
PANORAMATICKÝ pohled z věže tobogánu ve Vodním ráji. Parných dnů, kdy se koupaliště zcela zaplnilo lidmi, zatím 
nebylo mnoho. Foto: Lubomír Maštera

Město Jihlava spolupořádá
11. ročník Mistrovství ČR 

ve stromolezení
21. srpna ve Smetanových sadech.
(Více na str. 8)

Vedení města zve zájemce o 
Ježkovy pohádkové neděle

na Parkánu Brány M. Boží v Jihlavě 
31. července
POHÁDKY PRO VÁS
Divadlo Pohádka – Praha
7. srpna
SNĚHURKA 
Divadlo Koráb – Brno
14. srpna
BAJAJA
Divadýlko KUBA – Plzeň
21. srpna
O ŠEVCI KUBOVI
Divadélko Mrak – Havlíčkův Brod
28. srpna
O JEŽIBABÁKOVI
Divadelní společnost 
Josefa Dvořáka – Praha

Dále zveme milovníky dechových 
hudeb na 

Promenádní koncerty 
dechových hudeb 

Na Masarykovo náměstí Jihlava 

4. srpna
MALÁ LESANKA  
FRA NTIŠKA  KA RA FIÁTA
Dechová hudba z Humpolce
11. srpna
BRŤOVSKÁ ŠESTKA 
Dechová hudba 
z Brťova u Černé Hory
18.srpna
VENKOVSKÁ KA PELA
Dechová hudba 
ze Žďáru nad Sázavou
25. srpna
VYSOČANKA 
Dechová hudba z Brtnice
1. září
VESELÁ SEDMA
Populární dechová hudba 
z Nového Města na Moravě

Jihlava může rozšiřovat zoologic-
kou zahradu a zrekonstruovat zá-
kladní uměleckou školu. Město totiž 
bylo úspěšné s žádostmi o dotace na 
projekt Zoo pěti kontinentů, na kte-
rý ze zdrojů EU dostane až 100 mi-
lionů korun, na ZUŠ je připraveno 
téměř 60 milionů korun. 

Do roku 2015 se zoo rozroste o šest 
nových pavilonů a výběhů, „lidušce“ 
se navrátí vzhled z roku 1875, přibu-
dou nové učebny, sály a přístavba.

V zoo je nejblíže výstavbě výběh 
pro žirafy (Afrika), který budou mít 
návštěvníci na očích hned u vchodu 
do areálu. Navazovat bude expozice 
Austrálie pro klokany, emu, papouš-
ky či kasuáry – povahou sice nepříliš 
přátelské, ale divácky velmi atraktiv-
ní australské ptáky. Ve třetí části pro-
jektu se nové expozice dočkají afričtí 
primáti (mangabejové, kočkodani, 
guerézy) a přibude pavilon s babi-

rusami, gibony, jeřáby a případně i 
orangutany (pavilon Asie, rok 2012-
2013).

V závěrečné etapě bude stávající 
exotárium přestavěno na novou ex-
pozici plazů, což bude největší a nej-
nákladnější pavilon. Vnitřní uspořá-
dání bude v návštěvnících vyvolávat 
dojem pralesa, plášť budovy z mosaz-
ných plátů bude evokovat kůži plazů. 

„Tato stavba a také výběh pro hyeny 
budou v ideálním případě otevřeny pro 
veřejnost v roce 2015. Tím by byla his-
toricky největší investice do zoologic-
ké zahrady u konce,“ nastínil časový 
průběh rozsáhlého projektu primá-
tor Jaroslav Vymazal. 

K velkému projektu bude patřit i 
vybudování nových sociálních zaří-
zení, objeví se také automaty, v nichž 
si návštěvníci budou moci koupit kr-
mivo pro některá zvířata. 

 (Pokračování na str. 2)

Jihlava získala dotaci 
na rozvoj zoo a opravu ZUŠ
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Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:
   

61
38
99
29
33
62

37
-

55
7

163
Město Jihlava má k 30. 6. 2011 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  49 642 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci květnu 2011

Jihlava získala dotaci...
(Dokončení ze str. 1)
Budova ZUŠ projde rozsáhlou pře-

stavbou, po ukončení nabídne žá-
kům a učitelům nové prostory, škole 
se navrátí podoba z roku 1875. Pře-
stavba začne v podzimních měsících 
roku 2011.

Studie počítá s novou organizací 
vnitřních prostor, přístavbou v Lazeb-
nické ulici, využitím sklepení a také 
obnovou fasády podle situace z roku 
1875. Do štítu se tak vrátí původní 
dvojice lvů, pištci, antický sloup a vá-
zy a na fasádu nápis U zlatého lva. 

Při rekonstrukci dojde na nové roz-
dělení zbytečně velkých místností na 
účelnější menší učebny, vznikne ale i 
nový ateliér pod střechou, velký hu-
dební sál, nebo zvukově izolované 
zkušebny bubeníků či nahrávací stu-
dio atd. 

Rekonstrukce umožní praktičtější 
uspořádání výuky. ZUŠ působí v bu-
dově asi padesát let, za tu dobu zde 
kromě výměny střechy a drobnějších 
oprav větší údržba nebo oprava ne-
proběhla. 

 ZUŠ v Jihlavě patří s počtem cca 
1150 žáků k největším školám v kra-
ji. Pravidelně se na ni hlásí až třikrát 
více zájemců. Největší zájem je o vý-
uku hry na klavír a dechové nástroje. 
Atraktivní jsou výtvarné obory, velký 
zájem je o zpěv a tanec.   -lm-

V Jihlavě běží projekt s názvem „72 hodin“, ve kterém se 
mohou dobrovolníci zapojit do úprav města. Nyní se shro-
mažďují nápady, které se v podzimních měsících uskuteční. 

„Prvním nápadem je vyčištění a přemalování fasády budovy 
veřejných WC v letním kině v parku Malý Heulos, kterou bě-
hem několik dní po dokončení téměř kompletně postříkali spre-
jeři,“ řekl k akci mluvčí magistrátu Radek Tulis. 

Originální projekt s názvem 72 hodin vybízí především 
mladé lidi, aby poukázali na to, co se jim v Jihlavě nelíbí a 
co je potřeba opravit. Tím to ale nekončí. Dobrovolníci se 
mohou sami zapojit do oprav či náprav. Nyní probíhá sběr 
nápadů, po prázdninách se vybrané podněty uskuteční. 

„Cílem je upozornit na špatný stav konkrétních míst veřejného 
prostranství v Jihlavě. Každý může přijít s vlastním návrhem. 
Vybraná místa pak budeme s dobrovolníky upravovat či opravo-
vat. Akce potrvá právě sedmdesát dva hodin,“ popisuje záměr 
občanského sdružení Jejda… organizátor Martin Paclík. 

Prvním návrhem je přemalování fasády veřejných WC v 
areálu letního kina v Malém Heulose. Budova byla do něko-
lika dní od dokončení (říjen 2005) celá posprejovaná. Dob-
rovolníky bude organizovat sdružení Jejda, město Jihlavy 

vypomůže materiálem či nářadím. Další náměty je možné 
psát a telefonovat na e-mail coody@coody.cz a telefon 603 
183 603.

Dobrovolníci, kteří se zapojí do akce 72 hodin, budou pra-
covat zdarma, za svoji aktivitu však dostanou volný vstup do 
nově otevřeného lanového parku v jihlavské ZOO. 

Inspiraci našli pořadatelé v konání v Bratislavě. Před mis-
trovstvím světa v hokeji tam vyrazily desítky dobrovolníků 
do ulic, aby své město uklidily. Jednalo se o skupinu lidí, kte-
ří chtěli vylepšit obrázek Bratislavy tak, aby zanechala na fa-
noušcích příjemný dojem. Vše dělali zadarmo a s pocitem, 
že dělají dobrou věc pro své město. Projekt 72 hodin rovněž 
nabízí mladým lidem možnost zapojit se do budování měs-
ta, kde žijí. 

„Podobné projekty fungují v zahraničí a jsou úspěšné. Vím, že 
je dnes těžké mladé lidi pro něco nadchnout, ale pokud to má 
smysl a dobře jim to vysvětlíte, určitě se zapojí,“ věří Martin Pa-
clík. 

Akci organizuje občanské sdružení Jejda... město Jihlava 
akci zaštiťuje a podporuje materiálně. Akce se koná v rámci 
Evropského roku dobrovolnictví 2011. -lm-

Jihlavané mohou opravovat město

Od konce července je k dispozici v 
Jihlavě první stanice na stlačený zem-
ní plyn (CNG). Je v areálu Dopravní-
ho podniku města Jihlavy (DPMJ) v 
Brtnické ulici, má celodenní provoz a 
je určena nejen pro vozy městské hro-
madné dopravy, ale i pro běžný ko-
merční provoz. Stanici, a také první 
čtyři autobusy poháněné CNG, ofi -
ciálně uvedl do provozu primátor Jih-
lavy Jaroslav Vymazal a ředitel DPMJ 
Josef Vilím. 

„Provoz nových vozů je šetrnější k 
přírodě a zároveň výhodnější ekono-
micky, to nebývá obvyklé,“ jmenoval 
jeden z největších přínosů nových 
autobusů primátor Jaroslav Vymazal. 
„Vozy zvyšují komfort městské hro-
madné dopravy v Jihlavě, platí to i pro 
cestující se zdravotním hendikepem“, 
dodal primátor. 

„Do poloviny roku 2012 vyměníme 
poslední staré autobusy za šest těchto vo-
zů, náš vozový park tak bude kompletně 

nízkopodlažní, bezbariérový,“ upřesnil 
ředitel DPMJ Josef Vilím. Přítomnost 
první stanice CNG ve městě může 
být impulsem pro další podniky i ve-
řejnost pro pořízení vozidel s tímto 
pohonem, řada automobilek nabízí 
svoje produkty i s motory spalujícími 
právě CNG.

Regionální rada regionu soudrž-
nosti NUTS II Jihovýchod přiznala 
jihlavskému dopravnímu podniku na 
nákup nových vozidel dotaci ve vý-
ši 40 procent, tedy asi 20,4 milionu 
z celkové částky 51,4 milionů korun. 
Stavbu plnicí stanice v hodnotě asi 12 
milionů korun bez DPH hradil do-
pravní podnik z vlastních prostředků. 
Autobusy na základě výběrového ří-
zení dodala fi rma Iveco, plnící stanici 
postavila fi rma Bonett  Bohemia. 

Získání dotace na nákup autobusů 
na plyn není jediným úspěchem do-
pravního podniku. Organizace z ev-
ropských zdrojů postupně obnovuje 

také trolejbusy, do konce roku 2011 
jich bude do provozu uvedeno třia-
dvacet. „Celkem se nám podařilo z fon-
dů EU získat více než 300 milionů ko-
run,“ sečetl částky dotací ředitel Josef 
Vilím. 

Dopravní podnik je akciová společ-
nost, 100 procent akcií vlastní Statu-
tární město Jihlava. Podnik provozuje 
29 městských autobusů a 32 trolejbu-
sů, které ročně najedou 2,5 milionu 
kilometrů, zaměstnává 180 lidí.

Ke zkvalitnění MHD a odstraňová-
ní barier přispívá i město Jihlava, kte-
ré loni uskutečnilo projekt bezbarié-
rových úprav třiceti zastávek MHD, 
další zastávky se upravily v rámci ji-
ných projektů (revitalizace sídlišť ne-
bo místních částí apod). Město Jihla-
va také buduje bezbariérové trasy (od 
psychiatrické léčebny do sídliště Bře-
zinky), nebo postupně odstraňuje ba-
riéry na přechodech pro chodce.

 -lm-

MHD má první čtyři vozy
poháněné zemním plynem

PRIMÁTOR MĚSTA Jaroslav Vymazal natankoval stlačený zemní plyn do autobusu při otevření CNG stanice v jihlav-
ském dopravním podniku. Stanice je k dispozici 24 hodin denně veškeré  motoristické veřejnosti.  Foto: archiv MMJ

V neděli  31. července 2011 v 10.00 
hodin proběhne tradiční vzpomínkové 
setkání u Smírčích kamenů v Tyršově 
ulici v Jihlavě. Pieta je věnována obě-
tem justičních vražd politických vězňů 
padesátých let, popravených ve vězni-
ci Krajského soudu v Jihlavě v letech 
1950 až 1952. Akci předchází mše v 
kostele sv. Ignáce na Masarykově ná-
městí v Jihlavě v 8.30 hodin. -lm-
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Automobilová doprava je problé-
mem v každém a zvláště historickém 
městě, jako je Jihlava. Specifi kem je 
nedostatek parkovacích míst. Jihlava 
se touto záležitostí již dlouhodobě za-
bývá a tak jsme požádali o informace 
náměstka primátora Josefa Kodeta. 

Město si provedlo několik analýz 
na téma doprava. Co z nich vyplý-
vá?

Z prováděných analýz vyplynulo, že 
největší nutnost je přednostně řešit 
parkování v historickém centru města 
a jeho nejbližším okolí. 

Od roku 2006 jsme prověřovali 
všechny vhodné lokality pro zvýšení 
kapacity parkovacích stání a po zváže-
ní všech pozitiv a negativ byla vybrána 
lokalita pro stavbu parkovacího domu 
v ulici Tř. Legionářů. 

V této době se už mezi zastupite-
li nediskutovalo o nutnosti výstavby 
parkovacího domu, ale o jeho tech-
nickém řešení, tj. zda má být klasický 
nebo automatizovaný, a o způsobu fi -
nancování, tj. zda vlastními fi nanční-
mi zdroji, pomocí dotací nebo využi-
tím cizího kapitálu. 

Tyto otázky měly svůj vývoj…?
Nejprve zastupitelstvo města po 

zpracování „Analýzy a návrhu tech-
nického řešení způsobu fi nancová-
ní parkovacího domu v Jihlavě“ PPP 
Centrem v roce 2009 schválilo reali-
zaci parkovacího domu formou kon-
cesní smlouvy, tj. za využití cizího ka-
pitálu. 

Po provedení dalších analýz o formě 
výstavby nově zvolení zastupitelé zru-
šili možnost realizace za účasti cizího 
kapitálu. 

V té době se nepochopitelně rozvi-
nula další diskuse o potřebnosti vý-
stavby parkovacího domu. Doufám, 
že tuto diskusi zastupitelé defi nitivně 
ukončili na svém posledním zasedání 
přijetím usnesení, kterými schválili 
záměr výstavby parkovacího domu 
jako investici města pomocí úvěru a 
budoucí provozování samotným měs-
tem. 

Splácení úvěru by tedy mělo být 
z výnosu parkovacího domu?

Takto nastavený způsob realizace 
předpokládá splácení úvěru potřebné-
ho pro výstavbu příjmy z provozování 
celého systému parkování ve městě. 

Výstavbě bude předcházet další ana-
lýza koncepce parkování v dané loka-
litě. Z té by měla vyplynout případná 
opatření, která splní požadavky dotče-
ných orgánů státní správy potřebná 
pro vydání stavebního povolení a také 
organizace parkování a způsob regula-
ce. 

Vyřeší stavba parkovacího domu 
ve městě problémy s nedostatkem 
parkovacích míst?

Realizace výstavby nevyřeší pro-
blém parkování v celé Jihlavě, ale na-
pomůže řešení tohoto problému pro 
návštěvníky města a obyvatele v blíz-
kém okolí centra. Nutnost postupné-
ho řešení parkování ve městě je pod-
pořena i statistikou, která vykazuje za 
poslední 4 roky nárůst registrovaných 
automobilů na Jihlavsku o 30%. 

Ještě poprosím o informace o vý-

Parkovací dům a dopravní terminál

stavbě dopravního terminálu…
Výstavba dopravního terminálu u 

městského nádraží ČD je jedna z dů-
ležitých dopravních staveb ve městě. 
Již před více než 5 lety se město zabý-
valo možností převést část dopravy z 
přetížené ulice Fritzovy na novou ko-
munikaci podél městského nádraží. 

Tehdy projekt ztroskotal na vyso-
kých pořizovacích nákladech na stav-
bu, fi nančních nárocích ČD v souvis-
losti s majetkovým vypořádáním a s 
požadavkem armády ČR na přesun 
nákladové rampy do oblasti Pávova, 

což by město jako investora přišlo na 
téměř 80 mil. Kč. 

S prvním návrhem dopravního 
terminálu přišel kraj?

Ano. Uvítali jsme koncem roku 
2009 návrh Kraje Vysočina a ČD na 
spolupráci při realizaci projektu „Vý-
stavba dopravního terminálu – měst-
ské nádraží Jihlava“. 

Prvotním záměrem bylo realizovat 
společný projekt, který by v tomto 
prostoru zrealizoval již dříve zamýš-
lenou komunikaci podél městského 

nádraží, vybudování nového auto-
busového nádraží, zavedení městské 
hromadné dopravy a vybudování 
parkovacích stání. Součástí projekto-
vého záměru byla také rekonstrukce 
výpravní budovy ČD. Zároveň vedle 
tohoto projektu, který předpokládal 
fi nancování za podpory fondů EU, 
byla diskutována možnost dalšího 
projektu Správy železniční dopravní 
cesty na revitalizaci městského ná-
draží v hodnotě cca 850 mil. Kč.

Z těchto rozsáhlých plánů ale na-
konec sešlo. Proč?

Jako další možný účastník projek-
tu byla přizvána společnost ICOM 
transport, vlastník stávajícího auto-
busového nádraží. Při projednávání 
dalšího postupu na přípravě celého 
projektu a po konzultaci s Úřadem 
regionální rady, který administruje 
dotace z regionálního operačního 
programu se ukázalo, že čerpání do-
tací uskupením tak různorodých sub-
jektů je nereálné. 

Zároveň se ukázalo, že výše čer-
pání fi nančních prostředků v tomto 
plánovacím období je již omezená a 
nepokryla by požadavky projektu v 
potřebné výši. Proto probíhají další 
jednání, jejichž výsledkem by mělo 
být postupné řešení záměru vybudo-
vání terminálu. 

Postupovat se tedy má po eta-
pách?

V současné době připravují ČD re-
konstrukci výpravní budovy a město 
připravuje projekt na realizaci „0. eta-
py terminálu“ v ceně přes 50 mil. Kč. 

Ta v sobě zahrnuje úpravu předná-
dražního prostoru, tj. úpravu části 
ulice Tř. Legionářů, realizaci světel-
né signalizace na křižovatce Tř. Le-
gionářů – Fritzova, parkovací stání a 
zavedení trolejového vedení. Na tu-
to část se město chystá podat žádost 
o fi nanční dotaci na podzim tohoto 
roku. 

O realizaci dalších etap projek-
tu, jejichž provedení je podmíněno 
možností čerpání dotací v příštím 
plánovacím období (po roce 2013) 
a dohodou o společném postupu zú-
častněných subjektů, se v současné 
době jedná. 

Konečné řešení by mělo vedle ob-
jektů uvedených v 0. etapě obsahovat 
vybudování autobusového nádraží 
a komunikace podél městského ná-
draží z ulice Jiráskovy (od Ferony) na 
okružní křižovatku v ulici Havlíčkova 
(u Rozkvětu).

Samotná realizace „0. etapy“ má 
pro tuto část našeho města velkou 
důležitost, vzhledem k současnému 
stavu, který v žádném případě neod-
povídá jeho významu. -lm-

AUTOBUSOVÉ, městské a hlavní vlakové nádraží v současné podobě nevyho-
vují krajskému městu. Vše by měl řešit dopravní terminál v prostoru městského 
nádraží. Druhý snímek zespodu ukazuje prostor pro výstavbu oarkovacího domu. 
 Foto: Lubomír Maštera
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Dům dětí a mládeže (DDM), který 
dosud zřizoval kraj, přejde pod zři-
zovatelské funkce města. Rozhodli o 
tom městští zastupitelé na svém jed-
nání.

