způsob 
fi nancování, grantová řízení, rozdě-
lení do žánrů a posuzování komisí. 

Dále se řešila propagace města 
Jihlavy prostřednictvím kulturních 
projektů v období 2006–2010 a vi-
ze kultury na volební období 2011 
-2015 a aktualizace Koncepce kul-
tury města 2012-2015.

Konference se zúčastnilo 61 účast-
níků z řad subjektů pořádajících ve 
městě kulturu, zástupců příspěvko-
vých organizací, města a kulturní 
komise.  -lm-

V Dukle se probírala
kultura města

Jihlavská radnice opět vydává ob-
líbený „letní“ Jihlavský kulturní a 
sportovní kalendář. Jsou v něm po-
drobně zaznamenány akce, které se 
budou ve městě konat od června do 
září. O brožurku je pravidelně vel-
ký zájem, proto letos radnice zvýšila 
tradiční náklad z 4,5 tisíce na 5 tisíc 
kusů. „Máme od občanů reakce, že 
brožura je opravdu v domácnostech po 
ruce a rodiny si podle ní plánují volný 
čas. To nás samozřejmě těší,“ popsal 
zkušenosti primátor Jaroslav Vyma-
zal.

Kalendáře jsou k vyzvednutí zdar-
ma v Turistických informačních cen-
trech (v budově radnice a v Bráně 
Matky Boží) a Městských informač-
ních centrech (v radnici). 

Kalendář je možné si na webu 
města stáhnout také v elektronické 
podobě. Na webu je také možné si 
akce vyhledávat podle svého vkusu 
a časových možností v pravidelně 
(denně) aktualizovaném kalendáři 
akcí. 

Výroba brožurky přišla asi na 25 
tisíc korun. -lm-

Vyšel kulturní a sportovní 
kalendář na léto
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Modernizace města nepřestává
(Dokončení ze str. 1)
Probíhají jednání o tom, zda při-

stoupit ke změně podmínek pro-
deje nebo považovat privatizaci na 
základě žádostí nájemců, která pro-
bíhá od roku 1997, za vyčerpanou. 
V MPR zůstává 23 bytových domů, 
u nichž by dle schválené koncepce 
mohlo dojít k prodeji bytů, ale ná-
jemci si o prodej nepožádali a mimo 
MPR zůstává 25 domů, v nichž by 
mohlo dojít k prodeji. Z nich již ve 
14 byly podány žádosti, ale prodej se 
neuskutečnil. 

Jaká je situace s výkupy pozemků 
pro skládku Henčov?

Dle sdělení Služeb města Jihlavy 
má stávající skládka odpadů Hen-
čov kapacitu pro ukládání odpadů 
pouze do roku 2016. Plánované 
rozšíření skládky přinese dostateč-
nou kapacitu pro ukládání odpadů 
na dalších 6 let, při dlouhodobém 
průměru 40.000 tun ukládaných 
ročně. 

Z těchto důvodů vznikla nutnost 
zahájit jednání s vlastníky pozemků, 
jež jsou dle územního plánu navrže-
ny pro výstavbu nové skládky. 

Nová skládka bude rozšířena o 22 
pozemků o celkové výměře 19.867 
m2.

Celkem 18 pozemků je ve vlast-
nictví fyzických osob, od kterých 
budou vykoupeny za schválenou 
cenu ve výši 550,- Kč/m2.

Dva pozemky jsou ve vlastnictví 
ČR - Pozemkového fondu ČR a žá-
dost o jejich převod byla podána. Je-
den pozemek je ve vlastnictví Lesů 
České republiky a jeho nabytí bude 
řešeno směnou pozemků.

Další pozemek je ve vlastnictví 
města. 

Celkové náklady  na vypořádání 
pozemků,  které  jsou  ve  vlastnic-
tví fyzických  osob,  pro  rozšíření  

skládky TKO Henčov, budou činit 
7.154 950,- Kč.

Pojďme k Jihlavské kartě. Jak da-
leko je studie na Jihlavskou kartu?

Studie rozšíření Jihlavské karty 
do organizací zřizovaných městem 
Jihlava zmapovala nejen možnos-
ti rozšíření využití této karty, ale 
popsala i současný stav používání 
elektronických systémů, využívající 
jako nosiče informací některý druh 
karty nebo bezkontaktního čipu ve 
všech městských organizacích. 

Mimo jiné z ní vyplývá, že řada 
organizací vydává identifi kační kar-
ty či čipy ve velkém množství a po-
užívají je v celé řadě elektronických 
systémů k různým účelům. Pozoru-
hodný je počet vydaných karet ve 
Vodním ráji (cca 75.000), v městské 
knihovně (9000) či zimním stadio-
nu HC Dukla Jihlava (7.500). 

Velmi rozšířené jsou i bezkontakt-
ní čipy, které jsou využívány všemi 
žáky a zaměstnanci ve všech základ-
ních školách s výjimkou ZŠ Speciál-
ní Jihlava. 

Rovněž využití těchto čipů a karet 
je velmi různorodé. Používají se v 
docházkových systémech zaměst-
nanců, evidenci a objednávání jídel, 
přístupových - vstupních dveřních 
systémů, návštěvnických systémů 
pro hrazení vstupného, jako nosiče 
permanentek či předplatného apod. 
Z důvodu velké rozmanitosti využi-
tí a velkého počtu různých elektro-
nických systémů od různých doda-
vatelů není rozšíření Jihlavské karty 
úplně jednoduchou záležitostí.

Nicméně i tak lze říci, že Jihlav-
skou kartu lze využít prakticky všu-
de, kde již nyní existuje karta či čip 
v libovolném systému libovolné 
městské organizace. Vzhledem k 
technickým vlastnostem Jihlavské 
karty je možné kartu využít ve třech 

různých variantách a také i v jejich 
libovolných kombinacích.

Můžete být konkrétnější?
1. Jihlavská karta bude využita ja-

ko identifi kátor. Všechny současné 
systémy v městských organizacích 
využívají tento princip. Technicky 
se jedná o nejjednodušší variantu, 
kdy karta je jen nositelem identifi -
kátoru a všechny ostatní informace 
jsou uloženy v řídícím systému. Pro 
rozšíření kompatibility jakéhoko-
liv již používaného systému o Jih-
lavskou kartu stačí doplnit čtečky 
umožňující číst Jihlavskou kartu.

2. Z Jihlavské karty se využije 
elektronická peněženka. Tato vari-
anta umožní placení služeb z elek-
tronické peněženky. Vyžádá si in-
stalaci čteček umožňujících čtení i 
zápis dat na Jihlavskou kartu. Tato 
varianta je složitější a nákladnější, a 
pokud by byla realizována, vyžádala 
by si i zásadní úpravy řídícího sys-
tému, který by musel umět praco-
vat s elektronickými penězi a také 
vybudování zúčtovacího centra pro 
rozúčtování plateb v jednotlivých 
zařízeních.

3. Jihlavská karta bude nosičem 
další aplikace. V této variantě by 
mohla být nosičem speciálně vyvi-
nuté aplikace pro nějaké městské 
zařízení nebo organizaci. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o nejsložitější, a 
tudíž nejdražší řešení, které se dá ve 
většině případů nahradit variantou 
číslo 1, není příliš pravděpodobné, 
že by bylo v dohledné době realizo-
váno. 

Rozšíření Jihlavské karty do ja-
kékoliv organizace si vyžádá určité 
náklady na zavedení. Jejich výše je 
závislá na zvolené variantě použití 
a situaci v každé organizaci. Rovněž 
ne všude je rozšíření účelné a vhod-
né. Někde ale přináší pozitivní efek-

ty. Technická složitost zavedení je u 
různých organizací různá. Například 
Městská knihovna je na Jihlavskou 
kartu připravena a její zavedení si 
nevyžádá velké náklady. 

Jak je to s Metropolitní sítí města 
Jihlavy?

Metropolitní síť města Jihlavy je 
optická datová síť propojující ma-
gistrát města s řadou organizací zři-
zovaných městem. Kromě všech zá-
kladních škol je k metropolitní síti 
připojeno i středisko zeleně Správa 
městských lesů Jihlava, Služby měs-
ta Jihlavy, kino Dukla, okrsky měst-
ské policie, zoo, ZUŠ, ředitelství MŠ 
Mozaika, MŠ Březinova, MŠ Dem-
lova, dětské jesle a v neposlední řadě 
Dopravní podnik města Jihlavy včet-
ně kiosků umožňující nabití Jihlav-
ských karet. 

Celá síť je postavena na techno-
logii Cisco s rychlostí páteřní linky 
1 Gbit/s a umožňuje rychlé dato-
vé přenosy mezi jednotlivými body 
metropolitní sítě. 

V současnosti je metropolitní síť 
využívána ke sdílenému připojení 
k internetu, přenosu obrazu z nej-
novějších kamer městské policie a k 
rychlému přístupu na webový ser-
ver, kde některé městské organizace 
provozují vlastní webové aplikace.

Na konci loňského roku byl zpra-
cován projekt spojený s žádostí o 
dotaci z Evropských fondů na rozší-
ření metropolitní sítě. 

Počítá se s rozšířením připojení 
do všech městských organizací, s 
navýšením rychlosti páteřního pro-
pojení na 10 Gbit/s a výrazným roz-
šířením služeb - jako je například 
centrální zálohování dat či společné 
hlasové služby, což povede k fi nanč-
ním úsporám a větší bezpečnosti 
dat. Výsledek žádosti o dotaci zatím 
není znám. -lm-

V červnu se otevře veřejnosti výstava s názvem Nikdy zcela neodešli – Jihlavští Něm-
ci. Výstava bude slavnostně zahájena v rámci Jihlavského havířského průvodu.

„Tato výstava se bude konat u příležitosti oslav 20. výročí vzniku spolku Dům Gustava 
Mahlera. Ústředním tématem výstavy je informace o osudech německých obyvatel z Jihlavy 
a Jihlavského jazykového ostrova,“ řekla Jana Petrůjová, vedoucí oddělení vnějších vzta-
hů magistrátu. 

Výstavu budou tvořit informační panely v českém a německém jazyce, ale také lis-
tiny, dopisy a různé exponáty. Záštitu nad výstavou převzali primátor města Jaroslav 
Vymazal a primátor partnerského města Heidenheim Bernhard Ilg.  -lm-

Výstava o Jihlavských Němcích

Magistrát města Jihlavy vydal brožuru 
s názvem Informace pro občany. Přehled 
o struktuře a činnosti úřadu je k dispozici 
v nákladu dvou tisíc kusů na přepážkách 
Městských a Turistických informačních 
center. 

„Nejaktuálnější informace jsou na webu měs-
ta, přesto pro mnohé zůstane přehled základ-
ních informací a kontaktů vytištěných na pa-
píře nejspolehlivějším pomocníkem. Proto už 
podeváté vydáváme tuto brožurku, aby usnad-
nila občanům kontakt s úřadem a orientaci v 
jeho struktuře,“ řekl k vydání Informací pro 
občany primátor Jaroslav Vymazal. 

Aktualizovaný bulletin přehledně popi-
suje strukturu úřadu a činnosti jednotli-
vých odborů, uvádí úřední hodiny magis-
trátu, kontakty na jednotlivé odbory apod. 
Nechybí informace o složení a pravomo-
cích zastupitelstva a rady města. 

Materiál doplňují informace o servisu 
Czech POINT, přehled vyhlášek a naříze-
ní města, kontakty na organizace zřizova-
né městem i na další významné instituce 
působící v Jihlavě. Na zadní straně obálky 
je mapka města s vyznačenými budovami 
magistrátu a dalších důležitých organizací. 
 -lm- 

Vyšla brožurka Jihlavy
s informacemi o magistrátu

INFORMACE pro občany přináší nová brožurka magistrátu.
 Foto: archiv MMJ
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Do jihlavských mateřských škol 
se díky společné iniciativě města 
Jihlava a společnosti IBM dostává 
25 počítačových stanic KidSmart 
Young Explorer. 

Výukový program určený pro děti 
ve věku 3 až 7 let si klade za cíl naučit 
děti, rodiče i vyučující zdravému pří-
stupu k informačním technologiím a 
hravou formou podporovat počíta-
čovou gramotnost předškoláků. Spe-
ciální soft warové programy, kterými 
jsou počítače vybaveny, napomáhají 
rozvíjet znalost jazyka, matematiky, 
vědy i humanitních oborů. 

„Město Jihlava jsme oslovili s na-
bídkou spolupráce s ohledem na jeho 
geografi cké umístění, kdy je prvním 
městem v kraji Vysočina, kde jsou po-
čítačové stanice KidSmart umístěny 
ve větším množství. Jihlava je centrem 
tohoto regionu, který má velký roz-
vojový potenciál, a jeho rozšíření tak 
vidíme jako příspěvek k probíhajícím 
změnám ve vzdělávacím systému, kte-
rý podpoří zdravý přístup k informač-
ním technologiím,“ uvedl Vladek Šle-
zingr, generální ředitel IBM Česká 
republika.

„Současný vývoj jde ruku v ruce s 
informačními technologiemi. Naším 
úkolem je ukázat dětem zdravý pří-
stup k užívání počítačů, aby je pou-
žívali správně a k užitečným věcem. 
Umístění sestav také pomáhá držet 
krok těm dětem, které třeba ze soci-
álních důvodů nemají k počítači pří-
stup. Proto projekt dětských počítačo-
vých sestav v jihlavských mateřinkách 
vítám,“ uvedl primátor Jihlavy Jaro-
slav Vymazal. -lm-

Speciální dětské počítače IBM zamířily 
do mateřských škol v Jihlavě

JIHLAVSKÉ DĚTI dostaly nové počítače. Na pohyb třeba na trampolíně se ale nesmí zapomínat.  Foto: Lubomír Maštera

Sdružení Česká zoo vyhlašuje 
každoročně soutěž „Bílý slon“, ve 
které oceňuje práci českých i slo-
venských zoologických zahrad. 
Ceny jsou udělovány ve třech kate-
goriích: „Odchovek roku“, „Stavba 
roku“ a „Přestavba roku“. 

V květnu proběhlo v kulturním 
středisku ve Štramberku slavnostní 
předání výročních cen soutěže Bí-
lý slon 2010 a Zoo Jihlava získala 
ocenění v kategorii „Stavba roku“ 
za expozici MALAY MEDAN – 
výběh pro medvědy malajské, kte-
rý byl slavnostně otevřen v dubnu 
2009. 

Expozice je koncipována jako 
velký výběh s proudící vodou a 
skálami tak, aby vše evokovalo při-
rozené prostředí zvířat. Zásadní 
změnou bylo přemístění ubikace 
pro medvědy do spodní části výbě-
hu, takže návštěvníci mají možnost 
je pozorovat i v zimě. Také výhledy 
do venkovního výběhu jsou možné 
hned z několika stran a úhlů.  -lm-

Městská zoo je opět nejlepší

ŘEDITEL ostravské zoo Petr Čolas předává ocenění v kategorii STAVBA ROKU 
ředitelce Zoo Jihlava Elišce Kubíkové za expozici Malay Medan pro medvědy ma-
lajské. Foto: archiv Zoo Ji

Rada města Jihlavy schválila vý-
zvu k podávání žádostí o dotace 
na rok 2011 v oblasti sportu, a to: 
„Výkonnostní sport – sportovní se-
zóna 2009/2010“.

Výzva je vyvěšena na úřední des-
ce města Jihlavy a zveřejněna na 
webových stránkách města (www.
jihlava.cz), kde žadatelé najdou 
podrobnější informace. Žádosti se 
mohou podávat na magistrát města 
Jihlavy do 15. června 2011 do 17 
hodin. -lm-

Vyhlášení 
sportovního grantu

Jihlava se poslední květnový den připojila ke Světovému dni bez tabáku, 
který připomíná veřejnosti zdravotní rizika spojená s kouřením. 

I letos město organizovalo tzv. Cestu za čistým vzduchem v podobě vol-
ného vstupu na vyhlídkovou věž kostela sv. Jakuba a na Bránu Matky Boží 
zdarma. Cesta za čistým vzduchem symbolizovala myšlenku zdravého ži-
vota bez kouření, kterou se Zdravé město Jihlava rozhodlo podpořit.

V rámci této kampaně se město rozhodlo také propagovat nekuřácké pro-
vozovny a iniciovat tak vznik Sítě nekuřáckých restaurací. Zástupci provo-
zoven, jejichž prostředí je výhradně nekuřácké, případně s oddělenou ne-
kuřáckou místností, se mohou bezplatně zaregistrovat do této sítě pomocí 
on-line formuláře, který je na webu města. -lm- 

Na jihlavské věže zdarma 
a do restaurací bez cigaret
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 (Stránku připravil –lm-) 

UCTĚNÍ PAMÁTKY OBĚTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY. Jihlava si připomněla 
66. výročí konce II. světové války. Na ústředním hřbitově proběhl pietní akt, které-
ho se účastnilo vedení města Jihlavy, zástupci kraje Vysočina, Krajského vojenské-
ho velitelství v Jihlavě a veřejnost. Nechyběli rovněž zástupci Konfederace politic-
kých vězňů, Českého svazu bojovníků za svobodu a někdejší členové pomocných 
technických praporů. Účastníci piety položili květiny k sousoší Zaváté šlépěje, k 
památníku sovětských vojáků a k hrobům českých vojáků padlých ve válce.

