
Rudolf 
Chloupek

Vedení města zve občany Jihlavy 
na besedu s primátorem 

města na téma
Mateřské školky.

Beseda se bude konat v kině Dukla 
dne 12. 10. 2011 od 18.00.

Přijďte na vycházku 
Festival ptactva.

Dne 1. 10. 2011 od 8.00 hodin 
se Jihlava zapojí do celoevropsky 
pořádané akce Festival ptactva. Sraz 
účastníků vycházky bude na křižo-
vatce ulic Slavíčkova a Smrčenská. 
Trasa bude asi pětikilometrová a 
kromě sledování migrujícího ptactva 
bude k vidění ukázka jejich odchytu 
a kroužkování.

Náměstek primátora Rudolf 
Chloupek je přesvědčen o opaku 
tvrzení – V Jihlavě se nic neděje. Ze-
ptali jsme se ho proto na argumenty, 
kterými toto vyvrací.

Je tedy Jihlava kulturní, nebo ne? 
Na otázku z titulku si můžeme od-

povědět z různých pohledů. Pokud 
budeme náhodným návštěvníkem 
našeho města, zaujmou nás asi na 
první pohled výtvory sprejerů na 
mnoha budovách. Vzhledem k jejich 
značně rozdílné úrovni nebude asi 
soud pro Jihlavu příliš příznivý. 

Docela by mě zajímalo, jestli se dá 
s jihlavskými tvůrci graffi  ti hovořit o 
jejich vztahu k výtvarné tvorbě a kul-
tuře vůbec, nebo vymizeli výtvarníci, 
kteří například vyzdobili Horácký 
zimní stadion a budovu Manažerské 
akademie a zbyli jen ti, pro které je 
načmárání jakéhokoliv tagu jen adre-
nalinový sport, případně jen van-
dalové, jejichž cílem je něco zničit, 
jestli je možná nějaká domluva na 
pravidlech, nebo je základním pravi-
dlem nerespektování práva druhých.

Sprejeři jsou jistě ostudou kraj-
ského města. Ale graffi  ti není jedi-
nou tváří města… 

Dalším pohledem může být čisto-
ta města, posečené trávníky, květiny 
v oknech a podobně. 

 (Pokračování na str. 3)

Je Jihlava 
kulturní město?

EVROPSKÝ TÝDEN mobility se nesl v duchu svého mott a – Alternativní doprava. V rámci tohoto týdne se uskutečnil také 
cyklovýlet po jihlavských trasách, který startoval z Masarykova náměstí. Foto: Lubomír Maštera

Nové mateřské školky pro děti
Rodiče malých předškoláků bu-

dou mít jistě radost.  Jihlava v sou-
časné době rozšiřuje tolik potřeb-
nou kapacitu mateřských škol o 125 
míst. A kde? 

Od října je otevřena nová mateř-
ská škola při základní škole na Kol-
lárově ulici. Přebudováním prostor 
v základní škole vznikla velká třída 
mateřské školy pro 25 dětí včetně 
potřebného zázemí – šatna, sociální 
zařízení, kuchyňka. 

Od listopadu dojde k rozšíření ka-
pacity Mateřské školy Antonínův 
Důl o 50 míst. Tato školka byla ná-
kladem 9,5 mil. Kč zrekonstruová-
na, opravena vnější omítka, vstupní 
schodiště a z prostor bývalé hospo-
dářské budovy a bytu vybudována 
nová třída včetně zázemí. Na děti 
čeká překvapení od paní architektky 
– třída v duchu námořní lodě, ku-
laté okénko kajuty, uprostřed třídy 
maják a roztomilé vybavení umý-
várny a toalet ve veselých barvách, 
vyzdobené kytičkami a housenkou. 
Školka v novém kabátě již čeká na 
své nové kamarády. Celkem tedy 
bude mít po rekonstrukci kapaci-
tu 100 míst. Současně s tímto roz-
šířením kapacit  bude od listopadu 
otevřena nová mateřská škola Na 
Stoupách v budově Domova mláde-
že Střední školy obchodu a služeb 
Jihlava. Demografi cký pokles zasáhl 
i střední školství a ovlivnil i kapaci-

Foto: MŠ A. Důl

ty v domově mládeže, došlo ke sní-
žení využití části prostor a střední 
škola nabídla možnost využít pros-

tory pro vybudování mateřské ško-
ly. Proběhla jednání zástupců Kraje 
Vysočina a města Jihlavy, a proto-
že vedení města Jihlavy stále hledá 
řešení pro navýšení kapacity ma-
teřských škol, přivítalo nabídku na 
využití těchto prostor pro provozo-
vání mateřské školy zřizované měs-
tem. Nyní je již rekonstrukce před 
dokončením, a tak budeme mít v 
centru města krásnou školku s ka-
pacitou pro 50 dětí. 

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

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:
   

79
50

129
42
38
80

49
-

49
3

188
Město Jihlava má k 31. 8. 2011 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  49 714 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci srpnu 2011

Přehled investičních akcí statutárního
města Jihlavy v realizaci k 31. 8. 2011

Přinášíme dokončení přehledu investičních akcí města, který jsme začali 
v minulém vydání NJR. Prvních osm akcí představujeme znovu zkrácenou 
formou.

1. Snížení energetické náročnosti ZŠ Rošického
2. Cyklostezka, cyklotrasa R02
3. Sídliště U Hřbitova – parkoviště
4. Bezpečná silnice 2011
5. Rozšíření kapacity MŠ Mozaika, Jarní 22a
6. Rozšíření kapacity MŠ Mozaika, Antonínův Důl
7. ZŠ Demlova 32, 34 - stavební úpravy pavilonu B2
8. Rekonstrukce a rozvoj Základní umělecké školy Jihlava

9. Kostel Povýšení sv. 
Kříže - rekonstrukce - II. 
etapa – 1. Část

Obnova části omítek, vý-
malba a dodávka a montáž 
podhledů z pnutých pod-
hledových fólií nahrazující 
klenby v presbytáři.

Dokončeno

10. Objekt občanské vybavenosti, Heroltice - stavební úpravy
Přístavba přízemního objektu (sociální zařízení a příruční sklad), zateplení 

temperované části objektu, venkovní úpravy objektu a jeho přístupu.
Termín dokončení: září 2011

11. Revitalizace sídlišť na území města Jihlavy - Královský vršek
Úprava chodníků, rozší-

ření parkovišť, kontejnero-
vých stání, veřejného osvět-
lení, úprava zelených ploch 
včetně dětských hřišť. Na 
akci bude poskytnuta dota-
ce ROP ve výši 92,5 % způ-
sobilých nákladů.

Termín dokončení: 
prosinec 2011 – stavba
červenec 2012 – sadové 
úpravy

12. Regenerace veřejných 
prostranství v části města 
– Pávov

Stavba dešťové kanalizace, 
chodníku, veřejného osvět-
lení, kontejnerových stání, 
úprava zelených ploch včet-
ně dětského hřiště. Na ak-
ci bude poskytnuta dotace 
ROP ve výši 92,5 % způso-
bilých nákladů.

Termín dokončení: červe-
nec 2012

13. Regenerace veřejných prostranství v části města – Pístov
Vybudování chodníků a 

společných pásů pro pro-
voz cyklistů a chodců ze 
zámkové dlažby, chodníků 
z kamenných odseků, asfal-
tových vozovek a vozovek 
ze zámkové dlažby. Sou-
částí chodníků je zřízení 
dvou autobusových zastá-
vek a přístupu ke kapli po 
dřevěném chodníku. Dále 
bude vybudováno dětské a 
sportovní hřiště včetně oplocení, mobiliáře a protihlukové stěny. Předmětem 
plnění jsou dále sadové úpravy, veřejné osvětlení, ochrana zemních kabelů a 
přeložka nadzemního telefonního vedení. Na akci bude poskytnuta dotace 
ROP ve výši 85 % způsobilých nákladů.

Termín dokončení: červenec 2012

20. Rekonstrukce mostu u Jánů, 
ul. Havlíčkova, Jihlava

Rekonstrukce mostu se zachová-
ním původního vzhledu se všemi 
detaily i s původními nosnými kon-
strukčními prvky. V délce úpravy bu-
dou osazeny kolejnice elektrické drá-
hy dle původní dokumentace mostu.

Termín dokončení: prosinec 2011
 (Dle podkladů magistrátu 
 zpracoval -lm-)

14.  Ul. Rantířovská - chodník a veřejné osvětlení
Vybudování nového chodníku, odvodnění komunikace a veřejného osvět-

lení v ul. Rantířovská, Jihlava. 
Termín dokončení: září 2011

15. Rekonstrukce komunikace, chodníků, kanalizace, vodovodu a veřej-
ného osvětlení ul. Kollárova, Jihlava

Rekonstrukce stávajícího a výstavba nového vodovodu, rekonstrukce kana-
lizace, rekonstrukce komunikace a chodníků a rekonstrukce rozvodů veřej-
ného osvětlení.

Termín dokončení: květen 2012

16. Antonínův Důl - chodník a odvodnění komunikace
Vybudování nového chodníku a odvodnění komunikace v příměstské části 

Antonínův Důl v Jihlavě - I. část. 
Termín dokončení: říjen 2011

17. Rekonstrukce kanalizace - II. etapa, 1. část - Hruškové Dvory 
Jedná se o realizaci stavby kanalizace o celkové délce cca 435 m včetně 

veřejných částí přípojek – vesměs uloženo v komunikaci se živičným povr-
chem. Související oprava komunikace v celé šíři vozovky.

Termín dokončení: červen 2012

18. Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů na odpad - III. etapa
Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů v ul. U Hřbitova, Brtnická, 

Kpt. Jaroše, Sládkova, Za Poštou, Štefánikovo nám., Nad Plovárnou, Nad 
Splavem, Vojanova, Slavíčkova,  Majakovského, Mlýnská, Pavlovova, L. Ja-
náčka, E. Rošického, Jiřího z Poděbrad, Zborná, v blízkosti křižovatek Na 
Růžku - Sokolovská, U Studně - Sluneční, Okrajová - Horní, Okrajová - Za 
Lesem

Termín dokončení: září 2011

19. Centrum environmentální vý-
chovy v Jihlavě

Novostavba objektu situovaného 
v areálu zoo v Jihlavě a pořízení inte-
riéru.

Termín dokončení: říjen 2011
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(Dokončení ze str. 1)
Domnívám se, že vedení města 

v tomto ohledu na podněty občanů 
reaguje, někdy to jde hned, někdy 
to nějaký čas trvá. Kromě fi nancí je 
rozhodující náročnost případných 
úprav a opatření. Platí však i to, že 
tvůrcem prostředí, ve kterém žije-
me, je každý z nás. 

Dříve sekli každou mez chovatelé 
králíků, dnes občan mobilním te-
lefonem svolává hromy a blesky na 
radnici, že pod jeho oknem už čtr-
náct dní není posečená tráva a do té 
džungle ještě chodí sousedův pes.

Co kultura jako taková?
Budeme-li mluvit o kultuře v užším 

smyslu slova, záleží na osobních zá-
libách každého z nás a na ochotě se 
zajímat, co se v našem městě děje. Již 
před konferencí o kultuře i během ní 
mě poněkud zarazilo mínění někte-
rých spoluobčanů, že se v Jihlavě nic 
neděje. Po nástupu na radnici se mi 
poněkud změnil časový rozvrh. 

Dříve jsem si vybíral akce, na kte-
ré půjdu podle svého gusta, občas 
něco propásl, někdy se člověku ne-
chce. Teď se snažím seznámit se 
všemi tvůrci a organizátory kultury 
a využít jejich pozvání na akce nej-
různějších žánrů a musím poctivě 
říci, že je naprosto nemožné se vše-
ho zúčastnit.

Není to o informovanosti?
Nevylučuji, že se mohou najít jed-

notlivci, které kulturní nabídka ne-
uspokojuje, zaráží mě však, jestliže 
takto hovoří lidé, kteří nejsou schop-
ni si informace najít. Stačí jenom 
chtít.

 Městské informační centrum vy-
dává pravidelně kulturní a sportovní 
kalendář, který si může každý zdar-
ma na radnici vyzvednout, přehled 
akcí je na webových stránkách měs-
ta, kam navíc mohou všichni organi-
zátoři akcí vložit upoutávku na svůj 
program bezplatně, kulturní přehled 
je uveřejňován v Novinách jihlavské 
radnice.

Nyní máme za sebou letní období, 
které bylo i poněkud vznosně na-
zváno „kulturní léto“. Na pracovním 
stole mi leží brožurka „Jihlavský kul-
turní a sportovní kalendář“. Na 32 
stranách je zde seznam více než tří 
set akcí, které se uskutečnily od kon-
ce května do konce září. 

Celé letní období bylo zarámováno 
dvěma koncerty v rekonstruovaném 
kostele Povýšení svatého Kříže – za-
hajovacím koncertem perly jihlavské 
kultury - festivalu Gustava Mahlera a 
koncertem k otevření kostela po do-
končení 2. etapy rekonstrukce.

 
Jihlava je také městem festiva-

lů…

Naše město se stává městem festi-
valů. Kromě již zmíněného festivalu 
Gustav Mahler – hudba tisíců pro-
běhl i Festival sborového umění a 
folklorní festival Jihlavské folklorní 
léto s mezinárodním zastoupením. 

Nemá smysl zde opět vyjmenová-
vat všechny kulturní podniky léta, 
zmíním pouze koncerty na náměs-
tí, léto v pivovaru, dětská předsta-
vení na parkánu u Brány. Na tato 
pravidelná představení si již občané 
zvykli a produkce přispěly k oživení 
středu města.

Zdárně se rozjela činnost nového 
stánku kultury, který pod názvem 
DiOD vznikl rekonstrukcí kina So-
kol, na níž se partnersky město po-
dílelo, a dále přispívá na provoz a 
v rámci grantů podporuje i předsta-
vení zde pořádaná.

Jaké granty jsou v současnosti 
v chodu?

Město samo prostřednictvím od-
boru školství, mládeže a tělový-
chovy pořádá řadu akcí, většinou 
však věnuje prostředky na podporu 
samotných umělců a organizátorů 
kulturního života prostřednictvím 
grantových výzev. Nyní je v běhu 
průběžný grant na druhé pololetí 
tohoto roku a další na představení 
v období Vánoc. Na posledním za-
sedání zastupitelstva byly již schvá-

leny některé projekty.
Potěšitelné je, že se v nabídce ob-

jevují i klubové akce. Nabízím tím-
to majitelům klubů k využití infor-
mačních systémů města. Nic je to 
nestojí a prospějí tak svým zákazní-
kům i sobě.

Co nás ještě letos čeká?
Největší akcí kulturního podzimu 

bude Mezinárodní festival doku-
mentárního fi lmu. Kromě festivalu 
a jeho doprovodných akcí nás ve 
stejné době (28. 10.) čeká odhale-
ní sochy TGM v parku poblíž kina 
Dukla, několik koncertů Filharmo-
nie Gustava Mahlera, řada výstav, 
divadelních představení a kromě ji-
ného i velký počet koncertů v před-
vánočním období, a to na Masary-
kově náměstí, v gotické síni radnice 
i v jihlavských chrámech. Podrob-
nosti najdete ve zmiňovaných zdro-
jích informací.

Je mým vroucím přáním, aby si 
každý Jihlavák i návštěvníci našeho 
města z nabídky vybrali a také aby 
se občané zajímali o kulturní život 
i o vzhled našeho města. Za pod-
něty ke zlepšení budu já, vedení 
města i pracovníci magistrátu vděč-
ni (i když třeba nebudeme všech-
no schopni realizovat). Přeji všem 
krásné kulturní zážitky a těším se na 
setkání na kulturních akcích. -lm-

Je Jihlava kulturní město?

Nové MŠ pro děti
(Dokončení ze str. 1)
Všechny tři nové mateřské školy, 

tak jako všechny MŠ zřizované měs-
tem Jihlava, budou zapsány do sítě 
rejstříku škol MŠMT. Pro zapsání do 
rejstříku škol je nutné, aby předškol-
ní zařízení odpovídalo platným práv-
ním normám. Je třeba souhlasné sta-
novisko stavebního úřadu k užívání 
objektu a kladné závazné stanovisko 
orgánu ochrany veřejného zdraví a za-
jištění provozu po stránce materiální 
a personální. 

A závěrem ještě několik čísel ze zá-
pisu do nových mateřských škol, kte-
rý proběhl ve dnech  24. a 25. srpna 
2011: 

Celkem bylo podáno 196 žádostí (z 
toho 58 do obou školek), přijato bylo 
75 dětí do MŠ Mozaika (tj. MŠ Kol-
lárova 25 dětí a MŠ A. Důl 50 dětí) a 
50 dětí do MŠ a SPC Demlova (MŠ 
Na Stoupách). Nepřijato bylo 13 dětí 
(tyto děti jsou mladší tří let). -lm-

Služby města Jihlavy (SMJ), které 
provozují Vodní ráj v Jihlavě, otevíra-
jí opět krytou část areálu v sobotu 1. 
10. 2011 od 10.00 hodin. 

Důvodem zavření byla pravidelná 
odstávka. Během uzavření pracov-
níci prováděli potřebné údržbářské 
a opravářské práce, které se nedají 
dělat za provozu. Jednalo se o vy-
puštění a vyčištění bazénových van 
a akumulačních jímek. Dále se udě-
lal servis čerpadel, vzduchotechniky 
a ostatní technologie. Potom se pro-
vedla výmalba a nátěry prostorů kry-
té části.

Nejdůležitější prací ale byla mo-
dernizace odbavovacího systému. Po 
téměř jedenácti letech nepřetržité-
ho provozu došlo ke změně. Plasto-
vé karty s čárovým kódem nahradil 
čipový náramek. Nový odbavovací 
systém nám umožní vylepšovat služ-
by pro návštěvníky. Od příští letní 
sezony budou moci návštěvníci kry-
té části procházet do venkovního 
areálu a zpět. Plánujeme také osadit 
šatní skříňky elektronickými zámky 
a možnost využívat čipový náramek 
jako elektronickou peněženku v gas-
tro provozu  v krytém areálu. Systém 
nám také umožní například poskyto-
vat slevy určité skupině nebo jedno-
rázově pro dané období atd.

