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Vedení města zve občany na 
veřejné projednání 

Územního plánu 
dne 5. 9. v 16 hodin v kině Dukla.

Zveme občany na 
veřejné jednání 

městského zastupitelstva 
dne 11. 9. od 13 hodin 
na magistrátu města.

Průběh jednání bude přenášen 
on-line na webu města.

Den otevřených dveří památek 
– 15. 9. 2012, více na str. 19-20  

Evropský týden mobility 
16. – 22. 9. 2012, více na str. 10

Systém, který umožňuje široké 
veřejnosti prohlížet si a připomín-
kovat koncept nového územního 
plánu Jihlavy, má úspěch. 

Podklady ke vzniku nejdůležitěj-
šího dokumentu města si obvykle 
žádalo minimum zájemců z veřej-
nosti, webová stránka tzv. PUPíku 
(připomínkování územního plánu), 
však má od spuštění v červnu tisíc 
návštěv, magistrát města už obdržel 
čtyři desítky podnětů a připomínek. 
Další reakce úřad očekává po veřej-
ném projednání v kině Dukla, které 
proběhne 5. září v 16.00 hodin, mož-
nost vyjádřit se ke konceptu územ-
ního plánu se defi nitivně uzavře 23. 
září.

„Územní plán se široké veřejnosti 
může jevit jako nedůležitá věc, lidé se o 
něj příliš nezajímají. Přitom nad návr-
hem tohoto dokumentu může kdokoliv 
připomínkovat například to, co mu v 
budoucnosti vyroste za domem. Jedno-
duchá aplikace na internetu význam-
ně usnadnila veřejnosti se s výhledem 
rozvoje města seznámit a vyjádřit se k 
němu. Je to moderní a pro veřejnost po-
hodlná forma komunikace s úřadem v 
této závažné oblasti,“ vyzvedl přínos 

aplikace náměstek primátora Petr 
Pospíchal, který je pověřen dohle-
dem nad činností úřadu územního 
plánování. Možnost, kterou dostali 
obyvatelé Jihlavy, však dosud není 
zcela obvyklá, v České republice ji 
zatím využilo jen několik velkých 
měst.

„Průměrná denní návštěvnost je oko-
lo dvaceti lidí, je to patnáctá nejnavště-
vovanější stránka ze všech, které jsou 
na webu města k dispozici. Územní 
plán obecně asi nepatří k tomu neja-
traktivnějšímu, co lze na internetu vi-
dět, proto nás zájem veřejnosti velmi 
těší. Máme i velmi dobré ohlasy od od-
borníků,“ poznamenal Jaroslav Škro-
bák, specialista odboru informatiky 
v oblasti geografi ckých informačních 
systémů. 

Na adrese pup.jihlava.cz jsou pro 
návštěvníky připraveny všechny po-
třebné informace o územním plánu a 
postup připomínkování v podobě vi-
deonávodů. Zájemce si může pomo-
cí jednoduchého ovládání koncept 
územního plánu projít a potom ode-
slat připomínku. Zpět obdrží e-mail 
o doručení, následně bude informo-
ván o dalším zpracování připomínky.  

„Občan by se měl zajímat zejména 
o hlavní výkres. Na něm najde barev-
ně vyznačené plochy podle jejich způ-
sobu využití,“ doporučuje postup 
vedoucí úřadu územního plánování 
Tomáš Lakomý. V územním plánu 
jsou rozlišováné plochy bydlení, ob-
čanského vybavení, dopravy, veřejné 
zeleně apod. Každá plocha má v tex-
tové části územního plánu vypsány 
podmínky jejího využití (dříve tzv. 
regulativ).

„Současný územní plán byl schválen 
v roce 2001, je už překonaný, má na-
plněnou většinu rozvojových lokalit. 
Hlavním úkolem je navrhnout právě 
nová rozvojová území ve městě,“ při-
pomněl nutnost nového plánu ná-
městek primátora Petr Pospíchal. 
Připraveny jsou dvě varianty plánu 
– úspornější, s menším množstvím 
rozvojových ploch, druhá varianta je 
rozsáhlejší, ale počítá s větším množ-
stvím podmíněných investic. 

Koncept je vyvěšen také na úřed-
ní desce a na webu města, v NJR je 
uveden na str. 22. Zpracování nové-
ho územního plánu zabere zhruba 
dva roky, schvalování se připravuje 
na rok 2014. -rt-

PUPík na webu viděly stovky lidí

HORKÉ LÉTO dalo zapomenout na loňské studené a propršené prázdniny. Jihlavské koupaliště Vodní ráj sice nepřekonalo rekor-
dy návštěvnosti, ale v extrémně parných dnech přicházely davy lidí a prodlužovala se provozní doba. Foto: Lubomír Maštera 

Oslavy partnerství 
s Heidenheimem

V letošním roce, přesně 17. října, 
to bude 10 let, co byla podepsána 
smlouva o partnerství mezi městy 
Jihlava a Heidenheim (Německo).  
Zajímalo nás, zda se bude oslavovat, 
a na to jsme se zeptali náměstka pri-
mátora Petra Pospíchala.

Desetileté výročí se většinou 
oslavuje. Jak tomu bude  v tomto 
případě?

Významnou událost jsme si čás-
tečně připomněli už v loňském roce, 
kdy byla v Domě Gustava Mahlera 
ve spolupráci Jihlavy, města Heiden-
heim, Spolku Dům Gustava Mahlera 
a Gemeinschaft  Iglauer Sprachinsel 
uspořádána výstava Nikdy zcela neo-
dešli – Jihlavští Němci. 

Původně se měly oslavy partner-
ství uskutečnit v říjnu letošního ro-
ku pouze v Heidenheimu, kde  byla 
smlouva před 10 lety také podepsá-
na. Kromě slavnostního setkání na 
heidenheimské radnici zástupci part-
nerského města naplánovali uspořá-
dání výstavy historických a součas-
ných snímků Heidenheimu.  

Bude se něco také konat v Jihlavě?
Společně se svými kolegy jsme se 

shodli, že by to byla trochu škoda, aby 
Jihlava zůstala stranou a rozhodli jsme 
se, že oslavu 10 let partnerství mezi 
našimi městy uspořádáme i v našem 
městě.  (Pokračování na str. 3)
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Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:
   

51
38
89
46
41
87

2
-

37
8

134
Město Jihlava má k 31. 7. 2012 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  50.115 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci červenci 2012

Silueta kopce Větrník je stejná jako před mnoha le-
ty. Radnici se podařilo sem vrátit repliku kříže z roku 
1866.

Kříž zde nechala postavit rodina Johanna Merforta 
vlastnící hospodářství v místech někdejší kotelny v uli-
ci U Dvora (dnes byty). V padesátých letech se originál 
ztratil, později ho nahradil kamenný kříž, který ale zničili 
vandalové. 

Návrat kříže umožnilo získání pozemku do majetku 
města. „Bylo to přání radnice i obyvatel, ale dlouho jsme 
nemohli vyhovět. Křížek sem přirozeně patří, doplňuje at-
mosféru místa. Jsem rád, že se to nakonec povedlo“, uvedl 
náměstek primátora Petr Pospíchal s tím, že by se u opra-
veného kříže měly objevit ještě i lavičky. 

„Kříž není veden v seznamu kulturních památek, jedná se 

však o významnou topografi ckou památku v pohledově vý-
jimečné poloze na místě středověkého popraviště,“ doplnil 
Ondřej Stránský z odboru správy realit, který akci zajiš-
ťoval. Práce provedl restaurátor Otakar Marcin ml., cel-
kové náklady byly cca 180 tisíc korun. Renovace se tý-
kala i soklu, na kterém je původní německý text „Bože, 
zachovej město Jihlavu“. 

Vrch Větrník, obyvateli také označovaný jako Skalka, je 
oblíbeným cílem vycházek s pěkným výhledem na město 
a okolí.  V minulosti to však byla pro některé nešťastníky 
poslední vyhlídka, kterou v životě měli, neboť Větrník 
byl popravčím vrchem, kde stála šibenice a stínaly se hla-
vy. V této době se na kopci odehrávají podstatně příjem-
nější události, svahy kopce ožívají především na podzim 
při pouštění draků a v zimě při lyžování. -lm,rt-

Kříž se vrátil na popravčí vrch 

Rada města Jihlavy uvolnila třetí plochu, kde se mohou 
beztrestně realizovat sprejeři. Tím místem je betonový 
plot kolem sportovního areálu Na Stoupách. Radnice ale 
upozorňuje, že tato plocha pro legální graffi  ti je dočasná. 
Jihlava totiž očekává, zda na podzim obdrží dotaci na další 
část tzv. revitalizace lesoparku Malý Heulos, při které má 
být upraven i sportovní areál a jeho okolí. Pokud město 
uspěje, je pravděpodobné, že proměna areálu začne ještě 
letos a s ní přijde i konec starého betonového plotu, který 
ustoupí ve prospěch rozšíření silnice.