Více o budoucím zřizování DDM 
ví náměstek primátora Rudolf 
Chloupek, proto jsme mu položili 
několik otázek k této problematice. 

Co zastupitelé města vzhledem 
k DDM schválili?

Poslední dvě jednání zastupitel-
stva se zabývala převzetím zřizova-
telských funkcí k Domu dětí a mlá-
deže Jihlava městem Jihlava od kraje 
Vysočina. Byl schválen záměr zřídit 
příspěvkovou organizaci, zřizova-
cí listina a návrh smluv potřebných 
k převodu majetku. 

Činnost DDM jako městské pří-
spěvkové organizace bude zahájena 
k 1. 1. 2012. S tím souvisí i vyhláše-
ní konkurzu na ředitele DDM. Do 
konce tohoto roku bude ještě DDM 
fungovat jako krajská organizace. 
Z pohledu účastníků zájmové čin-
nosti je převod formální záležitostí 
a změnu během roku nijak výrazně 
nepocítí. 

Proč kraj převádí DDM (a v ne-
dávné době i ZUŠ a speciální ško-
ly) do zřizovatelské pravomoci ob-
cí?

To je otázka spíše pro úředníky od-
boru školství kraje a krajské politiky, 
kteří měli školství a výchovu na sta-
rost. Faktem je, že tento proces byl 
zahájen hned po vzniku krajů v roce 
2000. 

Tehdejší (a koneckonců i sou-
časná) legislativa umožňovala, aby 
zřizovatelem DDM (i jiných škol a 
školských zařízení) byla obec ne-
bo kraj. Postupně tak byly všechny 
DDM a ZUŠ v kraji Vysočina převe-
deny na organizace zřizované obcí, 
jihlavský DDM je posledním, který 
ještě převeden nebyl. Uváděným dů-
vodem je to, že DDM slouží téměř 
výhradně pro děti a mládež daného 
města a nemá tedy charakter krajské 
organizace.

Jak to bylo dříve?
Dům dětí a mládeže (a podíváme-

li se do dávnější minulosti Dům pio-
nýrů a mládeže) slouží pro zájmovou 
činnost dětí, mládeže a v poslední 
době i dospělých a předškolních dě-
tí několik desítek let. Pamětníci vě-
dí, že dlouhá léta fungoval v Křížové 
ulici (dnes je v objektu Soukromá 
střední škola grafi cká). Zřizovatelem 
býval stát prostřednictvím ONV. 

Se vznikem odvětvového řízení ve 
školství a vzniku školských úřadů 
došlo k rozdílům – některé DDM 
byly zřízeny obcí, jiné školským úřa-
dem. Záleželo vždy na stanovisku 
příslušné obce. V Jihlavě takto byla 
městem zřízena zvláštní škola, nao-
pak DDM a ZUŠ byla zřízena Škol-
ským úřadem Jihlava. Rozhodujícím 
pohledem tehdy zřejmě bylo vlast-
nictví objektů, ve kterých byla tato 
zařízení umístěna.

Čas však přinesl další změny – za-

Dům dětí a mládeže – nová 
příspěvková organizace města

řízení se stala právními subjekty, do-
šlo k přestěhování do jiných objektů. 
DDM se tak přestěhoval do bývalé 
mateřské školy, jejíž budova přestala 
provozu MŠ vyhovovat a později mu 
přibyla budova bývalé ZŠ Brněnská. 
Oba objekty jsou majetkem města.

Organizace, které byly zřizovány 
školskými úřady s okresní působnos-
tí, v rámci reorganizace státní správy 
přešly automaticky na krajské úřady. 
A zde je třeba hledat počátek nechu-
ti kraje nadále tyto místní organizace 
zřizovat, neboť na rozdíl od střed-
ních škol, které byly před rokem 
1989 řízeny tehdejšími KNV, nebyly 

nikdy dříve DDM, ZUŠ apod. kraj-
skými organizacemi.

Proč se město ke zřízení DDM 
hlásí?

Dům dětí a mládeže považujeme 
za potřebné zařízení pro realizaci 
volnočasových aktivit dětí a mláde-
že. Má tak velký význam jednak pro 
rozvoj talentovaných dětí, jednak 
působí preventivně tím, že dětem 
poskytuje možnost smysluplně trá-
vit volný čas. 

DDM nabízí ale zájmové aktivity 
i dospělým lidem a pomáhá řešit i 
problémy rodičů na rodičovské do-

volené zřízením zájmových aktivit 
pro předškolní děti v rámci aktivit 
Sluníčko a Macík.

Kromě pravidelné zájmové čin-
nosti DDM organizuje prázdnino-
vé tábory pro děti a mládež a nabízí 
organizaci školních výletů na svoje 
základny v Brtnici a Smrčné nad Sá-
zavou.

DDM je rovněž organizátorem řa-
dy kulturních, sportovních a dalších 
akcí v Jihlavě a v neposlední řadě je 
garantem předmětových olympiád a 
soutěží pro žáky ZŠ a organizátorem 
Dětského parlamentu.

Není účelem tohoto článku de-
tailně popisovat veškerou činnost 
DDM, věřím však, že tento stručný 
popis přesvědčí čtenáře, že DDM 
má v Jihlavě svoje místo a význam 
pro děti, mládež i jejich rodiče a dal-
ší občany.

Nestačí kroužky na základních 
školách?

Odbor školství, mládeže a tělový-
chovy i já osobně jsme se zabývali 
rozborem zájmové činnosti a dospě-
li jsme k závěru, že jednak jsou seg-
menty zájmové činnosti, které školy 
z důvodů personálních i materiálních 
pokrýt nemohou, jednak je činnost 
kroužků výhradně omezena na žáky 
dané školy, nabídka tedy neslouží 
případným dalším zájemcům. Nepo-
kryty by však zůstaly další významné 
aktivity, které DDM zajišťuje.

A co bude dál?
Jak už bylo uvedeno, od 1. ledna 

2012 bude DDM městskou příspěv-
kovou organizací. Do majetku města 
bude převedeno veškeré vybavení 
včetně základen. 

Město získá lepší možnost ovliv-
ňovat činnost DDM podle svých 
představ, co se týká zajištění zájmové 
činnosti, která je ve městě požado-
vána i společensky žádoucí. Získá i 
významného partnera pro organizo-
vání akcí zájmového charakteru, kte-
ré osloví děti i mládež nijak neorga-
nizovanou, která může být zdrojem 
problémového chování. 

Na druhé straně to bude zname-
nat zvýšení výdajů na provoz (i když 
budou do jisté míry kompenzovány 
příspěvkem kraje na zájmovou čin-
nost). 

Není žádným tajemstvím, že inves-
tice do DDM nebyly v posledních 
letech nijak závratné (zřejmě i pro-
to, že budovy jsou majetkem města, 
kdežto zřizovatelem byl kraj). Pokud 
tedy město najde prostředky k vý-
raznému zlepšení prostředí v DDM, 
bude investovat do svého (tak jako 
to činí v případě ZUŠ, škol a mateř-
ských škol).

Hodně bude pochopitelně zále-
žet na vedení a pracovnících DDM, 
jak dokážou svojí nabídkou oslovit 
veřejnost. V každém případě by ale 
mělo dojít k lepší spolupráci města a 
DDM v zájmu vytvoření odpovídají-
cího prostředí a bohaté nabídky vol-
nočasových aktivit pro děti, mládež i 
dospělé občany Jihlavy a využití na-
bytého i rozšířeného majetku. -lm-

TAKÉ na ZŠ a MŠ v Jihlavě může mládež rozvíjet svoje dovednosti a sportovní 
vyžití.  Foto: Lubomír Maštera

DŮM DĚTÍ a mládeže v Jihlavě přechází do správy města. 
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 (Stránku připravil –lm-) 

NOVÉ SEZENÍ NA STADIONU. Bezmála patnáct stovek nových sedadel bude 
nově osazeno na Horáckém zimním stadionu. Nová sedadla jsou v provedení ba-
rev červené a žluté.

ROZKOPANÉ BŘEZINKY. Na sídlišti Březinova se již zase kope. Důvodem je 
tentokrát pokládka kabelů kolem části nové cyklostezky.

STÁNKY POD PŘÍSTŘEŠKY. Na městské tržnici se objevily modré slunečníky 
nad stánky prodavačů.

VYSOČINOU NA KOLE. Z Masarykova náměstí v Jihlavě v červenci vyrazili 
na cestu účastníci akce Vysočinou na kole. Trasa regionem je rozdělena do osmi 
jednodenních etap, do kterých se mohou zapojovat cyklisté libovolně podle svých 
možností a schopností. První etapa z Jihlavy končila v Třešti. Letos se poprvé k 
akci připojil i primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal.  Informace o akci a trasách na 
www.vysocinaounakole.cz.  Foto: archiv MMJ

REKONSTRUKCE MŠ. V plném proudu je práce v mateřské škole v Jihlavě - An-
tonínově Dole. Do října přibudou dvě nové třídy po pětadvaceti dětech, celková 
kapacita mateřinky tedy bude sto dětí. Budova zároveň prochází rekonstrukcí, vy-
mění se okna, zateplí stěny atd., náklady jsou cca 7,8 milionů korun. Dalších 50 
míst přibude na jaře v rekonstruované školce v Jarní ulici, a od října 2012 bude 
50 nových míst v Resslově ulici. Unikátní mateřinka pro dvacet dětí vzniká také 
v Jihlavě – Zborné. Jmenuje se Dětský lesní klub Hájenka, odlišná bude zaměře-
ním na přírodu a pokud možno co nejčastějším pobytem dětí venku. Dalších asi 
50 míst vznikne v prostorách domova mládeže Na Stoupách, po rekonstrukci bu-
de vyšší kapacita o 25 míst v mateřské školce Kollárova. Od září 2012 bude 100 
míst v ZŠ Nad Plovárnou.

ZÁZEMÍ PRO HEROLTICKÉ. V části města Jihlava - Heroltice se upravuje tzv. 
objekt občanské vybavenosti. Budova využívaná osadním výborem, dobrovolný-
mi hasiči a například také jako volební místnost už vyžadovala opravu a rozšíření. 
Buduje se přístavba s novým vstupem do objektu, sociální zařízení a sklad, upraví 
se vnitřní dispozice, doplní sítě a osvětlení, budova se částečně zateplí.  „Objekt už 
rekonstrukci potřeboval. Přesněji řečeno si lepší zázemí pro svoje činnosti zasluhují 
Heroltice,“ řekl k investici primátor Jaroslav Vymazal a připomněl, že v Herolticích 
působí jedna ze čtyř jihlavských jednotek dobrovolných hasičů. Rekonstrukce přijde 
na necelý jeden milion korun, hotová bude koncem září.

JIHLAVSKÁ POUŤ. Minulý měsíc přinesla na Masarykovo náměstí poprvé no-
vou atrakci – aquazorbing. Novou atrakci, kdy se po vodní ploše prohání člověk 
v nafouknuté umělohmotné kouli, samozřejmě vyzkoušely nejprve děti.
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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 
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Dlouho očekávanou rekonstrukcí prochází ulice Kollárova v Jih-
lavě. Úsekem mezi Sokolovskou a Havlíčkovou ulicí se už nebude 
projíždět po dlažebních kostkách, ale po asfaltu. 

Úpravám na povrchu budou předcházet opravy kanalizace a vo-
dovodů. Vznikne 60 metrů nového chodníku směrem k hlavnímu 
vlakovému nádraží, původní chodníky se předláždí, také místa pro 
stání aut budou nově vydlážděna. Projekt pamatuje na obnovu ve-
řejného osvětlení včetně osvětlení přechodů pro chodce. 

Upravovaný úsek je dlouhý asi 400 metrů. Po dobu stavby bude 
ulice Kollárova podle potřeb částečně nebo úplně uzavřena, objízd-
ná trasa povede po ulicích Havlíčkově a Jiřího z Poděbrad.

Dodavatelem stavby je fi rma Eurovia, která ve výběrovém řízení 
nabídla nejnižší cenu 7,2 milionu korun bez DPH. Hotovo podle 
smlouvy musí být do května 2012, v případě příznivého počasí ale 
dodavatel odhaduje dokončení ještě v roce 2011. -lm-

Na Kollárce se bude jezdit po asfaltu

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

Vyznačená 
objížďka 

Kollárovy ulice

VLNOBITÍ dlažby na Kollárově ulici rozzuřilo nejednoho řidiče, ale 
tomu je konec. Ulice prochází rekonstrukcí. Foto: Lubomír Maštera
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Jihlava je zařazena v projektu Zdravé město a 
tak by pohybová aktivita pro Jihlavany měla být 
samozřejmostí. Jistě tak bude uvítána soutěž 
s názvem S pohybem každý den.

Přetiskujeme v plném znění slova Lenky Ma-
rečkové, koordinátorky projektu Zdravé město, 
k této soutěži.

„Pro některé z Vás heslo „S pohybem každý den“ 
zní jako samozřejmost, kdy jen co doběhnete domů, 
už sedáte na kolo nebo rychle za kamarády na fot-
bal. Ale mnozí přijdou vyčerpáni z práce a energie 
na další pohyb už nezbývá, nebo rodinné povinnosti 
nás zaměstnávají až do pozdních hodin, kdy už ne-
ní čas na nějaké sportování nebo cvičení.

Bohužel situace v České republice začíná být alar-
mující, protože lidí s nadváhou rapidně přibývá. 
Každý třetí obyvatel trpí nadváhou a již každý pá-
tý obezitou. Na zvýšenou tělesnou hmotnost má vliv 
především nerovnováha mezi příjmem a výdejem 
energie. 

Pravidelná tělesná aktivita nám přináší důležité 
tělesné, duševní, ale i sociální výhody, a to si mnozí 
z nás zpočátku neuvědomují. Zdravotní problémy 

způsobené nadváhou se dostavují až za relativně 
dlouhý čas, protože nějaké to kilo navíc zpočátku 
nebolí.

Výhody pravidelné tělesné aktivity pro naše 
zdraví jsou zřejmé a vědecky potvrzené, ale přes-
to počet obézních dospělých i dětí roste a o obe-
zitě už se hovoří jako o epidemii nepřenosného 
onemocnění.

Tento alarmující stav by rádi pomohli změnit od-
borníci ze Státního zdravotního ústavu, a proto již 
čtvrtým rokem realizují soutěž „S pohybem každý 
den“, jejímž úkolem je motivovat osoby všech věko-
vých kategorií k pohybu.

Je čas prázdnin a dovolených, a proto bychom 
mohli pro sebe udělat něco navíc, zvláště když na se-
be v průběhu roku nemáme dostatek času. Využijte 
příležitosti a připojte se do soutěže, nejenže uděláte 
něco důležitého pro své zdraví, ale můžete vyhrát i 
zajímavou cenu od sponzorů soutěže. 

Jak se přihlásit do této soutěže? Zájemci se mohou 
do 15. září 2011 připojit k soutěži elektronicky na 
www.szu.cz. Po zaregistrování si soutěžící budou 
zapisovat body za svoji pohybovou aktivitu a v pří-

padě, že splní podmínky soutěže, budou zařazeni 
do slosování o hodnotné ceny. Výherci budou vyhlá-
šeni v listopadu 2011.

Myšlenku soutěže podporují významní partneři 
projektu, k nimž patří např. trojnásobná olympij-
ská vítězka v běhu na lyžích Květa Pecková–Jeriová 
a světová rekordmanka v běhu na 800 m Lída For-
manová. I ony si totiž uvědomují vážnost situace, 
kdy se lidé pohybu věnují čím dál méně.

Podobné aktivity podporuje i město Jihlava 
prostřednictvím projektu Zdravé město a místní 
Agendy 21. 

Ve spolupráci s místními organizacemi pravi-
delně pořádá kampaně, které podporují zdravý 
životní styl. Jedná se např. o Světový den bez ta-
báku, Světlo pro AIDS, Jihlavský den zdraví a Ev-
ropský týden mobility.

Nebojte se proto udělat něco pro své zdraví a fy-
zickou kondici i Vy a zařaďte pohybovou aktivitu 
do Vašeho denního režimu.

A na závěr si pamatujte, že jakákoli aktivita je 
lepší než žádná!“

 (Dle podkladů magistrátu –lm-)

Soutěž S pohybem každý den

Celkem 3.930 stromů v jihlavských 
parcích, ulicích a školních zahradách 
projde ozdravnými zásahy - právě 
začal projekt Revitalizace městské 
zeleně v Jihlavě. Do prosince 2013 
budou obyvatelé Jihlavy moci vidět 
práci tzv. stromolezců, kteří z korun 
odstraňují nemocné a suché větve 
nebo jinak ošetřují stromy.

Práce začala ve Smetanových sa-
dech, poté budou ošetřeny nejpro-
blematičtější stromy v ul. Gorké-
ho, U Skály a dále budou postupně 
ošetřovány stromy v zahradách ma-
teřských a základních škol. „V roce 
2012 předpokládáme ošetření stromů 
v městských parcích a některých ulič-
ních stromořadích, v roce 2013 bude 
ošetřen zbytek stromořadí a hřbitovy. 
Harmonogram prací bude upřesňo-
ván,“ uvedla vedoucí oddělení služeb 
v životním prostředí Martina Grego-
rová. 

Po dobu realizace se budou na 
ošetřovaných místech vyskytovat 
dočasná omezení pro návštěvníky  
parků, parkování, případně dočasná 
omezení silničního provozu.  Oře-
zané větve pracovníci fi rmy kupí na 
hromady dostupné pro techniku,  
nejpozději do dvou dnů od dokon-
čení prací v lokalitě zajistí magistrát 
jejich odvoz.

Stromy, které projdou odborným 
zásahem, jsou vybrány na území ce-
lého města. Nejvíce je jich v parcích, 
dále ve stromořadích, areálech škol, 
na volných plochách a hřbitovech. 
Udržitelnost projektu je deset let. 
„To mimo jiné znamená, že strom, kte-
rý v rámci projektu ošetříme, nesmíme 
po dobu deseti let odstranit třeba kvůli 
stavbě,“ doplnila Katarína Ruschková.

Úroveň péče o zeleň v Jihlavě se v 
posledních letech výrazně zvýšila. „Je 
tu dluh z minula, kdy se zeleni nevě-
novala pozornost, kterou vyžaduje a 
zasluhuje. Jestli chceme mít zdravé a 

Zeleň v Jihlavě prochází velkou 
ozdravnou kúrou také pomocí pily

V KORUNÁCH jihlavských stromů budou znít motorové pily. Městským stromům to rozhodně prospěje a trochu hluku bu-
dou muset Jihlavané vydržet. Foto: archiv MMJ

bezpečné stromy, je nutné o ně sys-
tematicky a dlouhodobě pečovat,“ 
uvedl k motivu rozsáhlé revitalizace 
tajemník magistrátu města Jihlavy 
Lubomír Dohnal a připomněl, že z 
důvodu lepší péče o zeleň vzniklo na 
odboru životního prostředí oddělení 
služeb v životním prostředí, které se 
právě této problematice věnuje. 

V Jihlavě roste asi 30 tisíc stro-
mů, z toho dvě třetiny na pozem-

cích města. Všechny jsou zapsány v 
tzv. pasportu zeleně, ve kterém se 
průběžně sleduje stav, věk, všechny 
provedené zásahy a další informa-
ce, které úřadu pomáhají ve správě 
stromů. „Samotná existence pasportu 
byla jednou z podmínek pro získání 
dotace. Ta městu pomůže uskutečnit 
alespoň část dlouhodobých plánů v 
péči o zeleň. Chceme mít zdravé měs-
to, o zeleň je nutné se starat a rozvíjet 

ji,“ řekl k revitalizaci primátor Jaro-
slav Vymazal. 

