
Jaroslav 
Vymazal

Vedení města zve zájemce o 
JEŽKOVY POHÁDKOVÉ NEDĚLE

na parkán Brány Matky Boží 
v Jihlavě 

3. července 
POHÁDKA  Z KRKONOŠ
Divadlo Romaneto – Praha
10. července
O PRA ČLOVÍČKOVI
Divadlo Tramtárie – Olomouc
17. července
KOSTĚJ NESMRTELNÝ
Divadlo Studna - Hosín
24. července
KA ŠPÁRKOVY POHÁDKY
Divadlo TETA – Praha
31. července
POHÁDKY PRO VÁS
Divadlo Pohádka – Praha

Dále zveme milovníky
dechových hudeb na

PROMENÁDNÍ KONCERTY 
DECHOVÝCH HUDEB

na Masarykovo náměstí Jihlava 
7. července
ŠEUCOVSKÁ KA PELA
Dechová hudba ze Skutče
14. července
STAVOVANKA 
Netradiční chodská dechovka 
z Domažlic
21. července
ZUBERSKÁ ŠESTKA 
Dechová hudba ze Zubří
28. července
MUZIKA NTI LADISLAVA
PRUDÍKA 
Dechová hudba z Velkého Meziříčí

Tradičně nabitý bývá červnový ka-
lendář jihlavského primátora Jaro-
slava Vymazala, nejpopsanější je v 
posledních týdnech před prázdnina-
mi. V několika dnech se účastnil za-
sedání zastupitelstva kraje, vedl za-
stupitelstvo i radu města, absolvoval 
několik pracovních návštěv hlavního 
města a celou řadu dalších povin-
ností, které završily ty společenské 
během jihlavského Havíření 2011.

 (Pokračování na str. 4)

Jihlava je 
festivalovým 

městem

Jihlava v letošním roce upraví ve-
řejné prostranství v části Pístov. Ješ-
tě letos by měl dodavatel začít pra-
covat na budování nového dětského 
hřiště a sportoviště, která budou od 
okolí oddělena protihlukovou stě-
nou a zelení. 

Vzniknou dvě bezbariérové zastáv-
ky vozů MHD. Už vybudovaná stez-
ka pro pěší a cyklisty z Jihlavy z Te-
lečské ulice do Pístova se prodlouží 
do obce, osvěcovat ji bude nové ve-
řejné osvětlení a dojde na opravy 
kratších úseků vedlejších silnic. 

„Úpravy v Pístově by měly být do-
končeny v polovině roku 2012, Jihlava 
na ně v rozpočtu připravila 6,3 milio-
nu korun, očekáváme ale, že výběrové 
řízení cenu sníží. Budeme usilovat o 
dotaci EU,“ řekl k revitalizaci Písto-
va primátor Jihlavy Jaroslav Vyma-
zal.  

Jihlava pečuje o svoje místní části 
systematicky, v poslední době měs-
to investovalo větší částky například 
ve Vysoké, Hruškových Dvorech, 
Heleníně a Sasově. -lm-  

Radnice postaví nová hřiště 
a chodníky v Pístově

V ROCE 2010 Jihlava investovala v Pístově přes 500 tisíc korun do rozšíření a 
opravy hasičské zbrojnice, nyní radnice připravuje rozsáhlou úpravu veřejného 
prostranství za více než šest milionů korun.  Foto: archiv MMJ

TRA DIČNĚ nástupem vedení města a hostů z partnerských měst – poprvé i z ukrajinského Užhorodu – bylo zahájeno 
jihlavské Havíření 2011.  Událost sledovalo několik tisíc diváků rozmístěných nejen na Masarykově náměstí, ale rovněž po 
trase pochodu havířků. Více o události na str. 16 a 17. Foto: Lubomír Maštera
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Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:
   

57
44

101
22
38
60

41
-

12
11

150
Město Jihlava má k 31. 5. 2011 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  49 605 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci květnu 2011

VEDOUCÍ kanceláře tajemníka Karel Hadrava převzal ocenění jihlavského ma-
gistrátu v soutěži úřadů „Půl na půl“. Foto: archiv MMJ

Úřad uspěl v porovnání
příležitostí pro ženy a muže

Třetí místo v konkurenci 48 úřadů 
vybojoval magistrát města Jihlavy v 
soutěži „Úřad půl na půl“, aneb rov-
né příležitosti žen a mužů. 

Výše dosáhl už jen úřady Prahy 18 
a Mostu. Cenu za jihlavský magistrát 
převzal vedoucí kanceláře tajemníka 
Karel Hadrava. 

Soutěž byla vypsána pro krajské 
úřady a úřady obcí III., II. a I. typu. 
Spolu s obecně prospěšnou společ-
ností Gender Studies ji pořádá Mi-
nisterstvo vnitra ČR. 

Kritérii v soutěži „Půl na půl“ je 
mimo jiné počet žen ve vedoucích 
funkcích, antidiskriminační opatření 
uvnitř úřadu, dále například zohled-
nění rovnoprávných hledisek v inter-
ních dokumentech, jako je pracovní 
řád či etický kodex. Soutěž hodnotí 
také např. zpracování materiálů, jako 
je strategie rozvoje, vize města a po-
dobně. -lm-

Omluva NJR
V minulém vydání jsme nesprávně 

uvedli křestní jméno vedoucího sta-
vebního úřadu Michala Jarca. Za chy-
bu se omlouváme. Redakce NJR

Jihlavští přinesli 18 tun oděvů. 
Neskutečných 18 tun oděvů přinesli 
obyvatelé Jihlavy na vlakové nádraží, 
kde 18. května proběhla sbírka oša-
cení organizovaná Diakonií Brou-
mov. „Děkujeme všem občanům města 
za jejich snahu, kdy ve svém volném ča-
se nejen připravili, ale i  dopravili jejich 
materiální dary na nádraží. Věříme, že 
i nadále nám zachovají svou přízeň,“ 
píše se v děkovném dopise z brou-
movské Diakonie, která poděkova-
la také jihlavské radnici za pomoc s 
propagací. Další sbírkový vagon je v 
plánu na 20. 8. 2011, o akci budeme 
opět v NJR a na webu města infor-
movat.  

Jihlavský Park Gustava Mahlera 
získal titul Prestižní stavba Vysoči-
ny 2010. Nejvyšší ocenění v katego-
rii staveb pro sport i volný čas včera 
převzal za investora, tedy za město 
Jihlavu, primátor Jaroslav Vymazal. 
Autorem architektonického návrhu 
a hlavním projektantem je architekt 
Martin Laštovička, dodavatelem Po-
zemní stavby Jihlava, spol. s r. o.

Park byl za přítomnosti prezidenta 
Václava Klause slavnostně otevřen 7. 
7. 2010 u příležitosti 150. výročí na-
rození Gustava Mahlera, rovněž byla 
odhalena socha tohoto světově pro-
slulého dirigenta a skladatele, který 
v Jihlavě vyrůstal. 

Vybudování Parku Gustava Ma-
hlera bylo spolufi nancováno z dota-
ce Regionálního operačního progra-
mu NUTS 2 Jihovýchod. 

Park G. Mahlera je Stavbou Vysočiny

Gotická síň jihlavské historické radnice byla minulý 
měsíc plně vytížena. Atraktivní prostor využívaly míst-
ní školy k předávání maturitních vysvědčení, výučních 
listů a diplomů. 

Za měsíc si sem pro doklady o dokončení studia při-
šlo na devět stovek studentů a učňů, se kterými přichá-
zejí příbuzní, spolužáci a kamarádi, radnice tak v těchto 
dnech opravdu žije. 

Odehrálo se zde i předávání Cen města Jihlavy, sálem 
prošli účastníci celkem 46 svateb.

„Těší nás, že je gotická síň tak využívaná. Významné 
události, jako je ukončení studia, stejně jako svatby ne-
bo koncerty klasické hudby, si zasluhují, aby se odehrály 
v důstojném prostoru, kterým gotická síň jihlavské radni-
ce bezpochyby je,“ komentoval využití srdce historické 
radnice primátor Jaroslav Vymazal. -lm-

Gotická síň radnice magistrátu žije

GOTICKÁ SÍŇ magistrátu posloužila i k takovým slavnost-
ním událostem, jako bylo předávání maturitních vysvědčení.
 Foto: archiv MMJ

Jihlavské vedení města přivítalo 
verdikt Ústavního soudu, umožňu-
jící městům zakázat provoz video-
terminálů i přesto, že by tak mohlo 
přijít o 14 milionů ročně do městské 
pokladny.

PARK GUSTAVA MAHLERA  stále ještě nemá defi nitivní podobu. Čeká se, až 
dorostou stromy. Foto: Lubomír Maštera

12. července v 11.00 hodin bude 
v areálu Dopravního podniku města 
Jihlavy ofi ciálně uvedena do provo-
zu stanice na CNG – stlačený zemní 
plyn, a také první autobusy poháně-
né CNG. Po otevření bude následo-
vat projížďka novým vozem. Připra-
vuje se také den otevřených dveří.

 -lm-

Úplná uzavírka jihlavské ulice Hu-
sova čeká na řidiče do 13. července. 
Objížďka povede kolem kina Dukla 
po ulici J. Masaryka do Palackého a 
zpět do Husovy, kde bude zrušena 
jednosměrka. Důvodem je oprava 
plynovodu.
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V kině Dukla proběhlo druhé le-
tošní setkání primátora s veřejností, 
tentokrát na téma doprava. Primátor 
Jaroslav Vymazal v úvodu představil 
aktuální hotové nebo rozpracované 
projekty a záměry Jihlavy v oblasti 
dopravy, jako je pokračování obchva-
tu města, dopravní terminál či parko-
vací dům. 

Následující diskuze se nesla v kon-
struktivní atmosféře ke konkrétním 
tématům, od oprav nebo dokončení 
chodníků, úprav přechodů pro chod-
ce a úklid vozovek po opravách až 
po návrhy na upřednostnění vozidel 
MHD (vytvoření speciálních pruhů, 
přednost na semaforech apod.), budo-
vání dalších bezbariérových zastávek 
MHD či přechod části vozidel magis-
trátu a městských společností na po-
hon stlačeným zemním plynem atd. 

Kromě primátora Jaroslava Vymaza-
la byly na podněty a dotazy veřejnos-
ti připraveni reagovat také náměstek 
primátora pro oblast dopravy Josef 
Kodet, zástupce vedoucího odboru 
dopravy Jaroslav Paulenka, dopravní 
inženýr úřadu územního plánování 
Zdeněk Dvořák, ředitel Dopravního 
podniku města Jihlavy Josef Vilím a ře-
ditel Městské policie Jihlava Jan Frenc.

Zúčastnění zástupci města a jeho 
organizací reagovali na konkrétní do-
tazy například na umístnění doprav-
ních značek, opravy chodníků, nasví-
cení přechodů pro chodce atd. „Mile 
nás potěšila atmosféra setkání. Diskuse 
byla věcná, náměty na zlepšení vycháze-
ly ze zkušeností přítomných,“ komento-
val primátor Vymazal.

Další setkání primátora s občany 
proběhne 4. října. -lm-

ÚČAST na besedě s primátorem nenasvědčovala tomu, že se diskutuje o jednom z hlavních problémů města – dopravě. 
 Foto: archiv MMJ

Jihlavští občané si na svoje zahrady 
a dvory rozebrali už pět stovek kom-
postérů, které jim nabídla radnice. 
Kompostéry byly od loňského léta 
veřejnosti k dispozici k pronájmu 
za polovinu výrobní ceny, po roce 

Půl tisíce kompostérů už slouží

Magistrát města Jihlavy upozorňu-
je všechny osoby, vůči kterým má 
pohledávky, zejména z neuhrazených 
místních poplatků, pokut apod., že 
město spolupracuje se soudním exe-
kutorem na provádění exekucí.

Žádáme proto všechny dlužníky 
města, aby k vzniklému právnímu 
vztahu přistoupili s co největší vážnos-
tí a do 31. 8. 2011 si na ekonomickém 
odboru magistrátu města Jihlavy do-
hodli splátkový kalendář nebo jiné ře-

šení, a předešli tak dalším narůstajícím 
nákladům na řešení pohledávky. 

Upozorňujeme dlužníky, že v pří-
padě jejich nečinnosti může být je-
jich dluh předán k vymáhání soud-
nímu exekutorovi nebo soudu. Dluh 
tak může být zvýšen i o náklady spo-
jené s výkonem rozhodnutí a s od-
měnou soudního exekutora. Celko-
vá částka, kterou pak občan zaplatí, 
se může mnohonásobně zvýšit (viz 
tabulka).  -lm-

Dlužníci města, pozor!

správného užívání jej radnice uživa-
teli daruje. 

Většinu jednoduchých dřevěných 
zařízení si rozebrali občané, 42 ku-
sů je umístěno u školek a škol, které 
také o kompostéry projevily zájem. 
„Zájem veřejnosti nás těší, přínos je 
oboustranný pro město i uživatele. Čím 
více občané uloží do kompostérů a pak 
znovu využijí, o to méně je v popelni-
cích a kontejnerech komunálního od-
padu, který musí město nákladně zpra-
covávat,“ zhodnotil primátor Jihlavy 
Jaroslav Vymazal.