PRIMÁTOR BLAHOPŘÁL HOKEJOVÉ LEGENDĚ. Stanislav Neveselý, hoke-
jový útočník a trenér, který s jihlavskou Duklou získal jedenáct ze dvanácti jejích 
mistrovských titulů, slavil pětasedmdesátku. K dlouhému zástupu gratulantů se 
připojilo i město Jihlava, blahopřání a poděkování za práci ve sportovní oblasti 
a propagaci města vyslovil a drobné dárky předal primátor Jaroslav Vymazal. I 
během krátkého setkání v pracovně primátora hokejová legenda trpělivě a s úsmě-
vem přijímala další a další blahopřejné telefonáty a textové zprávy. Stanislav Ne-
veselý si nyní rád zahraje nohejbal a tenis, jedním z dárků od primátora tak bylo i 
bílé „tenisové“ tričko s logem města Jihlavy. 

HAPPENING ZA HIV POZITIVNÍ. Počtvrté Jihlava hostila happening na podpo-
ru HIV pozitivních a AIDS nemocných, žijících v České republice. Jihlavští stu-
denti vypustili 1.557 červených balonků, které symbolizují počet známých HIV 
pozitivních osob v České republice. Happening se konal u příležitosti celosvětové 
vzpomínkové akce na oběti AIDS „Světlo pro AIDS“ a město Jihlava se stalo jeho 
hostitelem a spoluorganizátorem. 

V ZOO VZNIKLY ZVÍŘECÍ SOCHY. ZOO ART je název sochařského plenéru 
Střední umělecké školy grafi cké z Jihlavy, který koncem května proběhl v areálu 
Zoo Jihlava. Návštěvníci jihlavské zoo mohli sledovat, jak se kmeny stromů mění 
v rukou mladých umělců ve zvířecí sochy. ZOO ART se v jihlavské zoo konal již 
potřetí, zvířecí sochy z  minulých ročníků jsou vystaveny v areálu zoologické za-
hrady.  Foto: Kateřina Kosová

KVĚTINY NA HROB GUSTAVA MAHLERA. Primátor města Jaroslav Vymazal 
spolu s hejtmanem kraje Vysočina Jiřím Běhounkem, starostou obce Kaliště Pav-
lem Kutišem a zástupci Občanského sdružení Mahler 2000 - společnost Gustava 
Mahlera se zúčastnil dne 14. května 2011 pietního aktu u hrobu Gustava Ma-
hlera v Grinzingu ve Vídni. Položením květin a oblázku z Vysočiny si připomněli 
100. výročí narození tohoto hudebního skladatele a dirigenta. 
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Od poloviny května je k vidění v 
Bráně Matky Boží výstava Jak se rodí 
večerníčky. V „hlavních rolích“ jsou 
populární nešikové Pat a Mat, kteří 
výstavu den před otevřením široké 
veřejnosti osobně zahájili. Kromě 
loutek je k vidění také jejich dům, 
dílna, auto a další kulisy. Expozice 
přináší postavičky z několika dalších 
pohádek a večerníčků. 

Děti si na místě mohou zkusit na-
kreslit scénář vlastní pohádky, vést 
loutky nebo zahrát velké nástěnné 
pohádkové pexeso, připraveny jsou 
návody na skládanky z papíru, ne-
chybí pastelky a tužky na kreslení. V 
předsálí se promítá dvanáct dílů se-
riálu A je to!, které se vysílaly v tele-
vizi, a děti se zde mohou se vyfotit s 
Večerníčkem. 

Výstava je zapůjčena z Ateliérů 
Bonton Zlín, v historickém objektu 
Brány Matky Boží jsou exponáty vy-
staveny v přednáškovém sále a jed-
nom ze tří podlaží brány. 

Brána Matky Boží je otevřena od 
pondělí do pátku od 8.30 do 17.00 
o víkendu od 10.00 do 13.00 a od 
14.00 do 18.00 hodin. Výstava po-
trvá do 31. července 2011. Vstupné: 
40,- Kč základní, 25,- Kč snížené, 
15,- Kč předškoláci. -lm-

A je to! Pat a Mat přijeli do Jihlavy

JANA PETRŮJOVÁ a Marcela Medová z magistrátu dávají představu velikosti fi gurek Pata a Mata na výstavě v Bráně 
Matky Boží. Foto: archiv MMJ

V měsíci dubnu byla na radnici k 
vidění unikátní putovní výstava Brá-
na recyklace II. Tato výstava ukazo-
vala návštěvníkům, že i z odpadů je 
možné vytvořit něco originálního 
a užitečného, neboť exponáty byly 
zpracovány nebo vyrobeny z použi-
tých materiálů, které  byly vytříděny. 
V květnu proběhlo losování výherců, 
jež provedla vedoucí odboru život-
ního prostředí Katarína Ruschková. 
Odevzdáno bylo celkem 168 vyplně-
ných kvízů, z toho s maximálně jed-
nou chybou se do losování dostalo 
69 soutěžících. Vítězem se stal Anto-
nín Sahula, který získal USB s 16 GB 
pamětí. -lm-

Losování výherců
soutěžního kvízu

Služby města Jihlavy (SMJ), které 
provozují veřejné WC na Masaryko-
vě náměstí v Jihlavě, provedly jejich 
nejnutnější opravu.

Záchody se nacházejí pod povr-
chem náměstí v podzemí a jejich 
stavbu narušuje špatné počasí. Nej-
horší je zejména zimní období, kdy 
sníh a mráz ničí omítky, schody a ob-
ložení. Vlastníci stavby zatím nein-
vestují do oprav záchodů ani neřeší 
zakrytí vchodu.

„Proto se SMJ rozhodly, že před tu-
ristickou sezónou alespoň částečně 
zkulturní prostředí vstupu do veřejných 
WC. Na opravu bylo vyčleněno zhruba 
50.000,- Kč, za které se provedly za-
tím nejnutnější zednické práce. Násle-
dovala výmalba vstupu do podzemí a 
samotných záchodů. SMJ by tak chtěly 
zlepšit stav sociálního zařízení, aby by-
lo lepší vizitkou krajského města Jihla-
va,“ řekl mluvčí SMJ Martin Málek.

 -lm-

Oprava toalet

Občané a fi rmy mají možnost předkládat na úřad 
územního plánování magistrátu města Jihlavy své poža-
davky na změnu územního plánu. 

Záměr pořízení souboru změn č. 8 současného územ-
ního plánu odsouhlasili zastupitelé na svém posledním 
jednání. 

„Předpokládáme, že změny budou řešit převážně drobné 
úpravy funkčních ploch. Záměry s větším dopadem na infr a-
strukturu a širší vztahy posoudí až nový územní plán,“ řekl 
k požadavkům na změny náměstek primátora Petr Po-

spíchal, který je pověřen dohledem nad činností úřadu 
územního plánování.

Požadavky na změny je možné zasílat do konce červen-
ce 2011 na adresu Magistrát města Jihlavy, úřad územní-
ho plánování, Masarykovo nám. 1, 586 28 Jihlava. Bližší 
informace a konzultace poskytnou osobně, telefonicky 
nebo prostřednictvím e-mailu Ing. arch. Tomáš Lakomý 
- tel. 567 167 466, e-mail: tomas.lakomy@jihlava-city.
cz) a Pavlína Škodová - tel. 567 167 467, e-mail: pavlina.
skodova@jihlava-city.cz. -lm-

Změny územního plánu

Žáci jihlavských základních škol poměřili svoje 
síly v už tradiční soutěži Silák roku, kterou připra-
vuje Městská policie Jihlava. Celkem bojovalo o 
uznání a hodnotné ceny 80 dívek a 94 chlapců ze 
14 jihlavských základních škol. Účastníci získávali 
body v disciplínách skok, sedy lehy, shyby na hraz-
dě, hod medicinbalem a kliky. 

Vyhlášení vítězů se zúčastnil primátor Jaroslav 
Vymazal. „Je dobře, že se v přetechnizované době ne-
zapomínáte hýbat. Kdo umí zabrat ve sportu, bude 
umět zabrat i v životě, v práci. Udržte si tuto vlast-
nost, budete mít oproti ostatním náskok,“ promlouval 
k oceněným i ostatním soutěžícím primátor. 

„Kdo si hraje, nezlobí, to platí stále. Podpora pohy-
bu a chuti soutěžit je důležitou složkou prevence kri-
minality. Kdo se realizuje, ať už při sportu nebo jiné 
volnočasové aktivitě, nemá potřebu se projevovat tře-
ba jako vandal,“ uvedl za pořádající městskou poli-
cii její ředitel Jan Frenc.  

Absolutní vítězkou letošního fi nále v kategorii 
dívek se stala Kateřina Švecová ze ZŠ TGM na Žiž-
kově ulici, absolutním vítězem v kategorii chlapců 
Jakub Suk ze ZŠ Kollárova. -lm-

Žáci poměřili síly v Silákovi roku

JEDNÍM z oceněných studentů byl i Ondřej Štefák, kterému po-
blahopřál primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal. Foto: archiv MMJ
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Proč se vlastně odpady třídí? 
I na tuto otázku bude odpoví-
dat informační kampaň, která 
je již osmým rokem součástí 
společného projektu kraje a 
společnosti EKO-KOM. 

Do kampaně je již v Jihlavě 
zapojena MŠ Dvořákova – 
Zvoněnka.

„V rámci ekologického pro-
jektu „Třídím, třídíš, třídíme“ 
jsme zorganizovali odpolední 
akci pro rodiče a děti s cílem 
vytvoření výrobků z odpadové-
ho materiálu. Musím konstato-
vat, že většina zúčastněných ro-
dičů projevila nadšení pro věc, hravost, 
tvořivost a šikovnost,“ řekla vedoucí 
MŠ Lenka Mončeková. 

Mimo pořizování barevných kon-
tejnerů, sérii odborných seminářů 
pro zástupce měst a obcí a venkov-
ních akcí pro veřejnost bude část 
kampaně zaměřena na podporu vyš-
ší účasti obyvatel na třídění odpadů.  
V kraji přibývají nově i červené ná-
doby na vyřazené elektro a baterie, 
je podporován oddělený sběr bio-
odpadu, což napomáhá dostupnosti 
systému třídění občanům a přispívá 
ke snižování produkce směsných od-
padů, které skončí na skládkách. 

Cílem kraje a obcí Vysočiny je vy-
tvořit efektivní systém nakládání s 
komunálními odpady, aby odpad, 
který již nelze využít pro recyklaci, 
byl využit na výrobu elektrické ener-
gie a tepla. 

Názor odborníka:
Kraj Vysočina patří dlouhodobě 

mezi kraje, které dosahují nadprů-
měrných výsledků v třídění papíru, 
plastů, skla, nápojového kartonu a 
kovů. Průměrnému obyvateli kraje 
se v roce 2010 podařilo vytřídit 54,8 
kg uvedených druhů využitelných 
odpadů, což je téměř o 3 kg více, než 
činí průměr celé republiky. Navíc 
tento výsledek znamenal oproti roku 
2009 další nárůst výtěžnosti třídě-
ných odpadů na jednoho obyvatele 
o 15 %. Tento výsledek se podařilo 
dosáhnout především díky aktivní-
mu a odpovědnému přístupu většiny 
obyvatel kraje. Z výsledků průzkumů 
veřejného mínění vyplývá, že 83 % 
všech obyvatel kraje již odpady třídí, 
zdůraznila Jana Krčmářová, oblastní 
manažerka společnosti zabývající se 
tříděním odpadů.  -tz-

Vysočina i Jihlava je opět 
nad průměrem ČR v třídění odpadu

Třídíme a třídíme dobře
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M-SOFT a DC Concept 
podporují moderní formu výuky 

na Vysoké škole polytechnické Jihlava

Využívání moderních informač-
ních technologií na vysokých školách 
bývá omezeno nedostatečným roz-
počtem na jejich pořízení. V rámci 
dlouholetého programu na podporu 
vysokých škol společnosti M-SOFT 
a DC Concept poskytli informační 
systém QI Vysoké škole polytech-
nické Jihlava.

Certifi kát, který škola převzala 26. 
4. 2011, opravňuje zdarma využívat 
systém pro výzkumné a vzdělávací 
účely. 

QI je komplexní podnikový soft -
ware, který umožňuje řídit všechny 

běžné i řadu specializovaných pod-
nikových činností. Studenti získají 
možnost využívat QI v technických 
předmětech, ve kterých se naučí vyví-
jet aplikace pomocí specializovaného 
CASE nástroje. Informační systém 
QI škola využije i v ekonomických 
předmětech, ve kterých si studenti 
prakticky vyzkouší činnosti z oblasti 
fi nancí a řízení organizace.

M-SOFT, spol. s r.o. JIHLAVA je 
autorizovaným obchodním, im-
plementačním a vývojovým part-
nerem výrobce QI, společnosti DC 
Concept, a.s. (INZERCE)

FOTOGRA FIE ZLEVA: Ing. David Matoušek, Mgr. Antonín Přibyl, Ing. Jan 
Glössl, Ing. Jakub Novotný, Ph.D., Ing. Ladislav Šiška, Ph.D., Ing. Jiří Rychetský, 
Vladimír Zeman.

CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA TROFEJÍ ZVĚŘE. V květnu proběhla v gotické 
síni magistrátu chovatelská přehlídka trofejí zvěře, ulovené v mysliveckém roce 
2010. Ve správním obvodu magistrátu bylo schváleno celkem 74 honiteb o celko-
vé výměře 81 tisíc hektarů.  Foto: Lubomír Maštera

Za účasti velvyslankyně z Peru a zástupců města Jihlavy byla v květnu v jih-
lavské zoo slavnostně otevřena zrekonstruovaná expozice amazonského pa-
vilonu, která nyní nese název Hacienda Escondido. 

Přibyla nová voliéra pro jihoamerické papoušky ary vojenské a výběh pro 
morčata, upravilo se průčelí a zpřístupnilo občerstvení na střeše pavilonu - 
Cantina. 

Záměr vybudovat novou expozici vznikl v souvislosti s přípravou projektu 
„Zoo pěti kontinentů“. Celá stavba by měla působit skromně a zároveň vel-
mi přirozeně jako pueblo - ve smyslu „vesnice ve španělském nebo mexickém 
prostředí“.  -lm-

Hacienda Escondido
slavnostně otevřena

Služby města jihlavy (SMJ) získaly 
v oblasti odpadového hospodářství 
prestižní zakázku na svoz vyslouži-
lého elektrozařízení a baterií z nově 
rozmístěných červených kontejnerů. 

SMJ budou obhospodařovat cel-
kem 43 nádob ve velké části kraje 
Vysočina, a to konkrétně:

Jihlava - 22 ks
Pelhřimov - 6 ks
Humpolec - 6 ks
Telč - 2 ks
Štoky - 2 ks
Batelov - 2 ks
Pacov - 2 ks
Žirovnice - 1 ks
Nádoby na vysloužilá elektrozaří-

zení jsou umístěny ve vytipovaných 
lokalitách téměř vždy u kontejnerů 
na tříděný odpad. Kontejnery budou 
vyprazdňovány 1x měsíčně. Vytřídě-
né elektrozařízení a baterie budou 
SMJ přepravovat k dalšímu zpraco-
vání do určeného centra u Brna. 

„K vývozu nádob na elektrozařízení 
využijeme loni pořízený velkoobjemo-
vý kontejner s hydraulickou rukou, kte-
rý je mimo jiné používaný i k vývozu 
podzemních kontejnerů na Masaryko-
vě náměstí,“ řekl mluvčí SMJ Martin 
Málek. 