Na fi nancování projektu byla zís-
kána dotace 90% z operačního pro-
gramu Životní prostředí. Výběrové 
řízení na dodavatele vyhrála společ-
nost Treewalkers cenou 4.492.011,- 
korun bez DPH. Technický dozor 
rovněž na základě výběrové řízení 
provádí společnost SAFE TREES.

 -lm-
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Magistrát města Jihlavy, obecní živnostenský 
úřad upozorňuje na nové povinnosti podnikatelů, 
kteří nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají 
spotřebitelský úvěr.

Od 1. 7. 2011 došlo z. č. 180/2011 Sb. k rozšíře-
ní působnosti fi nančního arbitra, který je specifi c-
kým státním orgánem určeným pro řešení vyme-
zeného okruhu sporů mezi zákonem uvedenými 
osobami, i na oblast spotřebitelského úvěrování. 

Noví podnikatelé v oblasti spotřebitelského úvě-
rování mají povinnost nejpozději ke dni, od něhož 
jsou oprávněni vykonávat tuto činnost na základě 
živnosti vázané „Poskytování nebo zprostředková-
ní spotřebitelského úvěru“, poskytnout fi nanční-

mu arbitrovi své zákonem dané identifi kační úda-
je např. obchodní fi rmu, sídlo, jméno a příjmení, 
místo podnikání, příp. kontaktní osobu apod.

Stávající podnikatelé, kteří provádí nabízení, po-
skytování nebo zprostředkování spotřebitelského 
úvěru na základě svého živnostenského oprávnění 
ať již k živnosti vázané „Poskytování nebo zpro-
středkování spotřebitelského úvěru“, či živnosti 
volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v pří-
lohách 1 až 3 živnostenského zákona“, mají povin-
nost poskytnout fi nančnímu arbitrovi své záko-
nem dané identifi kační údaje nejpozději do 1. 10. 
2011. 

Tuto informační povinnost mohou splnit i na 

formuláři vydaném arbitrem, který je zveřejněn 
na internetových stránkách www.fi narbitr.cz. 

Finančnímu arbitrovi je nutné rovněž bez zby-
tečného odkladu písemně oznamovat změny ve 
sdělených údajích. 

Za nesplnění informační povinnosti může arbitr 
uložit pokutu až do výše 1.000.000 Kč, přičemž ří-
zení o uložení pokuty lze zahájit do jednoho roku 
ode dne nesplnění povinnosti. 

Kontakt: 
Finanční arbitr ČR, Washingtonova 25, 110 00 

Praha 1. Telefon 221 674 600. E-mail: arbitr@fi -
narbitr.cz

 (Dle podkladů magistrátu –lm-)

Nové povinnosti podnikatelů

Bazén Rošického prošel v červenci 
odstávkou. Mimo provoz byla také 
sauna.

V době uzavření se prováděly ma-
lířské a natěračské práce, oprava 
dlažby na bazéně a údržba strojovny. 
Dále se v době odstávky vypustily a 
vyčistily bazénové vany a akumu-
lační jímky. Provedla se komplexní 
údržba a drobné opravy technologie, 
které se nedají dělat za provozu.

Zásadní ale jsou opravy podlahy 
v malé tělocvičně, které budou stát 
zhruba 400.000,-Kč a výměna dveří 
do bazénových šaten za 200.000,-Kč. 
Dále to bude výměna dlažby v pro-
storu sauny za 80.000,-Kč.

Všechny tyto výměny a opravy byly 
naplánovány s odborem správy realit 
a uvedené částky budou hrazeny z 
rozpočtu města Jihlavy.  

Odstávka  by měla trvat do 5. 8., 
provoz bude zahájen opět od 6. 8. 
takzvaným „Letním režimem“ s ote-
vírací dobou pro veřejnost denně od 
10.00 do 18.00 hodin, který potrvá 
až do 31. 8. 2011.

Po otevření bazénu E. Rošického 
budou k dispozici pro návštěvníky 

Odstávka krytého bazénu E. Rošického

NÁHRA DOU za zavřený bazén Rošického slouží Vodní ráj, zvláště při sluneč-
ném počasí. Foto: Lubomír Maštera

Nezisková organizace ASEKOL 
od července spustila dlouhodobý 
projekt Věnuj počítač. Jde o akci na 
podporu sběru a recyklace počítačů 
a notebooků z fi rem po celé České 
republice. Firmy podle výzkumu to-
tiž až v 80 % případů nakupují nové 
zařízení mnohem dříve, než staré 
skutečně doslouží. Tyto funkční pří-
stroje chce ASEKOL po repasování 
předávat dětem z dětských domovů. 
Navíc zapojené fi rmy obdrží i certifi -
kát společenské odpovědnosti.

Průzkum společnosti ASEKOL 
ukázal, že 80 % fi rem nakupuje počí-
tače jednou za dva až pět let, přičemž 
faktická životnost počítačů dosahuje 
i deseti let. Vzniká tak spousta elek-
troodpadu, který často zůstává ve 

fi rmách, nevyužitý. ASEKOL bude 
od přihlášených fi rem svážet vyřaze-
né počítače a navíc jim poskytne tzv. 
E-box, do nějž budou moci zaměst-
nanci vhazovat ostatní drobný elek-
troodpad. O tyto nádoby si může fi r-
ma zažádat bezplatně u společnosti 
ASEKOL. 

„Všechna zařízení zkontrolujeme, ta 
nefunkční poputují k recyklaci a funkč-
ní počítače zrepasujeme a předáme k 
dalšímu využití například dětem z dět-
ských domovů. Děti počítač využijí ne-
jen jako nástroj pro komunikaci s rodi-
nou či kamarády, ale hlavně ke studiu. 
Navíc je pro nejmladší generaci práce s 
počítačem naprosto samozřejmá a neu-
mí si bez ní představit život. Děti z dět-
ských domovů přece vůbec nejsou jiné,“ 

říká Hana Ansorgová, manažerka 
komunikace společnosti ASEKOL.

Projekt má za cíl nejen podpořit 
sběr počítačů a notebooků, ale elek-
trozařízení celkově. V červenci a srp-
nu bude ASEKOL fi rmy kontaktovat 
a zvát je jak k účasti na tomto projek-
tu Věnuj počítač, tak i k dlouhodo-
bé spolupráci na odděleném sběru 
elektrozařízení, tedy sběru zařízení 
nepocházejících z domácností pří-
mo od koncových uživatelů. Věnuj 
počítač navíc bude fungovat i jako 
osvěta pro jednotlivé zaměstnance a 
povede k lepšímu porozumění mož-
ností třídění elektroodpadu.

Akce navazuje na podobně zamě-
řený a velmi úspěšný projekt Věnuj 
mobil. 

Jen v jeho školní části se za jed-
no pololetí podařilo vybrat 42 000 
mobilních telefonů. „Věříme, že Vě-
nuj počítač bude minimálně stejně tak 
úspěšný projekt, jako je Věnuj mobil. 
Je potřeba neustále upozorňovat na 
možnosti sběru elektroodpadu a moti-
vovat k tomu, aby jej lidé třídili,“ říká 
Ansorgová. 

Firma, která odevzdá nejvíce počí-
tačů a notebooků navíc získá zajíma-
vé ceny. Zájemci se mohou hlásit na 
www.venujpocitac.cz, kde zároveň 
získají veškeré informace o projektu, 
soutěži i cenách. Každá fi rma rovněž 
v rámci souběžného projektu Ekolo-
gická fi rma získá možnost používat 
jeho logo a obdrží certifi kát spole-
čenské odpovědnosti. -tz-

Firmy mohou recyklací pomoci 
dětem z dětských domovů

také venkovní travnaté plochy ur-
čené ke slunění a velké pískoviště. 
Veřejnost má také přes celé letní 
prázdniny k dispozici ke koupání a 
saunování krytou i venkovní část 
Vodního ráje v Jihlavě.

 
Vstupné na 1 hodinu pro veřej-

nost na bazén E. Rošického:
děti do 6 let – zdarma
děti od 6 do 15 let, důchodci 
 – 30,- Kč
dospělí  – 40,- Kč
celodenní vstupné  – 50,- Kč
Tobogán je v ceně vstupného! 
Permanentky neplatí! 

Statistika návštěvnosti veřejnos-
ti v uplynulých letech na bazénu 
E.Rošického:

2005 – 24 434 osob
2006 – 25 903 osob
2007 – 31 878 osob
2008 – 34 193 osob
2009 – 31 845 osob (celková ná-

vštěvnost bazénu 96 404 osob)
2010 – 34 788 osob (celková ná-

vštěvnost bazénu 101 792 osob)
 -lm-
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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. 229/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
b e r e   n a   v ě d o m í 
informace o provedených rozpoč-

tových opatřeních schválených Ra-
dou města Jihlavy dle zdůvodnění.

Usnesení č. 230/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– přesuny v rámci schváleného roz-
počtu odboru školství, kultury a tě-
lovýchovy:

tř. 5 Běžné výdaje
§ 3111 Předškolní zařízení
opravy- 2 256 tis. Kč
rezerva - 85 tis. Kč
MŠ Mozaika – příspěvek + 440 tis. 

Kč
úhrada nákladů obcím + 85 tis. Kč
§ 3113 Základní školy
opravy + 230 tis. Kč
ZŠ Křížová – příspěvek + 170 tis. 

Kč
ZŠ Jungmannova – příspěvek + 

485 tis. Kč
ZŠ Havlíčkova – příspěvek + 285 

tis. Kč
ZŠ E. Rošického – příspěvek + 150 

tis. Kč
§ 6409 Ostatní činnosti
rezerva + 300 tis. Kč

Tř. 6 Kapitálové výdaje (odbor 
školství, kultury a tělovýchovy)

studie proveditelnosti na novou 
MŠ v Heleníně + 36 tis. Kč

ZŠ E. Rošického – investiční pří-
spěvek + 50 tis. Kč

DJ Seifertova – okno + 50 tis. Kč
rozšíření kapacity MŠ Mozaika – 

A. Důl + 60 tis. Kč

Usnesení č. 231/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření:

zvýšení příjmové části rozpočtu o 
částku 19.950 tis. Kč:

- zapojení fi nančních prostředků z 
běžného účtu hospodářské činnosti 
ve výši 

19.000 tis. Kč (pol. 4131 Převody 
z vlastních fondů hospodářské čin-
nosti)

- podíl na zisku za rok 2010 od spo-
lečnosti Služby města Jihlavy ve výši 
950 tis. Kč (pol. 2142 Příjmy z podí-
lu ze zisku a dividend)

zvýšení výdajové části rozpočtu o 
částku 19.950 tis. Kč:

tř. 6 Kapitálové výdaje (odbor roz-
voje města)

U Mincovny 6 a 8 – rekonstrukce- 
750 tis. Kč

Sídliště U Hřbitova – parkoviště- 

200 tis. Kč
Chodník Zimní ul.+ 600 tis. Kč
Bezpečná silnice 2011 – nasvícení 

přechodů pro chodce + 300 tis. Kč
Cyklostezka, cyklotrasa R02 + 2 

700 tis. Kč
Cykloopatření - cyklopruhy PD + 

realizace + 100 tis. Kč
Rozšíření kapacity MŠ Mozaika (+ 

PD nástavby ZŠ
Nad plovárnou) + 11 000 tis. Kč
Rozšíření kapacity MŠ Mozaika (+ 

PD nástavby ZŠ
Nad Plovárnou) - 11 000 tis. Kč
Rozšíření kapacity MŠ Mozaika – 

A. Důl + 11 000 tis. Kč
Strategický plán rozvoje statutární-

ho města Jihlavy + 1 500 tis. Kč
a
převod částky 4.700 tis. Kč do ka-

pitálové rezervy rozpočtu města

Usnesení č. 232/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření:
zvýšení příjmové části rozpočtu
- podíl na zisku za rok 2010 od spo-

lečnosti Služby města Jihlavy ve výši 
2.030 tis Kč (pol. 2142 Příjmy z po-
dílu za zisku a dividend)

zvýšení výdajové části rozpočtu
odbor školství a tělovýchovy
tř. 5 Běžné výdaje
§ 3111 Předškolní zařízení
MŠ a SPC Demlova – neinvestiční 

příspěvek 300 tis. Kč
tř. 6 Kapitálové výdaje
MŠ a SPC Demlova – investiční 

příspěvek 230 tis. Kč

odbor dopravy
Turistické a informační značení 

500 tis. Kč

odbor správy realit
Dětské hřiště v okrajových částech 

1.000 tis Kč

Usnesení č. 233/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– zvýšení příjmové části rozpočtu o 
podíl na zisku za rok 2010 od Jihlav-
ských kotelen ve výši 2.500 tis. Kč 
a zvýšení výdajové části rozpočtu z 
důvodu zařazení investiční akce ad-
ministrativní budova, Hluboká ul. ve 
výši 2.500 tis. Kč do rozpočtu města

Usnesení č. 234/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– zvýšení příjmové i výdajové části 
rozpočtu o přijaté dotace:

- na projekt Vzdělávání v Egon cen-
tru ve výši 306.521,01 Kč

- na projekt Obnova kulturního dě-
dictví v Jihlavě – kostel sv. Kříže ve 
výši  43.093,45 Kč

- na projekt Manažer IPRM ve výši 
326.526,85 Kč

- na projekt Bezbariérové úpravy 
zastávek MHD a dopravní telemati-
ka ve výši 8.056.404.53 Kč

- na projekt Energeticky úsporné 

projekty – sociální zařízení II. etapa 
ve výši  33.120,- Kč 

- na projekt Obnova a technické 
zhodnocení školních hřišť v Jihlavě 
ve výši 8.662.053,05 Kč

a převod částky 17.426 tis Kč do 
Fondu dofi nancování evropských 
projektů

Usnesení č. 235/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatře-

ní – zapojení fi nančních prostředků 
z Fondu kofi nancování evropských 
projektů (tř. 8 Financování) ve výši 
30.220 tis. Kč na projekty (tř. 5 a tř. 
6) následovně:

odbor rozvoje města: 
ZOO pěti kontinentů + 33.000 tis. 

Kč
Bezbariérové úpravy zastávek 

MHD a dopravní telematika I. etapa 
+ 400 tis. Kč

Revitalizace části parku Malý Heu-
los + 20 tis. Kč

Snížení energetické náročnosti 
školských zařízení – ZŠ E. Rošické-
ho - 3.000 tis. Kč

Regenerace veřejných prostranství 
– Pávov - 3.000 tis. Kč

tajemník:
Rozvoj zaměstnanců a členů zastu-

pitelstva a zefektivnění vzdělávání + 
2.800 tis. Kč dle zdůvodnění

Usnesení č. 236/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– přesuny v rámci schváleného roz-
počtu mezi odbory:

tř. 5 Běžné výdaje
§ 2219 Ostatní záležitosti pozem-

ních komunikací
parkovací dům – koncesní řízení 

(odbor rozvoje města) - 500 tis. Kč
§ 3111 Předškolní zařízení
odbor informatiky - 54 tis. Kč
§ 3113 Základní školy
odbor informatiky - 112 tis. Kč
§ 3114 Speciální školy
odbor informatiky - 10 tis. Kč
§ 3231 Základní umělecké školy
odbor informatiky + 2 tis. Kč
§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřej-

nou zeleň 
odbor životního prostředí - 72 tis. 

Kč
§ 6171 Činnost místní správy
akce Sochařské sympozium (úřad 

územního plánování) + 100 tis. Kč
akce zakoupení kartoték pro SPO 

(správní odbor) + 140 tis. Kč
§ 3113 Základní školy
ZŠ Seifertova – příspěvek (odbor 

školství, kultury a tělovýchovy) + 43 
tis. Kč

tř. 6 Kapitálové výdaje
ZŠ Seifertova – příspěvek (odbor 

školství, kultury a tělovýchovy) + 17 
tis. Kč

Nákup interaktivní tabule pro MŠ 
Mozaika (odbor informatiky) + 114 
tis. Kč

Zábradlí Heulos (odbor životního 
prostředí) + 72 tis. Kč

Územní plán města (úřad územní-

ho plánování) - 100 tis. Kč
Rekonstrukce Hluboká ul. 8 – roz-

šíření SPO - 140 tis. Kč
Analýza a koncepce parkování ve 

městě (úřad územního plánování) + 
500 tis. Kč

 
Usnesení č. 237/11 - ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– přesuny v rámci schváleného roz-
počtu odboru správy realit:

tř. 6 Kapitálové výdaje
Generel vodovodu - 600 tis. Kč
Generel kanalizací + 600 tis. Kč
Domov pro seniory Lesnov – zá-

ložní zdroj - 420 tis. Kč
tř. 5 Běžné výdaje
§ 3326 Pořízení, zachování a obno-

va hodnot kulturního povědomí
odbor správy realit + 420 tis. Kč
dle zdůvodnění

Usnesení č. 238/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– přesuny v rámci schváleného roz-
počtu odboru rozvoje města:

snížení běžných výdajů § 2115 
Úspora energie a obnovitelné zdro-
je, energetické audity o částku 500 
tis. Kč a úprava fi nancování – převod 
z rozpočtu do fondu Fond pro opra-
vy domů ve výši 500 tis. Kč

Usnesení č. 239/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– přesun v rámci schváleného roz-
počtu odboru dopravy:

§ 2212 Silnice 
správa a údržba +1.200 tis. Kč
§ 2219 Ostatní záležitosti pozem-

ních komunikací
opravy -1.200 tis. Kč
dle zdůvodnění

Usnesení č. 240/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 
zvýšení příjmové i výdajové části 

rozpočtu o přijaté účelové dotace:
pro Integrované centrum sociál-

ních služeb Jihlava ve výši 275.000,- 
Kč

pro Denní a týdenní stacionář Jih-
lava ve výši 427.000,- Kč

a
- snížení provozního příspěvku 

pro Domov pro seniory Jihlava - 
Lesnov (§ 4357 Domovy) o částku 
4.540.000,- Kč

- snížení provozního příspěvku pro 
Integrované centrum sociálních slu-
žeb Jihlava

(§ 4351 Osobní asistence, pečova-
telská služba a podpora samostatné-
ho bydlení) o částku 1.223.000,- Kč

- snížení provozního příspěvku pro 
denní a týdenní stacionář Jihlava (§ 
4355 Týdenní  stacionáře) o částku 
500.000,- Kč

a převod částky 6.263.000,- Kč do 
rezervy § 4357 Domovy

 (Pokračování na str. 20)

Zastupitelé posvětili parkovací dům
Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města Jihlavy, konaného dne 22. 6. 2011
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Usnesení č. 241/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– zvýšení příjmové části rozpočtu o 
podíl na zisku za rok 2010 od Jihlav-
ských kotelen o částku 200.000,- Kč 
a zvýšení výdajové části rozpočtu § 
3319 Záležitosti kultury z důvodu 
navýšení rozpočtu na příspěvky o 
částku 200 ti. Kč

Usnesení č. 242/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– přesun v rámci schváleného roz-
počtu odboru rozvoj města:

tř. 6 Kapitálové výdaje
Rekonstrukce kanalizace a zřízení 

chodníku – Hruškové Dvory – II. 
etapa – I. část +12 000 tis. Kč

Rekonstrukce komunikace, chod-
níků, vodovodu a kanalizace ul. Kol-
lárova - 7 000 tis. Kč

ř. 5 Běžné výdaje
§ 3322 Zachování a obnova kultur-

ních památek 
akce ul. Havlíčkova - rekonstrukce 

mostu U Jánů - 5 000 tis. Kč

Usnesení č. 243/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatře-

ní – zapojení fi nančních prostředků 
z Fondu pro podporu aktivit ve sta-
novených oblastech města Jihlavy ve 
výši 261 tis. Kč do rozpočtu města 
na projekt Regenerace a rozvoj dět-
ských hřišť – II. etapa (odbor rozvo-
je města)

Usnesení č. 244/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření:
tř. 6 Kapitálové výdaje
akce ul. Rantířovská – chodník a 

VO -100 tis. Kč
odbor rozvoje města

akce Rybník Pod Vsí – rekonstruk-
ce +100 tis. Kč

odbor správy realit

Usnesení č. 245/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření: 
- zvýšení příjmové části rozpočtu
třída 2 Nedaňové příjmy
§3634 Lokální zásobování teplem
- podíl na zisku za rok 2010 od spo-

lečnosti Jihlavské kotelny s.r.o. ve vý-
ši 2 700 tis. Kč

- zvýšení výdajové části rozpočtu
třída 5 Běžné výdaje
§ 3111 Předškolní zařízení
- MŠ a SPC Demlova – neinvestič-

ní příspěvek (vybavení tříd v Domě 
mládeže Na Stoupách) 1 388 tis. Kč

- MŠ Mozaika – neinvestiční pří-
spěvek (vybavení třídy v ZŠ Kolláro-
va) 312 tis. Kč

třída 6 Kapitálové výdaje
- rozšíření kapacity MŠ Mozaika 

+ PD nástavba ZŠ Nad Plovárnou – 
zřízení třídy na 

 ZŠ Kollárova 1.000 tis. Kč
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 246/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí dotace na základě vý-

zvy v oblasti sportu a volného ča-
su ,,Dlouhodobá činnost organiza-
ce – členská základna do 19 let (k 
31.12.2010)“ subjektům:

Sportovní klub Jihlava, Okružní 
4628/2, Jihlava, občanské sdružení 
160.300 Kč

z toho: pro oddíl moderní gym-
nastiky 37.600 Kč

pro oddíl juda 41.000 Kč
pro oddíl národní házené 35.200 Kč
pro oddíl hokejbalu 38.900 Kč
pro oddíl karate 7.600 Kč
Basketbalový klub Jihlava, o.s., E. 