Podmínkou pro uživatele je, aby na 
území města vlastnil nemovitost s 
pozemkem a platil za odpad. Odbor 
životního prostředí si také vyžádal 
možnost kontrolovat užívání kom-

postéru. Za roční pronájem zaplatili 
zájemci 150 korun, po roce přešel 
kompostér do jejich majetku. Roš-
tové kontejnery jsou vyrobeny ze 
dřeva (po dosloužení je tedy možné 
je ekologicky zlikvidovat), s čtverco-
vou podstavou jeden metr a vysoké 
80 centimetrů. Pořizovací cena jed-
noho kusu byla 320 korun. Zda Jih-
lava nakoupí další kompostéry, zatím 
není rozhodnuto. 

Do procesu kompostování se hodí 
většina rozložitelných odpadů. Vedle 
posečené trávy, větví a dalšího odpa-
du ze zahrad i většina odpadů z ku-
chyně (slupky, odřezky, skořápky, 
lógr z kávy, vylouhovaný čaj atp., do 
kontejneru se ale neukládají např. 
zbytky masa). -lm-

Primátor besedoval v Dukle o dopravě
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(Dokončení ze str. 1)
Jihlava má za sebou oblíbenou 

městskou slavnost Havíření, pod 
touto hlavičkou proběhl tradič-
ní havířský průvod, Koncert bez 
hranic a nově také festival minipi-
vovarů. Jak jste Havíření  prožíval 
a jaký máte z akcí, které se v boha-
tém programu odehrály, dojem? 

Poděkování se obvykle dává na ko-
nec rozhovorů a projevů. Musím ale 
už v úvodu poděkovat všem, kteří se 
postarali o program i všechny tech-
nické okolnosti. 

Havíření tentokrát nebylo co do 
programu a rozpočtu tak velké jako 
před dvěma lety, ale to samo o sobě 
ještě kvalitní akci nedělá. Letos by-
la atmosféra až dojemná, měl jsem 
pocit, že se obyvatelé města semkli. 
Můj dojem je tedy velmi dobrý. 

Havířský průvod už má přes sto 
padesát kostýmů, což musí být velká 
práce vyrábět, udržovat a pak „uko-
čírovat“ takové množství dětí v prů-
vodu. První ročník festivalu minipi-
vovarů Jihlavské pivní pábení měl 
úroveň, doufám, že se stane tradicí. 
Koncert bez hranic v letním kině na 
závěr s Danem Bártou a španělskými 
La Troba Kung Fů byl naprosto str-
hující. 

Oceňuji práci každého, kdo se sta-
ral o to, aby se domácí i návštěvníci 
měli dobře. Nezaznamenal jsem žád-
ný větší zádrhel v organizaci nebo 
problém v průběhu akcí. 

Program posledních týdnů je 
opravdu bohatý. Třeba právě zmí-
něný areál letního kina v lesopar-
ku Malý Heulos ožil. 

Z využívání loni zrekonstruované-
ho a znovuotevřeného letního kina 
máme dobrý pocit. V květnu a červ-
nu se zde konaly akce téměř každý 
týden. A těší mě, že tíže programu 
není na městu, ale že si areál najíma-
jí různé organizace nebo jednotliv-
ci pro svoje aktivity. Jak se ukázalo, 
zázemí upraveného kina je vhodné i 
pro volnočasové a sportovní aktivity, 
jako je například Bambiriáda nebo 
letos poprvé cyklistická čtyřiadvace-
tihodinovka. 

O Jihlavě se přesto nemluví jako 
o městě kultury…

To musí být setrvačnost nebo ška-
rohlídství. Zlomit tento předsudek, 
pramenící možná ze zkušeností z mi-
nula, nějakou dobu potrvá, ale kdo 
chodí s očima a hlavou otevřenou, 
vidí, že je to jinak. 

Nedávno se v tisku objevily názory 
obyvatel, které byly, na rozdíl od ná-
zoru některých novinářů, pozitivní a 
naznačily, že se mýtus nekulturního 
města rozpadá. 

Kverulování lepší kultuře nepo-
může, ocenil bych, kdyby se kritici 
zvedli a raději začali na kulturu cho-
dit, a tím ji podporovat. Mám opač-
ný pocit než má kritika – kulturních 
akcí je ve městě dostatek, ale necho-
dí na ně mnoho lidí.  

Jak vy osobně si vybíráte akce, 
které navštěvujete?

Pokud si chci vybrat sám, pak si 
vezmu brožurku kulturních akcí na 
léto, kterou radnice každý rok vy-
dává. Případně si na webu města na 
titulní stránce kliknu na Kulturní a 
sportovní kalendář, kde jsou nejak-
tuálnější informace. Můžete si je v 
něm vytřídit a vybrat podle svého 
zájmu a času. 

Nedávno jsem si namátkou navo-
lil akce na dva červnové týdny, vyjel 
seznam o více než sto třiceti polož-
kách. To je další důvod, proč si ne-
myslím, že je Jihlava nekulturní.

Po pravdě řečeno jsou mi ale akce 
spíš vybírány (smích). Jako zástupce 
města jsem na řadu kulturních a spo-

lečenských akcí zván. Pokud někdo 
o přítomnost zástupce města stojí, 
považuji za povinnost a slušnost se 
dostavit. Někdy je nemožné všechny 
akce „uchodit“ a někoho nezklamat, 
občas se musím omluvit. Také po-
třebuji být s rodinou nebo se připra-
vovat v klidu doma na různá jednání. 

Prostřednictvím takových po-
zvánek se dostanete na akce, na 
které byste se sám možná nevy-
pravil? 

To je pravda. Je to obohacující a je 
to další z důvodů, proč mohu tvrdit, 
že Jihlava je městem kulturním. A 
nebojím se říct, že Jihlava je městem 
festivalů. 

Máme zde jeden z nejstarších fes-
tivalů vůbec - Festival sborového 
umění, dobrý zvuk i za hranicemi má 
Mezinárodní festival dokumentár-
ních fi lmů, velkou tradici má rovněž 
mezinárodní Jihlavské folklorní léto, 
už deset let se zde odehrává Festival 
Gustava Mahlera, osmý ročník měl 
letos třeba právě Koncert bez hranic. 

Za festival považuji i program ha-
vířského průvodu, do kalendáře 
města patří i Den Ježka a další akti-
vity, které se odehrávají i bez přímé 
podpory města. -lm-

Jihlava je festivalovým městem

Nadšený ohlas u publika si ve čtvr-
tek 16. června v gotické síni radnice 
vysloužil švédský Malmö Academic 
Choir and Orchestra za řízení diri-
genta Daniela Hanssona. Reprezen-
tativní univerzitní soubor přivezl na 
festival nevšední severský repertoár 
doplněný tvorbou Gustava Mahlera.

Vydařený koncert okořeněný se-
verským temperamentem zahájil 
soubor orchestrální předehrou z 
opery Marionett es skladatele Hildin-
ga Rosenberga. Následně sbor zazpí-
val dvě Strindbergovy písně od In-
gvara Lidholma, kterými připomněl 
letošní skladatelovo 90leté jubileum. 
Koncert pokračoval blokem k uctění 
památky úmrtí Gustava Mahlera. Za-
zněla Mahlerova krátká orchestrál-
ní skladba Blumine s trumpetovým 
sólem, která byla původně součástí 
první symfonie. 

Překvapením byla oslavná sboro-
vá kantáta Pocta Gustavu Mahlero-
vi skladatele Otmara Máchy, kterou 
sbor vroucně a bez váhání zazpíval v 
češtině. 

Blok završil barytonista Peter Sjun-
nesson skromným a procítěným 
přednesem Mahlerovy písně Ich bin 
der Welt abhanden gekommen. Ne-
sporným vrcholem večera bylo na-
studování suity Bůh v přestrojení 
jednoho z nejvýznamnějších švéd-
ských skladatelů Larse – Erika Lars-
sona (1908-1986) pro sbor, orchestr, 
sólisty a mluvené slovo. Mimořádně 
pro jihlavský koncert byla recitační 
část přeložena do češtiny. 

Jako host vystoupil herec Horácké-

Švédský univerzitní soubor nadchl 
Jihlavany na festivalu Mahler Jihlava

ŠVÉDI hráli Mahlera a severskou hudbu v gotickém sále magistrátu. Foto: archiv MMJ

ho divadla pan Zdeněk Dryšl, který 
si od Švédů zasloužil velké uznání 
a díky. Bylo zřejmé, že dramatický 
severský repertoár je parketou mla-
dých interpretů. 

Suita začínající nádherným horno-
vým sólem líčí pouť Boha přestroje-
ného za pastýře světem, sklánějíce 
se před svým pozemským údělem. 

Skladba plná pastorálních motivů 
je oslavou života, ale i jeho těžkého 
údělu. 

Dirigent plně využil zvukový po-
tenciál orchestru, výborně pracoval 
s dynamikou a nechával vyznít bez-
chybně zahraná fagotová a fl étnová 
sóla. Hřmící sbor skvěle zazpíval já-
savé, ale i fi lozofi cké pasáže. Tklivé 

sopránové sólo přednesla Sabina 
Zweiacker. 

Na fi nálové číslo odložil orchestr 
nástroje a společně se sborem zazpí-
val Píseň léta od Anderse Öhrwalla. 
Nadšené výkřiky a dlouhý potlesk si 
vyžádaly přídavek v podobě švédské 
písně. -lm-
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 (Stránku připravil –lm-) 

RÁDIO JIHLAVA SLAVÍ DVA ROKY. Před dvěma roky byl jedním z prvních 
hostů vysílání Rádia Jihlava primátor Jaroslav Vymazal. Stal se jeho kmotrem, 
na stěně rádia je dodnes jeho podpis z prvního vysílacího dne, nyní už doplněn o 
autogramy mnoha dalších vzácných hostů rádia. Nejmladší rozhlasová stranice 
ve městě slaví dva roky v éteru a na oslavu v přímém přenose si pozvala právě své-
ho kmotra Jaroslava Vymazala. 

KROJE NA RADNICI. Z celého světa každoročně přijíždějí hudebníci a tanečníci 
na tradiční festival Jihlavské folklorní léto. Kromě vystoupení a průvodu městem si 
našli cestu i na radnici, kde je v zasedací místnosti rady přijali náměstek primáto-
ra Rudolf Chloupek a František Zelníček. 

JIHLAVŠTÍ BĚŽCI V HEIDENHEIMU. Počátkem června se uskutečnil 9. ročník 
Běhu městem Heidenheim, které je partnerským městem Jihlavy. Závod se každo-
ročně běží centrem města a je určen každému, kdo chce město poznat ve sportov-
ním duchu. Celého závodu se zúčastnilo téměř 1.500 běžců. Běžely se tratě 10 a 
21,1 kilometru (půlmaraton). 

Heidenheim každoročně zve zástupce partnerských měst. V běhu tak měla za-
stoupení i Jihlava, kterou reprezentovali Vladimír Srb (půlmaraton), Kristina 
Smetanová (10 km), Karel Hadrava (10 km) a Bohumil Novák (10 km). Vla-
dimír Srb se umístil na skvělém 4. místě a Kristina Smetanová na 5. místě v cel-
kovém hodnocení. Oba vyhráli své věkové kategorie. Všichni běžci opět skvěle re-
prezentovali město Jihlava. Stalo se již tradicí, že se běžci z Jihlavy umísťují na 
předních místech.

PŘIPOMÍNKA OBĚTÍ JUSTIČNÍCH VRAŽD. Jihlava si připomněla památku 
tří nevinných popravených spoluobčanů - Karla Veselého, Františka Roda a Ja-
na Tučka. Ti byli ve vykonstruovaných komunistických soudních procesech odsou-
zeni a 17. června 1950 popraveni za činy, které neudělali. Zástupci města, kraje 
Vysočina, dalších organizací a veřejnost položili květiny k soše Zaváté šlépěje a k 
hrobům popravených v areálu ústředního hřbitova. Přítomní uctili památku obětí 
režimu minutou ticha. 

Z LÍPY KALENDÁŘ. Kmen lípy, která musela být nedávno pokácena, posloužil 
jako základ pro originální umělecké dílo. Veřejné prostranství v Úlehlově ulici v 
Jihlavě teď zdobí velký kalendář s vyřezanými, vyrytými a vybarvenými jmény. 
Dílo vzniklo ve spolupráci odboru životního prostředí magistrátu města a Střední 
umělecké školy grafi cké v Jihlavě.

„Stav už nedovoloval strom nadále na místě ponechat, museli jsme lípu nechat 
pokácet. K tomuto místu patřila neoddělitelně, proto jsme přemýšleli, jak torzo 
kmene zachovat, využít. Nápadů bylo více, nakonec jsme se sešli s výtvarníkem 
Radomírem Dvořákem. Z nápadu i výsledku máme radost,“ popsala vznik origi-
nálního uměleckého díla, které v nedávno upraveného prostoru skvěle „funguje“, 
Martina Gregorová z odboru životního prostředí. Vedle kmene – kalendáře, bude 
na podzim vysazena nová lípa. 

„Z torza kmene zamýšlíme vytvořit kalendář - chaotický výčet všech jmen z ak-
tuálního českého kalendáře. Divák se může zabavit hledáním svého jména. Jména 
světců z rodu Přemyslovců (Václav, Anežka, případně Ludmila) budou tvořit krá-
lovskou korunu stylizovanou z pozitivních písmen na vrcholu torza - symbolika 
Jihlavy jako města královského,“ uvádí se v ideovém záměru, který sepsal pedagog 
SUŠG a výtvarník Radomír Dvořák.
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Předškolní vzdělávání má ve vzdělá-
vacím systému nezastupitelnou roli. 
Význam tohoto stupně vzdělání spo-
čívá především v možnostech podpo-
ry rozvoje osobnosti dítěte a v podílu 
na jeho zdravém rozumovém, cito-
vém a tělesném vývoji, včetně pod-
pory rozvoje základních dovedností 
nebo vyrovnání přirozených nerov-
noměrností ve vývoji dětí. Je doplň-
kem rodinné výchovy před nástupem 
plnění povinné školní docházky.