Prvními dvěma legálními plochami pro tvorbu graffi  ti je 
podchod Okružní ulice na sídlišti Březinky a opěrné zdi v 

Mostecké ulici nedaleko Pražského mostu.
Zástupci radnice k tématu dodávají, že legální plochy ne-

jsou lékem proti vandalismu. „Jsou to místa především pro 
ty sprejery, kteří chtějí bez obav vytvořit něco zajímavého, vy-
jádřit se. Tím ale nezměníme to, že někomu dělá radost poško-
zování fasád, dopravních značek atd.,“ poznamenal k tématu 
náměstek primátora Rudolf Chloupek s tím, že město dál 
hodlá bojovat se sprejery – vandaly. Radnice například ob-
čanům města umožňuje požádat si o příspěvek na opravu 
posprejované fasády, ale také vyplácí odměny za informa-
ce vedoucí k dopadení sprejera, městská policie zapojuje 
mobilní kamerový systém atp. -rt-

Vznikla další plocha pro sprejery

NA VĚTRNÍKU opět stojí kříž jako v roce 1866. Město nechalo zhotovit repliku na místě původního kříže. Foto: archiv MMJ

Rozvod, svatba a odjezd. Minulý 
týden se magistrátu města podařilo 
uskutečnit svatbu za opravdu netra-
dičních okolností. Ženich se během 
jediného dne stihl rozvést a oženit - 
ráno se u soudu rozvedl, v poledne 
následovala svatba na radnici a ještě 
ten den musel úřad zajistit novoman-
želům doklady potřebné pro trvalý 
odjezd do zahraničí, který následo-
val hned druhý den po svatbě.

„Úřad novomanželům pomohl ohled-
ně matričních dokladů do ciziny, byl 
jim na počkání vystaven oddací list, se 
kterým ještě během dne vyřídili všech-
ny potřebné osobní doklady a cestovní 
pas typu „blesk“ pro nevěstu na počká-
ní,“ popsal administrativní maraton 
novomanželů i úředníků Jan Vystr-
čil, pověřený vedením správního od-
boru města Jihlavy.  O další doklady 
si budou manželé žádat a vyzvedávat 
při další návštěvě České republiky. 
 -rt-

Magistrát města Jihlavy byl done-
dávna jediným místem v Kraji Vy-
sočina, kde osoby stejného pohlaví 
mohly vstoupit do registrovaného 
partnerství. 

Nyní se situace změnila, jihlavská 
radnice vyšla vstříc žádostem dvou 
párů a od letošního léta se ofi ciální 
vstup do partnerství může odehrát i 
mimo původně stanovené prostory. 
Rozhodla o tom Rada města Jihlavy. 

Podobně jako v případě svatebních 
obřadů také žadatelé o vstup do regis-

trovaného partnerství mimo radnici 
hradí náklady na organizační zajiště-
ní, dopravu a práci matrikářek. 

„Prohlášení o vstupu do registrované-
ho partnerství mohou zájemci učinit na 
libovolném vhodném místě, k němuž je 
váží například společné vzpomínky či 
je pro ně jinak významné. Vůči této mi-
noritě jde o důležité gesto,“ pozname-
nal Jan Vystrčil, pověřený vedením 
správního odboru Magistrátu města 
Jihlavy.  

Podle zákona musí prohlášení o 

vstupu do registrovaného partner-
ství proběhnout u matričního úřadu 
v kraji, ve kterém je alespoň jeden z 
partnerů přihlášen k trvalému poby-
tu. V Kraji Vysočina je k tomu urče-
ným úřadem Magistrát města Jihlavy. 

V letošním roce do registrovaného 
partnerství v Kraji Vysočina vstou-
pil jeden mužský pár, v roce 2011 dva 
páry, v roce 2010 čtyři páry. Od roku 
2006 do registrovaného partnerství v 
Kraji Vysočina vstoupilo 19 párů, z to-
ho 15 mužských a 4 ženské páry. -rt-

Registrace partnerství může
proběhnout i mimo radnici

Tradiční dopravně preventivní ak-
ci s názvem Vysočinou na silnicích 
bezpečně připravili na září krajští 
dopravní policisté ve spolupráci s 
odbornými fi rmami a dalšími insti-
tucemi z našeho kraje. 

„Hlavním cílem akce je přispět ke 
zlepšení technického stavu vozidel  a 
tím i ke snížení dopravní nehodovosti 
v našem kraji. V minulých jedenácti le-
tech se akce vždy setkala s velkým zá-
jmem motoristické veřejnosti. V rámci 
akce bylo v loňském roce zkontrolová-
no více než 550 motorových vozidel,“ 
řekla Dana Čírtková z preventivně 
informačního oddělení krajského ře-
ditelství kraje Vysočina.

Odbor služby dopravní policie po-
řádá v letošním roce tradiční pre-
ventivní akci Vysočinou na silnicích 
bezpečně již podvanácté.  Akce Vy-
sočinou na silnicích bezpečně zaha-
juje v pátek 31. srpna  ve 14.00 ho-
din v Jihlavě – Hosově  v prostorách 
Polygonu Autoškoly Musil. 

Pro jihlavské řidiče se uskuteční 
ještě jedna akce a to dne 5. září na 
parkovišti před obchodním domem 
TESCO v době od 10 do 12 a od 14 
do 17 hodin.

Každý řidič, který se letošní akce 
zúčastní, obdrží dárek – jednorázový 
alkoholtester. Prvních dvacet řidičů. 
kteří se akce zúčastní, se mohou těšit 
také na refl exní vestu.  -lm-

PČR poradí řidičům
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(Dokončení ze str. 1)
V pátek 14. září  v 16.30 bude slav-

nostní vernisáží na jihlavské radnici 
otevřena výstava fotografi í „Jak běžel 
čas - Heidenheim a Jihlava na fotogra-
fi ích Klause Petera Preußgera a Jiřího 
Ernesta“.

Fotografi e budou poté v rámci oslav 
prezentovány v říjnu v Heidenheimu. 

Oslavy partnerství s Heidenheimem

Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, Jihlava, zveřejňuje záměry:

Příslušné záměry jsou zveřejněny na www.jihlava.cz. Bližší informace je možné také 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.

Benešova 32

U Mincovny 6, 8

 prodat v souladu s „Pravidly pro prodej vol-
ných bytových jednotek ve vlastnictví statutárního 
města Jihlavy v privatizovaných domech“ volnou 
bytovou jednotku:

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

800.000,- Kč

Výběrovým řízením formou dražby 
dne 26. 9. 2012 s uzávěrkou žádostí

dne 24. 9. 2012 (v 17.00 hod.)

 prodat v souladu se „Zásadami pro převod ne-
movitostí ve vlastnictví statutárního města Jihlavy“ 
nemovitosti:

- budovy č.p. 82 v Jihlavě, ul. U Mincovny or.č. 6,  
č.p. 83 v Jihlavě, ul. U Mincovny or.č. 8 s pozemky 
p.č. 119 – zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 120 – 
zastavěná plocha a nádvoří k.ú. Jihlava, budovy jsou 
prázdné, minimální kupní cena činí 11.000.000,- 
Kč

- objekt k bydlení č.p. 1271 v Jihlavě, ul. Benešova 
or.č. 32 s pozemkem p.č. 2718 – zastavěná plocha a 
nádvoří, jde o dům se 3 byty, z toho dva byty jsou 
volné a v přízemí se nacházejí volné nebytové pro-
story, minimální kupní cena činí 5.000.000,- Kč

- budovu bývalé základní školy č.p. 2 v Červeném 
Kříži s pozemkem p.č. 63 – zastavěná plocha a ná-
dvoří a dále s pozemkem p.č. 64/1 – zahrada dle v 
katastru nemovitostí dosud nezapsaného geome-
trického plánu č. 371-11/2012 ze dne 26. 1. 2012 
pro k.ú. Antonínův Důl, minimální kupní cena činí 
2.200.000,- Kč

- část pozemku p.č. 57/1 v k.ú. Staré Hory (ul. 
Romana Havelky v Jihlavě) dle GPL dosud ne-
zapsaného v KN označenou jako pozemek p.č. 
57/19 o výměře 386 m2, minimální kupní cena činí 
509.444,- Kč

 prodat v souladu s „Pravidly pro prodej volných 
bytových jednotek ve vlastnictví statutárního měs-
ta Jihlavy v privatizovaných domech“ volné bytové 
jednotky v domech v Jihlavě:

- č. 1934/1 v 1. NP domu Žižkova 12, 3+1, 74,70 
m2, min. KC po slevě 850.000,- Kč

- č. 1308/5 ve 3. NP domu Palackého 32, 1+kk, 
22,50 m2, min. KC 390.000,- Kč

- č. 1349/8 v mezipatře 3. a 4. NP domu Komen-
ského 18, 2+1, 79,30 m2, min. KC 1.150.000,- Kč

- č. 209/1 v 1. NP domu Úvoz 21, 1+1, 37,20 m2, 
min. KC 580.000,- Kč

- č. 209/2 v 1. NP domu Úvoz 21, 2+1, 62,40 m2, 
min. KC 780.000,- Kč

- č. 209/7 ve 2. NP domu Úvoz 21, 1+1, 34,00 
m2, min. KC 640.000,- Kč

- č. 2355/1 v 1. NP domu U Hlavního nádraží 11, 
1+1, 33,00 m2, min. KC 450.000,- Kč