Rošického 6, Jihlava 78.900 Kč
Club sportovců Jihlava, U hřbi-

tova 30, Jihlava, občanské sdružení 
81.100 Kč

Malá kopaná, Tř. Legionářů 
1577/4, Jihlava, občanské sdružení 
93.700 Kč

Tenisový klub Spartak Jihlava, 
Mostecká 3700/24, Jihlava, občan-
ské sdružení 84.000 Kč

Jihlavský plavecký klub AXIS, E. 
Rošického 6, Jihlava, občanské sdru-
žení 126.900 Kč

Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě, 
Tyršova 12, Jihlava, občanské sdru-
žení 143.800 Kč

z toho: pro oddíl všestrannosti 
124.000 Kč

pro oddíl juda 19.800 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Bedři-

chov, Sokolovská 122c, Jihlava, obč. 
sdružení 275.600 Kč

z toho: pro oddíl moderní gym-
nastiky 15.900 Kč

pro oddíl sportovní gymnastiky 
8.800 Kč

pro oddíl stolního tenisu 6.700 Kč
pro oddíl šachu 8.800 Kč
pro oddíl tenisu 2.800 Kč
pro oddíl turistiky 2.100 Kč
pro oddíl volejbalu 22.300 Kč
pro oddíl všestrannosti 69.500 Kč
pro oddíl akrobatického RnR 

14.600 Kč
pro oddíl baseballu 11.800 Kč
pro oddíl sportovní tance 24.800 Kč
pro oddíl mažoretek 1.400 Kč
pro oddíl kopané 44.100 Kč
pro oddíl nohejbalu 1.900 Kč
pro oddíl akrobatické gymnastiky 

40.100 Kč
Florbalová škola Jihlava, Sluneč-

ní 35, Jihlava, občanské sdružení 
91.100 Kč

Dům dětí a mládeže Jihlava, Br-
něnská 29, Jihlava, příspěvková or-
ganizace 62.100 Kč

Dotace u všech subjektů je určena 
na čerpání těchto nákladů r. 2011:

na honoráře a odměny rozhodčích, 
sčitatelů, porotců, lékařský a vete-
rinární dozor na akcích, pronájmy 
prostor včetně ostatních služeb s ná-
jmem bezprostředně souvisejících, 
služby v rámci technického zajištění 
(ozvučení, osvětlení, videoprojekční 
technika, pronájem zařízení včetně 

dopravy bezprostředně souvisejí-
cí), dopravu, cestovné a ubytování 
rozhodčích a aktérů, souvisejících 
s akcí (projektem), propagaci (gra-
fi cké návrhy, tisk, kopírování, distri-
buce, výlep plakátů, pronájem výle-
pových ploch, propagace na webu a 
jiné služby bezprostředně souvisejí-
cí), materiálové náklady včetně ná-
kupu drobných cen a odměn (nikoliv 
fi nančních), diplomy, služby spojů, 
startovné a vklady do soutěží, náklady 
na energie (voda, plyn, el. energie). 

Usnesení č. 247/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí dotace v oblasti sportu 

a volného času subjektu: 
Hoch-Potch, Riegrova 4425/19a, 

Jihlava,občanské sdružení 25.000 Kč
na náklady na pronájem prostor při 

celoroční činnosti v r. 2011
Provede: OŠKT Termín: ihned 
Usnesení č. 248/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí dotace z rozpočtu sta-

tutárního města Jihlavy v roce 2011 
– sport subjektu:

HC Dukla Jihlava, s.r.o., Tolstého 
1566/23, Jihlava 295.000 Kč

- na úhradu nákladů provozu Ho-
ráckého zimního stadionu v Jihlavě v 
roce 2011-energie, opravy a spotřeb-
ní materiál, revize, chemická úprava 
vody, mzdové náklady, zdravotní a 
sociální pojištění, ostatní služby

a  s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– zvýšení části rozpočtu o podíl na 
zisku za rok 2010 od Jihlavských ko-
telen o částku 295.000 Kč a zvýšení 
výdajové části provozního rozpočtu 

§ 3419 Tělovýchovná činnost 
– příspěvky a transfery o částku 
295.000 Kč.

Usnesení č. 249/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí fi nanční dotace
ŽIVOT 90 – Jihlava 70.000 Kč
Žižkova 98, Jihlava
na dofi nancování mezd osobních 

asistentů působících ve městě Jihla-
va v roce2011 

Usnesení č. 250/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
n e s c h v a l u j e
poskytnutí fi nanční dotace
Národní rada osob se zdravotním 

postižením ČR 138.332 Kč
Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 

– Holešovice Pro Regionální pra-
coviště pro kraj Vysočina- Poradnu 
NRZP ČR Havlíčkova 44, 586 01, 
Jihlava na službu odborné sociální 
poradenství v Jihlavě v roce 2011pro 
Regionální pracoviště pro kraj Vyso-
čina- Poradnu NRZP ČR

Usnesení č. 251/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí příspěvků z § 3322 Za-

chování a obnova kulturních památek 
Náboženské obci Církve českosloven-
ské husitské v Jihlavě, Komenského 
20, Jihlava na obnovu domu Komen-
ského 20 – příspěvek ve výši 61.000,- 

Kč na obnovu střechy včetně výměny 
klempířských prvků a příspěvek ve 
výši 61.000 Kč na výměnu oken ve 
dvorní části domu.

Usnesení č. 252/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s o u h l a s í
s poskytnutím neinvestičního pří-

spěvku z Ekologického fondu Sta-
tutárního města Jihlavy příspěvko-
vé organizaci MŠ Mozaika ve výši 
498 717,- Kč na realizaci sadových 
úprav v areálu MŠ Mozaika, Březi-
nova 113, Jihlava dle zdůvodnění

Usnesení č. 253/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s o u h l a s í
s poskytnutím neinvestičního pří-

spěvku z Ekologického fondu Sta-
tutárního města Jihlavy příspěvko-
vé organizaci ZOO Jihlava ve výši 
20 000,- Kč na výsadbu cca 34 ks 
šeříků do prostor hlavního vchodu 
do ZOO a kolem návštěvnické tra-
sy v areálu ZOO dle zdůvodnění

Usnesení č. 254/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h 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 244 308 Kč těmto žadatelům:

Petr Lakata, Březinova 110, Jihlava 
28 229 Kč

Společenství vlastníků jednotek 
obytného domu Žižkova 1873/85,

Jihlava 12 350 Kč
Střední škola stavební Jihlava, Žiž-

kova 20, Jihlava 8 970 Kč
Střední škola stavební Jihlava, Žiž-

kova 20, Jihlava 13 000 Kč
Střední škola stavební Jihlava, Žiž-

kova 20, Jihlava 8 385 Kč
Střední škola stavební Jihlava, Žiž-

kova 20, Jihlava 9 750 Kč
Petr Lakata, Březinova 110, Jihlava 

6 370 Kč
Petr Lakata, Březinova 110, Jihlava 

27 407 Kč
Petr Lakata, Březinova 110, Jihlava 

23 786 Kč
Petr Lakata, Březinova 110, Jihlava 

19 218 Kč
Petr Lakata, Březinova 110, Jihlava 

19 893 Kč
Petr Lakata, Březinova 110, Jihlava 

13 650 Kč
Petr Lakata, Březinova 110, Jihlava 

9 750 Kč
Petr Lakata, Březinova 110, Jihlava 

43 550 Kč
s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskytnutí 

dotace s výše uvedenými žadateli
č.j.: MMJ/ORM/1267,1268,1271 

/2011 – MMJ/ORM/1282/2011

Usnesení č. 255/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s o u h l a s í
s předložením žádosti ,,Výstavba 

dopravního terminálu – městské 
nádraží Jihlava - 0. etapa´´ do výzvy 
regionálního operačního terminálu 
NUTS 2 Jihovýchod, Prioritní osa1 
– Dostupnost dopravy, oblast pod-
pory 1.2 – Rozvoj dopravní obsluž-
nosti a veřejné dopravy

 (Pokračování také na str. 22)
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(Pokračování ze str. 20)
a   z a v a z u j e se
k zajištění spolufi nancování pro-

jektu ,,Výstavby dopravního termi-
nálu – městské nádraží Jihlava – 0. 
etapa“, zajištění jeho fi nančního krytí 
ve výši celkových nákladů projektu a 
k zajištění fi nančních prostředků na 
úhradu provozních nákladů po dobu 
udržitelnosti projektu.

Usnesení č. 256/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s o u h l a s í
s předložením žádosti o poskytnutí 

dotace na projekt ,,Sportovně rela-
xační centrum Český mlýn, Jihlava“ 
do kontinuální výzvy Regionální-
ho operačního programu NUTS II 
Jihovýchod, Prioritní osa 3 – Udr-
žitelný rozvoj měst a venkovských 
sídel, Oblast podpory 3.1 – Rozvoj 
urbanizačních center, Projekty – In-
tegrovaný plán rozvoje měst

a   z a v a z u j e   s e 
k zajištění spolufi nancování pro-

jektu ,,Sportovně relaxační centrum 
Český mlýn, Jihlava“, zajištění jeho 
fi nančního krytí ve výši celkových 
nákladů projektu a zajištění fi nanč-
ních prostředků na úhradu provoz-
ních nákladů po dobu jeho udržitel-
nosti projektu.

Usnesení č. 257/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s o u h l a s í
s předložením žádosti ,,Rekon-

strukce rybníka Pod Vsí, Jihlava“ 
dle závazných pravidel Ministerstva 
zemědělství pro poskytování fi nanč-
ních prostředků v oblasti vod v roce 
2012 Moravským rybářským sva-
zem, o.s., IČ 00548022

a   z a v a z u j e    s e
k zajištění spolufi nancování pro-

jektu ,,Rekonstrukce rybníka Pod 
Vsí, Jihlava“.

Usnesení č. 258/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
n e s c h v a l u j e
prominutí pohledávky Statutár-

ního města Jihlavy z neuhrazených 
poplatků z prodlení k bytu č. 003, 
2+0, ve výši 414.006,- Kč ke dni 
30.4.2011.

Usnesení č. 259/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
změnu použití prostředků dle 

upraveného rozpočtu města – a to 
z vlastní investice města na úhradu 
technického zařízení strojovny vzdu-
chotechniky v objektu Statutárního 
města Jihlavy, Masarykovo náměstí 
66 a 67 nájemci - společnosti FA-
BES s.r.o., IČ 26973413, se sídlem 
Jihlava, Bezručova 1580/7 ve výši 
prokázaných nákladů, maximálně do 
výše 1 200 tis. Kč vč. DPH dle zdů-
vodnění

a převod částky 500 tis. Kč do kapi-
tálové rezervy rozpočtu města

Usnesení č. 260/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
změnu formy fi nanční podpory pro 

Spolek pro navrácení sochy TGM do 
Jihlavy ve výši 400.000,- Kč z inves-
tičního příspěvku na fi nanční dar.

Usnesení č. 261/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
aktualizovaný plán hospodářské 

činnosti na rok 2011 dle přílohy č.j.: 
MMJ/EO/1762/2011

Usnesení č. 262/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
aktualizaci Plánu fi nancování ob-

novy vodovodů nebo kanalizací dle 
přílohy č.j.: MMJ/OSR/1045/2011, 
72177/2011/MMJ

a   s c h v a l u j e 
provedení rozpočtového opatření 

– zvýšení příjmové části rozpočtu – 
podíl na zisku za rok 2010 od Jihlav-
ských kotelen ve výši 1.000 tis. Kč na 
převod z rozpočtu do Fondu obnovy 
vodovodů a kanalizací ve výši 1.000 
tis. Kč

a    u k l á d á EO
zapracovat výši fi nančních pro-

středků dle Plánu fi nancování obno-
vy vodovodů do rozpočtového vý-
hledu města na roky 2012-2013

Usnesení č. 263/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
změnu Statutu Fondu dofi nanco-

vání evropských projektů dle přílohy 
č.j..MMJ/EO/1835/2011

Usnesení č. 264/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
zřízení účelového fondu ,,Fond na 

opravy a údržbu kostela Povýšení sv. 
Kříže v Jihlavě“ dle zdůvodnění

a   s c h v a l u j e
Statut Fondu na opravu a údrž-

bu kostela Povýšení sv. Kříže v 
Jihlavě dle přílohy č.j.: MMJ/
EO/1836/2011.

Usnesení č. 265/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
aktualizovaný rozpočtový výhled 

statutárního města Jihlavy na roky 
2012-2014 dle přílohy č.j.: MMJ/
EO/1934/2011.

Usnesení č. 266/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí daru (370 ks strave-

nek Gastro Pass v celkové hodnotě 
22 200,- Kč) Středisku křesťanské 
pomoci Jihlava, Čajkovského 9, 
Jihlava dle zdůvodnění.

 
Usnesení č.267 /11 - ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
z ř i z u j e
příspěvkovou organizaci s názvem 

Dům dětí a mládeže Jihlava, příspěv-
ková organizace, ke dni 1.1.2012 v 
souladu se zdůvodněním, 

s c h v a l u j e
- zřizovací listinu příspěvkové orga-

nizace s názvem Dům dětí a mládeže 
Jihlava, příspěvková organizace dle 
přílohy: JID 71388/2011/MMJ, 

 č.j.: MMJ/OŠKT/758/2011
- smlouvu o převzetí vzdělá-

vacích činností dle přílohy: JID 
71426/2011/MMJ, 

č.j.: MMJ/OŠKT/759/2011
- darovací smlouvu dle přílohy: 

JID 71429/2011/MMJ, č.j.: MMJ/

OŠKT/760/2011, 
- smlouvu o bezúplatném převo-

du práv a závazků dle přílohy: JID 
71430/2011/MMJ, 

 č.j.: MMJ/OŠKT/761/201
a    p o v ě ř u j e 
odbor školství, kultury a tělový-

chovy Magistrátu města Jihlavy (dá-
le OŠKT) k fyzickému převzetí mo-
vitého majetku a vedoucího OŠKT k 
podpisu předávacího protokolu mezi 
dárcem a obdarovaným dle darovací 
smlouvy JID: 71429/2011/MMJ, 

č.j.: MMJ/OŠKT/760/2011

Usnesení č. 322/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy 
s c h v a l u j e
prodloužení termínu pro přijímání 

žádostí o prodej bytových jednotek 
v domech, kde již došlo v minulos-
ti k prodeji jednotek dle zákona č. 
72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v 
platném znění a to do 31.12.2012 za 
podmínek převodu dle Pravidel pro 
prodej bytových jednotek ve vlast-
nictví statutárního města Jihlavy 
ze dne 18.12.2007 ve znění úprav z 
23.09.2008 a 16.12.2009. 

Usnesení č. 331/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy 
s c h v a l u j e
Pravidla pro prodej nebytových 

prostor ve vlastnictví Statutárního 
města Jihlavy v domech, v nichž do-
šlo k prodeji jednotek dle zákona č. 
72/1994 Sb., v platném znění, dle 
přílohy č.j. MMJ/MO/414/2011, 
JID 26492/2011/MMJ.

Usnesení č. 332/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy 
s c h v a l u j e
Pravidla pro prodej nebytových 

jednotek – GARÁŽÍ v domech, v 
nichž došlo k prodeji jednotek dle 
zákona č. 72/1994 Sb., v platném 
znění, dle přílohy č.j. 

MMJ/MO/413/2011, JID 26227/ 
2011/MMJ.

Usnesení č. 352/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy 
s c h v a l u j e
vložení majetku města uvedeného v 

příloze č.j.: MMJ/OSR/1060/2011, 
72936/2011/MMJ do hospodaření 
Svazu vodovodů a kanalizací Jihlav-
sko v celkové výši 292.092,70 Kč.

Usnesení č. 353/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy 
s c h v a l u j e
vyřazení majetku Statutárního 

města Jihlavy dle zdůvodnění.

Usnesení č. 354/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy 
s c h v a l u j e
vyřazení dlouhodobého hmotné-

ho a nehmotného majetku v celkové 
hodnotě 723 691,50 Kč z majetku 
Statutárního města Jihlavy dle zdů-
vodnění.

Usnesení č. 355/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy 
s c h v a l u j e
navržený způsob řešení majetko-

právních vztahů ke ,,kanalizaci ne-
známého vlastníka“ dle zdůvodnění.

Usnesení č. 356/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy 
s c h v a l u j e
záměr výstavby parkovacího domu 

jako investici města a provozování 
parkovacího systému městem a

u k l á d á
ORM zařadit pořízení projektové 

dokumentace a realizaci parkovacího 
domu do kapitálového rozpočtu měs-
ta

 
Usnesení č. 357/11 - ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy 
u k l á d á
ÚÚP připravit zadání zpracování 

koncepce parkovacího systému včet-
ně hlukové studie v souvislosti s vý-
stavbou parkovacího domu v lokalitě 
dle přílohy č.k.: MMJ/P/870/2011

Usnesení č. 358/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy 
s c h v a l u j e
záměr přijetí investičního úvěru pro 

fi nancování výstavby parkovacího do-
mu a ostatních nákladů souvisejících 
s výstavbou a s přípravou stavby do 
maximální výše 100 mil. Kč a 

u k l á d á
vedoucí ekonomického odboru za-

jistit všechny úkony k provedení vý-
še schváleného záměru

Usnesení č. 359/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy 
u d ě l u j e 
čestné občanství Jihlavy (in memo-

riam) Tomáši Garrigue Masarykovi, 
osobnosti novodobé české státnosti 
– prvnímu československému prezi-
dentovi.