Kontejnery v Jihlavě, Pelhřimově 
a Humpolci byly rozmístěny na za-
čátku dubna a již slouží obyvatelům 
měst. „Bohužel se už našli vandalové, 
kterým kontejnery vadí, protože napří-
klad v ulici Nad Plovárnou dva dny po 
umístění došlo k povalení kontejneru. 
Dále již byly zaznamenány případy 
pokusů o vykrádání obsahu kontej-
nerů. SMJ proto požádaly Městskou 
policii o zajištění zvýšeného dohledu v 
lokalitách s těmito kontejnery. Věříme, 
že občané ocení další přiblížení recyk-
lace baterií a elektrozařízení k jejich 
domovům a že nám pomohou snižo-
vat množství odpadů ukládaných na 
skládku,“ doplnil Málek. -lm-

Rozmístění a vývoz 
kontejnerů na elektrozařízení

SLUŽBY města Jihlavy po Jihlavě rozmístily dvaadvacet nádob na sběr elektroza-
řízení. Foto: archiv SMJ

V rámci realizovaného projektu pod názvem  
Vlastním hodnocením ke zvyšování kvality, jehož 
cílem je podpora rozvoje znalostí a dovedností 
pracovníků základních škol města Jihlavy v oblasti 
autoevaluace bylo proškoleno 60 účastníků kurzů, 
byl vytvořen informační systém na podporu evalu-
ačních aktivit základních škol města Jihlavy pod ná-
zvem IS Zeval, vytvořena metodika provádění au-
toevaluace na základních školách města Jihlavy.

Projekt, který je zaměřen na další vzdělávání pe-
dagogických pracovníků základních škol, analyzu-
je současné metody v oblasti hodnocení v České 
republice, vytváří nové metody a postupy v této 

oblasti, zajišťuje efektivní využití výstupů k rozvoji 
školy a ke zlepšení podmínek vzdělávání. V rám-
ci další etapy projektu provedli na podzim ředite-
lé deseti základních škol města Jihlavy hodnocení 
své základní školy. Tomuto hodnocení předcházela 
příprava metodiky pro hodnocení základních škol, 
která je rozdělena do 6 oblastí hodnocení (Podmín-
ky ke vzdělávání; Průběh vzdělávání; Kultura školy; 
Řízení školy; Výsledky vzdělávání; Výsledky práce 
školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekono-
mickým zdrojům) a celkem obsahuje více než 120 
ukazatelů a slovních hodnocení. 

Elektronický informační systém IS Zeval umož-

ňuje uchovávání a porovnávání výsledků v čase a 
analýzu získaných dat. Dle slov vedoucího projek-
tu Mgr. Tomáše Koukala, vedoucího odboru škol-
ství, mládeže a tělovýchovy: „Proces pravidelného 
monitorování kvality škol, které provádějí přímo sami 
zaměstnanci školy, jednoznačně vede ke zvýšení kva-
lity vzdělávání našich žáků. Školy si samy uvědomují 
své silné a slabé stránky a navrhuji kroky ke zlepšení či 
udržení aktuálního stavu.“

Řešený projekt se dostal do své poslední etapy, 
kde budou připravena školení pro vedoucí pracov-
níky a učitele základních škol, rozvíjející jejich zna-
losti a dovednosti pro práci se žáky.  -tz-

ZŠ města Jihlavy se samy zhodnotily

Hlava mufl ona budila zájem
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Koncem května byla ofi ciálně zahá-
jena jedenáctá letní sezóna na Vodním 
ráji. Venkovní areál koupaliště bude 
otevřen v dalších dnech, samozřejmě 
v závislosti na počasí.

„Mimo ofi ciální zahájení sezóny jsme 
již z důvodu pěkného počasí otevřeli část 
venkovního areálu i víkend před ofi ci-
álním otevřením. Možnosti vykoupat 
se venku v plaveckém bazénu a dvou 
dětských bazénech  využilo v sobotu a 
v neděli zhruba 250 návštěvníků,“ řekl 
mluvčí Služeb města Jihlavy Martin 
Málek.

Otevírací doba v letní sezóně bude 
denně od 10.00 do 19.00 hodin. Na 
návštěvníky čeká v našich čtyřech ba-
zénech s temperovanou vodou opět 
mnoho vodních atrakcí: tobogán, 
skluzavky, divoká řeka, perličková lůž-
ka, blowery, vodní hřiby, masážní trys-
ky, 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 nebo se jen mohou osvěžit v 
brouzdališti. V areálu je pro děti opět 
také v provozu dětské hřiště. Nebudou 
chybět ani další samostatné atrakce, ja-
ko je aquazorbing a curling na koberci. 

Pro slunění je díky závlahovému sys-
tému k dispozici kvalitní trávník urče-
ný k odpočinku a slunění. „Novinkami 
letošní sezóny jsou zbrusu nové venkovní 
posilovací stroje. Na podzim jsme také 
provedli výsadbu devíti vzrostlých list-
natých stromů a dvou menších smrčků.
Důvodem je vytvoření alespoň nějakých 
stinných míst na rozlehlých travnatých 
plážích. V areálu budou nově také žluté 
popelnice na plasty. Chceme tak nená-

Zahájení letní sezóny na Vodním ráji

SAMOTNÉMU otevření Vodního ráje pro letní sezónu předcházely důkladné přípravy.  Foto: archiv SMJ

silnou formou vést návštěvníky k třídění 
odpadů přímo v areálu „Vodního ráje“. 
Samozřejmě zejména proto, že se naše 
společnost SMJ mimo jiné zabývá odpa-
dovým hospodářstvím,“ řekl Málek.

Do stálé nabídky areálu patří také 
dvě hřiště určené pro plážový volej-
bal a víceúčelové hřiště s umělým 

povrchem na tenis, nohejbal a volej-
bal. Návštěva hřišť víceúčelových i na 
plážový volejbal je možná samostat-
ně. Není podmínkou, aby návštěvník 
musel jít do kryté nebo venkovní části 
koupaliště. 

Víceúčelové kurty jsou v provozu od 
března do října. „Přes léto provozujeme 

stále i krytý areál, který je možné využí-
vat třeba i při nepříznivém počasí a je-
hož součástí je například jeden z nejdel-
ších tobogánů v celé ČR o celkové délce 
108,5 m. Návštěvníci mají také k dispo-
zici restauraci s venkovní terasou, bufet 
a čtyři stánky s občerstvením,“ doplnil 
Málek. -lm-

Na ZŠ Otokara Březiny v Jihlavě 
probíhá od roku 2000 přírodověd-
ně zaměřený výměnný projekt Wa-
terproject ve spolupráci se školou 
Cygnus Gymnasium v Amsteroda-
mu. Mezi hlavní náplň projektu pat-
ří získávání jazykových zkušeností v 
anglickém jazyce, navázání kontaktů 
s holandskými rodinami a školami a 
poznávání života v jiné zemi, zkou-
mání vody a půdy v Holandsku a v 
České republice, studium přírodních 
věd a seznámení se s rozdíly přírody 

v okolí Amsterodamu (jezera a kaná-
ly v Amsterodamu, písečné duny na 
pobřeží) a přírody v České republiky 
(Praha, Vysočina, Moravský kras). 

Dvacet dva žáků osmého a deváté-
ho ročníku navštívilo v září 2010 Ni-
zozemsko, letos květnu naopak při-
vítali naši žáci holandské studenty v 
Jihlavě. Kromě práce na společném 
projektu stihli Jihlavští během týd-
ne ukázat nejen svoje město, ale také 
mnoho zajímavých míst v celé ČR.
 -lm-

Holanďané na ZŠ O. Březiny

ZŠ OTOKA RA  Březiny v Jihlavě úzce spolupracuje s amsterodamským Cygnus 
Gymnasiem v rámci projektu Waterproject. Foto: archiv MMJ

Československý seriál 24 MTB se dvěma závody v Čechách a jedním na 
Slovensku přilákal do Jihlavy na 250 závodníků horských kol.

Cyklistický závod odstartovala 21. května na Masarykově náměstí Jarmila 
Kratochvílová, držitelka světového rekordu v běhu na 800 m, s primátorem 
Jihlavy Jaroslavem Vymazalem.

V hlavním závodě zvítězil David Granát z Ústí nad Labem, který za 24 ho-
din ujel celkem 407 km.  -lm-

Horská kola ovládla Jihlavu

ÚDOLÍ Jihlávky se změnilo v depo závodníků a průjezd kolem plátna letního ki-
na v Heulosu sledovaly stovky diváků. Foto: Lubomír Maštera
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Stříbrné pomezí provede Jihlavou i okolím

V květnu 2011 v 16.30 město Jih-
lava uvedlo zahajovací cyklojízdou 
do života nový unikátní turistický 
systém nazvaný Stříbrné pomezí. 
Projekt vyznačil 270 km turistických 
tras pro pěší i cyklisty v okruhu asi 
12 km kolem města. Jihlava systém 
vytvořila ve spolupráci s 26 part-
nerskými obcemi za účelem rozvoje 
cestovního ruchu a zkvalitnění infor-
mačních služeb v cestovním ruchu. 

„Systém je velmi jednoduchý. V ob-
cích a v uzlových bodech jsou mapy, 
na kterých si najdete cíl své cesty. Sta-
čí, abyste si zapsali nebo zapamatova-
li čísla úseků, po kterých pojedete. Po 
číslech pak snadno dorazíte do cíle,“ 
popsal jednoduchý systém, který se 
úspěšně rozvíjí také např. v Holand-
sku, primátor Jaroslav Vymazal. 

Na trasách jsou v jednotlivých ob-
cích umístěny informační tabule s 
přehledovou mapou, informacemi 
a zajímavostmi o daném místě. Ne-
chybí informační a propagační ma-
teriály, tedy turistický průvodce, 

skládaná přehledová mapa, 5 druhů 
infokaret s doporučenými okruhy a 
cédéčko. Součástí projektu jsou sa-
mostatné webové stránky projektu, 
které mohou uživatelům pomoci při 
plánování tras.

Jedinečnost projektu spočívá v po-
době turistického značení, a to 65 
očíslovaných rozcestníků umístě-
ných na křižovatkách tras, tzv. pat-
níků se šipkami. Turista se v terénu 
pohybuje po trasách pomocí doplň-
kového značení od patníku k patní-
ku. 

Více informací je k dispozici od 1. 
května 2011 na webových stránkách 
projektu www.stribrnepomezi.eu ne-
bo v propagačních materiálech, kte-
ré jsou k vyzvednutí na Turistickém 
informačním centru v Jihlavě a na 
kontaktních místech v partnerských 
obcích. 

Projekt vznikal v letech 2009-2011 
a je spolufi nancován z Regionálního 
operačního programu NUTS II Jiho-
východ. Celkové náklady jsou pláno-
vány na 2.490 tis. Kč. Na realizaci se 
podílí osm dodavatelů. 

Podrobnou mapu s vyznačenými 
trasami přinášíme v tomto vydání 
Novin jihlavské radnice na straně 
20-21. -lm-

TRASY STŘÍBRNÉHO POMEZÍ OTEVŘENY. Unikátní turistický systém Stří-
brné pomezí je otevřen. Několik desítek cyklistů v květnu přijelo na Masarykovo 
náměstí v Jihlavě, odkud vystartovala první zahajovací jízda po nově vyznače-
ných trasách. Účastníky přivítal primátor Jaroslav Vymazal, který pak skupinu 
cyklistů provedl městem. Na startu si nejen účastníci jízdy mohli vyzvednout bro-
žurky s mapou a doporučenými trasami.  Foto: Lubomír Maštera

Jedno místo usnadní start podnikání
Již druhým rokem funguje na obecním živnostenském úřadu tzv. Jednotné 

kontaktní místo, které je zřízeno jako jediné v kraji Vysočina.
Účelem jednotného kontaktního místa je především usnadnit podnikate-

lům zahájení jejich podnikatelské činnosti, a to jak českým podnikatelům, 
kteří zamýšlejí poskytovat své služby v jiných členských státech Evropské 
unie, tak poskytovatelům služeb z jiných členských států, kteří chtějí své pod-
nikání rozšířit na území České republiky. Na jednom místě tak obdrží veškeré 
informace nezbytné pro vstup do podnikání, a to jak v režimu přeshraniční-
ho poskytování služeb, tak v režimu usazení. Jednotné kontaktní místo pře-
dá žádost o oprávnění k poskytování služby správnímu orgánu příslušnému 
o této žádosti rozhodovat, funguje tedy jako prostředník mezi podnikatelem 
a příslušnými orgány.

Jednotné kontaktní místo poskytuje informace ohledně:
• získání oprávnění k poskytování služby v ČR (náležitosti žádosti)
• získání oprávnění k poskytování služeb v jiných členských státech EU, 

EHP a Švýcarské konfederace
• opravných prostředků proti rozhodnutí správních orgánů a možností 

řešení sporů
• ochrany spotřebitele v jiných členských státech EU, EHP a Švýcarské 

konfederace
• sdružení nebo jiných právnických osob, které mohou poskytovatelům 

či příjemcům služeb poskytovat praktickou pomoc

Kontakt na Jednotné kontaktní místo v Jihlavě:
Magistrát města Jihlavy
obecní živnostenský úřad
Třebízského 16
586 28 Jihlava

Bc. Martin Šebesta – kontrolní a správní oddělení, 1. patro, kancelář č. 8
Telefon: 567 167 352
E-mail: jkm@jihlava-city.cz

Úřední hodiny:
pondělí  8:00 – 17:00
středa  8:00 – 17:00
čtvrtek  8:00 – 14:00
pátek  8:00 – 14:00



0 1 20,5 km

564

561

574

522

569 557

556

545

574

562

563

544

585

621
611

612

640

661

673667

559

599

572

566

563

629

622

621

606

622

654

656
623

661

563

638
616585

651

635
633

625

606

576

592

580

562573

565

545

551

580

511

534

514

504

500

491

520

496

512

531

518

560

539

533

528

509

513

523

590

583

554

458

563

531
573

598

594

582

585

585553

539

649

653

651

647

540

547

574
549

567

557
534

540

560

563

540524

524

541
576

541

551

558

548
555

535

558

527

516

562
579

553

506

607

567

564

580

540

551

552

607

625

565

589

572

628
610

610

613

613

622

515

519

514

512

503 495
496

508

581

603

528

550

547

601

632

611

625

581

542 575

606

557

599

581

625

655

635

599

616

605

631

620

633

649

638

701

669

644

662

631

672

499

499

513
487

490 483

506

513

529
500

492

524 473

530
541

517

580
629

618

552

600

621
637

642

641

645

641

610

603

588

610

624
682

668

665

663

665

661

678

644

663

693

700

632

663

637

622

691
692

686

679

686

675

655

670 499

512
513

523

16

5215

162

50
90

5129

4157

52
15

5,
70

4,67

4,87

4,64

6,95

4,29

3,91

5,
49

3,72

5,
02

4,
45

4,50

3,13

3,22

3,42

3,48

4,
20

2,94

2,
97

3,00

4,25

2,89

3,1
4

2,8
2

2,93

2,
56

2,42

4,19

2,
40

2,23

2,49

2,59

2,
96

2,11

2,2
8

2,
29

2,15

2,55

2,39

2,14

2,10

3,21

3,56

1,91

2,18

1,88

2,03

2,00

1,76

1,84

1,79

2,45

1,93

1,70

1,62

2,02

1,57

1,71

1,551,73

1,
58

1,61

1,48

1,
64

2,25

1,
69

1,43

1,40

1,
63

1,34

1,
6

1,53

1,32

1,36

1,29

1,
16

1,14

1,1
7

1,2
4

1,06

1,
05

1,13

0,94

0,9
0

0,96

0,97

1,81

1,3
0

1,02

1,19

0,89

0,80

0,88

1,11

0,76

0,7
3

0,74

0,
68

0,81

0,86
0,91

0,70

0,
64

0,63

0,6
5

0,
55

0,54

0,5
0

0,47

0,
45

0,49

0,
48

0,43

0,4
2

0,78

0,41

0,40

0,58

1,16

4,67

0,68

1,43

0,
64

0,94

0,
49

2,4
2

0,43

2,94

1,4
8

0,55

0,94

0,73

3,
91

2,03

0,54

0,
41

7

0 0,5 1 2 km1,5

Vážení turisté,
Statutární město Jihlava ve spolupráci s 26 partnerskými obcemi vytvořilo ve svém okolí turistický systém o celkové délce 270 km. Realizace 
projektu proběhla v letech 2009–2011 za fi nanční pomoci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Unikátní dopravní značení 
v podobě očíslovaných rozcestníků (patníků), návěstí (směrových tabulí) a upřesňujících značek provází pěší i cyklisty po památkách a zajíma-
vostech regionu. Tento systém také využívá stávající turistické a cyklistické trasy.
Více informací získáte na kontaktních místech partnerských obcí nebo na webových stránkách www.stribrnepomezi.eu. Zde kromě detailních 
informací o obcích, doporučených trasách a zajímavostech naleznete také mapového klienta. Máte tak možnost prohlédnout si a pracovat s 
mapou tohoto projektu. Můžete si trasy procházet, zjišťovat informace o typu povrchu a o jednotlivých bodech zájmů. Trasu si také můžete 
jednoduše naplánovat a vyhledat. Výslednou trasu si můžete buď vytisknout nebo vyexportovat do GPS zařízení. Naleznete zde také další 
trasy, které na Stříbrné pomezí navazují. Ať už Klubu českých turistů nebo krajské a regionální cyklotrasy.