Další významnou akcí byla rekon-
strukce parní kabiny, která je nově 
udělaná podle nejnovějších trendů. 
Tento prostor dostal nové dispoziční 
uspořádání, lepší technické paramet-
ry a moderní design. Také se upravi-
lo administrativní zázemí personálu 
Vodního ráje. Všechny tyto rekon-

Otevření kryté části Vodního ráje

strukce, modernizace, opravy, čištění 
a nátěry se budou platit z rozpočtu 
SMJ. Celková cena vyšla zhruba na 
1.200.000 Kč. 

Návštěvnost Vodního ráje v roce 
2011:

krytá část – od 1. 1. do 31. 8. – 110 
354 návštěvníků (2010 celý rok – 
142.808 návštěvníků, 2009 celý rok 
– 114.684 návštěvníků). 

venkovní část – od 21. 5. do 4. 
9. – 44.790 návštěvníků (2010 lé-
to – 48.970 návštěvníků, 2009 léto 

– 55.059 návštěvníků, 2008 – léto 
47.214 návštěvníků).

Otevírací doba – krytá část Vod-
ního ráje:

Po – 15.00 – 20.00 hodin

Út, St, Čt – 10.00 – 20.00 hodin

Pá, So – 10.00 – 21.00 hodin

Ne – 10.00 – 20.00 hodin
 (Dle podkladů připravil –lm-)

KRYTÁ ČÁST Vodního ráje je vybavena novými vstupními turnikety. 
 Foto: archiv SMJ

Projekt proti šikaně
Žáci ZŠ Kollárova a Jungmannova 

jsou zapojeni do projektu SILNÍ BEZ 
NÁSILÍ, který je zaměřený proti škol-
ní šikaně.

Cílem je posílení pozitivního sociál-
ního klimatu ve škole a prevence nási-
lí mezi dětmi. Projekt je v období září 
2010 až srpen 2013 postupně realizo-
ván v 9 krajích ČR. Klíčovou aktivitou 
je projektový týden, ve kterém se žáky 
školy pracují zahraniční lektoři hudeb-
ní skupiny GEN ROSSO. Nad projek-
tem v Jihlavě převzali záštitu náměstci 
primátora Josef Kodet a Rudolf Chlou-
pek. Projekt je realizován díky podpoře 
města Jihlava a dalších subjektů. -lm-
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Počátkem nového roku pravděpo-
dobně vstoupí v platnost první část 
sociální reformy, která přinese výraz-
né změny. Z tohoto důvodu jsme po-
žádali vedoucího odboru sociálních 
věcí magistrátu Jozefa Labudu o při-
blížení této problematiky.

 
Můžete čtenářům přiblížit pojem 

„Sociální reforma I“?
Pozorně sleduji vývoj v oblasti, tzv. 

sociální reformy. Dne 18. května 2011 
schválila vláda ČR první část Sociální 
reformy I, kterou připravilo minister-
stvo práce a sociálních věcí (dále jen 
MPSV). Informace čerpám pouze 
tak jako jiní, tj. z veřejných sdělova-
cích prostředků a tisku. MPSV a ani 
krajské úřady, jako metodický orgán 
v dané oblasti, nekonzultovaly s po-
věřenými obecními úřady a obecními 
úřady obcí s rozšířenou působností 
návrh sociální reformy.

Poslanecká sněmovna ve třetím čte-
ní dne 9. 9. 2011 schválila novely zá-
konů souhrnně označované jako „So-
ciální reforma I“. Zákony v současné 
době půjdou k projednání do Senátu. 
Nabytí účinnosti schválených zákonů 
se předpokládá od ledna 2012.

Co je cílem navrhovaných změn 
oproti současnosti?

Hlavním cílem novel je sjednocení 
výplaty nepojistných sociálních dá-
vek na jedno výplatní místo, kterým 
je Úřad práce ČR, který bude pro-
střednictvím svých krajských pobo-
ček a kontaktních pracovišť vykoná-
vat agendu dávek pomoci v hmotné 
nouzi, dávek pro osoby se zdravotním 
postižením, příspěvku na péči a dávek 
státní sociální podpory a rovněž bude 
provádět inspekci poskytování sociál-
ních služeb. 

Sociální reforma se dotýká celé řa-
dy oblastí – z těch, které jsou v pů-
sobnosti Magistrátu města Jihlavy, je 
to pomoc v hmotné nouzi, sociální 
služby a dávky pro osoby zdravotně 
postižené.

Sjednocení výplaty sociálních dávek 
na krajské pobočky Úřadu práce se 
týká všech dávek pomoci v hmotné 
nouzi, příspěvku na péči a dávek pro 
zdravotně postižené. S těmito novými 
dávkami bude krajská pobočka Úřadu 
práce zároveň i nadále vyplácet stáva-
jící dávky.

Dávky mají být sloučeny do jed-
né?

Zákon o poskytování dávek osobám 
se zdravotním postižením slučuje do-
savadní dávky do jedné měsíčně se 
opakující peněžité dávky – příspěvku 
na mobilitu. Dále se zavádí poskyto-
vání jednorázové peněžité dávky – 
příspěvku na zvláštní pomůcku, která 
bude sloužit na pořízení kompenzač-
ních pomůcek, pořízení motorového 
vozidla, zvláštních úprav motorového 
vozidla nebo bytu a na pořízení vodí-
cího psa.

Zákon také upravuje průkazy osob 
se zdravotním postižením. Průkaz 
osoby se zdravotním postižením 
(průkaz TP, ZTP a ZTP/P) bude 
součástí karty sociálních systémů a 
bude vydáván automaticky v souvis-

Jozef Labuda: Nebudeme rozhodovat
o sociálních dávkách

losti s rozhodnutím o přiznání pří-
spěvku na péči nebo příspěvku na 
mobilitu. Budou se na ni vyplácet 
dávky a příspěvky, má sloužit jako 
identifi kační i platební karta.

Jaký vliv bude mít Sociální refor-
ma I na činnost odboru sociálních 
věcí?

Rozhodování a výplata dávek po-
moci v hmotné nouzi, tj. 769 dávek, 
a rozhodování a výplata příspěvku na 
péči, tj. 3564 dávek, bude přesunuto 
na Úřad práce ČR krajskou pobočku 
v Jihlavě.

Stávající dávky pro občany těžce 
zdravotně postižené poskytované dle 
zákona o sociálním zabezpečení bu-
dou od 1. 1. 2012 zrušeny, jedná se o 
tyto dávky:

- Jednorázový příspěvek na opatření 
zvláštních pomůcek.

- Příspěvek na úpravu bytu.
- Příspěvek na zakoupení, celkovou 

opravu a zvláštní úpravu motorového 
vozidla.

- Příspěvek na provoz motorového 
vozidla.

- Příspěvek na individuální dopravu.
- Příspěvek na úhradu za užívání 

bezbariérového bytu a garáže.
- Příspěvek na krmivo pro vodícího 

psa.

O příspěvek na mobilitu a příspěvek 
na zvláštní pomůcky, které zrušené 
dávky nahrazují, budou občané podle 
nového zákona žádat od 1. 1. 2011 na 
krajské pobočce Úřadu práce.

Co tedy bude náplní práce odbo-
ru magistrátu?

Odbor sociálních věcí Magistrá-
tu města Jihlavy dál bude naplňovat 
kompetence dle zákona o obcích a v 
rámci přenesené působnosti, tj.:

- Vydávání parkovacího průkazu 
označujícího vozidlo přepravující 
osobu s těžkým pohybovým nebo 
mentálním postižením a označení O2 
vozidla řízeného osobou sluchově 
postiženou. 

- Rozhodování o zvláštním příjemci 
dávky důchodového pojištění.

- Rozhodování o jednorázové ná-
hradě ke zmírnění některých křivd 
způsobených komunistickým reži-
mem.

- Stanovení úhrady za stravu a péči 
rodičům dítěte umístěného v domo-
vě pro osoby se zdravotním postiže-
ním na základě rozhodnutí soudu o 
nařízení ústavní výchovy nebo před-
běžného opatření.

- Zastupování osoby, která podle 
lékařského posudku ošetřujícího lé-
kaře není schopna sama jednat a ne-
má zákonného zástupce, při uzavírání 
smlouvy o poskytnutí sociální služby.

- Zajištění osobě, které není posky-
tována sociální služba, a je v takové 
situaci, kdy neposkytnutí okamžité 
pomoci by ohrozilo její život nebo 
zdraví, poskytnutí sociální služby ne-
bo jiné formy pomoci

- Koordinace poskytování sociál-
ních služeb a poskytování odborného 
sociálního poradenství osobám ohro-
ženým sociálním vyloučením.

- Zjišťování, zda je nezbytné poskyt-
nout osobě umístěné ve zdravotnic-
kém zařízení služby sociální péče a 
zprostředkovává možnost jejich po-
skytnutí.

- Koordinace poskytování sociál-
ních služeb na území správního obvo-
du a realizace činností sociální práce 
vedoucích k sociálnímu začleňování 
osob.

- Zjišťování potřeby poskytování so-
ciálních služeb osobám nebo skupi-
nám osob na svém území.

- Zajištění dostupnosti informací o 
možnostech a způsobech poskytová-
ní sociálních služeb na svém území.

- Spolupráce s dalšími obcemi, kra-
ji a s poskytovateli sociálních služeb 
při zprostředkování pomoci osobám, 
popřípadě zprostředkování kontaktu 
mezi poskytovatelem a osobou.

- Komunitní plánování sociálních 
služeb ve městě Jihlava.

To ale není zřejmě všechno?
Nesmím opomenout velmi důleži-

tou skutečnost, tj., že odbor sociál-
ních věcí zajišťuje (a bude i nadále) 

sociálně-právní ochranu dětí dle zá-
kona o sociálně-právní ochraně dětí. 
V rámci novely tohoto zákona dokon-
ce přibudou nové povinnosti, např.: 

- Sociální kuratela pro mládež – ku-
rátor pro mládež.

- Uzavírání dohody o výkonu pěs-
tounské péče.

- Zajištění dohledu 1x měsíčně nad 
výkonem pěstounské péče.

- Zpracování individuálního plánu 
ochrany dítěte na základě vyhodno-
cení situace.

- Pořádání případových konferencí 
pro řešení konkrétních situací ohro-
žených dětí a jejich rodin.

Tyto nové povinnosti budou v kaž-
dém případě znamenat aktualizaci 
přístupu k problematice a vyšší časo-
vou náročnost na jejich realizaci.

Můžete na závěr shrnout vliv soci-
ální reformy na činnost odboru?

Odbor sociálních věcí resp. magis-
trát nebude v budoucnu rozhodovat o 
sociálních dávkách a vyplácet sociální 
dávky. Tím bude mít podstatně více 
prostoru a času pro realizaci sociální 
práce s občany, kteří ji potřebují. Což 
je ostatně i proklamováno ze strany 
MPSV včetně ujištění, že tato tolik 
potřebná a opomíjená sociální práce, 
v pravém slova smyslu pomoc potřeb-
ným občanům, bude ze strany státu 
zajišťována poskytováním účelové 
dotace městu v dostatečném rozsahu.

Odbor sociálních věcí zřejmě 
projde organizační změnou…

Asi deset až dvanáct zaměstnanců 
přejde pod krajskou pobočku Úřadu 
práce.

Úřední hodiny magistrátu:
Pondělí  08 – 17 hod.
Úterý  08 – 13 hod.
Středa  08 – 17 hod.
Čtvrtek  08 – 13 hod.
Pátek  08 – 13 hod.

Úřední hodiny Úřadu práce: 
Pondělí  08 – 17 hod.
Středa  08 – 17 hod.
Pátek  08 – 14 hod.
 -lm-

VEDOUCÍ odboru sociálních věcí magistrátu Jozef Labuda. Foto: Lubomír Maštera
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 (Stránku připravil –lm-) 

CYKLOSTEZKA NA DOLECH. Na ulici S. K. Neumanna Na Dolech v těchto 
dnech probíhá výstavba další části cyklostezky, protkávájící Jihlavu k potěšení mi-
lovníků kol a in-line bruslí. Foto: Jiří Šimůnek

VARGA V KOSTELE. V září byl po dvouleté rekonstrukci otevřen kostel Povýšení 
sv. Kříže v Jihlavě. Současně večer v den otevření kostela v něm vystoupila hudební 
legenda Marián Varga a Collegium Musicum.

NÁVŠTĚVA HONORÁRNÍHO KONZULA. Primátor Jihlavy Jaroslav Vyma-
zal přijal amerického honorárního konzula Jonathona T. Ticheho. Jeho návštěva 
souvisela s velkou dobrovolnickou akcí v Jihlavě, které se účastní také lidé z USA. 
Konzul Tichy se do Jihlavy vrátil po více než deseti letech a ocenil její rozvoj. S pri-
mátorem Vymazalem v diskusi ocenili dobrovolnictví jako protiváhu vandalismu a 
kriminality. Po přijetí v primátorském salonku si Jonathon T. Tichy s doprovodem 
prohlédl jihlavskou historickou radnici. 

ŠKOLA ZAČALA. Školy po letních prázdninách opět ožily. Deset jihlavských zá-
kladních škol bude letos navštěvovat celkem 4.130 dětí, z toho 527 prvňáčků. Do 
dvou tříd nejmladších žáčků v ZŠ Demlova s přáním úspěšného startu přišli pri-
mátor Jaroslav Vymazal a náměstek primátora pro oblast školství Rudolf Chlou-
pek. Od návštěvy z radnice děti dostaly drobné dárky.   

NÁVŠTĚVA VELVYSLANCE. Velvyslanec Francouzské republiky v České repub-
lice Pierre Lévy navštívil Jihlavu. Na radnici diskutoval s primátorem Jaroslavem 
Vymazalem a náměstkem primátora Josefem Kodetem. Francouzského reprezen-
tanta přivedla do Jihlavy partnerská spolupráce Kraje Vysočina a regionu Cham-
pagne-Ardenne.

KOSTEL POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE OTEVŘEN. Po dvou letech rozsáhlé re-
konstrukce byla otevřena jedna z nejvýznamnějších jihlavských památek – kos-
tel Povýšení sv. Kříže. Zaslouženou pozornost návštěvníků kostela poutala stropní 
klenba.
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V minulém vydání NJR jsme 
uvedli článek o lesích města Jihla-
vy. Zajímavé materiály se dají na-
lézt v dobových novinách nebo 
kronikách. Jeden takový materiál 
zpracoval na žádost města pan Vác-
lav Rod. 

Zápis z pamětní knihy lesů měs-
ta Jihlavy č. V (uložena v SOA Jih-
lava): pořízený lesním radou Ing. 
Stanislavem Ambrožem

1931
Změny majetkové

Revír Nepomuky získalo město od 
knížete Manfredo Collalto et San 
Salvatore z Brtnice kupní smlouvou 
ze dne 8. 1. 1929 a dodatkem k této 
smlouvě ze dne 30. VI. 1931, které 
dokumenty nabyly platnosti dnem 
schválení pozemkovým úřadem v 
Praze dne p. září 1931.

Starosta třicetkrát 
intervenoval!

Iniciativa vyšla od měst. lesmist-
ra Ing. Ambrože, který dopisem ze 
dne 24. 3. 1926 č. 57 požádal les. 
radu Aloise Hondla v Brtnici, aby 
předložil panu velkostatkáři dotaz, 
jestli by prodal městu část svých 
lesů, od toho dne vedlo se jedná-
ní. Původním plánem lesmistra A. 
bylo koupiti celé panství Černá, 
z rodinných důvodů kníže C. od-
mítnul (v r. 1931 však přece pod 
politickým tlakem musel prodat ½ 
Černé, zničené sněholomem, les. 
družstvu) a sám navrhl městu pro-
dati rev. Nepomuky 689 ha. Mezi-
tím získalo město zásadní souhlas 
Stát. pozemkového úřadu k této 
koupi. Nyní nastala městu trnitá 
cesta, aby St. Poz. úř. vepsal schva-
lovací doložku do smlouvy, neboť 
střetla se snaha města se zájmy p. 
poslance Frant. Staňka ze Želeta-
vy.  Asi po 30ti intervencích pana 
starosty Dr. Rud. Veverky, vrchní-
ho právního rady Tiebra, lesmistra, 
politiků a jiných vrácena smlouva 
s tím, že 150 ha z rev. Nepomuky 
musí kníže prodat obcím St. Říše, 
Nepomuky, Markvartice a Hladov.

S Poz. úřadem ujednány byly dle 
návrhu lesmistra A. 4 části revíru, 
které se mají pro obce oddělit a p. 
starosta Dr. Veverka sepsal dodatek 

ke smlouvě, který pak byl schválen 
Poz. úřadem.

Kníže C. prodal městu 537.7224 
ha ā 5200 Kč = 2,796.156,48 Kč 
nett o, včetně myslivny č 1 a há-
jovny č. 3, město převzalo lesního 
Bedř. Pitsche, invalidního, 58 roků 
starého, hajného Jos. Finehera 30 
r., a hajného Fr. Jonáše 70. r. Připla-
tí na pensi les. r. Hondlovi 6000 Kč 
roč. nebo jeho manželce ½. Město 
zaplatilo Poz. úřadu za schválení 
10 % kupní ceny a dále všechny po-
platky. Odměnu les. Radovi Hond-
lovi 20.000 Kč, panu starostovi Dr. 
Veverkovi 40.000 Kč, les. r. Ambro-
žovi.

Pense nadlesního 
25.400 Kč ročně

Lesní B. Pitsch povýšen byl na 
nadlesního a hned odešel do pense, 
město zaručilo se doplatit mu pen-
si, kterou od Všeob. pens. ústavu v 
Brně obdrží na 25.400 Kč roč. to 
samé haj. v. v. Jonášovi do obnosu 
8.400 Kč.

Prvním měst. lesním v N. jme-
nován Jindř. Krča, nastoupil 8. 10. 
1931. Na základě interní dohody 
s kníž. Coll. zaplatilo město také 
zbytek revíru 150 ha ā 2.200  Kč a 
převzalo do správy až do doby, kdy 
ho za tu cenu předá 4 obcím. Hajný 
Vác. Šlapal 49 r., zůstává příslušen-
stvím těchto 150 ha. Dále obdrželo 
město všechny zisky z rev. Nepo-
muky od 1. 7. 1928 po srážce 6 ¼ 
% z kupní ceny a vydání. Přebytek 
v den vyúčtování 5. srp. 1931 činil 
344.735 Kč v hotovosti a 156.662 
Kč v materiálu, celkem 501.397,40 
Kč.