Usnesení č. 360/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy 
s c h v a l u j e
návrh aktualizovaného Generelu 

cyklistické dopravy na území města 
Jihlavy( květen 2011)

Usnesení č. 361/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy 
n e s c h v a l u j e
rezignaci Statutárního města Jihla-

va na členství ve Sdružení obcí Vy-
sočiny ke dni 31.12.2011

Usnesení č. 362/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy 
b e r e   n a   v ě d o m í
aktualizaci Komunitního plánu so-

ciálních služeb Statutárního města 
Jihlavy

Usnesení č. 363/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy 
b e r e   n a   v ě d o m í
Protokol o výsledku veřejnosprávní 

kontroly na místě u občanského sdru-
žení ,,ATLRTIKA “, Evžena Rošického 
6, 586 01 Jihlava, IČ 60545291, dle 
přílohy č.j.: MMJ/T/644/2011, JID: 
35611/2011/MMJ

Usnesení č. 364/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy 
b e r e   n a   v ě d o m í
Zprávu Kontrolního výboru Za-

stupitelstva města Jihlavy o kontrole 
plnění usnesení Zastupitelstva města 
Jihlavy a Rady města Jihlavy, za ob-
dobí od 1.7.2010 do 31.12.2010

 (Pokrařování  na str. 24)

Zastupitelé posvětili parkovací dům
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Zastupitelé posvětili...
(Dokončení ze str. 22)

Usnesení č. 365/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy 
n e u k l á d á 
Kontrolnímu výboru Zastupitelstva města Jihlavy:
Zkontrolovat činnost a rozhodování Rady města Jihlavy 

ve věci pronájmu prostor Radniční restaurace fi rmě FABES, 
provozovateli Radničního pivovaru, v souvislosti s problémy 
kolem opravy, resp. rekonstrukce a modernizace vzducho-
techniky.

Usnesení č. 366/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy 
s c h v a l u j e
záměr rozšířit kapacitu předškolních zařízení ve městě Jih-

lavě na základě nájemního vztahu s Krajem Vysočina dle 
zdůvodnění a závazek fi nancovat rozšíření kapacity před-
školních zařízení ve městě Jihlavě uvedeným způsobem 
v průběhu let 2012 až 2014 ve výši do 5 000 000 Kč (bez 
DPH)

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

Služby města Jihlavy (SMJ), které provozují pro-
tialkoholní záchytnou stanici v kraji Vysočina, 
zveřejnily statistiku za první pololetí roku. Ze sta-
tistiky uvádíme:

1. Počet zachycených osob  –  541 osob cel-
kem 

487 osob mužského pohlaví 
54 osob ženského pohlaví

2. Počet opakovaně zachycených - 207 osob 
(1 osoba – 47 x zadržená,1 osoba – 38 x zadrže-

ná,1 osoba – 32 x zadržená),jedná se o osoby,kte-
ré byli opakovaně zachyceny během provozování 
protialkoholní záchytné stanice SMJ. Tento počet 
není jenom za I. pololetí roku 2011, ale od doby 
instalace počítačového programu, který tuto sta-
tistiku zaznamenává, a to je od roku 2004.

3. Žádost Policie ČR, Vojenské policie a 
Městských policií v Kraji Vysočina o umístění 
osob v PZS – 541 osob

4. Podíl zdravotnických zařízení při zachyce-
ní osob – 158 osob

(např. odděl. ARO, centrální příjem Jihlava, chi-
rurgické, ortopedické, interní, neurologie, psychi-
atrie, traumatologie, oční, ORL, RTG odd., zdra-
votnická záchranná služba kraje Vysočina a další)

5. Věková kategorie – zadržený musí dosáh-
nout minimálně 15 let (nižší věková kategorie 
se předává na dětské oddělení).

Nejmladší zachycený za I.pololetí roku 2011 – 
17 let

Nejstarší zachycený za I.pololetí roku 2011 – 86 
let

Nejvíce zachycených osob bylo ve věkové kate-
gorii 41-50 let- 135 osob

Průměrný věk zachycených osob 40 let

6. Trvalé bydliště zachycených osob – kraj 
VYSOČINA

Jihlava – 145
Havlíčkův Brod – 66
Pelhřimov – 43
Třebíč – 98
Žďár nad Sázavou – 86

Trvalý pobyt zadržených osob z jiných krajů 
– 86

Cizí státní příslušníci – 17 (Slovensko-12, Ukra-
jina-3, Polsko-2).

7. Pracovní zařazení zachycených osob – uve-

den zaměstnavatel – 119
hlášen na ÚP dle trv. bydl.- 183
bez prac. poměru neevidován – 64
studující – 21
důchodce – 28
důchodce částečný - 4
invalidní důchodce – 35
soukromý podnikatel – 2
živnostník – 42
neurčeno – 34
mateřská dovolená – 3
chovanec - 0
voják z povolání – 2
státní zaměstnanec – 0
duchovní – 3
péče o osobu blízkou - 1

8. Délka zadržení PZS/v hodinách/
- na základě změny v zákoně už neplatí, že do-

ba záchytu musí být minimálně 8 hodin, ale no-
vě platí výklad: “Po odeznění klinických příznaků 
opilosti“ to znamená, že tato doba může být krat-
ší než 8 hodin, pokud už zachycená osoba nejeví 
známky opilosti. Maximální délka záchytu 24 ho-
din nadále zůstává.

Podle stupně opilosti – měří se v promile al-
koholu v krvi speciálním přístrojem – Alcotest 
DRÄGER 7410 plus.: zkoušce podrobeno – 490 
osob

(u ostatních osob nebylo možné hodnoty změřit 
pro neschopnost nebo nespolupracovali)

nejvyšší naměřená hodnota – 4,340 %o 
nejkratší - 8 hodin, nejdelší – 23 hodin 55 minut
Průměrná doba zadržení osob v PZS byla 11 ho-

din 30 minut

9. Cena za záchyt - 4000,- Kč (stejná pro ci-
zince)

pokud nezaplatí na místě, převezme takzvané 
„Uznání dluhu“ a má 14 denní lhůtu na zaplacení.

Platby přímo na místě v hotovosti – 101 osob  – 
220.600,-Kč

440 osob zaplatilo -          0,- Kč
0 osoba zaplatila -    100,- Kč          (000,-Kč)
0 osoba zaplatila -    200,- Kč          (000,-Kč)
1 osoba zaplatila -    300,- Kč          (300,-Kč)
1 osoba zaplatila -    400,- Kč          (400,-Kč)

16 osob zaplatilo -      500,- Kč       (8.000,-Kč)
3 osoby zaplatili -     600,- Kč       (1.800,-Kč)
0 osob zaplatilo -      700,- Kč          (000,-Kč)
2 osoby zaplatili -     800,- Kč       (1.600,-Kč)
0 osob zaplatilo -      900,- Kč         (000,-Kč)

23 osob zaplatilo –  1.000,- Kč      (23.000,-Kč)
0 osob zaplatilo -   1.100,- Kč        (0.000,-Kč)
0 osob zaplatilo -   1.200,- Kč        (0.000,-Kč)

0 osob zaplatilo -   1.300,- Kč        (0.000,-Kč)
0 osob zaplatilo -   1.400,- Kč        (0.000,-Kč)
2 osoby zaplatili -  1.500,- Kč        (3.000,-Kč)
0 osob zaplatilo -   1.600,- Kč        (0.000,-Kč)
0 osob zaplatilo -   1.800,- Kč        (0.000,-Kč)
12 osob zaplatilo - 2.000,- Kč      (24.000,-Kč)
0 osoba zaplatila -  2.400,- Kč         (0.000,-Kč)
3 osoby zaplatili –  2.500,- Kč        (7.500,-Kč)
0 osoba zaplatila -  2.700,- Kč        (0.000,-Kč)
1 osoba zaplatila -  3.000,- Kč        (3.000,-Kč)
0 osoba zaplatila -  3.500,- Kč        (0.000,-Kč)
0 osob zaplatila-     3.800,- Kč        (0.000,-Kč)

37 osob zaplatilo –   4.000,- Kč    (148.000,-Kč)

10. Kapacita protialkoholní záchytné stanice 
-  8 místností

z toho: 2 místnosti – 1x pevné lůžko
6 místností – v každé 2-3 mobilní lůžka

11. Počet zaměstnanců PZS 
5 lidí – odbornost Střední zdrav. škola
5 pracovníků ve stálém pracovním poměru                                            

12. Lékaři -  12 praktických lékařů na doho-
du

1 garanční lékař – 2 atestace 
(1 - psychiatrie, 2 - alkoholismus, toxikologie)

14. Přehled důvodů k přijetí do PZS Jihlava 
- ohrožení vlastního života a zdraví - 205
veřejné pohoršení - 75
ohrožení života a zdraví jiných osob - 15  
řidič pod vlivem alkoholu - 20
násilí vůči jiným osobám fyzické i slovní napa-

dení - 46
násilí vůči rodinným příslušníkům fyzické i slov-

ní napadení - 36
trestná činnost - 19
ohrožení BESIP - 8
pokus nebo vyhrožování sebevraždou - 11
poškozování cizí věci - 0
přestupek proti občanskému soužití - 0
rušení nočního klidu – 5
agrese při ošetření - 12
agrese proti zdrav. pracovníkům RZP - 0
agrese fyzická nebo slovní  proti Policii ČR - 4 
ohrožování veřejného pořádku - 0 
zneužití tísňového volání - 0 
agrese fyzická nebo slovní proti Městské policii 

– 1
přestupkové jednání – 58
ničení majetku – 18
výtržnost - 8
 (Dle podkladů SMJ –lm-)

Sledované statistiky záchytky
LOĎ NA BŘEZINKÁCH. Takovouto podobu má dětské hřiště na sídlišti Březinova. V zářijovém vydá-
ní NJR se na dětská hřiště, jejich lokaci a podobu, podrobněji zaměříme. Foto: Lubomír Maštera 

Představíme dětská hřiště
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Pondělí 25. července byl první den, 
kdy se na ledové ploše Horáckého 
zimního stadionu sešli hokejisté HC 
Dukla Jihlava k prvnímu tréninku.

Pod vedením trenérské dvojice Pe-
tr Vlk – Patrik Augusta se do posled-
ní fáze přípravy na nadcházející sezo-
nu 2011/2012 zapojilo třicet hráčů a 
tři gólmani.

Právě trio mužů s gólmanskou 
maskou je oproti loňské sezoně zce-
la jiné, ale dva z nich mají k Dukle 
silnější pouto. Mladý brankář David 
Ritt ich prošel jihlavským klubem 
od žákovských let a stejně je na tom 
i Filip Novotný. Ten prošel mládež-
nickými kluby až do dorosteneckého 
věku. Poté se stal hráčem Sparty Pra-
ha, což mu nezabránilo, aby v několi-
ka zápasech v sezoně 2008/2009 za 
seniorský tým Jihlavy nastoupil.

Zcela novým hráčem mezi třemi 
tyčemi je Dominik Halmoši, který 
bude v Dukle hostovat z Plzně. No-
vými tvářemi mezi obránci se stali 
Rus e Samvel Mnatsyan a Robert 
Krejnus z Pardubic, kteří přišli do 
Jihlavy na zkoušku.

Z domácích hráčů na tréninku chy-
běli mladíci Ondřej Malec, Martin Vy-
sloužil a Martin Kuřítko, kteří zkoušeli 
štěstí v tréninkovém kempu juniorky 
Popradu – zálohy klubu Kontinentál-
ní hokejové ligy Lvu Poprad a útočník 
Anatolij Protasenja, který je v příprav-
ném kempu Dynama Minsk. 

Přestože se jednalo v pondělí o 
první trénink, který je určen spí-
še k seznamování s novou výstrojí a 

Hokejisté Dukly Jihlava vyjeli na led

ROSTISLAV MALENA (s pukem), nejstarší jihlavský obránce vstoupil na prvním tréninku do čtvrté sezony v řadě v jihlav-
ském dresu.  Foto: Vladimír Šťastný

zajíždění nových bruslí, trenéři hrá-
če nešetřili a od druhé poloviny tré-
ninku se se svými svěřenci věnovali 
nácviku herních situací. K prvnímu 
přípravnému utkání nastoupí hoke-
jisté Dukly Jihlava v pátek 5. srpna, 
kdy na domácím ledě přivítají repre-
zentační výběr Francie. –vš-

JIHLAVA – Fanoušci a hráči FC 
Vysočina odškrtávají v kalendáři po-
slední dny před začátkem nové dru-
holigové sezony, do které jihlavský 
klub vstoupí v pátek 5. srpna domá-
cím utkáním proti Bohemians Praha. 
První soutěžní duel sehrají svěřen-
ci trenéra Romana Pivarníka už 30. 
července, kdy zavítají v rámci 1. kola 
Ondrášovka Cupu (českého poháru) 
na trávník divizní Vrchoviny.

Loni stejný soupeř v úvodním kole 
turnaje Vysočinu překvapivě vyřadil 
po penaltovém rozstřelu. Letos favo-
rit nehodlá připustit další senzaci a 
bere postup do 2. kola jako odrazový 
můstek pro co nejlepší výkony a vý-

Příprava končí, začíná sezona
sledky v nadcházejícím ročníku, na 
jehož konci chtějí Jihlavané konečně 
otevřít brány Gambrinus ligy.

Druholigová sezona 2011/2012 
slibuje atraktivní boj o nejvyšší patra 
tabulky. Z nejvyšší soutěže sestupují-
cí Brno a Ústí nad Labem se budou 
chtít co nejrychleji vrátit mezi elitu. 
Postupové ambice mají FC Vysoči-
na, Karviná, Třinec a také Sokolov, 
ze spodních tabulkových vod chce 
vystoupat Zlín. Zapomínat nesmíme 
na oba nováčky, exligové celky Bohe-
mians Praha a Opavu.

Pro splnění postupové mise přived-
lo vedení jihlavského klubu kouči Pi-
varníkovi trojici zajímavých posil se 
zkušenostmi z Gambrinus ligy i za-
hraničí. Konkurenci mezi stopery má 
zvednout šestadvacetiletý Martin Ko-
márek, jehož posledním chlebodár-
cem byla slovenská Senica. Do středu 
zálohy trenér počítá s defenzivně la-
děným Stanislavem Velickým. Třice-
tiletý středopolař naposledy působil v 
kyperském týmu AE Paphos. Posled-
ní novou akvizicí je útočník Tomáš 
Sedláček z Českých Budějovic, hostu-
jící na jaře v Čáslavi.

Vysočinský dres by mohl znovu 
obléknout testovaný záložník Fran-
tišek Schneider, který hrál za Jihlavu 
po celý kalendářní rok 2008 a patřil 
k platným členům základní sestavy. 
Před začátkem letní přípravy naopak 
jihlavskou kabinu opustili středopo-
laři Jiří Gába, Radek Görner (oběma 
skončila smlouva) a talentovaný Jan 
Kopic (přestup do Jablonce). -cio-

Turnaj – Tis: Bohemians Praha – 
Jihlava 2:1 (2:0), Vlašim – Jihlava 
2:3 (1:1). Hluboká: České Budějovi-
ce – Jihlava 3:1 (1:0), Sezimovo Ús-
tí – Jihlava 1:1 (0:1), na penalty 1:4. 
Přípravné zápasy: Liberec – Jihlava 
5:3 (2:1), Dukla Praha – Jihlava 1:0 
(0:0), Varnsdorf – Jihlava 3:3 (1:1), 
Sparta Praha – Jihlava 2:1 (2:0), Jih-
lava – Třebíč 9:1 (3:1).

Domácí zápasy FC Vysočina – 
podzim 2011

5. srpna: Bohemians Praha 
(19.00), 19. srpna: Ústí nad Labem 
(18.00), 2. září: Znojmo (18.00), 
16. září: Vlašim (18.00), 30. zá-
ří: Opava (18.00), 14. října: Kar-
viná (18.00), 4. listopadu: Brno 
(18.00), 18. listopadu: Sezimovo 
Ústí (18.00).

FC Vysočina v číslech

FOTBALISTÉ Jihlavy změřili v rámci 
letní přípravy síly i s prvoligovou Spar-
tou Praha. Letenští zvítězili na domácí 
půdě těsně 2:1.  Foto: Michal Boček

1. Ročník srazu a závodu histo-
rických vozidel na Bílokámenském 
okruhu se koná 20. srpna 2011. Pre-
zentace vozidel od 9. hodin.        -lm-
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http://www.jihlava.cz/kralovske-
mesto/pdf/hornicka-stezka-s.pdf.

Stezka za minulostí jihlavského 
hornictví.

Její délka je 5,5 km. Začátek je za 
domovem důchodců v Jihlavě – Les-
nově, kde je možno zaparkovat i do 
blízkosti dojet z náměstí autobusem 
č. 5. Deset informačních tabulí sezna-
muje turisty s historií dolování stříb-
ra a místní přírodou. Celý okruh byl 
vyznačen Klubem českých turistů tu-
ristickou značkou (zeleno – bílou ve 
tvaru psaníčka). Přes místo jímž pro-
chází hlavní evropské rozvodí, šachtu 
sv. Jiří, vrch Rudný – Šacberk, pokra-
čujeme naučnou stezkou ke stanoviš-
tím s dalšími zajímavostmi, prochází-
me kolem restaurace U Lyžaře, kde je 
umístěn stojan s turistickou vývěsní 
mapou a plánkem okruhu HNS a po-
dél informačních panelů se vrátíme 
na výchozí místo. Celý okruh absol-
vujeme za 1,5 - 2 hodiny.

Turistické informační centrum, 
Věžní 1, tel. 567 167 155, 156, fax: 
567 167 157, 

e-mail: tic@jihlava-city.cz, htt p://
www.visitjihlava.eu/

Otevřeno:
říjen – březen po – pá 8:30 – 17:00, 

duben  - září  po - pá  8:30 – 17:00, 
so, ne 10 - 13, 14 - 18,

Stálá expozice: Výstava obrazů ak. 
mal. Gustava Kruma, staré hodinové 
stroje, jihlavská astronomie, historie 
jihlavského hornictví.

6. 8. – 15. 8. – výstava sférických 
fotografi í Vysočiny 2011

Vstupné:
Dospělí 40 Kč
Děti, studenti, důchodci 25 Kč
Děti předškolního věku 15 Kč

Duben - září   sobota (odpolední 
prohlídky dle zájmu). 

Po předchozí dohodě je možná 
prohlídka i mimo sezonu.

Prohlídky začínají na Turistickém 
informačním centru (v budově rad-
nice), Masarykovo náměstí 2, 

tel. 567 167 158-9, fax: 567 167 
157, e-mail: tic@jihlava-city.cz, 
www.jihlava.cz.

Vstupné:
Dospělí 50,- Kč
Děti od 6 do 15 let, studenti, senio-

ři, držitelé průkazky ZTP a ZPT/P 
35,- Kč

Základní, střední, vysoké školy a 
učni v rámci výuky 20,- Kč

Děti předškolního věku, pedago-
gický doprovod volný vstup

Možnost zakoupení hromadné 
vstupenky pro skupiny /skupina - 5 
a více osob)

Březinovy sady 10, tel. 567 573 
730, fax: 567302839, e-mail: jizoo@
zoojihlava.cz,  www.zoojihlava.cz

Africká vesnice Matongo – soubor 
10 afrických chýší, obří tobogán – 12 
m vysoký. Nové velkokapacitní parko-
viště ve směru od Brna i pro autobusy. 

Vstup se psy není dovolen, ale lze 
použít box pro psa (15,- Kč).

Otevřeno:
denně 8.00 – 18.00
Vstupné:
Dospělí    80,- Kč
Děti do 12 let    40,- Kč
Studenti po předložení průkazu 

   40,- Kč
Důchodci    40,- Kč
ZTP dospělí    40,- Kč
ZTP děti    20,- Kč

Permanentní vstupenky  
Dospělí (bez omezení počtu vstu-

pů)   400,- Kč
Děti 3- 15 let   200,- Kč
Kreditní - 10 vstupů - 22 vstupů - 

50 vstupů - 125 vstupů     500,- 
Kč  990,- Kč 2000,- Kč 5000,- Kč

Permanentní vstupenky jsou k do-
stání na obou pokladnách ZOO, ví-
ce informací na tel. 567 573 737 (sl. 
Švantnerová).

