
Rudolf
Chloupek

Jihlavské 
kulturní léto

S nástupem jara Jihlava ožívá vý-
znamnými kulturními akcemi, řada 
z nich má již větší či menší tradici. 
Do druhého desetiletí svého trvá-
ní vstoupil festival Gustava Mahlera 
(Mahler Jihlava 2012). Na jeho prů-
běh jsme se zeptali náměstka primá-
tora Rudolfa Chloupka.

Festival již odstartoval. Komu je 
určen?

Jak říká podtitul této akce – Hudba 
tisíců, je určen široké hudbymilovné 
veřejnosti. 

Již úvodní koncert v kostele Pový-
šení svatého Kříže přinesl poslucha-
čům unikátní zážitky.  Součástí pro-
gramu kromě symfonie č. 5 Gustava 
Mahlera byla také Předehra 1812 P. 
I. Čajkovského.  

Při koncertu se také střílelo…
Specialitou tohoto koncertu byl 

doprovod řízenou dělostřelbou v po-
dání Společnosti přátel dělostřelby 
Jihlava. Toto dílo tak zaznělo v má-
lokdy slýchaném provedení. Úspěch 
koncertu byl takový, že jihlavští dě-
lostřelci byli požádáni o spolupráci 
při dalších kulturních akcích (např. 
Smetanova Litomyšl).

Jaké další akce již proběhly?
Promenádním koncertem orchest-

ru Tutt i ZUŠ Jihlava byl doprovázen 
pietní akt u pomníku Gustava Ma-
hlera  v Parku GM.

 (Pokračování na str. 3)

Pod názvem Jihlavský víkend bez 
hranic proběhne 9. a 10. června 
v areálu letního kina v lesoparku 
Heulos mimořádný program, kte-
rý byste si neměli nechat ujít. V 
jednom místě a v jednom čase se 
odehrají tři odlišné akce, které se 
ale ideálně doplňují.  

Vůbec poprvé v České republice 
se uskuteční divácky atraktivní ev-
ropská soutěž dřevorubců Eurojack, 
festival minipivovarů Jihlavské pivní 
pábení a už dobře zavedený hudební 
festival Koncert bez hranic. Může-
te tak ochutnávat rozličné chutě piv, 
sledovat mimořádné výkony nej-
lepších dřevorubců Evropy a večer 
se pobavit a poslechnout si dobrou 
hudbu na festivalu.  

Program začne v sobotu 9. června 
v 13.00 hodin. V tento čas začne jak 
přehlídka minipivovarů, tak soutěž 
dřevorubců. „Sledovat výkony borců, 
kteří dokážou sekerou rozpůlit v prů-
měru 40centimetrovou kládu, podobně 

Kytary, pily, pivo - takový bude 
Jihlavský víkend bez hranic

Vedení města zve na jednání
městského zastupitelstva 

dne 12. 6. ve 13.00
ve velké zasedací místnosti 

městské radnice.
Přímý přenos můžete také sledovat 

na webu města on-line.

Exkurze do spalovny
V sobotu 23. 6. 

se pro zájemce uskuteční
zájezd do spalovny komunálního 

odpadu v Brně. 
Více na str. 18.

KONCERT V KOSTELE Povýšení svatého Kříže zahájil festival Jihlava Mahler 2012. Jeho součástí byla také připravená 
dělostřelba na nádvoří. Více se festivalu věnujeme v úvodníku náměstka primátora Rudolfa Chloupka.

 Foto: Lubomír Maštera

rychle jako průměrný chalupář cirku-
lárkou, stojí za to,“ říká Vladimír Má-
silko, který dřevorubeckou soutěž v 
Jihlavě organizuje. Velmi atraktivní 
jsou i disciplíny s motorovými pila-
mi, které mají výkony srovnatelné s 
osobními auty, a jejich řetěz se otáčí 
270kilometrovou rychlostí. Už pro-
hlídka dřevorubeckého „nádobíč-
ka“ z nejvyšší ligy vyvolá obdiv a re-
spekt. 

V sobotu proběhne kvalifi kace, de-
set nejlepších závodníků postoupí 
do nedělního fi nále, které začne ve 
13 hodin. „Doufejme, že v Jihlavě ve 
fi nále uvidíme i úřadujícího mistra Ev-
ropy příznačného jména - Davida Sí-
lu,“ dodal Másilko.

Ve stejný čas, tedy po třinácté ho-
dině, začne i festival pivovarů Jih-
lavské pivní pábení. Bude zde mož-

né ochutnat piva, která najdete 
pouze v restauracích a pivnicích ma-
lých místních pivovárků. Letos svoje 
produkty přestaví 11 minipivovarů z 
celé republiky a jeden ze Slovenska. 
Ofi ciálně přehlídka skončí v šest ve-
čer, ale většina pivovarů se svojí na-
bídkou zůstává i po dobu hudebního 
festivalu Koncert bez hranic.  

Koncert bez hranic neodmyslitelně 
patří do jihlavského kulturního ka-
lendáře už mnoho let. Tento festival 
přivezl do Jihlavy koncerty mnoha 
významných hudebníků a skupin, lo-
ni měli velký úspěch Dan Bárta a Da-
ra Rollins, nebo koncert rockového 
písničkáře Luboše Pospíšila. Tento-
krát se návštěvníci mohou těšit třeba 
na legendu českého undergroundu 
Tonyho Ducháčka a kapelu Garage 
nebo na společný koncert zpěvačky 
Moniky Načevy a britského zpěváka 
a skvělého kytaristy Justina Lavashe. 
Večer uzavře koncert skupiny Pozdní 
sběr.    -rt-

Areál letního kina
9. - 10. června
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Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:
   

67
43

110
60
35
95

15
-

6
7

173
Město Jihlava má k 30. 4. 2012 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  50.045 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci dubnu 2012

Cyklovýlet s průvodcem. Pojeďte 
na výlet po trasách Stříbrného po-
mezí. Průvodcem vám bude odbor-
ník na cykloturistiku a cykloznačkař 
Klubu českých turistů Stanislav Balík. 
Během cesty objevíte krásy Vysoči-
ny a také se dozvíte spoustu zajíma-
vých informací nejen o cyklotrasách 
na Jihlavsku. Sraz je každý lichý čtvr-
tek u patníku č. 13 na Křižíkově ulici 
v 16.30 hod. Délka výletu cca 20-25 
km. www.stribrnepomezi.eu.  -lm-

Radní Jihlavy vypsali výběrové řízení na modernizaci 
světelné křižovatky u autobusového nádraží (ulice Jirásko-
va, Fritzova, Zborovská). 

„Křižovatka bude mít výrazně vyšší propustnost. Systém 
automaticky vyhodnocuje množství vozidel a upravuje časy 
průjezdů v jednotlivých směrech,“ uvedl náměstek primáto-
ra pro oblast dopravy Josef Kodet. Stejný systém řízení je 
zatím pouze na jedné z dvanácti světelných křižovatek v 
Jihlavě u City Parku (ulice Znojemská a Brněnská), do bu-
doucna se tak upraví i další frekventované křižovatky.

Rekonstrukce bude zahrnovat výměnu stožárů, světel 
a kabelů a uložení indukčních smyček do vozovky, které 
snímají průjezd vozidel. Nový systém má levnější provoz 
– využívá výkonnější, ale úspornější svítidla a automaticky 

upravuje jejich výkon – v čase západu slunce se sníží svíti-
vost asi o 30 %, semafory tak neoslňují řidiče, při východu 
slunce se svítivost opět zvýší. 

Podle projektu bude cena modernizace necelé čtyři mi-
liony korun, z výběrového řízení ale obvykle vzejde nižší 
částka. Modernizace proběhne v letních měsících, kdy je 
hustota provozu ve městě nižší, ve špičkách bude dopra-
vu řídit policie. Další potřebnou celkovou rekonstrukci v 
nadcházejících letech si bude vyžadovat křižovatka ulic Ji-
ráskova, Tolstého a 17. listopadu. Dále se připravuje úplně 
nová světelná křižovatky ulice Fritzova a třídy Legionářů, 
která bude vybudována v rámci nového dopravního měst-
ského terminálu - městského vlakového nádraží a autobu-
sového nádraží. -rt-

V Jihlavě bude další moderně 
řízená křižovatka

Nakládání s odpady, opravy kanali-
zace, oživení centra a rozšíření měst-
ské hromadné dopravy – to jsou nej-
palčivější problémy, které sestavili 
účastníci tradičního Fóra Zdravého 
města Jihlavy, letos s podtitulem letos 
Co na srdci, to na Fóru! Následují té-
mata revitalizace náměstí, absence so-
ciálních bytů a míst ve školkách. 

Občané mohli přijít diskutovat o 
problémech a možnostech jejich ře-
šení s vedením města a pracovníky 
magistrátu při setkání v divadle DI-
OD. Na úvod setkání náměstek pri-
mátora Rudolf Chloupek zrekapi-
tuloval řešení problémů za uplynulý 
rok, následovala práce přítomných 
ve skupinách v různých oblastech, 
například rozvoji města, životního 
prostředí, kultury, sportu atd. V prů-
běhu diskuzí se také zaznamenávaly 
připomínky obyvatel, které přejdou 
dle možností do řešení příslušným 
odborům magistrátu. 

Po společné veřejné diskuzi bylo 
na závěr setkání sestaveno Desatero 
problémů Jihlavy, které se následně 
bude ověřovat v anketě: 

 1. Řešení odpadového hospo-
dářství – realizace ISNOV (Integro-
vaný systém nakládání s odpady na 
Vysočině)

 2.            Pokračování v rekon-
strukci kanalizace

 3. – 4.    Navrácení kulturního 
a společenského života do centra a 
přilehlého okolí

 3. – 4.    Rozšíření MHD – ulice 
Vrchlického

 5. – 8.    Revitalizace náměstí
 5. – 8.    Absence sociálních bytů 

a nedostatečná kapacita azylových 
domů (pro ženy, matky s dětmi či 
rodiny)

 5. – 8.    Školky – rozšíření ka-
pacit

 5. – 8.    Parkování
 9. – 10. Nedostatečná výchova 

dětí ke zdravému životnímu stylu na 
školách

 9. – 10. Neexistence grantových 
programů pro podporu zdravého 
životního stylu

Problémy budou před předložením 
Radě či Zastupitelstvu města ještě 
ověřeny veřejnou anketou. Anketní 
lístek k této problematice je součástí 

Řešte odpady a kanalizaci ve městě
– vyzvalo radnici fórum občanů

červnového vydání Novin jihlavské 
radnice a je k dispozici i na webo-
vých stránkách města. 

Ostatní problémy, o kterých se 
hlasovalo: výpadek ve fi nancování 
primární prevence pro děti a mlá-
dež, jesle, dobudování sportovní 
infrastruktury, dobudování centra 
dokumentárního fi lmu, drahé ná-
jmy nebytových prostor, nevyvážená 
podpora sportů.

Letos poprvé dětské fórum
Novinkou bylo letos „Dětské fó-

rum aneb Desatero problémů měs-
ta Jihlavy očima žáků a studentů 
základních a středních škol“, které 
uspořádalo Zdravé město Jihlava ve 
spolupráci s litoměřickým Středis-
kem ekologické výchovy SEVER. 

Na setkání byli vysláni z každé ško-
ly 4 vytipovaní žáci a studenti, kteří 
se nebáli konstruktivně diskuto-
vat, zajímají se o dění kolem a byli 
schopni prezentovat i obhajovat své 

názory. Smyslem celé akce bylo na-
bídnout mládeži možnost ovlivnit 
cestu budoucího rozvoje města Jih-
lavy.

Cílem bylo vytipovat „Desatero 
problémů města z pohledu jihlavské 
mládeže“. Své zástupce zde měly 10 
základních a 4 střední školy z Jihlavy. 
Společné diskuze s vedením města 
se zúčastnilo na 60 jihlavských žáků 
a studentů. Na závěr proběhlo spo-
lečné hlasování a zde jsou problémy, 
které byly vytipovány: 

   1. Podpora „malých sportů“
   2. Bezpečnost na ulicích
   3. Vandalismus (sprejerství 
  – prevence a represe)
   4. MHD (jízdné, noční 
  a víkendové linky)
   5. Více kulturních akcí
   6. – 7. Využití letního kina
   6. – 7. Využití nezaměstnaných
   8. Stav chodníků a komunikací
   9. Více míst v MŠ
 10.  Nekuřácké prostory

CO SE MI nelíbí? Také jihlavští žáci a studenti se letos přidali do diskuze nad problémy na Fóru Zdravého města Jihlavy.
 Foto: archiv MMJ

Problémy, které vzešly z tohoto se-
tkání, budou ověřeny  anketou, která 
bude probíhat na všech jihlavských 
školách. Výsledky budou společně s 
Desaterem problémů města Jihlavy, 
které vytipovala veřejnost, předlože-
ny vedení města.

 Mgr. Lenka Marečková, 
 koordinátorka projektu Zdravé 
 město a Agenda 21
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(Dokončení ze str. 1)
Ojedinělou příležitost měli příznivci 

operního zpěvu při koncertu v hotelu 
GM.  Vystoupili zde vítězové meziná-
rodního pěveckého festivalu ve Žďáru 
nad Sázavou (60 účastníků z 15 zemí) 
spolu s organizátorem festivalu Jaku-
bem Pustinou. 

Stínem tohoto překrásného koncertu 
byla nízká účast posluchačů. Mimoděk 
se vkrádá otázka, jestli náhodou není 
v Jihlavě víc kulturních akcí než zájem-
ců o kulturu. Já osobně nepovažuji za 
kulturního člověka toho, kdo uznává 
jen jeden úzký žánr a pro jiné má jen 
slova opovržení a pocit nadřazenosti, 
omluvitelný snad jen jeho vlastní hlou-
postí.

A co je připraveno?
Rád bych pozval milovníky kultury 

na další festivalové koncerty v červ-
nu a věřím, že jihlavští občané doká-
žou, že jsou lidmi kulturními.  Letáček  
s programem  festivalu je k vyzvednutí  
v informačním  centru na magistrátu 
města.

Festival  GM  bude mít v letošním 
ročníku rovněž zahraniční hosty. V Jih-

lavě uvítáme Symfonický orchestr Ro-
berta Bosche ze SRN a Napa Valley 
Youth Symphony z USA. Kulturním 
svátkem slibuje být i provedení  orato-
ria  Mojžíš Sylvie Bodorové v kostele 
Povýšení S. Kříže.

Jaké jsou doprovodné akce festi-
valu?

Z doprovodných akcí bych rád zmí-
nil světovou výstavu bonsají v atriu 
hotelu Gustav Mahler s koncertním 
doprovodem japonské trumpetistky 
Yasuko Tanaka a cyklojízdu „Na kole 
po stopách Gustava Mahlera z Kališť u 
Humpolce do Jihlavy.

Jihlavské kulturní a sportovní léto 
však není jen jeden festival. Na co se 
mohou návštěvníci Jihlavy i místní 
těšit?

Na tomto místě zmíním jen někte-
ré akce. Přehled všech akcí zabírá ví-
ce než dvacet stran. Brožurka s tímto 
přehledem je k dispozici nejen na in-
formačním centru, ale i v dalších kul-
turních zařízeních. Informace najdete i 
na webové stránce města a v Novinách 
jihlavské radnice.

Pro děti jsou připraveny pořady ke 
Dni dětí, jihlavská pouť , naučné pro-
gramy v zoo, pohádkové neděle a řada 
dalších sportovních a kulturních akcí.

Pro milovníky dechové hudby ne-
bude chybět oblíbený cyklus prome-
nádních koncertů, na své si přijdou i 
příznivci jazzu. Cyklus koncertů rocko-
vých skupin je připraven v pivovaru.

Na co z nejbližších chystaných po-
řadů byste chtěl Jihlavany upozor-
nit? 

Hned 1. června je to „Noc kostelů“. 
Kromě komentovaných prohlídek pa-
mátek bude doprovázena řadou kul-
turních programů.

Mimořádný zážitek slibuje i Eurojack 
– dřevorubecké závody 9. a 10. června.  
Je součástí evropského cyklu a něco 
podobného jsme v Jihlavě ještě nevi-
děli. Ve stejný den (9. 6.)se koná také 
festival minipivovarů a „Koncert bez 
hranic“. Všechny tři tyto akce se budou 
konat v amfi teátru na Heulose.

Dlouholetou tradici má také festival 
sborového umění. Letos se koná již 55. 
ročník. Novinkou bude to, že některé 
koncerty opustí tradiční místo pořádá-

R. Chloupek: Jihlavské kulturní léto

Část Hamerníkovy ulice v Jihlavě 
je uzavřena, auta musí po vyznačené 
objížďce. Před domem č. 20 se pro-
padla vozovka, pod kterou se roz-
padla kanalizace, a vznikla velká ka-
verna. 

Na vozovce se nejprve objevil men-
ší otvor, do něj správci kanalizace 
spustili kameru a zjistili, že se v mís-
tě zcela rozpadla původní betonová 
kanalizace a voda vytvořila kavernu 
o rozměru 7x15 metrů. Od křižovat-
ky s ulicí L. Janáčka po křižovatku s 
Erbenovou ulicí byl zastaven provoz, 
je vytyčena objízdná trasa okolními 
ulicemi, začaly práce na opravě. 

V první řadě se provedla havarijní 
úprava -  zajištění odtoku splaškové 
vody. Po likvidaci havárie bude ná-

sledovat kompletní oprava poškoze-
ného úseku, včetně pokládky nového 
povrchu. „Odhadovaný čas uzavírky 
je sedm týdnů. Řidiči se budou řídit 
aktuálním dopravním značením, nic-
méně fi rma deklarovala snahu provádět 
rekonstrukci tak, aby byl možný provoz 
alespoň v jednom pruhu,“ informoval 
náměstek primátora Petr Pospíchal, 
který se problému za město věnuje.  

Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko 
(majitel kanalizace) podepsal smlou-
vu se stavební fi rmou Škrabal spol. s 
r.o. za 2,96 milionu korun bez DPH 
na opravu 163 metrů dlouhého úseku 
mezi křižovatkami s ulicemi L. Janáč-
ka a Erbenovy.  Firma byla vybraná ve 
zkráceném režimu, což zákon v přípa-
dě havárie umožňuje.  -lm-

Další uzavírka ve městě. V Hamerníkově 
ulici se propadla kanalizace

PŘÍČINOU propadu vozovky v Hamerníkově ulici byla vadná kanalizace.
 Foto: archiv MMJ

Jihlavská radnice připravila tradiční kalendář kulturních a sportovních akcí 
na léto 2012. Přehled už je ke stažení na webu města, v počtu pěti tisíc kusů 
je k rozebrání také jako brožurka v informačních centrech v radnici a v Brá-
ně Matky Boží, a také v Domě Gustava Mahlera, v Zoo Jihlava či ve Vodním 
Ráji.

„Kalendář zachycuje kulturní a sportovní akce, které budou v Jihlavě uspořádá-
ny různými pořadateli od června do září 2012. V seznamu jsou akce, které sami 
pořadatelé oznámili, tedy nejsou uvedeny zdaleka všechny, které se ve městě usku-
teční. Přesto jich rozhodně není málo,“ uvedla Alena Zápotočná z odboru kul-
tury. Brožurka má 48 stran, na kterých jsou informace o stovkách akcí, které 
se během léta v Jihlavě odehrají.

Zájemci o kulturu, ale také pořadatelé mohou využívat denně aktualizova-
ný Kulturní a sportovní kalendář na webu města Jihlavy. -lm-

Kalendář akcí na léto 2012 
je připraven k distribuci

ní a budou se konat např. na hradbách 
v parku Gustava Mahlera.

Chybět nebude ani letní kino na Ma-
sarykově náměstí.

Horší zprávu mám pro milovníky 
folkloru. Tradiční „Jihlavské folklorní 
léto“ se letos konat nebude. Jeho pořa-
datel, soubor Vysočan, oznámil zruše-
ní festivalu. 

Věřím, že si každý zájemce  o kulturu,  
sport a další volnočasové aktivity najde 
ten svůj pořad, a těším se na setkání se 
spoluobčany na kulturních a sportov-
ních akcích léta 2012. -lm-

Magistrát města připravuje 
exkurzi do spalovny

V sobotu 23. června 2012 mů-
žete na vlastní oči vidět provoz 
spalovny komunálního odpadu v 
Brně. Magistrát města Jihlavy zde 
zajistil exkurzi pro občany Jihlavy, 
pro které je připraven odvoz tam 
i zpět autobusem, doprava i účast 
na exkurzi je zdarma. 

K účasti je nutné se přihlásit e-
mailem na adresu radek.tulis@
jihlava-city.cz, do předmětu na-
pište SKO Brno, do mailu neza-
pomeňte uvést svoje celé jméno, 

adresu a telefon. Zájemci o exkur-
zi budou přijímáni do naplnění ka-
pacity autobusu. -rt-

Sraz účastníků bude 
23. června 2012 v 8.15 
před budovou radnice 

na Masarykově náměstí, 
autobus odjede v 8.30, 

předpokládaný návrat do Jihlavy 
je po 15. hodině.