Jakým způsobem se v turistickém systému Stříbrné pomezí pohybovat?
Stříbrné pomezí nabízí tři druhy tras, a to pro cyklisty, pěší a trasy kombinované, které jsou určeny pro obě skupiny. Turista si v mapě (na in-
formačních tabulích, v propagačních materiálech či na webových stránkách) vybere trasu, kterou chce uskutečnit. Důležitá jsou čísla patníků, 
přes které bude projíždět nebo procházet. V terénu se bude orientovat pomocí značení, které ho turistickým systémem provede. Základem 
značení jsou očíslované patníky se šipkami, které ho navedou k dalšímu patníku na zvolené trase. Na některých křižovatkách jsou umístěny 
místo patníků přehledné směrové tabule. Mezi jednotlivými křižovatkami s patníky nebo směrovými tabulemi pomáhá turistům pro orientaci 
doplňkové značení v podobě kulatých symbolů umístěné na sloupech veřejného osvětlení, stromech atd. Pro snazší seznámení se systémem 
využijte doporučené trasy, které naleznete v propagačních materiálech nebo na www.stribrnepomezi.eu

patník
návěstí 
info-tabule 
trasy pro cyklisty i pěší
trasy pro pěší 
trasy pro cyklisty 
trasy pro cyklisty 
(regionální) 

zájmové body
památka velká 
památka malá
vyhlídka 
muzeum
studánka
přírodní zajímavost
 

doprava
vlak
bus 
parkoviště
volnočasovky 
koupaliště 
sportoviště (hřiště) 
trasy pro běžkaře

služby
obchod
občerstvení / restaurace
pošta
ubytování 
informační centrum
čerpací stanice

Realizace projektu proběhla v letech 2009–2011 za fi nanční pomoci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.

Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální

a cyklistických trassystém turistických

v Jihlavě a okolí
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(Z důvodu zajištění ochrany 
osobních údajů podle zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpi-
sů, je zveřejňováno upravené zně-
ní usnesení zastupitelstva města s 
omezeným rozsahem zpřístupňo-
vaných osobních údajů).

Usnesení č. 116/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
b e r e   n a   v ě d o m í 
informaci o provedených rozpočto-

vých opatřeních schválených Radou 
města Jihlavy dle zdůvodnění.

Usnesení č. 117/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
Závěrečný účet statutárního měs-

ta Jihlavy dle přílohy č.j. MMJ/
EO/1040/2011 a

s o u h l a s í 
s celoročním hospodařením statu-

tárního města Jihlavy za rok 2010, a 
to bez výhrad, na základě Zprávy o 
výsledku přezkoumání hospodaření 
za rok 2010 dle přílohy č.j. MMJ/
EO/1205/2011 a  

s ch v a l u j e
stav základního běžného účtu k 31. 

12. 2010 ve výši 363.161.314,59 Kč
stav běžného účtu hospodář-

ské činnosti k 31.10.2010 ve výši 
27.296.599,98 Kč.

Usnesení č. 118/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– zvýšení příjmové i výdajové části 
rozpočtu o přijaté dotace:

- na projekt Zvýšení komfortu kli-
entů Domova pro seniory Jihlava – 
Lesnov ve výši 4.096.817,78 Kč

- na projekt Obnova kulturního dě-
dictví v Jihlavě – kostel sv. Kříže ve 
výši 1.521.104,78 Kč

a převod částky 5.617 tis. Kč do 
Fondu kofi nancování evropských 
projektů.

Usnesení č. 119/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– úprava tř. 8 Financování – převod 
ze základního běžného účtu v celko-
vé výši 61.283 tis. Kč, z toho:

- Mateřská škola Demlova 34a, Jih-
lava ve výši 16.219 tis. Kč

- Revitalizace části parku Malý 
Heulos ve výši 19.588 tis. Kč

- Přístavba ZŠ speciální Březinova 
31 ve výši 25.476 tis. Kč

do Fondu kofi nancování evrop-
ských projektů.

Usnesení č. 120/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
navýšení základního kapitálu ob-

chodní společnosti TENISCEN-
TRUM JIHLAVA, a.s. v letech 
2011 – 2013 z 31.356.000 Kč na 
46.927.000 Kč na základě rozhod-
nutí valné hromady uvedené spo-

lečnosti vydáním nových akcií dle 
zdůvodnění a přílohy č.j. MM-
J/T/180/2011, JID: 11556/2011/
MMJ za předpokladu navýšení zá-
kladního kapitálu i ostatními akci-
onáři.

Usnesení č. 121/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
závazek fi nancování realizace in-

vestiční akce „Výstavba vyhřívaného 
trávníku na fotbalovém stadionu FC 
Vysočina“ ve výši maximálně 20 000 
000,- Kč /bez DPH/ dle zdůvodně-
ní.

Usnesení č. 122/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření:
zvýšení tř. 8 Financování o částku 

166.154 tis. Kč, z toho:
zapojení fi nančních prostředků 

ze základního běžného účtu ve výši 
100.000 tis. Kč

zapojení prostředků z běžného 
účtu hospodářské činnosti ve výši 
8.154 tis. Kč

zapojení prostředků z Fondu kofi -
nancování evropských projektů ve 
výši 58.000 tis. Kč

a zvýšení výdajové části rozpočtu o 
částku 166.154 tis. Kč, z toho:

tř. 6 Kapitálové výdaje 102.939 tis. 
Kč

tř. 5 Běžné výdaje 5.215 tis. Kč
tř. 5 a tř. 6 Projekty 58.000 tis. Kč
dle přílohy č.j. MMJ/EO/1041/ 

2011.

Usnesení č. 123/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– úpravy rozpočtu odboru rozvoje 
města:

tř. 5 a 6 Projekty
Obnova kulturního dědictví (kos-

tel Povýšení sv. Kříže) - 440 tis. Kč
tř. 6 Kapitálové výdaje
kostel Povýšení sv. Kříže – rekon-

strukce II. etapa + 440 tis. Kč
Energeticky úsporné projekty - MŠ 

Erbenova 37 - 500 tis. Kč
Parkoviště pro MŠ Demlova 34a + 

400 tis. Kč
MŠ Mozaika, Březinova 113 – re-

konstrukce + 100 tis. Kč
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 124/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření
zvýšení příjmové i výdajové části 

rozpočtu o částku 5.739.900,- Kč za 
platby od obcí za žáky plnící povin-
nou školní docházku v jihlavských 
základních a mateřských školách:

- tř. 4 Přijaté transfery, pol. 4121 
Neinvestiční přijaté transfery od ob-
cí + 5.739,9 tis. Kč

- tř. 5 Běžné výdaje
§ 3111 Předškolní zařízení
MŠ Mozaika – příspěvek + 796 tis. 

Kč

opravy (odbor školství, kultury a 
tělovýchovy)  + 3.072 tis. Kč

§ 3113 Základní školy
ZŠ Jungmannova – příspěvek  + 

696 tis. Kč
ZŠ Kollárova – příspěvek + 90 tis. 

Kč
opravy (odbor školství, kultury a 

tělovýchovy) + 86 tis. Kč
§ 3231 Základní umělecké školy
rezerva + 999,9 tis. Kč
dle zdůvodnění.
Provede: EO 
Termín: ihned

Usnesení č. 125/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření
zvýšení příjmové i výdajové části 

rozpočtu o přijatou účelovou dota-
ci pro příspěvkovou organizaci Do-
mov pro seniory Jihlava – Lesnov 
ve výši 1.460.000,- Kč a snížení pro-
vozního příspěvku pro Domov pro 
seniory Jihlava – Lesnov (§ 4357 
Domovy) o částku 1.460.000,- Kč a 
převod částky 400.000,- Kč na zvý-
šení rozpočtu na příspěvky a trans-
fery pro sociální oblast (§ 4379 
Ostatní služby a činnosti v oblasti 
sociální prevence) a převod částky 
1.060.000,- Kč do rezervy rozpočtu 
města (§ 6409 Ostatní činnosti).

Usnesení č. 126/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– zvýšení příjmové i výdajové části 
rozpočtu:

tř. 1 Daňové příjmy
pol. 1351 Odvod výtěžku z provo-

zování loterií + 890 tis. Kč
tř. 5 Běžné výdaje
§ 3319 Záležitosti kultury
provozní výdaje (odbor školství, 

kultury a tělovýchovy) + 200 tis. Kč
příspěvky a transfery (odbor škol-

ství, kultury a tělovýchovy) + 290 
tis. Kč

§ 3419 Tělovýchovná činnost
příspěvky a transfery (odbor škol-

ství, kultury a tělovýchovy) + 400 
tis. Kč

dle zdůvodnění.

Usnesení č. 127/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí fi nanční dotace
Středisko rané péče SPRP Brno 

30.000 Kč
Nerudova 7, 602 00 Brno
na Terénní poradenskou službu – 

ranou péči v rodinách dětí s těžkým 
zrakovým a kombinovaným postiže-
ním v termínu

1.1.2011 – 31.12.2011 s možností 
výběru čerpání:

1. materiálové náklady: kancelářské 
potřeby, rehabilitační pomůcky,

literatura, pohonné hmoty
2. nemateriálové náklady: cestovní 

náklady, školení, semináře, telefony 
a energie

Usnesení č. 128/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
seznam akcí zařazených do Pro-

gramu regenerace MPR na rok 
2011 

církevní: kostel sv. Jakuba, kostel 
Nanebevzetí Panny Marie, kostel 
ap. Pavla

soukromé: Brněnská 17, Komen-
ského 7, Masarykovo nám. 43, Mrš-
tíkova 8

s o u h l a s í
s vyplacením fi nančních prostřed-

ků z rozpočtu statutárního města 
Jihlavy (SMJ) a Ministerstva kultu-
ry ČR (MK) majitelům nemovitých 
kulturních památek

SMJ MK
Královská kanonie premonstrátů 

na Strahově, Strahovské nádv. 1,
118 00 Praha
kostel sv. Jakuba – restaurování 

vitráže včetně mříže 270.000,- Kč 
210.000,- Kč

Provincie Řádu minoritů v ČR, 
Minoritská 1, Brno 280.000,- Kč 
230.000,- Kč

kostel Nanebevzetí Panny Marie – 
oprava vstupních dveří, odvodnění

ze dvora Matky Boží 35, boční fa-
sáda kláštera, vnitřní omítka vstupu

do kostela
Farní sbor českobratrské církve 

evangelické v Jihlavě, 117.000,- Kč   
90.000,- Kč

Vrchlického 1, Jihlava
kostel ap. Pavla – III. etapa odvlh-

čení
Ing. Jaroslav Forman, Brněnská 

17, Jihlava 33.000,- Kč  30.000,- Kč
Brněnská 17 – výměna dlažby v 

chodbě
Eva Lauerová, Brněnská 55, Jihla-

va   51.000,- Kč  40.000,- Kč
Komenského 7 – oprava oken, fa-

sády a štítové zdi
Ing. Radek Hažmuka, K Pančavě 

9, Jihlava 67.000,- Kč  60.000,- Kč
Masarykovo nám. 43 – oprava 

uliční fasády
Společenství vlastníků jedno-

tek obytného domu Mrštíkova 8,  
24.000,- Kč 20.000,- Kč

Jihlava Mrštíkova 8 – oprava par-
teru

Usnesení č. 129/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí dotace z Fondu pro 

opravy domů na obnovu vnějších 
povrchů nemovitostí a ostatních 
ploch poškozených sprejery v celko-
vé výši 7 020 Kč těmto žadatelům:

VIKI, spol. s r.o., Věžní 6, Jihlava 1 
040 Kč

PharmDr. Helena Synková, Březi-
nova 62a, Jihlava 5 200 Kč

Mgr. Petr Kopecký, Tomáškova 12, 
Jihlava  780 Kč

s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnu-

tí dotace s výše uvedenými žadateli 
č.j. MMJ/ORM/577/2011 – MMJ/
ORM/579/2011.

 (Pokračování na str. 32)

Zastupitelé neschválili 
záměr výstavby parkovacího domu

Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 12. 4. 2011
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(Dokončení ze str. 22)

Usnesení č. 219/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
n e u k l á d á
- EO připravit zadávací řízení na 

poskytnutí úvěru pro fi nancování 
výstavby parkovacího domu a ostat-
ních nákladů souvisejících s přípra-
vou stavby do výše 100 mil. Kč

- ORM zařadit pořízení projekto-
vé dokumentace a realizaci výstavby 
parkovacího domu do kapitálového 
rozpočtu města

- ÚÚP připravit zadání studie změ-
ny parkovacího systému v souvislosti 
s výstavbou parkovacího domu

Usnesení č. 220/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
Zásady pro činnost Komise pro 

neziskovou, sociální oblast a preven-
ci Rady města Jihlavy dle přílohy č.j. 
MMJ/OSV/5701/2011.

Provede: OSV
Termín: 2011-04-12

Usnesení č. 221/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
u d ě l u j e
Cenu města Jihlavy dle přílohy č.j. 

MMJ/OŠKT/303/2011.

Usnesení č. 222/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
Statut Pojistného fondu statutár-

ního města Jihlavy dle přílohy č.j. 
MMJ/EO/1050/2011.

Usnesení č. 223/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
změnu usnesení č. 138/10-ZM ze 

dne 15.12.2010 v části týkající se 
návrhu zástupců statutárního města 
Jihlavy v dozorčí radě obchodní spo-
lečnosti TENISCENTRUM JIHLA-
VA, a.s. takto:

Zastupitelstvo města Jihlavy
n a v r h u j e
zástupce statutárního města Jihlavy 

v dozorčí radě obchodní společnosti 
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.:

Martin Hájek, František Dvořák, 
Karel Voldán.

Usnesení č. 224/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
doplnění usnesení č. 138/10-ZM 

ze dne 15.12.2010 ve znění:
Zastupitelstvo města Jihlavy
n a v r h u j e
zástupce statutárního města Jihla-

vy v představenstvu obchodní spo-
lečnosti TENISCENTRUM JIHLA-
VA, a.s.

MUDr. Zdeněk Faltus, JUDr. To-
máš Marek

Usnesení č. 225/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
b e r e   n a   v ě d o m í
Protokol o výsledku veřejnospráv-

ní kontroly na místě u Občanského 
sdružení pro podporu a péči o du-
ševně nemocné VOR Jihlava, Jihlava 
36a, 586 01 Jihlava, IČ 65761979, 
dle přílohy č.j. MMJ/T/1045/2011, 
JID: 18972/2011/MMJ.

Zastupitelé neschválili záměr výstavby...
Usnesení č. 226/11 - ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
Plán odpadového hospodářství 

statutárního města Jihlavy na ob-
dobí 2011 – 2015 dle přílohy č.j. 
MMJ/OŽP/3792/2011.

Usnesení č. 227/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
b e r e   n a   v ě d o m í
plán činnosti Finančního výbo-

ru Zastupitelstva města Jihlavy na 
rok 2011 dle přílohy č.j. MMJ/

EO/1096/2011.

Usnesení č. 228/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
n e s ch v a l u j e
obecně závaznou vyhlášku č. 

1/2011, kterou se mění obecně zá-
vazná vyhláška č. 5/2010 o místním 
poplatku ze psů dle přílohy.

 Ing. Jaroslav Vymazal
 primátor města
 PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek
 náměstek primátora

V KONTAKTU S UŽHORODEM. Kontakty s Užhorodem, s partnerským měs-
tem Jihlavy, pokračují, v květnu zakarpatskou metropoli navštívil náměstek pri-
mátora Petr Pospíchal (uprostřed). S ukrajinskými protějšky projednával další 
spolupráci měst, Jihlava například nabídla zkušenosti a pomoc při úpravě veřej-
ných prostranství, ještě letos by do Užhorodu měl vyjet k přátelskému zápasu jih-
lavský mládežnický fotbalový tým, připravují se také výměny uměleckých souborů 
na akcích obou měst. Cestu do Užhorodu organizoval kraj Vysočina, který tam 
reprezentoval radní Martin Hyský (vlevo).   Foto: archiv MMJ

Proběhlo jednání v Užhorodu
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Jihlavský havířský průvod, o.s.
Jihlavský cech právovárečníků 

a vinárníků, o.s.
AlternativaPro, o.s.

ve spolupráci se statutárním 
městem Jihlava

Vás srdečně zvou 
na kulturní pásmo 

HAVÍŘENÍ 2011, 
které bude probíhat 
od pátku do neděle 

v termínu 24. – 26. 6. 2011.