Úhrada ceny revíru vyřešena byla 
dle návrhu a za provedení lesmis-
tra Ambrože tak, že již v r. 1928na 
základě jeho osobních konexí po-
volilo Ministerstvo zeměděl. měs-
tu v městských lesích původních 
vícetěžbu 20.000 m3 , která ale pro 
pokles cen nebyla plně využita, jen 
13.865 m3 při rekordních cenách 
vynesla čistých 2.609.115 Kč, který 
obnos uložen  byl na úrok  v měst. 
Spořitelně.

Protože v den splatnosti kupní 
ceny, dřevo tím i cena lesů pokles-
la na 1/3, nebylo by město na revír 
dostalo půjčku a bez vícetěžby z r. 

1929 nemohlo by bývalo revír kou-
pit. 

První reakce poplatníků města 
vyzněla slovy: „Nemají dluhů dost, 
proto kupují lesy.“ Z toho důvodu 
uveřejnil lesní rada Ambrož v Jih-
lavských Listech č. 35 dne 29. srpna 
1931 a v Mährr. Grenzbote infor-
mační článek dále uvedený. Posled-
ní odstavec připsal pan starosta Dr. 
Rud. Veverka. 

Jihlavské listy č. 35 
ze dne 29. 8. 1931:
Lesy města Jihlavy.

Současný lesní majetek města Jih-
lavy představuje jen zbytek bývalé-
ho pozemkového bohatství města. 
V 16. století bývala Jihlava na statky 
nejbohatším městem v korunních 
zemích s 5 čtver. mílemi (28.000 
ha) pozemků.

Po prohlášení záborů velkých stat-
ků soukromým zákonem z r. 1919 
sledovala měst. rada pozorně vývin 
pozemkové reformy a snažila se v 
prvé získat opět do vlastnictví část 
zcizených městských lesů. Tento je-
jí historicky podpořený požadavek 
nemohl být z více důvodů uskuteč-
něn.

Proto v r. 1926 vstoupila městská 
rada v přímé jednání s panem vel-
kostatkářem knížetem Manfredem 
Collalto et San Salvatore z Brtnice a 
kupila smlouvou ze dne 8. 1. 1929 
jeho lesní revír Nepomuk v okrese 
dačickém.

Schválení této koupě Státním úřa-
dem pozemkovým bylo svízelné a 
předcházelo mu jistě 20 intervencí 
starosty města pana JUDra Vever-
ky a náměstka pana řed. Poláčka u 
ústředních úřadů v Praze. Dík této 
vytrvalosti a po zmenšení výměry 
schválena byla právě koupě pole-
sí Nepomuky o výměře 538 ha za 
2,796.000 Kč.

Ceny dřeva poklesly

Příznivé podmínky koupě lesa 
jsou t. č. zkaleny poklesem cen dří-
ví, naproti tomu úhradu kupní ceny 
vyřešila městská rada neobyčejně 
šťastně. Za vysoké konjunktury dře-
va v r. 1929 k návrhu přednosty své-
ho lesního hospodářství a za svole-
ní úřadů realizovala městská rada 

nepatrný díl starého dřeva v původ-
ních svých lesích o hmotě 12.000 
m3 a takto získaným penízem kou-
pený les hotově zaplatila. Překácení 
zaspoří tím, že po 10 let bude těžit 
o 1.200 m3 dřeva ročně méně v pů-
vodních svých lesích. Zato přibude 
těžba z Nepomuk 3.000 m3 dřeva 
ročně. Tedy okamžitý zisk 1.800 
m3, po 10 letech pak 3.000 m3 dřeva 
ročně.

Revír Nepomuky tvoří jeden 
arondovaný celek s právem vlastní 
honitby, leží 3-6 km jihozápadně 
od Dlouhé Brtnice a 22 km jižně od 
Jihlavy. Sousedí hranicí 2 km dlou-
hou s městským lesem v Dl. Brtnici. 
Uprostřed revíru jest osada Nepo-
muky, ve které myslivna a hájovna 
jsou příslušenstvím lesa. Celý revír 
na náhorní rovině 670 m. n. m. mír-
ně se svažuje k jihu. V západním je-
ho díle vystupuje Veselský vrch 713 
m jako nejvyšší bod. Lesní stano-
viště jest původu diluviálního, jest 
značně vlhké, vysoce produktivní a 
porostlé čistým smrkem.

Po připojení Nepomuk vlastní t. č. 
město Jihlava 3.080 ha lesů *(dnes 
3.710 ha) s velkou zásobou starého 
dřeva známé výborné jakosti. Plo-
cha lesů převedena na čtverec měla 
by stranu 5,5 km dlouhou (dnes 6,1 
km), obvod pak 22 km. Roční pro-
dukce dřeva činí 18.000 pevných 
metrů *(dnes 33.000 m3), tj. množ-
ství, které srovnáno jako palivo do 
hranice 1 m vysoké a široké táhlo 
by se 25 km daleko *(dnes skoro 50 
km), tedy z Jihlavy do N. Brodu. Na 
jednoho obyvatele města připadá 
půl měřice lesa *(0,2 ha) a ročně 6 
desetin metru dřeva.

Les považuje se za jisté uložení 
kapitálu a jest proto pravidelně v 
držení pevné ruky; příležitost pak 
získati větší souvislou výměru lesa 
naskýtá se jednou za staletí. V pří-
tomné době vykonala městská ra-
da jihlavská, co za daných poměrů 
udělati se dalo.

Vedle starosty města Dra Veverky 
a náměstka řed. Poláčka se této akce 
s velkým pochopením  a odbornou 
znalostí věnovali pp. lesní rada Ing. 
Ambrož a fi nanční referent vrchní 
právní rada Tieber.

 (Dle podkladů magistrátu 
 zpracoval –lm-)

Město připlatilo na pensi hajnému 
Hondlovi 6000 korun ročně

Co je PIAAC?
Mezinárodní výzkum dospělých zjišťuje
dovednosti, s nimiž se setkáváme 
v každodenním životě (čtení, vyhledávání
informací, využívání počítačů).

MOŽNÁ I VÁS OSLOVÍ TAZATEL TOHOTO VÝZKUMU

ZÚČASTNĚTE SE S NÁMI!

září 2011 – březen 2012

mediální partner

www.piaac.cz
www.facebook.com/piaac.cz

Zelená linka PIAAC: 800 800 878

Podporuji tento výzkum!
Jana Roithová, vědkyně 
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Energetické využití komunálního odpadu
– moderní a ekologické řešení pro Vysočinu

Směsný a objemný komunální od-
pad tvoří asi 70 % komunálního od-
padu, který na Vysočině my všichni 
vyprodukujeme. V přepočtu na jed-
noho obyvatele to znamená ročně 
280 kg odpadu (230 kg směsného a 
50 kg vytříděného), o který se mu-
sí města a obce postarat. Množství 
produkovaných odpadů přitom ne-
ustále roste. 

Tato skutečnost vede k rychlému 
zaplňování stávajících skládek směs-
ným odpadem, takže v horizontu 10 
až 15 let by se musely zakládat sklád-
ky nové, samozřejmě se všemi nega-
tivními důsledky pro vzhled krajiny 
a životní prostředí. 

Vedle hrozby naplnění skládkových 
kapacit jsou dalším rizikem pro obce 
a jejich rozpočty rostoucí náklady na 
odpadové hospodářství. 

„Je zřejmé, že na tuto situaci se nelze 
dívat se založenýma rukama. Proto 
Kraj Vysočina spolupracuje s obcemi 
na realizaci integrovaného systému 
nakládání s odpady, v němž je využití 
směsného komunálního odpadu klíčo-
vým problémem. 

Jsme přesvědčeni, že dlouhodobě 
nejvýhodnějším řešením – řešením 
ekologickým, ekonomickým a přitom 
sociálně únosným – je jednoznačně 
energetické využívání směsného komu-
nálního odpadu,“ uvedl radní pro ži-
votní prostředí Zdeněk Ryšavý. 

„Město Jihlava je partnerem projektu 

ISNOV (integrovaný systém nakládání 
s odpady Vysočina). Patříme mezi měs-
ta s velmi propracovaným systémem 
třídění odpadů, přesto nás v nejbližší 
době čeká velký problém s ukládáním 
odpadů. Kapacita současné skládky 
v Henčově stačí jen na několik let. Pro-
to vítáme iniciativu Kraje Vysočina a 
aktivně se účastníme na práci řídícího 
výboru,“ dodává náměstek primátora 
Rudolf Chloupek.

S ohledem na možnosti odbytu 
tepla a předpokládanou kapacitu 
zařízení 100–150.000 tun směsné-
ho komunálního odpadu ročně byly 
pro výstavbu energetického zařízení 
vytipovány lokality Jihlava a Žďár 
nad Sázavou. 

Během podzimu budou obě místa 
podrobně posouzena z celé řady hle-
disek – soulad s územním plánem, 
akceptování zařízení veřejností, do-
pravní dostupnost, odběratelé tepla, 
ekonomika odbytu energie, úspory 
emisí aj. 

„Zkušenosti z Rakouska, Švýcarska 
nebo severských zemí jednoznačně po-
tvrzují, že produkce energie a tepla ze 
zařízení na energetické využití odpa-
dů bude pro vybrané město znamenat 
úsporu klasických paliv, snížení emisí 
škodlivých látek do ovzduší, omezení 
skládkování odpadů. 

Z pohledu občanů a jejich rodinných 
rozpočtů je významným přínosem sta-
bilizace cen za likvidaci odpadu a za 

teplo dodávané do sítě centrálního zá-
sobování teplem.

 Na několika pracovních cestách jsem 
měl možnost navštívit tato zařízení 
v Rakousku i u nás (Brno, Liberec) a 
musím říci, že se zcela rozptýlily moje 
obavy ze zátěže pro životní prostředí, 
pokud se týká emisí. Významné je pře-

devším radikální snížení ukládaných 
odpadů, pro občany města  i organiza-
ce by bylo příjemné snížení nákladů na 
teplo a teplo vodu, případně i poplatky 
za likvidaci odpadu,“ konstatuje Ru-
dolf Chloupek.

 (Dle podkladů magistrátu 
 zpracoval –lm-)

KONCEM září proběhly na Masarykově náměstí již tradičně za velkého zájmu 
veřejnosti trhy řemeslné výroby. K vidění byly i šikovné ruce tohoto řezbáře.

 Foto: Lubomír Maštera

Trhy řemeslné výroby
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Známe ekologickou stopu města Jihlavy
RNDr. Viktor Třebický, Ph.D.
Týmová iniciativa pro místní udrži-

telný rozvoj, o.s.

Město Jihlava se připojilo k dalším 
českým a zahraničním městům, kte-
rá mají stanovenou ekologickou sto-
pu. Nyní mohou následovat opatře-
ní snižující dopad města na životní 
prostředí.

Ekologická stopa je vizitkou udr-
žitelnosti města. Odráží, kolik oby-
vatelé a fi rmy ve městě za rok spo-
třebovali zdrojů a kolik při tom 
vytvořili odpadů. Stanovuje se v tzv. 
globálních hektarech – hektarech 
přepočtených podle produktivity. 
Ekologická stopa Jihlavy 7,96 gha/
obyvatele překračuje biokapacitu 
města 12,5krát.

Žádné město na světě se z princi-
pu „nevejde“ do své biokapacity, je 
závislé na širokém „ekologickém zá-
zemí“. Ve městě dochází ksoustředě-
ní obyvatelstva, průmyslu a dalších 
aspektů lidské společnosti. To má 
svá negativa (např. zvýšené znečiště-
ní ovzduší, hluku, nemocnosti), ale i 
pozitiva (např. menší spotřeba ploch 
než u rozptýlené venkovské zástavby, 
menší vliv na krajinu a na druhovou 
pestrost). Důležité je stanovit, jak 
si z hlediska „zeleného účetnictví“ 
město v současné době stojí, a poku-
sit se ovlivnit budoucí vývoj. Ekolo-
gickou stopu českým a moravským 
městům pomáhá stanovit Týmová 
iniciativa pro místní udržitelný roz-
voj, o.s.1. 

Poměrně vysoká hodnota ekologic-
ké stopy Jihlavy (vztažená na jedno-
ho obyvatele) odráží několik skuteč-
ností. Nejvíce se na tomto výsledku 
podílí mimořádně rozsáhlá bytová a 

V rámci kampaně Světový den bez 
tabáku připravilo Zdravé město Jihla-
va projekt Síť nekuřáckých restaurací v 
Jihlavě. V současné době je do projektu 
zapojeno 15 provozoven – 8 zcela ne-
kuřáckých a 7 s oddělenou nekuřáckou 
místností. Smyslem tohoto projektu je 
propagovat nekuřácká restaurační zaří-
zení a pomoci obyvatelům města Jihlavy 
v jejich vyhledávání a výběru. 

Aby se zákazník orientoval a poznal ne-
kuřácké provozovny, Zdravé město označí 
tyto podniky specifi ckou samolepkou. 
Pod stejným motivem je na webu města 
aktuální seznam nekuřáckých podniků.  

V rámci projektu bylo obesláno cca 50 
jihlavských restaurací, čajoven, kaváren a 
dalších restauračních zařízení. Podmín-
kou k zapojení do Sítě nekuřáckých re-
staurací je, že jejich vnitřní prostory jsou 
buď zcela nekuřácké, či s oddělenou ne-
kuřáckou místností dostupnou po celou 
dobu provozu. 

Projekt není nijak časově omezený a 
stále se do něj může přihlásit kteráko-
liv provozovna, která splňuje podmínky 
projektu. On-line dotazník je umístěn na 
webových stránkách města.

 Mgr. Lenka Marečková
 koordinátor PZM a MA21

investiční výstavba, včetně zajišťová-
ní rozvojových ploch. Tento jev sou-
visel s novou rolí Jihlavy, coby kraj-
ského města.  Lze očekávat, že do 
budoucna bude vliv nové výstavy na 
ekologickou stopu klesat. Jihlava se 
v tomto ohledu odlišuje od menších 
měst, kde není tak veliká potřeba no-
vé výstavby. Složení ekologické stopy 
z hlediska sektorů ukazuje graf.

 Roli hraje i to, že předpokládaný 
počet obyvatel města je až o čtvrti-
nu větší než registrovaný, což také 
ovlivňuje výsledek výpočtu. Tito li-
dé spotřebovávají v Jihlavě zdroje, 
ale nejsou evidovaní jako trvale hlá-
šení, tudíž nemohou být zahrnuti do 
výpočtu. 

Jihlava dopadla z daných měst 
mnohem lépe, pokud jde o bioka-
pacitu na jednoho obyvatele (0,64 

gha). Znamená to, že přírodní po-
tenciál (plochy zeleně, luk, pastvin, 
zahrad, orné půdy atp.) administra-
tivního území města je příznivý. 

Dále je možné provést orientační 
porovnání s ekologickou stopou prů-
měrného obyvatele České republiky, 
která podle údajů GlobalFootprint 
Network2 činila v roce 2010 (data z 
toku 2007) 5,7 gha/obyvatele. Dů-
ležitým ukazatelem je také biologic-
ká kapacita, dostupná na jednoho 
Čecha, která v témže roce činila 2,7 
gha. Nicméně v celosvětovém měřít-
ku  dosahovala pouze 1,8 gha/oby-
vatele. Toto číslo můžeme považovat 
za globální míru udržitelnosti. K té-
to metě by měla směřovat i Česká re-
publika, respektive její města a obce.

Jak dosáhnout příznivého vývo-
je ekologické stopy a biokapacity 

Jihlavy do budoucna?
Muselo by jít o kombinaci různých 

opatření, kterou odpovědným politi-
ků a dalším lidem, kteří se na rozvo-
ji měst podílí (např. majitele fi rem) 
nabízí modelace na stránkách www.
ekostopa.cz/mesto. Největší díl na 
ekologické stopě města Jihlavy má 
spotřeba a výstavba (45 %)a spotře-
ba energie (31 %) – viz graf. Účin-
ným způsobem je proto například 
snížení nové výstavy na orné půdě 
či trvalých travních porostech. Vý-
znamný dopad by také mělo snížení 
spotřeby energií na území města a 
zvýšení energetické efektivity. Např. 
snížením spotřeby elektrické energie 
na území města o 20 % by se ekolo-
gická stopa snížila zhruba o 15 %. 
Omezením nové výstavby by pak 
ekologická stopa klesla ještě více. 
Ekologickou stopu dále napomáhá 
snižovat separace odpadů (skla, plas-
tů, papíru či bioodpadu) či používá-
ní šetrných způsobů dopravy (chůze, 
kolo, veřejná doprava).

Samotná hodnota ekologické sto-
py Jihlavy není tak důležitá jako vý-
voj tohoto indikátoru do budoucna. 
Podaří se cílenými opatřeními napří-
klad v oblasti energetických úspor či 
rozvoje veřejné dopravy snížit celko-
vý dopad města? Podaří se zachovat 
současnou míru biologické kapacity 
ve městě, nedojde k jejímu sníže-
ní například díky změně územního 
plánu ve prospěch neproduktivních 
ploch? Ekologická stopa města se v 
kontextu ostatních ukazatelů kvality 
života stala důležitým měřítkem vý-
voje města. 

1 htt p://www.ekostopa.cz/mesto/
2 htt p://www.footprintnetwork.org/

Po dvou letech rozsáhlé rekonstrukce byla 
otevřena jedna z nejvýznamnějších jihlavských 
památek – kostel Povýšení sv. Kříže. Slavnosti 
se mimo jiných významných osobností zúčast-
nil i velvyslanec Norského království v České 
republice Jens Eikaas. Jihlavě se na opravu s cel-
kovými náklady 30 milionů podařilo z tzv. Nor-
ských fondů získat dotaci asi 7 milionů korun. 
Kostel s nejasným osudem koupilo v dražbě v 
roce 2005 město Jihlava a připravilo jeho opra-
vu.