Pozvánka pro zájemce
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Město pořádá každou chvíli besedy s občany 
o problémech života v krajském městě. Děje 
se tak v rámci tzv. Místní agendy 21. Na to, co 
se za tímto názvem skrývá, jsme se zeptali ná-
městka primátora města Rudolfa Chloupka.

Pane náměstku, tak co je Místní agenda 21?
Místní Agenda 21 (MA21) je programem kon-

krétních obcí, měst, regionů, který zavádí prin-
cipy trvale udržitelného rozvoje do praxe při 
zohledňování místních problémů. Je tvořen za 
účasti a ve spolupráci s občany a organizacemi a 
jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvali-
ty života a životního prostředí na daném místě.

Kdy se Jihlava připojila k tomuto programu?
Město Jihlava se k MA 21 připojilo v roce 2007, 

kdy se také stalo členem Národní sítě zdravých 
měst. Postupně se snažíme naplňovat kritéria 
MA 21 a činnost samosprávy v Jihlavě nastavo-
vat ke zlepšení podmínek života (nejen životní-
ho prostředí v užším smyslu). 

V závěru roku 2011 se našemu městu podařilo 
splnit kritéria kategorie C (v ČR 34 měst, obcí a 
regionů – z Vysočiny Jihlava, Třebíč, Velké Me-
ziříčí a Kraj Vysočina). Rozvoj města byl také 
významně oceněn v mezinárodní soutěži OSN 
LiveCom, kde jsme získali 3. místo a stříbrnou 
medaili.

Významnou součástí hodnotících kritérií 
MA21 i zmíněné soutěže je také úroveň projed-
návání záležitostí města s občany. Za účelem zjiš-
ťování názorů občanů probíhá celá řada různých 
anket a zjišťování. Za velmi důležité považujeme 
veřejné besedy a projednávání problémů.

Tyto poznatky by asi měly vyústit do strate-
gického plánu města?

V současné době je zpracováván strategický 

plán rozvoje města do roku 2020. Tento doku-
ment může významně ovlivnit cesty, jakými se 
Jihlava bude měnit. 

Aby to nebyl jen dokument, který je uložen ně-
kde v archivu, ale „jízdní řád“ rozvoje města, je 
nutné, aby se na něm podílelo co nejvíce zainte-
resovaných odborníků, ale také co nejvíce obča-
nů, tak, aby byl všeobecně přijat a neměnil se po 
každých volbách.

V této chvíli je zpracována úvodní analýza 
(Profi l statutárního města Jihlavy) a pracuje se 
na analýze silných a slabých stránek, příležitostí 
a hrozeb (SWOT analýza).

Již brzy nastane chvíle, kdy by se občané mě-
li k analýzám a závěrům, které z nich vyplynou, 
vyjádřit.

Bude to opět formou veřejného projednává-
ní?

Nejen strategický plán, ale nejrůznější kon-
krétní záměry, problémy, řešení chceme s obča-
ny projednávat na veřejných diskuzích, kulatých 
stolech a besedách s představiteli města, případ-
ně je představit formou kampaní (např. Den Ze-
mě apod.). Má-li ale mít takové projednávání 
hlubší smysl, je nutná aktivní účast občanů. Po-
zvánky na tato setkání najdete v Novinách jih-
lavské radnice a na webu města. Na webu rovněž 
můžete najít zmiňované dokumenty i vše další, 
co se týká MA21.

Vraťme se ještě k diskuzím, nazývaným De-
satero problémů města…

Veřejná debata nad aktuálními problémy města 
se stala již tradicí. Letos se tato akce pod novým 
názvem „Co na srdci, to na fóru“ konala již po 
páté. Zápis z jednání, který vystihuje podstatně 
lépe průběh než výstup – „Desatero problémů“, 
můžete již také najít na webu.

Novinkou letošního projednávání bylo fórum 
mladých, kde se podobně k životu ve městě vyja-
dřovali žáci a studenti základních a středních škol. 
Dost zajímavé je zjištění, že mládež a dospělí se ve 
vnímání problémů města dost podstatně liší.

Pokud máte pocit, že výsledné desatero problé-
mů nezahrnuje to, co vás trápí, je to tím, že jste 
cestu na veřejnou debatu doposud nenašli. 

Není žádným tajemstvím, že výsledek fóra mů-
že být ovlivněn skupinou či jednotlivci, kteří 
prosazují své názory. Jedinou obranou je účast 
na těchto debatách, aby mohly zaznít všechny 
názory a argumenty.

K tomuto diskuznímu fóru město vyhlašuje 
anketu?

Chtěl bych i ty, kteří neměli možnost se fóra 
zúčastnit, pozvat k účasti v internetové anketě. 
O vybraných problémech, ale i dalších, které vás 
pálí, můžete hlasovat prostřednictvím anketních 
lístků i internetu.

Mohu se diskuzí zúčastnit s jakýmkoli pro-
blémem?

Svojí účastí na veřejných projednáváních má ta-
ké občan možnost zjistit, co má vlastně město ve 
své moci, co se dá ovlivnit, jaké jsou na to potře-
ba prostředky, jaký je časový horizont možného 
řešení.

Nemá valný smysl zahlcovat představitele měs-
ta a úředníky požadavky na vybudování rych-
lodráhy nebo obchvatu, ale můžeme se bavit o 
tom, co ve městě chybí, co lidi trápí, co se nao-
pak povedlo, co se vám líbí.

Na závěr bych chtěl všem spoluobčanům po-
přát, aby našli cestu ke komunikaci všech zále-
žitostí města, abychom společně nacházeli cestu 
k udržitelnému rozvoji města a uspokojování po-
třeb nás všech. -lm-

Představujeme Místní agendu 21

Fórum Zdravého města
a MA21! Desatero problémů města Jihlavy.

Už víme, jaké jsou… ale… souhlasíte s nimi?

Problémy nejsou řazeny dle důležitosti – tu jim dáte Vy, svým hlasem! TERMÍN odevzdání dotazníku je do 30. června 2012.  |  
Dotazník můžete odevzdat na následujících sběrných místech, kde jsou také k dispozici samotné dotazníky: Městská informač-
ní centra v ul. Hluboká a na Masarykově náměstí  |  Turistická informační centra na Masarykově náměstí a na Bráně Matky Boží  
v ul. Věžní  | Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina, Chlumova 3  |  Dotazník můžete zaslat poštou na adresu: Magistrát 
města Jihlavy, Projekt Zdravé město a Místní agenda 21, Masarykovo nám. 97/1, 586 28 Jihlava  |  Anketa je uveřejněna 
i k přímému vyplnění a odeslání na adrese www.jihlava.cz.  |  S výsledkem budete seznámeni prostřednictvím Novin jihlavské 
radnice a webových stránek města Jihlavy bezprostředně po projednání výstupů s radou a zastupitelstvem.  |  Děkujeme Vám 
za zájem o naše město a za Váš čas.  |  Informace: Mgr. Lenka Marečková, tel. 567 167 125, lenka.mareckova@jihlava-city.cz

Pokud budete mít zájem podílet se na dalším 
rozvoji města, být informováni a zváni na pro-
jednávání problémů ve městě, uveďte zde, pro-
sím, své kontaktní údaje. 

jméno a příjmení: 

bydliště: 

e-mail: 

Níže jsou uvedeny problémy, které vyplynuly z veřejné diskuse s Vámi, občany města Jihlavy.

absence sociálních bytů a nedostatečná kapacita azylových domů 
(pro ženy, matky s dětmi či rodiny)
dobudování centra dokumentárního fi lmu
dobudování sportovní infrastruktury
drahé nájmy nebytových prostor
jesle
navrácení kulturního a společenského života do centra 
a přilehlého okolí
nedostatečná výchova dětí ke zdravému životnímu stylu na školách
neexistence grantových programů pro podporu zdravého životního stylu
nevyvážená podpora jednotlivých sportů

parkování
pokračování v rekonstrukci kanalizace
revitalizace náměstí
rozšíření MHD – ulice Vrchlického
řešení odpadového hospodářství – realizace ISNOV (Integrovaný 
systém nakládání s odpady na Vysočině)
školky – rozšíření kapacit
výpadek ve fi nancování primární prevence pro děti a mládež
problém, který zde není uveden: 

Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou anketní lístek, který obsahuje problémy formulo-
vané na Fóru Zdravého města a místní Agendy 21, konaného dne 15. 5. 2012. Nezúčastnili jste se 
tohoto setkání? Nevadí, zajímá nás i Váš názor! Prosíme Vás, abyste označili max. 2 problémy, 
které považujete za nejaktuálnější a jejichž řešení by podle Vašeho názoru mělo být upřednostněno.
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 Stránku připravil -lm-

SOUTĚŽ NEVIDOMÝCH. V Jihlavě se konal druhý ročník celostátní soutěže ne-
vidomých s vodicími psy – Pomoz mi najít cestu tmou. Na třetím místě se umístila 
Zuzana Třeštíková se psem Hormony Line z Jihočeského kraje, na druhém Zdeň-
ka Horká se psem Homerem z Prahy a vítězem se stal Jan Mareček se psem Da-
janem z Jihlavy. V doprovodném programu si mohlo cca 500 účastníků vyzkoušet 
např. SMS na mobilních telefonech s hlasovým výstupem, chůzi s bílou holí po 
stanovené trase apod.

NOVÁ CYKLOSTEZKA. Více než tři kilometry dlouhá je nová stezka pro chodce 
a cyklisty v Jihlavě. Vede ze Smetanových sadů (ulice Jana Masaryka) dál ulicemi 
Vrchlického a S. K. Neumanna, končí u železničního přejezdu ve Starých Horách, 
kde by měla dále navazovat na již vyprojektovanou a stavebně povolenou cyk-
lotrasu  R03 – její stavba proběhne letos. 

JIHLAVŠTÍ HAVÍŘCI V CHOMUTOVĚ. Tradiční setkání hornických měst pro-
běhlo letos v dubnu v Chomutově pod názvem Chomutovské Krušení. V tradičním 
průvodu nechyběli jihlavští havířci a zástupci radnice, kteří zde stejně jako v minu-
losti v jiných městech udělali Jihlavě skvělou reklamu.  Foto: Jindra Kavina

AUTO PRO HASIČE. Dobrovolní hasiči z Jihlavy-Heroltic dostali dodávku s pří-
věsem. Dosavadní třímístnou letitou avii nyní nahradil repasovaný devítimístný 
Volkswagen Transporter a nový přívěs. Vozidlo hasičům předal primátor Jaroslav 
Vymazal na úvod IV. ročníku hasičského víceboje O pohár primátora statutární-
ho města Jihlavy.

JIHLAVSKÁ BAMBIRIÁDA. Díky svolení Armády ČR proběhla jihlavská Bam-
biriáda o posledním květnovém víkendu ve vojenském prostoru v Rančířově. 
Kromě prezentace desítky sdružení zde byly k vidění i ukázky bojových umění 
a výcviku služebních psů, seskoky parašutistů, vojenské, hasičské a zdravotnické 
techniky, nechyběly vyhlídkové lety vrtulníkem nebo svezení na vojenských stro-
jích. Areálem prošlo na 6 tisíc lidí.

67. VÝROČÍ KONCE II. SVĚTOVÉ VÁLKY. Na ústředním hřbitově proběhl pi-
etní akt, kterého se zúčastnilo vedení města Jihlavy, zástupci Kraje Vysočina, Kraj-
ského vojenského velitelství v Jihlavě a veřejnost. Nechyběli rovněž zástupci Konfe-
derace politických vězňů, Českého svazu bojovníků za svobodu a někdejší členové 
pomocných technických praporů a Sokola Jihlava. Účastníci piety položili květiny 
k sousoší Zaváté šlépěje, k památníku sovětských vojáků a ke hrobům českých vo-
jáků padlých ve válce.

PŘEHLÍDKA ČARODĚJNIC. Děti z jihlavských MŠ a ZŠ vyrobily krásné čaro-
dějnice. Vystaveny byly v přízemí historické radnice. 
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Statutární město Jihlava, 
Masarykovo nám. 1, Jihlava

Bližší informace je možné získat na tel. 567 167 278, tel. 567 167 279 
nebo přímo na Majetkovém odboru Magistrátu města Jihlavy, 

1. poschodí budovy magistrátu města, Hluboká 8, Jihlava.
Statutární město Jihlava si vyhrazuje právo změnit či doplnit tyto záměry, 

příp. od nich odstoupit.

zveřejňuje záměry:
 prodat v souladu s „Pravidly 

pro prodej volných bytových jed-
notek ve vlastnictví statutárního 
města Jihlavy v privatizovaných do-
mech“ volnou bytovou jednotku:

- č. 371/5 ve 3. NP domu Jarní 4 
v Jihlavě, 3+1, 71,10 m2, minimální 
kupní cena po slevě činí

 800.000,- Kč

Výběrovým řízením formou 
dražby dne 25. 7. 2012 s uzávěrkou 

žádostí dne 23. 7. 2012 
(v 17.00 hod.)

 prodat v souladu s „Pravidly 
pro prodej volných bytových jed-
notek ve vlastnictví statutárního 
města Jihlavy v privatizovaných 
domech“ volné bytové jednotky v 
domech v Jihlavě:

- č. 394/7 ve 4. NP domu Jarní 
15, 4+1, 87,52 m2, min. KC po slevě 
600.000,- Kč

- č. 390/3 ve 2. NP domu Mlýnská 
40, 1+1, 38,50 m2, min. KC po slevě 
500.000,- Kč

- č. 1934/1 v 1. NP domu Žižkova 
12, 3+1, 74,70 m2, min KC po slevě 
900.000,- Kč

 pronajmout v souladu se „Zá-
sadami pro pronájmy nebytových 
prostor ve vlastnictví statutárního 
města Jihlavy“ nebytové prostory:

- v přízemí domu Znojemská 4 v 
Jihlavě o výměře 80 m2, nekuřác-
ká kavárna, minimální nájemné či-
ní 51.440,- Kč za rok + pronájem 
movitých věcí - vybavení prostor za 
15.012,- Kč za rok + DPH

- ve 3. NP domu Masarykovo 
nám. 9 v Jihlavě o výměře 91,50 m2, 
býv. kanceláře, minimální nájemné 
81.618,- Kč za rok

- ve 2. NP domu Masarykovo nám. 
9 v Jihlavě o výměře 157,80 m2, býv. 
notářská kancelář, minimální nájem-
né 140.758,- Kč za rok

Nabídka prodeje volných bytových 
jednotek i pronájmu nebytových pro-
stor bude rozšířena a od 22. 6. 2012 
budou příslušné záměry uveřejněny 
na www.jihlava.cz. 

Dny evropského dědictví (European Heritage Days, dále EHD) každoročně v 
měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, 
objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné.

Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Jed-
notlivé země nebo i města vyhlašují svá národní témata, jejichž prostřednictvím 
obracejí pozornost organizátorů i návštěvníků na různorodé fenomény přírod-
ního a kulturního dědictví. Letošní téma zní -  Mladí památkám. Této akce se 
zúčastňuje velký počet měst v ČR a zároveň i různí vlastníci těchto objektů. O 
prohlídky památek je v uvedené dny vždy velký zájem.

V našem městě určitě existuje mnoho skvostů, které nejsou přístupné široké ve-
řejnosti, a v rámci této akce by je mohlo zhlédnout stovky či i více návštěvníků. 

Statutární město Jihlava jako lokální garant této akce vyzývá vlastní-
ky památkově chráněných, ale i jinak zajímavých objektů v k.ú. Jihlava k 
otevření objektů 15. 9. 2012 v Den otevřených dveří památek v Jihlavě.

V případě, že se najde vlastník, který má zájem ukázat takové prostory v rám-
ci uvedené akce, ozvěte se, prosím, na e-mail: alena.zapotocna@jihlava-city.cz  
co nejdříve (nejdéle do 17. 6. 2012).

V rámci EHD jsou pořádány nejrůznější doprovodné akce - přednášky, kon-
certy, prohlídky památek a další kulturní programy pro děti apod. 

Jde o významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchov-
nou akci. 

Předběžný program letošního Dne otevřených dveří památek naleznete na 
www.jihlava.cz – jihlavské léto 2012. Mgr. Tomáš Koukal, 

 vedoucí OŠKT

Výzva – Den evropského dědictví

O měsíc dříve se podařilo otevřít 
opravenou Kollárovu ulici v Jihla-
vě, a to i přes nečekané komplika-
ce, které se při práci objevily. 

„Například kanalizace nebyla tak 
hluboko, jak měla podle dostupné 
dokumentace být, což práce výrazně 
zkomplikovalo. Podloží komunikace 
bylo ve velmi špatném stavu, proto 
se v minulosti po opravách vozovka 
znovu rychle zvlnila,“ popsal někte-
ré problémy Libor Kouba z odboru 
rozvoje města, který rekonstrukci 
za magistrát zajišťoval. 

S akcí se začalo v červenci 2011, 
ofi ciálně se ulice otevřela 4. května 
2012 dopoledne. Celkové nákla-
dy jsou cca 9,6 milionu korun bez 
DPH, které hradilo ze svého roz-
počtu město Jihlava. 

Zprůjezdnění ulice proběhlo sym-
bolicky – primátor města Jaroslav 
Vymazal spolu s Františkem Kavi-
nou, vedoucím sektoru Jihlava fi r-
my Eurovia, odstranili z ulice zákaz 
vjezdu. „Vozovka má nový povrch, 
opraveny jsou chodníky, přechody pro 
chodce a osvětlení. Upravena jsou ta-
ké parkovací místa a vjezdy z ulice 
do sídliště. Věřím, že veřejnost změnu 
ocení,“ řekl před otevřením primá-
tor města Jaroslav Vymazal. 

Došlo také na kompletní rekon-
strukce kanalizační sítě a vodovo-
dů, původní „hlučnou“ dlažbu na 
vozovce nahradil asfaltový povrch, 
levý chodník ve směru od ulice So-
kolovská je předlážděný zámkovou 
dlažbou a prodloužen až k Havlíč-
kově ulici směrem k vlakovému ná-

Objížďka skončila, Kollárova opravena

draží. Jeden z přechodů pro chodce 
je vyvýšen a slouží také jako zpo-
malovací práh pro vozidla.

Ulic, které potřebují opravit, je 
stále dost. Ještě letos začne nákla-
dem 36 milionů korun dlouho oče-
kávaná a potřebná oprava Brněnské 
ulice, kde se rovněž půjde od vý-
měny kanalizace přes nové povr-
chy vozovky a chodníků až po nové 
veřejné osvětlení. Radnice usiluje 
o dotaci na úpravu prostoru před 

městským vlakovým nádražím. 
„V roce 2014 bude nanejvýš vhodné 

opravit Sráznou ulici. Rekonstruk-
ce je tam dlouhodobě nutná, navíc v 

PRIMÁTOR Jihlavy Jaroslav Vymazal (vpravo) a zástupce EUROVIA CS Fran-
tišek Kavina otevřeli Kollárovu ulici řidičům o měsíc dříve, než se plánovalo.
 Foto: archiv MMJ

 zhotovitel:  EUROVIA CS, a.s.

 projektant: PROfi  Jihlava s.r.o.

 termín realizace:  
červenec 2011 –  31. květen 
2012 (dokončeno o měsíc 
dříve)

 náklady na realizaci: 
8.868.738 Kč bez DPH 
(EUROVIA)

 ostatní náklady: 723.507 Kč
bez DPH  (projekt + autorský 
dozor, inženýrská činnost, 
koordinátor BOZP a další 
náklady)

 Celkové náklady: 
9.592.245 Kč bez DPH 

Rekonstrukce komunikace, 
chodníků, kanalizace, 
vodovodu a veřejného 

osvětlení, 
ul. Kollárova, Jihlava 

té době bude ve fi nále projekt nového 
využití areálu bývalé Tesly. Celé čtvr-
ti to významně prospěje,“ pozname-
nal primátor Jaroslav Vymazal.  -rt-



STRANA     10 Aktuality NJR - ČERVEN  2012

Nový územní plán města Jihlavy

Chcete vědět víc? http://PUP.jihlava.cz

Hlavní dokument, z něhož vychází rozvoj našeho města na mnoho dalších let.

Zajímáte se o dění ve městě?
Vlastníte nemovitost na území města?

Chcete investovat do nemovitosti?

Ukázka variantního řešení konceptu

Proč územní plán?
Územní plán (ÚP) je dokument, který stano-

vuje základní funkční a prostorové uspořádání v 
krajině. ÚP stanoví zejména koncepci rozvoje a 
ochranu hodnot území obce; je z hlediska obce a 
jejich občanů nejdůležitějším nástrojem územní-
ho plánování. Vymezuje zastavěné území, zastavi-
telné plochy, plochy přestavby, plochy pro veřejně 
prospěšné stavby, plochy pro veřejně prospěšná 
opatření, plochy pro územní rezervy a stanovuje 
podmínky využití těchto ploch. Dále řeší koncep-
ci dopravní a technické infrastruktury, koncepci 
využití krajiny apod. ÚP vytváří předpoklady pro 
kvalitní rozvoj a výstavbu. 