Program:

Pátek 24. června

HAVÍŘSKÝ PRŮVOD 
(Masarykovo náměstí Jihlava)

Po celý den bude na Masarykově 
náměstí probíhat Řemeslný jarmark 
v režii Služeb města Jihlavy. Od po-
ledne bude probíhat program pře-
devším pro děti v maringotce Jakuba 
Škrdly. V podvečer od 18.00 hodin 
půjdou průvody dětí v havířských 
kostýmech. Vždy v časech kolem 
průvodu budou vystupovat různé 
hudební skupiny

16.00 hod. FUNNY FELOWS – 
OLD TIME BAND

17.00 hod. bubeníci
18.00 hod. Jihlavský havířský 

průvod – historickým centrem 
města

19.00 hod. MARIO BIHÁRI a 
BACHTALE APSA

21.00 hod. IVAN HLAS TRIO

Sobota 25. června

HAVÍŘSKÝ PRŮVOD 
(Masarykovo náměstí Jihlava)

9.00 hod. bubeníci
10.00 hod. Jihlavský havířský 

průvod – historickým centrem 
města

11.00 hod. HROMOSVOD – folk-
rock

DĚTSKÝ DEN 
(letní kino Heulos Jihlava, Březino-

vy sady)

Jihlavskou kulturní událostí léta 
bude Havíření 2011

Havíření 2011
24. – 26. 6. 2011
JIHLAVSKÉ PIVNÍ PÁBENÍ 
(letní kino Heulos Jihlava, Březino-

vy sady)
1. ročník festivalu minipivovarů 

– přehlídka tradičního českého ře-
mesla, kde budete moci ochutnávat 
a porovnávat celou řadu piv z pro-
dukce necelých dvou desítek malých 
a středních pivovarů.

13.00 – 17.00 první blok festivalu
• zahájení festivalu moderátorem 

Radkem Tulisem
• úvodní proslov čestného hosta a 

kmotra festivalu Tomio Okamury
• koncert skupiny Honzíkova cesta
• průběžné představování minipi-

vovarů a jejich piv na čepu
• koncert skupiny Hromosvod
• vyhodnocení soutěže o nejlepší 

pivo Jihlavského pivního pábení
• BONUS: slosování anketních 

lístků o zajímavé pivní ceny

17.00 – 24.00 druhý blok festivalu 
souběžně s Koncertem bez hranic

Vstupné*: 100,- Kč, studenti a seni-
oři 50,- Kč, děti do 12 let v doprovo-
du rodičů zdarma

* Vstupné je společné pro festival 
minipivovarů Jihlavské pivní pábení 
a Koncert bez hranic

KONCERT BEZ HRA NIC 
(letní kino Heulos Jihlava, Březi-

novy sady)
Sedmihodinový koncert, který ne-

má hudebních, žánrových a dokonce 
ani generačních hranic.

• česko-slovenský projekt Dana 
Bárty a Dary Rolins

• La Trobe

Neděle 26. června

POUŤ KE SVATÉMU JÁNU
V neděli půjde průvod permoní-

ků ke kostelíku svatého Jána, kde od 
11.00 hodin bude probíhat program 
plný pohádek pro děti, dílen a všeli-
kého dění až do večerních hodin.

9.00 hod. Jihlavský havířský prů-
vod – ke kostelíku svatého Jana 
Křtitele

10.00 hod. Mše svatá
po mši svaté bude následovat pro-

gram až do setmění: 
Středověká lidová muzika - Ignitius
NaKop Tyátr - O Smolíčkovi
Divadlo Já to jsem – Eliščiny po-

hádky
Vojta Vrtek – Pohádky z kadibudky
Provazochodkyně Kiki – volné la-

no
Orchestr Péro za kloboukem
Žonglérská dílna Vojta Vrtka
Teátr Víti Marčíka – Šípková Rů-

ženka
Jakub Škrdla – Mystérium svět

Více informací naleznete na:
htt p://pruvod.rohozna.net/
www.radnicni-jihlava.cz
Facebook: Jihlavské pivní pábení

(Do naší uzávěrky nebyl detailní 
program znám.) 

 Stránku připravil –lm-
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Nejlepší čeští rokenroloví taneční-
ci se sešli v polovině května v Jihla-
vě při mistrovství republiky v páro-
vých a dívčích formacích.

O republikové tituly bojovaly ta-
neční páry v nejvyšší kategorii A, 
dále junioři, žáci a dívčí formace se-
nior. Pro ostatní – kategorii C, děti 
a malé dívčí formace senior se jed-
nalo o pohárový závod pod názvem 
Pohár Vysočiny.

V nejvyšší kategorii A se předsta-
vilo sedm párů, z toho dva jihlav-
ské. A nedařilo se jim špatně. Marek 
Chvojsík s Lucií Maškovou z klubu 
RnR GymBeam vytančili v souč-
tu výsledků taneční a akrobatické 
sestavy třetí místo, čímž si zajistili 
postup na mistrovství Evropy v ital-
ském přímořském letovisku Rimini. 
Druhý jihlavský pár z RnR Club El-
vis Jihlava TJ Sokol Bedřichov Vili-
bald Prokop ml. – Lenka Cejnková 
skončil šestý.

V juniorské kategorii mělo krajské 
město trojí zastoupení. Z každého 
klubu, zabývajícího se rokenrolem, 
se předvedl jeden pár. Sedmé místo 
obsadil pár z klubu Hotch-Potch Jan 
Zmrhal – Nikola Pokorná, startují-
cí v barvách pražského klubu Kolb 
Dance. O příčku hůře skončili elvi-
sáci Jan Fatr s Terezou Plánkovou a 
devátou příčku vytančili Daniel Je-
řábek s Terezou Krbicovou z klubu 
GymBeam.

V nejpočetněji zastoupené katego-
rii žáků se pár Elvisu Dušan Valenta 
– Kateřina Žahourková umístil sed-
mý, Tomáš Průša s Natálií Schre-
kovou (Hotch-Potch/KolbDance) 
devátý, David Tran s Izabelou Zbur-
níkovou (GymBeam) dvanáctý. Dva 
páry Elvisu Tomáš Rod s Adélou 
Kantorovou a Tomáš Menšík s Ane-
tou Pojerovou obsadili šestnáctou, 
respektive sedmnáctou příčku.

V pohárové soutěži se v kategorii 
děti představily čtyři jihlavské páry. 

Rokenrolisté váleli v Jihlavě o tituly

ADAM HÁLA A ANDREA TOMSOVÁ z Jihlavy obsadili v pohárovém závodu  v kategorii děti druhé místo.  
 Foto: Vladimír Šťastný

Na medaile dosáhly páry Hotch-Po-
tche Adam Hála s Andreou Tomso-
vou, kteří skončili druzí, příčku za 
nimi obsadil pár Jiří Bartoň – Zuza-
na Bohatá. 

Nepopulární čtvrté místo patřilo 
páru Elvisu ve složení Daniel Men-
šík – Vendula Straková a jejich od-
díloví kolegové Marek Špejtek s 
Annou Machovcovou brali sedmé 
místo.

Jediný jihlavský pár Jakub Brodi-
na – Aneta Valentová (Elvis) obsa-

MAGISTRÁT SOUTĚŽIL. V pátek 20. 5. 2011 se zúčastnili zaměstnanci magis-
trátu Jihlavy a organizací zřizovaných městem již 12. ročníku turnaje měst v ma-
lé kopané. Tentokrát turnaj pořádal městys Brtnice. Z dalších zúčastněných měst 
Telč, Třešť, Polná, kraj Vysočina a pořádající Brtnice se Jihlava umístila na 4. mís-
tě, zvítězil kraj Vysočina. Konečné pořadí: 1. kraj Vysočina, 2. Telč, 3. Polná, 4. 
Jihlava, 5. Brtnice, 6. Třešť. -lm-

V turnaji malé kopané čtvrtí

JIHLAVA – Fotbalisté FC Vysočina 
zatím neházejí fl intu do žita, jejich 
fanoušci naopak dopředu truchlí 
nad dalším neúspěšným bojem o 
návrat mezi prvoligovou elitu. Dvě 
kola před koncem druhé ligy, kdy je 
ve hře ještě šest bodů, ztrácí Jihla-
va čtyři na druhé postupové místo, 
které patří Viktorii Žižkov.

První květnové utkání sehrá-
li svěřenci trenéra Josefa Vrzáčka 
na Kladně (1. 5.). Nevyzpytatelný 
duel proti exligovému celku bojují-
címu o záchranu vyhráli 1:2. Vítěz-
nou branku zaznamenal v 59. minu-
tě hlavou po rohovém kopu Karol 
Karlík. V tu chvíli nikdo v jihlav-
ském táboře netušil, že bude násle-
dovat dlouhý střelecký půst trvající 
327 minut.

Kohoutek na vysočinské pušce se 
zasekl v nejméně vhodnou chvíli. 
V dalších třech zápasech získali Vr-
záček a spol. jen dva body. V utká-
ní jara na Žižkově (8. 5.), kdy Vik-
torii chyběli čtyři vykartovaní hráči 
základní sestavy, včetně reprezen-
tačního brankáře Vaclíka s nejlep-
ším střelcem soutěže Markovičem, 
uhráli bezbrankovou remízu, stej-
ným výsledkem skončil domácí du-
el s Třincem (13. 5.).

Z dalšího klání v Mostě (21. 5.) 
přijeli Jihlavané s prázdnou. Na se-
veru Čech padli výsledkem 1:0. Při-
tom ve všech zmíněných utkáních 

byli v ofenzivě nebezpeční a měli 
dobré příležitosti skórovat, ale zvlh-
lý střelecký prach se jim nepodařilo 
vysušit.

„Univerzální recept, jak lehce pro-
měňovat šance a střílet góly, neexis-
tuje. Ze tří zápasů jsme inkasovali 
jen jednou. To není špatná bilance. 
Ovšem skutečnost, že jsme neskórova-
li, představuje velký problém,“ gloso-
val kouč Josef Vrzáček.

Štěstí se na jeho hráče konečně 
usmálo v duelu s Hlučínem (27. 
5.). Sestupující hosté favorita tro-
chu potrápili, ale odjeli s očekáva-
nou porážkou – 3:1. 

Vítěznou branku si připsal středo-
polař Jiří Gába. Byla to jeho první 
druholigová trefa v barvách FC Vy-
sočina od léta 2007, respektive od 
příchodu do Jihlavy.

„Prohra v Mostě nás psychicky ne-
smírně srazila. Odvedený výkon nebyl 
podle našich představ,“ poznamenal 
Vrzáček a zároveň ujistil, že jeho 
družstvo nehází fl intu do žita. „Po-
kud existuje šance na postup, jsme po-
vinni ji živit.“

Dvě kola před koncem soutěže je 
jasné, že o druhém postupujícím 
po Dukle Praha se rozhodne pouze 
mezi Viktorií Žižkov a Vysočinou. 
Pražané hrají v Mostě a doma s Hlu-
čínem, Jihlavané jedou do Vlašimi a 
sezonu zakončí doma s Karvinou.

 -cio-

FC Vysočina bojuje o postup

dil v kategorii C čtvrtou pozici. V 
kategorii dívčí formace senior bra-
la prvenství formace Falcon Girls 
ze Sokola Pražského. V kategorii 
malé dívčí formace senior měly za-
stoupení všechny jihlavské kluby 

po jedné formaci. Na čtvrté místo 
dosáhla formace Hotch-Potch Just 
Now, formace Elvisu Black Witch 
obsadila sedmou příčku a dvanáctá 
skončila formace GymBeamu Est-
rellas. –vš-
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Jana Masaryka 20

1. června / 17.30 / R
MÁMA MEZI MARŤANY
USA 2011, animovaná komedie, 

český dabing, cca 88 min.
Vyneste odpadky, snězte brokolici 

– kdo potřebuje maminky?
Hrají v českém znění: Jiří Köhler, 

Michael Novotný, Kateřina Hra-
chovcová ad.

Režie: Simon Wells
Mládeži přístupný. Vstupné 75 Kč

středa 1. června / 20.00 / R
BANKSY – EXIT THROUGH 

THE GIFT SHOP
VB/USA 2010, fi ktivní dokument, 

titulky, cca 87 min.
První katastrofi cký street-art mo-

vie na světě! Nominace na Oscara za 
nejlepší dokument. 

Hrají: Banksy, Th ierry Guett a, Spa-
ce Invader ad.

Režie: Banksy
Přístupný od 12 let. Vstupné 55 Kč

čtvrtek 2. až středa 8. června 
/ 17.30 / R 
ČERTOVA NEVĚSTA
ČR 2011, pohádka, cca 101 min.
Čerti patří mezi nejoblíbenější po-

stavy českých pohádkářů.
Hrají: Sabina Laurinová, David Su-

chařípa, František Němec ad.
Režie: Zdeněk Troška
Mládeži přístupný. Vstupné 80 Kč

čtvrtek 2. až neděle 5. června 
/ 19.30 / E
LÁSKA  A JINÉ ZÁVISLOSTI
USA 2010, romantický/komedie/

drama, titulky, cca 112 min.
Modrá je dobrá, a když má podobu 

malého prášku, který může mužům 
vrátit hrdost, je to ještě lepší.

Hrají: Anne Hathaway, Jake Gyllen-
haal, Oliver Platt  ad.

Režie: Edward Zwick
Přístupný od 12 let. Vstupné 75 Kč

čtvrtek 2. až neděle 5. června 
/ 20.00 / R
pondělí 6. června / 20.00 / E
úterý 7. a středa 8. června 
/ 20.00 / R
ZKUS MĚ ROZESMÁT
USA 2011, komedie, titulky, cca 

116 min.
Plastický chirurg, který chodí s 

mnohem mladší učitelkou ze školy, 
požádá svou věrnou asistentku, aby 
předstírala, že je jeho co nevidět bý-
valou manželkou, aby mu tak pomoh-
la urovnat jednu neuváženou lež.

Hrají: Adam Sandler, Jennifer Anis-
ton, Nick Swardson ad.

Režie: Dennis Dugan
Mládeži přístupný. Vstupné 80 Kč

čtvrtek 9. až středa 15. června
/ 17.30 / R
RIO
USA 2011, animovaná dobrodruž-

ná komedie, český dabing, cca 96 
min.

Po třech mimořádně úspěšných fi l-
mech z mrazivé Doby ledové přichá-
zí tvůrci ze studia Blue Sky s novým 
dobrodružstvím pro celou rodinu, 
pro změnu z tropické, barevné a roz-
tančené Brazílie – Rio!

Hrají v českém znění: Michal Ho-
lán, Jolana Smyčková, Jana Mařasová 
ad.

Režie: Carlos Saldanha
Mládeži přístupný. Vstupné 80 Kč

čtvrtek 9. až neděle 12. června 
/ 19.30 / E
OSMDESÁT DOPISŮ
ČR 2010, drama, cca 75 min.
Československo 29. Březen 1987. 

Jeden den v komunistickém Česko-
slovensku inspirovaný životem re-
žiséra. Čtrnáctiletý Vašek vyráží se 
svou matkou po úřadech, aby získali 
povolení odejít za otcem, který emi-
groval do Velké Británie. 

Hrají: Zuzana Lapčíková, Martin 
Pavluš ad.

Scénář a režie: Václav Kadrnka 
Mládeži přístupný. Vstupné 75 Kč

čtvrtek 9. až neděle 12. června 
/ 17.00 / E  /20.00 / R
pondělí 13. června / 17.00 
/ 20.00 / E
úterý 14. a středa 15. června 
/ 17.00 / 20.00 / E / R
CZECH MADE MAN
ČR 2011, širokoúhlá černá kome-

die, cca 85 min.
S poctivostí leda pojdeš.
Hrají: Jan Budař, Kateřina Brožová, 

Martin Písařík, Milan Šteindler ad.
Režie: Tomáš Řehořek
Přístupný od 15 let. Vstupné 85 Kč

čtvrtek 16. až neděle 19. června 
/ 19.30 / E
NEZNÁMÝ

USA/VB/Německo/FR 2011, dra-
ma/thriller, titulky, cca 113 min.

Dr. Martin Harris se probere z ko-
matu po autohavárii v Berlíně a zjis-
tí, že ho jeho vlastní žena vůbec ne-
poznává a jeho identitu si přivlastnil 
úplně cizí muž. 

Hrají: Liam Neeson, Diane Kruger, 
January Jones ad.

Režie: Jaume Collet-Serra
Přístupný od 12 let. Vstupné 70 Kč

čtvrtek 16. června / 17.30 
/ 20.00 / R
sobota 18. a neděle 19. června 
/ 17.00 / E
THOR
USA 2011, akční/dobrodružný/

drama/fantasy, titulky, cca 114 min.
Bůh. Rebel. Legenda.
Hrají: Chris Hemsworth, Natalie 

Portman, Tom Hiddleston ad.
Režie: Kenneth Branagh
Přístupný od 12 let. Vstupné 80 Kč

pátek 17. až úterý 21. června 
/ 17.30 / 20.00 / R
PIRÁTI Z KA RIBIKU: 
NA VLNÁCH PODIVNA
USA 2011, širokoúhlý dobrodruž-

ný, titulky, cca 137 min.
Snímek divákům znovu představu-

je zábavu, dobrodružnou atmosféru 
a humor, které byly hlavním důvo-
dem obrovského úspěchu celé série.