Předškolní vzdělávání je zajišťová-
no především mateřskými školami. 
Mateřské školy jsou určeny pro před-
školní vzdělávání dětí ve věku od 3 do 
5, popř. 6 let. Jejich kapacita by tedy 
měla optimálně odrážet stav a pří-
padné změny v populaci dětí právě v 
tomto věku.

Počet dětí ve věku MŠ tedy 3-5le-
tých příp. 6letých začal postupně růst. 
Bylo zřejmé, že počet míst ve škol-
kách nebude stačit. Do této situace 
vstoupila i změna legislativy, v jejímž 
důsledku došlo ke snížení kapacity 
stávajících školek. Dalším problé-
mem byla skutečnost, že začaly do-
sluhovat budovy školek postavených 
v 60. a 70. letech 20. století a nastala 
potřeba tyto rekonstruovat v souladu 
hygienickými předpisy.

Od roku 2008 bylo vybudováno 
240 nových míst ve školkách (rozší-
ření MŠ Mahenova, MŠ Březinova 

114, zřízení MŠ Nad Plovárnou, vy-
budování úplně nové MŠ Demlova 
34a). Při hledání řešení možností 
rozšíření počtu míst ve školkách bylo 
přihlédnuto i k situaci, kdy několika 
školkám hrozilo uzavření z hygienic-
kých důvodů, a proto bylo rozhod-
nuto nákladem přibližně stejným, 
kolik by stála stavba nové školky (100 
míst) zrekonstruovat a rozšířit stávají-
cí školky (celkem o 150 míst, z toho 
50 - A. Důl již na podzim 2011, 50 
na Jarní v březnu 2012 a 50 na MŠ 
Resslova na podzim 2012). Toto roz-
hodnutí přinese kromě většího počtu 
nových míst i podstatné zlepšení pro-
středí ve stávajících školkách.

Toto řešení není konečné. Pozitiv-
ně se vyvíjí jednání s krajem Vyso-
čina o úpravě Domova mládeže Na 
Stoupách, kde by mohla být zřízena 
školka o kapacitě asi 50 míst. Dále se 
také vedení města vrátilo k přípravě 
výstavby nových kapacit přístavbou 
ZŠ Nad Plovárnou, kde by vzniklo 
dalších 100 míst pro MŠ. V jednání 
jsou i další možnosti rozšíření kapa-
cit: zřízení MŠ v ZŠ Kollárova a zříze-
ní nové školky ve Stříbrných terasách 
(bývalá Tesla).

Připravené rozšíření míst  v MŠ by 
v době asi dvou let mělo uspokojit 
zájem rodičů 3-5letých předškolních 
dětí na jejich umístění v mateřské 
škole – viz graf Kapacita...

Mateřské školky v Jihlavě a jejich kapacita

Z výše uvedeného grafu je zřejmé, že zlomový rok byl rok 2000, do kterého po-
čet narozených dětí meziročně klesal, a od tohoto roku naopak dochází každoroč-
ně k meziročnímu nárůstu. Ovšem nejvýznamnější nárůst nastal ve školním roce 
2008/2009, kdy přibylo téměř 100 dětí proti předchozímu školnímu roku. 

Podle dlouhodobé prognózy Ministerstva školství by měla tato tendence vývoje 
počtu dětí trvat do roku 2013 a poté má nastat významný pokles. 

 (zdroj: MŠMT - Dlouhodobý záměr vzdělávání 
 a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2011-2015)



STRANA     10 Aktuality NJR - ČERVENEC  2011

Vyhodnocení jarního 
mobilního svozu odpadu

Služby města Jihlavy ve spolupráci 
s magistrátem města pořádaly jarní 
mobilní svoz objemných a nebez-
pečných odpadů. 

Součástí byl také sběr kovových 
odpadů a na vybraných místech také 
sběr bioodpadů. Mobilní svozy pro-
bíhaly 10 sobot v období 2. 4. 2011 
do 4. 6., celkově bylo kontejnery 
obsazeno 64 lokalit ve městě Jihlava 
včetně vybraných zahrádkářských a 
chatových oblastí. Na každém sta-
novišti byly kontejnery na objemný 
a kovový odpad, které byly v případě 
zaplnění v průběhu trvání svozů vy-
měněny.

 Na každé stanoviště v průběhu 
dne byl přistaven kontejner na ne-
bezpečné odpady a zpětně odebíra-
né elektrozařízení. Zhruba na polo-
vině stanovišť bylo možné odevzdat 
k likvidaci bioodpady ze zahrad.  

Při jarním svozu 2011 občané do 
kontejnerů odevzdali celkově 317 
tun odpadů a elektrozařízení. 

Celkem bylo tedy od občanů Jih-
lavy převzato 317 tun všech od-
padů, což je v porovnání s jarním 
svozem 2010 pokles o 14 %. Pokud 
celkové množství období porovná-

V dubnu bylo zahájeno blokové 
čištění místních komunikací. Služby 
města Jihlavy (SMJ) nyní zveřejnily 
bilanci.

Území města s příměstskými obce-
mi bylo letos rozděleno do 16 úseků 
a jarní úklid trval 8 týdnů.

Centrum se uklízelo o víkendech z 
důvodu minimálního zásobování a 
provozu na komunikacích. Naopak 
sídliště byla uklízena v pracovní dny, 
kdy byla většina obyvatelstva těchto 
lokalit v práci.

Úklid samostatných chodníků na 
sídlištích a v pěších zónách byl zahá-
jen v termínu před zahájením bloko-
vého čištění a rovněž tak některé vy-
tipované komunikace byly čištěné v 
předstihu.

„Na ruční čištění jsme přibrali 38 
pracovníků (brigádníků), kteří zajiš-
ťovali škrábání a dočišťování chodníků 
a parkovišť,“ řekl mluvčí SMJ Martin 
Málek.

Splachování chodníků bylo prová-
děno individuálně. Zároveň se při 
úklidu chodníků a vozovek provedlo 

čištění kanalizačních vpustí.
Respektování dopravního značení 

jarního úklidu kontrolovala Městská 
policie Jihlava. Nedodržování a po-
rušování dopravního značení bylo 
pokutováno a bylo využito služby 
k odtahu. Při letošním úklidu bylo 
odtaženo 216 vozidel, jejichž majite-
lé nerespektovali dopravní značení. 
Odtažení vozidla majitele takzva-
ně „jednosměrně“ vyšlo zhruba na 
1.300,- Kč.

Jarní úklid byl ukončen v úte-
rý 31. května 2011. Jarní blokové 
čištění místních komunikací stálo 
5.939.381,- Kč bez DPH. 

2010 – úklid komunikací: 6.620.290,- 
Kč a odtaženo vozidel 221
2009 – úklid komunikací: 6.261.397,-
Kč a odtaženo vozidel 227
2008 – úklid komunikací: 6.017.746,-
Kč a odtaženo vozidel 211
2007 – úklid komunikací: 3.540.859,-
Kč a odtaženo vozidel 204 

 -lm-

me s podzimem 2010, pak se jedná 
o růst o 17 %.  Přesto, že byl v zá-
ří 2010 zprovozněný nový sběrný 
dvůr na Rantířovské ulici, který si 

Vyhodnocení blokového 
čištění místních komunikací

V rámci rozšíření kamerového sytému byly uvedeny do provozu dvě kame-
ry, které zajišťují dohled nad veřejným pořádkem a bezpečností v areálu let-
ního kina a přilehlého dětského hřiště. 

„Dne 9. června ve večerních hodinách zasahovali strážníci u muže, který spadl z 
hradebního parkánu a způsobil si závažná zranění. Muž byl strážníky stabilizo-
ván a do příjezdu záchranné služby mu bylo prováděno umělé dýchání a masáž 
srdce,“ řekl zástupce ředitele MP Stanislav Maštera. Správně poskytnutá prv-
ní pomoc muži zachránila život. 

Při běžné kontrolní činnosti strážníci v průběhu června zadrželi čtyři ce-
lostátně hledané osoby. Městská policie provádí pravidelné kontroly zákazu 
podávání alkoholu a tabákových výrobků nezletilým mladistvým osobám, 
současně jsou prováděny kontroly zaměřené na chovatele psů. -lm- 

Zpráva o činnosti za červen

Na ZŠ Havlíčkova proběhla v červnu přírodovědná soutěž základních škol 
s názvem Jihlavský lístek. Prověřit vědomosti v oblasti ornitologie, dendro-
logie, botaniky a ekologie přišlo 18 dětí. Nejlépe si s otázkami typu „Které-
mu z našich pěvců se říká dravec mezi pěvci, protože loví i myši?“ poradili se 
stejným počtem bodů Matěj Stratil ze ZŠ Havlíčkova a Jan Pleva ze ZŠ Jung-
mannova. Všechny soutěžící děti byly odměněny – knižní odměny věnoval 
jihlavský magistrát. Tuto soutěž pořádala ZO ČSOP Jihlava ve spolupráci s 
odborem životního prostředí magistrátu. -lm-

Přírodovědná soutěž ZŠ 
Jihlavský lístek

za krátké období našel velké množ-
ství uživatelů. 

Množství jednotlivých odpadů ko-
píruje předchozí podzimní svozy, 
výjimkou je množství odebraných 
nebezpečných odpadů. V této oblas-
ti dochází k trvalému poklesu množ-
ství, důvodem jsou zřejmě již takřka 
vyprázdněné domácí zásoby starých 
barev, ředidel a olejů. Potěšilo nás 
množství odevzdaných bioodpadů, 
které je možné místo skládky likvi-
dovat na kompostárně. V roce 2011 
mírně narostlo množství odevzda-
ných kovových odpadů.

Víkendové svozy objemných a ne-

bezpečných odpadů opět potvrdily 
svou oblíbenost u občanů města Jih-
lavy. Mnoho občanů nemá možnost 
využít služeb bezplatného sběrné-
ho dvora v areálu SMJ na Havlíčko-
vě ulici či Rantířovské ulici. Proto 
jsou víkendové svozy pro ně jedinou 
možností, jak se zbavit nepotřeb-
ných věcí.

„Děkujeme také všem slušným obča-
nům, kteří odevzdali při svozu odpad, 
a díky tomu nepoškozují životní pro-
středí ve svém okolí zakládáním čer-
ných skládek nebo nedovoleným spa-
lováním odpadů,“ řekl mluvčí SMJ 
Martin Málek. -lm-

JARNÍHO blokového čištění města se účastnila také skupina brigádníků. 
 Foto: Lubomír Maštera
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Služby města Jihlavy (SMJ) budou 
ještě do 8. 7. v Jihlavě provádět dezin-
fekci sběrných nádob na odpady - po-
pelnic a kontejnerů. Dezinfekce bude 
probíhat ve svozový den v dané ulici.
Práce se budou provádět ve spoluprá-
ci s odbornou fi rmou a ta zajistí dez-
infekci nádob, které užívají obyvatelé 
Jihlavy na odpad z domácností.

Dezinfekce se bude provádět zhru-
ba u 6000 popelových nádob (cena 
52,- Kč/1 kus) a 600 kontejnerů (ce-
na 105,- Kč/1 kus). Ceny jsou uvede-
ny bez DPH. 

„Speciální vůz na dezinfekci nádob 
pojede po trase svozu komunálního od-
padu a pomocí hydrauliky, trysek, stude-
né vody a saponátů provede pod tlakem 
dezinfekci nádoby. Uvedená technologie 
není schopna z popelnic zcela odstranit 
ztuhlé tuky a jiné pevné složky odpa-

dů, které se během používání usadí na 
stěnách a dně popelových nádob,“ řekl 
mluvčí SMJ Martin Málek.

Ve čtvrtém týdnu od 4. 7. 2011 do 
8. 7. 2011 proběhne dezinfekce v 
příměstských obcích Popice, Vyso-
ká, Pístov, Heroltice, Hruškové Dvo-
ry, Henčov, Pávov, A. Důl a Červený 
Kříž. 

V tomto týdnu budou také na vy-
tipovaných kontejnerových stáních 
tříděného odpadu vyzkoušeny nové 
postupy mytí povrchu nádob.

„Vzhledem k tomu, že dezinfekce bu-
de prováděna po celý den, prosíme ob-
čany, aby sběrné nádoby nechávali ve 
svozový den přistavené až do pozdních 
večerních hodin. Důležité je, aby k nim 
byl přístup, nádoby nebyly blokovány 
zaparkovanými vozidly a nedával se 
do nich odpad! Nádoba, u které bude 

provedena dezinfekce, se opatří nálep-
kou s označením roku 2011,“ upřesnil 
Málek.

V případě, že občanům nebude po-
pelová nádoba dezinfi kována v ter-
mínu, který je výše uveden, tak mo-
hou volat v době od 6.00 do 14.30 
na SMJ (567 553 227, 237, 251). 
Zde jim bude poskytnuta informa-
ce a případně provedena náprava. 
Při oznamování nedostatků či stíž-
nostech je potřeba dodržet termín 
plánovaného dezinfi kování,  to zna-
mená do 8. 7. 2011. Potom již nelze 
nádoby dezinfi kovat, protože fi rma 
provádějící tyto práce opouští Jihla-
vu a přemisťuje se do dalšího města.

Firmy a podnikatelé si mohou ob-
jednat dezinfekci jimi užívaných 
nádob u této společnosti za úplatu.
 -lm-

Dezinfekce popelových nádob
Na budovu Horáckého zimního 

stadionu je nově přesunuta siréna, 
která dosud byla na budově MŠ 
v Antonínově Dole (v sousedství 
skláren). 