O co se zajímat?
Občan by se měl zajímat zejména o hlavní vý-

kres. Ten obsahuje především hranice zastavěné-
ho území, zastavitelných ploch a urbanistickou 
koncepci. Barevné vyznačení a případný kód ur-
čují, pro jaký způsob využití (účel) je plocha úze-
mí vymezena. Ve většině ÚP jsou rozlišovány plo-
chy bydlení, občanského vybavení, dále výroby a 
skladování, dopravní infrastruktury, plochy veřej-
né zeleně, plochy technické infrastruktury apod. 
Každá taková plocha má v textové části územního 
plánu podmínky pro využití ploch (dříve tzv. re-
gulativ). 

Co bude následovat?
Koncept ÚP se veřejně projednává. Na základě 

výsledků projednání pořizovatel zpracuje a zastu-
pitelstvo obce schvaluje pokyny pro zpracování 
návrhu ÚP. 

Nad zpracovaným návrhem územního plánu se 
vede společné jednání s dotčenými orgány a ná-
sledně žádá pořizovatel krajský úřad o stanovis-
ko. Podle výsledku projednání projektant upraví 
návrh ÚP a takto upravený a posouzený návrh se 
předkládá k veřejnému projednání.

Po projednání se doplní odůvodnění územního 
plánu, zejména o návrh rozhodnutí o námitkách a 
vyhodnocení připomínek. Jsou-li všechny náleži-
tosti v pořádku, zastupitelstvo ÚP vydá.

Rekonstrukce kostela Povýšení sv. Kříže v Jihla-
vě uspěla u odborné poroty soutěže Zlatá jeřabi-
na v kategorii péče o kulturní dědictví v obci nad 
tisíc obyvatel.  

Rozhodla o tom komise odborníků soutěže, kterou 
už osm let vyhlašuje Kraj Vysočina. Jihlava do soutě-
že letos přihlásila vedle obnovy kostela také rekon-
strukci sloupu se sochou Panny Marie u studánky v 
lokalitě Na Skalce.

V anketě hlasuje veřejnost a cenu uděluje také od-
borná komise. Zlatá jeřabina je cena Kraje Vysočina 
udělovaná za kulturní počin ve dvou kategoriích - 
kulturní aktivita a péče o kulturní dědictví. V každé 
kategorii fi gurovalo 30 akcí. O titulu Zlatá jeřabina v 
letošním roce rozhodlo necelých šest tisíc zaslaných 
hlasů. Veřejnost mohla hlasovat na internetových 
stránkách nebo zasláním papírových lístků.

Výsledky: 
KULTURNÍ AKTIVITA (celkem v celé kategorii 

hlasů: 3.135)
 1. místo - Trampský širák 2011 - 8. ročník festiva-

lu ve Štokách (celkem hlasů: 776)
 2. místo - Brtnické kovadliny - 7. mezinárodní 

setkání uměleckých kovářů v Brtnici (celkem hlasů: 
336)

 3. místo - Noc na Karlštejně - divadelní předsta-
vení v Třešti (celkem hlasů: 256) 

PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ (celkem v celé 
kategorii hlasů: 2.680)

 1. místo - Brtnice - Postupná obnova a zpřístup-
nění zámku (celkem hlasů: 357)

 2. místo - Nová Říše - Restaurování maleb v kláš-
terním kostele sv. Petra a Pavla (celkem hlasů 331)

 3. místo- Budišov - Restaurování korouhve z věže 
kostela sv. Gotharda (celkem hlasů: 265)

 

Oprava kostela uspěla ve Zlaté jeřabině

REKONSTRUKCE kostela Povýšení sv. Kříže v Jihlavě se povedla a již přišlo ocenění v podobě vítězství ve 
Zlaté jeřabině. Foto: archiv MMJ

Na základě hlasování odborné pracovní skupiny 
byly vybrány čtyři aktivity, které budou Kraj Vysoči-
na reprezentovat za hranicemi regionu. V obdobné 
soutěži v Dolním Rakousku se představí:

Kulturní aktivita:
- do 1.000 obyvatel - Slámování - 15. ročník slav-

ností slámy v Červené Řečici
- nad 1.000 obyvatel - Mezinárodní festival doku-

mentárních fi lmů Jihlava 2011 v Jihlavě
 

Péče o kulturní dědictví:
- do 1.000 obyvatel - Restaurování maleb v klášter-

ním kostele sv. Petra a Pavla v Nové Říši
- nad 1.000 obyvatel - Celková obnova kostela 

Povýšení sv. Kříže v Jihlavě 

Rekonstrukce kostela Povýšení sv. Kříže v Jihlavě  
je přihlášena také do soutěže Stavba Vysočiny za rok 
2011. V rámci soutěže bude udílena i Cena veřejnos-
ti. Podrobnosti na www.stavbavysociny.cz.  -rt-
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Zastupitelé 
i úředníci studují

Jihlava v těchto dnech zahajuje 
vzdělávání úředníků a městských 
zastupitelů. Projekt je zaměřen na 
podporu optimalizace a zefektiv-
nění stávajícího systému vzdělává-
ní. Jeho cílem je zvýšit efektivnost 
a hospodárnost v rámci výkonu 
veřejné správy. 

Celkové náklady projektu činí 
2,769 mil. Kč, z toho 2,354 mil. 
Kč představuje 85 % dotace Ev-
ropského sociálního fondu. -lm-

Akce „Kompost zdarma občanům“ 
– se setkala s velkým úspěchem. Ob-
čané si rozebrali 375 tun kompostu, 
tedy asi 22.930 pytlů produktu kom-
postárny, která se nachází v Jihlavě-
Henčově. 

„Propagační akce byla poděkováním 
občanům, kteří platí včas poplatky 
za svoz komunálního odpadu. Obča-
né města si mohli vyzvednout kvalitní 
kompost zdarma přímo v areálu SMJ. 
Stačilo se prokázat zaplacením po-
platku za odpady pro rok 2011. Kaž-
dý měl nárok na pytel kompostu o vá-
ze zhruba 15 kilogramů,“ řekl mluvčí 
SMJ Martin Málek. Jihlavy. 

Cesta kompostu k občanům začala 
již na jihlavské kompostárně v Hen-
čově. Pracovníci SMJ museli kom-
post na rotačním sítu přesít, aby byl 
použitelný pro pohnojení záhonů a 
zahrad. Následně bylo prvních 10 
tun kompostu naloženo do velkoob-
jemového kontejneru a převezeno na 
sběrný dvůr. 

Kompost se pytloval a vydával v 
areálu sběrného dvora na Havlíčkově 
ulici. Postupně se navezlo do dvora 
neskutečných 375 tun kompostu. Na 
pytlování se podíleli nejen zaměst-
nanci SMJ, ale také najatí brigádníci. 

„Pro velký zájem veřejnosti, přede-
vším v druhé polovině dubna, bylo 
nutné plnit pytle kompostem až 12 ho-

PRA COVNÍCI SMJ se měli co činit, aby uspokojili zájem Jihlaváků o kvalitní 
kompost zdarma. Foto: archiv SMJ

din denně, a to včetně sobot. Rekord v 
denním odběru pytlů s kompostem pa-
dl až na konci měsíce. Přesně dne 26. 
4. 2012, kdy jsme vydali neuvěřitel-
ných 1.760 pytlů. Průměrně bylo den-
ně vydáno 956 pytlů kompostu. Tato 
propagační a děkovná akce stála SMJ 

bezmála 350 tisíc korun,“ upřesnil 
Málek. Další zájemci o kompost se 
v současné době již musí obracet na 
pracovníky skládky a kompostárny v 
Henčově. Zde je připraveno pro ob-
čany, ale i fi rmy dostatečné množství 
kompostu na prodej. -lm-

Informační tabule nechala umístit jihlav-
ská radnice k novějším úsekům stezek pro 
chodce a cyklisty. Na cedulích je vypsáno 
desatero pravidel a doporučení pro bez-
pečný provoz všech účastníků. Dvě nové 
tabule jsou na začátku stezky R02 u jihlav-
ské nemocnice v ulici Vrchlického a poblíž 
přejezdu v ulici S. K. Neumanna. Další dvě 
tabule jsou u nákupního centra na Březin-
kách na cyklostezce B02. 

„Dodržování pravidel silničního provozu je povin-
nost, k bezpečnosti ale patří také vzájemná ohledu-
plnost. Pak se na stezkách mohou pohybovat všich-
ni bezpečně,“ podotkl k instalaci tabulí primátor 
Jaroslav Vymazal. Na informačních tabulích jsou 
mimo pokyny pro cyklisty a chodce také upo-
zornění pro pejskaře, kteří venčením na cyklos-
tezkách ohrožují a omezují ostatní účastníky 
provozu. 

Umístění tabulí je preventivním opatřením a 
doplněním již stávajících informací umístěných 
u stezek. Na cyklostezce R04 u lávky jsou po-
dobným způsobem popsána jednoduchá pravi-
dla také pro bruslaře využívající cyklostezku. 

„Při výrobě informačních tabulí jsme se inspi-
rovali v jiných českých městech, kde podobně in-
formují například návštěvníky městských parků 
nebo právě cyklostezek,“ uvedl Pavel Šťastný, 
který má v Jihlavě na starosti cyklodopravu. 
Dodání a umístění tabulí přišlo asi na šest tisíc 
korun. Informovanost doplňují také strážníci 
městské policie, kteří uživatelům stezek vysvět-
lují základní zásady bezpečnosti provozu.

Cyklostezky jsou veřejný prostor, který mo-
hou všichni volně užívat, avšak za podmínek 
dodržovaní pravidel silničního provozu, sluš-
ného chovaní a zdravého rozumu. „Budování 
cyklostezek ve městech bývá velmi často ome-
zeno jednak prostorově, ale také fi nančně. To 
jsou důvody, proč jsou některé nové cyklostezky 
označeny jako smíšené, tedy umožňují společný 
provoz cyklistů a chodců,“ dodal Pavel Šťastný. 
 -lm-

POHYB NA CYKLOSTEZCE
   1. OHLEDUPLNOST - všichni uživatelé stezky by se měli vzájemně respektovat
   2. DODRŽOVÁNÍ PRA VIDEL - předvídejte a reagujte na změny v provozu na stezce
   3. DRŽTE SE VPRA VO - chodci i cyklisté, užívejte pravou stranu stezky
   4. NEBLOKUJTE STEZKU - skupiny nebo jednotlivci, neblokujte pohyb ostatním uživatelům
   5. PŘEDJÍŽDĚJTE BEZPEČNĚ - používejte signál rukou při změně směru jízdy
   6. PŘIZPŮSOBTE SVOU RYCHLOST - s ohledem na ostatní účastníky provozu 
   7. RESPEKTUJTE ZNAČKY - zejména křížení stezek a ostatních komunikací
   8. SVIŤTE - ve vlastním zájmu nejen za snížené viditelnosti
   9. UDRŽUJTE ČISTOTU - neodhazujte odpadky na stezku nebo do jejího okolí
 10.  OMEZTE VENČENÍ PSŮ - na stezce je venčení psů nebezpečné pro všechny
 Je hezké, když jsme na sebe ohleduplní. Díky za to.

Každý druhý odebral kompost

Cyklostezky mají nové informační tabule
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JIHLAVSKÉ KULTURNÍ LÉTO 2012
1. června

DEN DĚTÍ V ZOO JIHLAVA
Soutěže, výstavy, divadla, převážně pro školní 

kolektivy. Od 9.00 – 13.00 hodin. Pořadatel: Zoo 
Jihlava, www.zoojihlava.cz

NOC KOSTELŮ 2012
Otevření jihlavských kostelů: Kostel sv. Ignáce 

– Masarykovo náměstí. Otevřen 17.00 – 19.00. 
Program pro děti: Putování za světlem. Kostel 
sv. Jakuba – Jakubské náměstí. Otevřen 18.00 
– 24.00. Program: Mše svatá, Varhanní koncert, 
Komentovaná prohlídka kaple Bolestné Panny 
Marie, Jakubská chvilka poezie, Iuventus, Čtení z 
Bible, Zpěvy z Taizé. Kostel Povýšení sv. Kříže 
– Křížová ulice. Otevřen 18.00 – 24.00. Koncert 
vokálního souboru MANY MEN ve 22.00 hodin. 
Kostel apoštola Pavla – Dvořákova ulice. Ote-
vřen 18.00 – 24.00. Kostel sv. Ducha – Smetano-
vy sady. Otevřen 19.00 - 21.00 hod. - Večer chval. 
Program: uctívání Boha písněmi spolu se svědec-
tvími o osobních zkušenostech s Bohem. Infor-
mace: Centrum pro rodinu a sociální péči Vysoči-
na, Chlumova 3, www.centrumrodin.cz

Jean Claude Carriére: TERA SA
Carriére v tomto díle vytváří prostřednictvím 

sedmi různorodých postav obraz současného 
člověka v soukolí moderní civilizace. Komediál-
ní hříčka se odehrává v Paříži v jednom bytě s ta-
jemnou terasou. V tomto bytě se lidé setkávají a 
zároveň se míjejí, byt je jim chvilkovým útočištěm 
před vnějším světem a tajemství záhadné terasy se 
pomalu odhaluje. Horácké divadlo Jihlava, Velká 
scéna, 19.00 hodin, www.hdj.cz

VEČER DESKOVÝCH HER
Osadníci, Bang, Archam, Aktivity aj. Zacheus, 

klub pro volný čas, Komenského 20, ve 20.00 ho-
din, e-mail: frantisektichy@email.cz

1. června – 2. června 
AIKIDO WORKSHOP 
V sokolovně TJ Sokol Jihlava, Tyršova 12. Po-

řadatel: TJ Sokol Jihlava, www.sokol-jihlava.es-
tranky.cz

2. června 
DEN DĚTÍ S HITRÁDIEM VYSOČINA
Pořadatel: Rádio Vysočina, www.radiovysocina.

cz. Amfi teátr Březinovy sady, Malá scéna. Spolupo-
řadatelem akce je statutární město Jihlava. Začátek 
akce 13.00 - konec 18.00 hodin. Hlavní pódium: 
13.00 - dětská diskotéka s Milanem Řezníčkem, 
animační soutěže, škola Zumby, 14.00 - Kouzel-
ná školka s Michalem Nesvadbou, 14.45 - auto-
gramiáda Michala, 14.45 - taneční soutěže, 15.00 
- vystoupení dívčí skupiny 5angeles, 15.45 - kou-
zelník a klaun, 16.00 - taneční vystoupení Hotch 
Potch, 16.15 - šermířské vystoupení AD Infi nitum, 
16.30 – vystoupení Petr Bende, 17.00 - soutěže 
pro děti, 17.20 - Chůdadlo, vystoupení na chů-
dách, 17.45 - soutěže - předání horského kola, 
18.00 – zakončení. 

Doprovodný program, atrakce: skákací hrady, ko-
lotoče, houpačky. Pohádková cesta - cestou se plní 
úkoly u vodníka, u indiánů, včelky Máji a Vilíka, ča-
rodějnice atd., balónky, sladkosti, posezení s občer-
stvením, ukázky šermířů, dobové zbraně, kostýmy, 
ohnivá show, škola šermu, hadi, ukázky policejních 
praktik - Policie ČR, psovodi, hasičská technika - 
Hasiči ČR, soutěž o super horské kolo, vyhlídkové 
lety vrtulníkem, výtvarné dílny DDM, škola Zum-
by. 

Vstup na celou akci je ZDARMA.
Vyhlídkové lety vrtulníkem bude zabezpečovat 

fi rma Heli-Czech s.r.o. od 12 hodin do soumraku. 
Heliport připraven na pozemku vedle OD Tesco. 
Cena za osobu činí 499 Kč/let (věk nerozhoduje). 
Zájemci o let se hlásí přímo na místě. Šťastný let!

DEN DĚTÍ – TAJEMNÉ PROHLÍDKY 
V JIHLAVSKÉM PODZEMÍ
Tajemné prohlídky s urozeným rytířem Davi-

dem z Kocensteinu v 14, 15, 16 hodin. Pořada-
tel: Georgii Agricola, o. s., www.agricola.cz

Jean Claude Carriére: TERA SA
Divadelní představení.Horácké divadlo Jihlava, 

Velká scéna, 19.00 hodin, www.hdj.cz

3. června 
DEN DĚTÍ V ZOO JIHLAVA
Aktivity nejen pro děti v areálu zoo. Od 10:00 

– 16:00 hodinPořadatel: Zoo Jihlava, www.zoo-
jihlava.cz

4. června 
Lewis Carroll: ALENKA  V ŘÍŠI 
ZA ZRCADLEM
Koho nezajímá, co se opravdu skrývá za zrca-

dlem? Co když je tam úplně jiný svět než ten, 
ve kterém stojíme? Důležité je nebát se a tiše s 
Alenkou prostoupit tím zrcadlem… A hned 
zjistíme, že ten svět „tam“ je trochu převrácený 
vzhůru nohama a žijí tam bytosti, které se občas 
objeví v našich snech. Kam taky jinam by mizely. 
Mají tam sice jiná pravidla i čas tam běží trochu 
jinak, ale to pochopí každý, kdo trochu sní. Ho-
rácké divadlo Jihlava, Velká scéna, 10.00 hodin, 
www.hdj.cz

5. června 
JIHLAVA VE FOTOGRA FIÍCH III.
Přednáší akad. mal. Martin Kos. Přednáška v 

Muzeu Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55, 
htt p://muzeum.ji.cz

Bett y Comden - Adolph Green: 
ZPÍVÁNÍ V DEŠTI
Dějištěm této bláznivé, optimistické i roman-

tické komedie o počátcích zvukového fi lmu, kdy 
mnohá fi lmová studia hledala způsob, jak zachrá-
nit kariéru svých odporně pištících a špatně mlu-
vících hvězd němého fi lmu, je Hollywood druhé 
poloviny dvacátých let. Výtečné swingové me-
lodie a brilantní stepařská čísla jsou základním 
stavebním kamenem této hudební show.Horácké 
divadlo Jihlava, Velká scéna, 19.00 hodin, www.
hdj.cz

80 DOPISŮ
Film s besedou. Muž, žena, dítě – i na dálku 

jsou stále spolu, ale násilné rozdělení rodiny je 
nenormální stav. Subjektem fi lmového vyjád-
ření je chlapec, zjitřený pohled bez nánosu zku-
šenosti a zároveň iniciace v průběhu jediného 
dne – fi lmu. Je to den, ve kterém jinoch nahlíží 
do dospělosti a překonává strach. Jeho maminka 
se pohybuje v zostřeném denním režimu, v roz-
plánování dne hodinu po hodině. Taková je její 
bojová situace. Právě je na cestě, syn ji na té ces-
tě dostihne, ale ona musí samostatně konat, aby 
společně dosáhli úplnosti. Režisér Václav Kadrn-
ka čerpá ve svém celovečerním debutu z vlast-
ních zážitků. (Festival nad řekou). DIOD, diva-
dlo otevřených dveří, Tyršova 12, v 19.30 hodin, 
www.diod.cz

6. června 
DOBRODRUŽSTVÍ HASTRMANA 
TATRMANA 
Pohádkový muzikál pro děti MŠ, ZŠ hraje DS 

Julie Jurištové Praha. Divadlo Na Kopečku, Br-
něnská 54 v 8.30 a 10.00 hodin, www.plj.cz

Jean Claude Carriére: TERA SA
Divadelní představení.Horácké divadlo Jihlava, 

Velká scéna, 19.00 hodin, www.hdj.cz

REVIZOR
Činoherní studio Ústí nad Labem. Gogolův Re-

vizor umožňuje částečně si ulevit smíchem skrze 
slzy z pocitu, když si uvědomíme, jak málo může-
me ovlivňovat a kultivovat naší vrchnost, a snad 
nám k tomu ještě dává pocit, že v tom nejsme sa-
mi. A protože vrchnost zůstává ve svých neřestech 
po století ve specifi ckých bodech stále stejná, jeví 
se Gogolova hra, napsaná v roce 1836, nesmrtel-
nou. V hlavní roli se objeví jihlavský rodák Marek 
Pospíchal. DIOD, divadlo otevřených dveří, Tyr-
šova 12, v 19.30 hodin, www.diod.cz

7. června 
CYKLOVÝLET PO TRA SÁCH 
STŘÍBRNÉHO POMEZÍ
Průvodcem bude odborník na cykloturistiku a 

cykloznačkař Klubu českých turistů pan Stanislav 
Balík. Během cesty objevíme krásy Vysočiny a ta-
ké se dozvíme spoustu zajímavých informací ne-
jen o cyklotrasách na Jihlavsku. Sraz je každý lichý 
čtvrtek v 16.30 hodin u patníku č. 13 na Křižíkově 
ulici. Délka výletu cca 20-25 km. Cílem výletu je 
pomoci s propagací Stříbrného pomezí a vyzkou-
šet si tento unikátní systém značení přímo v teré-
nu. Pořadatel: statutární město Jihlava a Klub čes-
kých turistů, www.stribrnepomezi.eu

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SÍDLA KRA JE 
VYSOČINA
Žižkova ul. 57, Jihlava. Celodenní program pro 

všechny generace od 9:30 – 15:00 hodin. Pořádá: 
Kraj Vysočina, www.kr-vysocina.cz

SLAVNOSTNÍ AKA DEMIE DDM 
Divadlo Na Kopečku, Brněnská 54 v 17.00 ho-

din, www.plj.cz a www.ddm.ji.cz

Jean Claude Carriére: TERA SA
Divadelní představení. Horácké divadlo Jihlava, 

Velká scéna, 19.00 hodin, www.hdj.cz

HRA JEME A ZPÍVÁME V RA DNIČNÍM 
PIVOVARU
Zazpívejte si s jihlavskou kapelou „Jak chceš“ od 

folku až po lidovky, i písničky na přání. Vstupné: 
zdarma. Klubová scéna v Radničním pivovaru, Ma-
sarykovo náměstí 66/67, od 19:00 hod. Pořadatel: 
Fabes s.r.o. Více info: www.radnicni-jihlava.cz

Koncert festivalu Hudba tisíců – Mahler 
Jihlava 2012 
Sylvie Bodorová: MOJŽÍŠ, ORA TORIUM 
NA TEXTY STARÉHO ZÁKONA
Vladimír Čech, Jan Šťastný – recitace, Kateřina 

Šmídová, Ivan Kusnjer, Josef Zedník – zpěv, Praž-
ský fi lharmonický sbor, Dětský pěvecký sbor Zvo-
neček Jihlava, Moravské fi lharmonie Olomouc, 
Petr Vronský – dirigent.Vstup 250 Kč, (důchodci 
a studenti 50% sleva). Předprodej vstupenek: TIC 
Jihlava, Masarykovo náměstí 2, tel. 567 167 158.
Pořadatel: OS Mahler 2000 – společnost Gustava 
Mahlera, www.mahler2000.cz Kostel Povýšení 
sv. Kříže, 20.00 hodin.