Hrají: Johnny Depp, Penélope 
Cruz, Ian McShane ad.

Režie: Rob Marshall
Mládeži přístupný. Vstupné 90 Kč 

pondělí 20. a úterý 21. června 
/ 19.30 / E
středa 22. června / 19.30 / R
ÚTĚK ZE SIBIŘE
USA 2010, širokoúhlé drama, titul-

ky, cca 133 min.
Jeden z nejsilnějších skutečných 

příběhů o lidské vůli a touze po svo-
bodě.

Hrají: Colin Farrell, Dragos Bucur, 
Ed Harris ad.

Režie: Peter Weir
Přístupný od 12 let. Vstupné 80 Kč

středa 22. až pátek 24. června 
/ 17.30 / R
neděle 26. června / 17.30 / E
pondělí 27. až středa 29. června
/ 17.30 / R
MEDVÍDEK PÚ
USA 2011, animovaná komedie, 

český dabing, cca 70 min.
Malí diváci se mohou vrátit do Sto-

korcového lesa, kde znovu ožívají 
nadčasové kouzlo, vtip a žertovná at-
mosféra původních krátkých fi lmů.

Hrají v českém znění: Tygr: Oto Ji-
rák, Kanga: Jaroslava Brousková, Med-
vídek Pú: Jiří Knot, Ijáček: Jaroslav 
Vlach, Prasátko: Tomáš Juřička ad.

Režie: Stephen Anderson, Don 
Hall

Mládeži přístupný. Vstupné 80 Kč

čtvrtek 23. až neděle 26. června 
/ 19.30 / E
KA ZATEL
USA 2011, širokoúhlý akční sci-fi  

thriller, titulky, cca 87 min.
Post apokalyptický thriller, zasaze-

ný do alternativního světa – do světa 
zpustošeného staletími válek mezi-
lidmi a upíry.

Hrají: Paul Bett any, Karl Urban, 
Cam Gigandet, Maggie Q ad.

Režie: Scott  Stewart

Přístupný od 12 let. Vstupné 85 Kč
čtvrtek 23. až neděle 26. června
/ 20.00 / R
REKVALIFIKA CE
ČR 2010, komedie, cca 80 min.
Komedie o tom, jak je těžké najít 

práci, když nejste zrovna mladík pl-
ný svěží energie v nejlepších letech, 
kterému svět leží u nohou.

Hrají: Vlado Štancel, Lucie Koži-
nová, Ernesto Čekan ad.

Režie: Vlado Štancel
Mládeži přístupný. Vstupné 80 Kč

sobota 25. června / 17.30 / E
neděle 26. června / 17.30 / R
HABERMANNŮV MLÝN
Film ČR, drama, cca 104 min.
Film otevírá jednu z nejkontroverz-

nějších kapitol českých dějin.
Hrají: Karel Roden, Mark Waschke, 

Hannah Herzsprung, Zuzana Kro-
nerová, Jan Hrušínský, Oldřich Kai-
ser a další.

Režie: Juraj Herz
Přístupný od 12 let. Vstupné 75 Kč

pondělí 27. června až neděle 
3. července / 20.00 / R
RYCHLE A ZBĚSILE 5
USA 2011, akční, titulky, cca 130 

min.
Akce v Riu.
Hrají: Vin Diesel, Paul Walker, 

Dwayne Johnson ad.
Režie: Justin Lin
Přístupný od 12 let. Vstupné 80 Kč

čtvrtek 30. června až neděle 
3. července / 17.30 / R
VODA PRO SLONY
USA 2011, drama, titulky, cca 121 

min.
Výpravná romance z cirkusového 

prostředí 30. let minulého století o 
zakázané lásce, která se zrodí na ma-
gickém místě plném dobrodružství, 
zázraků a nebezpečí, vznikla podle 
celosvětového knižního bestselleru 
Sary Gruenové.

Hrají: Reese Witherspoon, Robert 
Patt inson, Christoph Waltz ad.

Režie: Francis Lawrence
Přístupný od 12 let. Vstupné 75 Kč

pondělí 4. až pátek 17. července 
DOVOLENÁ – zavřeno!

BIJÁSEK 
– kino Dukla promítá dětem

sobota 4. a neděle 5. června 
/ 15.30 / R
ČERTOVA NEVĚSTA
ČR 2011, pohádka, cca 101 min.
Čerti patří mezi nejoblíbenější po-

stavy českých pohádkářů.
Hrají: Sabina Laurinová, David Su-

chařípa, František Němec ad.
Režie: Zdeněk Troška
Mládeži přístupný. Vstupné 80 Kč

sobota 11. a neděle 12. června 
/ 15.30 / R
RIO
USA 2011, animovaná dobrodruž-

ná komedie, český dabing, cca 96 
min.

Po třech mimořádně úspěšných fi l-
mech z mrazivé Doby ledové přichá-
zí tvůrci ze studia Blue Sky s novým 
dobrodružstvím pro celou rodinu, 
pro změnu z tropické, barevné a roz-
tančené Brazílie – Rio!

Hrají v českém znění: Michal Ho-
lán, Jolana Smyčková, Jana Mařasová 
ad.

Režie: Carlos Saldanha
Mládeži přístupný. Vstupné 80 Kč

JIHLAVSKÉ HAVÍŘENÍ. Průvod havířků je vítanou atrakcí nejen pro obyvatele 
Jihlavy, ale i pro návštěvníky širokého okolí.  Foto: archiv MMJ

Kostýmy havířků táhnou
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Jana Masaryka 20

do 5. 6.
VÝSTAVA BONSAJÍ 
JIHLAVA 2011
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

do 5. 6. 
JIHLAVA TEHDY A DNES
Srovnávací výstava fotografi í Jihla-

vy z muzejního archivu a současných 
pohledů na stejná místa očima stu-
dentů SUŠG Jihlava. 

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

do 5. 6. 
ARMÁDA NEJSOU JENOM 
ZBRA NĚ
Výstava ze sbírky Pavla Slavíka do-

plněná o předměty z fondů VHÚ 
Praha.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

do 10. 6. 
OBRÁZKY Z FRA NCIE 
Výstava fotografi í.  
Městská knihovna, Hluboká 1

do 12. 6. 
ALFRÉD ROLLER 
Výstava v rámci festivalu Mahler 

Jihlava 2011

do 29. 6. 
ZA OKNY
Pocitové fotoobrazy paní Slavinge-

rové.
Kavárna Muzeum, Masarykovo ná-

městí 55

do 30. 6. 
JAN KŘEN: KOŘISTĚNÍ 
– SOUŽITÍ 
Galerie – Horácké divadlo Jihlava, 

Komenského 24

do 30. 6. 
POSLEDNÍ DOMOVY
Výstava mapuje málo známé osudy 

části místních obětí holocaustu. Uni-
kátní dokumenty přibližují násilné 
vystěhování 24 jihlavských Židů do 
Žďáru nad Sázavou, kde přežívali v 
neutěšených podmínkách do května 
1942. Pak byli v transportech odvle-
čeni do koncentračních táborů, kde 
všichni zahynuli.

Obřadní síň židovského hřbitova, 
ul. U Cvičiště

do 30. 6. 
CTIRA D DRDÁCKÝ 
– OBRA ZY
Jarní tematika.
Carlita – kavárna&květiny, U Brá-

ny 4

do 3. 7. 
KELTI JDOU, KELTI JDOU!
Interaktivní výstava dokumentující 

přítomnost Keltů na Vysočině.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

do 3. 7. 
SLÁVA CÍSAŘI! 
aneb návštěva císařského páru v 

Čechách v roce 1833 a poslední čes-
ká korunovace roku 1836.

Výstava grafi ckých listů ze sbírek 
OGV v Jihlavě.

OGV, Komenského 10

do 31. 7. 
STROM ROKU 
Výstava fotografi í Petra Francána.
Zoo Jihlava, informační centrum 

(hned za vstupní pokladnou)

do 31. 7. 
PAT A MAT - A JE TO! 
Brána Matky Boží, Turistické infor-

mační centrum, Věžní 1

do 31. 8. 
TIME PICTURES - ČASOVÉ 

OBRA ZY
Skupinové práce klientů DTS Jihla-

va pod vedením MgA. Evy Rosové.
Bez obav, prodejní galerie a výtvar-

ná dílna Denního a týdenního staci-
onáře Jihlava, Husova 16

do 18. 9.
ŘEČ UMĚNÍ IV. 
Umění ze sbírek OGV od 70. let po 

současnost 
OGV, Masarykovo nám. 24

do 30. 9. 
PETR SOUKOP
Výstava fotografi í.
Kavárna Dena, Fibichova 28

do 30. 10.
SEM! 
Crustaceana - aneb svět roztodiv-

ných korýšů pod drobnohledem                                                                               
Výstava mikrofotografi í korýšů od 
Petra Jana Juračky.

Zoo Jihlava, Březinovy sady 10

červen
ŽIVOT JAKO PROSTOR 
VZTAHŮ 
Výstava obrazů - MIROSLAV 

LENČEŠ  
DNK – foyer a kavárnička.
Divadlo  Na Kopečku, Psychiatric-

ká léčebna, Brněnská 54 

červen
Bohuslav Reynek: 
PASTELY Z PROVENCE
Trifoil, grafi cké papíry, Husova 10

červen
ZVINO VA AFRICA
Výstava afrických dřevěných skulp-

tur ze Zimbabwe.
Zoo Jihlava, Africká vesnice Ma-

tongo, areál

červen
PRODEJNÍ VÝSTAVA 
AFRICKÉHO UMĚNÍ 
TINGATINGA
Zoo Jihlava, Africká vesnice Ma-

tongo, škola

3. 6. – 30. 6.
Petr Cabalka - FADE TO GRA Y
Galerie Půda, Joštova 27, podkroví 

fi rmy Javab

7. 6. – 3. 7.
ANDREA ŠTEKROVÁ 
Instalace jihlavské autorky.
OGV, galerie Alternativa, Komen-

ského 10

7. 6. – 30. 8. 
TOULKY ŠUMAVOU, TOULKY 
VYSOČINOU 
Výstava fotografi í Ing. Vladimíra 

Kunce.
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

sobota 18. a neděle 19. června 
/ 15.30 / R
S KRTKEM DO POHÁDKY 2
Pásmo nejkrásnějších kreslených 

pohádek pro nejmenší diváky.
Vstupné 30 Kč

sobota 25. června / 15.30 / E
neděle 26. června / 15.30 / R
MEDVÍDEK PÚ
USA 2011, animovaná komedie, 

český dabing, cca 70 min.
Malí diváci se mohou vrátit do Sto-

korcového lesa, kde znovu ožívají 
nadčasové kouzlo, vtip a žertovná at-
mosféra původních krátkých fi lmů.

Hrají v českém znění: Tygr: Oto 
Jirák, Kanga: Jaroslava Brousková, 
Medvídek Pú: Jiří Knot, Ijáček: Jaro-
slav Vlach, Prasátko: Tomáš Juřička 
ad.

Režie: Stephen Anderson, Don 
Hall

Mládeži přístupný. Vstupné 80 Kč

sobota 2. a neděle 3. července 
/ 15.30 / R
MACH A ŠEBESTOVÁ 
NA PRÁZDNINÁCH
Pásmo nejkrásnějších kreslených 

pohádek pro nejmenší diváky.
Vstupné 30 Kč

BIO RÁJ 
– promítání seniorům / E

Vstupné na všechny projekce: pro 
seniory 60 let a výše 40 Kč (na vy-
žádání doložit platným průkazem 
totožnosti) / ostatní návštěvníci dle 
vstupného

středa 8. června / 10.00 / E
ZKUS MĚ ROZESMÁT
USA 2011, komedie, titulky, cca 

116 min.
Plastický chirurg, který chodí s 

mnohem mladší učitelkou ze ško-
ly, požádá svou věrnou asistentku, 
aby předstírala, že je jeho co nevi-
dět bývalou manželkou, aby mu tak 
pomohla urovnat jednu neuváženou 
lež.

Hrají: Adam Sandler, Jennifer Anis-
ton, Nick Swardson ad.

Režie: Dennis Dugan
Mládeži přístupný. Vstupné 80 Kč

středa 15. června / 10.00 / E
CZECH MADE MAN
ČR 2011, širokoúhlá černá kome-

die, cca 85 min.
S poctivostí leda pojdeš.
Hrají: Jan Budař, Kateřina Brožová, 

Martin Písařík, Milan Šteindler ad.
Režie: Tomáš Řehořek
Přístupný od 15 let. Vstupné 85 Kč

středa 22. června / 10.00 / E
HOSTINEC „U KA MENNÉHO 

STOLU“
Československo 1948, komedie, 

cca 103 min.
Pan hostinský truchlí, protože 

manželka ho opustila kvůli druhořa-
dému herci. Vedení podniku se pro-
to musejí ujmout jeho dva synovci, 
kteří spolu právě nemluví... Na moti-
vy románu Karla Poláčka.

Hrají: Saša Rašilov st., Jiřina Šejba-
lová, Svatopluk Beneš ad.

Režie: Josef Gruss
Mládeži přístupný. Vstupné 60 Kč

středa 29. června / 10.00 / E
EVA TROPÍ HLOUPOSTI
Československo 1939, komedie, 

cca 90 min.
Eva je vizáží mladá dáma, ale jinak 

pěkné třeštidlo. Žije se svou starou 
tetou Pa, která je na její vylomeniny 
zvyklá, a tak ji ztřeštěné chování ne-
teře nechává v klidu.

Hrají: Nataša Gollová, Oldřich No-
vý, Zdeňka Baldová ad.

Režie: Martin Frič
Mládeži přístupný. Vstupné 60 Kč

FILMOVÝ KLUB v kině Dukla
vstupné pro členy FK 40 Kč / pro 

nečleny 70 Kč

pondělí 6. června / 19.30 / R 
SVĚTLO PRONIKÁ TMOU
Československo 1931, němý/krát-

kometrážní/experimentální, 4 min.
Krátký avantgardní fi lm je směsí ge-

ometrických obrazců a jakési optic-
ké hudby a jedná se o fi lmový debut 
tehdy dvacetiletého Otakara Vávry.

KOUZELNÝ DŮM
Československo 1939, drama/psy-

chologický, cca 105 min.
Ve velkém domě stojícím poněkud 

stranou na okraji moravské vesnice 
Bítova žijí tři generace rodiny Balví-
nových. Nečekanou změnu ustále-
ného, poklidného a svým způsobem 
ospalého rodinného života plného 
podivných zvláštností a nepsaných 
pravidel naruší syn Vilém, který jed-
né noci objeví uprostřed silnice mla-
dou ženu v bezvědomí.

Hrají: Adina Mandlová, Růžena 
Nasková, Leopolda Dostalová ad.

Režie: Otakar Vávra
Přístupný od 12 let

pondělí 13. června / 19.30 / R 
PŘEŽÍT SVŮJ ŽIVOT
ČR/SR 2010, animovaný/kome-

die/drama, cca 105 min.
„Sen je druhý život“ – Gérard de 

Nerval, jeden z velkých prokletých 
básníků.

Hrají: Václav Helšus, Klára Issová, 
Zuzana Kronerová ad.

Scénář a režie: Jan Švankmajer
Přístupný od 12 let. Vstupné 75 Kč

ostatní akce:
úterý 7. června / 18.00 – 20.00 
/ E
Setkání primátora s občany na té-

ma „Doprava v Jihlavě“
Krátké ohlédnutí za činností města 

v oblasti dopravy v uplynulém obdo-
bí, informace o běžících a připravova-
ných projektech a diskuse s primáto-
rem Jihlavy Jaroslavem Vymazalem.

sobota 25. června / 15.30 / 18.00 
/ R

MIKOLA 
– TENKRÁT NA KOLOČAVĚ
ČR 2010, pohádkový thriller a fi lm 

o fi lmu, 90 min.
Pohádkový příběh lásky, zrady, ko-

rupce a nenávisti v koprodukci ústa-
vů pro mentálně postižené z Čech, 
Slovenska, Polska a Zakarpatské 
Ukrajiny natočený podle předlohy 
díla Ivana Olbrachta - Nikola Šuhaj 
Loupežník. 

V hlavních rolích účinkují herci s 
mentálním a kombinovaným posti-
žením. 

Hrají: Arpád Virah, Georgina Šan-
kov ad.

Režie: Jiří Svoboda
Scénář: Simona Tomanová

Pořadatel: AKZ, občanské sdružení
Přístupný od 12 let. Vstupné zdar-

ma

R – kinosál Reform
E – kinosál Edison
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Psychiatrická léčebna, Brněnská

4. 6. v 19.30 
KONCERT Paula Millnse
Britský klavírista, skladatel a zpě-

vák, kterého přirovnávají k Joe Coc-
kerovi či Tomu Waitsovi.