Siréna je na stadion přesunuta po 
dohodě s Hasičským záchranným 
sborem, je součástí jednotného sys-
tému varování a vyrozumění. Funkč-
nost zařízení se kontroluje spuště-
ním každou první středu v měsíci v 
pravé poledne.

V případě nebezpečí bude siréna 
sloužit k varování obyvatel. Elektro-
nické poplachové zřízení EsP 750 
je možné spouštět prostřednictvím 
dálkového ovládání z pracoviště 
Krajského operačního a informač-
ního střediska HZS kraje Vysočina.
 -lm-

Siréna se nově 
rozeznívá na budově

zimního stadionu

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
úterý  8:00 – 14:00
středa  8:00 – 17:00
čtvrtek  8:00 – 14:00
pátek  8:00 – 14:00

Z průměrné produkce 280 kg komunálního od-
padu na obyvatele za rok se asi 50 kg vytřídí a dále 
se materiálově využívá. O zbylý směsný komunál-
ní odpad v objemu 230 kg se musí obce postarat. 
Skládkování i energetické využití jsou legální způ-
soby nakládání s odpady.

Skládkováním se komunální odpady odstraňu-
jí bez užitku. Zjednodušeně lze říci, že jde o říze-
né ukládání směsného odpadu na zabezpečenou 
skládku. Odpady tímto způsobem navždy zabíra-
jí místo a rozkládají se za produkce skleníkových 
plynů. Jedná se o nejlevnější a v České republice 
nejčastější způsob nakládání se směsnými komu-
nálními odpady.

Spálením ve vhodném zařízení se komunální 
odpady energeticky využívají pro vytápění a výro-

bu el. energie. Výhřevnost směsného komunální-
ho odpadu se podobá výhřevnosti hnědého uhlí. 
Výstavba zařízení k energetickému využití odpa-
dů bývá fi nančně náročnou investicí a většinou 
obyvatelstva je vnímána negativně jako „stavba s 
čmoudícím komínem“. Zkušenosti z evropských 
zemí jsou ovšem opačné, zařízení k energetic-
kému využití odpadů zahrnuje vysoce precizní 
systém čištění spalin (rozdílem oproti spalování 
odpadu doma v kamnech je právě kvalitní čištění 
spalin) s menšími dopady na životní prostředí než 
u jiných druhů paliv. Komunální odpad lze spalo-
váním redukovat na ¼ objemu za produkce elek-
trické energie, tepla, kovů a škváry. Jakému naklá-
dání s odpady dát přednost? 

Názor odborníka:
Ing. Zbyněk Bouda, ředitel Energetické agen-

tury Vysočiny
Množství produkovaných odpadů neustále 

roste. Tato skutečnost v současné situaci vede k 
rychlému zaplňování stávající kapacity skládek. 
V horizontu 10 až 15 let bychom museli zakládat 
skládky nové, se všemi negativními důsledky. Je 
zřejmé, že uvedenou situaci je potřeba co nejrych-
leji řešit. Nejvýhodnějším řešením je jednoznačně 
energetické využívání odpadu. Tento způsob vyu-
žití odpadu je dlouhodobým řešením, které přiná-
ší nejen úsporu energie a snížení emisí škodlivých 
látek do ovzduší, ale i stabilizaci ceny za likvidaci 
odpadu a za teplo dodávané do sítě centrálního 
zásobování teplem. -tz-

Skládkování a energetické využívání směsných komunálních odpadů - srovnání
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Jihlavský havířský průvod, Jihlavský cech 
právovárečníků a vinárníků, Alternativa-
Pro ve spolupráci s městem Jihlava uspo-
řádali  kulturní pásmo HAVÍŘENÍ 2011,  
které proběhlo koncem června.

V pátek 24. června celý den na Masary-
kově náměstí probíhal Řemeslný jarmark 
v režii Služeb města Jihlavy. Odpoledne 
byl program především pro děti v marin-
gotce Jakuba Škrdly. V podvečer vyšel ha-
vířský průvod z Masarykova náměstí a po 
jeho skončení ještě vystoupily různé hu-
dební skupiny.

V sobotu zahájili svoji show  bubeníci a 
od 10 hodin opět prošel jihlavský havířský 
průvod  historickým centrem města. Pro 
děti byl připraven dětský den v letním ki-
nu Heulos Jihlava.

Současně začalo i Jihlavské pivní pábe-
ní jako 1. ročník festivalu minipivovarů 
– přehlídka tradičního českého řemesla, 
kde bylo možno ochutnávat a porovnávat 
celou řadu piv z produkce necelých dvou 
desítek malých a středních pivovarů.

Od 17.00 do 24.00 proběhl druhý blok 
festivalu souběžně s Koncertem bez hra-
nic.

Šlo o sedmihodinový koncert, který ne-
měl hudebních, žánrových a dokonce ani 
generačních hranic.

V neděli pak šel  průvod permoníků ke 
kostelíku svatého Jána, kde probíhal po 
mši svaté program plný pohádek pro děti, 
dílen a všelikého dění až do večerních ho-
din.  (Dvojstranu připravil –lm-)

VEDENÍ města a hosté vycházejí z radnice na náměstí.

Kulturní událostí léta bylo Havíření 2011

VLAJKONOŠI na chůdách poutají pozor-
nost ke vchodu magistrátu.

TRIBUNA na horní straně Masarykova náměstí hýří barevností.

KOSTÝMY mladých havířků budí zaslou-
ženou pozornost.

VYHRA ZENÝ prostor pro 
příchod konšelů je obležen di-
váky.
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JIHLAVSKÉ pivní pábení připravilo stánky s oblíbeným mokem.

Kulturní událostí léta bylo Havíření 2011

NA NÁMĚSTÍ byl přinesen starý znak města. NEJVÝZNAMNĚJŠÍ  postavy středověkých havířů byly představeny veřejnosti.

POZVOLNA se v Heulosu rozjíždí Koncert bez hranic.

DAN BÁRTA a Dara Rolins se skupinou Illustratosphere společně vystoupili na Koncertu 
bez hranic.

SLAVNÁ fotografi e BEATLES na obalu desky byla jistě 
inspirována nástupem konšelů.
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Mistrovství České republiky ve 
stromolezení proběhne letos ve 
Smetanových sadech v Jihlavě pod 
záštitou primátora města Jihlavy Ja-
roslava Vymazala. Akce se bude ko-
nat 21. srpna od 9.00 do 16.00.

Mistrovství ČR 
ve stromolezení

Toto divácky velmi atraktivní klání 
proběhne v České republice již po 
jedenácté. Smyslem utkání je nejen 
zlepšit a rozvíjet praktiky bezpeč-
ného lezení, stejně jako zdokonalit 
lezecké techniky, ale též zpopulari-
zovat, a skrze napínavou podívanou 
přiblížit veřejnosti práci stromo-
lezců. Stromolezci - arboristé - jsou 
odborníci, kteří pečují o stromy v 
našich sídlech a ve svém oboru mají 
nezastupitelnou roli.

Závody tvoří pět disciplín: práce v 
koruně stromu, záchrana zraněného 
lezce, instalace lana do koruny stro-
mu, rychlostní výstup po větvích a 
jištěný šplh. Tři nejlepší stromolezci 
a stromolezkyně se nakonec utkají v 
komplexní fi nálové disciplíně, kde se 
rozhodne o absolutním vítězi - mis-
tru ČR. První tři šampióni se nomi-
nují na mistrovství Evropy.

Mistrovství tradičně doplňuje bo-
hatý doprovodný program pro dě-
ti i dospělé. Večer v areálu letního 
kina na Malém Heulose proběhne 

rockově laděný koncert spřátelených 
stromolezeckých kapel. Vystoupí na-
příklad skupiny Arciskačáni, „Aft “, 
„100%“, „Schodiště“, „Cémur Šá-
mur“. Návštěva závodů nabízí boha-
té kulturní vyžití pro všechny věkové 
kategorie.

Tradice soutěží ve stromolezení 
vznikla původně ve Spojených stá-
tech, kde se závody konají již od ro-
ku 1976, a postupem času se rozšíři-
la do celého světa.

Cyklovyjížďka
V souvislosti mistrovstvím ve 

stromolezení proběhne 21. 8. i cyk-
lovyjížďka za významnými stromy, 
tentokráte v okolí města Jihlavy.

Smyslem je přiblížit svět stromů ši-
roké veřejnosti a seznámit účastníky 
s péčí, kterou jim poskytují stromo-
lezci právě soupeřící na největší ná-
rodní soutěži. Projížďka v klidném 
tempu zavede účastníky přes maje-
státní stromy v blízkém okolí města 
zpět do centra Jihlavy na probíhající 
šampionát ve stromolezení.

Prvních čtyřicet řádně přihláše-
ných účastníků obdrží na startu ori-
ginální tričko vyrobené speciálně 
pro tuto akci. Trička s nápisy např. 
„JEDU ZA BŘÍZU“, „JEDU ZA 
DUB“ vytvořily děti z jihlavského 
výtvarného ateliéru Barvínek. 

Přihlašovat na cyklojízdu se lze od 
27. 6. 2011 na webových stránkách 

Společnosti pro zahradní a krajinář-
skou tvorbu (www.szkt.cz). 

Konference
Národní arboristická  konference 

Strom pro život  - život pro strom a 
„Starosti starostů se stromy“, Sek-
ce péče o dřeviny - ISA Společnosti 
pro zahradní a krajinářskou tvorbu a 
Jihlava pořádá letos jubilejní desátou 
národní arboristickou konferenci 
„Strom pro život - život pro strom“ 
tentokráte s titulem „Města bez stro-
mů?!“. Akce se bude konat ve dnech 
22. a 23. srpna 2011 v kině Dukla v 
Jihlavě.

Nosnými tématy letošní konfe-
rence budou moderní technologie 
a možnosti zlepšování stavu stro-
mového patra v intravilánu měst 
a obcí, aby naši potomci nemuseli 
konstatovat smutný fakt, že žijí ve 
městech bez stromů...

Bohužel příliš často jsou v našich 
sídlech vidět stromy v žalostném 
stavu. Jde nejen o vzrostlé stromy, 
ale i o mladé, nedávno vysazené je-
dince, jejichž perspektiva je výraz-
ně zkrácená. Úspěšný růst stromů 
ovlivňuje velké množství faktorů a 
nástrah, které se ve městě objevují. 

Přednášená témata proto budou 
nahlížet na problematiku komplex-
ně - od architektonických návrhů, 
stavebních a zahradnických mož-
ností zlepšení stanoviště přes zku-

šenosti správy veřejné zeleně až po 
pěstební zákroky - obsáhnou tedy 
snad všechny profese, které se stro-
mů ve městech týkají.

Při příležitosti konání jubilejního 
10. ročníku  národní arboristické 
konference proběhne ve středu 24. 
8. v jihlavském sále zastupitelstva  
interaktivní seminář, určený pře-
devším starostům kraje Vysočina, 
„Starosti stromů se stromy“. Semi-
nář je určen starostům malých obcí,  
kteří se o téma stromů v obci zají-
mají nebo potřebují znát odpovědi 
na některé otázky.   

Program:
21. 8. - 11. mistrovství ČR ve 

stromolezení, Smetanovy sady,   9.00 
– 18.00 hod, bohatý doprovodný 
program, soutěže pro děti, ukázky 
timbersportu (ukázky dřevorubec-
kých disciplín světové soutěže), 

21. 8. - Koncert kapel  na závěr 11. 
mistrovství ČR ve stromolezení, areál 
letního kina, Malý Heulos 18.00 hod

22. - 23. 8. Národní arboristická 
konference Strom pro život – život 
pro strom, přednáškové sály kina 
Dukla, 22. 8. 8.00 – 18.00 hod, 23. 8. 
– 9.00 – 18.00 hod, bližší informace 
a přihlášky na www.szkt.cz 

24. 8. - jihlavská radnice, sál zastu-
pitelstva, Starosti starostů se stromy, 
interaktivní seminář 9.00 - 16.00 
hod. -lm-

Konec srpna bude v krajském městě 
probíhat ve znamení stromů 



Vedení města udělilo Ceny města Jihlavy pětici 
významných občanů města. 

Ofi ciální předání Cen města Jihlavy proběhlo 
v rámci jihlavského havířského průvodu 2011 v 
gotické síni jihlavské radnice.

Ladislav VILÍMEK (1940)
Cena města Jihlavy za přínos v oblasti his-

torické dokumentace a popularizace dějin Jih-
lavska a osudů židovských obětí holocaustu.

Narodil se 29. května 1940 v Brtnici, ale od 
nejranějšího dětství žil v Jihlavě. Pro svůj původ 
mohl vystudovat pouze Průmyslovou školu v 
Heleníně. 

Pracoval na různých pracovištích, např. v Mo-
detě, Osevě, Drustavu. Teprve až v 55 letech mo-
hl začít pracovat v jihlavském archivu - oblasti, 
která mu byla blízká.

Pan Vilímek je neúnavný propagátor regionální 
historie, které se věnuje mnoho let velice obětavě 
a nezištně. 

Za tu dobu napsal stovky článků v regionálním 
tisku a na internetu a mnoho příspěvků pro růz-
né sborníky.

Jeho stěžejním předmětem zájmu jsou Židé na 
Jihlavsku. Výsledkem jeho práce je ojedinělá kar-
totéka židovských obyvatel Jihlavska, která mimo 
jiné dokumentuje všechny oblasti holocaustu.