Mezi nejvýznamnější kroky rekonstrukce pat-
ří odstranění zděné příčky, která po dvě staletí 
rozdělovala presbytář a trojlodí. Výjimečná je 
rovněž náhrada původní zhroucené klenby nad 
presbytářem unikátní technologií tvarované fó-
lie Barissol, která věrně kopíruje původní pro-
porce klenutého stropu. Tento postup je ojedi-
nělý v celé střední Evropě, nejbližší obdoba je k 
vidění ve Francii a Vatikánu. Kostel je odvlhče-
ný, má novou fasádu, vnitřní výmalby, podlahy, 
opravené portály, přesunuté kolumbárium, má 

nové osvětlení, ozvučení a nově zbudované zá-
zemí. 

Kostel po rekonstrukci bude dál sloužit k cír-
kevním účelům Československé církve husitské, 
která je zde od roku 1947 na 99 let v pronájmu. 
Druhotným účelem celkové opravy kostela je 
vytvoření zázemí například pro pořádání kul-
turních akcí. Cenným artefaktem, který je v 
kostele k vidění, je Pieta - pískovcová socha vý-
znamného sochaře Jana Štursy. -lm-

Kostel Povýšení sv. Kříže je otevřený
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Ve dnech 13. - 14. října 2011 se 
v Jihlavě uskuteční společné pod-
zimní jednání členů A.T.I.C. ČR 
(Asociace turistických informač-
ních center ČR), pracovníků turis-
tických informačních center, které 
se koná pouze dvakrát do roka ve 
vybraných městech. 

Členské fórum samotné je vhod-
né k výměně zkušeností a zajíma-
vých nápadů na podporu cestov-
ního ruchu. Významným bodem 
vlastního jednání členského fóra 
bude přijetí rozpočtu na rok 2012 
i diskuse k podzimní recertifikaci 
Turistických informačních center 
(TIC) v rámci nastavení nové kla-
sifikace TIC.

V Jihlavě je pro členy asociace 
připraven zajímavý program. Před 
neformálním společenským veče-

rem v gotické síni jihlavské radnice 
čeká na účastníky prohlídka jihlav-
ského pivovaru. 

Druhý den bude patřit prohlídce 
jihlavského podzemí, jihlavské rad-
nice, Brány Matky Boží a vyhlídce 
kostela sv. Jakuba. 

Na odpoledne je pro účastníky 
připraven výlet na rozhlednu Pí-
palka na Křemešníku a v Pelhři-
mově Muzeum rekordů a kurio-
zit, Muzeum Lipských a prohlídka 
města. Především díky vstřícnosti 
jihlavských a pelhřimovských pro-
vozovatelů památek a firem, kteří 
poskytli pro účastníky této kon-
ference své služby zdarma, se tato 
akce může konat právě v Jihlavě.

 (Dle podkladů magistrátu 
 zpracoval –lm-)

Podzimní členské fórum 
A.T.I.C. ČR v Jihlavě Podnikatelé, kteří zprostředková-

vali spotřebitelský úvěr, mohou tuto 
skutečnost doložit na živnostenský 
úřad do konce roku 2011.

Dne 01. 01. 2011 nabyl účinnosti 
zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebi-
telském úvěru a o změně některých 
zákonů, (dále jen „zákon o spotřebi-
telském úvěru“). V souvislosti s při-
jetím tohoto zákona došlo rovněž ke 
změně v živnostenském zákoně, a to 
vložení nové vázané živnosti s před-
mětem podnikání „Poskytování ne-
bo zprostředkování spotřebitelského 
úvěru“. 

Dle přechodných ustanovení záko-
na o spotřebitelském úvěru podni-
katelé, kteří k 1. 1. 2011 poskytovali 
nebo zprostředkovávali spotřebitel-
ské úvěry v rámci živnosti ohlašo-
vací volné „Výroba, obchod a služby 
neuvedené v přílohách 1 až 3 živ-
nostenského zákona“, mohou v této 

činnosti pokračovat po dobu 1 roku 
ode dne nabytí účinnosti zákona o 
spotřebitelském úvěru (tj. do 31. 12. 
2011). Jestliže před uplynutím této 
lhůty podnikatel oznámí, že hodlá v 
provozování této činnosti pokračo-
vat, a doloží živnostenskému úřadu 
doklady prokazující splnění odbor-
né způsobilosti pro živnost vázanou 
„Poskytování nebo zprostředkování 
spotřebitelského úvěru“, živnosten-
ský úřad vydá podnikateli výpis z 
živnostenského rejstříku. Marným 
uplynutím této lhůty oprávnění k 
poskytování nebo zprostředkování 
spotřebitelského úvěru zaniká. Ten-
to úkon je osvobozen od správního 
poplatku. Více informací na živnos-
tenském úřadu, Třebízského 16, Jih-
lava, příp. na telefonu 567167360 
nebo 567167363.

 (Dle podkladů magistrátu 
 zpracoval –lm-)

Spotřebitelský úvěr

Poprvé v Jihlavě se budou vyhlašovat výsledky 
soutěže „O českou báseň roku 2011“ v rámci tra-
dičního pořadu Stříbrné listování.

Po Kutné Hoře, Přelouči a Pardubicích se stává 
Jihlava hostitelkou této významné události nejen 
pro všechny české básníky. Soutěž, jež se zobra-
zuje v ročence Pár střípků, slouží od prvopočát-
ku výhradně jako pouhý, leč nezbytný nástroj ke 

zprostředkování výpravy soudobých básníků za 
vzácnými čtenáři.

Díky podpoře města Jihlava se slavnostní ukon-
čení již osmého ročníku uskuteční v sobotu 29. 
října od 14.30 hodin v gotickém sále jihlavské rad-
nice. Záštitu nad akcí převzal náměstek jihlavské-
ho primátora pan Rudolf Chloupek. Mezi čestný-
mi hosty by neměli chybět Jiří a Daniel Reynkovi 

z Petrkova, synové a zároveň pokračovatelé odka-
zu Bohuslava Reynka, význačného básníka, pře-
kladatele a malíře.

Přednes vítězných i jiných veršů bude proložen 
hudbou a tancem. Pokud to technické možnos-
ti dovolí, bude na závěr uvedeno divadelní před-
stavení Cesar a Drana dobronínských Zmatkařů.
 -lm-

Básníci tentokrát zamíří do Jihlavy

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
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Dvě výzvy pro příští rok v oblasti 
kultury vyhlašuje město zájemcům 
z řad pořadatelů. Z výzev zveřejně-
ných na webu města v plném znění 
vyjímáme:

1. VÝZVA
k podání žádosti o poskytnutí do-

tace z rozpočtu statutárního města 
Jihlavy na projekt v oblasti kultura 
realizovaného v období od 01. 01. 
2012 do 31. 12. 2012

1/ V rámci okruhu:
JEDNOLETÁ PODPORA 
pro období 01. 01. – 31. 12. 2012
maximálně 100.000 Kč.

2/ Zaměření projektu:
Cílem poskytnutí fi nančních pro-

středků z rozpočtu statutárního 
města Jihlavy (dále dotace) je za-
jistit v roce 2012 co nejpestřejší 
kulturní nabídku určenou nejrůz-
nějším skupinám obyvatel města 
Jihlavy. Důraz bude kladen na to, 
aby byly v Jihlavě podpořeny kul-
turní akce a aktivity v těchto oblas-
tech a kategoriích:

Performing Arts /Živé, reprodu-
kované umění/

Hudba – klasická
Hudba – ostatní
Hudba – vzdělávací koncerty
Divadlo – místní
Divadlo – hostující
Divadlo – dětská představení
Tanec
Happening
Výstava
Vzdělávací pořady
Vizuální umění
Film
Výtvarné umění
Literatura
Akce, aktivity, publikační činnost
Kulturní dědictví
Městské slavnosti a jiné akce a ak-

tivity 

Porovnávány budou pouze pro-
jekty spolu související, spadající 
do jednotlivých kategorií. Z tohoto 
důvodu je třeba rozdělit ty žádosti, 
které v sobě slučují více kategorií 
(například série koncertů a divadel-
ních představení), a zažádat na kaž-
dou část zvlášť (zvlášť na koncerty 
a zvlášť na divadla). V případě, že 
jde o jednu akci, která je složena z 
aktivit spadajících do dvou a více 
zmíněných kategorií, zařadí žada-
tel projekt do té kategorie, která v 
projektu převažuje (například diva-
delní festival spojený s koncerty a 
fi lmovými projekcemi je především 
divadelním festivalem, převládají-li 
v jeho nabídce především jihlavské 
divadelní soubory, bude zařazen do 
kategorie „divadla-místní“, převlá-
dají-li hostující, bude zařazen do ka-
tegorie „divadla-hostující“). Výjim-
ku tvoří městské slavnosti spojující 
v sobě různé kulturní akce, protože 
ty mají svou vlastní kategorii spada-
jící pod kulturní dědictví. 

Podpora projektů:
- kulturní akce a aktivity realizova-

né na území města Jihlavy,
- ediční a publikační činnosti ma-

jící obsahovou vazbu k jihlavské 
historii a přítomnosti nebo jsou-li 
autory občané města Jihlavy.

Akce a aktivity - rozumí se pořá-
dání akcí jednorázového charakte-
ru (koncert, představení, výstava) 
i série akcí, např. cykly koncertů, 
představení, festivaly, přehlídky, 
projekty, ve kterých se objevují ak-
ce zaměřené na různé žánry.

6/ Výše a účel dotace:
- Výše dotace na projekt činí ma-

ximálně 100.000 Kč.

Žadatel může podat žádost o po-
skytnutí dotace (dále Žádost):

a) maximálně do 70 % celkových 
uznatelných nákladů projektu, ma-
ximálně do 100.000 Kč, přičemž 
fi nancování zbývajících nákladů ža-
datel zajistí z jiných grantů, dotací, 
sponzorských příspěvků, vstupné-
ho, členských příspěvků či vlastních 
zdrojů.

Poskytnutá dotace dosáhne maxi-
málně 70 % skutečných nákladů na 
projekt.

- Účel dotace
V rámci realizace projektu lze z 

dotace hradit náklady:
- na pronájem prostor včetně 

ostatních služeb s nájmem bezpro-
středně souvisejících,

- na služby v rámci technického 
zajištění (ozvučení, osvětlení, vi-
deoprojekční technika, pronájem 
zařízení, výroba rekvizit aj, včetně 
dopravy bezprostředně související),

- na honoráře i náklady na dopra-
vu všech účinkujících i aktérů bez-
prostředně souvisejících s projek-
tem,

- na propagaci (grafi cké návrhy, 
tisk, kopírování, distribuce, vý-
lep plakátů, pronájem výlepových 
ploch, propagace na webu a jiné 
služby bezprostředně s propagací 
související),

- na autorské poplatky (OSA, 
apod.).

b) do 100 % celkových uznatel-
ných nákladů projektu, maximálně 
do 100.000 Kč, a to pouze v přípa-
dě, kdy nelze zajistit výběr vstupné-
ho (např. veřejná prostranství). 

Tato Žádost musí být odůvodně-
na!!!

Poskytnutá dotace dosáhne ma-
ximálně 100 % skutečných nákladů 
na projekt.

7/ Časový harmonogram reali-
zace projektu:

Žádost lze podat pouze na projekt 
v oblasti kultura realizovaný v obdo-
bí od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2012.

Termín pro doručení:
Od 1. října 2011 do 31. října 2011 

do 17.00 hodin!
Způsob podání:
Žádost včetně všech povinných 

příloh bude podána v zalepené 
obálce označené:

2. VÝZVA
k podání žádosti o poskytnutí do-

tace z rozpočtu statutárního města 

Město vyhlašuje granty na rok 2012

Investiční společnost České spořitelny spustila od začátku května 2011 v 
rámci oslav 20. výročí založení společnosti tipovací soutěž pod názvem Dva-
cet let ve světě investic s ISČS. 

Ve třetím kole této soutěže se šťastným majitelem eurovíkendu do irského 
Dublinu stal p. Petr Hájek z Humpolce. Cenu v jihlavské oblastní pobočce 
České spořitelny předal její ředitel p. Petr Kudrna. 

Šťastný výherce je více než 30 let spokojeným klientem České spořitelny a 
pravidelně investuje do široké palety produktů. Využívá mimo jiné i služby 
BrokerJet a Servis24. 

Soutěž trvá až do konce roku 2011 a věříme, že i další výhra v podobě euro-
víkendu pro dvě osoby potěší pravidelného investora.  (PI)

Cestujte kolem světa s Investiční
společností České spořitelny

Jihlavy na projekt v oblasti kultura 
realizovaných v období od 01. 01. 
2012 do 31. 12. 2012

1/ V rámci okruhu:
JEDNOLETÁ PODPORA 
-ČINNOST
pro období 01. 01. – 31. 12. 2012.

2/ Zaměření projektů:
Cílem poskytnutí finančních 

prostředků z rozpočtu statutární-
ho města Jihlavy (dále dotace) je 
podpora soustavné a dlouhodo-
bé kulturní a společenské aktivity 
přispívající k rozvoji kulturního 
prostředí nebo k udržování kultur-
ních tradic. Dotace je určena pro 
subjekty se sídlem v Jihlavě, pravi-
delnou činnost musí zajišťovat nej-
méně 10 měsíců v roce na území 
města Jihlavy.

Podpora projektu:
- podpora činnosti kulturních zá-

jmových souborů, kroužků, sdru-
žení apod.

3/ Příjemci dotace (dále Pří-
jemce) se sídlem v Jihlavě:

- právnické osoby, vyjma příspěv-
kových organizací, jejichž zřizo-
vatelem je statutární město Jihla-
va, na základě platného oprávnění 
souvisejícího s danou činností dle 
platných zákonů, vztahujícího se k 
vypsané výzvě,

- fyzické osoby, tj. osoby podni-
kající na základě platného opráv-
nění souvisejícího s danou činností 
dle platných zákonů, vztahujícího 
se k vypsané výzvě.

6/ Výše a účel dotace:
- Výše dotace
Žadatel může podat žádost o po-

skytnutí dotace (dále Žádost) ma-
ximálně do výše 70 % z celkových 
uznatelných nákladů, přičemž fi-
nancování zbývajících nákladů ža-
datel zajistí z jiných grantů, dotací, 
sponzorských příspěvků, vstupné-
ho, členských příspěvků či vlast-
ních zdrojů.

Poskytnutá dotace dosáhne ma-
ximálně 70 % skutečných uznatel-
ných nákladů.

- Účel dotace = uznatelné nákla-
dy

Z dotace lze hradit náklady sou-
visející s činností na území města 
Jihlavy:

- na pronájem prostor včetně 
ostatních služeb s nájmem bezpro-
středně souvisejících,

- na energie související s proná-
jmem prostor.

Jedná se o náklady v rámci celo-
roční činnosti Příjemce.

7/ Časový harmonogram reali-
zace projektu:

Žádost lze podat pouze na pro-
jekt v oblasti kultura realizovaný v 
období od 01. 01. 2012 do 31. 12. 
2012.

Termín pro doručení:
Od 1. října 2011 do 31. října 

2011 do 17.00 hodin!
Způsob podání:
Žádost včetně všech povinných 

příloh bude podána v zalepené 
obálce označené:

 (Dle podkladů magistrátu 
 zpracoval –lm-)
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(Dokončení ze str. 23)
Důležitou roli hraje při pozorování také počasí. 

Za dlouhodobě nepříznivého počasí rorýsi totiž 
odlétají do oblastí s počasím lepším a mládata 
dokážou snížit metabolismus až na 14 dní a ne-
přijímat potravu, než se rodiče zase vrátí. 

• Za třetí se můzete obrátit na členy ČSOP, kte-
ří vám se zjištěním přítomnosti rorýse v době 
hnízdění mohou pomoci. Obavy se toho, že vám 
přítomnost rorýse členové ČSOP nebo ČSO po-
tvrdí, i když by to nebyla pravda, jen abyste tam 
umístili budku, mít nemusíte. Zdaleka ne každý 
dům je co do výšky, bezprostředního okolí a cel-
kově prostředí pro rorýsovy specifi cké nároky 
vhodný.

Rodinné domy
V databázi, jak již bylo zmíněno, se nachází i ro-

dinné domy (většinou s alespoň jedním nadzem-
ním podlažím, protože rorýs potřebuje několik 
metrů pod a před hnízdem volný prostor bez 

překážek). V případě rekonstrukce pláště (půdní 
vestavby, opravy střechy - nemusí jít nutně o za-
teplení), stačí, pokud přístupové škvíry do dutin, 
které při stavbě vznikly mezi konstrukcí střechy, 
vnějším pláštěm objektu a příčkami, ponecháte 
volně přístupné, t.j. nezakryjete plechovou pás-
kou nebo pletivem, jak se to často dělá. Rorýsi 
dutiny dříve či později mohou objevit (mladé 
páry každoročně hledají nová místa). V novo-
stavbách i starších domech můžete i do přesahu 
střechy nebo sbitých dřevěných dílců vyčníva-
jících většinou ze štítů domu, které bývají dře-
věné a duté, vyříznout vletový otvor. Stejně tak 
mohou posloužit i jiným druhům ptáků – nejví-
ce vrabcům, ale i sýkorkám a rehkům. Rorýs se 
s vrabcem, který je proti němu ve velké výhodě, 
neboť rorýs přilétá v době, kdy už většina ptáků 
hnízdí, dokáže o hnízdo poprat a vrabce vyhodit. 
Ten si však může snadněji najít místo jiné, snůš-
ky má větší a vícekrát do roka. Pro jistotu zacho-
vání hnízda pro rorýse můžete otvor na podzim 
utěsnit a s příletem rorýsů otevřít.

Avšak koneckonců vždyť i ten vrabec chce ně-
kde bydlet a vyvést mladé, a i on je Zákonem 
na ochranu volně žijících druhů chráněný před 
škodlivými zásahy ze strany člověka -  chce to 
jen trochu více nadhledu, soucitu, přimhouřit 
oči nad kouskem znečištěné fasády. Vždyť nám 
ji nejspíš zítra někdo posprejuje nebo si ji sami 
„vyzdobíme“ nějakou reklamou či satelitem. 

Ne každý může mít to štěstí  a sdílet své obyd-
lí s rorýsy, avšak může se dobrovolně zapojit do 
projektu Přátelé rorýsů zavěšením budek na no-
vých místech, pokusit se je přilákat pomocí na-
hrávek jejich křiku a založit tak novou kolonii - 
velmi vhodné např. pro školy, úřady atp. Více na 
www.rorýsi.cz.