5. 6. v 19.30 
KA RINE PONTIES - FIDÈLE À
Ľ ÈCLAIR + BABIL + HAVRA N 
(BE/FR)
Tři sóla tanečníků Claudia Stellata, 

Erica Domeneghett yho a Jara Vinar-
ského. 

8. 6. v 19.30
K Č a L m O e V n Ě n K ý
Divadelní spolek NUM.

10. 6. ve 20.00 
Koncert in the Bükko/MULTI-
MEDIADUBSTEPNIGHT
Noc věnovaná nejsyrovějšímu elek-

tronickému zvuku za velkolepé vizu-
ální podpory, jedině v Jihlavě od 20 
hodin v DIODu.

15. 6. v 19.30 
MISANTROPBURA NTEATR a 

Moliére 
– starý příběh v novém kabátě.

2. 6. v 17.00 
HUDEBNÍ A TANEČNÍ 
PŘEHLÍDKA  ZÁJMOVÝCH 
ÚTVARŮ DDM JIHLAVA.

5. 6. v 15.00 
O SMOLÍČKOVI 
Pohádka pro dvě uklízečky, jedno-

ho údržbáře a děti, které mají rády 
veselé pohádky.  

Hraje a pořádá DS NaKop Tyjátr 
Jihlava v režii Michaela Junáška.

15. 6. v 8.30 a v 10.00 
ZÁZRA ČNÝ PRA MÍNEK 
Divadelní představení pro děti MŠ, 

ZŠ, hraje Gordia Praha.

16. 6. ve 13.30 
BAJKA  POUČNÁ ANEB 
KTERA K SILNÝ MEDVĚD 
O ŽIVOT PŘIŠEL 
Premiéra. O dvou sousedkách a O 

mazaném ševci a O prolhané prin-
cezně.Hraje DS pacientů PL STU-
DÁNKA  a děti ZŠ Havlíčkova HA-
DR a HADŘÍK.

19. 6. v 19.00 
LYSISTRA TA 
PODLE ARISTOFANA  
Premiéra představení, pořádá a hra-

je DS Inkognito SŠOS Jihlava.

20. 6. v 19.00 
ACH, TA NĚHA NAŠICH DAM! 
Francouzská černá komedie. Pořá-

dá a hraje DS NaKop Tyjátr Jihlava v 
režii Petra Soumara.

Divadlo otevřených dveří,
Tyršova 12

VELKÁ SCÉNA
1. 6. v 17.00 
M. Uhde - M. Štědroň: 
BALADA PRO BANDITU
mimo předpl.
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.

2. 6. v 19.00
J. Herman – M. Stewart: 
HELLO, DOLLY!
T /6/
Jedná se o vtipnou hudební adap-

taci divadelní hry T. Wildera „Doha-
zovačka“, jejíž předlohou zase byla 
bláznivá komedie J. N. Nestroye „A 
jde se řádit“. Muzikál vypráví příběh 
podnikavé dohazovačky Dolly Levio-
vé, která si ovšem toho nejlepšího zá-
kazníka nechává pro sebe a kouzlem 
své osobnosti dokáže nerudného sta-
rého mládence Horáce Vandergelde-
ra nakonec změnit i proti jeho vůli v 
galantního a milujícího muže.

3. 6. v 19.00 
F. Hervé – H. Meilhac –A. Mil-

laud: 
MAM’ZELLE NITOUCHE
mimo předpl.
„Tam v divadle pan Floridor, zde 

v ústavu pan Célestin.“ Kdo z pří-
znivců operety by neznal tyto dva 
verše z kupletu varhaníka Célestina. 
Tato opereta je nesmírně vtipnou, 
divadelně košatou konfrontací tří 
rozdílných světů: kláštera, divadla 
a kasáren. Titulní hrdinka, chovan-
ka Denisa, hraje ve svatouškovském 
prostředí komedii stejně, jako hraje 
komedii i její učitel, ctihodný kláš-
terní varhaník pan Célestin, a když 
se do toho všeho ještě zaplete mladý 
a fešný poručík Champlatreux…

4. 6. v 19.00
J. Herman – M. Stewart: 
HELLO, DOLLY!
B /6/

6. 6. v 10.00 
V. Vančura – M. Junášek: 
KUBULA A KUBA KUBIKULA
mimo předpl.
Medvědář Kuba Kubikula chodil 

dlouho po světě se svým nezbed-
ným a mlsným medvědem Kubulou, 
a když už si s ním opravdu nevěděl 
rady, vymyslel si dobrácké medvědí 
strašidlo Barbuchu, aby mu pomoh-
lo Kubulu zkrotit. Ale nakonec by-
lo všechno přece jen trochu jinak. 
Roztomilý příběh medvědáře a jeho 
medvěda neztratil ani po letech nic 
ze svého kouzla, moudrosti, osobi-
tosti a vtipu.

7. 6. v 17.00
J. Herman – M. Stewart: 
HELLO, DOLLY!
Š /6/

8. 6. v 19.00 
P. Hamilton: PLYNOVÉ LAMPY
D /6/
Tento tajemný příběh se odehrá-

vá v druhé polovině devatenáctého 
století v centru Londýna. Paní Man-
ninghamová žije se svým manže-
lem ve starém sešlém domě, plném 
neprobádaných temných koutů. Je 
skličující šero pozdního odpoledne. 
Manžel paní Manninghamové právě 
odešel do ulic Londýna za jakýmisi 
obchody, takže zůstává v domě sa-
ma. Náhle se pomalu zhasínají ply-
nové lampy - to znamená, že v domě 
je ještě někdo cizí. V podkroví nad 
její ložnicí zavržou stará prkna a je 
zřetelně slyšet těžké mužské kroky a 
podivné zvuky.

9. 6. v 19.00 
J. Herman – M. Stewart: 
HELLO, DOLLY!
L /6/

10. 6. v 19.00
J. Herman – M. Stewart: 
HELLO, DOLLY!
R /6/

11. 6. v 10.00
V. Vančura – M. Junášek: 
KUBULA A KUBA KUBIKULA
mimo předpl.

13. 6. v 10.00
V. Vančura – M. Junášek: 
KUBULA A KUBA KUBIKULA
mimo předpl.

14. 6. v 19.00
J. Herman – M. Stewart: 
HELLO, DOLLY!
H /6/

15. 6. v 17.00
F. Hervé – H. Meilhac –A. Mil-

laud: 
MAM’ZELLE NITOUCHE
mimo předpl.

16. 6. v 19.00
J. Herman – M. Stewart: 
HELLO, DOLLY!
F /6/

18. 6. v 19.00
F. Hervé – H. Meilhac –A. Mil-

laud: 
MAM’ZELLE NITOUCHE
G /6/

20. 6. v 19.00
J. Tätt e: 
KA ŽDÝ DEN ŠŤASTNÝ DEN
X /5/
Česká premiéra komedie eston-

ského herce, dramatika a slavné-
ho písničkáře Jaana Tätta nabízí 
svéráznou léčbu manželské nudy. 
Experiment s bigamií přináší řadu 
překvapivých a absurdních situací, 
které vyplazují jazyk na konvenč-
ní morálku, vytoužené štěstí však 
nepřinášejí. Spíš zvětšují zmatek a 
vedou ke krachu. Naštěstí nekončí 
jako tragédie, ale jako fraška, která 
se vysmívá kýčovitým představám 
o lásce. Hlavní role Bára Hrzánová 
j.h.

21. 6. v 17.00
J. Herman – M. Stewart: 
HELLO, DOLLY!
M /6/

22. 6. v 19.00
J. Herman – M. Stewart: 
HELLO, DOLLY!
O /6/

23. 6. v 19.00
J. Herman – M. Stewart: 
HELLO, DOLLY!
U /6/

24. 6. v 19.00
P. Hamilton: 
PLYNOVÉ LAMPY
C /6/

25. 6. v 19.00
J. Herman – M. Stewart: 
HELLO, DOLLY!
E /6/

MALÁ SCÉNA
17. 6. v 9.00 a v 10.30
M. Junášek: 
TRPASLÍCI A SNĚHURKA 
mimo předpl.
Rozverná adaptace klasické pohád-

ky okořeněná půvabnými písnička-

mi má všechny předpoklady být pří-
jemným představením nabízejícím 
dostatek radosti a potěšení dětem i 
dospělým.

9. 6. v 17.00 
JAPONSKO - TRA DICE 
I SOUČASNOST 
Život v exotické zemi očima české-

ho hudebníka Daniela Forró, jihlav-
ského rodáka v Japonsku. Přednáška.

16. 6. v 17.00 
GALAPÁGY – PEKLO I RÁJ  
Beseda s promítáním unikátní fau-

ny a fl óry Galapág, vyprávění o zá-
žitcích z pobytu na ostrovech a au-
togramiáda knihy cestovatelů Dany 
Smržové a  Stanislava Hořínka.

8. 6. – 12. 6. 
KA KTUSY A SUKULENTY
Prodejní výstava Klubu pěstitelů 

kaktusů a sukulentů.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

8. – 25. 6. 
JAN POSPÍŠIL
Galerie Jána Šmoka, ateliéry Střed-

ní umělecké školy grafi cké, Dvořáko-
va 12

9. 6. – 18. 9. 
ALOIS PODLOUCKÝ 
Výstava představí tvorbu akademic-

kého malíře a pedagoga, jehož život i 
dílo bylo úzce spjato s Vysočinou. 

OGV, Masarykovo nám. 24

15. 6. – 25. 8.  
ČLOVĚK A LIDSKÉ TĚLO 
Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ 

Jihlava.
Městská knihovna, Hluboká 1

15. 6. – 14. 8. 
ČESKÁ REPUBLIKA  
– FOLKLORNÍ VELMOC 
V SRDCI EVROPY
Putovní výstava Folklorního sdru-

žení České republiky připravená ve 
spolupráci s Horáckým souborem 
písní a tanců Vysočan. 

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

25. 6. – 30. 9. 
NIKDY ZCELA NEODEŠLI 
– JIHLAVŠTÍ NĚMCI
Výstava k 20. výročí založení spol-

ku Dům Gustava Mahlera. Vernisáž 
24. 6. v 15.30 hodin. 

Dům Gustava Mahlera, Znojem-
ská 4
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Mostecká 10

UKÁZKY DRA VCŮ A SOV
Sokolníci předvádí každý den kro-

mě pondělí vždy v 11.00 a v 15.00 
hodin zajímavé ukázky výcviku drav-
ců a sov v prostoru sadu, jež spojuje 
nový vstupní areál s expoziční částí 
zoo. Zoo Jihlava

do 31. 8. v 10.30 
HADÍ STŘEDY V MATONGU 
Vyprávění o hadech a ještěrech 

včetně praktických ukázek.
Zoo Jihlava
 
3. 6. od 9.00 
DEN DĚTÍ V ZOO JIHLAVA
Divadla, výstavy a další doprovod-

ný program ke kampani na záchranu 
velkých primátů připravený žáky a 
studenty nejen pro děti.

4. 6. od 10.00 
DEN DĚTÍ V ZOO JIHLAVA
Aktivity nejen pro děti nejen o an-

tilopách.

4. 6. ve 13.00 
DEN PLNÝ ZÁŽITKŮ
Multižánrová akce pro celou rodi-

nu. Vystoupí například Michal Ne-
svadba, taneční skupina Chebejet, 
kouzelník Richard Nedvěd, Tomáš 
Klus, Meky Žbirka, Katarina Knech-
tová a skupina Chinaski. 

Areál letního kina

4. 6. 
JEDOVATÉ HOUBY 
Přednáška Mykologického klubu 

Jihlava. 
Malovaný sál Muzea Vysočiny, Ma-

sarykovo nám. 55.

5. 6.   
K PRA MENI ŘEKY JIHLAVY 
ANEB JIHLAVÁCI K JIHLAVĚ
Pořádají odbory KČT z Jihlavy. 

Trasa: 15 km pěší. Akce se koná 
v rámci mezinárodní turistiky pod 
heslam EURORA NDO 2011 „Voda 
ze střechy Evropy“ Start: 7.33 hod. 
odjezd vlakem z hl. nádraží ČD Jih-
lava do Jihlávky.

1. 6. v 19.30
MICHAL DAVID
Předkapela Šworc. Horácký zimní 

stadion

3. 6. v 19.00
KONCERT FESTIVALU 
HUDBA TISÍCŮ 
- MAHLER JIHLAVA 2011 
B. Martinů: Nový Špalíček, Pís-

ničky na jednu stránku; Písničky na 
dvě stránky, Nové slovenské zpěvy, 
L. Janáček: Výběr z lidové poezie, A. 
Dvořák: Cigánské písně, O. Ostrčil: 
Osiřelo dítě, J. Kunc: Balada, Andrea 
Kalivodová – mezzosoprán, Miro-
slav Sekera – klavír. 

Hotel Gustav Mahler 

4. 6. v 19.00 
NOČNÍ OPTIKA 
Koncert jazzové skupiny. Jakub 

Dvořáček (klavír, klávesy), Miroslav 
Nosek (kytary), Štěpán Zbytovský 
(příčná fl étna), Jan Keller (baskyta-
ry, violoncello), Jan Linhart (bicí).

Café Etage, Masarykovo nám. 39

5. 6. v 19.30 
HUDBA A SLOVO 
Koncert duchovní hudby. Petr So-

botka, varhany, Pavel Jirák, sbormis-
tr. Program: Palestrina, Gallus, Mon-
teverdi, Tůma, Reutt er, Bruckner, 
Pärt, Poulenc, Tučapský. 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie 

7. 6. v 19.00 
KONCERT FESTIVALU 
HUDBA TISÍCŮ 
- MAHLER JIHLAVA 2011 
J. Brahms: Sonáta pro klarinet a 

klavír Es dur č. 2 Op. 120, M. Ištvan: 
Sonáta pro klarinet a klavír, B. Marti-
nů: Sonatina pro klarinet a klavír, H. 
356. Irvin Venyš – klarinet, Martin 
Kasík – klavír. Hotel Gustav Mahler

10. 6. v 18.00 
HANGÁR
Pio Squad, Hamis a Dicktone. DJS: 

DJ Maniac, DJ Alyaz, DJ Kalif, DJ 
Saphyre. Dance: Streetbusters, Half-
brothers.

Letiště v Henčově u Jihlavy. 

13. 6. v 18.00 
SETKÁNÍ S MELODIÍ
Program koncertu je sestaven z 

krátkých skladeb různých žánrů a 
období tak, aby doplňoval atmosféru 
pohody téměř letního podvečera. 

Gotická síň jihlavské radnice 

14. 6. v 19.00 
KONCERT FESTIVALU 
HUDBA TISÍCŮ 
– MAHLER JIHLAVA 2011 
Večer písní a árií – Smetana, Dvo-

řák, Liszt, Mahler, Mozart, Kateřina 
Šmídová-Kalvachová – soprán, An-
na Trahová – soprán, Josef Zedník – 
tenor, Michael Kubečka – bas, Miro-
slav Sekera – klavír.

Hotel Gustav Mahler 

16. 6. v 19.00 
KONCERT FESTIVALU 
HUDBA TISÍCŮ 
- MAHLER JIHLAVA 2011 
Malmö Academic Choir and Or-

chestra, Daniel Hansson - dirigent, 
Sabina Zweiacker - soprán, Peter 
Sjunnesson - baryton. 

Velká gotická síň radnice

20. 6. v 18.00 
KONCERT FESTIVALU 
HUDBA TISÍCŮ 
- MAHLER JIHLAVA 2011 
G. Mahler: Symfonie č. 9 D dur 

- New England   Conservatory’s  
Youth  Philharmonic Orchestra 
Boston (USA). Benjamin Zander – 
dirigent.

DKO Jihlava

25. 6. v 17.00 
KONCERT BEZ HRA NIC
Multižánrový koncert, který nemá 

hudebních, žánrových a dokonce ani 
generačních hranic - od 17 do 24 h 
v areálu letního kina Heulos Jihlava 
(amfi teátr).

24. 6. – 26. 6. 
FESTIVAL SBOROVÉHO 
UMĚNÍ JIHLAVA 2011
DKO Jihlava

30. 6. v 18.00 
KULTURNÍ LÉTO 
V PIVOVARSKÉ RESTAURA CI
Přehlídka regionálních skupin Ni-

komuNic, Pankix.
Pivovarská restaurace Jihlava

3. 6. 
LIDOPOP 
Známá brněnská funky - rocková 

kapela. Host:  MR. HANKY.

4. 6. 
LADY KA TE  - KŘEST CD  
Host: MARKÝZ JOHN

7. 6. v 18.00 
CESTOPIS – IZRA EL
Promítání a vyprávění MUDr. Jaro-

míra Havla.

9. 6. v 16.00 
ŽIDOVSKÉ LETNICE A ZROD 
KRISTOVY CÍRKVE
Přednáška – F. Tichý.