Jihlavské podzemí, Hluboká 1, Jih-
lava, tel. 567 167 887 – záznamník, 
od 1. 4. do 31. 10. 2011 (hlavní sezó-
na) objednávky hromadných výprav,  
e-mail: jpodzemi@seznam.cz, www.
agricola.cz.

Provozovatel: Občanské sdružení 
Georgii Agricola, Smrčenská 5.

Při objednávce hromadných výprav 
na záznamník uvádějte kontaktní te-
lefon – zpětné potvrzení objednávky. 
V únoru, březnu, listopadu a prosin-
ci je možno prohlídku domluvit tele-
fonicky nebo e-mailem pro skupiny 
v min. počtu 10 osob.  

Otevřeno: SRPEN - Denně v 9, 10, 
11, 12, 14, 15, 16, 17 hodin

Vstupné:
Dospělí 45,- Kč
Děti do 15 let 25,- Kč
Studenti, důchodci, ZTP 35,- Kč

Turistické kulturní a informační centrum v Jihlavě nabízí zájem-
cům celou řadu informací o kulturních i sportovních akcích. Z nich 
čerpáme do našeho přehledu kulturních akcí, je ale zřejmé, že z dů-
vodu rozsahu nemohou NJR uvést všechny informace. Využívá-
me však toho, že v době prázdnin nehrají divadla a přinášíme pro 
představu, co vše lze nalézt v Kulturním a sportovním kalendáři na 
srpen, jeho obsah. Kromě toho je turistickým kulturním a infor-
mačním centrem zpracován i kalendář Jihlavské kulturní léto. Oba 
zdroje kulturních akcí ve městě v době prázdnin je možno vyzved-
nout na magistrátu města, je také v plném znění na webových strán-
kách města.

Minimální počet návštěvníků v jed-
né skupině jsou 4 osoby. Maximální 
počet osob ve skupině 45 (normální 
prohlídka, ne hromadná skupina).

Doba trvání prohlídky - cca 30 mi-
nut. V případě navýšení počtu ná-
vštěvníků na jeden termín prohlídky 
je možno s pracovníky provozovatele 
či zástupci provozovatele dohodnout 
další výpravu po půlhodině. 

Stálá expozice: O vzniku Jihlavy a 
podzemí

Křižovatku s nejhustějším provo-
zem v Jihlavě řídí nová elektronika. 
Pod povrchem vozovky křižovat-
ky u obchodního centra City Park 
(ulice Hradební a Znojemská) jsou 
indukční smyčky, které zazname-
návají přítomnost vozidel, podle 
množství aut se automaticky nasta-
vuje čas pro průjezd jednotlivými 
směry. Systém se zde musí denně 
vypořádat průměrně s více než 16 
tisíci aut.  

Signál ze smyček vyhodnocuje 
tzv. řadič, který ovládá semafory. 
Typ řadiče použitý v Jihlavě splňu-
je nejpřísnější evropské požadavky, 
systém je například možné dálkově 
ovládat prostřednictvím sítě mobil-
ních telefonů, disponuje také funk-
cí stmívání semaforů v nočních ho-
dinách. 

„Na semaforech u City Parku jsou 
použita svítidla s LED diodami, kte-
rá se osvědčila i v ostrém slunci, ve 
večerních a nočních hodinách si však 
někteří řidiči stěžovali, že jsou světla 
příliš silná a jsou oslňováni,“ komen-
toval nutnost stmívání semaforů 
náměstek primátora pro oblast do-

pravy Josef Kodet. 
Jihlava je po Ostravě teprve dru-

hým městem, kde je tato funkce 
stmívání využita, svítidla na sema-
forech tak se západem slunce sníží 
svoji svítivost o 30 procent (příkon 
klesne cca o 50 procent – úspora el. 
energie), ráno při východu slunce 
se svítivost opět zvýší.

„Křižovatka je synchronizována 
s křižovatkou ulic Hradební a Žiž-
kova (Zverimex) a s křižovatkou u 
výjezdu z City Parku, což umožňuje 
spouštět na semaforech zelenou vlnu 
pro plynulé odvedení dopravy z vy-
tížených komunikací,“ doplnil ještě 
Josef Kodet.

Nový systém dokáže nejen reago-
vat na množství vozidel čekajících 
na zelenou, ale také auta sčítat. Po 
určitém čase je pak správce scho-
pen nastavení křižovatky dolaďo-
vat.

Úprava řízení křižovatky vyšla asi 
na dva miliony korun, v loňském 
roce město na křižovatce investo-
valo 1,8 milionu korun do nových 
sloupů, návěstidel, sítí a svítidel s 
LED diodami.  -lm- 

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

Křižovatka u City parku
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Masarykovo nám. 57/58, tel. 567 
573 880, ředitel tel. 567 573 892

e-mail: muzeum@muzeum.ji.cz, 
PhDr. Pavel Jirák tel. 567 573 891, e-

E. Rošického 6, tel. 567 304 148-9, 
fax: 567311840, e-mail: bazen@smj.
cz, www.vodniraj.cz

Od 1. 7. 2011 do 5. 8. 2011 bu-
de bazén z důvodu odstávky mimo 
provoz. Od 6. 8. 2011 do 31. 8. 2011 
bude otevírací doba pro veřejnost od 
10,00 do 18,00 hodin. 

Od 1. 7. 2011 do 31. 8. 2011 bude 
sauna pro veřejnost uzavřena. 

Základní vstupné: 
děti do 6 let vstup zdarma, dospě-

lí 40,- Kč/1 hod., děti 6–15 let, dů-
chodci 30,- Kč / 1 hod., 

aqua aerobik 55,- Kč. Tobogán – v 
ceně vstupného. Ztráta klíče 200,- Kč.

Permanentky: 
10 vstupů – děti od 6 do 15 let, dů-

chodci: 210,- Kč
10 vstupů – dospělí: 360,- Kč
20 vstupů – děti od 6 do 15 let, dů-

chodci: 480,- Kč
20 vstupů – dospělí: 680,- Kč
Platnost permanentek: 
10 vstupová 5 měsíců, 20 vstupo-

vá 10 měsíců - od vyznačeného data 
prodeje

Pronájmy: Plavecký bazén
1 dráha:  350,- Kč/hod., 2 dráhy:       

700,- Kč/hod, 3 dráhy: 1050,- Kč/
hod., 

celý bazén: 1700,- Kč/hod.
Výukový bazén:  650,- Kč/hod. 

Tobogán:  500,- Kč/hod. (mimo ve-
řejnost).

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
Knihkupectví Jitka, Komenského 

16, tel. 567 302 778, 607 702 364 
(pořadatel: Ing. Kolář).

Vstupenky na divadelní představe-
ní, muzikály, koncerty a ostatní akce.

Ráj spánku, Žižkova 10, tel. 777 
066 006, Po – Čt 9:00 – 18:00, Pá 
9:00 – 17:00, So 9:00 – 12:00

TICKETPRO: 
Vinotéka SONG, Palackého 30, 

Jihlava, tel. 567 303 970, otevřeno 
8:30 – 12.00, 12:30 – 17:30,

CK Čedok, Masarykovo náměstí 
26, Tel: 567 310 789, Po – Pá: 9:00 
– 18:00, So: 9:00 – 12:00

TICKETSTREAM: 
Firo tour, a.s., Masarykovo náměs-

tí 35, tel. 420 562 105 900, Po - So       
9:00 - 12:00

Knihy Kanzelsberger, Hradební 1 
(OC City Park), tel. 567 213 929, Po 
- Ne       9:00 - 21:00

CK Čedok, Masarykovo náměstí 
26, Tel: 567 310 789, Po – Pá: 9:00 
– 18:00, So: 9:00 – 12:00

TICKET PORTAL a TICKET 
ART:

CA Ježek – Drahomíra Šmerglová, 
Divadelní 8, Tel: 567 330 034, Po – 
Pá: 9:30 – 12:00 13:00 – 16:30

CK Čedok, Masarykovo náměstí 
26, Tel: 567 310 789, Po – Pá: 9:00 
– 18:00, So: 9:00 – 12:00

CK TIPATOUR, Masarykovo 
nám. 9, tel. 567 311 650, po – pá: 
8:30 – 17:00

Romana Havelky 5a, za obchod-
ním domem Baumax, tel. pokladna: 
567230166, fax: 567230165, 

e-mail: vodniraj@smj.cz, www.vod-
niraj.cz 

Provozní doba venkovní části:
Pondělí-Neděle: 10:00 - 19:00 

hod.
Venkovní část Vodního ráje je od 

28. 5. 2011 do 4. 9. 2011 otevřena ši-
roké veřejnosti v závislosti na počasí. 

Venkovní areál- ceník vstupného:
Ceny a provozní doba venkovní 

části - rok 2011
celodenní vstupné (10:00 - 19:00) 
- dospělí 80 Kč, - děti do 140 cm 

50 Kč, - ZTP 50 Kč, - ZTP/P zdar-
ma, doprovod 50 Kč,

- děti do 3 let zdarma

dopolední vstupné (10:00 - 14:00)
- dospělí 55 Kč, - děti do 140 cm 

35 Kč, - ZTP 35 Kč, - ZTP/P zdar-
ma, doprovod 35 Kč

Doplatek po překročení 14té hod. -  
každá započatá hodina 10 Kč.

Dopolední vstupné poskytujeme 
pouze na jednorázové vstupenky.

Při ztrátě vstupenky jednorázový 
poplatek 50 Kč. Dopolední sleva se 
nevztahuje na rodinné vstupné, sku-
pinové vstupné, sezónní vstupenky a 
bodové vstupenky.

odpolední vstupné (15:00 - 19:00) 
- dospělí 55 Kč, - děti do 140 cm 

35 Kč, - ZTP 35 Kč, - ZTP/P zdar-
ma, doprovod 35 Kč,

- děti do 3 let zdarma
vstupné poslední hodina (18:00 - 

19:00) 
- dospělí 30 Kč, - děti do 140 cm 

20 Kč, - děti do 3 let zdarma

skupina venkovní
- dospělí 65 Kč /den, - děti, ZTP 

45 Kč /den, - školy 55 Kč /den 
(pouze měsíc červen)

sezónní vstupenka
- dospělí: 10 vstupů 650 Kč, - do-

spělí: 20 vstupů 1200 Kč, - dospělí: 
30 vstupů 1650 Kč, 

- děti, ZTP, ZTP/P: 10 vstupů 450 
Kč, - děti, ZTP, ZTP/P: 20 vstupů 
800 Kč, 

- děti, ZTP, ZTP/P: 30 vstupů 
1050 Kč 

Sezónní vstupenka platí pouze do 
konce letní sezóny.

rodina - 2 dospělí + 2-3 děti do 14 
let: 240 Kč/ den 

Pozn.: nosičem vstupného je vstup-
ní karta, kterou při první návštěvě 

koupaliště obdržíte za 15,-- Kč. Kar-
ta je nevratná!!! Nebo jednorázová 
vstupenka.

Nabízíme možnost zapůjčení lehá-
tek a slunečníků:

- lehátko 35 Kč (záloha 100,-Kč)
- slunečník 35 Kč (záloha 100,-Kč)

Provozní doba kryté části:
Po  14.00 – 20.00
Út – Čt, Ne 10.00 – 20.00
Pá, So  10.00 – 21.00

AQUA AEROBIC - zrušeno!!
NOVINKA  - každé úterý v čase od 

18.30 do 19.30 hod. - AQUAZUM-
BA

Kondičně zdravotní cvičení: každý 
čtvrtek 10.00

Vstupné (týká se kryté části): 
- osoba vyšší 130 cm: 70,- Kč/1 

hod., každá další započatá minuta = 
1,17,-Kč 

- děti do 130 cm:  40,- Kč/1 hod., 
každá další započatá minuta = 0,67,-
Kč 

- ZTP:  40,- Kč/1 hod., každá další 
započatá minuta = 0,67,-Kč 

Ranní vstupné - (platí úterý- pátek 
od 10:00 do 14:00 hod. mimo svátky 
a všechny prázdniny)

CENA: 62,-Kč/ 1 hod., každá další 
započatá minuta= 1,04 Kč  

- skupina dospělí (min. 10 osob):    
58,- Kč/1 hod. 

Celodenní vstupné - (platí úterý- 
pátek mimo svátky a všechny prázd-
niny) 

CENA: osoba nad 130 cm 220,- Kč 
+ 1 dítě do 130 cm zdarma

Rodinné vstupné 
(2 dospělé osoby (18 let) + 2-3 

děti ve věku 1-14 let) - CENA: 180,- 
Kč za 1 hodinu

Permanentka dospělý 10 vstupů / 
1 hodina:   600,- Kč (platnost 6 mě-
síců) 

Permanentka dospělý 10 vstupů / 
2 hodiny: 1200,- Kč (platnost 6 mě-
síců) 

Permanentka dospělý 20 vstupů / 
1 hodina: 1100,- Kč (platnost 6 mě-
síců) 

Permanentka dospělý 30 vstupů 
/ 1 hodina: 1500,- Kč (platnost 12 
měsíců) 

Permanentka děti/ZTP – 10 vstu-
pů / 1 hodina: 350,- Kč (platnost 6 
měsíců) 

Permanentka děti/ZTP – 10 vstu-
pů / 2 hodiny: 700,- Kč (platnost 6 
měsíců) 

Permanentka děti/ZTP – 20 vstu-
pů / 1 hodina: 600,- Kč (platnost 6 
měsíců) 

Permanentka děti/ZTP – 30 vstu-
pů / 1 hodina: 750,- Kč (platnost 12 
měsíců) 

 
Po překročení intervalu zákazník 

doplácí po minutách dle základního 
ceníku.

Karta je nepřenosná.
- možnost pronájmu areálu pro 

organizace, školy, podnikatelskou 
veřejnost v časech mimo otevírací 
dobu pro veřejnost (cena pronájmu 
dohodou)

- pro organizace možnost nákupu 
vstupních karet a kreditu na fakturu 
(využití podnikových fondů FKSP)

Pozn.: nosičem vstupného je vstup-
ní karta, kterou při první návštěvě 
koupaliště obdržíte za 15,-- Kč. Kar-
ta je nevratná!!! Platnost karty je 2 
roky od data zakoupení.

Duben, květen, září 
so – ne 10 – 13  14 – 18
Červen – srpen 
út – ne 10 – 13  14 – 18
Mimo uvedené období (mimo se-

zonu) - pro skupiny minimálně 5 
osob po předchozí objednávce  pou-
ze ve dnech po – pá 9.00 – 15.00, 
(objednávka minimálně den pře-
dem) - Turistické informační cent-
rum, Masarykovo náměstí 2, tel. 567 
167 158-9, fax: 567 167 157, e-mail: 
tic@jihlava-city.cz, www.jihlava.cz.

Vstupné: Dospělí 20,- Kč
                   Děti 10,- Kč

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

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, htt p://muzeum.ji.cz/

16. 7. – 4. 9.  
JAK DOSTAT LETIŠTĚ 
DO OBÝVÁKU?
Výstava Klubu plastikových mode-

lářů Jihlava.
Kavárna Muzeum

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

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

Kavárna Muzeum

1. 8. – 30. 9.  
V ZAHRÁDCE ARMIDINĚ
Autorská prodejní výstava obrazů 

Zbyňka Zronka.
Kavárna Muzeum.

mail: jirak@muzeum.ji.cz,  
oberreiterova@muzeum.ji .cz , 

htt p://muzeum.ji.cz/.  Během let-
ních prázdnin otevřeno každý den! 
Expozice: Dolování stříbra a min-
cování v Jihlavě, Nerostné suroviny 
Českomoravské vrchoviny, Geolo-
gie Českomoravské vrchoviny, Živá 
příroda Českomoravské vrchoviny, 
Chráněná území Jihlavska, Cechovní 
místnost, Židovská modlitebna, La-
pidárium a historická expozice Jih-
lava – město střední Evropy (od re-
nesance po průmyslovou revoluci), 
která se skládá z tematických expo-
zic: renesance, baroko a 19. století. 
Krása středověké plastiky. Archeolo-
gické nálezy a kamenné artefakty ze 
sbírek jihlavského muzea.

Po – ne 9.00 – 12.00  12.30 – 17.00
Expozice a výstavy:
dospělí: 30,- Kč
děti, důchodci: 5,- Kč
rodinné: 80,- Kč
Výstavy:
dospělí: 20,- Kč 
děti, důchodci:    10,- Kč
rodinné: 50,- Kč
Odborný výklad v expozicích (nut-

no předem objednat, minimální 
vstupné celkem 120,- Kč)

Plné vstupné  40,- Kč 
Snížené vstupné 20,- Kč 
Cizojazyčný výklad 500,- až 1000,- 

Kč

Vstupné: dospělí 40,- Kč, vojáci, 
důchodci, studenti, ZTP a ZTP/P 
20,- Kč, školy v rámci výuky 10,- Kč 

děti do 6 let zdarma. Každou nedě-
li a první středu v měsíci vstup zdar-
ma.
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Galerie GJP, Masarykovo nám. 18, 
tel. 567 321 856, po – pá 9 – 12  14 – 
17  so 10 – 12

OBRA ZY VÝTVARNÍKŮ 
Z VYSOČINY 
(Bulant, Kosasovský, Zezula,…), 

keramika, plastika, šperky

Lazebnická 1, 586 01 Jihlava, tel: 
567 303 142, mobil: 776 887 907, 
sv.jakub@cmail.cz

Martin Střechovský, Matky Boží 34.
Návštěva po předchozí domluvě na 

tel. 567 306 936, 602 968 673

Masarykovo nám. 21, tel. 567 312 
873, htt p://www.cajovna-jihlava.
ic.cz

e-mail: cajiva@seznam.cz
Mědirytiny, ocelorytiny, ukázky 

rytin na zbraních či tisky grafi ckých 
listů z rytin.

(Areál bývalé Tesly), Havlíčkova 
30

U Větrníku 17, tel. 567 310 987, po 
– pá 11.00 – 16.30

Masarykovo náměstí 17, tel. 567 
155 711, e-mail: jihlava@lbbw.cz

Základní umělecká škola, Masary-
kovo nám. 16, tel. 567 305 616, e-
mail: zus.jihlava@volny.cz

Letecké historické centrum Kar-
la Kutt elwaschera, Lazebnická 18, 
e-mail: info@czechspitfi reclub.cz, 
www.czechspitfi reclub.cz

Centrum zahrnující projekce histo-
rických dokumentů a muzeum věno-
vané čs. letcům v RA F.

Tolstého 2, www.dko.cz

Vysoká škola polytechnická Jihlava, 
Tolstého 16, tel. 567 141 141, Mgr. 
Štěpánka Kolářová

e-mail: kolarova@vspji.cz, www.
vspj.cz

Střední škola obchodu a služeb – 
ve vestibulu školy, Karolíny Světlé 2, 
Jihlava, 

tel. 567 587 411, p. Jelínková – 567 
212 482, e-mail: jelinkova@ssos-ji.
cz, www.sous.ji.cz.

V případě výstavy zavolají.

Komenského 20, tel. 736 529 346, 
htt p://www.centrumrodin.cz/, 

e-mail: centrum@centrumrodin.cz

Joštova 27, podkroví fi rmy Javab, 
tel. 567 308 056 nebo 603 145 660 
– Lucie Berková, htt p://www.galeri-
epuda.net/program/, e-mail: puda.
jihlava@seznam.cz

po – pá 8.00 – 17.00, po domluvě 
lze otevřít kdykoliv, výstavy začínají 
od března.

Komenského 20

Centrum prevence, sídliště U Pi-
vovaru, tel. 567 304 802, e-mail: 
vrakbar@caritas.cz, milfaitova.roma-
na@seznam.cz, po, út, čt, pá – ote-
vřen klub pro děti a mládež – hry, 
sport, internet.

Vstup a užívání služeb zdarma, ano-
nymní pobyt po – st  14.00 – 18.00.

ul. U Cvičiště

Žižkova 57, tel. 564 602 295, p. Po-
spíchalová, e-mail: pospichalova.j@
kr-vysocina.cz. V přízemí budovy B.