Více informací o životě, postupech při zacho-
vání a náhradě hnízdišť s nákresy a fotografi emi a 
další informace najdete na www.rorýsi.cz, v pří-
ručce Ochrana rorýsů a netopýrů při rekonstruk-
cích budov a na dalších internetových odkazech.

 Ivana Šimková, ČSOP Jihlava

Při zateplování pozor na rorýse

Jubilejní 15. ročník Mezinárodní-
ho festivalu dokumentárních fi lmů 
Jihlava proběhne ve dnech 25. – 30. 
října 2011. 

Za dobu své existence se jihlavský 
festival stal neopomenutelným bo-
dem českého i světového dokumen-
tárního dění, jenž se aktivně podílí 
na podpoře i distribuci dokumentár-
ních fi lmů. Největší svátek autorské-
ho dokumentárního fi lmu ve střední 
a východní Evropě i letos nabídne 
pestrou škálu českých i zahraničních 
snímků a nebudou chybět světové, 
mezinárodní, středoevropské či čes-
ké premiéry.

„Festival se připojil k protestům za 
propuštění významného íránského re-
žiséra Jafara Panahího, který byl od-
souzen k šesti letům vězení, zaplacení 

pokuty a zákazu natáčení fi lmů, psaní 
scénářů, cestování do zahraničí či po-
skytování rozhovorů médiím. Je to ne-
přijatelný způsob, jak umlčovat kritic-
ký hlas, který má kinematografi e také 
reprezentovat,“ vysvětluje Marek Ho-
vorka, ředitel festivalu, proč je sou-
částí festivalového plakátu i zvolání 
za Panahího propuštění. 

Ve čtyřech tradičních soutěžních 
sekcích bude představena nejnověj-
ší domácí (Česká radost), středoev-
ropská a východoevropská (Mezi 
moři), světová (Opus Bonum) a ex-
perimentální (Fascinace) tvorba. 

Frankistický režim ve španělském 
fi lmu a jeho interpretace budou jed-
ním z témat letošního programu. Své 
fi lmy přijede osobně uvést význam-
ný španělský režisér Basilio Martín 

Patino, který ve svém střihovém fi l-
mu Caudillo, jiný portrét Franca, na-
točeném v ilegalitě, sleduje nejdůle-
žitější momenty španělské občanské 
války z obou nepřátelských stran a 
kariéru generála Franca. 

Novinkou pro fi lmové profesioná-
ly bude letos Inspirační fórum, kde 
se vůbec poprvé v rámci fi lmových 
festivalů setkají fi lmaři s inspirativ-
ními osobnostmi různých profesí, 
aby hledali a iniciovali témata, která 
zůstávala v dokumentární tvorbě do-
sud nepovšimnuta. Podruhé proběh-
ne workshop Festival Identity, urče-
ný výhradně zástupcům fi lmových 
festivalů, který se zaměří na výměnu 
jejich zkušeností v rámci čtyř tema-
tických bloků. Tradiční workshop 
Média a dokument je určen pro stu-

denty žurnalistiky a jiných humanit-
ních oborů, kteří se budou na semi-
náři tvůrčího psaní učit nahlížet na 
dokumentární fi lm z nejrůznějších 
úhlů pod vedením významných 
českých i zahraničních kritiků a te-
oretiků.  Letos poprvé se uskuteční 
mezinárodní soutěžní výstava festi-
valových plakátů z let 2010-2011.

Festivalové projekce budou probí-
hat v pěti kinosálech a několika jih-
lavských domácnostech. Ani letos 
nebude chybět bohatý doprovodný 
program sestávající se z koncertů, di-
vadelních představení či literárních 
čtení. Více informací o programu 
naleznete na www.dokumnet-festi-
val.cz. 

 (Dle podkladů zpracoval –lm-)

Konec října patří 15. ročníku MFDF

Po více jak dvouleté celkové rekonstrukci se 
znovu pro veřejnost otevírá kostel Povýšení sv. 
Kříže v Jihlavě. 

Lákadlem pro návštěvníky může být především 
staronový pohled do interiéru kostela, neboť při re-
konstrukci byla odstraněna novodobá příčka, která 
po dvě stě let oddělovala trojlodí a presbytář, a byly 
doplněny chybějící klenby v presbytáři. Kostelu se 
tak vrátila jeho původní hloubka. Výraznou kom-
plexní proměnu prodělal i exteriér kostela. 

V rámci 1. etapy rekonstrukce kostela Povýšení 
sv. Kříže v Jihlavě, která byla podpořena grantem 
z Finančního mechanismu EHP, byla odstraněna 
dělící zeď mezi trojlodím a presbytářem, bylo pro-
vedeno celkové odvlhčení objektu kostela formou 
vnějších a vnitřních odvětrávacích kanálů, byly 
upraveny jižní přístavky kostela a obnoveny vnější 
omítky, rekonstruována střecha, doplněna gotická 
okna a osazena nová okna a dveře a vybudována 
nová kanalizační přípojka. 

V interiéru bylo upraveno  vstupní zázemí, obno-
veno gotické schodiště na půdu, vybudovány nové 
podlahy s cihelnou dlažbou a nové rozvody elek-
trické energie, které umožnily provedení nového 
osvětlení, temperování objektu, ozvučení a zabez-
pečení objektu. Objekt kostela byl upraven pro po-
třeby pořádání kulturních a společenských akcí.

Ve 2. etapě rekonstrukce kostela byly provedeny 
chybějící klenby v presbytáři z pnuté fólie v rozsa-

hu původní klenby, provedeny nezbytné akustic-
ké úpravy, doplněna zábradlí u vstupních schodů 
a vybavení v zázemí, upraveny byly povrchy a vý-
malby stěn a v presbytáři je umístěn nový oltář. 

Kostel Povýšení sv. Kříže je majetkem města Jih-
lavy. Od roku 1947 je tato nemovitost pronajata 
Náboženské obci Církve československé husitské 
v Jihlavě (CČH).

Po zmíněné rekonstrukci má kostel sloužit nejen 
pro náboženské účely, ale i pro pořádání kultur-
ních a společenských akcí - koncertů, výstav apod. 

CČH jako uživatel objektu umožní zájemcům 
pronájem kostela za účelem konání kulturních ak-
cí jako např. koncerty klasické hudby, vystoupení 
pěveckých sborů, výstavy uměleckých děl, a to za 
předpokladu, že se nebudou konat v době bohoslu-
žeb. Kostel nesmí být využíván k propagaci ateismu 
nebo duchovních směrů, které jsou v rozporu s ži-
dovským a křesťanským vyznáním. Rovněž nesmí 
být využíván ke komerčním účelům (např. popové 
koncerty, podniková setkání, oslavy, rauty apod.)

Postup při podání žádosti o pronájem prostor na 
kulturní akce

1/ Je třeba podat písemnou žádost o pronájem 
prostor kostela Povýšení sv. Kříže na předepsa-
ném formuláři, a to zpravidla jeden měsíc před 
konáním akce.

Tato žádost se podává buď poštou, nebo e-mai-

lem na adrese, uvedené na webu města.
Akce musí být odsouhlasena zástupcem CČH, 

která si vyhrazuje právo odmítnout konání akce, 
jejíž obsah či charakter nebude v souladu s výše 
uvedenými podmínkami.

2/ Po odsouhlasení zástupcem CČH bude uza-
vřena podnájemní smlouva mezi žadatelem a 
CČH, kde budou základním způsobem upraveny 
podmínky užití objektu kostela a výše úhrady za 
poměrnou část nákladů na energie atd.

Výše nájemného: Stanovení výše úhrady za podná-
jem je v kompetenci CČH - dle charakteru akce, do-
by trvání a dalších konkrétních požadavků žadatele.

3/ Předání a převzetí objektu danému žadateli a 
další nezbytné související činnosti zajišťuje CČH 
po dohodě s konkrétním žadatelem.

4) Žadatel o pronájem prostor v objektu koste-
la předá nejpozději po ukončení konané akce ale-
spoň v 1 paré veškeré propagační materiály (pří-
padné plakáty, letáky, pozvánky) či jiné materiály 
dokládající konání akce v kostele na Odbor škol-
ství, kultury a tělovýchovy - Alena Zápotočná, 
Hluboká 8, 586 28 Jihlava (tel. 737 547 345, e-
mail: alena.zapotocna@jihlava-city.cz) pro potře-
by evidence a doložení využití objektu kostela dle 
požadavků poskytovatele grantu. -lm-

Pronájem kostela Povýšení sv. Kříže
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JIHLAVA – Po velmi špatném startu do sezony se u 
druholigových fotbalistů FC Vysočina snad blýská na 
lepší časy. Svěřenci trenéra Romana Pivarníka vystou-
pali do první poloviny tabulky (6. místo) a na postu-
pové příčky ztrácejí čtyři body.

Do měsíce září vstupovali Jihlavané s bilancí jedné 
výhry, jedné remízy a dvou porážek. Navíc byli vyřa-
zeni z domácího poháru prvoligovou Olomoucí (1:2). 
V úvodním zářijovém utkání se Znojmem na domácí 
půdě si na malou chvíli udobřili fanoušky výhrou 2:0. 
Obě branky vstřelil ve druhé půli útočník Tomáš Sed-
láček. Hrdinou duelu byl však gólman Uvarenko, jenž 
zlikvidoval hostům pokutový kop.

V tomto zápase, stejně jako v poháru proti Olo-
mouci, se musela Vysočina obejít bez kapitána Filipa 
Dorta. Špílmachr týmu totiž zabředl do osobních a 
zdravotních problémů a dostal od vedení klubu mini-
málně do konce podzimu volno. „Dohodli jsme se, že 
mu umožníme tuto situaci řešit a na určitou dobu ukon-
číme naši spolupráci. Filip dál zůstává naším hráčem. Má 
platnou smlouvu do 30. června,“ řekl ředitel klubu Zde-
něk Tulis.

Problémy, konkrétně herní, padly v utkání ve Varn-
sdorfu také na Dortovy spoluhráče, kteří vyfasovali od 
v té době posledního celku tabulky výprask 4:0. „Sou-
peř byl po všech stránkách lepší. Hráči by se nad sebou 
měli zamyslet,“ glosoval výstižně kouč Pivarník.

Následující dva mistrovské zápasy zvládla jeho dru-
žina podstatně lépe. Doma zdolala 2:0 Vlašim, z praž-
ských Horních Počernic přivezla tři body za výhru 1:2 
nad juniorkou tamní Sparty. V tomto duelu za Vyso-
činu poprvé nastoupil ofenzivní záložník Marek Jungr, 
posila hostující do konce roku z prvoligových Teplic, a 
hned zaznamenal svoji premiérovou jihlavskou trefu.

Konec podzimního přestupního termínu se však ne-
týkal pouze Jungra. Kabinu Vysočiny opustil útočník 
Martin Bača, jenž zamířil zpět do druholigového Zlí-
na. Z prvoligových Českých Budějovic naopak přišel 
hostovat do konce sezony navrátilec na pozici stopera 
Jan Halama, který oblékal žlutomodré barvy už v loň-
ské sezoně.

Doplňme, že již dříve zamířila hostovat do divizního 
Velkého Meziříčí jihlavská dvojice Radek Görner – Pa-
vel Simr.    -cio-

Prvoligoví hokejisté HC Dukla Jih-
lava začali v polovině září další sezo-
nu. Prvnímu utkání však předcházela 
náročná letní příprava, v níž se zabý-
vali mimo jiné nabíráním dlouhodo-
bé vytrvalosti, k čemuž jim  sloužily 
běhy, posilovna i jízda na kole. Hoke-
jisté využívali  k přípravě tělocvičnu, 
ale i volnou přírodu v okolí Zborné 
a Čeřínku.

Do své dvanácté prvoligové sezony 
vstoupili jihlavští hokejisté 14. září 
zápasem v Berouně. Hokejisté Duk-
ly začali velmi dobře a v polovině 
utkání vedli 0:2. Poté přišlo snížení 
stavu domácími hráči, ale defi nitivní 
podobu skóre určilo až power play 
Berounských medvědů v závěru třetí 
části, v němž Hodek trefi l prázdnou 
klec – 1:3.

Také druhé letošní utkání odehráli 
jihlavští hokejisté vedeni trenéry Pe-
trem Vlkem a Patrikem Augustou na 
ledě soupeře. V sobotu 17. září po-
měřili síly s nováčkem ze Šumperka. 
Šumperští Draci neprohráli na svém 
ledě před duelem s Duklou devěta-
třicetkrát a neprohráli ani po čtyři-
cáté. Domácí vedli po dvou třetinách 
2:0, poté obránce Drtina vstřelil svůj 
premiérový gól v dresu Dukly, ale 
vzápětí draci kontrovali a získali tři 

Fotbalisté se po mizerném startu zvedli

Jihlavští hokejisté nezačali špatně

ALEŠ PADĚLEK (v červeném) se stal hlavní postavou prvního hokejového derby 
Vysočiny Jihlava – Třebíč. K jedné trefě do černého přidal pět asistencí, čím zao-
krouhlil letošní bodový zisk po pěti kolech na deset bodů a vyhoupl se na čelo ka-
nadského bodování celé soutěže.  Foto: Vladimír Šťastný

body za vítězství - 3:1.
První domácí zápas sehráli hoke-

jisté Dukly v pondělí 19. září s Ka-
daní. Hosté urputně bránili a po dvě 
třetiny dokázali držet bezbrankový 
stav. Ve třetí části se v rozmezí sed-

mi minut prosadili Hodek, Hubá-
ček a Domin, čímž zařídili vítězství 
- 3:0. Mladý gólman Dukly Halmoši 
vychytal v dresu s ježkem na prsou 
svou první nulu.

Ve 4. kole zajížděli Jihlavští do Lito-

měřic. Po šedesáti minutách odchá-
zeli z ledu s vysokou výhrou – 7:2. 
„Hráči odehráli utkání velice dobře 
z pohledu důslednosti, zodpovědnosti a 
pracovitosti. Tím se dostávali do šancí, 
které dokázali i využít,“ řekl po zápa-
se jihlavský kouč Petr Vlk.

Hned 5. soutěžní kolo nabídlo di-
vákům na Vysočině první derby. Do 
Jihlavy přijel celek Horácké Slavie 
Třebíč. Na zápas se přišlo podívat 
více než tři tisíce diváků, z toho při-
bližně dvě stovky příznivců Třebíče. 
Ti o sobě dávali znát již v průběhu 
druhé třetiny, kdy na stadionu odpá-
lili několik petard a světlic.

Na ledě mezitím dominovala jih-
lavská Dukla, která ve 22. minutě 
vedla již 4:1. Poté domácí polevili 
a hosté korigovali výsledek, přesto 
v 51. minutě svítil na časomíře stav - 
6:5. Poté hosté dvěma rychlými góly 
zdramatizovali utkání, ale vyrovnat 
se jim nepodařilo.

Ke konci utkání neudrželi nervy 
na uzdě fanoušci Třebíče, kteří za-
mořili stadion třemi dýmovnicemi. 
Pořádek museli zjednat až přivolaní 
policisté – těžkooděnci, kteří vytla-
čili fandy Třebíče z tribuny stadionu 
k autobusům.  –vš-

ÚTOČNÍK Jihlavy Muris Mešanovič (na snímku ve žlutém) protrhl proti juniorce Sparty střelecké trápe-
ní a zaznamenal vítězný gól.  Foto: Michal Boček
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od 11. 2. 
STÁLÁ EXPOZICE 
HMATOVÉHO SOCHAŘSTVÍ
Oblastní galerie Vysočiny, Galerie 

Alternativa, budova Komenského 10

od 27. 5. 
„ZÁMECKÉ STŘÍBRO 
Z LUK NAD JIHLAVOU“
Výstava z cyklu „Muzejní poklady“ 

představující stříbrný stolní servis z 

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.

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

věna ruské kněžny Anny L. Lazare-
vové. Dlouhodobá výstava.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

 

do 3. 10.  
PRODEJNÍ VÝSTAVA 
A EXLIBRIS
Prodejní výstava, která bude za-

končena aukcí toho nejzajímavější-
ho. Aukce: 4. 10. v 18 hodin. Výtěžek 
pomůže k navrácení sochy TGM do 
Jihlavy. Díla, která byla na tento účel 
darována umělci i sběrateli si můžete 
prohlédnout na www.tgmjihlava.cz. 

Oblastní galerie Vysočiny, Masary-
kovo nám. 24.

do 14. 10.  
„VÁCLAV HAVEL – OBČAN 
A DRA MATIK“
Galerie – Horácké divadlo Jihlava, 

Komenského 24

do 16. 10.  
ARTOTHÉQUE ÉPHÉMÉRE 
2010/2011  
Současné umění francouzských 

výtvarníků z partnerského regionu 
Champagne-Ardenne.

Oblastní galerie Vysočina, Komen-
ského 10

do 21. 10.  
Aleš Kauer: „KDYŽ BYLO DÍTĚ 
DÍTĚTEM“
Galerie Na dně (na chodbě Diva-

delního klubu v Horáckém divadle), 
Komenského 24

do 23. 10.  
PURMERENDŠTÍ 
VÝTVARNÍCI V JIHLAVĚ
Výstava prací výtvarníků z partner-

ského holandského města pořádaná 
ve spolupráci se statutárním městem 
Jihlava. 

Oblastní galerie Vysočina, Masary-
kovo nám. 24

do 30. 10.  
PODOBY LIDSKÉHO STÁŘÍ 
Výstava fotografi í.
Divadlo  Na Kopečku, Psychiatric-

ká léčebna, Brněnská 54

do 30. 10.  
MATRICE A PATRICE 
Tomáš Moravec a Roman Štětina. 
Galerie Půda, Joštova 27, podkroví 

fi rmy Javab
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VELKÁ SCÉNA
1. 10.  19.00 
J. Herman – M. Stewart: 
HELLO, DOLLY! 
Mimo předplatné
Jedná se o vtipnou hudební adaptaci 

divadelní hry T. Wildera „Dohazovač-
ka“, jejíž předlohou zase byla bláznivá 
komedie J. N. Nestroye „A jde se řá-
dit“. Muzikál vypráví příběh podnika-
vé dohazovačky Dolly Leviové, která 
si ovšem toho nejlepšího zákazníka 
nechává pro sebe a kouzlem své osob-
nosti dokáže nerudného starého mlá-
dence Horáce Vandergeldera nakonec 
změnit i proti jeho vůli v galantního a 
milujícího muže.  