- č. 2355/3 ve 2. NP domu U Hlavního nádraží 
11, 1+1, 28,10 m2, min. KC 410.000,- Kč

- č. 255/11 v 1. NP domu Na Vyhlídce 1 (sekce 
B), 1+1, 32,50 m2, min. KC 364.000,- Kč

- č. 255/19 ve 3. NP domu Na Vyhlídce 1 (sekce 
B), 1+1, 32,70 m2, min. KC 352.000,- Kč

- č. 1433/21 ve 3. NP domu Chlumova 11, 1+1, 
34,30 m2, min. KC 495.000,- Kč

 prodat v souladu s „Pravidly pro prodej nebyto-
vých prostor ve vlastnictví statutárního města Jihla-
vy v domech, v nichž došlo k prodeji jednotek dle 
zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění“ nebytové 
jednotky v domech v Jihlavě:

- č. 4789/18 v 1. PP domu Seifertova 18, býv. 
sklad, 9,50 m2, min. KC činí 15.000,- Kč

- č. 984/8 (garáž) v 1. NP domu Fibichova 81, 
jde o pronajaté nebytové prostory, 58,60 m2, min. 
KC činí 440.000,- Kč

 pronajmout v souladu se „Zásadami pro proná-
jmy nebytových prostor ve vlastnictví statutárního 
města Jihlavy“ nebytové prostory:

- nebytové prostory v 1. NP domu Mrštíkova 15 
v Jihlavě, 31,80 m2, býv. galerie s občerstvením, mi-
nimální roční nájemné 21.783,- Kč

- nebytové prostory v 1. NP domu Matky Boží 25 
v Jihlavě, 46,00 m2, býv. trafi ka, minimální roční ná-
jemné 94.622,- Kč

- nebytové prostory v 1. NP domu Masaryko-
vo nám. 6 v Jihlavě, 33,00 m2, býv. prodejna byto-
vých doplňků a květin, minimální roční nájemné 
73.590,- Kč

- nebytové prostory v 1. NP domu Komenského 
36 v Jihlavě, 55,00 m2, býv. prodejna zahrádkář-
ských potřeb, minimální roční nájemné 103.785,- 
Kč

- nebytové prostory v 1. NP domu Husova 40 v 
Jihlavě, 55,00 m2, býv. prodejna s koženou galan-
terií a oděvy a textilními doplňky, minimální roční 
nájemné po slevě 55.143,- Kč

- nebytové prostory ve 2. NP domu Masarykovo 
nám. 9 v Jihlavě, 157,80 m2, býv. notářská kancelář, 
minimální roční nájemné po slevě 140.758,- Kč

- nebytové prostory ve 3. NP domu Masarykovo 
nám. 9 v Jihlavě, 91,50 m2, býv. advokátní kancelář, 
minimální roční nájemné po slevě 81.618,- Kč 

Myslím, že se bude jednat o velmi za-
jímavou výstavu, která se k oslavě vý-
ročí svým tématem výborně hodí a 
přiblíží i občanům Jihlavy blíže part-
nerské město Hei-denheim.  

Připravujete také slavnostní kon-
cert…

Po vernisáži se bude konat slavnost-
ní koncert „Jakub Pustina a jeho hos-
té“ v kostele Povýšení sv. Kříže, který 
bude zdarma přístupný široké veřej-
nosti. V sobotu se členové delegace 
z Heidenheimu zúčastní oslav Dnů 
evropského dědictví a prohlédnou si 
významné památky Jihlavy, které běž-
ně nejsou přístupné.   

Proti desetiletému partnerství je 
dvouleté partnerství s Užhorodem 
ještě mladé, ale i zde proběhly mi-
nulý měsíc oslavy?

Na podzim to budou již dva roky, 
kdy bylo uzavřeno partnerství měst 

Jihlavy a ukrajinského Užhorodu. 
Musím říci, že je velkou výhodou, že 
i kraj Vysočina má uzavřenu partner-
skou smlouvu s krajem Zakarpatské 
Ukrajiny a tak se spolupráce měst a 
krajů vzájemně prolíná a doplňuje. 

Počátkem léta proběhl v Užhoro-
dě v rámci městských slavností i den 
České republiky  za přítomnosti pri-
mátora města Viktora Pogorelova, 
českého konzula pana Davida Pavlity 
a představitelů města Jihlavy. Účast-
nili jsme se  regaty po řece Už, byla 
nám představena koncepce revitali-
zace  parku T.G. Masaryka a odhalili 
jsme sošku Švejka na nábřeží řeky. V 
druhé polovině září odjíždí do Už-
horodu početná delegace jihlavských 
zastupitelů na oslavy dnů města. Už-
horod je vstupní branou na Zakarpat-
skou Ukrajinu a je proto logické, že je 
prvním místem návštěvy pro turisty, 
ale i jednou z prvních příležitostí pro 
jihlavské podnikatele. Dnes už je v 

užhorodských restauracích   běžně k 
vidění vývěsní štít s logem jihlavské-
ho pivovaru…….

Po nejasném období se proslý-
chá, že partnerství s holandským 
Purmerendem bude pokračovat?

Třetím a nejstarším partnerským 
městem Jihlavy je nizozemský Pur-
merend.  Stávající pětiletá smlouva 
s městem končí 7. září tohoto roku a 
je velmi pravděpodobné, že bude uza-
vřen nový pětiletý kontrakt. Jihlavští 
zastupitelé již v červnu schválili  po-
kračování, v Purmerendu následně 
učinili totéž. 

Městu Jihlava i nadále zůstává k dis-
pozici dům na náměstí v Purmerendu, 
který slouží jako zázemí pro ubytová-
ní a setkávání v rámci partnerských 
výměn pro obyvatele Jihlavy. Podpis 
nové pětileté partnerské smlouvy 
oběma primátory je domlouván na 
první polovinu října do Jihlavy.   -lm-



STRANA     4 Rozhovor NJR - ZÁŘÍ  2012

Být Zdravým městem znamená or-
ganizovat řadu osvětových kampaní, 
kulatých stolů a besed pro veřejnost, 
diskusní fóra, různé aktivity pro mla-
dou generaci i seniory, ale také zkva-
litňovat systém řízení veřejné sprá-
vy prostřednictvím metody kvality, 
kterou je místní Agenda 21. Požádali 
jsme jihlavskou koordinátorku projek-
tu Lenku Marečkovou z magistrátu o 
přiblížení těchto pojmů.

Hovoříte o komunitním plánová-
ní. Co to vlastně je?

Jedním ze základních pilířů Zdravé-
ho města a místní Agendy 21 je ko-
munitní plánování. Pokud chtějí lidé 
v Jihlavě něco změnit, vyjádřit svůj 
názor, jak a co dále rozvíjet a podpo-
rovat, mají možnost zúčastnit se veřej-
ných projednávání a anket. 

Připomeňte aspoň nejvýznamněj-
ší…

Asi největší akcí pro veřejnost, kte-
rá se každoročně koná, je tzv. Fórum 
Zdravého města, které se letos v květ-
nu pod novým názvem „Co na srdci, 
to na Fóru“ konalo již po páté. Výstu-
pem této diskuse je 10 největších pro-
blémů města, které následně ověřuje-
me anketou. 

Výsledky Fóra a ankety budou před-
loženy vedení města a zpracovány do 
tzv. Plánu zdraví a kvality života. Po-
té přejde řešení těchto problémů do 
kompetence jednotlivých odborů. Pro 
zapojení co nejširšího okruhu veřej-
nosti do rozvoje města se pořádají té-
matické kulaté stoly, jejichž prostřed-
nictvím jsou projednávány náměty 
získávané na Fóru. 

Můžete uvést konkrétní příklad?
Příkladem takového námětu, kte-

rý vzešel z Fóra, a jehož realizace byla 
uskutečněna, je Síť nekuřáckých re-
staurací v Jihlavě. 

V rámci tohoto projektu vznikla da-
tabáze nekuřáckých provozoven, která 
je umístěna na webových stránkách 
města. Provozovatelé od radnice obdr-
želi symbolické poděkování ve formě 
certifi kátu a především specifi ckou sa-
molepku, kterou si mohou svoje pod-
niky označit a tím usnadnit zákazní-
kům hledání nekuřáckého provozu. 

Nedávno vydalo Zdravé město leták, 
kde mohou občané města a návštěv-
níci Jihlavy najít seznam provozoven 
aktuálně přihlášených do tohoto pro-
jektu. 

Zatím jsem žádnou mimořádnou 
aktivitu ze strany občanů města 
k Fóru Zdravého města nezazname-
nal…

V souvislosti s veřejným projedná-
váním bych chtěla podotknout, že to, 
jaký bude výsledek Fóra, jaké problé-
my se budou v nejbližší době řešit, ale 
i kam se bude celkově rozvoj města 
ubírat, můžeme ovlivnit nejen svým 
chováním, ale i aktivním přístupem. 