Psychiatrická léčebna, Brněnská 54, 
tel. 567 552 232, Dana Holíková 604 
880 804, fax: 567 301 644, e-mail: 
divadlo.na.kopecku@seznam.cz, 
www.plj.cz

M+K galerie, Čajkovského 33, tel. 
603 248 192, 605 328 873, htt p://
www.mk-galerie.cz/, e-mail: 

mk-galerie@mk-galerie.cz. Út – čt 
13.00 – 17.00, vstup volný, červenec 
a srpen zavřeno

Masarykovo nám. 1. Otevřeno dle 
otevírací doby Magistrátu města Jih-
lavy.

Komenského 24, ústředna tel. 
567 161 000, předprodej tel. 567 
161 014, předplatné 567 161 049. 
Ak.mal. Irena Wagnerová, scena@
hdj.cz. Prohlídka před představením.

Galerie, ateliéry Střední umělec-
ké školy grafi cké, Dvořákova 12, tel. 
567 311 938, www.susg.cz, e-mail:  
susg@susg.cz, po – čt  9.00 – 12.00, 
13.00 – 17.00 pá, so  9.00 – 12.00 
během školního roku. Vernisáže vý-
stav jsou vždy ve středu v 16.00 hod. 
(změny v programu vyhrazeny).

Masarykovo náměstí 39, tel. 731 
109 900, 567 211 227, e-mail: cafee-
tage@seznam.cz, www.etage.cz.

OGV, Komenského 10 je o d 28. 6. 
do 31. 8. z důvodu rekonstrukce uza-
vřena. 

OGV, Komenského 10, tel. 567 
301 680, fax, ředitel 567 301 681,e-
mail: ogv@ogv.cz

út – ne 9.00 – 12.30, 13.00 – 17.00
do 18. 9. 2011 

ŘEČ UMĚNÍ IV. 
– Umění ze sbírek OGV od 70. let 

po současnost. OGV

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

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

OGV

Stálá expozice (v budově na Masa-
rykově náměstí): 

Výběr nejvýznamnějších malíř-
ských a sochařských děl konce 19. a 
počátku 20. Století ze sbírek galerie.

od 11. 2. 2011 
STÁLÁ EXPOZICE 
HMATOVÉHO SOCHAŘSTVÍ
OGV, Galerie Alternativa, budova 

Komenského 10

1. 8. – 30. 9.       
TOULKY ŠUMAVOU, 
TOULKY VYSOČINOU 
Fotografi e Ing. Vladimíra Kunce.
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4, 

tel. +420 567 564 400, fax: +420 567 
320 507, www.hotelgmahler.cz, 

e-mail: obchod@hotelgmahler.cz
květen – říjen po – ne 9.00 – 17.00, 

listopad – duben  po – ne 9.00 – 
16.00, vstupné 10,- a 20,- Kč

6. 8. – 15. 8.  
VÝSTAVA SFÉRICKÝCH 
FOTOGRA FIÍ VYSOČINY 2011
Brána Matky Boží, Turistické infor-

mační centrum, Věžní 1, tel. 567 167 
155, 156, fax: 567 167 157, 

e-mail: tic@jihlava-city.cz, www.
jihlava.cz. Stálá expozice: Reproduk-
ce obrazů ak. mal. Gustava Kruma, 
staré hodinové stroje, jihlavská ast-
ronomie, jihlavská pevnost.

Pravidelná pozorování oblohy z 
vyhlídkové terasy brány Matky Boží 
probíhají pouze při jasné obloze kaž-
dé pondělí. Návštěvu lze domluvit 
na telefonu: +420 728 880 930, ne-
bo na mailu info@jisat.cz.

do 30. 9.  
NIKDY ZCELA NEODEŠLI 
– JIHLAVŠTÍ NĚMCI
(SIE WAREN NIE GANZ FORT
– IGLAUER DEUTSCHEN)
Výstava k 20. výročí založení spol-

ku Dům Gustava Mahlera.
Dům Gustava Mahlera, Znojemská 

4, tel. 567 167 132, 133, e-mail: ma-
hler@jihlava-city.cz, www.mahler.cz, 
www.jihlava.cz. Otevírací doba: úterý 
– sobota 10.00-12.00  13.00-18.00

30. 7. – 30. 9.  
MARCELA BURDOVÁ 
- PASTELY
Trifoil, grafi cké papíry, Husova 10, e-

mail: novotny@trifoil.cz, htt p://www.
trifoil.cz/po – pá 9 - 17, so 9 - 11.30

srpen  
„ZVINO VA AFRICA“
Výstava afrických dřevěných skulp-

tur ze Zimbabwe.

Zoo Jihlava, Africká vesnice Ma-
tongo, areál.

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

tongo, škola.

1. 6. – 31. 7.  
ZA STROMY ROKU 2010
Výstava fotografi í Petra Francána.
Zoo Jihlava, informační centrum 

(hned za vstupní pokladnou).

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

todivných korýšů pod drobnohledem                                                                               
Výstava mikrofotografi í korýšů od 
Petra Jana Juračky. Zoo Jihlava, Nový 
vstupní areál – výstavní místnost

ZOO Jihlava, Březinovy sady 10, tel. 
567 573 730, sl. Kosová 567 573 735, 
e-mail: propagace@zoojihlava.cz, ote-
vřeno každý den od 9.00 – 16.00

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

Jihlava. Městská knihovna, Hluboká 
1, Jihlava, tel. 567 167 850, fax: 567 
167 853 

e-mail: knihovna@knihovna-ji.cz, 
htt p://www.knihovna-ji.cz/

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, 

www.stacionar-jihlava.cz, otevřeno 
po - pá 9 - 12 a 13 – 18

do 31. 8.  
MILOŠ NĚMEC – KRA JINY 
OPRA VDOVÉ I SNOVÉ
Výstava obrazů.
Carlita – kavárna&květiny, U Brá-

ny 4, tel. 732 704 535 

do 30. 9.  
PETR SOUKOP
Výstava fotografi í.
Kavárna Dena, Fibichova 28,
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1. – 3. 8.  17.30 
V PEŘINĚ
ČR 2011, komedie/hudební/ro-

dinný, cca 103 min. Magický svět 
dobrých i zlých snů, který se ukrývá 
přímo v našich peřinách, ožije v mu-
zikálové pohádce F. A. Brabce. Hrají: 
Lucie Bílá, Karel Roden, Bolek Po-
lívka, Eliška Balzerová ad. Režie: F. 
A. Brabec. Mládeži přístupný. Vstup-
né 80 Kč, kinosál Reform.

1. – 3. 8.  20.00 
LIDICE
ČR/Polsko 2011, drama/válečný/

historický, cca 126 min. Příběh Lidic 
je příběhem obyčejných lidí, kteří se 
absurdní shodou náhod připletli do 
cesty dějinám. Hrají: Karel Roden, 
Zuzana Fialová, Roman Luknár ad. 
Režie: Petr Nikolaev. Přístupný od 12 
let. Vstupné 80 Kč, kinosál Reform.

4. – 7. 8.  17.30 
TVŮJ SNOUBENEC, 
MŮJ MILENEC
USA 2011, romantické/drama/

komedie, titulky, cca 113 min. Na 
oslavě svých třicátých narozenin se 
Rachel White začíná trápit pocitem, 
že její život zatím nevychází podle 
jejích představ. Hrají: Kate Hudson, 
Ginnifer Goodwin, Colin Egglesfi eld 
ad. Režie: Luke Greenfi eld Přístupný 
od 12 let. Vstupné 80 Kč, kinosál Re-
form.

4. – 7. 8.  20.00 
MELANCHOLIA
Dánsko/Švédsko/Francie 2011, 

drama, titulky, cca 130 min. Začíná 
to honosnou svatbou, končí zánikem 
světa. Hrají: Kirsten Dunst, Char-
lott e Gainsbourg, John Hurt ad. Scé-
nář a režie: Lars von Trier. Přístupný 
od 12 let. Vstupné 60 Kč, kinosál Re-
form.

8. – 10. 8.  17.30 a 20.00 
VŠEMOCNÝ
USA 2011, mysteriózní/sci-fi /

thriller, titulky, cca 110 min. Příběh 
o utajované droze, která umožňuje 
využívat mozek na 100 % a dodává 
člověku extrémní sebevědomí. Hra-
jí: Bradley Cooper, Robert De Niro, 
Anna Friel ad. Režie: Neil Burger. 
Přístupný od 12 let. Vstupné 80 Kč, 
kinosál Reform.

11. – 14. 8.  17.30 
NA VLÁSKU

USA 2010, animovaný/rodinný, 
český dabing, cca 100 min. Hudební 
komedie plná efektů a dobrodružství 
o dívce, která má kouzelné vlasy zlaté 
barvy dlouhé víc než 70 stop. Hrají v 
českém znění: Helena Vondráčková, 
Vojta Kotek, Ondřej Izdný ad. Re-
žie: Nathan Greno, Byron Howard. 
Mládeži přístupný. Vstupné 70 Kč, 
kinosál Reform.

11. – 14. 8.  19.30 
FAIR GAME
USA 2011, akční/thriller/drama, 

titulky, cca 104 min. Fascinující po-
hled do útrob politické moci, na-
točený podle autobiografi e Valerie 
Plame, skutečné tajné agentky CIA. 
Hrají: Naomi Watt s, Sean Penn, Mi-
chael Kelly ad. Režie: Doug Liman. 
Přístupný od 12 let. Vstupné 80 Kč, 
kinosál Edison.

11. – 14. 8.  20.00 
PRINC A PRUĎAS
USA 2011, širokoúhlá dobrodruž-

ná fantasy komedie, titulky, cca 102 
min. Čáry. Máry. Fuck. Hrají: James 
Franco, Danny McBride, Natalie 
Portman ad. Režie: David Gordon 
Green. Přístupný od 15 let. Vstupné 
80 Kč, kinosál Reform.

15. – 17. 8.  17.30 
PO DLOUHÉ NOCI DEN
ČR/Německo 2011, dokumentár-

ní, cca 89 min. Přišli z Polska, Ruska, 
Ukrajiny, Česka, Francie, Holandska 
a Belgie – nuceně nasazení pracov-
níci, kteří během II. světové války se 
starali o zásobování fronty a udrže-
ní života v Německu. Režie: Tomáš 
Kudrna. Přístupný od 12 let. Vstup-
né 60 Kč, kinosál Reform.

15. - 17. 8.  20.00 
PIRÁTI Z KA RIBIKU: 
NA VLNÁCH PODIVNA
USA 2011, širokoúhlý dobrodruž-

ný, titulky, cca 137 min. Snímek di-
vákům znovu představuje zábavu, 
dobrodružnou atmosféru a humor, 
které byly hlavním důvodem ob-
rovského úspěchu celé série. Hrají: 
Johnny Depp, Penélope Cruz, Ian 
McShane ad. Režie: Rob Marshall. 
Mládeži přístupný. Vstupné 80 Kč, 
kinosál Reform.

18. – 21. 8.  17.00 
TRA NSFORMERS 3
USA 2011, akční sci-fi , titulky, cca 

154 min. Naše poslední útočiště. 
Hrají: Shia LaBeouf, John Turturro, 
Josh Duhamel ad. Režie: Michael 
Bay. Mládeži přístupný. Vstupné 80 
Kč, kinosál Reform.

22. – 23. 8.  19.30 
TRA NSFORMERS 3 
Vstupné 80 Kč, kinosál Edison.

24. 8.  17.00 
TRA NSFORMERS 3
Vstupné 80 Kč, kinosál Reform.

18. – 21. 8.  19.30 
DEVÍNSKÝ MASAKR
Slovensko 2011, dokumentární 

drama, cca 69 min. V našich zemích 
ojedinělý fi lm žánru dokudrama na-
bízí detailní rekonstrukci tragické 
události, kdy Lubomír Harman vy-
vraždil obyvatele sousedního bytu 
na bratislavském sídliště Devínská 
Nová Ves. Hrají: Pavel Vrabec, Yo-
shua Kanálosh, Daniel Lipšic ad. 
Scénář a režie: Gejza Dezorz, Jozef 
Páleník. Přístupný od 15 let. Vstup-
né 70 Kč, kinosál Edison.

Jana Masaryka 20, tel. 567 167 439, 
pokladna 567 167 447,

e-mail: kino.dukla@jihlava-city.cz, 
www.kinodukla.cz

Brněnská 29, tel. 567 303 521, p. 
Nápravník, tel. 723 204 962, 

fax: 567 300 331, www.ddm.ji.cz, 
e-mail: ddmjihlava@ji.cz

Chlumova 3 (2. patro) – změ-

na adresy od 1. 7., tel. 736 529 346, 
htt p://www.centrumrodin.cz/,  e-
mail: centrum@centrumrodin.cz

8. – 12. 8.  8 - 16 
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Pro děti od 7 let připravujeme pří-

městský tábor, kde na vás čeká boha-
tý program – hry, soutěže, sportová-
ní, výtvarné činnosti,… Letos jsme 
si pro vás připravili program na téma 
„Indiáni“. Cena:1100 Kč. Přihlášky 
na tel. 731 604 234 nebo kondrlo-
va@centrumrodin.cz, Přihlášky a  
zálohy je nutno odevzdat a zaplatit 
do 30. května 2011 Denní program 
od 8 do 16 hodin, v ceně oběd a 2x 
svačina. Centrum pro rodinu a soci-
ální péči Vysočina, Chlumova 3 (2. 
patro).

Tolstého 2, tel. 567 571 671, www.
dko.cz

Předprodej vstupenek DKO Jihla-
va (3. Poschodí vpravo, kancelář č. 
355)

Telefon: 567 307 745.  Prodejní 
doba: 

pondělí – 12:00 – 16:30, úterý:  
7:00 – 11:00, 12:00 – 15:30, středa: 
7:00 – 11:00, 12:00 – 15:30, čtvrtek: 
7:00 – 11:00, 12:00 – 16:30, pátek: 
zavřeno

Pořady pro školy
Informace: tel. 567 307 745, pro-

gram@dko.cz
Pořady může navštívit i veřejnost 

po předběžné domluvě na uvede-
ných kontaktech.

Music Club Dělňák, Žižkova 15,   
e-mail: produkce@delnak.cz, del-
nak.ji@email.cz,

 tel. 567 216 764, 734 617 467, 
www.delnak.cz

nezávislé divadelní studio, tel. pro-
dukce – Adéla Jiráčková tel. 776 795 
900, Martin Kolář tel. 775 628 272, 
www.dfm.cz, e-mail: dfm@seznam.cz

Jarní 22 (areál MŠ), Jihlava – Hor-
ní Kosov, tel. 723 764 198, www.
dkdjezek.ic.cz, e-mail: Telc.Anna@
seznam.cz

Od září 2011.

Malá scéna DDM, Brněnská 46, 
tel. 567 306 668, 603 269 761 pan 
Paštyka, e-mail: pastyka@tiscali.cz. 

Od září 2011.

divadlo otevřených dveří, Tyršova 
12, tel. 734 586 402, produkce@di-
od.cz, www.diod.cz

Běžné vstupné 130/70 Kč.

Komenského 22, tel. 567 161 014, 
fax: 567 310 179,  

e-mail: prodej@hdj.cz, www.hdj.cz
Předprodej vstupenek: po-pá: 

11:00-19:00 hodin nebo do začátku 
představení v 19:30 hodin, sobota: 
hodinu před každým představením. 

VELKÁ SCÉNA
DIVADELNÍ PRÁZDNINY

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

Jihlava.
Městská knihovna, Hluboká 1, Jih-

lava, tel. 567 167 850, fax: 567 167 
853 

e-mail:  knihovna@knihovna-ji.cz, 
htt p://www.knihovna-ji.cz/

Městská knihovna nabízí své služ-
by: v oddělení pro dospělé, v dět-
ském oddělení, v hudebním odděle-
ní a na svých pobočkách.

Čtenářský poplatek za rok činí: do-
spělí 120,- Kč, děti 30,- Kč. 

Služby knihovny: absenční půjčo-
vání knih, časopisů a CD, prezenční 
půjčování ve studovnách a čítárně, 
prezenční poslech CD, meziknihov-
ní výpůjční služba, literatura a in-
formace o regionu, bibliografi cké a 
faktografi cké informace, informační 
lekce pro ZŠ, SŠ, zvuková knihovna 
pro slabozraké a těžce zrakově po-
stižené občany, občanské informace 
– zákony, usnesení, vyhlášky, kopí-
rování, cizojazyčná literatura, ICN 
– informace pro neziskový sektor, 
materiály Dokumentačního a in-
formačního střediska Rady Evropy, 
materiály o Evropské unii, besedy, 
soutěže, kvízy, rešeršní služby, psaní 
v programu Word. 

Informace v elektronické podobě: 
internet pro veřejnost (dospělí 30,- 
Kč/hod., děti zdarma), tisk, skeno-
vání, katalog knihovního fondu (kni-
hy, periodika, regionální osobnosti, 
události, články, av-média, zvukové 
knihy), Česká národní bibliogra-
fi e, ASPI – Automatizovaný systém 
právních informací, multimédia, da-
tabáze Eifl , pro Quest 5000 – plno-
textové články ze zahraničních časo-
pisů, Anopress – databáze článků z 
českých novin a časopisů, souborný 
katalog knihoven. 

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

Psychiatrická léčebna, Brněnská 
54, tel. 567 552 232, Dana Holíko-
vá 604 880 804, fax: 567 301 644, e-
mail: divadlo.na.kopecku@seznam.
cz, www.plj.cz

Informace a rezervace: Divadlo Na 
Kopečku, Dana Holíková, tel. 567 
552 232.  Od září 2011.

MALÁ SCÉNA
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4. 8. 16.00 
MALÁ LESANKA  
FRA NTIŠKA  KA RA FIÁTA
Promenádní koncert dechové hud-

by z Humpolce na Masarykově ná-
městí od 16 do 18 hodin. Pořada-
tel: statutární město Jihlava a Karel 
Paštyka Agentura TIME.

4. 8.  18.00 
KULTURNÍ LÉTO 
V PIVOVARSKÉ RESTAURA CI
– DEN S REGIONEM
Pivovarská restaurace Jihlava, 

http://www.pivovar-jihlava.cz/ 
Koncert Nadi Urbánkové a skupiny 
Bokomara, regionální skupiny Par-
ník od 18.00 hodin. Vstupné 40 Kč. 
Pořadatel: K Brewery Trade a.s.

9. 8.  19.30 
SISA FEHÉROVÁ TRIO 
open air jazz koncert
Letní zahrádka Kavárny Muzeum. 

Vstupné zdarma.

11. 8. 16.00 
BRŤOVSKÁ ŠESTKA 
Promenádní koncert dechové hud-

by z Brťova u Černé Hory na Masa-
rykově náměstí od 16 do 18 hodin. 
Pořadatel: statutární město Jihlava a 
Karel Paštyka Agentura TIME.

Křižíkova 17, tel. 737 268 000, 
www.newfabric.cz

Masarykovo náměstí 39, tel. 731 
109 900 (p. Řezáč), e-mail: cafeeta-
ge@seznam.cz, www.etage.cz.

Jiráskova 6, e-mail: info@college-
centrum.cz, www.collegecentrum.cz

Otevírací doba: po 9 – 02, út 9 – 04 
(disco), st 9 – 03 (oldies), čt 9 – 02, 
pá 16 – 04 (oldies), so 16 – 04 (sal-
sa), ne zavřeno.