Každoročně připravuje se svojí ženou výstavu 
na židovském hřbitově. 

PhDr. Zdeněk JAROŠ (1941)
Cena města Jihlavy za celoživotní dílo a prá-

ci v oblasti historického bádání o městě Jihla-
vě a jeho zpřístupňování v odborných kruzích 
i pro širokou veřejnost.

Předávání cen města Jihlavy
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Narodil se 8. února 1941 v Brně. Od polovi-
ny 80. let minulého století se výrazně zapsal do 
kulturně-společenského dění našeho města po-
tažmo celého regionu západní Moravy. Jeho od-
borné studie a především popularizační články 
o historii a umění této oblasti budou vždy pat-
řit do zlatého fondu společenskovědní literatury 
Jihlavska. 

Stejně tak desítky jeho oblíbených přednášek, 
vycházek, výstav a besed především pro jihlav-
skou mládež, ale i pro veřejnost zásadně změnily 

přístup většiny obyvatel k dějinám města. 
Obdobně velký význam pro popularizaci Jihla-

vy měly i jeho přednášky na mnoha celostátních 
i mezinárodních seminářích, konferencích atd.

Snad nikdo v posledním čtvrtstoletí neudělal 
pro zviditelňování krás našeho kraje tolik jako 
právě on.

Je vysoce ceněn i v odborných kruzích, kde je 
jako přední moravský historik považován za sou-
časného největšího znalce jihlavské historie. 

 (Pokračování na str. 26)

ZDENĚK JAROŠ převzal Cenu města Jihlavy z rukou primátora Jaroslava Vymazala. Ladislav Vilímek po-
děkoval za udělení ceny a seznámil přítomné se svojí současnou prací.
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Poloha
nadmořská výška: 137 m n. m.
stát: Ukrajina
oblast: Zakarpatská oblast
rozloha: 31,56 km2
počet obyvatel: 116.700 (2006)
etnické složení: Ukrajinci a Rusíni, 
Maďaři, Rusové, Slováci
náboženské složení: řeckokatolické 
a pravoslavné křesťanství
starosta: Viktor Pohorjelov
ofi ciální web: 
htt p://uzhgorod-city.org.ua/

Představujeme partnerské město Užhorod

Užhorod

BUDOVA oblastní rady v Užhorodu, postavená ve 30. letech 20. století, a novo-
dobý pomník T. Ševčenkovi.

Třetím partnerským městem Jihla-
vy se v minulém roce stal ukrajinský 
Užhorod. V tomto čísle vám Užho-
rod představíme podrobněji. 

Chronologie uzavření partnerství:
Rok 2008 – kraj Vysočina navazuje 

partnerství se Zakarpatskou ukrajin-
skou oblastí

rok 2010 – únor – poprvé se setká-
vá reprezentace Jihlavy a Užhorodu 

duben 2010 – Jihlava zajíždí do 
Užhorodu a veze zástupcům českých 
spolků darem učebnice češtiny

červen 2010 – do Jihlavy přijíždí 
užhorodský primátor a podepisuje 
deklaraci o spolupráci obou měst

září 2010 – smlouvu schvaluje jih-
lavské zastupitelstvo a následuje 
podpis smlouvy

O partnerství řekli:
„Smyslem partnerství je vytvoření 

vztahů nejen mezi radnicemi, ale také 
občany, spolky, institucemi a organiza-
cemi obou měst. Může to být cesta i pro 
rozvoj turistiky a podnikání,“ uvedl 
náměstek primátora Petr Pospíchal, 
který u projektu partnerství s Užho-
rodem stojí od počátku.

„Už jsme zaznamenali první zájem 
jihlavských škol o zprostředkování 
kontaktů na ukrajinské straně. Pokud 
se objeví i další zájemci o spolupráci, 
radnice tomu ráda pomůže,“ potvrdil 
primátor Jaroslav Vymazal, který po 
podpisu předal užhorodskému pri-
mátorovi jihlavskou vlajku a sym-
bol města - ježka tepaného do mědi 
z dílny uměleckého kováře Erwina 
Habermmana mladšího.

„Od počátku jsme deklarovali, že 
partnerství měst neznamená fi nanční 
podporu. A to platí. Naši pomoc mů-
že představovat třeba právě podpora 
vzdělanosti, předávání zkušeností, vý-
měnné pobyty dětí a mládeže a podob-
ně,“ řekl Petr Pospíchal.

Náměstek Pospíchal nám posky-
tl také aktuální informace. Užhorod 
ani Jihlava zatím neplánují otevření 
vlastních domů ve městech, jako je 
tomu např. v případě Purmerendu. 
Uvažuje se o tom, že by se v Jihlavě 

využil stávající dům Purmerendu na 
jakýsi dům partnerství, který by po-
sloužil ostatním. 

Ze strany veřejnosti, spolků, fi rem 
apod. se objevují snahy o navázání 

kontaktů. Podle slov Petra Pospícha-
la je nejúčinnější obrátit se na kra-
janská sdružení v Užhorodu, ostatně 
i vedení města postupovalo touto 
cestou.

V současnosti se připravuje výmě-
na studentů jihlavského gymnázia a 
ukrajinských studentů a také se při-
pravuje výstava jihlavských výtvarní-
ků na užhorodském hradu.

Užhorod je město na západní 
Ukrajině na řece Uh přímo u hranice 
se Slovenskem. Je centrem Zakarpat-
ské oblasti a okolního Užhorodské-
ho rajónu. V roce 2006 mělo město 
116.000 obyvatel; je tedy nejen nej-
západnější, ale také nejmenší oblast-
ní metropolí na Ukrajině.

Historie
Užhorod patřil před příchodem 

Uhrů mezi města slovanská; tehdy 
se zde nacházela východní část úze-
mí osídleného Bílými Chorvaty. Ti 
zde vybudovali pevnost a sídlo raně 
městského typu. Na počátku 10. sto-
letí se zde objevili Uhři, kteří se měs-
ta, stejně jako celé Panonské nížiny, 
zmocnili.

Ve středověku byl Užhorod uher-
ským městem; bylo zde centrum 
Užské župy a ještě kolem roku 1910 
tvořili Maďaři kolem 80 % obyvatel. 
Roku 1872 sem dorazila železnice 
z Čopu, později prodloužená přes 
Užocký průsmyk do Lvova. Mezi le-
ty 1919 a 1938 bylo hlavním městem 
Podkarpatské Rusi, součásti Česko-
slovenska. V těchto letech probíhal 
velký rozvoj: vzniklo mnoho budov 
v typickém československém stylu, 
postavily se nové čtvrti (jako napří-
klad Malé Galago). Roku 1938 se 
Užhorod (a celý jih Zakarpatí) stal 
na základě Vídeňské arbitráže opět 
součástí Maďarska.

27. října 1944 osvobodila město 
4. ukrajinská fronta. Po II. světové 
válce byla Podkarpatská Rus pře-

dána Sovětskému svazu, a Užhorod 
se tak stal součástí Ukrajinské SSR. 
Ještě téhož roku (1945) byla založe-
na Užhorodská národní univerzita. 
Současné postavení hlavního města 
Zakarpatské oblasti má Užhorod od 
roku 1946, od roku 1991 je součástí 
nezávislé Ukrajiny. Roku 2002 zde 
byla zřízena busta Tomáše Garrigue 
Masaryka; jeho socha ve městě stá-
la již v roce 1928 a po okupaci Ma-
ďarskem byla svržena. Po vyhlášení 
nezávilosti Ukrajiny (1991) se sta-
rostou města několikrát stal kontro-
verzní podnikatel Serhij Ratušňak, 
jenž se v roce 2009 stal nechvalně 
známý svými antisemitskými výro-
ky, zejména v souvislosti s tehdejším 
prezidentským kandidátem Arseni-
jem Jaceňukem.

Kultura a památky
V Užhorodu, stále oblíbenějším cíli 

turistů, jsou k vidění architektonické 
památky nejrůznějších období. Do-
minantou je Užhorodský hrad, sto-
jící na 30 m vysoké sopečné vyvýše-
nině; dnes je zde muzeum s několika 
expozicemi. Nedaleko je také skan-
zen lidové architektury.

Řeckokatolická katedrála se dvěma 
věžemi byla postavena roku 1646 a 
sloužila původně římským katolí-
kům. Užhorodská synagoga dosud 
stojí, byla však přeměněna na fi l-
harmonii a zbavena všech nábožen-
ských předmětů. Dále se zde nachází 
množství kostelů různých vyznání.         

 (Pokračování na str. 25)

SOUČÁSTÍ havířského průvodu jsou také zástupci tří družebních měst Jihlavy - Užhorodu, Heidenheimu a Purmerendu 
(zleva).
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(Dokončení ze str. 24)

Zámek komitátu
Hrad stojí jižně od centra města na 

kopci nad řekou Uh, který se nazývá 
také zámecký vrch. První stavba z 9. 
stol. zde stála až do 13. stol., kdy byl 
zámek zničený tatarským náporem. 
Tehdy byl zámek od základu pře-
stavěný. Gotický kostel vznikl prav-
děpodobně ve 14. stol. (základy je 
možné stále vidět), ve kterém byla 
uzavřená v roce 1646 Užhorodská 
unie mezi katolickými a ortodoxní-
mi křesťany z Rakousko-Uherska. 
Pod vládou italských hrabat byl hrad 
ustavičně přestavován až do 17. stol., 
kdy nabyl své dnešní podoby. Zá-
mek byl ze tří stran obehnaný ve 
skalách vysekaným příkopem, který 
byl široký 15–20 m a hluboký 5–10 
m, ze severu ho naproti tomu chrá-
nil strmý horský svah. Když už nebyl 
víc využíván k obraně, převzala ho 
církev (1773) a zřídila zde kněžský 
seminář. 

Areál zámku má 2,5 ha. Stojí ještě 
zdi a bašty a část vnitřních prostor (s 
freskami z r. 1858) byla na severním 
okraji dvouposchoďového renesanč-
ního zámku zrestaurována. Až do 
požáru v roce 1728, který také zničil 
i zámecký kostel, měla stavba tři po-
schodí. Na malém nádvoří je ve skále 
40 m hluboká studna. 

Prostory zámku zahrnují obrazár-
nu a vlastivědné muzeum, které 
bylo založeno v roce 1945. Muzeum 
vlastní cca 110.000 exponátu z histo-
rie Zakarpatí: staré rukopisy, řemesl-
nické výrobky, předměty lidového 
umění, sbírku mincí a zbraní i sbírku 
3000 bronzových předmětů (většina 
z 18. – 12. stol. před n. l.).

Skanzen          
V červnu 1970 byl vedle hradu 

otevřený skanzen s nejkrásnějšími 
exempláři lidové architektury a užit-
ného umění ze Zakarpatí. Ze zápa-
du na východ jsou seřazené budovy 
z vesnic v nížině – maďarské, ukra-
jinské a rumunské, naproti stojí na 
kopci typické domy Lemků, Bojků a 
Huculů. 

Je zde více než deset obytných 
a hospodářských budov, zvonice, 
mlýn, kovárna, škola a hospoda. 

Katedrála Povýšení svatého 
Kříže
Katedrála stojí u cesty z centra 

města k zámku (ul. Kapitulna 9). 
Postavená byla v r. 1640 pro jezu-
itský řád a po rozpuštění řádu v r. 
1773 byla předaná řeckokatolickým 
křesťanům. V roce 1778 byl kostel 
značně přestavěný, aby se přizpůso-
bil stavebním představám kostela 
východního obřadu, přičemž se za-
chovala část klasických a barokních 
prvků. V sousedícím jezuitském se-
mináři byla v roce 1644 zřízená bis-
kupská rezidence (Єпископська 
резиденція [jepýskops‘ka rezydénc-
ja]). V pozdním 19. stol. byl interiér 
kostela znovu přestavěný (m. j. iko-
nostasy), na začátku 20. stol. nechali 
kostel vyzdobit freskami. Po druhé 
světové válce byla budova zkonfi sko-
vaná. Krátce nato obdržela katedrálu 
pravoslavná církev a v biskupském 
paláci zřídila univerzitní knihov-
nu, která je tam dodnes. V roce 1991 
získala sjednocená církev katedrálu 
zpět. Dá se prohlédnout během bo-
hoslužeb; v jinou dobu do ní můžete 
nahlédnout jen skrze mříže.

Umělecké muzeum 
V roce 1948 založe-

né muzeum se nachází 
ve společenském do-
mě z roku 1769, který 
byl v roce 1809 roz-
sáhle přestavěný – v 
někdejší radnici, sídlu 
feudální samosprávy 
komitátu Ung, postave-
né v raně klasicistním 
stylu. Muzeum vlastní 
cca. 4500 maleb, gra-
fi k a soch od zakarpat-
ských, ukrajinských, 
ruských a západoev-
ropských umělců. V 
kolekci děl maďarských 
umělců zaujímá před-
ní místo obraz „Kris-
tus před Pilátem“. Jeho 
tvůrcem je realista Mi-
hály Munkácsy (1844–
1909), který se narodil 
v Mukačevu. Vedle mu-
zea stojí kalvínský kos-
tel z roku 1906.

Kostel sv. Jiří    
Barokní římskokatolický kostel na 

ul. Vološyna 9 byl postavený v roce 
1769 podle vzoru z raného 17. sto-
letí. Neobarokní oltář pochází z roku 
1895. Na masivní fasádě se nachází 
zvonice s velkým latinským křížem.