14. 6. v 18.00 
EKOFilm
Dokumenty z festivalu ( J. Kotouč-

ková).

15. 6. v 16.00 
OTEVŘENÉ SETKÁNÍ 
Setkání pro všechny rodiče sou-

časné i budoucí, kteří chtějí přispět 
svým dílem ke vzniku a fungování 
tohoto klubu, nebo jej chtějí využít 
pro sebe a své děti. Pokud vás oslo-
vuje naše myšlenka, přijďte na ote-
vřené setkání.

17. 6. ve 20.00 
HONZÍKOVA CESTA
Koncert věhlasné skupiny.

Komenského 20

2. 6. v 17.00 
HUDEBNÍ A TANEČNÍ 
PŘEHLÍDKA 
Závěrečné vystoupení zájmových 

útvarů DDM pro širokou veřejnost. 

11. 6. v 8.00 
KRA JSKÉ KOLO LETECKÝCH 
MODELÁŘŮ
Přebor  mládeže leteckých mode-

lářů pro kraj Vysočina v kat. H, A3,-
F1H, F1A a P30. Letiště Henčov JI 
– prezence 8.00-8.30.

Brněnská 29

4. 6. 
VÝLET ZA BYLINKA MI
Přibližně tříkilometrová trasa výle-

tu vede klidnou částí Jihlavy

Komenského 20

7. 6. v 19.00 
NA PODPORU ŽENSKOSTI
Koncert k podpoře Nadačního fon-

du Femina. 
Účinkují Josef Vojtek, Viktor Dyk, 

Bohuš Matuš, Vlasta Horváth, Mar-
tin Pošta, Marian Vojtko, Jan Tou-
žimský, Lukáš Písařík, Michael Hejč, 
Jan Čechovský a další.

11. 6. ve 14.00
22. CELOSTÁTNÍ 
PŘEHLÍDKA  DĚTSKÝCH 
FOKLORNÍCH SOUBORŮ

14. 6. v 19.00
SCREAMERS V ŘÍŠI DIVŮ
Nový pořad travesti skupiny Screa-

mers.

19. 6. v 15.00 a 18.00
STREET BUSTERS SUMMER 
PROMO SHOW
Tradiční promo show je určena ro-

dičům, známým, ale i široké veřej-
nosti. Představí se všech téměř 300 
členů klubu od čtyřletých dětí až po 
dospělé.

20. 6. v 18.00
KONCERT FESTIVALU 
HUDBA TISÍCŮ 
- MAHLER JIHLAVA 2011 
G. Mahler: Symfonie č. 9 D dur - 

New England Conservatory’s You-
th Philharmonic Orchestra Boston 
(USA). Benjamin Zander – dirigent.

24. 6. – 26. 6. 
FESTIVAL SBOROVÉHO 
UMĚNÍ JIHLAVA 2011
24. 6. – 19 hod. 
1. festivalový koncert
25. 6. – 9 hod. 
soutěž komorních pěveckých sborů

25. 6. – 16 hod. 
Ateliér
25. 6. – 19 hod.
2. festivalový koncert
26. 6. – 10 hod. 
3. festivalový koncert

Tolstého 2

1. 6. v 16.00 
TANEČNÍ JOSEFA MÁLKA 
Seznamovací hodina pro zájemce 

tanečních kurzů v Dělnickém domě 
pro sezónu září - prosinec 2011. 

14. 6. ve 20.00 
DÍVČÍ VÁLKA  – NOVÁ ÉRA  
F. R. Čech. Divadelní společnost 

Artur

Žižkova 15

Divadlo otevřených dveří,
Tyršova 12

16. 6. v 18.00 
KONCERT PS FOERSTER
Vystoupí PS Foerster + host. 

17. 6. v 19.30 
VÝBĚRČÍ
Zdánlivě absurdní monodrama Mi-

lana Uhdeho 

18. 6. v 15.00 a 18.00 
ON AIR
Visutá klaunérie s užitím masek, 

pozemní akrobacie a cirkusové hraz-
dy v podání divadla T.E.J.P. 

19. 6. v  15.00 
MODREJ DRA HOKA M anóbrž 
Zelená Gizela a Mrkvajzníci
Pohádka pro nejmenší a pro nej-

větší



STRANA     39 Kultura NJR - ČERVEN  2011

vydává Parola spol. s r. o., náklad 22 000 ks, zdarma do každé rodiny.
Redaktor: Lubomír Maštera, tel./fax: 567 167 434, e-mail:: njr.redakce@centrum.cz
Inzerce: Alena Šimůnková, tel.: 567 167 435 (záznamník), mobil: 732 504 694, 
e-mail: inzercenjr@volny.cz. Registrační číslo: MK ČR E 11733. Sazba, grafi cká 
úprava, distribuce: Parola spol. s r.o.  Tisk: Ringier Axel Springer Print CZ a.s.

Kynologický klub

Fotbal

Pátek 17. 6. 2011  
seriál závodů - Běh Okolo Rud-

ného, start v 17.30 hod. u lyžařské 
sjezdovky ve Zborné u Jihlavy.

Sobota 11. 6. 2011 
TENISOVÝ TURNAJ PRO 
NEORGANIZOVANÉ HRÁČE
PÁVOV OPEN 
od 8.30 – 22 hod. na kurtech ATC 

Pávov. 

Středa 22. 6. 2011
LETNÍ GLADIÁTORSKÉ HRY 
STŘEDOŠKOLSKÉ MLÁDEŽE 
pro smíšená družstva v různých 

disciplínách od 8.30 – 20 hod. v 
ATC Pávov.

Sobota 18. 6. 2011
MEMORIÁL 
STANDY MATOUŠKA  
od 8.30 hod. ve sportovním areálu 

Na Stoupách v Jihlavě.

Sobota 11. 6. 2011 
JUDO – TALENT 2011 
od 11 hod. ve sportovní hale SK 

Jihlava na ulici Okružní 2, Jihlava. 

Čtvrtek 16. 6. 2011: 
GYMNASTICKÝ DEN 
v 18 hodin v DKO Jihlava, Tolsté-

ho ul. 2.

Pondělí, středa 13. a 15. 6. 2011 
FINÁLE JIHLAVSKÉ 
AMATÉRSKÉ KUŽELKÁŘSKÉ 
LIGY 
od 17 hod. v kuželně sportovní ha-

ly nad bazénem na ul. E. Rošického 
6 v Jihlavě.

Sobota, neděle, ev. pondělí 
11. – 13. 6. 2011: 
LETNÍ OBLASTNÍ PŘEBOR 
STARŠÍCH ŽÁKŮ 
každý den od 9 hod. na TENIS-

CENTRU, Mostecká 24, Jihlava.

Pátek 10. 6. 2011
POMOZ MI NAJÍT 
CESTU TMOU 
(celorepubliková soutěž nevido-

mých v chůzi s vodícími psy) od 9.30 
hod. na Masarykově náměstí a ulice 
Matky Boží v Jihlavě.

Neděle 5. 6. 2011 
AIKIDO DĚTEM 
– workshop 2011 od 9 hod. v soko-

lovně - TJ Sokol v Jihlavě, Tyršova 12.

Sobota 4. 6. 2011 
BONITACE 
NĚMECKÝCH OVČÁKŮ 
od 9 – 16 hod. v areálu Kynologic-

kého klubu Jihlava – Helenín.

FC VYSOČINA JIHLAVA 
– II. liga ČMFS 2010/2011:

Sobota 11. 6. 2011 
FC VYSOČINA JIHLAVA – MFK 

OKD Karviná 
Hraje se na fotbalovém stadionu na 

ul. Jiráskova v Jihlavě v 17 hodin.

5. 6. od 9.00 
DEN DĚTÍ V ZOO JIHLAVA

5. 6.   
VÝPRA VY S UROZENÝM 
RYTÍŘEM DAVIDEM 
Z KOCENSTEINU
Šermířská vystoupení (tajemné 

prohlídky) v jihlavském podzemí.  
Výpravy v 14 hod., 15 hod., 16 hod.

8. 6. v 18.00 
TURECKO 
- cestovatelské promítání
Organizuje Katedra cestovního ru-

chu VŠPJ  ve spolupráci s cestovatel-
ským klubem JihlaVANDR v poslu-
chárně P3 nebo P4 VŠPJ

10. – 11. 6.  
JIHLAVSKÉ 
MOTOSLAVNOSTI 2011
Sraz motorkářů v ATC Pávov od 

dopoledních hodin. 10. 6. ve 20 ho-
din koncert rockových kapel Mora-
va, Edmont a Baracuda – ATC Pá-
vov. 11. 6. ve 13 hodin Spanilá jízda 
směr ATC Pávov – Masarykovo ná-
městí,ve 13.30 – 14 hodin přehlíd-
ka cca 350 – 400 motorek. 11. 6. v 
16 hodin koncert rockových kapel 
Škwor, Lady Kate, Abigail, Mr. Han-
ky a Autobus - ATC Pávov. Po oba 
dny doprovodný program na místě.

11. 6. 
DOBRONÍNSKÝ 
KOSOČTVEREC – soutěž 
historických vozidel
Mezi 10. a 11.30 hodinou přije-

dou vozidla do Jihlavy na horní část 
Masarykova náměstí, splní soutěžní 
úkol a poté odjedou na nádvoří pi-
vovaru. Kolem 13. hodiny budou vo-
zidla odjíždět z města směr sjezd na 
silnici 38.

11. 6.   
NA HOUBY S MYKOLOGY 
Vycházka se členy Mykologického 

klubu Jihlava. Bližší informace na 
pozvánkách, nebo webu Muzea Vy-
sočiny.

14. 6. od 9.00 – 13.00 
DEN S POLICIÍ ČR
Letiště Henčov. Pro návštěvníky 

bude připraven bohatý program slo-
žený ze zajímavých ukázek Integro-
vaného záchranného systému kraje 
Vysočina a jimi používané techniky. 
Od 14.00 hodin akce pokračuje na 
Masarykově náměstí – Koncert 
Hudby Hradní stráže a Policie ČR. 
Zde bude také pokračovat prezenta-
ce policejní techniky. Pořádá Krajské 
ředitelství policie kraje Vysočina pod 
záštitou primátora statutárního měs-
ta Jihlava.

16. – 19. 6.  
JIHLAVSKÉ FOLKLORNÍ LÉ-

TO 2011
X. jubilejní ročník Mezinárodního 

folklorního festivalu
16. 6. Naši folklorní hosté I – Ma-

sarykovo náměstí v 16 hodin
17. 6. Naši folklorní hosté II – Ma-

sarykovo náměstí v 15 hodin
18. 6. krojovaný průvod centrem 

Jihlavy v 10 hodin          
Dostaveníčko v Jihlavě na rynku – 

Masarykovo náměstí ve 14 hodin          
Folklorní vystoupení – hospoda 

Okrouhlík v 18 hodin         

Hrajte muzikanti vesele – taneční 
večer v DKO v 19 hodin

18. 6.  
30. BEDŘICHOVSKÁ 50 
– studánky kolem Pávova
Trasy: pěší 15–31,07 mi, cyklo 30–

100 km, Eurorando PĚŠÍ, CYKLO.
Start: 6.00 – 13.00 hod. ATC Pávov 

u Jihlavy, 6.00 – 9.30 hod. hl. nádraží 
ČD Jihlava. 

19. 6. 
FOLKLORNÍ KYTIČKA  
– Brtnice v 10 hodin          
Folklorní vystoupení – Zoo Jihlava 

v 10 hodin          
Zpívej, Horácko milé – Masaryko-

vo náměstí ve 14 hodin
Na festivalu vystoupí tanečníci, 

zpěváci a muzikanti i Itálie, Izraele, 
Turecka, Srbska, Slovenska. Česko 
bude zastoupeno soubory z Rusavy, 
Liberce, Jablunkova, Mikulova, Ha-
né a z Jihlavy.

17. 6. od 8.00 
ČERVNOVÝ JARMARK 
Masarykovo náměstí.

18. 6. od 13.00 
DEN JEŽKA 
Areál Pivovaru Jihlava
Velká scéna: 13.00 – 13.45   Mo-

rava, 14.10 – 14.55   Jarda Hypo-
chondr, 15.15 – 16.00   Kiss Revival, 
16.30 – 17.30   Petr Kalandra Me-
mory Band, 18.00 – 19.00   Michal 
Prokop a Framus Five, 19.30 – 20.30   
Tleskač, 21.00 – 22.00   Xindl X,  
22.30 – 23.30   Kamil Střihavka, Lea-
ders – Best Of.

Regionální scéna: 13.00 – 14.00   
El Brkas, 14.30 – 15.30   Abigail, 
16.00 – 17.00   Coca Core Copany, 
17.30 – 18.30   Mr. Hanky, 19.00 – 
20.00   Pop Porn, 20.30 – 21.30   La-
dy Kate, 22.00 – 23.00   Sulin.

21. 6. v 17.00 
JIHLAVA DŘÍVE A DNES 
VE FOTOGRA FIÍCH II.  
Přednáška akad. malíře Martina 

Kose
Malovaný sál Muzea Vysočiny, Ma-

sarykovo nám. 55.

do 30. 9. v 11.00 a 15.00 
23. 6. od 14.00 
„VÍTÁNÍ LÉTA“
Zábavný pořad se skupinou „Sádlo 

v pohybu“. Koná se v parčíku před 
sídlem Svazu důchodců K. Světlé.

24. 6. od 8.00 
TRHY ŘEMESLNÉ VÝROBY 
Masarykovo náměstí.

24. 6. – 26. 6.   
JIHLAVSKÉ HAVÍŘENÍ 2011, 
JIHLAVSKÝ HAVÍŘSKÝ 
PRŮVOD, JIHLAVSKÉ PIVNÍ 
PÁBENÍ A KONCERT 
BEZ HRA NIC
24. 6. Masarykovo náměstí: 16.00 

hod. FUNNY FELLOWS – OLD 
TIME BAND, 17.30 hod. bubeníci, 
18.00 hod. Jihlavský havířský průvod 
historickým centrem města, 19.00 
hod. Mário Bihári a Bachtale Apsa, 
21.30 hod. Ivan Hlas trio

25. 6. 9.30 hod. bubeníci, 10.00 
hod. Jihlavský havířský průvod his-
torickým centrem města, 11.00 hod. 
HROMOSVOD – folk-rock

26. 6. POUŤ KE SVATÉMU JÁ-
NU 9.00 hod. Jihlavský havířský 
průvod ke kostelíku sv. Jana Křtitele 

10.00 hod. mše svatá, NaKop Tyátr 
- O Smolíčkovi, Divadlo Já to jsem 
(Víťa junior) - Eliščiny pohádky, Or-
chestr Péro za kloboukem, VOJTA 
VRTEK - Pohádky z kadibudky, Pro-
vazochodkyně Kristýna na volném 
laně, žonglérská dílna Vojty Vrtka, 
Teátr Víti Marčíka – Šípková Růžen-
ka, Jakub Škrdla – Mystérium svět, 
Středověká lidová muzika Ignitius. 
Vstup zdarma. Pořádá: OS Jihlavský 
havířský průvod.

25. 6. 13.00 
JIHLAVSKÉ PIVNÍ PÁBENÍ
1. ročník festivalu minipivovarů 

– přehlídka tradičního českého ře-
mesla, kde budete moci ochutná-
vat a porovnávat řadu piv z produk-
ce necelých dvou desítek malých 
a středních pivovarů. Malá scéna 
letního kina Heulos od 13 do 17 
hodin. Úvodní slovo kmotr festi-
valu Tomio Okamura. Hrají skupi-
ny Honzíkova cesta a Hromosvod, 
představování minipivovarů a jejich 
piv na čepu, vyhlášení ankety o nej-
lepší pivo. Slosování o zajímavé ce-
ny. 

17 – 24 hod. pokračování festiva-
lu souběžně Koncertem bez hranic.
Pivovary: Jihlavský radniční právo-
várečný pivovar a.s., Svaz pivních 
turistů Jihlava, Zlínský švec – spol-
kový pivovar Sazovice, Domácí pi-
vovárek Velký Rybník, Rodinný 
pivovar Kozlíček – H. Dubénky, 
Malostránský pivovar V. Meziříčí. 
Rodinný pivovar Kocour Varnsdorf 
s.r.o. a další… Vstupné: 100 Kč, 
studenti a senioři 50 Kč, děti do 12 
let zdarma

Pořadatel: Jihlavský cech právová-
rečním a vinárníků o.s.

29. 6. – 3. 7.  
JIHLAVSKÁ POUŤ
Svatojánské veselí s pouťovými 

atrakcemi a cukrovou vatou na Ma-
sarykově náměstí. 29. - 30. 6. od 
9-20 hodin, 1. - 2. 7. od 9-24 hodin, 
3. 7. od 9-20 hodin. 

Změna programu vyhrazena! 
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