Březinova 62 (nákupní areál – 1. 
Patro), Jihlava, odpovědný vedoucí 
p. Čejka 777 178 550, 

www.fi neclub.cz      
po, út, čt, ne 17.00 – 03.00, 
st, pá, so 17.00 – 06.00

Sdružení na podporu mezinárod-
ního přátelství „Slunce“, třída Le-
gionářů 15, www.slunceweb.cz , 
slunceweb@slunceweb.cz, Mgr. Eva 
Mikulíková, tel. 777 753 240

Čtvrtek od 18.00 – 20.00 -  tema-
tická a cestovatelská setkání, výstavy, 
hudební soirée.

třída Legionářů 15, www.slun-
ceweb.cz Informační centrum pro 
mládež (ICM), slunceweb@slun-
ceweb.cz, alca@slunceweb.cz, tel. 
561 110 210. Otevřeno po – čt 13.00 
– 18.00, pá 10.00 – 17.00

Lazebnická 18, e-mail: info@
czechspitfi reclub.cz

 www.czechspitfi reclub.cz
Centrum zahrnující projekce histo-

rických dokumentů a muzeum věno-
vané čs. letcům v RA F

Komenského 20, tel. 736 265 817, 
e-mail: frantisektichy@email.cz

Centrum prevence, sídliště U Pi-
vovaru, tel. 567 304 802, e-mail: 
vrakbar.jihlava@caritas.cz, milfaito-
va.romana@seznam.cz, htt p://www.
vrakbar.estranky.cz/

po, út, čt, pá – otevřen klub pro dě-
ti a mládež – hry, sport, internet

Vstup a užívání služeb zdarma, ano-
nymní pobyt. 14.00 – 18.00

Masarykovo nám. 21, tel. 567 312 
873, htt p://www.cajovna-jihlava.
ic.cz/, e-mail: cajiva@seznam.cz

Znojemská 7, tel. 774 421 975, pan 
Kestler, e-mail: info@green-space.
cz, htt p://www.green-space.cz/

Vše pro zdraví a dobrou mysl, spo-
lečenské hry, knihovna, galerie – pro-
dejní výstava obrazů, tetovací studio. 
Otevřeno: po – so 10.00 – 22.00

Žižkova 98, e-mail: merfl inger@se-
znam.cz, htt p://www.ultimaclub.cz/

Tyršova 12 (bývalé kino Sokol), 
e-mail: admin@retrocafe.tv, mobil: 
+420 734 648 052, htt p://retrocafe.
tv/

Mostecká 10, htt p://www.cnmu-
sic.cz, 

e-mail: cnmusic@seznam.cz

12. 8. 
UP AGAINS IT 
(PUNK PRA HA)

18. – 24. 8.  20.00 
KRÁLOVA ŘEČ
VB/Austrálie/USA 2010, histo-

rické drama, titulky, cca 118 min. 
Vystrašená země potřebuje pravého 
vůdce. Vystrašený člověk potřebu-
je pravého přítele. Hrají: Colin Fir-
th, Geoff rey Rush, Helena Bonham 
Carter ad. Režie: Tom Hooper. Pří-
stupný od 12 let. Vstupné 75 Kč, ki-
nosál Reform.

25. 8.  17.30 
PAN POPPER A JEHO 
TUČŇÁCI
USA 2011, širokoúhlá komedie, 

český dabing, cca 95 min. Hřejivá ro-
dinná komedie vypráví příběh pana 
Poppera, který je úspěšným newy-
orským podnikatelem. Hrají: Jim 
Carrey, Carla Gugino, Philip Baker 
Hall ad. Režie: Mark Waters. Mláde-
ži přístupný. Vstupné 80 Kč, kinosál 
Reform.

26. – 28. 8.  17.30 
PAN POPPER A JEHO 
TUČŇÁCI
USA 2011, širokoúhlá komedie, 

český dabing, cca 95 min. Hřejivá ro-
dinná komedie vypráví příběh pana 
Poppera, který je úspěšným newy-
orským podnikatelem. Hrají: Jim 
Carrey, Carla Gugino, Philip Baker 
Hall ad. Režie: Mark Waters. Mláde-
ži přístupný. Vstupné 80 Kč, kinosál 
Edison.

25. 8.  20.00 
TETRO
USA/Argentina/Španělsko/Itálie 

2010, drama, titulky, cca 127 min. 
Bennie se vydává do Buenos Aires, 
aby našel svého zmizelého bratra. Je-
ho bratr býval slibným spisovatelem, 
nyní je pouhým stínem svého býva-
lého já. Hrají: Vincent Gallo, Alden 
Ehrenreich, Maribel Verdú ad. Re-
žie: Francis Ford Coppola. Přístup-
ný od 12 let. Vstupné 80 Kč, kinosál 
Reform.

26. – 28. 8.  19.30 
TETRO
Vstupné 80 Kč, kinosál Edison.

26. – 29. 8.  17.00 
HARRY POTT ER A RELIKVIE 
SMRTI – ĆÁST 1
Film USA, širokoúhlý/rodinný, 

český dabing, cca 150 min. Nikde 
není bezpečno…..Hrají: Daniel Rad-
cliff e, Rupert Grint, Emma Watson a 
další. Režie: David Yates. Přístupný. 
Vstupné 70 Kč, kinosál Reform.

26. – 29. 8.  20.00 
HARRY POTT ER A RELIKVIE 
SMRTI – ČÁST 2
UK/USA 2011, dobrodružný/fan-

tasy/drama, český dabing, cca 130 
min.Poslední dobrodružství ságy o 
Harry Pott erovi. Hrají: Daniel Rad-
cliff e, Rupert Grint, Emma Watson 
ad. Režie: David Yates. Přístupný od 
12 let. Vstupné 80 Kč, kinosál Re-
form.

30. – 31. 8.  17.30 a 20.00 
ČERNÁ LABUŤ
USA 2010, drama/thriller/mysteri-

ózní, titulky, cca 108 min. Co všech-

no byste obětovali pro sen? Hrají: 
Natalie Portman, Vincent Cassel, 
Mila Kunis ad. Režie: Darren Aro-
nofsky. Přístupný od 15 let. Vstupné 
75 Kč, kinosál Reform.

BIJÁSEK – KINO DUKLA
DĚTEM – Kinosál Reform

6. – 7. 8.  15.30 
NAŠE KA RKULKA 
Výběr nejlepších kreslených čes-

kých pohádek. Vstupné 30 Kč.
13. – 14. 8.  15.30 
NA VLÁSKU
USA 2010, animovaný/rodinný, 

český dabing, cca 100 min. Hudební 
komedie plná efektů a dobrodružství 
o dívce, která má kouzelné vlasy zlaté 
barvy dlouhé víc než 70 stop. Hrají v 
českém znění: Helena Vondráčková, 
Vojta Kotek, Ondřej Izdný ad. Re-
žie: Nathan Greno, Byron Howard. 
Mládeži přístupný. Vstupné 70 Kč, 
kinosál Reform.

20. – 21. 8.  15.30 
RÁNO MEZI ZVÍŘÁTKY
Pásmo nejkrásnějších kreslených 

pohádek pro nejmenší diváky. Vstup-
né 30 Kč, kinosál Reform.

27. – 28. 8.  15.00 
HARRY POTT ER A RELIKVIE 

SMRTI – ČÁST 2
UK/USA 2011, dobrodružný/fan-

tasy/drama, český dabing, cca 130 
min. Poslední dobrodružství ságy o 
Harry Pott erovi. Hrají: Daniel Rad-
cliff e, Rupert Grint, Emma Watson 
ad. Režie: David Yates. Přístupný od 
12 let. Vstupné 90 Kč. 

BIO RÁJ – KINO DUKLA 
PROMÍTÁ SENIORŮM 

/ VSTUPNÉ 40,- KČ 
– kinosál Edison 

Vstupné na všechny projekce: 
- pro seniory 60 let a výše 40 Kč 

(na vyžádání doložit platným průka-
zem totožnosti)

- ostatní návštěvníci dle vstupného

FILMOVÝ KLUB KINA 
DUKLA / VSTUPNÉ PRO 

ČLENY FK 40,- KČ – sál Reform
Cena vstupného pro členy FK: 40 

Kč, pro nečleny: 70 Kč. 
Hrací den je pondělí a středa, za-

čátky představení v 19.30.

OSTATNÍ AKCE
22. 8.  8 - 18 
Národní arboristická konference 

STROM PRO ŽIVOT – život pro 
strom“

Bližší informace a přihlášky na 
www.szkt.czKinosál Edison a Re-
form.

23. 8.  9 - 18 
Národní arboristická konferen-

ce Strom pro život – život pro 
strom“Bližší informace a přihlášky 
na www.szkt.czKinosál Edison a Re-
form.

Hradební 1, tel. 567 129 999, 567 
129 991 (telefon v provozu vždy 30 
min. před prvním představením). 
Nonstop informace o programu tel. 
14145, e-mail: jihlava@cinestar.cz, 
www.cinestar.cz
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Běh

Plachtění

Hokej

Fotbal

Atletika

Změna programu vyhrazena! 

26. 8. 17.30
BĚH NA VYSOKÝ KÁMEN 
15. ročník. 
Pořadatel: Běžec Vysočiny o. s. 

Start: 17.15 hod.   Místo prezence a 
startu: Autokempink Jihlava Pávov – 
bývalá restaurace.www.bezec.wz.cz.

5. 8. 16.30 
HC DUKLA JIHLAVA 
– FRA NCIE
Pořadatel: HC Dukla Jihlava. Ho-

rácký zimní stadion, 16.30 hodin.

9. 8. 17.00 
HC DUKLA JIHLAVA 
- JKH GKS Jastrzębie
Pořadatel: HC Dukla Jihlava. Ho-

rácký zimní stadion, 17.00 hodin.

25. 8. 17.00 
HC DUKLA JIHLAVA 
– HC Olomouc
Pořadatel: HC Dukla Jihlava. Ho-

rácký zimní stadion, 17.00 hodin.

30. 8. 17.00 
HC DUKLA JIHLAVA 
- SK Horácká Slavia Třebíč
Pořadatel: HC Dukla Jihlava. Ho-

rácký zimní stadion, 17.00 hodin.

5. 8.  19.00 
FC VYSOČINA JIHLAVA 
– Bohemians Praha
Hraje se na fotbalovém stadionu na 

ul. Jiráskova v Jihlavě v 19 hodin.

19. 8. 18.00 
FC VYSOČINA JIHLAVA 
– Ústí nad Labem
Hraje se na fotbalovém stadionu na 

ul. Jiráskova v Jihlavě v 18 hodin.

20. 8. 10.00 
VELKÉ CENY JIHLAVY
Tradiční atletický mítink hlavní 

disciplíny – Sprintérský trojboj, 800 
m, 3000 m, Výška, Oštěp. Místo: od 
10 h v areálu atletického stadionu ul. 
Na Stoupách. Pořadatel: Občanské 
sdružení „ATLETIKA “, kontakt: tel. 
728742094, e-mail: u.ladislav@se-
znam.cz, htt p://www.atletikajihlava.
cz

31. 7. – 15. 8. 
PLACHTAŘSKÉ 
MISTROVSTVÍ 
REGIONŮ 2011
Letiště Henčov. Pořadatel: Aero-

klub Jihlava, htt p://www.aeroklub-
jihlava.cz/

do 30. 9. 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 zoo s expoziční 
částí. Zoo Jihlava, htt p://www.zoo-
jihlava.cz/

do 31. 8.  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, www.zoojihlava.
cz

do 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. Pořadatel: 
Zoo Jihlava.

3. 8.   
LETNÍ KINO NA NÁMĚSTÍ 
– ANNIE LEBOVITZ: 
Život objektivem
Cyklus deseti fi lmových večerů 

přinese fi lmy z české i zahraniční 
produkce. Vstupné: zdarma. Letní 
zahrádka kavárny Muzeum, Masa-
rykovo náměstí, po setmění (cca po 
21.00 hod.). Pořadatel: Fabes s.r.o.

4. 8.  
FARMÁŘSKÝ TRH
Prodej zemědělských produktů z 

malých farem a výrobků řemeslní-
ků z Vysočiny.Masarykovo náměstí, 
po celý den. Pořadatel: EKOINFO-
CENTRUM, Ing. Kotoučková, tel. 
721 862 692, ekoinfo@centrum.cz

7. 8.   
VÝPRA VY S UROZENÝM 
RYTÍŘEM DAVIDEM 
Z KOCENSTEINU
Šermířská vystoupení (tajemné 

prohlídky) v jihlavském podzemí.  
Výpravy ve 14, 15 a 16 hod. Pořa-
datel: Společnost přátel dělostřelby, 
www.delostrelba.ic.cz

7. 8. 18.00 
Ježkovy pohádkové neděle 
– SNĚHURKA 
Divadlo Koráb z Brna, parkán u 

brány Matky Boží od 18 hodin. Po-
řadatel: Statutární město Jihlava a K. 
Paštyka Agentura TIME

10. 8.   
LETNÍ KINO NA NÁMĚSTÍ 
– MILIONÁŘ Z CHATRČE
Cyklus deseti fi lmových večerů 

přinese fi lmy z české i zahraniční 
produkce. Vstupné: zdarma. Letní 
zahrádka kavárny Muzeum, Masa-
rykovo náměstí, po setmění (cca po 
21,00 hod.). Pořadatel: Fabes s.r.o.

12. 8. – 13. 8.  19.00 
LETNÍ NOC V ZOO
Od 19.00 hodin. Tajuplná pro-

cházka večerní zoo s průvodci, nut-
no předem objednat na tel. čísle 567 
573 730, objednávky pouze ve všed-
ní dny od 8.00 do 15.00 hodin. Pořa-
datel: Zoo Jihlava.

14. 8. 18.00 
Ježkovy pohádkové neděle 
– BAJAJA
Divadýlko Kuba z Plzně, parkán u 

brány Matky Boží od 18 hodin. Po-
řadatel: Statutární město Jihlava a K. 
Paštyka Agentura TIME

17. 8.  
LETNÍ KINO NA NÁMĚSTÍ 
– BIG LEBOWSKI
Cyklus deseti fi lmových večerů 

přinese fi lmy z české i zahraniční 
produkce. Vstupné: zdarma. Letní 
zahrádka kavárny Muzeum, Masa-
rykovo náměstí, po setmění (cca po 
21,00 hod.). Pořadatel: Fabes s.r.o.

18. 8.  19.30 
DEGUSTACE VÍN 
Z VINAŘSKÉHO 
DVORA  NĚMČIČKY
Představení Vinařského dvora 

Němčičky a průřez jeho nabídkou 
růžových, bílých a sladkých vín. De-
gustací Vás bude provázet vinař a 
enolog Ing. Jan Stávek, PhD. Vstup-
né: 200 Kč. Velká letní zahrádka ka-
várny Muzeum, Masarykovo nám. 
55, od 19.30 hod. Pořadatel: Vinár-
na a vinotéka Vinové. www.vinove.
cz. Nutnost rezervace předem na tel. 
čísle 732 652 651.

19. 8.   
PRÁZDNINOVÝ JARMARK
Pořadatel:  SMJ, Beraczka Pavel, 

tel. 777 719 639, www.smj.cz. Masa-
rykovo náměstí.

21. 8. 18.00 
Ježkovy pohádkové neděle 
– O ŠEVCI KUBOVI
Divadýlko Mrak z Havlíčkova Bro-

du, parkán u brány Matky Boží od 18 
hodin. Pořadatel: Statutární město 
Jihlava a K. Paštyka Agentura TIME

24. 8.  
LETNÍ KINO NA NÁMĚSTÍ 
– JÁ TRUCHLIVÝ BŮH
Cyklus deseti fi lmových večerů 

přinese fi lmy z české i zahraniční 
produkce. Vstupné: zdarma. Letní 
zahrádka kavárny Muzeum, Masa-
rykovo náměstí, po setmění (cca po 
21.00 hod.). Pořadatel: Fabes s.r.o.

27. 8. v 9.00 
TERA  – AQUA – FLORA 
Jihlavské  terarijní trhy spojené s 

výměnou a prodejem. Informace: 
p. Švec, tel. 775 221 528, e-mail: te-
raaquafl ora@seznam.cz, www.tera-
aqua-fl ora.cz. Dělnický dům, Žižko-
va 15, od 9 – 12 hodin (prodávající 
od 8.00).

27. 8.  19.00 
ROZLOUČENÍ S LÉTEM 
V LATINSKOAMERICKÉM
RYTMU
Karibik v centru Jihlavy… Užijte 

si nespoutanost kubánské hudby a 
temperament latinskoamerických 
tanců, nebudou chybět osvěžující 
drinky přímo od barmana. Vstupné: 
zdarma. Masarykovo nám., od 19.00 
hod. Pořadatel: Jihlavský cech právo-
várečníků a vinárníků, o. s. 

28. 8. 9.00 
PRÁZDNINY KONČÍ V ZOO
Rozloučení s prázdninami v areálu 

zoologické zahrady. 9.00 – 16.00 ho-
din. Pořadatel: Zoo Jihlava.

28. 8. 18.00 
Ježkovy pohádkové neděle 
– O JEŽIBABÁKOVI
Divadelní společnost Josefa Dvo-

řáka z Prahy, parkán u brány Matky 
Boží od 18 hodin. Pořadatel: Sta-
tutární město Jihlava a K. Paštyka 
Agentura TIME.

Víkend – 2. polovina srpna  
MARINGOTKA  2011
Divadelní setkání u maringotky na 

Masarykově náměstí od 10 do 24 
hodin pro děti, mládež i dospělé di-
váky. Pořadatel: Divadlo T.E.J.P., tel. 
777 790 693 – Jakub Škrdla.

31. 8.  
LETNÍ KINO NA NÁMĚSTÍ 
– SAMOTÁŘI
Cyklus deseti fi lmových večerů 

přinese fi lmy z české i zahraniční 
produkce. Vstupné: zdarma. Letní 
zahrádka kavárny Muzeum, Masa-
rykovo náměstí, po setmění (cca po 
21.00 hod.). Pořadatel: Fabes s.r.o.

11. 8. 18.00 
KULTURNÍ LÉTO 
V PIVOVARSKÉ RESTAURA CI
Pivovarská restaurace Jihlava, 

htt p://www.pivovar-jihlava.cz/ Pře-
hlídka regionálních skupin ShpeeZ a 
Hakmak od 18.00 hodin. Vstupné 40 
Kč. Pořadatel: K Brewery Trade a.s.

18. 8. 16.00 
VENKOVSKÁ KA PELA
Promenádní koncert dechové hud-

by ze Žďáru nad Sázavou na Masa-
rykově náměstí od 16 do 18 hodin. 
Pořadatel: statutární město Jihlava a 
Karel Paštyka Agentura TIME

18. 8. 18.00 
KULTURNÍ LÉTO 
V PIVOVARSKÉ RESTAURA CI
Pivovarská restaurace Jihlava, 

htt p://www.pivovar-jihlava.cz/ Pře-
hlídka regionálních skupin Metano-
on a D.A.D. od 18.00 hodin. Vstup-
né 40 Kč. Pořadatel: K Brewery 
Trade a.s.

25. 8. 16.00 
VYSOČANKA 
Promenádní koncert dechové hud-

by z Brtnice na Masarykově náměstí 
od 16 do 18 hodin.  Pořadatel: statu-
tární město Jihlava a Karel Paštyka 
Agentura TIME.

25. 8. 18.00 
KULTURNÍ LÉTO 
V PIVOVARSKÉ RESTAURA CI
Pivovarská restaurace Jihlava, 

htt p://www.pivovar-jihlava.cz/ Pře-
hlídka skupiny China Blue od 18.00 
hodin. Vstupné 40 Kč.Pořadatel: K 
Brewery Trade a.s.

30. 8.   
ČECHOMOR 
– KOOPERA TIVA TOUR 2011
Hosté: Gerry Leonard, Věra Mar-

tinová & Pavlína Jíšová & Adéla 
Lounková, Olda Veselý & E- Band. 
Vstupné 290 Kč. Předprodej: Ticket-
stream.Letní kino v areálu Heulos.
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