Důvodem pro zapojení veřejnosti 
je předcházení možným nedorozu-
měním, nesouhlasu s nově navrho-
vanými záměry a projekty. Pokud se 
občané takového projednání zúčastní, 

Lenka Marečková: Zdravé město 
vyžaduje aktivitu občanů

KOORDINÁTORKA  projektu Zdravé město Mgr. Lenka Marečková. 
 Foto: Lubomír Maštera

zjistí mimo jiné, co vše má město ve 
své kompetenci, co může ovlivnit, co 
se řeší například na krajské úrovni a ja-
ké prostředky jsou potřeba na jednot-
livé projekty. 

Některé problémy vyžadují dlouho-
dobější řešení a to pak nastává situa-
ce, kdy si lidé myslí, že radnice nečiní 
žádná opatření pro jejich nápravu. Tak 
tomu ovšem není. Město se snaží za-
bývat každým problémem, který od 
veřejnosti formou besed a veřejných 
projednávání získá, přesto nelze zbu-
dovat desítky nových mateřských ško-
lek či oživit náměstí do měsíce. 

Kde se mohou zájemci seznámit 
s výsledky Fóra?

Jaké jsou nové top problémy města a 
jak s nimi bude dál naloženo, se dozví-
te v říjnovém vydání NJR a na webu 
města.

Novinkou bylo letos „Dětské fórum 
aneb Desatero problémů města Jihla-
vy očima žáků a studentů základních 
a středních škol“, které uspořádalo 
Zdravé město Jihlava ve spolupráci s 
litoměřickým Střediskem ekologic-
ké výchovy SEVER. Chtěli jsme dát 
možnost aktivního zapojení do zlep-
šování života ve městě také dětem a 
mládeži. Bylo pro nás zajímavým zjiš-
těním, jak vnímají místní problémy 
mladí a jak nad nimi dokážou zodpo-
vědně uvažovat.

Předpokládám, že využíváte i dal-
ších metod, například průzkumu?

Ano. Další důležitou zpětnou vaz-
bou jsou pro vedení města sociologic-
ké průzkumy a dotazníková šetření, 
proto jsme realizovali průzkum spo-
kojenosti občanů s místním spole-
čenstvím, zjišťovali mobilitu a místní 
přepravu a hodnotu ekologické stopy 
města. 

Prostřednictvím stanovených indi-
kátorů se snažíme postihnout kvalitu 
života ve městě. Jelikož jsou indikáto-
ry vyjádřeny číslem, je možné je sle-

dovat a porovnávat v průběhu času. 
Výsledky vzešlé ze sledování indiká-
torů jsou využívány jako důležité in-
formace pro přípravu strategického 
plánu a jako podklad pro řešení kon-
krétních opatření.

Pojďme k tajuplnému názvu 
Agenda 21. Co to je?

Co se týče pojmu místní Agenda 21, 
jde o dlouhodobý proces moderni-
zace veřejné správy a zavádění zásad 
udržitelného rozvoje na místní úrov-
ni. S místní Agendou 21 úzce souvisí 
kvalita strategického řízení. 

V současné době se zpracovává stra-
tegický plán rozvoje města, který sta-
noví prioritní rozvojové oblasti města 
v dlouhodobém horizontu. Strategic-
ký plán by měl zohledňovat výstupy z 
veřejných projednávání a sociologic-
kých průzkumů. Plán vzniká za účas-
ti odborníků, zástupců soukromého 
a veřejného sektoru, ale důležitá je 
rovněž spolupráce s obyvateli našeho 
města. Ti budou mít možnost se k do-
kumentu vyjádřit na podzim, kdy se 
uskuteční veřejné projednání.

No dobře, ale proč ten název?
Protože jde o projekt, který umož-

ňuje postup měst v rámci kvalitní 
MA21 přehledně měřit Kritérii MA21 
a jejich plnění je sledováno ve veřejně 
přístupné Databázi MA21. V loňském 
roce se našemu městu podařilo splnit 
kritéria kategorie C. 

Systematická práce při zavádění 
místní Agendy 21 přinesla městu oce-
nění i na mezinárodní úrovni v rámci 
soutěže LivCom (Th e International 
Awards for Liveable Communities). 
Odborná mezinárodní porota hod-
notí přístup měst k jednotlivým krité-
riím udržitelného rozvoje, kterými 
jsou zlepšování stavu krajiny, péče o 
kulturní dědictví, nejlepší environ-
mentální postupy, zapojování veřej-
nosti do rozvoje města, zdravý život-
ní styl a strategické plánování. Město 

Jihlava se této soutěže poprvé zúčast-
nilo v roce 2009, kdy získalo cenu 
za naplnění kritéria zlepšování stavu 
krajiny. V loňském roce získala Jihlava 
3. místo a stříbrnou cenu v kategorii 
měst mezi 20 a 75 tisíci obyvateli. I le-
tos podalo město do soutěže přihlášku 
a bylo vybráno odbornou porotou do 
fi nálového kola.

Kde se mohou občané města kro-
mě zmiňovaného fóra se Zdravým 
městem setkat?

Nejviditelnější aktivitou Zdravého 
města jsou osvětové kampaně (Den 
Země, Světový den bez tabáku, Světlo 
pro AIDS, Evropský týden mobility, 
Evropský den bez aut a Jihlavský den 
zdraví). Jejich cílem je nejen pobavit, 
ale také poskytnout důležité informa-
ce o celospolečenských tématech, jako 
je například ochrana životního pro-
středí, udržitelná doprava, prevence 
kouření, zdravý životní styl, prevence 
úrazů aj. Tyto kampaně organizují té-
měř všechna Zdravá města v Evropě a 
u nás jsou vždy zastřešena a mediálně 
podporována asociací Zdravých měst 
(NSZM ČR). 

Programy těchto akcí zveřejňuje-
me v NJR, blíží se Evropský týden 
mobility… 

Na září chystá Zdravé město pro-
gram v rámci Evropského týdne mo-
bility, což je nejrozšířenější kampaň, 
která má za cíl upozornit na problémy 
se stále narůstající automobilovou do-
pravou, a zároveň nabídnout možnosti 
a výhody alternativních druhů dopra-
vy. Koná se vždy v termínu 16. – 22. 9. 
a každý rok má své mott o, to letošní je 
Pohyb správným směrem. Návštěvní-
ci se mohou těšit na tradiční akce jako 
je Jihlavský den zdraví, ale i na zce-
la nový Den bez aut, v rámci kterého 
mohou občané jezdit MHD zdarma. 
Podrobný program najdete na str. 10 
NJR a na webu města.

Na čem pracujete nyní?
V letošním roce bychom ještě rádi 

dokončili Zdravotní plán města, jehož 
cílem je vytvořit základy pro systémo-
vou podporu zdraví. Dále plánujeme 
do budoucna vytvořit grantový pro-
gram v rámci Projektu Zdravé město 
a místní Agendy 21, abychom podpo-
řili projekty, které uplatňují principy 
trvale udržitelného rozvoje, propagují 
zdravý životní styl a aktivity Zdravého 
města.

A co byste si přála ve vaší práci do 
budoucna?

Komunitní plánování a naplňování 
procesů místní Agendy 21 není mož-
né realizovat bez aktivních partnerů. 
Proto již několik let oslovujeme nezis-
kové organizace, občanská sdružení, 
školy, místní instituce i podnikatele, 
aby se zapojili do diskusí o současných 
záměrech a místní budoucnosti. 

Nezapomeňte, že i každý z občanů 
může dát impuls ke zlepšení v jakéko-
liv oblasti a že mnohdy může takové 
zlepšení znamenat změnu myšlení či 
místních zvyklostí, ale také vzájemnou 
komunikaci občanů s radnicí. -lm-
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 Stránku připravil -lm-

KRTEČKA VIDĚLO PĚT TISÍC LIDÍ. Více než 5.000 lidí se přišlo podívat na 
výstavu Zdeněk Miler dětem, v „hlavní roli“ s populární pohádkovou postavič-
kou Krtečka. Bude tak výrazně překonaná návštěvnost výstav z minulých dvou 
let, dvojici Pat a Mat vidělo 4.071 lidí, na kostýmy ze seriálu Arabela se podívalo 
4.075 osob.  

STRÁŽNÍCI MAJÍ AUTO NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN. Jihlavské městské po-
licii slouží nové vozidlo Fiat Qubo poháněné CNG – stlačeným zemním plynem. 
Auto má úsporný provoz, ujetý kilometr přijde asi na jednu korunu, dojezd na 
plnou nádrž je 400 kilometrů. 

„Do budoucna při obnově vozového parku magistrátu budeme také zvažovat 
nákup vozidla poháněného CNG, zejména pokud půjde o auto určené ke krat-
ším cestám po městě. Mimo přínosu v nízkých provozních nákladech by to také 
byl příspěvek, byť symbolický, pro jihlavské ovzduší,“ uvedl tajemník magistrátu 
Lubomír Dohnal.