8. června 
ČERVNOVÝ JARMARK 
Masarykovo náměstí. Pořadatel: Služby měs-

ta Jihlavy, kontakt: Libor Paúr, tel. 777 719 639, 
www.smj.cz.

Lewis Carroll: 
ALENKA  V ŘÍŠI ZA ZRCADLEM
Divadelní představení – pohádka.Horácké diva-

dlo Jihlava, Velká scéna, 10.00 hodin, www.hdj.cz

OSTATNÍ HŘIBOVITÉ HOUBY
Přednáška Mykologického klubu Jihlava. Muzeum 

Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55, htt p://mu-
zeum.ji.cz

 (Pokračování na str. 15)



(Pokračování ze str. 14)
9. června 

DOBRONÍNSKÝ KOSOČTVEREC
Soutěž veteránů. Čas: od 10–13 hodin. Trasa: 

Dobronín, Polná, Jihlava – náměstí, pivovar, Smrčná, 
Úsobí, Štoky, Dobronín. Ředitel soutěže: Petr Kunst, 
tel. 775 667 825, e-mail: Kunstak@seznam.cz. Po-
řadatel: Autoklub Dobronín, htt p://autoklubdob-
ronin.unas.cz/

TOUR DE KIDS
Seriál cyklistických závodů pro děti. Masarykovo 

náměstí. Program: 11.00–13.30 Registrace účast-
níků, 13.00 Zahájení programu (moderátorka Míša 
Nosková), 13.20 Klaun Čiko, 14.00 START ZÁVO-
DU, 16.00–17.00 Vyhlášení vítězů. Startovné 80 Kč 
při registraci na www.tourdekids.cz. Při platbě na 
místě 100 Kč. Vstup na akci zdarma. Pořadatel: Alfa 
Events, s.r.o.

9. června – 10. června
Dřevorubecké závody EUROJACK
Závod se bude konat v areálu Amfi teátr Březinovy 

sady v Jihlavě.
Sobota 9. 6. 
13:00 - Začátek kvalifi kace - cca 20 dřevorubců 

předvede své umění ve snaze dostat se mezi 10 po-
stupujících do nedělního fi nále, cca 16:10 - Vyhláše-
ní výsledku kvalifi kace, 16:15 - TGB - závod v házení 
sekerou, 17:00 - SIP Protection Powersaw - motoro-
vé pily o obsahu 250 ccm a výkonu až 70 koní, 18:00 
– Koncert bez hranic.

Neděle 10. 6. 
13:00 - Představení fi nalistů a zahájení závodu, cca 

18:00 - Vyhlášení výsledků. Pořadatel: Timber ZZ 7 
a statutární město Jihlava, generální partner je SML 
Jihlava s.r.o., partneři závodu jsou Husqvarna, ERA , 
Tuatahi racing axes, SIP Protection, TGB, Agroles 
s.r.o. a mediální partneři Deník a rádio Beat. Více in-
formací na www.eurojack.cz

9. června 
FESTIVAL MINIPIVOVARŮ 
- JIHLAVSKÉ PIVNÍ PÁBENÍ
2. ročník festivalu minipivovarů - přehlídka tradič-

ního českého řemesla, kde budete moci ochutnávat a 
porovnávat desítky druhů pivních speciálů z produk-
ce malých pivovarů. Vstupné: do 17:00 hod. zdarma, 
po 17:00 hod. vstupné 100 Kč. Amfi teátr Březinovy 
sady od 13:00 hod. Pořadatel: Jihlavský cech právo-
várečníků a vinárníků o. s. Více info: Facebook – Jih-
lavské pivní pábení nebo v kalendáři akcí na www.
radnicni-jihlava.cz

KONCERT BEZ HRA NIC
Amfi teátr Březinovy sady Jihlava, začátek v 18.00, 

konec ve 24.00 hodin. Vstupné: 100 Kč.Účinkující: 
18.00 Skip Wilkins Singers, 19.30 Monika Načeva 
+ Justin Lavash, 21.00 Tony Ducháček & Garage, 
23.00 Pozdní sběr. Koncert bez hranic probíhá letos 
společně s akcemi Eurojack – evropské závody v dře-
vorubectví a s Jihlavským pivním pábením. Pořada-
tel: AlternativaPro, o. s., www.alternativapro.cz

4. HVĚZDICOVÝ POCHOD NA ČEŘÍNEK
Pořadatel: KČT Čeřínek, dvoustovka, pěší. Trasy: 

5–20 km. Start: libovolný, cíl: 15.00 hod. turistic-
ká chata na Čeřínku. Kontakt: Jiří Veselý, Horní 31, 
586 01 Jihlava, tel. 604 456 475, e-mail: jves31@se-
znam.cz

Bett y Comden - Adolph Green: 
ZPÍVÁNÍ V DEŠTI
Výtečné swingové melodie a brilantní stepařská 

čísla jsou základním stavebním kamenem této hu-
dební show. Horácké divadlo Jihlava, Velká scéna, 
19.00 hodin, www.hdj.cz

10. června 

PĚVECKÉ SDRUŽENÍ CAMPANULA 

JIHLAVA
Sakrální hudba u minoritů
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Jihlavě v 19.30 

hodin. Pavel Jirák, sbormistr. Pořádá Pěvecké sdruže-
ní Campanula Jihlava, www.campanulajihlava.cz

11. června 
SETKÁNÍ S MELODIÍ
Gotická síň jihlavské radnice v 18 hodin. Program 

koncertu je sestaven z krátkých skladeb různých žán-
rů a období tak, aby doplňoval atmosféru pohody 
téměř letního podvečera. Jako host vystoupí dívčí 
pěvecký sbor „Whoopiensemble“ z rakouského Ybb-
su. Vstupné: 100/50 Kč. Pořadatel: JSPS Melodie, 
htt p://melodiejihlava.cz

KA VÁRNA KOUZEL
Magic Club Jihlava ve spolupráci s Kavárnou Mu-

zeum připravil komorní kouzelnické představení ne-
jen pro děti. Přijďte s přáteli na šálek kávy a my vás 
budeme bavit přímo u vašeho stolu. Kouzla se bu-
dou dít přímo před vámi! Rezervujte si včas svůj stůl 
– kapacita kavárny je omezena. Vstupné: dobrovol-
né. Kavárna Muzeum, Masarykovo náměstí 55, od 
18:00 hod. Pořadatel: Magic Club Jihlava. Více info: 
www.magicclubjihlava.wz.cz.

12. června 
DEN S POLICIÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Letiště Henčov, od 9–13 hodin. Pro návštěvníky 

bude připraven bohatý program složený ze zajíma-
vých ukázek složek integrovaného záchranného sys-
tému Kraje Vysočina a jimi používané techniky. Od 
14 hodin program pokračuje na Masarykově náměs-
tí – koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR.Poř-
ádá Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina. Akce 
se koná pod záštitou primátora statutárního města 
Jihlavy.

Jean Claude Carriére: TERA SA
Divadelní představení. Horácké divadlo Jihlava, 

Velká scéna, 17.00 hodin, www.hdj.cz

15 LET V DÁMSKÝCH ŠATECH
Nový pořad travesti skupiny Screamers. Přijďte 

oslavit 15. narozeniny s vaší oblíbenou skupinou. 
Divadelní sál DKO Jihlava v 19.00 hodin. Pořadatel: 
DKO s.r.o. Jihlava, www.dko.cz

MAH HUNT
Soubor DOT504. „Žiji ve světě bez zvířat, postrá-

dám jejich pravidla.“ V tomto duetu se dva lidé roz-
hodli zažít lov. Jak bude vypadat, závisí na tom, jaká 
pravidla budou nastolena. DIOD, Divadlo otevře-
ných dveří, Tyršova 12, v 19.30 hodin, www.diod.cz

13. června 
STŘEDNÍ ASIE
Cestovatelské promítání pořádá Katedra cestovní-

ho ruchu VŠPJ, www.vspj.cza cestovatelský klub Jih-
laVANDR. Vstup zdarma. Vysoká škola polytechnic-
ká Jihlava, Tolstého 16, od 18:00 hodin v učebně P3 
(P4).

Jean Claude Carriére: TERA SA
Divadelní představení.Horácké divadlo Jihlava, Vel-

ká scéna, 19.00 hodin, www.hdj.cz

Koncert festivalu Hudba tisíců 
– Mahler Jihlava 2012
CHRISTOPH DEMANTIUS 
a válečná hudba vrcholné renesance
Octopus Pragensis, um. vedoucí Petr Daněk. Vstup 

120 Kč (důchodci a studenti 50% sleva). Předprodej 
vstupenek: TIC Jihlava, Masarykovo náměstí 2, tel. 
567 167 158. Pořadatel: OS Mahler 2000 – společ-
nost Gustava Mahlera, www.mahler2000.cz. Velká 
gotická síň radnice, Jihlava, 19.00 hodin.

ON AIR
Divadlo T.E.J.P. Visutá klaunerie s užitím masek, 

pozemní akrobacie a cirkusové hrazdy. „Hollywood-
ská story z Vysočiny“ vypráví s humorem a nadsáz-
kou o dnešním mediálním světě, o bulváru, který se 
dotýká celebrit, novinářů i „obyčejných lidí“. S nad-
hledem o soukromí - jako obchodním artiklu. DI-
OD, Divadlo otevřených dveří, Tyršova 12, v 19.30 
hodin, www.diod.cz

14. června 
NA KOLE DĚTEM
Sportovní projekt na podporu onkologicky ne-

mocných dětí. Třebíč – Telč – Jihlava – Pelhřimov 
– Tábor. Akce na Masarykově náměstí s Josefem 
Zimovčákem (vedoucí projektu) v 11.30 hodin, e-
mail: zimovcak@nakoledetem.cz, www.nakole-
detem.cz. K poslechu hraje hudební skupina Band 
007. Partnerem je statutární město Jihlava.

JAPONSKO 
Exotická země očima českého hudebníka a jihlav-

ského rodáka Daniela Forró, který zde dlouhodobě 
žije. V 17.00 hodin v Městské knihovně Jihlava, Hlu-
boká 1, www.knihovna-ji.cz

KONCERT PS FOERSTER 
Od 18.00 hodin v gotické síni jihlavské radnice. 

Pořadatel: TJ Sokol Jihlava, www.sokol-jihlava.est-
ranky.cz

Jean Claude Carriére: TERA SA
Divadelní představení.Horácké divadlo Jihlava, Vel-

ká scéna, 19.00 hodin, www.hdj.cz

15. června 
CYKLOBĚH ZA ČR BEZ DROG 2012
Trasa letošního dvanáctidenního Cykloběhu vede 

přes 36 měst Čech a Moravy. Celkem trasa čítá 1.300 
kilometrů. Tým 8–10 cyklistů-běžců, kteří sami žijí 
život bez drog, urazí tuto vzdálenost za 12 dní. Čeká 
na ně průměrná denní vzdálenost 130 kilometrů. Do 
Jihlavy přijedou 15. 6. Na kraji města seskočí z kola a 
doběhnou na Masarykovo náměstí. V 12:30 hodin – 
setkání s primátorem města Jihlavy a náměstky. Pro-
pagační akce na Masarykově náměstí. Poté pokračují 
dál směrem na Pelhřimov. Pořadatel: Řekni NE dro-
gám – řekni ANO životu, www.rekninedrogam.cz

30. BĚH OKOLO RUDNÉHO
Start: dolní stanoviště sjezdovky Rudný, 17.30 hod. 

Pořadatel: Běžec Vysočiny, 
htt p://bezecvysociny.cz/

15. června – 16. června 
DEN JEŽKA  
Dvoudenní pivovarské slavnosti, hudba, dopro-

vodný program, občerstvení. 15. 6. v 17.00 hodin, 
Pivovar Jihlava, vstupné 90 Kč. Metanoon, Rockle, 
Major Major, Visací zámek. 16. 6. ve 12.00 hodin, Pi-
vovar Jihlava, vstupné 150 Kč. Morava, Václav Nec-
kář a Bacily, Vilda Čok a By Pass, Tlustá Berta,Vítko-
vo kvarteto, Mňága a Žďorp, Koncert jihlavských 
rockových legend, Zatrestband. Pořadatel: Pivo-
vary Lobkowicz, www.pivovar-jihlava.cz

15. června 
Terry Pratchett  - Stephen Briggs: 
SOUDNÉ SESTRY
Pratchett ovy příběhy, oplývající vynikajícím 

smyslem pro sarkastický humor a drama, nás při-
vádějí na „Zeměplochu“, která je placatá a putuje 
vesmírem na zádech obrovské želvy. Jeho díla jsou 
parodií na současný svět a Soudné sestry jsou vlast-
ně parodií na Shakespearovu tragédii Mackbeth, s 
jehož postavami se v díle setkáváme. V této nepřed-
stavitelné a neodolatelné komedii se však do krá-
lovské politiky Zeměplochy zamíchají tři hodné ča-
rodějky, které chtějí, aby na trůn usedl ten správný 
král…Horácké divadlo Jihlava, Velká scéna, 19.00 
hodin, www.hdj.cz

 (Pokračování na str. 16)
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16. června 
31. BEDŘICHOVSKÁ 50
Pořadatel: KČT Bedřichov Jihlava, pěší, cyklo. 

Trasy: pěší 15–50 km, cyklo 30–100 km. Start: 
6.00–13.00 hod. ATC Pávov u Jihlavy, 6.00–9.30 
hod. hl. n. ČD Jihlava. Kontakt: Jiří Fuxa, Gorkého 
3, 586 01 Jihlava, tel. 721 686 563.

TAJEMNÉ PROHLÍDKY 
V JIHLAVSKÉM PODZEMÍ
Tajemné prohlídky s urozeným rytířem Davidem 

z Kocensteinu v 14, 15, 16 hodin. Pořadatel: Geor-
gii Agricola, o. s., www.agricola.cz

STREET BUSTERS SUMMER 
PROMO SHOW
Tradiční promo show je určena rodičům, zná-

mým, ale i široké veřejnosti. Představí se přes 250 
členů klubu od čtyřletých dětí až po dospělé. Spo-
lečenský sál DKO Jihlava v 15.00 a 18.00 hodin. 
Pořadatel: Taneční klub Street Busters o. s., www.
street-busters.cz

LETNÍ KLAVÍRNÍ SETKÁNÍ ŽÁKŮ KŠJ 
Koncert žáků a studentů MgA. Hany Paštykové 

z Klavírní školy Jihlava. Od 16.00 hodin v EXITu 
112, Červený Kříž 252. Pořadatel: Klavírní škola 
Jihlava, Na Stoupách 22a, www.klavirniskola.cz

Jean Claude Carriére: TERA SA
Divadelní představení. Horácké divadlo Jihlava, 

Velká scéna, 19.00 hodin, www.hdj.cz

PROMĚNNÁ + FOUND & LOST 
T. Lenerová, E. Ganz (CZ/ISR) + Vertedance-

Proměnná je příběh o dvou lidech, kteří se míjí, 
někdy jsou si velmi blízko a jindy zas na míle vzdá-
leni. Je mezi nimi něco stálého, co nepodléhá neu-
stálé proměně? Do jaké míry je jejich vztah tvořen 
vzpomínkami na minulost, plány do budoucna a 
jaký je skutečně právě teď? Found and lost je fyzic-
ká, poetická a humorná choreografi e pro dvě silné 
ženy. To, co dáte, také dostanete zpět. Hlas matky 
se vrací až do doby, než se rozhodnete vyrůst nebo 
zestárnout. Jediná věc, kterou máte pod kontrolou, 
jste vy sami…DIOD, divadlo otevřených dveří, 
Tyršova 12, v 19.30 hodin, www.diod.cz

17. června 
NA KOLE PO STOPÁCH GUSTAVA 
MAHLERA 
Cyklojízda po trase Kaliště u Humpolce – Jihla-

va. Pořadatel: OS Mahler 2000 – společnost Gus-
tava Mahlera, www.mahler2000.cz ve spolupráci 
s KČT Vysočina, o. s. a statutárním městem Jihla-
va. Slavnostní start v 10.00 hodin před penzionem 
Gustav Mahler v Kalištích u Humpolce. (Pro zá-
jemce odjezd autobusu z Jihlavy do Kaliští v 8.30 
hodin z parkoviště proti bývalé staré nemocnici v 
ul. tř. Legionářů, nakládání kol od 8.15 hodin. Cíl 
cyklojízdy bude v TIC Jihlava, Masarykovo náměs-
tí 2, kde si účastníci vyzvednou v době od 12–17 
hodin pamětní list a dárek od statutárního města 
Jihlavy.

KRA JSKÝ PŘEBOR ŽACTVA V ATLETICE
Souboje o tituly přeborníků Kraje Vysočina v žá-

kovských kategoriích. Stadion v ulici Na Stoupách 
od 10 hodin.Pořadatel: Občanské sdružení „ATLE-
TIKA “, www.atletikajihlava.cz

18. června 
Michael Junášek: TRPASLÍCI A SNĚHURKA 
Rozverná adaptace klasické pohádky okořeněná 

půvabnými písničkami má všechny předpoklady 
být příjemným představením nabízejícím dostatek 
radosti a potěšení dětem i dospělým. (náhrada za 
16. 4.) Horácké divadlo Jihlava, Malá scéna, 9.00 a 
10.30 hodin, www.hdj.cz

19. června 
Jean Claude Carriére: TERA SA
Divadelní představení. Horácké divadlo Jihlava, 

Velká scéna, 17.00 hodin, www.hdj.cz

Ozvěny ekofi lmu – BAMA A ZTRA CENÉ 
GORILY
Čtvrtý z cyklu ekofi lmu v zoo sleduje kamerun-

ského opatrovníka zvířat Bamu při jeho snaze na-
lézt ve volné přírodě jedny z nejohroženějších lido-
opů na světě – gorily nížinné nigerijské. Začátek v 
18:00 hodin ve vzdělávacím centru PodpoVRCH 
v Zoo Jihlava (vedle hlavní pokladny u parkoviště 
zoo).Vstup zdarma. Pořadatel: Zoo Jihlava, www.
zoojihlava.cz

GYMNASTICKÝ DEN
Tradiční akce, kterou si nenechá ujít žádný milov-

ník moderní gymnastiky. V ukázkách všech složek 
uvidíte pódiové i sólové skladby. Prodej vstupenek: 
Obchod s ponožkami, Mrštíkova 8, Jihlava, tel. 603 
817 662. Vstupné: 80 Kč. Pořadatel: Oddíl mo-
derní gymnastiky SK Jihlava. Divadelní sál DKO v 
18.00 hodin.

JAZZ do Jihlavy: PETRA  VLKOVÁ TRIO
Petra Vlková je mladá a krásná jazzová zpěvačka s 

vlastní kapelou. Její hudba se stylově pohybuje mezi 
jazzem, popem a soulem. V repertoáru má jak vlast-
ní skladby, tak jazzové standardy, a také slavné popo-
vé písně, které se ale vždy snaží se svými hudebníky 
uchopit po svém… Jejím novým projektem je také 
Beatles In Jazz. Vstupné: zdarma. Letní zahrádka Ka-
várny Muzeum, Masarykovo náměstí, od 19:00 hod. 
V případě nepříznivého počasí se koncert přesouvá 
do Kavárny Muzeum. Pořadatel: Fabes s.r.o. Více in-
fo: Facebook – Kavárna Muzeum Jihlava.