3. 10.  19.00 
A. Jirásek:  LUCERNA 
A /1/
V této báchorce, jedné z nejoblíbe-

nějších prací A. Jiráska, se prolínají 
realistické postavy a realistický děj s 
pohádkovým, v němž se samozřej-
mě pohybují bytosti pohádkové. Na-

vzdory tomu nebyl a není tento zná-
mý titul určen jen pro dětské diváky, 
ale je oblíben i u dospělých.

6. 10.  19.00 
D. Doubt:  ČERNÁ DÍRA  
zadáno

7. 10.  19.00 
A. Jirásek:  LUCERNA
K /1/

8. 10.  19.00 
F. Hervé – H. Meilhac 
– A. Millaud: 
MAM’ZELLE NITOUCHE 
Mimo předplatné
„Tam v divadle pan Floridor, zde 

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

11. 10.  19.00 
A. Jirásek:  LUCERNA 
J /1/

12. 10.  19.00 
P. Hamilton: PLYNOVÉ LAMPY 
Mimo předplatné
Tento tajemný příběh se odehrá-

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

13. 10.  19.00 
A. Jirásek:  LUCERNA 
L /1/

14. 10.  19.00 
F. Hervé – H. Meilhac 
– A. Millaud: 
MAM’ZELLE NITOUCHE 
Mimo předplatné

15. 10.  19.00 
R. Cooney: 
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU 
P /2/
Když už lhát, tak nehorázně a hlav-

ně všem! To je zásada MUDr. Mor-
timera, kterou dodržuje, když se mu 
události vymknou z rukou. A důvod 
má opravdu zásadní. Dozvědět se 
před důležitou vědeckou přednáš-
kou, že má osmnáctiletého syna, to 
by vyvedlo z míry každého trochu 
zodpovědného muže, obzvlášť, když 
hrozí, že se jeho zákonitá manželka 
může každou vteřinu setkat s býva-
lou milenkou a matkou oné nečeka-
né vánoční nadílky. Je to opravdu le-
grace „na druhou“!

17. 10.  17.00 
J. Herman – M. Stewart: 
HELLO, DOLLY! 
Mimo předplatné

3. 10. – 9. 10.   
TÝDEN KNIHOVEN 
– 15 ROČNÍK
Burza vyřazených časopisů
Čtenářská amnestie 
2. 10. - 4. 10. Mezinárodní biblio-

grafi cké kolokvium
3. 10. v 9.00 a 10.30  beseda s ilu-

strátorem Jiřím Fixlem
3. 10. v 16.00 zahájení kurzu zna-

kového jazyka
4. 10. v 8.15, 9.00, 9.45, 10.30  Vel-

ké společné říjnové čtení s herci Ho-
ráckého divadla

5. 10. v 18.00 Další setkání s panem 
Jiřím Černým v poslechovém pořadu 
na téma Peter, Paul and Mary

6. 10. zahájení výstavy obrazů na 
téma Neochvějná statečnost - pořádá 
Zdenka Danková, Pavla Rydlová

6. 10. v 13.30 další pokračování 
kurzu trénování paměti pro seniory - 
Nedovolte mozku stárnout

6. 10. v 17.00 Závislost – jedno z 
témat, které současná společnost 
často řeší. Žijme podle principu ra-
dosti v souladu s přírodou a se sebou 
samým zahájení cyklu přednášek Ay-
urvéda v praxi I. Georgievové  

10. 10. v 16.30 
DRUHÝ HOSPICOVÝ VEČER

6. 10. v 17.00 
ZÁVISLOST – jedno z témat, kte-

ré současná společnost často řeší. 
Žijme podle principu radosti v sou-
ladu s přírodou a se sebou samým. 
Nedokážeme si ani uvědomit, jak nás 
tyto změny poškozují a mění. Před-
náška z cyklu Ayurvéda pro každého 
I. Georgievové 

10. 10. v 16.30
II. HOSPICOVÝ VEČER 
Pořádá HOSPICOVÉ HNUTÍ – 

VYSOČINA, o. s., Středisko hos-
picové péče v Jihlavě. Host večera 
akademický malíř Jan Paul. V prů-
běhu večera můžete využít možnos-
ti základního zdravotně – sociálního 
poradenství týkajícího se pečování 
o blízkou osobu v domácím pro-
středí. Prosíme o nahlášení účasti 
na tato telefonní čísla: 731 604 352, 
731 679 934, 567 210 997 nebo na 
e-mail tereza.pavlikova@hhv.cz

13. 10. 17.00 
NĚCO ZA NĚCO 
Autorské čtení z románu a násled-

ná beseda s televizní scenáristkou a 
spisovatelkou Markétou Dočekalo-
vou. Besedovat budeme nejen o ro-
mánu, ale také o výuce tvůrčího psa-
ní, o televizní a fi lmové práci a vůbec 
o všem, co vás z oblasti spisovatelské 
a scenáristické práce zajímá.

17. 10. 17.00 
VEČER PRO LUDMILU 
KLUKA NOVOU 
Pořádá Společnost Otokara Březi-

ny v Jaroměřicích.

20. 10. 17.00 
UTAJENÉ SENZACE 
Další setkání se spisovatelem a zá-

hadologem  Arnoštem Vašíčkem, Co 
skrývá Voynichův rukopis? - Tajem-
ství nejzáhadnější knihy světa - Brá-
na ke hvězdám  - Mimozemšťané z 
Hory duchů - Tajemný hrob králov-
ny ze Sáby. Přednášku doplňují četné 
snímky a videozáznamy.

do 31. 10.  
OPRA VDU ZA ZDÍ . . . ?
Výstava fotografi í s podtitulem 

„Virtuální průvodce Psychiatrickou 
léčebnou Jihlava“.

Bez obav, prodejní galerie a výtvar-
ná dílna Denního a týdenního staci-
onáře Jihlava, Husova 16

do 20. 11.  
MODELY HRA DŮ A ZÁMKŮ
Papírové vystřihovací modely Iva-

na Zadražila.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

do 20. 11.  
ZAMČENO? ODEMČENO!
Vývoj zabezpečovací techniky – od 

petlice k zabezpečovacím systémům.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

říjen 
„ZVINO VA AFRICA“
Výstava afrických dřevěných skulp-

tur ze Zimbabwe.
Zoo Jihlava, Africká vesnice Ma-

tongo, areál

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

tongo, škola

říjen 
ODVRÁCENÁ TVÁŘ KENI  
Výstava fotografi í Davida Švejnohy 

a Václava Soukupa
Nový vstupní areál – Infocentrum 

(hned za vstupní pokladnou) a vý-
stavní místnost.

říjen 
KA MENNÉ SOCHY 
ZE ZIMBABWE
Prodejní výstava. Sochy zapůjčila 

rodina Homolkova z Prahy.
Areál zoo – parčík naproti staré po-

kladně.
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10

1. 10. – 31. 12.  
Petr Soukop: RUMUNSKO 
– BANÁT - tam, kde se zastavil 
čas
Výstava fotografi í.
Kavárna Dena, Fibichova 28

1. 10. – 2. 12.  
IVA ŘEHOVÁ 
- OBRA ZY A GRA FIKA 
Trifoil, grafi cké papíry, Husova 10

3. 10. – 30. 10.  
UNÁHLENOST, 
ROZTRŽITOST A ROZMAR
Výtvarné práce studentek jihlav-

ského gymnázia I. Kučerové, M. Ro-
dové a P. Ryškové. 

Kavárna Muzeum, Masarykovo 
nám. 55

5. 10. – 5. 11. 
SILVIE HINOVÁ (studentka 
FFMU), PAVEL RICHTR 
(student FaVU)
Galerie Jána Šmoka, ateliéry Střední 

umělecké školy grafi cké, Dvořákova 12

6. 10. – 15. 11.  
Výstava obrazů na téma 
NEOCHVĚJNÁ STATEČNOST
Městská knihovna, Hluboká 1

7. 10. – 27. 11.  
NEUČINÍŠ SOBĚ RYTINY
Výstava protestantského umění z 

období po vydání Tolerančního pa-
tentu císařem Josefem II. /1781–
1861/.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

8. 10. – 4. 11.  
ALICE WAISSEROVÁ 
(PAVELCOVÁ) – EXO
Vernisáž 8. 10. v 17.00 hodin.
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

14. 10. – 8. 11.  
Jiří Slíva: „HAPPY HOUR“
Kolekce nejnovějších grafi k posled-

ních 3 let. Vernisáž 13. 10. v 17.30 za 
přítomnosti autora.

M+K galerie, Čajkovského 33

15. 10. – 25. 11.  
DANA FIDLEROVÁ – OBRA ZY
Galerie – Horácké divadlo Jihlava, 

Komenského 24

19. 10. – 26. 11. 
CHVÁLA HUDBĚ 
Hudební tradice Jihlavy 19. století. 

Výstava v Domě Gustava Mahlera. 
Vernisáž 18. 10. v 18.00 hod.

Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4

21. 10. – 25. 11.  
„NEJINAK“
Občanské sdružení Ji.na.k.( Jihlava 

na kolenou) tímto představuje již 
tradiční mix amatérských umělců 
se vztahem k Jihlavě. Letošních 19 
tvůrců se pohybuje od fotografi e po 
malbu, koláže či dřevořezbu.

Pořadatel: občanské sdružení Ji.na.k. 
( Jihlava na kolenou) ve spolupráci s 
Klubem Zacheus

Klub Zacheus, Komenského 20

25. 10. – 30. 10.  
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL 
DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ 
- festivalové centrum
Oblastní galerie Vysočiny, Masary-

kovo nám. 24
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6. 10. 17.00 
KDYŽ V RODINĚ CHYBÍ 
TÁTA/MÁMA
Beseda s diskusí. Porozvodová si-

tuace z pohledu dítěte, úmrtí rodi-
če, rodič neúčastnící se na výchově, 
host: PhDr. Mgr. Olga Hinková – 
psycholog-terapeut. Vstup zdarma. 

15. 10.  8.30 – 12.00 
PLETENÍ PEDIGEM 
– VYPLÉTANÉ KULATÉ DNO
Podzimní výtvarné kurzy. 
Pondělí: Otevřená herna  9.00 – 

11.00
Dílničky  16.00 – 17.00 – pro rodi-

če s dětmi od 3 let
Úterý: Klub maminek  9.00 – 11.00 

– pro rodiče s dětmi od 2 let
Středa: Klub kojenců  9.00 – 11.00 

– pro rodiče s dětmi do 2 let
Katecheze pro nejmenší 16.00 – 

16.45 (sudá středa)
Čtvrtek: Klub kojenců 9.00 – 

11.00 – pro rodiče s dětmi do 2 let                                        
Muzicírování 16.00 – 17.00 – zpívá-
ní rodičů s dětmi od 1 roku

Pátek: Cvičení  10.00 – 11.00 – pro 
rodiče s dětmi od 2 let  

Chlumova 3

12. 10.  19.00 
Marc Camolett i: 
MILÁČEK ANNA
Světově proslulá komedie o tom, 

že není šikovné přivést si domů mi-
lence právě, když má váš manžel v 
ložnici svou přítelkyni. Ještě, že je tu 
služka Anna... 

Pořady pro školy 
NA SLOVÍČKO, PANE DOK-

TORE
Beseda s MUDr. Radimem Uzlem 
Divadelní sál DKO Jihlava v 8.30 

(SŠ) a 10.00 (ZŠ). 
Pořady může navštívit i veřejnost 

po předběžné domluvě na uvede-
ných kontaktech.

Tolstého 2

1. 10. 10.00 
JEŽEK DĚTEM
Zábavná show pro malé i velké.

8. 10. 10.00 
POJĎTE S NÁMI 
ZA ZVÍŘÁTKY
Písničky a soutěže tentokrát z říše 

zvířat.

15. 10. 10.00 
ZPÍVÁME SI S JEŽKEM
Písničkový pořad s překvapením.

22. 10. 10.00 
POHÁDKOVÁ KRA VATA 
Výlet do říše pohádek s kouzelnou 

kravatou.

29. 10. 10.00 
JEŽEK TEN SI UMÍ HRÁT
Soutěže a písničky pro kluky a hol-

čičky. 

Jarní 22 (areál MŠ), 
Jihlava – Horní Kosov

8. 10. 10.00 
POHÁDKY ZE ŠPALÍČKU
Pohádka brněnského divadla Para-

vánek.

22. 10. 10.00 
HRA JEME SI S BOBODIVA-

DLEM
Pásmo písniček, soutěží a pohádek.

Malá scéna DDM, Brněnská 46

5. 10. 19.30 
VÝBĚRČÍ
„Čím víc klesá tlak a napětí v síti, 

tím víc musí bejt výběrčích. A čím 
víc je výběrčích, tím víc klesá tlak a 
napětí v síti.“ Režie: Martin Kolář, 
Hraje: Martin Kacafírek. 

De Facto Mimo

7. 10. 19.30 
EMÍLIE
Pohybové představení s prvky 

vzdušné akrobacie a živou hudbou. 

Účinkují Janka Klimová, Eliška Brt-
nická a Petr Štěpánek, hudba Alžbě-
ta Kostrhunová

Cirkus Mlejn

8. 10. 18.00 
RETRO – BAND
Estrádní a taneční orchestr. Přijďte 

si zavzpomínat na hity svého mládí!

12. 10. 19.30 
DON QUIJOTE DE LA 
MANCHA
Svéráznému zpracování osudů Do-

na Quijota a věrného služebníka 
Sancho Panzy nechybí humor, nad-
sázka, fantazie ani mystifi kace. Po 
formální stránce zvolil režijní porad-
ce představení Boleslav Polívka cestu 
didaktické klauniády. 

Divadlo Klaniky

14. 10. 10.00 a 15.00 
FOUR SEASONS 
– ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ
Ukážeme, že dokážeme víc. Kom-

ponovaný pořad klientů Denního a 
týdenního stacionáře Jihlava 

16. 10. 16.00 
MODREJ DRA HOKA MEN 
ANÓBRŽ ZELENÁ GIZELA 
A MRKVAJZNÍCI
Pohádka pro nejmenší a pro nej-

větší, ale můžou přijít i ti prostřední. 
Režie: Martin Kolář, Markéta Ket-
nerová, Hrají: Adéla Jiráčková, Mar-
tin Kacafírek, Martin Kolář a Michal 
Pokorný

De Facto Mimo 

19. 10. 19.30 
PRVOTNÍ PŘÍZNAKY 
ZTRÁTY JMÉNA
Fyzické divadlo původem ze St. Pe-

terburgu. Divadelní adaptace deníku 
nalezeného v šatně uralské továrny 
Vtortshermet na podzim roku 1984. 
Mysticko divadelní výlet skrze sféry 
vědomí. Teatr Novogo Fronta

21. 10. 19.30 
GROTESKA 
Nonverbální představení na mo-

tivy němých fi lmů Chaplinovy éry. 
Autor: Martin Kolář. Režie: Martin 
Kolář

Hrají: Kamila Neubauerová, Mar-
tin Kacafírek, Martin Kolář, Michal 
Pokorný, Michal Kouba a Petr Kopl.

De Facto Mimo

22. 10. 19.30 
OSLAVA NEDOŽITÝCH 
DVOUSTÝCH NAROZENIN 
FERENCE LISZTA
Večer, kdy se divadlo a hudba bu-

dou navzájem prolínat. Divadlo za-
stupují dvě hry Ochotných pro co-
koliv, kterými budou prvotina Durch 
die Liebe a Meandr revue. Hudební 
stránku obstarají d-funkoví a Dickto-
ne a pornofolkoví HFD. Na vše bude 
dohlížet oslavence Ferenc Liszt. Hra-
jí: Ochotni pro cokoliv a hosté.Tyršova 12

2. 10. 19.00 
LYSISTRA TA PODLE 
ARISTOFANA 
Divadelní představení, pořádá a 

hraje DS Ingognito při SŠOS Jihlava.

16. 10.  15.00 
NOČNÍ SKŘÍTEK 
aneb Pohádka o hračkách 
a statečné mamince
Hraje MIM o.s. Praha.

17. 10. 19.00 
KA REL PLÍHAL 
Koncert známého písničkáře, pořá-

dá Pavel „Sampaj“ Solar Jihlava.

19. 10.  8.30 a 10.00 
O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE
Představení pro děti MŠ, ZŠ, hraje 

Divadlo Z Praku Praha.

20. 10. 19.00 
BOLÍVIE
Jezero Titicaca, Andy, Amazonie, 

poušť Atacama... Cestovatelské pro-
mítání s Radovanem Jirků.

12. 9. – 30. 10.   
PODOBY LIDSKÉHO STÁŘÍ 
Výstava fotografi í. 
DNK – foyer a Violka.

Brněnská 54

18. 10.  17.00 
R. Cooney: 
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU 
Š /1/

19. 10.  19.00 
A. Jirásek:  LUCERNA 
KV/1/

20. 10.  19.00 
R. Cooney: 
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU 
T /1/

21. 10.  19.00 
Slavnostní večer u příležitosti pře-

dání nejvyššího ocenění Kraje Vyso-
čina - zadáno

22. 10.  19.00 
R. Cooney: 
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU 
B /1/

25. 10.  19.00 
R. Cooney: 
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU 
H /2/

26. 10.  19.00 
A. Jirásek:  LUCERNA 
D /1/

27. 10. 19.00 
R. Cooney: 
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU 
F /1/

29. 10.  19.00 
R. Cooney: 
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU 
G /1/

31. 10.  10.00 
V. Vančura – M. Junášek: 
KUBULA A KUBA KUBIKULA 
Mimo předplatné

MALÁ SCÉNA
5. 10.  19.00 
M. Waltari: ČARODĚJKA  
Zájezd
Tajemný napínavý příběh ze sever-

ských lesů, který slavný fi nský autor 
napsal v době, kdy byli v severských 
močálech nalezeni první „lidé z ba-
žin“ – dokonale mumifi kovaná lidská 
těla pohřbena z  jakýchsi nábožen-
ských či rituálních důvodů. Našlo se 
i tělo dívky, jejíž srdce bylo probod-
nuto ostrým kůlem. Byla to čaroděj-
ka? A může se po stovkách let vrátit 
mezi lidi živá?