1234 KEŘŮ PROTI PRACHU. Dvanáct set třicet čtyři keřů je nově vysazeno v 
Jiráskově ulici poblíž autobusového nádraží. Číslo je náhodné, přesně tolik se jich 
vešlo na záhony podél silnice v Jiráskově ulici od křižovatky s Fritzovou ulicí k bu-
dově vysoké školy. Původní keře byly přestárlé a rostly ve špatném substrátu, který 
je také vyměněn. „Keře jsou jednoduchým a účinným opatřením proti prašnosti 
z vozovky. Vybrali jsme druhy, které jsou v náročných podmínkách v sousedství 
fr ekventované silnice schopny existovat,“ řekla vedoucí odboru životního prostředí 
magistrátu Katarína Ruschková. 

V JIHLAVĚ PŘIBÝVAJÍ PARKOVACÍ MÍSTA. Nové podzemní parkoviště s ka-
pacitou 184 míst je od 1. září k dispozici motoristům města v areálu Jihlavské 
Terasy v Havlíčkově ulici. „Podzemní garáže jsou k dispozici nejen uživatelům a 
obyvatelům areálu, ale i jeho návštěvníkům,“ informoval o nové možnosti pohodl-
ně zaparkovat nedaleko centra města Radek Vávra, jednatel společnosti Corbada, 
která projekt Jihlavských Teras buduje.  

Během prázdnin se zvýšila kapacita parkování na dalším místě. V proluce v 
Křížové ulici rovněž soukromý investor vybudoval nové parkoviště s kapacitou asi 
sedmi desítek míst.

MOST U JÁNŮ PROŠEL REKONSTRUKCÍ. Jihlavský secesní most U Jánů je 
otevřen pro veřejnost. Několikaměsíční rozsáhlá rekonstrukce zachránila stavbu, 
které  už pro nevyhovující technický stav dokonce hrozilo odstranění. Nyní bude 
památkově chráněný objekt sloužit nemotorové dopravě – pěším, cyklistům a in-
line bruslařům. 

NĚKDEJŠÍ STAROSTA PURMERENDU NAVŠTÍVIL JIHLAVU. Th eo van 
Dam, někdejší starosta holanského města Purmerend, navštívil v srpnu Jihlavu. 
V roce 1991 stál u zrodu partnerství obou měst. Th eo van Dam byl v Jihlavě sou-
kromě, nicméně vedení města využilo jeho přítomnosti k setkání na radnici, kte-
rou měl možnost si prohlédnout poprvé po její rekonstrukci v roce 2006. Navští-
vil také rekonstruovaný kostel Povýšení sv. Kříže. „Jihlava mi přirostla k srdci. Je 
zajímavé sledovat, jaký kus cesty město od počátku partnerství urazilo,“ vyjádřil 
se bývalý purmerendský starosta, kterému v roce 2001 jihlavští zastupitelé udělili 
čestné občanství.
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Letošní 16. MFDF Ji.hlava je festi-
valem autorského dokumentárního 
fi lmu a největší událostí svého druhu 
ve střední a východní Evropě. Ne-
všední, tematicky objevné a formál-
ně různorodé snímky jsou podstatou 
festivalu. 

Hlavní soutěžní sekce jsou: Opus 
Bonum, která nabízí pozoruhodné 
dokumenty ze všech světadílů, Me-
zi moři s nejlepšími fi lmy ze zemí 
střední a východní Evropy a Česká 
radost, to nejdůležitější z domácí 
tvorby. Rozsáhlá přehlídka experi-
mentálních fi lmů Fascinace umož-
ňuje každoročně představit unikátní 
přístupy k zobrazování reality. Jed-
ním ze speciálních doprovodných 
programů budou Radiodokumenty 
Českého rozhlasu. 16. Mezinárodní 
festival dokumentárních fi lmů Ji.hla-
va se odehraje 23. - 28. října 2012.

Festival připomene 
významného dokumentaristu 

Chrise Markera.
Letos v červenci, den po svých je-

denadevadesátých narozeninách, ze-
mřel jeden z nejvýznamnějších do-
kumentárních fi lmařů Chris Marker. 

Narodil se 29. července 1921 jako 
Christian François Bouche-Villene-
uve v Neuilly-sur-Seine ve Francii.  
Za druhé světové války se připojil k 
francouzskému odboji. Po válce za-
čal točit fi lmy. Navštívil mnoho  ze-
mí a své zážitky dokumentoval ve 
fi lmech a knihách. Snímek I sochy 
umírají (1953), který natočil spolu 
s dalším světově uznávaným doku-
mentaristou Alainem Resnaisem, byl 
jedním z jeho prvních angažovaných 

JIHLAVSKÝ festival dokumentárních 
fi lmů se letos také věnuje tvorbě letos 
zesnulého významného dokumentaris-
ty Chrise Markera. 
 Foto: archiv MFDF

snímků. Neúnavný fi lmař Marker byl 
označován za jednoho z nejpodstat-
nějších poválečných dokumentaris-
tů. Natočil přes padesát snímků. Jak 
uvedla fi lmová kritička Kamila Bo-
háčková, Markerovy fi lmy se soustře-
dí na otázky pravdy a paměti.

Jeho snímek Rampa (1962) in-
spiroval Terryho Giliama k natoče-
ní hraného snímku Dvanáct opic 
(1995). V roce 1982 Marker dokon-
čil fi lm Bez slunce, ve kterém posou-
vá hranice dokumentárního žánru v 
atmosféře snu a sci-fi .

Mezi jeho nejvýznamnější dílo pa-
tří Pařížský máj (1963). Film přináší 
provokativní anketu ve chvíli, kdy se 
Francie defi nitivně rozloučila s kolo-
niemi a zřídila novou ústavu.

První část snímku je anketou z roku 
1962 mezi Pařížany o tom, co pova-
žují za důležité. Autentické výpovědi 
obyčejných lidí bohužel vypovídají 
o tom, že každý myslí především na 
svoje štěstí a nezajímá se o aktuální 
politické otázky. Druhá část snímku - 
melancholická noční jízda Paříží na-
značuje, že člověk nemůže být šťast-
ný, pokud se zajímá pouze o sebe.

Chris Marker se držel v soukromí, 
odmítal poskytovat rozhovory a na 
požádání o vlastní fotografi i posílal 
fotografi i své kočky. Nově restau-
rovanou verzi snímku Pařížský máj 
uvede 16. Mezinárodní festival do-
kumentárních fi lmů Ji.hlava.  -lm,tz-

Avizovaná úprava frekventované křižovatky ulic Jirásko-
va, Fritzova a Zborovská u jihlavského autobusového ná-
draží se v době naší uzávěrky blížila svému konci. Cílem 
je modernizovat světelnou signalizaci a řízení křižovatky. 

„Křižovatka bude mít výrazně vyšší propustnost než dosud. 
Systém automaticky vyhodnocuje množství vozidel a upra-
vuje časy průjezdů v jednotlivých směrech,“ uvedl náměstek 
primátora pro oblast dopravy Josef Kodet. Stejný systém 
řízení je zatím pouze na jedné z dvanácti světelných kři-
žovatek v Jihlavě u City parku (ulice Znojemská a Brněn-
ská), do budoucna se tak upraví i další frekventované kři-
žovatky.

Rekonstrukce zahrnuje výměnu stožárů, světel a kabe-
lů a uložení indukčních smyček do vozovky, které snímají 
průjezd vozidel. Nový systém má levnější provoz – využí-
vá výkonnější, ale úspornější svítidla a automaticky upra-
vuje jejich výkon – v čase západu slunce se sníží svítivost 
asi o 30 %, semafory tak neoslňují řidiče, při východu 
slunce se svítivost opět zvýší. 

 „Úpravy by se měly obejít bez uzavírek a objízdných tras. 
Pracovat se bude vždy v jednom pruhu, doprava se bude svá-
dět do druhého volného pruhu. Požádali jsme o součinnost 
Policii ČR, která by v případě komplikací křižovatku řídila,“ 
doplnil náměstek primátora Josef Kodet. 

Ve výběrovém řízení na úpravu křižovatky nabídla nej-
nižší cenu brněnská fi rma PATRIOT s.r.o. - 3,8 milionu 
korun. Harmonogram je připraven do konce srpna, po-
kud práci nezkomplikuje počasí nebo nějaké jiné problé-
my, fi rma zakázku předá co nejdříve. -lm-

Úprava křižovatky Jiráskova – Fritzova 
se obešla bez uzavírek a objížděk

KŘIŽOVATKA  u autobusového nádraží by měla splňovat všechny nároky na moderně řízenou křižo-
vatku. Foto: archiv MMJ

Dění před jihlavským MFDF
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Informace: Turistická informační centra, Masarykovo 
nám. 2, tel. 567 167 158 (159) a Brána Matky Boží, 
tel. 567 167 155  |  kancelář Zdravého města, tel. 
567 167 125  |  www.jihlava.cz  |  http://tic.jihlava.cz

čtvrtek 20. 9. 2012
 Jihlavský den zdraví
Masarykovo náměstí horní

Zdravá Vysočina, o.s. a Státní Zdravotní ústav  |  10.00–17.00  |  Vyšetřování cholesterolu, 
krevního tlaku, % tělesného tuku, glykémie (na lačno), BMI, vyhodnocení zdravotních rizik, 
odborné konzultace a poradna zdravého životního stylu. Ukázky první pomoci, nabídka zdravot-
ně-výchovných materiálů.