Filharmonie  
Filharmonie se přestěhovala po 

válce na ul. Fenycka 10, výjimečně 
krásná budova pochází z roku 1904. 
Byla to – což se dá na první pohled 
z fasády těžko poznat – původně sy-
nagoga v neomauretánském stylu. 
Obvodové zdi jsou vykládané zvo-
nivkou a červenými keramickými 
deskami. Okenní portál je zdobený 
uměleckým červeným mramorem, 
oblouky v interiéru bílým. V 80. le-
tech 20. století byly částečně od-
straněny následky vnitřní přestavby 
z poválečné doby. 

Kostel Panny Marie Ochránkyně     
Pravoslavný kostel na ul. Pravoslav-

na naberežna byl postavený ruskými 
emigranty jako památník na padlé 
v první světové válce. Je to malá ko-
pie kostela z Kolomenského u Mosk-
vy z roku 1532.

Kostel sv. Anny
Je to jedna z nejstarších a nejcen-

nějších stavebních památek Zakarpa-
tí. Románská kruhová stavba pochá-
zí z 11. – 13. stol., gotické chrámové 
lodě jsou ze 14. a 15. století. Šestiúh-
lá stavba má zdi silné až 2,50 metru. 
Kostel je známý především svými 
jedinečnými freskami. Malby ve vý-
chodní části a obrazy Krista a Marie 
byly vytvořeny v letech 1360-70 ital-
skými malíři. Fresky na jižní a sever-
ní stěně, které vyobrazují zvěstování, 
neposkvrněné narození a ukřižování, 
pocházejí z přelomu 14. a 15. století.

Spolky
Podkarpatská astronomická spo-

lečnost byla založena v roce 1928 
jako první pobočka České astrono-
mické společnosti. Jejím hlavním 
úkolem bylo šíření poznatků z astro-

nomie mezi nejširší veřejností. Za-
kladatelem byl František Pešta, který 
působil na fi nančním úřadě v Pod-
karpatské Rusi. Na základě dohody 
s Českou astronomickou společnos-
tí byl každý člen Podkarpatské ast-
ronomické společnosti v Užhorodě 
zároveň členem České astronomické 
společnosti v Praze. 

Doprava
Užhorod leží na jednokolejné elek-

trifi kované trati Čop – Sambir – 
Lvov. Zdejší nádraží bylo počátkem 
21. století rozšířeno a rekonstruová-
no. Odjíždějí odtud rychlíky do celé 
Ukrajiny a také do Moskvy; meziná-
rodní a další dálkové vlaky odjíždějí 
z nedalekého Čopu. Několikrát den-
ně jezdí linkový autobus do sloven-
ských Michalovců. Funguje zde také 
mezinárodní letiště.

Užhorod je jediným oblastním 
městem Ukrajiny, které nemá síť 
elektrické MHD (tramvaje ani tro-
lejbusy). Dopravu tak zajišťují jen 
autobusy a maršrutky.

Obyvatelstvo
Od středověku do začátku 20. 

století byli převažující národností 
Maďaři. Časté politické a teritoriál-
ní změny však etnickým složením 
obyvatelstva řádně zamíchaly. Pod-
le sčítání v roce 2001, kdy zde žilo 
117.317 obyvatel, tvořili Ukrajinci a 
Rusíni 77,8 %, Rusové 9,6 %, Maďa-
ři 6,9 %, Slováci 2,5 % a Romové 1,5 
%. Mezi vyznáními převládá řecké 
katolictví a pravoslaví.

Partnerská města
Užhorod uzavřel partnerství s ná-

sledujícími městy:
· Békéscsaba a Nyíregyháza 
  (Maďarsko) 
· Moskva a Orjol (Rusko) 
· Corvallis (Oregon, USA) 
· Darmstadt (Německo) 
· Košice (Slovensko) 
· Krosno a Jarosław (Polsko) 
· Česká Lípa (Česká republika) 
· Jihlava (Česká republika).

 (Dvojstranu připravil –lm-)

Představujeme partnerské město...

PŘESTAVĚNÉ užhorodské nádraží.

ŘECKOKA TOLICKÁ KA TEDRÁLA.
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NA SLAVNOSTNÍM předání se sešlo vedení města, pozvaní hosté i veřejnost

(Pokračování ze str. 23)

Cena města Jihlavy za celoživotní tvorbu v 
oblasti divadla.

Před dvěma lety (2. prosince 2008) zemřel v 
Praze ve věku 75 let scénograf, kostýmní výtvar-
ník a zakládající člen pražského Činoherního klu-
bu Luboš Hrůza, který patřil k našim nejlepším a 
nejvýznamnějším scénografům. 

Narodil se 28. 3. 1933 v Jihlavě, kde začínal ja-
ko herec a malíř divadelních dekorací Horáckého 
divadla  (1952-53). Scénické výtvarnictví vystu-
doval v letech 1956 až 1960 na pražské Divadelní 
fakultě u profesora Františka Tröstera. 

V letech 1959–1965 pracoval jako scénograf Di-
vadla Petra Bezruče v Ostravě, kde byl součástí 
tvůrčího týmu mladých divadelníků kolem režisé-
ra Jana Kačera.

Po příchodu těchto osobností do Prahy byl zalo-
žen Činoherní klub, na jehož uměleckém profi lu 
se Luboš Hrůza významně podílel. 

V letech 1965–1969 byl autorem všech scénic-
kých a kostýmních výprav tohoto divadla. Kromě 
Jana   Kačera v tomto období spolupracoval také 
s režiséry Ladislavem Smočkem a Evaldem Schor-
mem. Spolupracoval také s Horáckým divadlem 
v Jihlavě (1951–1953 jako herec, v sezoně 1955–
1956 byl autorem výpravy k Ostrovského Pozdní 
lásce, v sezoně 1997–1998 pak autorem výpravy k 
Tennesseeho Kočce na rozpálené střeše).   

Po sovětské invazi opustil republiku a roku 1969 
se stal scénografem a později šéfem výpravy Ná-
rodního divadla v norském Oslu (Nationalte Tea-
tret). Zde vytvořil 88 scénických a 35 kostýmních 
výprav, mezi nimiž byl tucet inscenací her Henri-
ka Ibsena. Mimoto hostoval ve všech norských di-
vadlech a ve stockholmském divadle Dramaten, 
působil i v Anglii, Švýcarsku, Nizozemsku, Japon-
sku a na Islandu. 

Koncem 70. let tam získal cenu divadelních kri-
tiků za tlumočení Ibsenových her, především za 
scénografi i ke hře John Gabriel Borkman. Od 
roku 1990 působil opět v České republice, pře-
devším na své mateřské scéně v Činoherním 
klubu, kde vytvořil výpravy například k inscena-
cím Mumraj, Letní byt, Jak se bavil pan Sloane, 
Maska a tvář,  Ptákoviny… Celkem jich realizo-
val pětadvacet. Spolupracoval i s Národním diva-
dlem v Praze, brněnským Národním divadlem, 
Klicperovým divadlem v Hradci Králové, plzeň-
ským Divadlem Alfa a také s Divadlem na Fidlo-
vačce a scénami v Olomouci a Českých Budějo-
vicích. 

V zahraničí působil rovněž jako pedagog. Za 
svoji práci získal několik cen: 1967 - Stříbná me-
daile za scénografi i na Pražském Quadriennale, 
1971 – Cena kritiky (Západní Berlín) či Cena 
norských divadelních kritiků 1978-79 za tlumo-
čení Ibsenova díla, zvláště pak Johna Gabriela 
Borkmana. 

Poslední výstavu za života Luboše Hrůzy v 
České republice Luboši připravil Institut umění 
– Divadelní ústav v březnu roku 2008 v Café - 
galerii Černá labuť v Praze. 4. prosince 2008 pak 
byla zahájena jeho výstava Labutí píseň v Čes-
kém centru ve Stockholmu. Horácké divadlo Jih-
lava až do 25. 3. 2011 představuje tvorbu Luboše 
Hrůzy na výstavě v divadelní galerii V suterénu. 

Výstava mapuje nejen jeho práci pro divadlo, 
ale i volnou tvorbu, a představuje i připomíná 
tohoto výjimečného jihlavského rodáka. Luboš 
Hrůza vždy vyzdvihoval své kořeny, Jihlavu re-
prezentoval nejenom v rámci republiky, ale i v 
zahraničí. Láska k rodnému městu i ke krajině 
Vysočiny je navždy zaznamenána v jeho tvorbě.

 (Pokračování na str. 27)

Luboš 
HRŮZA 
in memoriam 
(1933–2008)

SLAVNOSTNÍHO předání cen se zúčastnila i delegace jihlavských havířků.



(Dokončení ze str. 26)

Cena města Jihlavy za celoživot-
ní snahu o rozvoj sportu a tělový-
chovy v Jihlavě.

Známý jihlavský sportovec, trenér 
a funkcionář se narodil v Římovicích 
u Golčova Jeníkova. Po odmaturová-
ní na jihlavském gymnáziu v silném 
předválečném ročníku musel po uza-
vření vysokých škol v období okupace 
přerušit studia na fi lozofi cké fakultě a 
byl pracovně nasazen v říšském Ně-
mecku. Po skončení války začal pra-
covat u ČSD, kde jako výpravčí vydr-
žel až do důchodu.

Láska ke sportu, kterému se v mládí 
věnoval v různých oddílech Sokola, 
ho dovedla až k národní házené, v té 
době společně s kopanou zřejmě nej-
populárnějšímu sportu v Jihlavě. Po 
ukončení hráčské kariéry zůstal tomu-
to sportu věrný jako trenér a posléze i 
jako dlouholetý předseda oddílu. Vě-
noval se zejména mládeži, pod jeho 
vedením vyrostla celá řada výborných 
hráčů. Jména jako Kumbár, Míča, 
Pospíchal, Zadražil nebo Hruška se 
zapsala do historie národní házené a 
jsou známá nejen jihlavským sportov-
ním pamětníkům. Jako předseda vedl 
jeden z nejúspěšnějších oddílů národ-
ní házené v republice, tři mistrovské 
tituly přeborníků ČR žen a sedm re-
publikových prvenství mládežnických 
družstev jsou toho důkazem.

Málokdo dnes ví, že hlavně záslu-
hou manažerských schopností Josefa 
Volného se dnes může Jihlava pyšnit 
jedním z nejhezčích areálů pro ná-
rodní házenou v republice, který pod 
autobusovým nádražím vyrostl v akci 
„Z“ na konci sedmdesátých let. Akti-
vita J. Volného byla ale známá kromě 
působení v oddílech národní házené a 
hokeje Sportovního klubu (dříve pod 
názvy Slovan, Dynamo nebo Mode-
ta) i  TJ Start, kde se jako tajemník 
výrazně zasloužil o vybudování spor-
tovní haly na ulici Romana Havelky.

Zběsilá porevoluční doba ale nepřá-
la malým sportům, a tak se musel Jo-
sef Volný vyrovnat s poklesem zájmu 
o národní házenou v Jihlavě i s do té 
doby naprosto odlišným způsobem 
vedení a fi nancování oddílu. I na sa-
mém sklonku svého života ale nepře-
stal věřit v budoucnost tohoto našeho 
národního sportu a patřil k neúnav-
ným propagátorům hlavně mezi mlá-
deží. 

Dlouhé nemoci nakonec podlehl, v 
loňském roce by se dožil 90 let.

Na odkaz Josefa Volného se snaží 
navázat současná generace národních 
házenkářů SK Autonot a z dlouhodo-
bé koncepční práce oddílu a na ni na-
vazujících úspěchů by měl jistě radost 
i on sám. Jeho jméno nese i každoroč-
ně organizovaný halový turnaj mužů.  

Předávání cen města Jihlavy
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OCENĚNÍ  občané města poděkovali krátce  přítomným za udělení ceny.

Jan MED 
in memoriam 
(1916–2011)

Cena města Jihlavy za nezištnou 
pomoc lidem z různých kmenů, 
kultur a náboženství, rozšiřování 
vzdělání mezi lidmi v Indii.

Narodil se 13. dubna 1916 v Jih-
lavě. Ve svých 13 letech odešel k sa-
lesiánům do Fryštáku u Holešova. 
V r. 1933 vstoupil do noviciátu na 
Slovensko, kde v r. 1934 složil první 
řeholní sliby. Rok nato nastoupil v 
italských Benátkách na loď a vydal se 
do Indie. V Bombaji přistál v listopa-
du 1935. Po 8 letech byl vysvěcen na 
kněze.

Založil školu Dona Bosca v Tirum-
patt uru v Tamilnadu, která je nyní 
známou samosprávnou školou, a 
pracoval také na založení teologické 
university v Bangalore a university 
Dona Bosca v Maram.

Napsal několik knih. Jeho sborní-
ku duchovních písní se prodalo přes 
100 tisíc výtisků. Vytvořil vlastní hu-
dební zápis písní, sestavil zpěvník s 
530 písněmi, který byl přeložen do 
10 jazyků, dle kterého se zpívá v kos-
telích po celé Indii.

Otec Med je mnoha Indy považo-
ván za svatého muže, protože nežišt-
ně pomáhal mnoha lidem z různých 
kmenů, kultur a náboženství. Jeho 
snahou bylo rozšířit vzdělání mezi 
lidmi z nedostupných hor bez potla-
čení místních tradic, kultury a jazy-
ka.

Jan Med udržoval pouto s vlastí ze-
jména prostřednictvím dopisů zasí-
laných českým salesiánům a dalším 
příznivcům misií.

V r. 2005, kdy otce Meda navštívil 
štáb českých dokumentaristů, vzni-

kl fi lm Leoše Ryšky „Dopis z Indie“, 
který v lednu 2007 získal 1. cenu na 
mezinárodní soutěžní přehlídce fi l-
mů s cestovatelskou tematikou „We-
lzlovo fi lmobile“ v Zábřehu.