6. 10.  19.30 
P. Kohout: UBOHÝ VRA H 
Mimo předplatné
Detektivní příběh této hry se ode-

hrává ve starém Rusku na počátku 
minulého století. V psychiatrickém 
ústavu je hospitalizován jakýsi člo-
věk, který tvrdí, že zabil svého nej-
lepšího přítele během představení 
Shakespearova Hamleta. Vedení 
ústavu mu umožní divadelní re-
konstrukci jeho pečlivé a důkladné 
přípravy  této  vraždy.  Představení  
Hamleta  se odehrává  před očima 
diváků a neúprosně směřuje k mo-
mentu, kdy má Hamlet zabít Polo-
nia. Opravdu ho zabije? Dojde k ne-
čekané a zákeřné vraždě?

21. 10.  19.30 
Y. Reza: BŮH MASAKRU 
Mimo předplatné
V této hře jde o setkání dvou man-

želských párů řešících konfl ikt svých 
jedenáctiletých synů. Setkání začíná 
vstřícně, přátelsky, jako vlastně pří-
jemné posezení dvou rodičovských 
párů, které řeší konfl ikt a rádi se po-
znávají. Jenže to je velice ošidné, 
jak se záhy zjistí. Pod kultivovanos-
tí, tolerancí a vstřícností těchto lidí 
dřímají „bohové masakru“. Přátelská 
schůzka se mění v konfl iktní střetnu-
tí, komické i smutné zároveň.

24. 10.  09.00, 10.30 
M. Junášek: 
TRPASLÍCI A SNĚHURKA  
Mimo předplatné
Rozverná adaptace klasické pohád-

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

JAZZ CLUB (Divadelní klub)
24. 10.  19.30 
PAVEL JAKUB RYBA 
& THE FISH MEN 
Mimo předplatné
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29. 9. – 5. 10. 17.30 
ŠMOULOVÉ
USA 2011, animovaná komedie, 

český dabing, cca 102 min. Zlý čaro-
děj Gargamel vyžene Šmouly z jejich 
vesničky a během následného proná-
sledování všichni společně projdou 
kouzelným portálem, který je zavede 
do našeho světa, přímo doprostřed 
newyorského Central Parku. V čes-
kém znění: Ondřej Brzobohatý, Ni-
kola Votočková, Václav Knop ad. Re-
žie: Raja Gosnell. Mládeži přístupný. 
Vstupné 80 Kč, kinosál Reform.

29. 9. – 2. 10.  20.00 
CAPTAIN AMERICA: 
PRVNÍ AVENGER
USA, 2011, širokoúhlé akční sci-

fi , český dabing, cca 124 min. Zrodil 
se stylově, když na obálce jednoho z 
prvních komiksů společnosti Mar-
vel pěstí knokautoval Adolfa Hitle-
ra. Hrají: Chris Evans, Tommy Lee 
Jones, Hugo Weaving ad. Režie: Joe 
Johnston. Mládeži přístupný. Vstupné 
80 Kč, kinosál Reform.

3. 10.  20.00 
MARKÉTA LAZAROVÁ
Československo 1967, historické 

poetické drama, cca 162 min. Proslu-
lá historická balada Františka Vláčila 
dodnes fascinuje zemitostí, s jakou 
je postižen život ve středověku. Hra-
jí: Josef Kemr, Naďa Hejná, Jaroslav 
Moučka ad. Režie: František Vláčil. 
Přístupný od 15 let. Vstupné 60 Kč, 
kinosál Edison.

4. – 5. 10.  20.00 
MARKÉTA LAZAROVÁ
Československo 1967, historické 

poetické drama, cca 162 min. Proslu-
lá historická balada Františka Vláčila 
dodnes fascinuje zemitostí, s jakou 
je postižen život ve středověku. Hra-
jí: Josef Kemr, Naďa Hejná, Jaroslav 
Moučka ad. Režie: František Vláčil 
Přístupný od 15 let. Vstupné 60 Kč, 
kinosál Reform.

6. – 11. 10.  17.30 
AUTA 2
USA 2011, širokoúhlá animova-

ná komedie, český dabing, cca 110 
min. Hvězdné závodní auto Blesk 
McQueen a jeho přítel, jedinečný 
odtahový vůz Burák, se dostanou na 
úžasná místa, když je jejich cesta za-
vede za moře. Hrají v českém znění: 
Richard Krajčo, Petr Novotný, Petr 
Štěpánek ad. Režie: John Lasseter. 
Mládeži přístupný. Vstupné 75 Kč, 
kinosál Reform.

6. – 12. 10.  17.00 
SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL
ČR 2011, rodinná komedie, cca 

90 min. „Máš-li mamku čarodějku, 
dej si pozor, s čím si hraješ.“ Hrají: 
Petra Černocká, Jan Hrušínský, He-
lenka Nováčková, Jiřina Bohdalová, 
Petr Nárožný, Josef Somr, Jiří Lábus, 
Ota Jirák ad. Režie: Václav Vorlíček. 
Mládeži přístupný. Vstupné 110 Kč, 
kinosál Edison.

6. – 9. 10.  19.30 
INTIMNÍ PAST
USA, 2011, thriller/drama, titul-

ky, cca 91 min. Myslela si, že žije sa-
ma… Hrají: Hilary Swank, Jeff rey 
Dean Morgan, Lee Pace ad. Režie: 
Antt i Jokinen. Přístupný od 15 let. 
Vstupné 80 Kč, kinosál Edison.

6. – 9. 10.  20.00 
ZROZENÍ PLANETY OPIC
USA, 2011, akční sci-fi , titulky, cca 

105 min. Místo evoluce… revolu-
ce. Hrají: James Franco, Freida Pin-
to, Andy Serkis ad. Režie: Rupert 
Wyatt . Přístupný od 12 let. Vstupné 
80 Kč, kinosál Reform.

10. – 12. 10.  20.00 
BLÁZNIVÁ, ZATRA CENÁ 
LÁSKA  
USA, 2011, romantická komedie, 

titulky, cca 118 min. Čtyřicetile-
tý Cal prožívá svůj sen – má dob-
rou práci, hezký dům, skvělé děti a 
za manželku lásku ze střední školy. 
Když ale zjistí, že ho jeho žena Emily 
podvádí a chce se s ním rozvést, jeho 
„dokonalý“ život vezme rázem zasvé. 
Hrají: Steve Carell, Ryan Gosling, 
Julianne Moore ad. Režie: Glenn Fi-
carra a John Requa. Přístupný od 12 
let. Vstupné 75 Kč, kinosál Edison / 
Reform

13. – 16. 10.  17.00 20.00 
MUŽI V NADĚJI
ČR 2011, komedie, cca 115 min. 

Může být nevěra základem šťastné-
ho manželství? Šarmantní bonviván 
Rudolf je o tom přesvědčen: „Žen-
ská má mít pocit, že o chlapa mu-
sí bojovat, musí se snažit, aby si ho 
udržela. A hlavně, ženská se nesmí 
nudit…!!!“ Hrají: Bolek Polívka, 
Jiří Macháček, Simona Stašová ad. 
Scénář a režie: Jiří Vejdělek. Přístup-
ný od 12 let. Vstupné 90 Kč, kinosál 
Edison / Reform.

17. 10.  7.00,  20.00 
MUŽI V NADĚJI
ČR 2011, komedie, cca 115 min.

Může být nevěra základem šťastné-
ho manželství? Šarmantní bonviván 
Rudolf je o tom přesvědčen: „Ženská 
má mít pocit, že o chlapa musí bojo-
vat, musí se snažit, aby si ho udržela. 
A hlavně, ženská se nesmí nudit…
!!!“Hrají: Bolek Polívka, Jiří Machá-
ček, Simona Stašová ad.Scénář a re-
žie: Jiří Vejdělek. Přístupný od 12 let. 
Vstupné 90 Kč, kinosál Edison.

18. – 19. 10.  17.00 20.00 
MUŽI V NADĚJI
kinosál Edison / Reform.

13. – 16. 10.  17.30 
OBHÁJCE
USA 2011, thriller/drama/krimi, 

titulky, cca 118 min. Ve strhujícím 
thrilleru ztvárnil Matt hew McCon-
aughey roli „Micka“, charismatické-
ho trestního advokáta v Los Angeles, 
jehož kanceláří je zadní sedadlo vozu 
Lincoln Continental. Hrají: Matt hew 
McConaughey, Marisa Tomei, Ryan 
Philippe ad. Režie: Brad Furman. Pří-
stupný od 12 let. Vstupné 80 Kč, ki-
nosál Reform.

13. – 16. 10.  19.30 
ZKA ŽENÁ ÚČA
USA 2011, komedie, titulky, cca 92 

min. Elizabeth Halseyová je učitelka, 
která by z chování dostala přinejmen-
ším dvojku. Je sprostá, zlá a chová se 
naprosto nevhodně. Hrají: Cameron 
Diaz, Justin Timberlake, Lucy Punch 
ad. Režie: Jake Kasdan Přístupný od 
12 let. Vstupné 80 Kč, kinosál Edison.

17. – 19. 10.  17.30 
BARBAR CONAN
USA 2011, akční/dobrodružný/

fantasy, titulky, cca 110 min. Legen-
dární Barbar Conan je zpátky! Hrají: 
Jason Momoa, Ron Perlman, Rose 
McGowan ad. Režie: Marcus Nispel. 
Přístupný od 12 let. Vstupné 75 Kč, 
kinosál Reform.

20. 10.  17.00 
KOVBOJOVÉ A VETŘELCI
USA 2011, akční sci-fi , titulky, cca 

118 min. Už zase na nás útočí mimo-
zemšťané. Hrají: Daniel Craig, Harri-
son Ford, Olivia Wilde ad.Režie: Jon 
Favreau. Mládeži přístupný. Vstupné 
80 Kč, kinosál Edison.

21. – 23. 10.  19.30 
KOVBOJOVÉ A VETŘELCI
USA 2011, akční sci-fi , titulky, cca 

118 min. Už zase na nás útočí mimo-
zemšťané. Hrají: Daniel Craig, Harri-
son Ford, Olivia Wilde ad. Režie: Jon 
Favreau. Mládeži přístupný. Vstupné 
80, kinosál Edison

20. – 23. 10.  17.30 
SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL
ČR 2011, rodinná komedie, cca 90 

min. „Máš-li mamku čarodějku, dej 
si pozor, s čím si hraješ.“ Hrají: Petra 
Černocká, Jan Hrušínský, Helenka 
Nováčková, Jiřina Bohdalová, Petr 
Nárožný, Josef Somr, Jiří Lábus, Ota 
Jirák ad. Režie: Václav Vorlíček. Mlá-
deži přístupný. Vstupné 85 Kč, kino-
sál Reform.

20. 10.  20.00 
DRIVE
USA 2011, akční, titulky, cca 95 

min. Říkají mu Řidič. Přes den je fi l-
movým kaskadérem, po nocích si 

přivydělává jako nájemný řidič zloči-
neckých gangů. Na festivalu v Can-
nes 2011 cena za nejlepší režii. Hra-
jí: Ryan Gossling, Carey Mulligan, 
Christina Hendricks ad. Režie: Nico-
las Winding Refn Přístupný od 15 let. 
Vstupné 75 Kč, kinosál Edison.

21. – 23. 10.  20.00 
DRIVE
kinosál Reform

24. – 30. 10.   
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL 
DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ

31. 10. – 2. 11.  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 Polív-
ka, Eliška Balzerová ad. Režie: F. A. 
Brabec. Mládeži přístupný. Vstupné 
80 Kč, kinosál Reform.

31. 10. – 6. 11.  
BASTARDI 2
ČR 2011, drama, cca 95 min. Druhý 

díl začíná krátce po smrti největšího 
bastarda Michala Dostála. Michalův 
otec a dědeček jsou přesvědčeni, že 
učitel Majer stál za vraždami všech tří 
žáků a mstil smrt své sestry. Začnou 
tak Majera psychicky deptat a hledají 
důkazy. Hrají: Tomáš Magnusek, Jan 
Šťastný, Jiří Krampol ad. Režie: Jan 
Lengyel. Přístupný od 12 let. Vstupné 
75 Kč, kinosál Edison.

BIJÁSEK 
– KINO DUKLA DĚTEM 

1. – 2. 10.  15.30 
ŠMOULOVÉ
USA 2011, animovaná komedie, 

český dabing, cca 102 min. Zlý čaro-
děj Gargamel vyžene Šmouly z jejich 
vesničky a během následného proná-
sledování všichni společně projdou 
kouzelným portálem, který je zavede 
do našeho světa, přímo doprostřed 
newyorského Central Parku. V čes-
kém znění: Ondřej Brzobohatý, Ni-
kola Votočková, Václav Knop ad. Re-
žie: Raja Gosnell. Mládeži přístupný. 
Vstupné 80 Kč, kinosál Edison.

8. – 9. 10.  15.30 
AUTA 2
USA 2011, širokoúhlá animovaná 

komedie, český dabing, cca 110 min. 
Hvězdné závodní auto Blesk McQue-
en a jeho přítel, jedinečný odtaho-
vý vůz Burák, se dostanou na úžasná 
místa, když je jejich cesta zavede za 
moře. Hrají v českém znění: Richard 
Krajčo, Petr Novotný, Petr Štěpánek 
ad. Režie: John Lasseter. Mládeži pří-
stupný. Vstupné 75 Kč, kinosál Re-
form.

15. – 16. 10.  15.30 
ČARODĚJNÉ POHÁDKY
Filmové pásmo kreslených a lout-

kových pohádek pro nejmenší diváky. 
Vstupné 30 Kč, kinosál Reform.

22. 10.  15.30 
KA MARÁDI Z TELEVIZE 4
Výběr nejlepších kreslených českých 

pohádek. Vstupné 30 Kč, kinosál Re-
form.

23. 10.  15.30 
KA MARÁDI Z TELEVIZE 4
kinosál Edison.

od 3. 10.   
DDM ZAHAJUJE ČINNOST
Další zájemce do ještě ne plně ob-

sazených kroužků přijímáme nadále 
v průběhu školního roku. TĚŠÍME 
SE NA VÁS!

15. 10.  13.30 
DRA KIÁDA 2011 
– „Větru zdar a drakům zvlášť“ 
V areálu letiště Henčov od 13.30 

hod. Ukázka modelů leteckých mo-
delářů. Létání s draky, netradiční 
dračí soutěže pro děti i dospělé. Star-
tovné: 40 Kč. Po skončení možnost 
opékání na ohni.

26. 10.  9.00 
O POHÁR DDM JI
8. ročník fl orbalového turnaje ama-

térů. Hala SK Jihlava – Okružní uli-
ce pod Březinkami. Prezence: 8.30 
– 8.45;  začátek 9. 00 hodin, Propo-
zice:  5+1 – dle platných pravidel. 
Vlastní výstroj, halová obuv, dresy 
nebo rozlišováky. Kategorie: do 12 
let a 13-16 let. Startovné: 50,- za hrá-
če. Přihlášky: do 21. 10. Na e-mail: 
napravnik@ddm.ji.cz nebo písemně, 
www.ddm.ji.cz

27. 10.  8.45 
FLORBALOVÝ TURNAJ 
TROJIC
V tělocvičně DDM JI, Brněnská 

19, od 8.45 hod. Startovné 30,- za 
hráče, výstroj vlastní. Přihlášky na e-
mail:rychetsky@ddm.ji.cz  

do 25.10.
JIHLAVSKÝ SLAVÍK 2011 
Do konce října je možno přihlásit 

se na 20. ročník hudebně soutěžní 
přehlídky všech žánrů. Informace a 
přihlášky na www.ddm.ji.cz
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Masarykovo nám. 21

třída Legionářů 15

Žižkova 98

Mostecká 10

vždy každé pondělí 18.00 
KURZY SAHADŽA JÓGY 
Každé pondělí v 18.00 hodin, Hu-

sova ul. Č. 11, Jihlava. Začínáme ny-
ní! Vstupné – dobrovolný příspěvek 
na sál. 

2. 10. 19.30 
Jazz EFTERRÄTT  – koncert
Jazz se nám v Jihlavě líbí, a tak je tu 

další koncert a dost možná i začínají-
cí tradice jazzových večerů v centru 
města.

Kavárna Muzeum, Masarykovo 
nám. 55.

9. 10. 19.00 
BEETHOVEN! 
3. orchestrální koncert
Abonentní cyklus „A“. 
Dům kultury, Tolstého 2

13. 10. 19.00 
KONCERT PATRIKA  ŽIGY
Mladý saxofonista s mimořádným 

talentem ze show Česko Slovensko 
má talent vás zve na svůj koncert. Na 
tomto koncertu uslyšíte známé me-
lodie od Karla Gott a, Felixe Slováč-
ka, Michala Davida a mnoho dalších. 
Hostem večera bude Felix Slováček. 
Večerem bude provázet Petr Janča-
řík. 

Dům kultury, Tolstého 2

15. 10. 20.00 
VIGO
Rockový večer s jihlavskou kapelou 

VIGO. 
DKO Jihlava, Černohorská restau-

race (bývalý bowling)

17. 10. 19.00 
KA REL PLÍHAL 
Koncert známého písničkáře. 
Divadlo Na Kopečku, Brněnská 54

20. 10. 19.00 
RECITÁL ROMANA 
URBÁNKA  BOZZI „ŠTĚSTÍ“
Písničky propojené hlubokými 

myšlenkami z oblasti meditace a jó-
gy.

Knihkupectví a čajovna K&P, Ma-
sarykovo nám. 21

21. 10. 19.30  
„GALAKONCERT“ – OPERA , 
OPERETA, MUZIKÁL
Lucie Juránková – soprán, Noema 

Erba – soprán, Daniel Štulpa – kla-
vír.

Koncert ve společenském sále ho-
telu Gustav Mahler, Křížová 4 

23. 10. 19.00 
5. KOMORNÍ KONCERT 
Na koncert platí abonentní vstu-

penky „B“.
Dům fi lharmonie, Kosmákova 9

30. 10. 14.00 
POHÁDKOVÁ NEDĚLE 
V ČAJOVNĚ
Od neděle 30. 10. každou neděli 

do 11. 12. vždy od 14.00-15.00 bude 
v čajovně probíhat POHÁDKOVÁ 

15. 10. 14.00 
DRA KIÁDA S ICM (se Sluncem) 

Od 14.00 hod. na vrchu Skalka v Jih-
lavě. Malí i velcí, oprašte svá vzdušná 
plavidla a VZHŮRU DO OBLAK… 
Připraven je doprovodný program a 
hlavně nikdo neodejde s prázdnou. 