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR  |  Měření krevního tlaku a % tělesného tuku. Další aktivity 
zdravotně preventivního charakteru, poradenská činnost. Dětský koutek, zdravé malování.

Prohlídka sanitního a hasičského vozu, prezentace a ukázky činnosti Městské policie Jihlava, 
Policie ČR a Oblastního spolku Českého Červeného kříže. Soutěže pro děti pořádané DDM, vy-
stoupení hudebních skupin.

16.00  |  Ukázka zásahu Hasičského záchranného sboru a Zdravotnické záchranné služby při 
simulované havárii osobních aut. 

Informační stánky: DIOD  |  Elektro-bicykl.cz – elektro-kola a elektro-skútry  |  Ekoinfocentrum – 
informace a materiály na téma zdravý životní styl (biopotraviny, zdravé světlo, škodlivé chemické 
látky a jak se jim vyhnout)  |  Centrum U větrníku – informace o činnosti, prodej keramiky apod.   
|  Vrakbar – informace o činnosti, ukázka preventivně výchovného programu  |  Státní zdravotní 
ústav – Poradna AIDS – informace o činnosti, informace o rizicích přenosu HIV a o prevenci STD  
|  Stánek zdravého stravování (pyramida výživy).

Vystoupení na pódiu: dopoledne: vstupy o prevenci, o zdravé výživě, o první pomoci (pro školy).
|  odpoledne: ukázky gymnastických a tanečních vystoupení.

COREGA Centrum ústní hygieny  |  9.00–17.00 | Přijďte navštívit COREGA Centrum ústní hygie-
ny, kde Vám názorně ukážeme, jak správně pečovat o umělý chrup, a poradíme Vám, jak řešit 
problémy s nedržící zubní náhradou. Dentální hygienistka, přítomná po celou dobu provozu, 
zdarma zodpoví všechny Vaše dotazy spojené se zubními náhradami. Vaší návštěvu odměníme 
drobnou pozorností.

Divadlo ZŠ Demlova (ZAMLUVENO!!!):
8.00–12.00  |  Zdravotně-výchovný program pro děti „ZDRAVÉ ZUBY“.

pátek 21. 9. 2012
 Soutěž „Do přírody kolo – pěšky“
Dopravní hřiště (ZAMLUVENO!!!):
8.00–12.00  |  Soutěže družstev pro žáky 2. a 3. tříd ZŠ, prokázání vědomostí a znalostí o přírodě, 
jízda zručnosti na koloběžce a první pomoc.

sobota 22. 9. 2012
 Lampiónový průvod
Masarykovo náměstí horní – sraz u Morového sloupu

19.30  |  Lampiónový průvod pro rodiče s dětmi. Vyjdeme z Masarykova náměstí od Morového 
sloupu a projdeme všechny přístupné části hradebního parkánu. Během průvodu soutěže pro 
děti pořádané DDM.

ostatní akce
pondělí 17. 9., středa 19. 9. a pátek 21. 9.

Městská knihovna Jihlava, Hluboká 1: prezentace zvukové knihovny a dalších specializovaných 
služeb pro handicapované uživatele.  |  Kdy: 17., 19. a 21. 9. 2012 od 9.00 do 18.00 hod.  |  
Kontakt: zvukova@knihovna-ji.cz, 567 167 867.

sobota 22. 9.

Nonstop stříbrnou stopou s KČT Bedřichov Jihlava.  |  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.

sobota 22. 9.

8.30–14.30  |  Jihlavský biojarmark, náměstí Svobody  |  Na biojarmarku se představí se svými 
produkty biozemědělci Vysočiny a bude k dostání široká škála produktů v kvalitě bio i s ochut-
návkami. Součástí budou ukázky řemesel a příjemná hudba.  |  kontakt: ekoinfo@centrum.cz                   
13.00  |  Přednáška o Zdravém domově, Feng Shui a STAVEBNÍ MEDICÍNĚ (Sál v suterénu 
NATURAL CENTRA) – celkový přehled vlivů na zdravé bydlení. Úvod do série přednášek – co 
vše ovlivňuje v našem domě, bytě naše zdraví a jak je zlepšit. Přednáší Ing. Petr Makeš (www.
zdravy-domov.cz).     

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!             
  

neděle 16. 9. 2012
 Procházka plánovanou 
 pivovarskou naučnou stezkou
 zakončená exkurzí Pivovaru Jihlava

14.00–17.00  |  Pilíři stezky budou: Pieta se sladovnickými motivy u City Parku, někdejší šroto-
vací mlýn v ul. Čajkovského, hotel u Zlatého lva (dnešní ZUŠ), hotel Zlatá hvězda a restaurace 
U Tří knížat, dům v Husově ulici čp. 3, kde stával největší z malých jihlavských pivovarů.  |  Sraz: 
ve 14. hod. u Sousoší Pieta, ul. U dlouhé stěny (nad City Parkem)

pondělí 17. 9. 2012
 Pohyb správným směrem
Gym Centrum, Přední 15, Jihlava – Spinning a TRX za zvýhodněné vstupné 50 Kč!
10.00–11.00 Spinning  |  10.00–11.00 TRX  |  14.00–15.00 Spinning  |  15.00–16.00 TRX  
|  Lekce se uskuteční při min. počtu 5 klientů. Rezervace na tel. 720 515 607.

úterý 18. 9. 2012
 Den bez aut – po celý den MHD zdarma!
 nechte auto doma … a přijďte s námi oslavit DEN BEZ AUT 2012

areál Pivovaru Jihlava

15.00–19.00  |  In-line závody, překážková dráha, jízda zručnosti. Promoteam Hitrádia Vysočina 
– zábavné odpoledne nejen pro děti. Malířský workshop SUPŠ pro veřejnost. Ukázky a možnost 
zapůjčení Skákacích bot Poweriser pod vedením profesionálního instruktora. Ukázka in-line 
a skate mistrů přímo na ulici.
In-line jízda (trasa: pivovar, nemocnice a zpět). Start v 19.00 u pivovaru. Spolupráce s SK Poly-
technik a Katedrou sportů VŠPJ.
Po celou dobu akce bude uzavřena část ul. Vrchlického v úseku od křižovatky ul. Dvořákova, 
Jiráskova a Vrchlického po křižovatku ulic Vrchlického, Mahlerova.
Informační stánky: Vysočina Tourism  |  BESIP  |  Elektro-bicykl.cz – elektro-kola a elektro-skútry  
|  Ekoinfocentrum – informace a materiály – alternativy v dopravě, náměty na pěší a cyklo turis-
tiku po chráněných územích, naučných stezkách, biofarmách s ubytováním.

středa 19. 9. 2012
 Mezi světy
Masarykovo náměstí horní 

13.00–17.00  |  Přijďte nahlédnout do světa handicapovaných… Přijďte zažít každodenní realitu 
nevidomých (chůze s bílou holí s využitím klapek na oči nebo simulačních brýlí) a vozíčkářů (mož-
nost vyzkoušet si pohyb na invalidním vozíku, překážková dráha, hod na koš). Přijďte podpořit 
dobrou věc!
Informační stánky: Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.s., Denní a týdenní staci-
onář Jihlava, R 82 (výrobce kompenzačních pomůcek pro děti), Tyfl oCentrum Jihlava o.p.s., Tyfl o 
Vysočina Jihlava o.p.s., o.s. VOR Jihlava, Liga vozíčkářů.
Zasedací místnost zastupitelstva, Magistrát města Jihlavy, Masarykovo náměstí 1

14.00–16.00  |  Beseda Život bez bariér (příspěvek na úpravu bytu, co lze do tohoto příspěvku 
zahrnout, upravené bydlení, ukázky správného i špatného řešení, bezbariérové úpravy ve veřejně 
přístupných budovách, diskuse).

Masarykovo náměstí horní 

15.00–17.00  |  Posezení s dechovkou. K poslechu a tanci hraje Veselá sedma Jana Sedlaříka.

16.–22. 9. 2012

Evropský týden
mobility

Zdravé město Jihlava a partnerské organizace zvou všechny občany

motto: Pohyb správným směrem
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Historická radnice  |  Masarykovo nám. 1
otevřeno 8.30–17  |  prohlídky s výkladem v 10, 11, 13, 14, 15 a 16 
hod (zajišťuje TIC).  |  Kapacita prohlídek omezena na 30 osob. Bezplatné 
vstupenky budou k dispozici na Turistickém informačním centru, Masary-
kovo nám. 2. 