Koncert festivalu Hudba tisíců – Mahler 
Jihlava 2012
RONDO CAPRICCIOSO 
J. S. Bach, N. Paganini, J. Brahms, A. Dvořák, Z. 

Fibich. Jakub Junek – housle, Kristina Fialová – vi-
ola, Miroslav Sekera – klavír. Pořadatel: OS Mahler 
2000 – společnost Gustava Mahlera, www.ma-
hler2000.cz. Vstup 90 Kč (důchodci a studenti 50% 
sleva). Předprodej vstupenek: TIC Jihlava, Masa-
rykovo náměstí 2, tel. 567 167 158. Velký sál hotelu 
Gustav Mahler, Jihlava, 19.00 hodin.

DAVID DRÁBEK - ŠVÉDSKÝ STŮL
DS NUM, činohra. Tragédie o třech chodech.

POLICISTA: Jste klasifi kován jako člověk? KOR-
BEN DALLAS: Rozhodně ne. Jsem maso na špejli. 
(z fi lmu Pátý element) Režie: Zdeněk Stejskal. DI-
OD, Divadlo otevřených dveří, Tyršova 12, v 19.30 
hodin, www.diod.cz

20. června 
Jean Claude Carriére: TERA SA
Divadelní představení. Horácké divadlo Jihlava, 

Velká scéna, 19.00 hodin, www.hdj.cz

21. června 
CYKLOVÝLET PO TRA SÁCH 
STŘÍBRNÉHO POMEZÍ
Průvodcem bude odborník na cykloturistiku a 

cykloznačkař Klubu českých turistů pan Stanislav 
Balík. Během cesty objevíme krásy Vysočiny a ta-
ké se dozvíme spoustu zajímavých informací ne-
jen o cyklotrasách na Jihlavsku. Sraz je každý lichý 
čtvrtek v 16:30 hodin u patníku č. 13 na Křižíko-
vě ulici. Délka výletu cca 20-25 km. Cílem výletu 
je pomoci s propagací Stříbrného pomezí a vy-
zkoušet si tento unikátní systém značení přímo v 
terénu. Pořadatel: statutární město Jihlava a Klub 
českých turistů, www.stribrnepomezi.eu

FARMÁŘSKÉ TRHY
Na farmářských trzích budou k dostání regio-

nální produkty, speciality a vše, co souvisí s hos-

podařením na farmě. Pořadatel: Ekoinfocentrum, 
www.ekoinfo.ecn.cz. Masarykovo náměstí.

„VÍTÁNÍ LÉTA“
V parčíku před sídlem Svazu důchodců Karolíny 

Světlé 11, v 14.00 hodin. Pořádá místní organizace 
Svazu důchodců. K poslechu a tanci hraje skupina 
„Sádlo v pohybu“. Vstupné dobrovolné.

OKUHEPA, AFRIKA 
Netradiční putování Afrikou s rodinou Márů 

nejen o tom, že cestovat se dá i s invalidním vozí-
kem. Začátek v 18:00 hodin ve vzdělávacím cen-
tru PodpoVRCH v Zoo Jihlava (vedle hlavní po-
kladny u parkoviště zoo)Vstup zdarma. Pořadatel: 
Zoo Jihlava, www.zoojihlava.cz

Bett y Comden – Adolph Green: 
ZPÍVÁNÍ V DEŠTI
Výtečné swingové melodie a brilantní stepařská 

čísla jsou základním stavebním kamenem této hu-
dební show. Horácké divadlo Jihlava, Velká scéna, 
19.00 hodin, www.hdj.cz

22. června 
„MÉDIA – DOBRÝ SLUHA, ZLÝ PÁN 
aneb o práci a odpovědnosti novináře“
S Josefem Pazderkou, redaktorem zahraniční 

redakce České televize, o jeho zkušenostech jako 
zpravodaje České televize v Rusku (2006–2010), 
jako vedoucího humanitární mise v Čečensku 
(2000 a 2001) nebo třeba jako pracovníka Člo-
věka v tísni (1999-2004), organizace věnující se 
humanitární a rozvojové pomoci.Pro studenty a 
veřejnost pořádá Gymnázium Jihlava, www.gym-
nazium.ji.cz Předběžné přihlášky: lindatalacko-
va@etickavychova.info Vstup volný. Gymná-
zium Jihlava, Jana Masaryka 1, přízemí, zasedací 
místnost, od 10:00–11:40 hodin.

Jean Claude Carriére: TERA SA
Divadelní představení. Horácké divadlo Jihlava, 

Velká scéna, 19.00 hodin, www.hdj.cz

23. června 
JIHLAVA´S NOT DEAD 2 ANEB PUNKÁČI
POMÁHAJÍ DĚTEM
Charitativní festival. Amfi teátr Březinovy sady a 

Malá scéna, 13.00 hodin. E!E, Plexis, Aft , Houba, 
Th e Fialky, Nežfaleš, Mad Pigs, Mimoritmus, Cli-
max, Totální Nasazení. Vstup: 100 Kč. Aft er par-
ty na Šalšaku: akusticky zahraje Houba a Tom77. 
Pořadatel: David Pik. Facebook: JIHLAVA´S 
NOT DEAD 2.

Jean Claude Carriére: TERA SA
Divadelní představení.Horácké divadlo Jihlava, 

Velká scéna, 19.00 hodin, www.hdj.cz

JIHLAVA´S NOT DEAD 2 
ANEB PUNKÁČI POMÁHAJÍ DĚTEM
Charitativní festival. Amfi teátr Březinovy sady a 

Malá scéna, 13.00 hodin. E!E, Plexis, Aft , Houba, 
Th e Fialky, Nežfaleš, Mad Pigs, Mimoritmus, Cli-
max, Totální Nasazení. Vstup: 100 Kč. Aft er par-
ty na Šalšaku: akusticky zahraje Houba a Tom77. 
Pořadatel: David Pik. Facebook: JIHLAVA´S 
NOT DEAD 2.

Terry Pratchett  - Stephen Briggs: 
SOUDNÉ SESTRY
Divadelní představení.Horácké divadlo Jihlava, Vel-

ká scéna, 19.00 hodin, www.hdj.cz

24. června 
POUŤ KE SVATÉMU JÁNU
Průvod jihlavských havířků od ZŠ Křížová ke kos-

telíku sv. Jána Křtitele. Celodenní program přede-
vším pro děti – pohádky Teátru Víti Marčíka apod. 
Pořadatel: Jihlavský havířský průvod, Ing. Milan Ko-
lář, htt p://pruvod.rohozna.net

 (Pokračování na str. 17)
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JIHLAVSKÉ KULTURNÍ LÉTO 2012
(Dokončení ze str. 16)

25. června 
Koncert festivalu Hudba tisíců – Mahler 
Jihlava 2012
Gustav Mahler: 
PÍSNĚ POTULNÉHO TOVARYŠE
George Gershwin: 
AMERIČAN V PAŘÍŽI
Antonín Dvořák: 
SYMFONIE Č. 9 „Z NOVÉHO SVĚTA“
Carrie Hennessey – soprán, Napa Valley Youth 

Symphony (USA), Ming Luke – dirigent. Pořada-
tel: OS Mahler 2000 – společnost Gustava Mahle-
ra, www.mahler2000.cz Vstup 200 Kč (důchodci 
a studenti 50% sleva). Předprodej vstupenek: TIC 
Jihlava, tel. 567 167 158 a DKO Jihlava, tel. 567 307 
745. DKO Jihlava, 19.00 hodin.

26. června
ŽÍT PRO LÁSKU
Přednáška v rámci cyklu „Ke zdraví jsem zrozen“. 

Přednese dietolog a životní trenér Sam Fujera, www.
samfujera.estranky.cz Natural Centrum, náměstí 
Svobody, v 18 hod. Vstupné 100 Kč.

27. června – 1. července 
JIHLAVSKÁ POUŤ
Svatojánské veselí s pouťovými atrakcemi a cukro-

vou vatou na Masarykově náměstí. Pouťové atrakce 
budou provozovány: 27. a 28. 6. od 9 - 20 hodin, 29. 
a 30. 6. od 9 - 24 hodin, 1. 7. od 9 - 20 hodin (tj. doba 
konání poutě), Pořadatel: František Hubený, tel. 728 
481 712.

29. června 
ZAHÁJENÍ KULTURNÍHO LÉTA 
V PIVOVARU JIHLAVA
Pivovar Jihlava v 18.00, vstupné 150 a 200 Kč. 

Koncert hudební legendy s hosty. Zuzana Michno-
vá, Oskar Petr a Petr Kalandra Memory Band.
Koncert skupin Madame Butt erfl y, Traffi  c Jam Blues 
Band. Pořadatel: Pivovary Lobkowicz, www.pivo-
var-jihlava.cz

29. června – 1.  července
55. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ 
JIHLAVA 2012 
Nejprestižnější festival v oboru sborového zpěvu 

a jeden z nejstarších hudebních festivalů s nepře-
rušenou tradicí v ČR. Festivalu se tradičně účastní 
nejlepší české pěvecké sbory a několik zahranič-
ních hostí. Festival je doplněný o soutěž komor-
ních pěveckých sborů a Ateliér. Letos se festiva-
lové dění novinkově koná na více místech Jihlavy. 
Pořadatelem festivalu je Společnost pro FSU, o. s. 
a NIPOS ARTAMA Praha. Info na www.fsujihla-
va.com.

pátek 29. 6. 2012
19:00 1. festivalový koncert - kostel Povýšení 

sv. Kříže Chorus Ostrava, Obilič Bělehrad, Küh-
nův smíšený sbor Praha, Nová česká píseň Plzeň, 
Filharmonie G. Mahlera

sobota 30. 6. 2012
10:00 soutěž komorních pěveckých sborů 

- Dům kultury, Tolstého 2, Jihlava (vstup zdar-
ma)10:00 - 10:20 - Kvítek Dačice 10:20 - 10:40 - 
DKS UJEP Ústí n./L. 10:40 - 11:00 - Canticorum 
Havířov 11:00 - 11:20 - přestávka 11:20 - 11:40 - 
VOSK Praha 11:40 - 12:00 - Cantuta Praha 12:00 
- 12:20 - Cantica Laeticia Zlín12:20 - 12:40 - pře-
stávka 12:40 - 13:00 - FONS Žďár n./S. 13:00 - 
13:20 - Basové G Vsetín 13:20 - 13:40 - VUS Par-
dubice 15:00 Koncert na hradbách ul. Matky 
Boží (vstup zdarma) 19:00 2. festivalový kon-
cert - Dům kultury, Tolstého 2, Jihlava 

vyhlášení výsledků 11. Mezinárodní skladatelské 
soutěže Jihlava 2012

vyhlášení výsledků soutěže komorních pěvec-
kých sborů

vystoupení vítězů
Piccolo coro Praha, Akateeminen Laulu Helsinky
neděle 1. 7. 2012
10:00 3. festivalový koncert - Park Gustava Ma-

hlera, Jihlava (vstup zdarma) Canticorum Havířov, 
Obilič Bělehrad, Akateeminen Laulu Helsinky

29. června – 6. července 
KŘÍŽEM KRÁŽEM VYSOČINOU NA KOLE
29. 6. Jihlava – Velké Meziříčí, sraz v 8.30 hodin na 

Masarykově náměstí v Jihlavě, odjezd v 9:30 hodin.
5. 7. Jihlava – Třebíč (po cyklotrase Jihlava – Tře-

bíč – Raabs), sraz v 9.00 hodin na Masarykově ná-
městí v Jihlavě, odjezd v 9:15 Pořadatel: Vysočina 
Tourism, www.vysocinounakole.cz

30. června 
MAGMAFEST
Pořadatel: Agentura Magmakoncert www.fest.

magmafest.cz a Český bigbít www.cesky-bigbit.cz 
Místo konání: Amfi teátr Březinovy sady Jihlava od 
13.00 – 24.00 hodin. Předprodej, TIC Jihlava, Ma-
sarykovo nám. 2. Vstupné 300 Kč.

30. června – 1. července 
PRÁZDNINY ZAČÍNAJÍ V ZOO
První prázdninový víkend v zoo s celou řadou ak-

tivit pro děti i dospělé včetně komentovaného kr-
mení zvířat.Od 9:00 – 16:00 hodin. Pořadatel: Zoo 
Jihlava, www.zoojihlava.cz

ČERVENEC
1. července  – 31. srpna 

KOMENTOVANÉ KRMENÍ ZVÍŘAT
Každý den v průběhu letních prázdnin vám dove-

dou průvodci jihlavské zoo vybraná zvířata blíž, než 
jste zvyklí! V předem určené časy u vybraných druhů 
zvířat. Pořadatel: Zoo Jihlava, www.zoojihlava.cz

1. července 
Ježkovy pohádkové neděle: 
KOCOUR V BOTÁCH
Divadlo ELF – Praha. Pořadatel: statutární město 

Jihlava a Karel Paštyka Agentura TIME. Parkán u 
Brány Matky Boží od 18 hodin.

5. července 
HORA NÉ
Promenádní koncert dechové hudby z Rokytni-

ce nad Rokytnou od 16–18 hodin na Masarykově 
náměstí. Pořadatel: statutární město Jihlava a Karel 
Paštyka Agentura TIME

6. července 
NOČNÍ PROHLÍDKY JIHLAVSKÉHO
PODZEMÍ aneb cesta do hlubin historie 
Jihlavy s oživlými postavami z dávných časů
Prohlídky v časech: 20.00, 21.00, 22.00 hodin. Po-

řadatel: Georgii Agricola, o. s., www.agricola.cz

7. července 
„COFIDIS CUP“
6. závod v silniční cyklistice. Slavnostní start na 

Masarykově náměstí v 11:30 hodin. Ostrý start na 
ulici Humpolecká v 11:45 hodin. Trasa: Plandry, 
Vyskytná nad Jihlavou, Hlávkov, Šimanov, Větrný 
Jeníkov, Bílý kámen, Plandry. Cíl závodu bude po 
15.30 na Masarykově náměstí v Jihlavě a závodníci 
přijedou od Rantířova. Závodu se zúčastní cyklis-
té nejvyšší kategorie Elite a U23. Pořadatel: Krajský 
svaz cyklistiky Vysočina, kontakt: kv.cscvysocina@
mujbox.cz

8. července  
Ježkovy pohádkové neděle: 
ZAKLETÁ PRINCEZNA
Divadlo Studna – Praha. Pořadatel: statutární 

město Jihlava a Karel Paštyka Agentura TIME. Par-
kán u Brány Matky Boží od 18 hodin.

10. července  
JAZZ do Jihlavy: G. H. C. Jazz Concept
Pianové trio G. H. C. Jazz Concept založil basista 

Ivan Habernal po návratu z New Yorku, kde studo-
val u Hanse Glawischniga a Johna Patitucciho. La-
tinskoamerický vliv na zvuk tria má pianista Václav 
Greif, absolvent Konzervatoře Jaroslava Ježka a kla-
vírista v projektech Flamenco Element a Timbasa, 
sestavu pak dotváří bubeník Michal Cába, jinak též 
perkusista a hráč na batá, timbáles a cajón v projek-
tech Meditarian a Flamenco Element. Trio hraje 
autorské i převzaté skladby s důrazem na neobvyk-
lé rytmy, zajímavé harmonické postupy a spontán-
ní improvizaci. Vstupné: zdarma. Letní zahrádka 
Kavárny Muzeum, Masarykovo náměstí, od 19:00 
hod. V případě nepříznivého počasí se koncert pře-
souvá do Kavárny Muzeum. Pořadatel: Fabes s.r.o. 
Více info: Facebook – Kavárna Muzeum Jihlava.

11. července 
LETNÍ KINO NA NÁMĚSTÍ
Cyklus deseti fi lmových večerů přinese fi lmy z 

české i zahraniční produkce. Vstupné: zdarma. Let-
ní zahrádka kavárny Muzeum, Masarykovo náměs-
tí, po setmění (cca po 21.00 hod.). V případě nepří-
znivého počasí se promítání přesouvá na klubovou 
scénu do Radničního pivovaru (Masarykovo nám. 
66/67 – naproti Kavárně Muzeum). Pořadatel: Fa-
bes s.r.o. Více info: Facebook – Kavárna Muzeum 
Jihlava.

12. července 
BOBRŮVANKA 
Promenádní koncert dechové hudby z Bobrůvky 

od 16–18 hodin na Masarykově náměstí. Pořada-
tel: statutární město Jihlava a Karel Paštyka Agen-
tura TIME.

KULTURNÍ LÉTO V PIVOVARSKÉ 
RESTAURA CI
Koncerty v Pivovaru Jihlava – skupiny Rockefel-

lervoice, Bagr, www.pivovar-jihlava.cz od 18.00 
hodin. Vstupné 40 Kč. Pořadatel: Pivovary Lob-
kowicz.

13. července 
NOČNÍ PROHLÍDKY JIHLAVSKÉHO 
PODZEMÍ aneb cesta do hlubin historie 
Jihlavy s oživlými postavami z dávných časů
Prohlídky v časech: 20.00, 21.00, 22.00 hodin. 

Pořadatel: Georgii Agricola, o. s., www.agricola.cz

14. července 
TAJEMNÉ PROHLÍDKY V JIHLAVSKÉM 
PODZEMÍ
Tajemné prohlídky s urozeným rytířem Davidem 

z Kocensteinu v 14, 15, 16 hodin. Pořadatel: Geor-
gii Agricola, o. s., www.agricola.cz

JAZZ NA ROŠTEJNĚ
Hrad Roštejn v 14.00, vstupné 220 a 270 Kč. 

Jazzový festival s mnohaletou tradicí. Dvě hudeb-
ní scény, program pro děti, občerstvení, prohlídka 
hradu. Zeurítia, Phishbacher NY electric trio, Mar-
kéta Zdeňková Trio, Libor Šmoldas Quartet, Jana 
Koubková Quartet, František Kop Quartet, Pitch 
Bender a Sisa Fehérová, Jazzband ZUŠ v Třešti, 
DeFactoMimo pohádka+dílny, Jazz Quintet Třešť, 
Embolly. 

ZMĚNA PROGRA MU VYHRA ZENA
 (Pokračování v příštím čísle)
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Do sportovní, kulturní a volno-
časové oblasti letos putují Ceny 
města Jihlavy. Zastupitelé ceny 
udělili předsedkyni Klubu českých 
turistů Tesla Jihlava Miluši Brado-
vé, občanskému sdružení Jihlav-
ský havířský průvod, fotbalovému 
trenérovi Ladislavu Novickému, 
pořadateli kulturních akcí Karlu 
Paštykovi a hokejovému brankáři 
Miloši Podhorskému.

Předávání cen bylo součástí zahajo-
vacího ceremoniálu festivalu Mahler 
Jihlava 2012, který proběhl v gotic-
kém sále historické radnice, ceny 
předávali primátor Jaroslav Vymazal 
a náměstek primátora Rudolf Chlou-
pek. Slavnostní atmosféru akce pod-
pořili skvělými hudebními výkony 
žáci ZUŠ Jihlava.

Ceny města Jihlavy uděluje zastupi-
telstvo města. Cena může být uděle-
na těm, kteří významným způsobem 
ovlivnili veřejné dění ve městě Jihla-
va, a to především v kultuře, vzdělá-
ní, sportu, podnikání, péči o životní 
prostředí a dalších oblastech veřej-
ného života, případně se významně 
zasloužili o propagaci města Jihlavy 
v celostátním nebo mezinárodním 
měřítku. Cenu města Jihlavy tvoří 
pamětní list a věcné dary.

Ing. Miluše Bradová - Cena měs-
ta Jihlavy za stálou a výraznou 
propagaci města Jihlavy a regionu 
Vysočina a rozvoj turistiky na Vy-
sočině při organizování turistic-
kých akcí.

Ing. Miluše Bradová je dlouholetou 
předsedkyní Klubu českých turistů 
Tesla Jihlava a zakládající členkou 
krajského sdružení oblasti KČT VY-
SOČINA. Stala se hlavní pořadatel-
kou oblíbených akcí, které přitahují 
nejen jihlavskou veřejnost – např. 
vycházka Kolem noční Jihlavy nebo 
oblíbený Novoroční výstup na Ša-
cberk spojený s fi nanční sbírkou na 
podporu aktivit pro zdravotně han-
dicapované občany. 

Kromě organizování turistických a 
popularizačních akcí se věnuje tvor-
bě audiovizuálních prezentací, je 
také autorkou obsáhlého sborníku 
Historie a současnost turistiky na 
Vysočině. Mnoho let je aktivní znač-
kařkou pěších turistických tras na 
Vysočině. 

Dlouholetá práce Miluše Bradové 
přispívá kulturně poznávací činnosti, 
rozvoji cestovního ruchu na Jihlav-
sku a pozitivně působí na mládež a 
širokou veřejnost.  