1. 10. 15.00 
ULTIMACUP 
– turnaj ve stolním fotbálku
Turnaj dvojic ve stolním fotbálku, 

hraje se na stolech Rosentgart a Gar-
lando. Pro vítěze jednotlivých turna-
jů jsou nachystány zlatavé ceny od 
Jihlavského pivovaru a další dárky. 
Prezentace: od 15 do 16 hod. Star-
tovné: 100 Kč / tým.

5. 10. 17.00 
WEDNESDAY 
RELAXBAGETAR 
PROMOTION.
STYL: electro, techno. Vstup zdar-

ma.

8. 10. 21.00 
ŠVIHADLOSTYL: reggae, ska 
12. 10.   
STŘEDEČNÍ RELAX
Každou středu různí djs. Pivko za 

20 Kč, spousta drinků za středeční 
ceny, dárky a zábava pro vás. STYL: 
dnb, jungle, house, funky house, 
tech-house, progresive.

21. 10. 21.00 
MELODY OF SOUNDS VOL.6 
/MC‘S NIGHT/
STYL: jungle, raggajungle, dnb.

28. 10.  21.00 
Electro house sensation vol.4
STYL: electro, house.

29. 10. 21.00 
ROTOR SOUND SYSTÉM
STYL: techno, hardcore.

NEDĚLE V ČAJOVNĚ v rámci ce-
lostátní akce „Celé Česko čte dětem“

30. 10. ve 14 hod. - Pohádka - vy-
právění pohádky a hudba - Miloš 
Makovský barytonová kytara, Vít 
Kruntorád housle, Nela Makovská 
šicí stroj.

15. 10.   
TRA VESTI SHOW 
S NADĚŽDOU KRUPSKOU 
Známá z TV SHOW Česko Slo-

vensko má TALENT.
Každý pátek a sobota  gay friend-

ly diskotéka od 20.00 hod. Každou 
středu nejen studentská párty od 18 
hod.

Křižíkova 17

1. 10.   
DALŠÍ VÍKEND 
S JIHLAVSKÝM PIVOVAREM
8 druhů pivních speciálů, soutěže o 

věcné ceny. 

7. 10.   
POUL SUNK, MC BROCO, 
RA PSOD

8. 10.   
ROCKOVÁ PÍPA 
S RÁDIEM BEAT
Písničky na přání přímo od nás z 

klubu do živého vysílání.

14. 10.   
JET STREAM 
Koncert jihlavské kapely.

15. 10.   
PUNK‘S NOT DEAD FEST 17  
ZAČIATOK KONCA (SK), 
NEŽFALEŠ, SPÍNACÍ 
ŠPENDLÍK, MIMORITMUS, 
MUERTI, CLIMAX.

21. 10.   
METANOON 
- ,,20 LET A VÍCE „ 
HOST – Karakum

cca 88 min. Nevážný fi lm o vážných 
věcech. Hrají: Kristbjörg Kjeld, Hilmir 
Snar Gudnason, Gunnar Eyjólfsson 
ad. Režie: Fridrik Th ór Fridriksson. 
Mládeži přístupný, kinosál Reform.

20. 10.  19.30 
Dokumentární čtvrtky
SUBMISE
Švédsko 2010, dokument, titulky, 

cca 87 min. Civilizační vymoženosti s 
sebou pro člověka přinášejí i některé 
negativa. Hrají: Stefan Jarl, Eva Röse, 
Stellan Skarsgard ad. Scénář, režie a 
produkce: Stefan Jarl Přístupný od 12 
let, kinosál Reform.

31. 10.  19.30 
PŘÍBĚH O UPLAKA NÉM 
VELBLOUDOVI
Německo/Mongolsko 2003, doku-

mentární drama, titulky, cca 93 min. 
Film, který získal mnoho ocenění 
např.: Cena diváků na MFF Karlovy 
Vary. Je jaro a rodina kočujících pas-
tevců pouští Gobi na jihu Mongolska 
pomáhá velbloudí samici, která právě 
přivádí na svět mládě. Hrají: Janchiv 
Ayurzana, Chiméd Ohin, Amgaabazar 
Gonson ad. Scénář a režie: Byambasu-
ren Davaa, Luigi Falorni. Mládeži pří-
stupný, kinosál Reform.

OSTATNÍ AKCE
12. 10.  18.00 – 20.00 
SETKÁNÍ PRIMÁTORA  
S OBČANY NA TÉMA 
MATEŘSKÝCH ŠKOL
Další z informativních setkání rad-

nice s veřejností, tentokrát na téma 
aktivit města Jihlavy v oblasti ma-
teřských škol. Diskuse s primátorem 
Jihlavy Jaroslavem Vymazalem a dal-
šími zástupci vedení města a Magis-
trátu města Jihlavy. Kinosál Reform

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 průkazem 
totožnosti), ostatní návštěvníci dle 
vstupného

5. 10.  10.00 
MARKÉTA LAZAROVÁ
Československo 1967, historické 

poetické drama, cca 162 min. Proslulá 
historická balada Františka Vláčila do-
dnes fascinuje zemitostí, s jakou je po-
stižen život ve středověku. Hrají: Josef 
Kemr, Naďa Hejná, Jaroslav Moučka 
ad. Režie: František Vláčil. Přístupný 
od 15 let. Vstupné 60 Kč, kinosál Edi-
son.

12. 10.  10.00 
BLÁZNIVÁ, ZATRA CENÁ 
LÁSKA 
USA 2011, romantická komedie, ti-

tulky, cca 118 min. Čtyřicetiletý Cal 
prožívá svůj sen – má dobrou práci, 
hezký dům, skvělé děti a za menželku 
lásku ze střední školy. Když ale zjistí, 
že ho jeho žena Emily podvádí a chce 
se s ním rozvést, jeho „dokonalý“ ži-
vot vezme rázem za své. Hrají: Steve 
Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore 
ad. Režie: Glenn Ficarra a John Requa. 
Přístupný od 12 let. Vstupné 75 Kč, ki-
nosál Edison.

19. 10.  10.00 
MUŽI V NADĚJI
ČR 2011, komedie, cca 115 min. 

Může být nevěra základem šťastné-
ho manželství? Šarmantní bonviván 
Rudolf je o tom přesvědčen: „Ženská 
má mít pocit, že o chlapa musí bojo-
vat, musí se snažit, aby si ho udržela. 
A hlavně, ženská se nesmí nudit…!!!“ 
Hrají: Bolek Polívka, Jiří Macháček, 
Simona Stašová ad. Scénář a režie: Jiří 
Vejdělek. Přístupný od 12 let. Vstupné 
90 Kč, kinosál Edison.

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, začátky 

představení v 19.30.

3. 10.  19.30 
DĚJINY NÁSILÍ
USA/Německo 2005, thriller/dra-

ma, titulky, cca 92 min. Dvě nominace 
na Oscara. Nominace na Zlatou palmu 
na festivalu v Cannes. Jediná noc na-
vždy změní jejich životy. Hrají: Viggo 
Mortensen, Maria Bello, William Hurt 
ad. Režie: David Cronenberg. Přístup-
ný od 15 let, kinosál Reform.

10. 10.  19.30 
METALLICA: 
SOME KIND OF MONSTER
USA 2004, dokumentární/ hudeb-

ní, titulky, cca 141 min. Snímek přináší 
fascinující a opravdový pohled na ži-
voty členů nejslavnější hevymetalové 
kapely v hudební historii. Hrají: Bruce 
Sinofsky, Kirk Hammett , Jason News-
ted ad. Režie: Joe Berlinger, Bruce Si-
nofsky. Přístupný od 12 let, kinosál 
Reform.

17. 10.  19.30 
MAMA GOGO
Island/Norsko/VB/Německo/

Švédsko 2010, tragikomedie, titulky, 
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Basketbal

Volejbal

Běžec Vysočiny

Fotbal

Hokej

Změna programu vyhrazena! 

Pátek 21. 10. 2011 
Běh Heulosem – start v prosto-

rách letního kina Heulos, prezence 
15 – 16.15 hod.

Bližší informace www.bezecvysociny.
cz, kontakt: novak.beh@seznam.cz.

TJ Sokol Bedřichov 
– volejbal - 2. liga žen:

Sobota 1. 10. 
TJ Sokol Bedřichov 
– TJ Sokol Česká Třebová 
– v 11 a 15 hod.

Sobota 8. 10. 
TJ Sokol Bedřichov 
– TJ Sokol Palkovice 
– v 11 a 15 hod.

Sobota 22. 10. 
TJ Sokol Bedřichov 
– VSK VŠB – TU Ostrava 
– v 10 a 14 hod.

Všechny zápasy se hrají ve sportov-
ní hale TJ Sokol Bedřichov na ul. So-
kolovská v Jihlavě.

Basketbalový klub Jihlava:
Sobota 8. 10.
BC Vysočina 
–  BCM Moravská Ostrava
v 17 hodin – Extraliga U19                             

Neděle 9. 10. 
BC Vysočina – BK Pardubice 
v 10 hodin

Sobota 15. 10. 
BC Vysočina – BK Pardubice B 
v 15 hodin – Liga U17

BC Vysočina – Synt. Pardubice 
v 17 hodin – II. liga mužů

Neděle 16. 10. 
BC Vysočina – Sokol Hr. Králové 
v 10 hod. – II. liga mužů

BC Vysočina – Tesla Pardubice
ve 12 hod. – Liga U17

Sobota 22. 10. 
BC Vysočina – Kondoři Liberec 
v 17 hodin – Extraliga U19

Neděle 23. 10. 
BC Vysočina – BCM Nymburk 
v 10 hodin

Všechny zápasy se hrají ve sportov-
ní hale nad bazénem na ul. E. Rošic-
kého v Jihlavě.

HC Dukla Jihlava 
– 1. liga ČR 2011/2012:

Středa 5. 10.
HC Dukla Jihlava 
– KLH Chomutov

Pondělí 10. 10. 
HC Dukla Jihlava – HC Most

Sobota 15. 10.   
HC Dukla Jihlava 
– HC Olomouc

Středa 19. 10.
HC Dukla Jihlava 
– HC Berounští Medvědi

Sobota 22. 10.
HC Dukla Jihlava 
– Salith Šumperk

Středa 26. 10.
HC Dukla Jihlava 
– HC Stadion Litoměřice

Všechny zápasy se hrají na Horác-
kém zimním stadionu v Jihlavě v 
17.30 hod.

FC VYSOČINA JIHLAVA 
– II. liga ČMFS 2011/2012:

Pátek 14. 10.  
FC VYSOČINA JIHLAVA 
– MFK Karviná
Hraje se na fotbalovém stadionu na 

ul. Jiráskova v Jihlavě v 18 hodin. 

30. 9. – 2. 10.  
SJEZD (nejen) EVANGELICKÉ 
MLÁDEŽE 
mott o: VOKO BERE! 
Příležitosti a rizika v našem životě
Sjezd – celorepublikové setkání 

mládeže – programy vzdělávacího, 
kulturního, duchovního i sportovní-
ho charakteru v Domě kultury.

Výběr z letošního 21. ročníku:
1. 10. Dopoledne přednáška v 9.30 

v DKO – humanitární pracovnice 
Petra Procházková, odpoledne do-
kument Zachraňte Edwardse, poté 
diskuze – kino Dukla, večer kapela 
Allstar Refj ůdží Band – hudebníci z 
různých koutů světa – DKO. 

1. 10.  8.00
PODZIMNÍ FESTIVAL 
PTACTVA
Ukázky odchytu ptáků a kroužková-

ní, soutěž pro děti a procházka krás-
nou podzimní přírodou. Trasa povede 
kolem Kněžského rybníka a rybníka 
Borovinka, poté podél Smrčenského 
potoka přes Rudný a Lesnov zpět do 
Jihlavy. Sraz v 8.00 na křižovatce ulic 
Smrčenská a Slavíčkova.

2. 10. 10.00 –17.00 
MEZINÁRODNÍ DEN 
SENIORŮ
Program: 10.00 Lidová smyčcová 

kapela „Pramínek“, zahájení a před-
stavení pořadatelů, přivítání hostů, 
dětský folklorní soubor Šípek, 10.30 
Karel Gott  – revival, 11.00 Folklor-
ní soubor „Pramínek“, 11.20 Zuzana 
Gamboová, fi nalistka soutěže Česko 
– Slovensko má talent, 11.50 Čenda 
hledá supertalent – fi nalisté a vítěz-
ka soutěže, 12.20 Jiří Helám a sólisté 
Moravěnky, 13.00 „Křeslo pro hosta“ 
s Naďou Urbánkovou a jejími písnič-
kami – slavnostní předání Senior pa-
su paní Urbánkové – zástupci Kraje 
Vysočina, 14.00 populární duo Eva a 
Vašek, 15.00 vaření. 

City Park Jihlava, Hradební 1.

6. 10.   
FARMÁŘSKÝ TRH
Prodej zemědělských produktů z 

malých farem a výrobků řemeslníků 
z Vysočiny.

Masarykovo náměstí, po celý den. 

6. 10. 7.00 – 18.00
KOLÁČ PRO BÁRKU 
– domácí hospicovou péči
Pod záštitou hejtmana Kraje Vyso-

čina MUDr. Jiřího Běhounka.
Darem 30 Kč umožníte nakoupit 

pohotovostní brašny pro sestry a lé-
kaře domácí hospicové péče. 

Masarykovo náměstí.

7. 10. 22.00 
GARÁŽ - taneční party
Hudba: Vystoupí DJ‘s / Manic a 

Busteraz, profesionálové, kteří vy-
stupovali i na naší předchozí akci 
Hangár na letišti v Henčově. Hrát 
se bude převážně funky, soul, r‘n‘b a 
d‘n‘b‘. 

City Park Jihlava, Hradební 1.

11. 10. 20.00 
DÍVČÍ VÁLKA  – nová éra
F. R. Čech a divadelní společnost Ar-

tur. Nenechte si ujít božskou komedii!

Vstupné v předprodeji 300 Kč - 
Kočárky Veronika, Židovská 22, tel. 
731 111 778, na místě 330 Kč. 

16. 10. 15.00 
„POJĎME DO RÁJE“
Pohodové setkání u ohně v Ráji u 

Jihlavy (v údolí Jihlávky, pod koneč-
nou autobusu č. 5)

21. 10. 8.00 
PODZIMNÍ JARMARK
Masarykovo náměstí.

25. 10. – 30. 10.   
15. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL 
DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ 
JI.HLAVA
Přijďte s námi oslavit 15 let festiva-

lu!Pořadatel: Jihlavský spolek ama-
térských fi lmařů / JSAF, o. s.htt p://
dokument-festival.cz

28. 10. 13.00 
ODHALENÍ SOCHY 
T. G. MASARYKA 
Socha T. G. Masaryka se po 50 le-

tech navrací do Jihlavy. Odhalení 
proběhne v parku v ulici Jana Masa-
ryka (u kina Dukla) v 13.00 hodin. 
Kladení věnců, čestná stráž. Českou 
státní hymnu zazpívá sbor gymná-
zia. Poté bude v budově gymnázia 
následovat promítání ukázek z nové-
ho dokumentárního fi lmu o sochaři 
Šlezingerovi. Pořádá Spolek pro na-
vrácení sochy TGM do Jihlavy o. s. 
ve spolupráci se statutárním městem 
Jihlava. 

29. 10. 9.00 
TERA  – AQUA – FLORA 
Jihlavské  terarijní trhy, spojené s 

výměnou a prodejem.
Dělnický dům, Žižkova 15.

5. 10. 16.30 
KURZY DĚJIN UMĚNÍ
Zápis proběhne 5. 10. v 16.30 ho-

din. Přednášky začínají vždy v 17 
hodin v prostorách Multikulturní-
ho centra, Masarykovo náměstí 34. 
Dvouhodinové lekce doplněné pro-
mítáním vede každou středu Mgr. J. 
Staněk. 

8. – 9. 10. 
HORMONÁLNÍ JÓGOVÉ 
TERA PIE PRO ŽENY DLE 
DINAH RODRIGUÉZ
Seminář povede Bc. Adéla Vaculí-

ková - certifi kovaná učitelka Hormo-
nální jógové terapie. 

Hotel Gustav Mahler, Křížová 4.

10. 10. 16.30 
II. HOSPICOVÝ VEČER 
Pořádá HOSPICOVÉ HNUTÍ 

– VYSOČINA, o. s., Středisko hos-
picové péče v Jihlavě. Host večera 
akademický malíř Jan Paul. V prů-
běhu večera můžete využít možnos-
ti základního zdravotně–sociálního 
poradenství týkajícího se pečování o 
blízkou osobu v domácím prostředí. 
Prosíme o nahlášení účasti na tato 
telefonní čísla: 731 604 352, 731 679 
934, 567 210 997 nebo na e-mail te-
reza.pavlikova@hhv.cz. Městská 
knihovna, Hluboká 1, tel. 567 167 
850, www.knihovna-ji.cz/.

11. 10. 17.00 
EVANGELICKÉ UMĚNÍ 
TOLERA NČNÍ DOBY 
Přednáší PhDr. Sixtus Bolom
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58.

15. 10. 17.00 
KODEXOVÉ HOUBY 
– houby doporučené ke sběru
Přednáší Ing. Jiří Burel, začátek v 

17.00 hodin.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58.

16. 10. 15.00 a 19.00 
NOVÝ ZÉLAND
Zimní putování po ostrovech pří-

rodních superlativů. Diashow Leoše 
Šimánka, www.leossimanek.cz. 

Dělnický dům, Žižkova 15.

18. 10. 17.00 
CESTA TOLERA NČNÍHO 
PATENTU Z ROKU 1781 TAK, 
JAK JI NEZNÁME
Přednáší doc. PhDr. Eva Melmu-

ková
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58.

25. 10. 18.00 
Ke zdraví jsem zrozen: 
SBLÍŽENÍ
„Odneste si naději a změňte své 

vztahy v krásné sbližování…“
Přednese dietolog a životní trenér 

Sam Fujera. 
Natural Centrum, nám. Svobody 11.

do 31. 10. 16.00 
PODZIMNÍ MYKOLOGICKÁ 
PORA DNA
Každé pondělí v předsálí Muzea 

Vysočiny Jihlava. 

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58
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