V závěru svého života podporoval 
díky darům z Čech přes 1000 dětí, 
ještě v r. 2009 pomohl získat 12.000 
USD na dostavbu další z mnoha 

škol, které za svého života vybudo-
val nebo pomohl založit.

Jihlavu, na kterou nikdy nezapo-
mněl, navštívil během svého 75le-
tého působení v Indii 6x, naposledy 
ve svých 81 letech v r. 1997.

Zemřel 25. ledna 2011 v Imphalu 
v Dona Bosco School v Indii ve vě-
ku 95 let. -lm-

Josef VOLNÝ 
in memoriam 
(1920-1996)



STRANA     28 Sport NJR - ČERVENEC  2011

JIHLAVA – Fotbalisté FC Vysočina 
zahájili ve středu letní přípravu na 
novou druholigovou sezonu. Tré-
ninkové dávky polykají pod vedením 
staronového hlavního trenéra Roma-
na Pivarníka.

Slovenský rodák po konci jarní 
části letošního ročníku vystřídal na 
postu šéfa jihlavské lavičky Josefa 
Vrzáčka, který se posunul do role je-
ho asistenta. „Potěšil nás velký zájem 
řady respektovaných koučů působit v 
Jihlavě. Nakonec jsme vybírali ze šes-
tice trenérů,“ řekl František Vaculík, 
generální ředitel společnosti PSJ, 
největšího akcionáře FC Vysočina.

Pivarník s Vrzáčkem vedli jihlavský 
A-tým už v ročníku 2002/2003, kdy 
obsadil šesté místo tabulky. „V klu-
bu jsem byl tehdy spokojen. Hráli jsme 
dobrý fotbal, ale chyběly mi vyšší am-
bice. Vysočina ještě nebyla připravena 
na postup do nejvyšší soutěže,“ podo-
tkl Pivarník, jehož další kroky vedly 

Pivarník vzal Jihlavu jako velkou výzvu

JIHLAVA - “Společně to zvládneme“. 
Po tímto heslem vstupoval A-tým FC 
Vysočina do uplynulé sezony, a pro-
sil tak fanoušky o co největší podpo-
ru. Ani společné síly však nestačily k 
úspěšnému dotažení pátého pokusu 
o návrat mezi tuzemskou elitu.

Řečí statistických čísel absolvovala 
Jihlava úspěšný ročník. Po vítězné 
Dukle Praha měla druhou nejlep-
ší ofenzivu (49 branek) a defenzivu 
(29) soutěže a vybojovala nejvíce 
bodů (53) v druholigové historii 
klubu. Tyto údaje však budou brzy 
zapomenuty, protože v tabulce ztrá-
cela dva body na druhé postupové 
místo, jež obsadila Viktoria Žižkov.

„Mrzí mne, že jsme nesplnili náš vy-
tyčený postupový cíl. Zároveň jsem ne-
byl spokojen s atraktivitou fotbalu, kte-
rý jsme našim fanouškům předváděli. 
Zápasy, jako například doma s Čásla-
ví, Žižkovem, Vlašimí či Spartou B, 

jsme nedokázali pravidelně opakovat,“ 
pojmenoval František Vaculík, gene-
rální ředitel společnosti PSJ (největ-
ší akcionář FC Vysočina), jednu z 
příčin neúspěchu, tedy nevyrovnané 
výkony.

Tou druhou byla koncovka. Svě-
řenci nyní již bývalého hlavního 
kouče Josefa Vrzáčka sice prohráli 
na jaře pouhá dvě utkání, jenomže 
ve třech nejdůležitějších, na Žižko-
vě, doma s Třincem a v Mostě (ob-
dobí 24. – 26. kola), vyšli střelecky 
naprázdno. V zápasech si přitom 
vytvořili dostatek příležitostí ke skó-
rování, ale… „Univerzální recept, jak 
lehce proměňovat šance a dávat góly, 
neexistuje,“ posteskl si Vrzáček.

„Nehledal bych v tom žádnou vědu. 
Prostě jsme zejména v první polovině 
ročníku inkasovali příliš mnoho branek 
a na jaře jsme střelecky selhali v rozho-
dujících utkáních,“ shrnul Vaculík.

Fotbalisté na postup opět nedosáhli
Statistika A-týmu FC Vysočina – jaro 2011

Číslo Jméno a příjmení

Brankáři   Z OG ŽK ČK
20 Dalibor ROŽNÍK  - -  -   -
13 Martin SVOBODA  - -  -   -
  1 Maksims UVARENKO 15 9  0   0

Obránci     Z  G ŽK ČK
  5 Tomáš CIHLÁŘ  8 0  0   0
  2 GABRIEL  11 1  2   0
  4 Petar GAVRIČ  1 0  0   0
25 Jan HALAMA 14 0  4   0
23 Karol KARLÍK 12 1  3   1
26 Jan ŠILINGER  9 0  0   0
12 Jan ŠIMÁČEK  8 1  2   0
17 Petr TLUSTÝ  9 0  1   0
18 Michal VESELÝ 10 0  1   0

Záložníci    Z  G ŽK ČK
24 Petr DOLEJŠ 13 1  2   0
  6 Filip DORT  14 5  3   0
  5 Jiří FADRNÝ  1 0  0   0
21 Jiří GÁBA  10 1  4   0
19 Radek GÖRNER  9 1  2   0
  9 Jan KOPIC  12 0  4   0
  8 Jan KOSAK   3 0  0   0
14 Peter KRUTÝ  8 0  3   0
16 Tomáš KUČERA  3 0  0   0
11 Lukáš VACULÍK  5 0  2   0

Útočníci    Z  G ŽK ČK
15 Martin BAČA  7 0  1   0
10 Muris MEŠANOVIČ 10 3  2   0
22 Arnold ŠIMONEK  6 0  0   0
  7 Stanislav TECL 12 8  3   0 
                                        Zdroj statistik: www.fcvysocina.cz, www.fotbal.cz  

Vedení klubu i sami fotbalisté se 
shodli na tom, že klíčovou roli v 
otázce nepostupu hrály remízy s 
Třincem a Žižkovem, jemuž v tu do-
bu chyběli čtyři hráči základní sesta-
vy. V Mostě Jihlavané prohráli. „Po-
kud bychom na Žižkově zvítězili, šli 
jsme v tabulce před něj. Jsem přesvěd-

čen, že poté bychom postupovou příčku 
udrželi,“ prohlásil kapitán mužstva 
Filip Dort.

„Přiznám se, že na počátku sezony 
jsme věřili, že v době konání těchto zá-
pasů už bude o našem postupu rozhod-
nuto,“ konstatoval František Vaculík.
 -cio-

k angažmá v oddílech Al Qadisiya Al 
Khubar (Saúdská Arábie), Kromě-
říž, Rapid Vídeň (Rakousko), Prešov 

a Dunajská Streda (oba Slovensko).
„Nyní se vracím do ambiciózního klu-

bu, který má reálné postupové ambice. 

Jihlavě jsem dal přednost před jednoduš-
ší nabídkou zachránit první ligu. Cítím, 
že vedení Vysočiny není fr ustrováno ne-
splněním postupového cíle a hodlá se o 
Gambrinus ligu znovu pokusit. To je pro 
mě velká výzva,“ doplnil Pivarník.

Jeho svěřenci mají velmi bohatý 
program letní přípravy: 3. 7. se před-
staví na turnaji v Tisu (Bohemians 
Praha, Sezimovo Ústí, Vlašim), od 5. 
do 8. 7. absolvují soustředění v No-
vém Městě na Moravě, 10. 7. změří 
síly s Libercem, 13. 7. mají na pro-
gramu turnaj v Hluboké nad Vltavou 
(České Budějovice, Sezimovo Ústí, 
Viktoria Žižkov), 15. – 17. 7. zavíta-
jí na minisoustředění do Nymburka 
(přátelák s Duklou Praha), 20. a 23. 
7. sehrají přípravná utkání (soupeři 
budou upřesněni). 

Generálku na podzimní část druhé 
ligy obstará 26. 7. duel s Pískem. 30. 
7. ještě prověří Jihlavu 1. kolo On-
drášovka Cupu. -cio- 

TRENÉR Roman Pivarník se vrací na jihlavskou lavičku.  Foto: internet

ÚTOČNÍK Jihlavy Stanislav Tecl (na snímku ve žlutém) byl nejlepším střelcem 
FC Vysočina v jarní části druhé ligy a pátým nejlepším kanonýrem celé sezony. 
 Foto: Michal Boček
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od 27. 5.  
ZÁMECKÉ STŘÍBRO 
Z LUK NAD JIHLAVOU
Výstava z cyklu „Muzejní poklady“ 

představující stříbrný stolní servis z 
věna ruské kněžny Anny L. Lazare-
vové. Dlouhodobá výstava.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

do 3. 7. 
SLÁVA CÍSAŘI!, 
aneb návštěva císařského páru 
v Čechách v roce 1833 a poslední 
česká korunovace roku 1836 
Výstava grafi ckých listů ze sbírek 

OGV v Jihlavě.
Oblastní galerie Vysočina, Komen-

ského 10

Aktuální informace o kulturních a sportovních akcích 
na www.jihlava.cz 

EXOTIKA  NA FOLKLORNÍM FESTIVALU. Také turecký soubor (na snímku) 
nebo Izraelci byli v červnu tak trochu exotickými účastníky festivalu Jihlavské folk-
lorní léto. Vystupovali ale s nahrávkami na CD, což chtějí pořadatelé ze souboru 
Vysočan napříště směřovat spíše k živé hudbě  a autentickým nástrojům. 
 Foto: Jiří Varhaník
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čtvrtek 30. června až neděle 
3. července / 17.30 / R
VODA PRO SLONY
USA 2011, širokoúhlé drama, titul-

ky, 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 27. června až neděle 
3. července / 20.00 / R
RYCHLE A ZBĚSILE 5
USA 2011, širokoúhlý/akční, titul-

ky, cca 130 min.
Akce v Riu.
Hrají: Vin Diesel, Paul Walker, 

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

pondělí 4. až neděle 17. července
DOVOLENÁ

pondělí 18. až středa 
20. července / 17.30 / R
čtvrtek 21. až neděle 
24. července / 19.30 / E
WESTERNSTORY
ČR 2011, komedie, cca 96 min.
Střelená komedie nabitá létem.
Hrají: Mário Kubec, Veronika Ku-

bařová, Petr Vondráček ad.
Režie: Vlastimil Peška
Mládeži přístupný. Vstupné 75 Kč

pondělí 18. až středa 
20. července / 20.00 / R
PAUL
VB 2011, širokoúhlá komedie, ti-

tulky, cca 104 min.
Nedali byste si blízké setkání?
Hrají: Simon Pegg, Nick Frost, Se-

th Rogen ad.
Režie: Greg Mott ola
Přístupný od 12 let. Vstupné 75 Kč 

čtvrtek 21. až neděle 
24. července / 17.00 / E
pondělí 25. až středa 
27. července / 17.30 / R
KUNG FU PANDA 2
USA 2011, širokoúhlá animovaná 

rodinná komedie, český dabing, cca 
90 min.

Dvojnásobně pandastické.
Hrají v českém znění: Saša Rašilov, 

Otakar Brousek st., Nela Boudová 
ad.

Režie: Jennifer Yuh
Mládeži přístupný. Vstupné 80 Kč

čtvrtek 21. až neděle 
24. července / 17.30 / R
X-MEN: PRVNÍ TŘÍDA
USA 2011, širokoúhlé akční/sci-fi /

drama, titulky, cca 131 min.
Pátý díl mimořádně úspěšné fi lmo-

vé série o superhrdinech z komiksů 
X-Men společnosti Marvel Comics.

Hrají: James McAvoy, Michael 
Fassbender, Jennifer Lawrence ad.

Režie: Matt hew Vaughn
Přístupný od 12 let. Vstupné 75 Kč

čtvrtek 21. až neděle 
24. července / 20.00 / R
ZDROJOVÝ KÓD
USA/Francie 2011, thriller/dra-

ma/akční, titulky, cca 93 min.
Colter Stevens zjišťuje, že se probu-

dil v těle jiného člověka.
Hrají: Jake Gyllenhaal, Michelle 

Monaghan, Vera Farmiga ad.
Režie: Duncan Jones
Přístupný od 12 let. 
Vstupné 80 Kč

pondělí 25. až středa 
27. července / 20.00 / R
CIZINEC
USA/FR 2010, drama, titulky, cca 

105 min.
Johnny Depp v roli turisty, který si 

přijel do Itálie léčit zraněné srdce.
Hrají: Angelina Jolie, Johnny Depp, 

Paul Bett any ad.
Režie: Florian Hanckel von Don-

nersmarck
Přístupný. Vstupné 80 Kč

čtvrtek 28. až neděle 
31. července / 17.00 / E
čtvrtek 28. července až středa 
3. srpna / 20.00 / R
LIDICE
ČR/Polsko 2011, drama/válečný/

historický, cca 126 min.
Příběh Lidic, je příběhem obyčej-

ných lidí, kteří se absurdní shodou 
náhod připletli do cesty dějinám.

Hrají: Karel Roden, Zuzana Fialo-
vá, Roman Luknár ad.

Režie: Petr Nikolaev
Přístupný od 12 let. 
Vstupné 80 Kč

čtvrtek 28. července až středa 
3. srpna / 17.30 / R
V PEŘINĚ
ČR 2011, komedie/hudební/ro-

dinný, cca 103 min.
Magický svět dobrých i zlých snů, 

který se ukrývá přímo v našich peři-
nách, ožije v muzikálové pohádce F. 
A. Brabce.