Občanské sdružení Jihlavský ha-
vířský průvod - Cena města Jihla-
vy za záslužnou činnost při udr-
žování tradice, kterou si Jihlavští 
připomínali historii stříbrného 
dolování, a to pořádání Jihlavské-
ho havířského průvodu, znovuob-
noveného v r.1999.

Havířský průvod navazuje na sta-
rou tradici, kterou si Jihlavští připo-
mínali historii stříbrného dolová-
ní. V roce 1997 bylo na popud Ing. 
Milana Koláře založeno občanské 
sdružení a v roce 1999 byl obnoven 
Jihlavský havířský průvod, jehož his-
torie sahá až do roku 1799.

Jihlava udělením ceny oceňuje úsi-
lí, cítění a přesvědčení, které musí 

Ceny města Jihlavy jsou předány

mít ti, již se o obnovení průvodu za-
sloužili. Jde o nadšené jedince, kteří 
věnovali a dodnes věnují této akti-
vitě mnoho volného času, ať už při 
udržování kostýmů, organizaci prů-
vodů, včetně náročné práce s dětmi, 
a rovněž při zajišťování bezpočtu 
dalších činností, které při samotném 
průvodu nejsou vidět.

Kromě toho, že je havířský průvod 
nedílnou součástí kultury města, je ta-
ké skvělou reprezentací Jihlavy nejen 
v České republice, ale i v zahraničí. V 
současnosti čítá průvod na 160 osob. 

Ladislav Novický - Cena města 
Jihlavy za celoživotní trenérskou 
práci v oblasti sportu – kopané.

Ladislav Novický se od útlého vě-
ku se věnoval sportu - závodně hrál 
hokej a fotbal. Fotbalu nakonec dal 
přednost, stal jeho celoživotním ko-
níčkem a také pracovní náplní.

Jako hráč nastupoval za celek mu-
žů TJ Spartak, větších úspěchů však 
dosáhl jako trenér ve stejném klubu. 
Vedl týmy přípravky, žáků, dorostu i 
dospělých. Pod jeho rukama prošla 
celá řada kvalitních fotbalistů, mno-
zí dosáhli nejen na ligový dres, ale 
objevili se i v reprezentačních vý-
běrech. Mezi jeho největší týmové 
úspěchy lze zařadit postup do doros-
tenecké extraligy v ročníku 1994/95. 
Ladislav Novický též duchapřítomně 
a rychle reagoval na vážné úrazy – je-
ho pohotovost zachránila život ně-
kolika mladým fotbalistům.

Ladislava Novického jeho okolí 
oceňuje také pro jeho přátelskou po-
vahu a charakterové vlastnosti - ne-
snáší křivdu a rád pomáhá ostatním.

Karel Paštyka - Cena města Jihla-
vy za celoživotní podíl při rozvoji 
kultury v Jihlavě.

Karel Paštyka byl od dětství členem 
dětských a juniorských divadelních 
souborů. Pracoval jako profesionální 
programový i umělecký pracovník, 

přitom dále působil v amatérských 
divadelních souborech. 

Po roce 1996 založil vlastní umě-
leckou agenturu a BOBO divadlo. 
Za šestnáct let činnosti odehrálo di-
vadlo na 2,5 tisíce představení nejen 
v Jihlavě, ale i v dalších místech ČR i 
v zahraničí. Pravidelně spolupracuje 
na kulturních akcích v Jihlavě, např. 
Dni dětí, Dnech evropského dědic-
tví, Jihlavských Vánocích apod.

Již po několik let připravuje v rámci 
jihlavského kulturního léta v letních 
měsících na Masarykově náměs-
tí pravidelné čtvrteční promenádní 
koncerty dechových hudeb, na par-
kánu u Brány Matky Boží „Ježkovy 
pohádkové neděle“ nebo tradiční 
přehlídku krojovaných dechových 
hudeb „Pozdrav z Čech a Moravy“.

Miloš Podhorský - Cena města 
Jihlavy za zásluhy o založení hoke-
jového klubu Dukla Jihlava, popu-
larizaci města Jihlavy a hokeje ne-
jenom mezi mládeží

Miloš Podhorský je brankářská le-
genda Dukly Jihlava. V roce 1955 
narukoval a záhy se dostal do Jihlavy 
po změnách v organizování vojenské-
ho sportu. Miloš Podhorský zde na-
šel nový domov a založil zde rodinu. 
Dukle doslova vychytal první z jeho 
dvanácti mistrovských titulů. Lze ří-
ci, že Miloš Podhorský stál u zrodu 
mimořádné mistrovské tradice klubu 
Dukla. Klubu zůstal na brankářském 
postu věrný až do r. 1967.

Po ukončení sportovní kariéry se 
podílel na výchově talentů, přede-
vším mladých brankářů. Třebaže se 
po odchodu z armády začal živit ji-
ným způsobem, pomáhal a pomáhá 
hokejistům dodnes ve velmi důležité 
profesi maséra.

Miloš Podhorský patří mezi zakla-
datele jihlavského armádního hoke-
je, oboru, který nejen doslova změnil 
mnohým lidem na Vysočině život, 
ale který nevídaným způsobem zvi-
ditelnil Jihlavu v celém světě.

 (Dle podkladů magistrátu –lm-)

TAKÉ letos předalo vedení města Ceny města Jihlavy význačným občanům a sdružením. Foto: archiv MMJ

Letiště Jihlava - Henčov se promění 
12. června ve velkolepou přehlídku 
všech složek Integrovaného záchran-
ného systému.

Pro všechny návštěvníky z řad širo-
ké veřejnosti je připraven bohatý a za-
jímavý program, který bude rozdělen 
do dvou částí.  V dopolední části, kte-
rá bude probíhat v době od 9.00  do 
13.00 hodin v prostoru letiště v Jihla-
vě - Henčově, budou mít všichni ná-
vštěvníci možnost zdarma zhlédnout 
zajímavé statické i dynamické ukázky 
činnosti všech složek integrovaného 
záchranného systému. 

Odpolední část slavnostního dne 
se přesune od 14.00 hodin  do horní 

části Masarykova náměstí v Jihlavě. 
Zde si může veřejnost vyslechnout 
promenádní koncert Hudby Hradní 
stráže a Policie ČR. I zde bude Kraj-
ské ředitelství policie Kraje Vysočina 
prezentovat svoji policejní techniku.

Pro všechny zájemce o dopolední 
část programu Dne s Policií je na letiš-
tě Henčov zajištěna zdarma kyvadlová 
autobusová doprava, která bude od-
jíždět ze zastávky vedle obchodního 
domu Prior na Masarykově náměstí v 
Jihlavě. Odjezdy autobusů z náměstí, 
které budou viditelně označeny,  jsou 
stanoveny na 8.00, 8.30 a 9.00 hodin. 
Akce se koná pod záštitou primátora 
města Jaroslava Vymazala. -lm-

Návštěvníci uvidí
ukázky policejní práce
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Služby města Jihlavy, které provozu-
jí Vodní ráj v Jihlavě, připravily na čer-
ven soutěž o „Miss Vodní ráj 2012“. 
Soutěže krásy se mohou zúčastnit že-
ny a dívky ve věku od 15 let.

Přihlásit se na tuto akci je možné v 
termínu do 7. června 2012.

Každé úterý a čtvrtek v čase od 
16.00 do 17.00 hodin budou mít zá-
jemkyně o účast v soutěži vstup na 
Vodní ráj zdarma.

V této době bude také zajištěno fo-
cení pro soutěžící, které budou mít 
zájem. 

„Miss Vodní ráj 2012“ proběhne v 

aquaparku v Jihlavě ve dvou katego-
riích. První bude Miss internet, kdy 
jednotlivé soutěžící budou hodnotit 
návštěvníci webových a facebooko-
vých stránek Vodního ráje. 

Druhá kategorie bude vyhodnoce-
na odbornou porotou. Hlasy svým 
favoritkám můžete posílat až do 15. 
6. 2012. Slavnostní vyhlášení soutěže 
krásy proběhne na Vodním ráji v Jih-
lavě. Pro vítězky budou připraveny 
zajímavé dárky.

Bližší informace k soutěži „Miss 
Vodní ráj 2012“ najdete na www.vod-
niraj.cz. -lm-

„Miss Vodní ráj 2012“ v Jihlavě

Digitalizace městského kamero-
vého systému, internetová komuni-
kace, informační registry nebo ma-
pový systém GIS jsou oblasti, které 
řeší odbor informatiky magistrátu. 
Tak, jako postupují nové techno-
logie a vývoj dopředu, je třeba rea-
govat a aplikovat tyto novinky i do 
informatiky města.

V roce 2011 připadla na odbor 
informatiky starost o vlastní tech-
nologie městského kamerového 
systému. „Vzhledem k tomu, že stá-
vající analogové technologie již pra-
cují téměř 12 let a údržba a opravy 
si vyžadují poměrně značné fi nanční 
prostředky, bylo rozhodnuto tyto tech-
nologie vyměnit a systém plně digita-
lizovat,“ řekl náměstek primátora 
František Zelníček. 

Jedná se o dvanáct stávajících ka-
mer, soft ware na jejich ovládání a 
ukládání dat a vlastní datové úložiš-
tě na digitální záznamy. 

O úspěchu v soutěži Zlatý erb o 
nejlepší webové stránky měst a ob-
cí a nejlepší webovou službu jsme 
již psali v minulém vydání. Do sou-
těže se město Jihlava přihlásilo jak 

se stránkami města, tak s webovou 
službou zveřejňování výběrových 
řízení a jejich zasílání pomocí služ-
by zasílání novinek. 

„V kategorii elektronická služba 
jsme se umístili na třetím místě a v ka-
tegorii webových stránek města jsme 
zůstali těsně pod branami vítězství a 
skončili jsme na druhém místě v celo-
státním kole,“ řekl vedoucí odboru 
informatiky Vladimír Křivánek. 

Vzhledem ke stále se zvětšující 
konkurenci měst na poli poskytova-
ných webových služeb i vzhledem k 
tomu, že město Jihlava se každoroč-
ně umísťuje na předních místech v 
celostátním kole soutěže, je tento 
výsledek určitě úctyhodný.

„To, co nás již provází a bude prová-
zet po celý letošní rok i v letech násle-
dujících, jsou Základní registry. Jedná 
se o další z „pilířů“ eGovernmentu 
(elektronizace veřejné správy), který 
bude mít obrovský dopad do veřejné 
správy, obzvláště do výkonu přenese-
né působnosti státu,“ řekl František 
Zelníček. 

Jedná se o čtyři základní registry 
(databáze), ve kterých budou tzv. 

Odbor informatiky magistrátu nespí

Dámský klub jihlavských zastupitelek navštívil obyvatele nedávno otevře-
ného nového Domova seniorů Stříbrné Terasy.  Zastupitelky předaly drobné 
dárky z radnice, s klienty domova pobesedovaly a prohlédly si nové prostory. 
Se zastupitelkami přišel také zastupitel a člen správní rady DS Stříbrné Tera-
sy Vítězslav Schrek. -lm-

Zastupitelky navštívily seniory 

MEZI seniory na Stříbrných Terasách přišly městské zastupitelky, které nedávno 
založily dámský klub. Foto: archiv MMJ

V gotickém sále jihlavské radnice 
opět proběhla tradiční chovatelská 
přehlídka trofejí spárkaté zvěře ulo-
vené v roce 2011. Pořádání chova-
telských přehlídek trofejí má již svou 
dlouholetou tradici, jsou hojně na-
vštěvovány myslivci i veřejností včet-
ně škol a školek.

Vystaveno bylo přes 400 trofejí 
srnčí, jelení, mufl oní, daňčí a černé 
zvěře. Mimo trofejí návštěvníci vidě-
li výstavu fotografi í zvěře autora Kar-
la Ženíška. Součástí přehlídky byly 
přehledy o všech 74 honitbách ve 
správním obvodu Jihlavy jako obce 
s rozšířenou působností, o lovu zvě-
ře v honitbách, s životopisnými údaji 

zvěře, dobami lovu a dalšími zajíma-
vostmi. 

Ve správním obvodu Magistrátu 
města Jihlavy je schváleno 74 ho-
niteb. Celková výměra honiteb je 
81.060 ha. Z toho je zemědělských 
pozemků 51.126 ha, lesních pozem-
ků 26.313 ha, vodních ploch 990 ha 
a ostatních pozemků 2.631 ha. Prů-
měrná výměra honiteb činí 1.095 ha. 
Z celkového množství 74 honiteb 
je 69 společenstevních a 9 honiteb 
vlastních. Ve dvou společenstevních 
honitbách vykonává výkon práva 
myslivosti přímo honební společen-
stvo.  -lm-

Na radnici jsou opět k vidění 
trofeje lesní zvěře

TRA DIČNÍ chovatelská přehlídka přiláká na radnici každoročně milovníky mys-
livosti. Foto: archiv MMJ

referenční údaje o všech obyvate-
lích, osobách, nemovitostech a ad-
resních bodech v rámci celé České 
republiky. Po spuštění základních 
registů se bude mít za to, že pouze 
údaje v nich obsažené jsou jediné 
správné, a všechny orgány veřejné 
moci budou muset tyto údaje pou-
žívat. 

„Pro úřad to znamená upgrade 
všech aplikací, které údaje z registrů 
budou využívat. Pro občany i pod-
nikatele pak výhodu, že údaje, které 
jsou obsaženy v základních registrech, 
již nebudou muset na úřadech znovu 
a znovu předkládat,“ doplnil vedou-
cí odboru Křivánek.

Nespí ani práce na mapách. V ro-
ce 2011 vzniklo i několik větších 
projektů, ve kterých byla využita 
technologie GIS jako nástroje pro 
jednoduchý přístup k informacím 
za pomocí mapy. Tím největším byl 
projekt Stříbrné pomezí (htt p://
www.stribrnepomezi.eu), který je 
určený pro cyklisty a pěší turisty, 
kteří zavítají do Jihlavy a jejího oko-
lí. 

„Návštěvníci těchto stránek ma-
jí možnost se dozvědět informace o 
partnerských obcích nebo o zajíma-
vostech, které se v tomto regionu na-
chází. Součástí je také interaktivní 
mapa, pomocí které je možné si jedno-

duše naplánovat a vyhledat trasu, a 
to podle způsobu, jaký pro cestu zvo-
líte. Výslednou trasu je možné si blíže 
prohlédnout, případně upravit, uložit 
do svého GPS zařízení nebo vytisk-
nout,“ přiblížil tento projekt náměs-
tek Zelníček.

Pravidelní návštěvníci ofi ciálních 
stránek města si možná již stihli 
všimnout, že některé její části jsou 
„oživené“ interaktivní mapou. Ty 
byly v průběhu loňského roku im-
plementovány do více částí. Za 
zmínku stojí např. Seznam ulic měs-
ta Jihlavy nebo mapa sítě nekuřác-
kých restaurací.

„V průběhu minulého roku se velmi 
intenzivně také pracovalo na vytvo-
ření zadání pro digitální povodňový 
plán města Jihlavy a jejího správního 
území. Jedná se o projekt, který by měl 
být hotový na konci roku 2013. Bude 
mít ale velký význam jak pro práci 
povodňových komisí, tak pro informo-
vanost občanů v době případných po-
vodní,“ dpolnil přehled Zelníček. 

Skládá se z několika na sobě rela-
tivně nezávislých částí, které budou 
na konci propojeny do jediné apli-
kace a promítnuty do mapy. Bude 
se jednat například o hladinoměry, 
srážkoměry nebo vyrozumívání ob-
čanů pomocí městského rozhlasu či 
pomocí SMS. -lm-
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MATEŘSKÉ ŠKOLY pomáhají nastartovat životní dráhu nejmenším a jejich ro-
dičům mohou ulevit od každodenních starostí.  Foto: Lubomír Maštera 

Městu se podařilo snížit počet 
dětí, pro které nezbylo místo v 
městských školkách. Zatímco vlo-
ni se do městských školek v Jihla-
vě nedostalo 480 dětí, tentokrát 
je to asi 150. Celkem bylo podáno 
778 žádostí, z toho 111 do obou 
jihlavských školek (MŠ Mozaika a 
MŠ Demlova), 75 dětí nesplňova-
lo podmínky pro přijetí. 

„Od loňska vzniklo v Jihlavě díky in-
vesticím ve výši 40 milionů korun do 
rekonstrukcí a rozšíření školek 225 no-
vých míst. Významný podíl na řešení 
situace ve školkách má také vznik 64 
míst v přípravných třídách základních 
škol, ve kterých stále ještě máme vol-
né kapacity,“ doplnil Tomáš Koukal, 
vedoucí odboru školství Magistrátu 
města Jihlavy.

Počet žádostí o umístění dětí do 
školek předčil očekávání. S největší 
pravděpodobností je za tím „umělé“ 
přehlašování dětí k trvalému poby-
tu do Jihlavy. „Měli jsme avizovaných 
680 dětí, tyto údaje získáváme z evi-

Počet dětí neumístěných do MŠ poklesl

dence obyvatel a jsou to jediné dostup-
né a věrohodné podklady, ale počet žá-
dostí letos dosáhl čísla 778. 

Už z minulého roku přitom eviduje-
me zajímavý úkaz: od ledna do doby 
zápisu rodiče z okolí hlásí své děti do 

Jihlavy k trvalému pobytu, třeba k pří-
buzným. Nic s tím nemůžeme udělat, 
zákon to umožňuje. Bohužel na tento 
jev nemůže město operativně reagovat, 
vytváření nových kapacit MŠ je dlou-
hodobá záležitost a nejde vyřešit bě-

hem půl roku,“ uvedl Tomáš Koukal. 
Vloni bylo takových „přistěhoval-

ců“ asi sedm desítek – a po zápisech 
z jihlavské evidence opět zmizeli. 
„Letos jsme si ověřili, že naše podezření 
bylo oprávněné,“ doplnil vedoucí od-
boru školství.

Svůj podíl na výsledku zápisu má i 
stanovisko ombudsmana, podle nějž 
je jediné nediskriminační kritérium 
věk dítěte. Veřejný ochránce práv se 
totiž neztotožnil s dříve uplatňova-
ným kritériem, podle něhož se snižo-
val nárok na umisťování dítěte rodi-
če, který byl s dalším potomkem na 
mateřské dovolené. Letos je přitom 
takových dětí ve školkách 229. „Těž-
ko někomu sahat do svědomí a každý 
má své důvody, ale výsledek by také 
vypadal jinak, kdyby rodiny „neodklá-
daly“ děti do školek jen z pohodlnosti,“ 
poznamenal Tomáš Koukal. 

Podle odhadů z populačních křivek 
by při současné kapacitě v roce 2014 
mohl být ve školkách počet míst 
stejný nebo vyšší, než bude poptáv-
ka. -rt-
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Jezdectví Judo

Aikido Rokenrol
Malá kopaná 

Běžec Vysočiny
Gymnastika

Turistika

Kuželky

Malá kopaná Jihlava:
Sobota 23. 6. 2012:   
IX. ROČNÍK MEMORIÁLU 

STANDY MATOUŠKA  
od 9.30 hod. na 4 hřištích v Jihlavě, 

Na Stoupách.

TJ Sokol v Jihlavě - aikido:
Pátek 1. 6. – sobota 2. 6.   
AIKIDO WORKSHOP 2012  
(pátek od 16–20 hodin, sobota 
od 9 hodin)
v sokolovně na Tyršově ul. 12 v Jih-

lavě.
Občanské sdružení dětí a mládeže 

OKC Juvena Jihlava:

Sobota 2. 6.   
JEZDECKÉ ZÁVODY JK NISS 
PŘI OKC JUVENA JIHLAVA 
- od 9 do 16 hodin 
v jezdeckém areálu JK Niss, Jihlava 

– Staré Hory (pod Bosch Diesel II.).

Sportovní klub Jihlava 
– oddíl juda:

Sobota 9. 6. 
TALENT 2012 
– turnaj pro děti od 6–12 let – od 

11 hodin ve sportovní hale SK Jihla-
va, Okružní ulice.

Kuželkářský klub PSJ Jihlava:
Středa 13. 6. a pondělí 18. 6. 
AMATÉRSKÝ POHÁR 
DRUŽSTEV A JEDNOTLIVCŮ 
– od 16.30 do 21.30 hodin
v kuželně KK PSJ Jihlava (nad ba-

zénem), ul. E. Rošického v Jihlavě.

Běžec Vysočiny o.s.:
Pátek 15. 6. 
OKOLO RUDNÉHO 
– start v 17.30 hodin u lyžařské 

sjezdovky v Jihlavě - Zborné.

TJ Sokol Bedřichov 
– oddíl turistiky:

Sobota 16. 6. 2012:   
31. ROČNÍK DÁLKOVÉHO 
POCHODU 
„BEDŘICHOVSKÁ 
PADESÁTKA “.
Start: od 6 do 9.30 hodin v ATC 

Pávov, možno i z hlavního nádraží 
ČD Jihlava - 1. nástupiště.