Brána Matky Boží  |  Věžní 1
otevřeno 10–13, 14–18  |  prohlídky s průvodcem v 11 a 14 hod s kapa-
citou 20 osob  |  Stálá výstava obrazů ak. mal. Gustava Kruma    | vstupné 
zdarma

Jihlavské historické podzemí  |  Hluboká 1
otevřeno 10–13, 14–17  |  prohlídky s odborným výkladem v 10, 11, 
12, 14, 15, 16 a 17 hod (max. počet osob 45 ve skupině)  |  prohlídky 
s urozeným rytířem Davidem z Kocensteinu ve 14 a 16 hod.  |  vstupné 
snížené 30 Kč

Muzeum Vysočiny  |  Renesanční cechovní dům, Masarykovo nám. 57  
|  Renesanční měšťanský dům, Masarykovo nám. 58
otevřeno 9–12, 12.30–17  |  prohlídky s odborným výkladem (historie, ar-
chitektura) v 10 a 13 hodin (Bc. Silvie Čermáková).  |  Historické prostory 
přístupné zdarma (mázhaus, renesanční kryté dvory, cechovní síň, vnitřní 
dvorní trakt)  | vstupné: zdarma, expozice za snížené vstupné (50%).

Oblastní galerie Vysočiny  |  Komenského 10  
|  Masarykovo nám. 24 
otevřeno  9–17  |  prohlídka s odborným výkladem v budově Komenského 
10 v 9 hod. (Veronika Prchalová), v budově Masarykovo nám. 24 v 11 
hod. (Veronika Prchalová).  |  vstupné zdarma

Vyhlídková věž kostela sv. Jakuba  |  Jakubské nám.
otevřeno 10–13, 14–18  |  prohlídky s výkladem ve 12 a 16 hod s ka-
pacitou 20 osob.  |  Bez průvodce individuálně během otevírací doby.  |  
vstupné zdarma 

Kostel sv. Ignáce z Loyoly  |  Masarykovo nám.
otevřeno 9–11, 14–17  |  prohlídka s odborným výkladem v 10 a 15 hod 
(Mgr. Daniel NOVÁK)  |  vstupné zdarma

Kostel sv. Jakuba Většího včetně kaple Bolestné Panny Marie  
|  Jakubské nám.
otevřeno 9–10, 14–17  |  prohlídka s odborným výkladem v 9 hod (Mgr. 
David ZIMOLA)  |  vstupné zdarma

Kostel sv. Jana Křtitele  |  Jánský kopeček
otevřeno  9–11, 14–17  |  prohlídka s odborným výkladem v 10 hod (PhDr. 
Zdeněk JAROŠ)  |  vstupné zdarma

navštivte památky

Kostel sv. Ducha  |  Smetanovy sady
otevřeno 9–12, 14–17  |  Koncert moderních křesťanských písní od 9 ho-
din.  |  prohlídka s výkladem v 10 hod (Ing. Michal ROD)  |  vstupné zdarma

Minoritský kostel Nanebevzetí Panny Marie  
|  ul. Matky Boží
otevřeno 9–12, 14–17  |  prohlídka s odborným výkladem ve 14 hod (Mgr. 
David ZIMOLA)  |  vstupné zdarma

Kostel Povýšení sv. Kříže  |  Křížová ul.
otevřeno  9–17  |  prohlídky s odborným výkladem v 11 a 16 hod (Mgr. 
David ZIMOLA)  |  vstupné zdarma

Dominikánský klášter – Hotel Gustav Mahler  |  Křížová 4
otevřeno 10–17  |  Přístup bude umožněn do křížové chodby se stálou vý-
stavou Míly Doležalové v I. patře hotelu Gustav Mahler. V hotelové galerii 
výstava Miloše Henče.  |  vstupné zdarma

Městská knihovna  |  Hluboká 1
prohlídka s odborným výkladem v 11 hodin (PhDr. Jarmila DAŇKOVÁ)  |  
vstupné zdarma

Dům Gustava Mahlera  |  Znojemská 4
otevřeno 10–12, 13–18  |  prohlídka s výkladem v 15 hod s kapacitou 20 
osob (provází pracovník DGM)  |  vstupné zdarma

Dům fi lharmonie  |  Kosmákova 9
otevřeno 9–12, 14–17  |  volná prohlídka objektu (mázhaus, koncertní 
sál s dřevěným renesančním stropem, panelová prezentace hudebních 
skladatelů spojených s Jihlavou, video prezentace činnosti Filharmonie 
G. Mahlera Jihlava)  |  vstupné zdarma

Radniční restaurace a minipivovar  |  Masarykovo nám. 66/67
otevírací doba restaurace 10.30–23  |  komentované prohlídky technolo-
gie radničního pivovaru s ochutnávkou 2 vzorků piva přímo z tanků v le-
žáckém sklepě za sníženou cenu 40 Kč + prohlídka prostor restaurace 
a nově vybudovaných salonků – v 11, 12, 14, 15 a 16 hod s průvodcem – 
sraz ve vestibulu  |  Při každé prohlídce je max. počet osob 15.  |  Časové 
vstupenky k dostání u obsluhy v pivovarské restauraci od 1. 9. 2012.

Statutární město Jihlava a agentura TIME, kulturní a církevní instituce v Jihlavě, 

Krajská agrární komora Kraje Vysočina, Kraj Vysočina, Agrotom, Agrovenkov Vysočina, 

Okresní agrární komora Žďár nad Sázavou, Ekoinfocentrum zvou všechny občany 

na 22. ročník akce

Den otevřených dveří 
památek

a Den zemědělců, potravinářů 
a venkova Kraje Vysočina

15. 9. 2012

pod názvem Mladí památkám

Primátor statutárního města Jihlavy Ing. Jaroslav Vymazal v rámci oslav 

10. výročí partnerství měst Jihlava – Heidenheim 
si dovoluje pozvat občany

14. 9. 2012
na vernisáž výstavy fotografi í „Jak běžel čas“. 
Heidenheim a Jihlava na fotografi ích Klause Petera Preußgera 
a Jiřího Ernesta, účinkují žáci ZUŠ Jihlava. 

Vestibul jihlavské radnice v 16.30 hodin

a slavnostní koncert „Jakub Pustina a jeho hosté“ 
účinkují Olga Rusin (Polsko) – soprán, Jakub Pustina 
– baryton a Richard Pohl – piano
Zazní skladby R. Leoncavalla, E. Kalmána, J. Strausse, 
G. Pucciniho, G. Verdiho, F. Lehára. 

Kostel Povýšení sv. Kříže v Jihlavě od 18 hodin
(vstup zdarma do naplnění kapacity kostela 
půl hodiny před začátkem).
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PARK GUSTAVA MAHLERA 13.00–17.00

Netradiční soutěže a výtvarné dílny DDM Jihlava
Skákací hrad a nafukování balonků – Český rozhlas Region

Občerstvení – Rybárna u brány, cukrárna U Brány.

Po celý den projížďky kočárem po historické části města zajišťuje Fran-
tišek Nešpor z Kněžic a Karel Vrzáček z Otína po trase – park za kinem 
Dukla, ulice Věžní, Benešova, Masarykovo náměstí, ulice Matky Boží, Věž-
ní, park za kinem Dukla.

Chcete se podívat na naše město a památky z nebeských výšin z paluby 
vrtulníku? Pak neváhejte a přijďte za hypermarket TESCO.
LETY nad JIHLAVOU helikoptérou  od 14 hodin do soumraku. 
Heliport připraven na pozemku vedle hypermarketu Tesco v Jihlavě. Cena 
za osobu činí 499 Kč/let (věk nerozhoduje). Zájemci o let se hlásí přímo 
na místě. Let trvá cca 5 minut, vytíženost 3 osoby/let. V případě nevhod-
ných meteorologických podmínek může být akce zrušena!

Změna programu vyhrazena. 

program

Turistické informační centrum
Masarykovo nám. 2, Jihlava, tel. 567 167 158–9
15. 9. 2012 otevřeno 8.30–17.00 hodin

mediální partneři akce:

Okresní agrární komora 
Ždár nad Sázavou,

Okresní agrární komora Jihlava,
Agrární komora Pelh imov,

Okresní agrární komora T ebí ,
Okresní agrární komora 

Havlí k v Brod

Krajská agrární komora 
Kraje Vyso ina Společnost 

přátel
dělostřelby

partneři akce:

Georgii Agricola

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

POZDRAV Z ČECH A MORAVY – přehlídka hudebních skupin:
 10.00 Zahájení – zástupci města, Kraje Vysočina, 
  zemědělců a potravinářů
10.30–12.00  BŘEZOVJANÉ – krojovaná dechová hudba z Uherského Brodu
12.00–13.30  HÁJENKA – chodská dechová hudba ze Starého Klíčova 
  u Domažlic
13.30–15.00  VLČNOVJANKA – slovácká krojovaná dechová hudba z Vlčnova
15.00–16.30  ŽADOVJÁCI – slovácká krojovaná dechová hudba ze Žádo-

vic, vítěz Zlaté křídlovky
16.30–18.00  CIMBÁLOVÁ MUZIKA JOŽKY ŠMUKAŘE – lidové písně 

z Moravy a Čech
  Moderují: Karel Paštyka a Alena Veliká

Na Masarykově náměstí dále uvidíte:

Výstava zemědělské techniky  |  ochutnávka regionálních potravin Kraje 
Vysočina  |  předvedení regionálních výrobků z Vysočiny  |  výstavka 
a prodej regionálních produktů a další doprovodné aktivity prezentující 
zemědělství a potravinářství na Vysočině.