Hrají: Lucie Bílá, Karel Roden, Bo-
lek Polívka, Eliška Balzerová ad.

Režie: F. A. Brabec
Mládeži přístupný. 
Vstupné 80 Kč

čtvrtek 28. až neděle 
31. července / 19.30 / E
ODNIKUD NĚKA M
USA 2010, drama, titulky, cca 98 

min.
Hollywoodské zlatíčko Johnny 

bydlí v proslulém hollywoodském 
hotelu Chateau Marmont. Jeho okolí 
brázdí v nadupaném Ferrari, a když 
je zrovna doma, bývá tam s ním do-
statek krásných dívek nebo uklid-
ňujících prášků, které mu pomáhají 
tenhle sladký život zvládnout.

Hrají: Stephen Dorff , Elle Fanning, 
Chris Pontius ad.

Režie: Sofi a Coppola
Přístupný od 12 let. 
Vstupné 75 Kč 

Horácké divadlo, Komenského 22

DIVADELNÍ PRÁZDNINY

do 25. 8. 
ČLOVĚK A LIDSKÉ TĚLO 
Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ 

Jihlava.
Městská knihovna, Hluboká 1 

Prázdninový provoz 
od 11. 7. do 4. 9. 2011

Hlavní budova – Hluboká 1
pondělí, středa, pátek 
               9.00 - 11.30, 12.30 - 18.00
čtvrtek                          9.00 - 13.00
úterý                             zavřeno

pobočka Bedřichov: 
po, pá  10 - 12, 14 - 17.30 
út  zavřeno 
st  10 - 12, 14 - 18
čt  10 - 13 
zavřeno:  18. 7. 2011 - 31. 7. 2011 
 a 15. 8. - 21. 8. 2011

pobočka Březinova: 
po, pá  10 - 12, 14 - 17.30 
út  zavřeno 
st  10 - 12, 14 - 18 
čt  10 - 13
zavřeno:  25. 7. – 7. 8. 2011

3. 7. – 31. 7. 
ŽIVOT JAKO PROSTOR 
VZTAHŮ 
Výstava obrazů - MIROSLAV 

LENČEŠ  
Café Etage, Masarykovo náměstí 
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16. 7. – 4. 9. 
JAK DOSTAT LETIŠTĚ 
DO OBÝVÁKU?
Výstava Klubu plastikových mode-

lářů Jihlava.
Muzeum Vysočiny, 

Masarykovo nám. 57/58

21. 7. – 25. 9.  
PŘÍBĚH KA PKY
Putovní výstava přibližující život a 

vědeckou práci Jaroslava Heyrovské-
ho, nositele Nobelovy ceny za che-
mii.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

Masarykovo nám. 57/58

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

ského 10

do 28. 7.
FRA NTIŠEK DÖRFL 
– OBRA ZY
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

do 29. 7. 
Bohuslav Reynek: 
PASTELY Z PROVENCE
Trifoil, grafi cké papíry, Husova 10

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

mační centrum, Věžní 1

do 31. 7. 
ZA STROMY ROKU 2010
Výstava fotografi í Petra Francána.
Zoo Jihlava, informační centrum 

(hned za vstupní pokladnou).

do 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

do 25. 8. 
ČLOVĚK A LIDSKÉ TĚLO 
Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ 

Jihlava.
Hlavní budova Městské knihovny, 

Hluboká 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 31. 8. 
MILOŠ NĚMEC – KRA JINY 
OPRA VDOVÉ I SNOVÉ
Výstava obrazů.
Carlita – kavárna&květiny, 

U Brány 4

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

současnost 
Oblastní galerie Vysočina, Masary-

kovo nám. 24

do 18. 9. 
ALOIS PODLOUCKÝ 
Výstava představí tvorbu akademic-

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

Oblastní galerie Vysočina, Masary-
kovo nám. 24

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

do 30. 9. 
NIKDY ZCELA NEODEŠLI 
– JIHLAVŠTÍ NĚMCI
(SIE WAREN NIE GANZ FORT 

– IGLAUER DEUTSCHEN)
Výstava ke 20. výročí založení spol-

ku Dům Gustava Mahlera. Dům 
Gustava Mahlera, Znojemská 4

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

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

Zoo Jihlava, Nový vstupní areál – 
výstavní místnost

červenec 
ZVINO VA AFRICA
Výstava afrických dřevěných skulp-

tur ze Zimbabwe.
Zoo Jihlava, Africká vesnice Ma-

tongo, areál.

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

tongo, škola.

1. 7. – 31. 7.
KVĚTINOVÁ INSPIRA CE  
Výstava obrazů Jarmily Čerevkové 

zhotovené technikou suchého pas-
telu.

Kavárna Muzeum.
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Změna programu vyhrazena! 

Sobota 2. 7. 2011 
„Pávovské zahájení prázdnin“
Kulturní a sportovní den pro děti a 

dospělé v ATC Pávov Jihlava od 15 
hodin.

Úterý 5. 7. 2011  
„Jihlavský triatlon“
Mistrovství ČR v olympijském tri-

atlonu 2011. Prezence od 8 hodin v 
hlavní budově ATC Pávov Jihlava, 
od 9.30 hod. závody dětí a mládeže, 
hlavní závody od 11 hodin. 

Bližší info na htt p://www.bezecvy-
sociny.cz.

do 30. 9. v 11.00 a 15.00 
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. od 10.30
HADÍ STŘEDY V MATONGU 
Vyprávění o hadech a ještěrech 

včetně praktických ukázek. Každou 
středu od 10.30 v africké vesnici Ma-
tongo.

Zoo Jihlava

do 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.

1. 7. – 31. 8. 
KOMENTOVANÉ KRMENÍ 
ZVÍŘAT V ZOO
Každý den v průběhu letních 

prázdnin vám dovedou průvodci jih-
lavské zoo vybraná zvířata blíž, než 
jste zvyklí! V předem určené časy u 
vybraných druhů zvířat. 

Zoo Jihlava.

1. 7. ve 14.30 
KŘEST PŘÍLEŽITOSTNÉ 
DOPISNICE 
575. výročí vyhlášení basilejských 

kompaktát a slavnostní předání oce-
nění FEPA za aktivity na podporu 
fi latelie.

Velká gotická síň jihlavské radnice.

2. 7. v15.00
PÁVOVSKÉ ZAHÁJENÍ 
PRÁZDNIN
Kulturní a sportovní den pro dě-

ti a dospělé v ATC Pávov Jihlava od 
15 hodin. Pořadatel: TJ Sokol Bedři-
chov.

2. 7. – 3. 7. v 8.00
PRÁZDNINY ZAČÍNAJÍ 
V ZOO – SLÁMOVÁNÍ
První prázdninový víkend v zoo 

ve znamení rukodělných činností z 
přírodních materiálů a dalších do-
provodných činností. V 8.00 – 18.00 
hodin

Zoo Jihlava

3. 7. v 18.00
Ježkovy pohádkové neděle 
– POHÁDKA  Z KRKONOŠ
Divadlo Romaneto z Prahy, parkán 

u Brány Matky Boží od 18 hodin. 

6. 7.
LETNÍ KINO NA NÁMĚSTÍ
Cyklus deseti fi lmových večerů při-

nese fi lmy z české i zahraniční pro-
dukce. 

Vstupné: zdarma. 
Letní zahrádka kavárny Muzeum, 

Masarykovo náměstí, po setmění 
(cca po 21.00 hod.). 

7. 7.
FARMÁŘSKÝ TRH
Prodej zemědělských produktů z 

malých farem a výrobků řemeslníků 
z Vysočiny.

Masarykovo náměstí, po celý den. 

10. 7. 
VÝPRA VY S UROZENÝM 
RYTÍŘEM DAVIDEM 
Z KOCENSTEINU
Šermířská vystoupení (tajemné 

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

Jihlavské podzemí.

10. 7.
Ježkovy pohádkové neděle 
– O PRA ČLOVÍČKOVI
Divadlo Tramtárie z Olomouce, 

parkán u Brány Matky Boží od 18 
hodin. 

13. 7.
LETNÍ KINO NA NÁMĚSTÍ
Cyklus deseti fi lmových večerů při-

nese fi lmy z české i zahraniční pro-
dukce. Vstupné: zdarma. 

Letní zahrádka kavárny Muzeum, 
Masarykovo náměstí, po setmění 
(cca po 21.00 hod.). 

15. 7. 
CYRILOMETODĚJSKÝ 
JARMARK
Masarykovo náměstí.

17. 7. v 18.00
Ježkovy pohádkové neděle 
– KOSTĚJ NESMRTELNÝ
Divadlo Studna z Prahy, parkán u 

Brány Matky Boží od 18 hodin. 

20. 7.
LETNÍ KINO NA NÁMĚSTÍ
Cyklus deseti fi lmových večerů při-

nese fi lmy z české i zahraniční pro-
dukce. Vstupné: zdarma. 

Letní zahrádka kavárny Muzeum, 
Masarykovo náměstí, po setmění 
(cca po 21.00 hod.). 

21. 7. v 19.30
LETNÍ DEGUSTACE 
RŮŽOVÝCH VÍN
Úžasná vína, zajímavé informace 

o kultuře vína a netradičně prožitý 
večer v centru města – to je letní de-
gustace vín na velké letní zahrádce 
kavárny Muzeum. 

Masarykovo nám. 55. Nutnost re-
zervace předem na tel. čísle 732 652 
651.

23. 7. od 8.00
CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ 
SBĚRA TELŮ V ROCE 2011
Filatelie, numismatika, odznaky, 

pohlednice, fi gurky z čokoládových 
vajíček, telefonní karty, starožitnos-
ti, pivovarské suvenýry a jiné.  DKO 
Jihlava. 

24. 7. v 18.00
Ježkovy pohádkové neděle 
– KA ŠPÁRKOVY POHÁDKY
Divadlo TETA z Prahy, parkán u 

Brány Matky Boží od 18 hodin. 

27. 7.
LETNÍ KINO NA NÁMĚSTÍ
Cyklus deseti fi lmových večerů při-

nese fi lmy z české i zahraniční pro-
dukce. Vstupné: zdarma. 

Letní zahrádka kavárny Muzeum, 
Masarykovo náměstí, po setmění 
(cca po 21.00 hod.).

7. 7. v 16.00
ŠEUCOUSKÁ MUZIKA 
Promenádní koncert dechové hud-

by ze Skutče na Masarykově náměs-
tí. 

7. 7. v 18.00
KULTURNÍ LÉTO 
V PIVOVARSKÉ RESTAURA CI
Přehlídka regionálních skupin Ec-

lipse a Devět životů. 

14. 7. v 16.00 
STAVOVANKA 
Promenádní koncert netradiční 

chodské dechovky z Domažlic na 
Masarykově náměstí. 

14. 7. v 18.00 
KULTURNÍ LÉTO 
V PIVOVARSKÉ RESTAURA CI
Přehlídka regionálních skupin 

Cimpr Campr a Rocle. 

21. 7. v 16.00 
ZUBERSKÁ 6
Promenádní koncert dechové hud-

by ze Zubří na Masarykově náměstí. 

21. 7. v 18.00 
KULTURNÍ LÉTO 
V PIVOVARSKÉ RESTAURA CI
Přehlídka regionálních skupin Roc-

kefellervoice a Major Major.

2. 7. ve 21.00
BASS CAVE POPIS: 
Dscdrmr (142bpm crew), Funk 

Halen (Electronic Bitches), Mike 
(Space4djs), Jahrider (Zero rockers) 
STYL: dubstep, breaks, rave, electro, 
dnb.

Žižkova 98

16.7. v 19.00 
HAVANA MOCHITO PARTY
Moderní hudba s latino prvky, ta-

neční exhibice latino-breakdance 
tanečníků, HC buick, u kterého se 
můžete vyfotit, exkluzivní barman 
– fl airbartending show Havana City 
dekorace.

Tyršova 12 (bývalé kino Sokol)

5. 7.
ESCAPE FROMSICKNESS 
(Švýcarsko)

8. 7.
Sillage
/ M. Krumlov + mpdvojka/ Třebíč

15. 7.
LAST TIME, COOKIES, 
BETT ER LIFE, 
NÁHODNEJ VÝBJER

22. 7. 
ShpeeZ + hosté

Mostecká 10

BIJÁSEK 
– kino Dukla promítá dětem 

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

pohádek pro nejmenší diváky.
Vstupné 30 Kč

sobota 23. a neděle 
24. července / 15.30 / R
KUNG FU PANDA 2
USA 2011, širokoúhlá animova-

ná rodinná komedie, český dabing, 
cca 90 min.

Dvojnásobně pandastické.
Hrají v českém znění: Saša Raši-

lov, Otakar Brousek st., Nela Bou-
dová ad.

Režie: Jennifer Yuh
Mládeži přístupný. 
Vstupné 80 Kč

sobota 30. a neděle 
31. července / 15.30 / R
V PEŘINĚ
ČR 2011, komedie/hudební/ro-

dinný, cca 103 min.
Magický svět dobrých i zlých snů, 

který se ukrývá přímo v našich pe-
řinách, ožije v muzikálové pohádce 
F. A. Brabce.

Hrají: Lucie Bílá, Karel Roden, 
Bolek Polívka, Eliška Balzerová ad.

Režie: F. A. Brabec
Mládeži přístupný. 
Vstupné 80 Kč

E – kinosál Edison
R – kinosál Reform
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