Bližší informace: Jiří Fuxa, telefon: 
721 686 563.

9. 6. 
4. HVĚZDICOVÝ POCHOD 

NA ČEŘÍNEK
Pořadatel: KČT Čeřínek, dvou-

stovka, pěší. Trasy: 5–20 km. Start: 
libovolný, cíl: 15.00 hod. turistická 
chata na Čeřínku. 

16. 6. 
31. BEDŘICHOVSKÁ 50

Sportovní klub Jihlava 
– oddíl moderní gymnastiky:

Úterý 19. 6. 2012:  
GYMNASTICKÝ DEN 
v 18 hodin v DKO Jihlava, Tolsté-

ho ulice.

TJ Sokol Bedřichov 
– rokenrolový klub Elvis Jihlava:
Sobota 23. 6. 2012:  
SVĚTOVÝ POHÁR 
V AKROBATICKÉM 
ROKENROLU 
pro kategorie žáci a junioři.
Slavnostní zahájení v 11 hodin, od 

19 hodin fi nálové soutěže a závěreč-

ný ceremoniál, zakončení v 21.30 
hod., soutěž se koná ve sportovní ha-
le (nad bazénem) na ul. E. Rošické-
ho v Jihlavě.

Změna programu vyhrazena.

Pořadatel: KČT Bedřichov Jihlava, 
pěší, cyklo. Trasy: pěší 15–50 km, 
cyklo 30–100 km. Start: 6.00–13.00 
hod. ATC Pávov u Jihlavy, 6.00– 
9.30 hod. hl. n. ČD Jihlava.

JIHLAVA – Fotbalisté FC Vysočina 
jsou znovu prvoligoví. V sobotu 19. 
května porazili na domácím hřišti 
3:0 Třinec a kolo před koncem letoš-
ní druholigové sezony si defi nitivně 
zajistili druhé postupové místo. Me-
zi tuzemskou elitu se Jihlava vrátila 
po šesti letech.

„Jsme chytřejší a moudřejší. V minulos-
ti jsme udělali hrozně moc práce. Máme 
novou tribunu, osvětlení, vynikající fa-
noušky, a když uděláme vyhřívaný tráv-
ník, budeme mít materiální základnu 
takovou, abychom v první lize obstáli,“ 
řekl ředitel jihlavského klubu Zdeněk 
Tulis, jenž věří, že tentokrát se klub 
vrátil na prvoligovou mapu natrvalo. 
„Mým přáním je, aby se FC Vysočina 
stal výstavní síní nejen Jihlavy, ale také 
celého Kraje Vysočina.“

Zmíněný vyhřívaný trávník je ne-
zbytnou podmínkou účasti v 1. lize. 
Práce na jeho výstavbě byly zahá-
jeny tři dny po postupovém utkání 
s Třincem. Fotbalistům by měl být 

k dispozici nejdříve na konci červen-
ce, tedy před startem podzimní části 
soutěže.

Kromě vyhřívaného trávníku mu-
selo vedení jihlavského klubu řešit 
také otázku nového hlavního trené-
ra. Úspěšný kouč Roman Pivarník 
totiž vyslyšel lákání Sigmy Olomouc. 
„Jsem rád, že mé angažmá v Jihlavě 
dopadlo dobře a dokázali jsme splnit 
náš velký cíl. Teď už je přede mnou olo-
moucká výzva,“ nechal se slyšet Pi-
varník.

Trenérské žezlo po něm převez-
me exjablonecký lodivod František 
Komňacký, v současnosti asistent 
trenéra Michala Bílka u reprezen-
tačního A-týmu České republiky. 
Smlouvu podepsal na dva roky.

„Těší nás, že jsme získali takto kvalit-
ního a renomovaného kouče. Věříme, 
že František Komňacký předá hráčům 
své bohaté poznatky, zkušenosti a zá-
roveň týmu pomůže zvládnout velmi 
těžkou první ligu,“ dodal Tulis. -cio-  

Fotbalisté vybojovali 1. ligu. 
Mezi elitou je povede Komňacký

PO PIVARNÍKOVĚ odchodu do Sigmy Olomouc nezůstalo křeslo hlavního tre-
néra FC Vysočina dlouho prázdné. Klub se dohodl na spolupráci s Františkem 
Komňackým (na snímku vlevo).  Foto: archiv FC Vysočina

FOTBALISTÉ Jihlavy se nechali na památku zvěčnit u postupového panelu. 
 Foto: Michal Boček

TRENÉR Roman Pivarník se stal druhým koučem, který dovedl FC Vysočina 
mezi prvoligovou elitu. Před ním to dokázal Karel Večeřa v roce 2005. 
 Foto: Michal Boček
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Daniel Reynek
20. 6. - 19. 8. 2012

Pozvánka na výstavu

Dům Gustava Mahlera
Znojemská 4, Jihlava
otevřeno: út-ne 10-12, 13-18
www.mahler.cz

20. 6. - 19. 8. 2012

Pozvánka na výstavu

Daniel Reynek

Dům Gustava Mahlera
Znojemská 4, Jihlava
otevřeno: út-ne 10-12, 13-18
www.mahler.cz

Brána Matky Boží bude opět do-
movem pohádkové postavičky z Ve-
černíčků. Vloni v létě přijeli Pat a 
Mat, letos do Jihlavy zavítá Krteček. 
Interaktivní výstavu o známé pohád-
kové postavičce s názvem ZDENĚK 
MILER DĚTEM mohou návštěvní-
ci navštívit od 4. června do 2. září v 
Bráně Matky Boží v Jihlavě.

Výstava je plná her, skládaček a 
zajímavostí ze života a díla Zdeňka 
Milera. Děti pracují s katalogem, do 
kterého si za splněný úkol dávají ra-
zítka. Výstavou je provází průvodce, 
který jim připomene osobnost a dílo 
známého českého malíře a ilustráto-
ra.

Děti si mohou složit rozbitou Krt-
kovu raketu, závodit s Krtkem a jeho 
přáteli, poskládat s dřevěných pane-
lů příběh Krtek a kalhotky, hledat 
rozdíly v ilustracích, hrát piškvorky, 
skládat puzzle a mnoho dalšího.

Výstava, kterou tvoří soustava pa-

nelů, připomí-
nající listy knihy 
nebo leporelo, je 
vhodná pro děti 
do deseti let. In-
teraktivní projekt 
vhodně a zajímavě 
doplňuje všeobec-

né znalosti a učivo základních škol, 
ale také pobaví nebo nabídne pří-
jemně strávený volný čas. 

V dopoledních hodinách tuto vý-
stavu navštěvují školy (je nutné se 
předem objednat) a v odpoledních 
hodinách bude otevřena i pro širo-
kou veřejnost.

Brána Matky Boží je otevřena den-
ně. Od pondělí do pátku 8.30–17.00 
a o víkendech a státních svátcích 
10.00–13.00 a 14.00–18.00.

Výstavu pořádá Centrum pro ro-
dinu a sociální péči Ostrava – Klub 
ÁMOS ve spolupráci se městem Jih-
lava. -tz-

Krteček přijede na léto do Jihlavy
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Komenského 22 

VELKÁ SCÉNA
1. 6. v 19.00
J. C. Carriére:  TERA SA
Carriére v tomto díle vytváří pro-

střednictvím sedmi různorodých po-
stav obraz současného člověka v sou-
kolí moderní civilizace. Komediální 
hříčka se odehrává v Paříži v jednom 
bytě s tajemnou terasou. V tomto 
bytě se lidé setkávají a zároveň se mí-
její, byt je jim chvilkovým útočištěm 
před vnějším světem a tajemství zá-
hadné terasy se pomalu odhaluje.

R /6/

2. 6. v 19.00
J. C. Carriére:  TERA SA
G /6/

do 25. 6. 
100 LET ČESKÉHO 
SKA UTINGU  - výstava

11. 6. v 17.00
PO STOPÁCH JIHLAVSKÉHO 
RODÁKA  V INDII 
Jan Med, SDB.  očima Jaroslava Mi-

keše,  SDB.  Přednáška.

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

ho hudebníka Daniela Forró, jihlav-
ského rodáka. Beseda. 

Městská knihovna, Hluboká 1

do 3. 6. 
ALFONS MUCHA
Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4

do 10. 6. 
ARCHEOLOGIE VYSOČINY 
ANEB CO SE SKRÝVÁ 
POD POVRCHEM
Výstava představující výsledky ar-

cheologických výzkumů za poslední 
dva roky, které byly realizovány v na-
šem kraji. 

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

do 10. 6. 
SÁRA  SAUDKOVÁ 
– Fotografi e IV
V pořadí již čtvrté setkání s tvor-

bou známé fotografk y.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

do 15. 6. 
OBSAH TICHA
Výstava studentů FAVU VUT: 

Zdeněk Rynes, Ivana Bendová. Ver-
nisáž 11. 5. v 18.00 hodin. Vystoupe-
ní divadla MÝTUS.

Klub Zacheus, Komenského 20 

do 16. 6. 
FRA NTIŠEK FILIPI, 
NORA  FUXOVÁ – MALBY
Galerie Jána Šmoka, ateliéry Střed-

ní umělecké školy grafi cké, Dvořáko-
va 12

do 17. 6.  
ARCHEOLOGIE – HISTORIE 
– PERIFERIE 
Kolonizace Českomoravské vrcho-

viny do poloviny 13. století z pohle-
du archeologie a historie. 

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

do 22. 6. 
ATMOSFÉRA  
Výběr prací studentů výtvarných 

ateliérů SUPŠ.
Butik Habitus, Masarykovo náměs-

tí 39

do 24. 6. 
NA KOSO 
Výstavní program OGV Alternativa 

2012 pokračuje další výstavou, která 
pod názvem „NA KOSO“ prezen-
tuje současné tendence tvorby stu-
dentů Ateliéru sochařství II Fakulty 
výtvarných umění při VUT v Brně. 
Studenti se zde pokouší o určitou 
interpretaci kosočtverečného držení 
rukou a kosočtverce jako takového 
a ukazují, že současná socha nemusí 
být chápána pouze v tradičním smys-
lu slova….

OGV, Galerie Alternativa, budova 
Komenského 10

do 29. 6. 
ALICE WAISSEROVÁ 
– PAVELCOVÁ: OBRA ZY
Galerie – Horácké divadlo Jihlava, 

Komenského 22

do 30. 6. 
PODVODNÍ SVĚT 
Fotografi cká výstava Mgr. Marti-

ny Balzarové v Zoo Jihlava – nový 
vstupní areál.

Zoo Jihlava, Březinovy sady 10

do 30. 6. 
VÝSTAVA STUDENTSKÝCH 
PRA CÍ ATELIÉRU OBOR 
MALBA A ILUSTRA CE SUPŠ 
JIHLAVA – HELENÍN. 
DNK – foyer a Violka. 
Divadlo  Na Kopečku, Psychiatric-

ká léčebna, Brněnská 54

do 30. 6. 
BAREVNÁ OHLÉDNUTÍ
Výstava věnovaná památce jihlav-

ských obětí holocaustu. Výstava pre-
zentuje výtvarné práce žáků Základní 
školy v Třešti a studentů Gymnázia v 
Jihlavě vytvořené v rámci projektu 
Židovské šlépěje v dějinách Jihlavska 
pořádané Muzeem Vysočiny v Jihla-
vě.

Obřadní síň židovského hřbitova, 
ul. U Cvičiště

do 30. 6. 
FOUR SEASONS – ČTYŘI 
ROČNÍ OBDOBÍ ANEB 
UKÁZALI JSME, 
ŽE DOKÁŽEME VÍC
Fotografi e Michala Šamana Kouby 

z představení klientů DTS Jihlava v 
divadle DIOD 14. 10. 2011

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

do 1. 7. 
DĚTI, DĚTI, DĚTI…
Výstava fotografi ckých průhledů 

Ivety Vackové do dětského světa.
Kavárna Muzeum, Masarykovo 

nám. 55

do 31. 7. 
Josef Ptáček a Oldřich Mikulica: 
RYTÍŘI NEBES 
Fotografi e a texty o dravých ptá-

cích. Hlavní vstupní areál – výstavní 
místnost.

Zoo Jihlava, Březinovy sady 10

do 26. 8. 
OKLAMEM SMRŤ, 
PREHLTNEM NOC  
(Martin Gerboc, Jiří Petrbok a Da-

niel Pitín)
Výstava „Oklamem smrť, prehlt-

nem noc“ je představením aktuální 
tvorby tří současných malířů ze Slo-
venska a České republiky. Její sna-
hou není jen zkoumání přítomnosti 
děje v prostředí malby. Jako každý, i 
ten namalovaný příběh má své mís-
to, čas a způsob, jakým se odehrává, 
svých herců.

OGV, Komenského 10

do 31. 8. 
SVĚTLO VYSOČINY
Fotografi e Milana Macháčka. Ver-

nisáž 2. 5. v 15.00 hodin.
Kavárna Dena, Fibichova 28

do 7. 10. 
ZAMLČENÁ MODERNA 
/ ILUZE A SNY
Výstava Zamlčená moderna / Ilu-

ze a sny / Středoevropské umění ze 
sbírky Patrika Šimona /1880–1930/, 
svým nekonvenčním pojetím otevírá 
cesty novému vnímání středoevrop-
ské avantgardy 

OGV, Masarykovo nám. 24

do 31. 12. 
IRENA FILA WAGNEROVÁ: 
DIVADELNÍ PLAKÁTY
LBBW BANK, Masarykovo ná-

městí 17

Červen
„VÝSTAVA SFÉRICKÝCH 
FOTOGRA FIÍ VYSOČINY“
Velkoformátové fotografi e z Kra-

je Vysočina zapůjčené od Vysočina 
Tourism.

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žiž-
kova 57, budova B 

Červen 
BARVÍNEK 
Výstava prací žáků Barvínku.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žiž-

kova 57

1. 6. – 31. 7. 
Vladislav Kukla: 
PRÁCE NA PAPÍŘE
Minigalerie Trifoil, grafi cké papíry, 

Husova 10

4. 6. – 2. 9. 
ZDENĚK MILER DĚTEM
Výstava oblíbené večerníčkové po-

stavy – Krtečka na Bráně Matky Bo-
ží. Na děti čekají hry s Krtkem, Cvrč-
kem, Veselou mašinkou, skládačky a 
zajímavosti. 

Brána Matky Boží, Turistické infor-
mační centrum, Věžní 1

6. 6. – 10. 6.
KA KTUSY A SUKULENTY
Tradiční prodejní výstava Klubu 

pěstitelů kaktusů a sukulentů.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

7. 6. – 22. 6. 
SLZY A ÚSMĚV STÁŘÍ
Výstava výtvarných prací z MŠ, ZŠ 

a SŠ k Roku aktivního stárnutí a me-
zigenerační solidarity 2012. Vybraná 
výtvarná díla mají zpříjemnit pro-
středí Nemocnice Jihlava.

Magistrát města Jihlavy, Masaryko-
vo nám. 1

8. 6. – 10. 6.
BONSAI A SUISEKI JIHLAVA 
2012
XV. celostátní výstava.
Otevřeno denně od 9 do 18 hodin. 

Během výstavy budou probíhat do-
provodné programy. Vernisáž 7. 6. v 
18.30 hodin – trubka Yasuko Tana-
ka. 

Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

10. 6. – 30. 6. 
KŘEST NOVÉ MONOGRA FIE 
OLDŘICHA KULHÁNKA 
Známková tvorba 1990 – 2011.
M+K galerie, Čajkovského 33

12. 6. – 27. 8. 
ŽIVLY 
Výstava prací žáků výtvarného obo-

ru ZUŠ Jihlava.
Městská knihovna, Hluboká 1

16. 6. – 26. 8.
KOUZELNOU (ČESKOU 
I MORA VSKOU) 
VRCHOVINOU
Bezděčkova fotografi cká óda na 

Českomoravskou vrchovinu
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

20. 6. – 19. 8. 
DANIEL REYNEK
Výstava fotografi ckých montáží 

Daniela Reynka, který se věnuje fo-
tografi i od čtyřicátých let 20. století. 

Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4

20. 6. – 30. 6. 
PRÁCE STUDENTŮ SUŠG, 
VOŠG, DUA JIHLAVA
Galerie Jána Šmoka, ateliéry Střed-

ní umělecké školy grafi cké, Dvořáko-
va 12

22. 6. – 2. 9.
KRA JKA  – UMĚNÍ NEBO 
ŘEMESLO?
Výstava paličkované a šité krajky 

připravená ve spolupráci s Vyšší od-
bornou školou textilních řemesel 
Praha. 

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

28. 6. – 30. 9. 
PRINTS 2005–2011
Vernisáž výstavy 28. 6. 2012 v 

17.00 hodin. Výstavní program 
OGV Alternativa 2012 pokračuje 
již třetí výstavou, která pod názvem 
„Prints 2005-2011“ uvádí tvorbu 
pražského výtvarníka Štefana Tótha 
(nar. 1974), který v tomto svém pro-
jektu poprvé laické i odborné veřej-
nosti představí své grafi cké listy jako 
samostatnou prezentaci svého díla z 
poslední doby. 

OGV, Galerie Alternativa, budova 
Komenského 10

29. 6. – 9. 9.
NA ROZHRA NÍ 
SKUTEČNOSTI A SNU
Výstava obrazů známého jihlavské-

ho výtvarníka Josefa Kosa, uspořá-
daná k jeho 80. narozeninám. 
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31. 5. – 3. 6. v 17.30
ČTYŘI SLUNCE
ČR 2012, širokoúhlé komediální 

drama, cca 105 min. Kolik sluncí je 
třeba, abychom byli šťastní? Hrají: 
Jaroslav Plesl, Anna Geislerová, Ma-
rek Šácha, Karel Roden ad. Scénář a 
režie: Bohdan Sláma. Přístupný od 
12 let / Vstupné 80 Kč, kinosál Re-
form

4. 6. – 6. 6. v 20.00
ČTYŘI SLUNCE
kinosál Edison

31. 5. – 3. 6. ve 20.00
MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY
Švédsko/Dánsko/Něm 2009, thril-

ler/krimi, titulky, cca 152 min. První 
Milenum podle Stieg Larssona. Hra-
jí: Michael Nyqvist, Noomi Rapace, 
Lena Endre ad. Režie: Nies Arden 
Oplev Přístupný od 15 let / Vstupné 
75 Kč, kinosál Reform

1. – 2. 6. v 19.30
TMÁŘ A JEHO ROD ANEB 
SLZAVÉ ÚDOLÍ PYRA MID
ČR 2012, dokumentární, cca 199 

min. Nový fi lmový román Karla 
Vachka o mimozemských i zemských 
civilizacích, reklamokracii a demo-
kracii počítačové sítě. Hrají: Egon 
Bondy Režie: Karel Vachek Přístup-
ný od 12 let / Vstupné 70 Kč, kino-
sál Edison

4. 6. v 17.30
WEST SIDE STORY
USA 1961, muzikál, titulky, cca 

151 min. Muzikálová adaptace Ro-
mea a Julie získala 10 Oscarů a na-
vždy změnila dějiny žánru! Hrají: 
Natalie Wood, Richard Beymer, Russ 
Tamblyn ad. Režie: Jerome Robbins, 
Robert Wise. Přístupný od 12 let / 
Vstupné 55 Kč, kinosál Edison

5. – 6. 6. v 17.30
WEST SIDE STORY
kinosál Reform

5. – 6. 6. v 19.30
FARMA ZVÍŘAT
VB 1954, animovaný, titulky, cca 

72 min. Animovaná Farma zvířat je 
adaptací slavné stejnojmenné bajky 
George Orwella o nebezpečí totalit-
ních systémů, jenž se stal ostrou kri-
tikou stalinského režimu.Režie: John 
Halas, Joy Batchelorová. Přístupný / 
Vstupné 70 Kč, kinosál Edison

7. – 10. 6. v 17.30
ROZCHOD NADERA  A SIMIN
Írán 2011, drama, titulky, cca 120 

min. Strhující manželské drama ze 
současného Iránu ukazuje, jak fatál-
ně mohou být lidské osudy a rodin-
né vztahy ovlivněny společenskými 
předsudky a přísným právním sys-
témem. Film získal Zlatý glóbus za 
nejlepší zahraniční fi lm. Hrají: Lei-
la Hatami, Peyman Moaadi, Shahab 
Hosseini ad. Scénář a režie: Asghar 
Farhadi. Přístupný / Vstupné 75 Kč, 
kinosál Reform

7. – 8. 6. v 19.30
KRÁLOVA ŘEČ
VB/Austrálie/USA 2010, histo-

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

7. – 10. 6. ve 20.00
DÍVKA , KTERÁ SI HRÁLA 
S OHNĚM
Švédsko 2009, kriminální drama, 

titulky, cca 129 min. Filmové zpra-
cování druhého dílu slavné knižní 
trilogie Stiega Larssona. Hrají: Mi-
chael Nyqvist, Noomi Rapace, Lena 
Endre ad. Režie: Daniel Alfredson 
Přístupný od 15 let / Vstupné 75 Kč, 
kinosál Reform

9. – 10. 6. v 19.30
MELANCHOLIE
Dánsko/Švédsko/Francie 2011, 

drama, titulky, cca 130 min. Začíná 
to honosnou svatbou, končí zánikem 
světa. Hrají: Kirsten Dunst, Char-
lott e Gainsbourg, John Hurt ad. Scé-
nář a režie: Lars von Trier. Přístupný 
od 12 let / Vstupné 70 Kč, kinosál 
Edison

11. – 13. 6. v 17.30
Miloš Forman: 
CO TĚ NEZABIJE…
ČR 2009, dokumentární, cca 110 

min. Dokument zachytil Miloše For-
mana při jeho putování na kole z Pa-
říže na MFF v Karlových Varech a 
právě jízda na kole tvořila symbolic-
ký motiv k jeho životním a tvůrčím 
peripetií. Hrají: Miloš Forman, Petr 
Forman, F. Murray Abraham ad. Re-
žie: Miloslav Šmídmajer. Přístupný / 
Vstupné 70 Kč, kinosál Reform

11. – 13. 6. ve 20.00
ČTYŘI LVI
USA 2010, komedie/drama, titul-

ky, cca 101 min. Parta potenciálních 
teroristů plánuje útok, při kterém má 
protéct mnoho krve. Jen se nemůžou 
shodnout, čí krev by to měla být. 
Síla fi lmu s prvky černého humoru 
spočívá v nejednoznačnosti i pod-
vratnosti, s jakou využívá stereotypy 
muslimů, britských politiků i fanati-
ků jakéhokoli druhu. Hrají: Benedict 
Cumberbatch, Riz Ahmed, Kayvan 
Novak ad. Režie: Christopher Mor-
ris. Přístupný od 15 let / Vstupné 70 
Kč, kinosál Reform

5. 6. v 19.30 
80 DOPISŮ
Československo, 29. březen 1987. 

Jeden den v komunistickém státě in-
spirovaný životem režiséra. 

6. 6. v 19.30 
REVIZOR
Hra umožňuje ulevit si smíchem z 

pocitu, když si uvědomíme, jak málo 
můžeme ovlivňovat naši vrchnost, a 
snad nám k tomu ještě dává pocit, že 
v tom nejsme sami. 

8. 6. v 19.30 
DS Hobit: HANA ŠVESTKOVÁ 
VÁS ŽÁDÁ O PŘÁTELSTVÍ 
+ DS Saši Liškové ZUŠ Jihlava: 
POKUSME SE SPOLEČNĚ
Dvě inscenace v jednom večeru.

12. 6. v 19.30 
Soubor DOT504: MAH HUNT

Celek inscenace se tříští do krát-
kých obrazů, v nichž interpreti na-
bízejí něžnou stínohru, divokou 
hudbu, uklidňující a tajemné zvuky 
džungle nebodokonale sladěný po-
hyb jemně vystínovaný na milimetr 
přesně rozvrženým světelným desi-
gnem. 

13. 6. v 19.30 
Divadlo T.E.J.P.- ON AIR
Visutá klaunérie s užitím masek, 

pozemní akrobacie a cirkusové hraz-
dy. 

16. 6. v 19.30 
T. Lenerová, E. Ganz (CZ/ISR):
PROMĚNNÁ + VerTeDance: 
FOUND & LOST
Proměnná je příběh o dvou lidech, 

kteří se míjí, někdy jsou si velmi blíz-
ko a jindy zas na míle vzdáleni. 

19. 6. v 19.30 
DS Saši Liškové ZUŠ Jihlava: 
POKUSME SE SPOLEČNĚ 
+ DS NUM: ŠVÉDSKÝ STŮL
Na životě je ze všeho nejzávažnější 

smrt, ale ani ta není tak závažná. 

Tyršova 12

Komenského 22 

6. 6. v 8.30 a10.00 
DOBRODRUŽSTVÍ 
HASTRMANA TATRMANA 
Pohádkový muzikál pro děti MŠ, 

ZŠ hraje DS Julie Jurištové Praha. 

7. 6. v 17.00 
SLAVNOSTNÍ AKA DEMIE 
DDM 

19. 6. v 8.30 a 10.00
O SMOLÍČKOVI 
Veselá pohádka pro děti MŠ, ZŠ. 

4. 6. v 10.00
L. Carroll:  ALENKA  V ŘÍŠI 
ZA ZRCADLEM
Koho nezajímá, co se opravdu 

skrývá za zrcadlem? Co když je tam 
úplně jiný svět než ten, ve kterém 
stojíme? Důležité je nebát se a tiše s 
Alenkou prostoupit tím zrcadlem… 
A hned zjistíme, že ten svět „tam“ je 
trochu převrácený vzhůru nohama 
a žijí tam bytosti, které se občas ob-
jeví v našich snech. Kam taky jinam 
by mizely. Mají tam sice jiná pravidla 
i čas tam běží trochu jinak, ale to po-
chopí každý, kdo trochu sní.

mimo předpl.

5. 6. v 19.00
B. Comden - A. Green:  
ZPÍVÁNÍ V DEŠTI 
Dějištěm této bláznivé, optimistic-

ké i romantické komedie o počátcích 
zvukového fi lmu, kdy mnohá fi lmo-
vá studia hledala způsob, jak zachrá-
nit kariéru svých odporně pištících 
a špatně mluvících hvězd němého 
fi lmu, je Hollywood druhé poloviny 
dvacátých let. Výtečné swingové me-
lodie a brilantní stepařská čísla jsou 
základním stavebním kamenem této 
hudební show.

mimo předpl.

6. 6. v 19.00
J. C. Carriére:  TERA SA
D /6/

7. 6. v 19.00
J. C. Carriére:  TERA SA
T /6/

8. 6. v 10.00
L. Carroll:  ALENKA  V ŘÍŠI 
ZA ZRCADLEM
mimo předpl.

9. 6. v 19.00
B. Comden - A. Green:  
ZPÍVÁNÍ V DEŠTI 
mimo předpl.

11. 6. v 19.00
STAVBA VYSOČINY 2011
zadáno

12. 6. v 17.00
J. C. Carriére:  TERA SA
Š /6/

13. 6. v 19.00
J. C. Carriére:  TERA SA
O /6/

14. 6. v 19.00
J. C. Carriére:  TERA SA
F /6/

15. 6. v 19.00
T. Pratchett  - S. Briggs:  
SOUDNÉ SESTRY
Pratchett ovy příběhy, oplývající 

vynikajícím smyslem pro sarkastic-
ký humor a drama, nás přivádějí na 
„Zeměplochu“, která je placatá a pu-
tuje vesmírem na zádech obrovské 
želvy. Jeho díla jsou parodií na sou-
časný svět a Soudné sestry jsou vlast-
ně parodií na Shakespearovu tragédii 
Mackbeth, s jehož postavami se v díle 
setkáváme. V této nepředstavitelné a 

neodolatelné komedii se však do krá-
lovské politiky Zeměplochy zamícha-
jí tři hodné čarodějky, které chtějí, aby 
na trůn usedl ten správný král…

C /6/

16. 6. v 19.00
J. C. Carriére:  TERA SA
E /6/

19. 6. v 17.00
J. C. Carriére:  TERA SA
M /6/

20. 6. v 19.00
J. C. Carriére:  TERA SA
KV/6/

21. 6. v 19.00
B. Comden - A. Green:  
ZPÍVÁNÍ V DEŠTI 
L /6/

22. 6. v 19.00
J. C. Carriére:  TERA SA
K /6/

23. 6. v 19.00
T. Pratchett  - S. Briggs:  
SOUDNÉ SESTRY
B /6/

MALÁ SCÉNA
18. 6. v 9.00 a 10.30
M. Junášek: 
TRPASLÍCI A SNĚHURKA 
Rozverná adaptace klasické pohádky 

okořeněná půvabnými písničkami má 
všechny předpoklady být příjemným 
představením nabízejícím dostatek ra-
dosti a potěšení dětem i dospělým.   

mimo předpl. náhrada za 16. 4. 
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4. 6. v 19.30 
WHISKY S VODKOU
Německo 2009, melancholická ko-

medie, titulky, cca 104 min. Příběh 
slavného herce a jednoho skandální-
ho natáčení. Hrají: Henry Hübchen, 
Corinna Harfouch, Sylvester Groth 
ad. Režie: Andreas Dresen. Přístup-
ný od 12 let, kinosál Reform

12. – 13. 6. v 19.30 
PANIKA  V MĚSTEČKU
Belgie/FR 2009, animovaný, titulky, 

cca 75 min. Excentrická komediální 
šaráda plná vypilovaných odzbroju-
jících gagů, vycházející mimo jiné z 
dědictví surrealismu, nabízí animova-
nou akční podívanou par excellence, 
jíž před nedávnem doslova podlehlo 
publikum canneského a karlovarské-
ho festivalu. Režie: Stéphane Aubier, 
Vincent Patar. Přístupný / Vstupné 
70 Kč, kinosál Edison

14. – 17. 6. v 17.30
LORA X
USA 2012, animovaná pohádka, 

český dabing, cca 86 min. Co udělá-
te, když chce vaše životní láska  ating  
é strom a na světě už žádné  ating  é 
stromy nejsou? Hrají hlasy: Tomáš 
Juřička, Otakar Brousek, Miriam 
Kantorková ad. Režie: Chris Re-
naud. Vstupné 75 Kč, kinosál Re-
form

14. – 17. 6. v 19.30
PERFECT DAYS – I ŽENY 
MAJÍ SVÉ DNY
ČR 2011, širokoúhlá komedie, cca 

110 min. „Nechápu, jak mi za rok 
může být pětačtyřicet, když pořád 
ještě nevím, čím chci být, až vyros-
tu.“ Existenciální otázku hlavní hr-
dinky přetavila režisérka Alice Nellis 
v originální komedii, jejíž hlavní hr-
dinka nestihla dospět. Hrají: Ivana 
Chýlková, Vojta Kotek, Ondřej So-
kol ad. Scénář a režie: Alice Nellis. 
Přístupný od 12 let / Vstupné 75 Kč, 
kinosál Edison

14. – 17. 6. ve 20.00
DÍVKA , KTERÁ KOPLA 
DO VOSÍHO HNÍZDA
Švédsko 2010, kriminální drama, 

titulky, cca 145 min. Filmové zpra-
cování třetího dílu slavné knižní tri-
logie Stiega Larssona. Hrají: Michael 
Nyqvist, Noomi Rapace, Lena Endre 
ad. Režie: Daniel Alfredson. Přístup-
ný od 15 let / Vstupné 75 Kč, kino-
sál Reform

18. – 20. 6. v 17.30
LÍBÁŠ JAKO BŮH
ČR 2009, komedie, cca 115 min. S 

humorem, nadhledem, temperamen-
tem, laskavou ironií a pochopením 
vypráví scenáristka a režisérka Marie 
Poledňáková příběh, který mohl pro-
žít kdokoliv z nás. Nebo ještě prožít 
může. Vždyť lidské toužení po lásce 
je nekonečné, stejně jako naděje, že 
nás láska přece jen potká. Hrají: Ka-
mila Magálová, Oldřich Kaiser, Eva 
Holubová, Jiří Bartoška ad. Scénář a 
režie: Marie Poledňáková. Přístupný 
/ Vstupné 70 Kč, kinosál Reform

18. – 20. 6. ve 20.00
PŮLNOC V PAŘÍŽI
USA 2011, romantická komedie, 

titulky, cca 94 min. Půlnoční zážit-
ky odhalí Paříž v jiném světle. Hra-
jí: Owen Wilson, Rachel McAdams, 
Marion Cotillard ad. Scénář a režie: 
Woody Allen. Přístupný od 15 let / 
Vstupné 80 Kč, kinosál Reform

19. – 20. 6. v 19.30
PERSEPOLIS
USA/FR 2007, animované životo-

pisné drama, titulky, cca 95 min. O 
Zlatou plamu v Cannes bojoval tento 

celovečerní animovaný fi lm francouz-
ské režisérky původem z Íránu, Marja-
ne Satrapi, která napsala a nakreslila 
první íránský komiks všech dob, a na 
jehož základě pak vznikl tento celove-
černí fi lm. Režie: Vincent Paronnaud, 
Marjane Satrapi. Přístupný / Vstupné 
70 Kč, kinosál Edison

21. – 24. 6. v 17.00 a 19.30
TADY HLÍDÁM JÁ
ČR 2012, rodinná komedie, cca 

110 min. Letní rodinná komedie o 
tom, jak vám pes změní život… Hra-
jí: Veronika Divišová, Jitka Ježková, 
Lukáš Vaculík ad. Režie: Juraj Ša-
jmovič. Přístupný / Vstupné 90 Kč, 
kinosál Reform / Edison

21. – 24. 6. v 17.30 a ve 20.00
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
ČR 2012, širokoúhlá komedie, cca 

113 min. Příběh volného pokračo-
vání romantické komedie Líbáš ja-
ko Bůh začíná ve chvíli, kdy staré 
manželské svazky jsou defi nitivní 
minulostí a Helena s Františkem se 
pokoušejí začít nový život. Ovšem 
pouto s tím bývalým nelze zpřetrhat 
jen tak jednoduše. Stále je tu vaše ro-
dina, vaše okolí a vaši dřívější partne-
ři do společného soužití nutně patří. 
Hrají: Jiří Bartoška, Kamila Mágalo-
vá, Oldřich Kaiser, Eva Holubová ad. 
Scénář a režie: Marie Poledňáková. 
Přístupný / Vstupné 100 Kč, kinosál 
Edison / Reform

25. – 27. 6. v 17.30 a ve 20.00
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
kinosál Reform

25. 6. v 17.00 a 19.30
ALOIS NEBEL
ČR 2011, animovaný fi lm, drama, 

cca 87 min. Dlouho očekávaná adap-
tace kultovního komiksu Jaroslava 
Rudiše a Jaromíra 99. Hrají: Miro-
slav Krobot, Karel Roden, Tereza 
Voříšková a další. Režie: Tomáš Le-
šák. Přístupný / Vstupné 70 Kč, ki-
nosál Edison

26. – 27. 6. v 17.00
ALOIS NEBEL
kinosál Edison

26. – 27. 6. v 19.30
RENESANCE
FR/VB/Lucembursko 2006, akční 

animovaný thriller, titulky, cca 105 
min. Černobílý animovaný fi lm, kte-
rý bývá po vizuální stránce přirovná-
ván ke snímku Sin City – město hří-
chu, se odehrává v Paříži roku 2054. 
Ilona Tasujevová, mladá a talentova-
ná odbornice na genetiku, je unese-
na a nadnárodní společnost Avalon, 
pro kterou pracovala, ji chce za kaž-
dou cenu dostat zpět. Režie: Chris-
tian Volckman. Přístupný od 12 let / 
Vstupné 70 Kč, kinosál Edison

28. 6. – 1. 7. v 17.00 a 19.30
SNĚHURKA  A LOVEC
USA 2012, širokoúhlý dobrodruž-

né fantasy, titulky, cca 126 min. Po-
hádka skončila! Zapomeňte na Sně-
hurku, jejímuž líbeznému zpěvu v 
legendární disneyovce naslouchá 
celá příroda. V téhle verzi křehká 
princezna neváhá vlézt do brnění a 
na zlou macechu vyrazit s mečem v 
ruce. Hrají: Charlize Th eron, Kris-
ten Stewart, Chris Hemsworth ad. 
Režie: Rupert Sanders. Přístupný 
/ Vstupné 75 Kč, kinosál Reform / 
Edison

28. 6. – 1. 7. v 17.30 a 20.00
MUŽI V ČERNÉM 3
USA 2012, širokoúhlá akční sci-

fi  komedie, titulky, cca 104 min. Ve 
fi lmu Muži v černém 3 jsou známí 
agenti J (Will Smith) a K (Tommy 
Lee Jones) zpět… A opět včas. Hra-
jí: Will Smith, Josh Brolin, Tommy 
Lee Jones, Alice Eve ad. Režie: Bar-
ry Sonnenfeld. Přístupný / Vstupné 
100 Kč, kinosál Edison / Reform

2. 7. – 4. 7. v 17.30 a 20.00
MUŽI V ČERNÉM 3
kinosál Reform

2. 7. – 4. 7. v 17.00
MODRÝ TYGR
ČR/SR/Něm 2011, rodinný/dob-

rodružný, cca 90 min. Film pro dě-
ti, jejich rodiče a tygry. Hrají: Linda 
Votrubová, Jakub Wunsch, Bára Hr-
zánová ad. Režie: Petr Oukropec. 
Přístupný / Vstupné 75 Kč, kinosál 
Edison

čtvrtek 5. až středa 18. července 
DOVOLENÁ – zavřeno!

BIJÁSEK 
– KINO DUKLA DĚTEM 

2. – 3. 6. v 15.30
CESTA DO PRA VĚKU
Československo 1955, dobrodruž-

ný/fantasy/rodinný, cca 93 min. Ce-
lovečerní kombinovaný fantasticko 
– dobrodružný fi lm, který ukazuje 
prehistorická stadia vzniku Země, 
fl ory a fauny. Nález pravěké zkame-
něliny je pro čtyři zvídavé kluky vý-
zvou k výpravě do dávné minulosti. 
Hrají: Vladimír Bejval, Petr Herr-
mann, Josef Lukáš, Zdeněk Husták 
ad. Režie: Karel Zeman. Vstupné 40 
Kč, kinosál Reform

9. – 10. 6. v 15.30
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3
USA 2011, komedie, český dabing, 

cca 87 min. Chipmunkové jsou zpět 
a i o letošních Vánocích to pořádně 
rozpiští! Hrají v českém znění: Zby-
šek Pantůček, Martin Stránský, Jan 
Maxián ad. Režie: Mike Mitchell. 
Vstupné 75 Kč, kinosál Reform

16. – 17. 6. v 15.30
LORA X
kinosál Reform

23. – 24. 6. v 15.30
KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA 
Pásmo nejkrásnějších kreslených 

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

30. 6. – 1. 7. v 15.30
HOP
USA 2011, komedie, český da-

bing, cca 95 min. Cukrátka, kuřátka 
a pořádnej nářez. Hrají hlasy: Martin 
Stránský, Petr Burian, Jaromír Medu-
na, Otakar Brousek ad. Režie: Tim 
Hill. Vstupné 75 Kč, kinosál Reform

BIO RÁJ – KINO DUKLA
PROMÍTÁ SENIORŮM 

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

(na vyžádání doložit platným průka-
zem totožnosti)

- ostatní návštěvníci dle vstupného

6. 6. v 10.00
ČTYŘI SLUNCE
ČR 2012, širokoúhlé komediální 

drama, cca 105 min. Kolik sluncí je 
třeba, abychom byli šťastní? Hrají: 
Jaroslav Plesl, Anna Geislerová, Ma-
rek Šácha, Karel Roden ad. Scénář a 
režie: Bohdan Sláma. Přístupný od 
12 let / Vstupné 50 Kč, kinosál Edi-
son.

13. 6. v 10.00
Miloš Forman: 
CO TĚ NEZABIJE…
ČR 2009, dokumentární, cca 110 

min. Dokument zachytil Miloše For-
mana při jeho putování na kole z Pa-
říže na MFF v Karlových Varech a 
právě jízda na kole tvořila symbolic-
ký motiv k jeho životním a tvůrčím 
peripetií. Hrají: Miloš Forman, Petr 
Forman, F. Murray Abraham ad. Re-
žie: Miloslav Šmídmajer. Přístupný / 
Vstupné 50 Kč, kinosál Edison

20. 6. v 10.00
LÍBÁŠ JAKO BŮH
ČR 2009, komedie, cca 115 min. S 

humorem, nadhledem, temperamen-
tem, laskavou ironií a pochopením 
vypráví scenáristka a režisérka Marie 
Poledňáková příběh, který mohl pro-
žít kdokoliv z nás. Nebo ještě prožít 
může. Vždyť lidské toužení po lásce 
je nekonečné, stejně jako naděje, že 
nás láska přece jen potká. Hrají: Ka-
mila Magálová, Oldřich Kaiser, Eva 
Holubová, Jiří Bartoška ad. Scénář a 
režie: Marie Poledňáková. Přístupný 
/ Vstupné 50 Kč, kinosál Edison

27. 6. v 10.00
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
ČR 2012, širokoúhlá komedie, cca 

113 min. Příběh volného pokračo-
vání romantické komedie Líbáš ja-
ko Bůh začíná ve chvíli, kdy staré 
manželské svazky jsou defi nitivní 
minulostí a Helena s Františkem se 
pokoušejí začít nový život. Ovšem 
pouto s tím bývalým nelze zpřetrhat 
jen tak jednoduše. Stále je tu vaše ro-
dina, vaše okolí a vaši dřívější partne-
ři do společného soužití nutně patří. 
Hrají: Jiří Bartoška, Kamila Mágalo-
vá, Oldřich Kaiser, Eva Holubová ad. 
Scénář a režie: Marie Poledňáková. 
Přístupný / Vstupné 100 Kč, kinosál 
Edison
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