JIHLAVSKÁ RADNICE, Masarykovo nám. 1

velká zasedací síň 15.00

Jihlava ve fotografi i včera a dnes  |  volné pokračování promítání s ko-
mentářem nad místy v našem městě – ak. mal. Martin KOS

vestibul 9.00–17.00

výstava fotografi í „Jak běžel čas“  |  Německý autor Klaus-Peter Preußger 
a český fotograf Jiří Ernest s vybranými studenty Střední umělecké školy 
grafi cké v Jihlavě přibližují široké veřejnosti proměnu dvou partnerských 
měst Heidenheimu a Jihlavy v běhu času. Základem českého projektu jsou 
historické fotografi e zapůjčené z archivu Muzea Vysočiny v Jihlavě. Výstava 
uspořádána v rámci oslav 10. výročí oslav partnerství mezi městy, vernisáž 
14. 9. 2012 v 16.30 hodin.

KOSTEL SV. DUCHA 9.00

koncert moderních křesťanských písní

JIHLAVSKÉ PODZEMÍ 14.00 a 16.00

Prohlídky s urozeným rytířem z Kocensteinu 

PARKÁN U BRÁNY MATKY BOŽÍ 13.00–17.00

pohádky divadla Koráb z Brna
13.00  BAJAJA
14.30  PTÁK OHNIVÁK A LIŠKA RYŠKA
16.00  ZLATOVLÁSKA
Malování na obličej. Moderuje Petr Lebruška.

VĚŽNÍ ULICE 13.00–17.00

výstava palných zbraní, ukázka ražby pražského groše – jihlavské kon-
tramarky, možnost zakoupení – zajišťuje Společnost přátel dělostřelby.
výstava chladných historických zbraní, ukázky šermířských soubojů – za-
jišťuje Jihlavská skupina historického šermu VIVAMUS.
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Nový územní plán města Jihlavy
Hlavní dokument, z něhož vychází rozvoj našeho města na mnoho dalších let.

Od 21. června do 23. září 2012  
na http://pup.jihlava.cz 

připomínkujte koncept územního plánu.

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 
jejích 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.

Připravili jsme pro vás aplikaci připomínkování územního plánu (PUP) dostupnou na http://pup.jihlava.cz.
Pomocí této aplikace je možné uplatnit připomínku či námitku k nově vznikající územně plánovací dokumentaci. 

Pro snazší orientaci a ovládání aplikace jsou připraveny také názorné návody včetně videonávodů.

Dne 5. září v 16 hodin proběhne v kině Dukla veřejné projednání 
s prezentací a výkladem zpracovatele.
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Prvoligoví hokejisté HC Dukla Jih-
lava jsou v současném období v pl-
né přípravě na nadcházející sezonu 
2012/2013. V pravidelném rytmu 
dvou zápasů týdně pilují formu s pře-
vážně prvoligovými týmy. Výjimkou 
byl výběr Francie, druholigový Žďár 
nad Sázavou a znojemští Orli, hrající 
mezinárodní hokejovou EBEL ligu.

V úvodním zápase se na začátku 
srpna představil na Horáckém zim-
ním stadionu reprezentační výběr 
Francie. Vedení se sice ujali domácí, 
ale s přibývajícími minutami odsko-
čili hosté až na tříbrankový náskok. 
Ten nakonec svěřenci trenérů Petra 
Vlka a Patrika Augusty zkorigova-
li na 3:4 ve prospěch hráčů ze země 
galského kohouta.

Remízou 3:3 skončil souboj s Krá-
lovskými lvy z Hradce Králové, hra-
ný 7. srpna v Pardubicích. Jihlavští 
sice vedli na začátku třetí třetiny již 
3:0, ale mocný fi niš východočechů 
znamenal konečnou remízu. 

O dva dny později se Dukla před-
stavila v sousední Třebíči. Utkání 
bylo hrané v rámci letního Regio-
nálního poháru, v němž kromě Jih-
lavy a Třebíče bojují o putovní po-
hár ještě celky Olomouce, Znojma 
a Písku. Diváci se dočkali za šedesát 

Dukla v přípravě se střídavými výsledky

FILIP NOVOTNÝ (vlevo) – brankář Dukly v domácím souboji s týmem Olo-
mouce. Soupeřova útočníka (v červeném) brání slovinský obránce v barvách Jihla-
vy Miha Štebich.  Foto: Vladimír Šťastný

minut hry pouze jediné branky a to 
do sítě Jihlavy – 1:0.

Další utkání Regionálního poháru 
čekalo na hokejisty Dukly 14. srpna. 
Soupeřem jim byl na domácím ledě 
tým Písku. O vítězství Jihlavy 3:1 
se rozhodlo prakticky v první dva-

cetiminutovce, kdy se domácí střel-
ci trefi li dvakrát. Další góly padly až 
v závěrečném dějství a oba týmy by-
ly úspěšné jednou.

Těžký souboj čekal Jihlavské o dva 
dny později na jihu Moravy, kde se-
hráli zápas Regionálního poháru 

proti Orlům Znojmo. Do druhé tře-
tiny se nastupovalo za stavu 1:1, ale 
poté předvedli hráči Znojma bran-
kovou smršť a jihlavského gólmana 
překonali šestkrát. Ve třetí třetině se 
za rozhodnutého stavu pouze stano-
vil výsledek na konečných 8:4.

Další domácí utkání 21. srpna ho-
kejisté Dukly nezvládli. V Jihlavě se 
představil tým Olomouce a utkání se 
hrálo v rámci poháru. Po dvou třeti-
nách svítil na světelné tabuli stav 1:1. 
Rozhodovalo se v závěrečné dvaceti-
minutovce. V ní se trefi li hosté a na 
Hanou si odvezli tři body za výhru 
1:2.

Zatím poslední přípravné utkání 
před uzávěrkou vydání Novin jihlav-
ské radnice sehrála Dukla 23. 8. ve 
Žďáře nad Sázavou. V dramatickém 
a velmi vyrovnaném zápase se jih-
lavští hokejisté prosadili až ve druhé 
polovině třetí části, kdy dvěma góly 
rozhodli o výhře 4:3.

Po uzávěrce vydání do začátku pr-
voligové soutěže 12. září mají jih-
lavští hokejisté v plánu sehrát ještě 
čtyři duely, všechny v rámci Regi-
onálního poháru. V Jihlavě se hraje 
pouze jednou a to 4. září, kdy se od 
17. hodin sehraje odveta proti Zno-
jmu.    –vš-

FC Vysočina sbírá bod po bodíku
JIHLAVA – Fotbalisté Jihlavy vstoupili do no-
vé prvoligové sezony málo vídaným způsobem. 
V pěti dosud odehraných kolech nováček z Vyso-
činy pětkrát remizoval, z toho čtyřikrát uhrál vý-
sledek 1:1, a zůstává bez porážky.

„Pět remíz v řadě, to je neuvěřitelné. Co nejdříve 
to chceme zlomit. Třeba už v příštím utkání v Mla-
dé Boleslavi,“ konstatoval jihlavský záložník Marek 
Jungr.

FC Vysočina aktuálně fi guruje na lichotivém 
desátém místě tabulky se ziskem pěti bodů. Moh-
la však mít daleko lepší postavení. Stačilo jediné: 
dotáhnout do úspěšného konce dobře rozehrané 
zápasy na půdě pražské Slavie a Liberce.

Na Slavii hosté vedli po první půli už 0:3, ovšem 
po přestávce neustáli drtivý fi niš domácích a Voša-
hlík v poslední minutě vyrovnal na konečných 
3:3. Ještě větší hořkost měla pro Jihlavu plichta 
1:1 s mistrovským Libercem. Favoritovi zachránil 
Šural alespoň bod až ve třetí minutě nastaveného 
času!

„My jsme tovaryši a učedníci. Chceme se dobře učit, 
abychom příští utkání zvládli ještě lépe. Bod po bo-
díku, to jde pomalu. Na druhou stranu musím říci, 
že se potkáváme s mužstvy, která jsou svými kádry 
a podmínkami trošku jinde, než je zatím FC Vysoči-
na,“ připomenul hlavní trenér nováčka František 
Komňacký. -cio-

 SLAVIA PRA HA – JIHLAVA 3:3 (0:3)
Branky: Vošahlík 2, Kisel – Vaculík, Koloušek, 
Tecl z pen.

 JIHLAVA – PLZEŇ 1:1 (1:1)
Branky: Karlík – Kolář.

 HRA DEC KRÁLOVÉ – JIHLAVA 1:1 (1:1)
Branky: Šisler – Tecl.

 LIBEREC – JIHLAVA 1:1 (0:1)
Branky: Šural – Jungr.

 JIHLAVA – OLOMOUC 1:1 (0:1)
Branky: Tecl – Doležal.

Výsledky

FC VYSOČINA absolvoval obnovenou premiéru v české nejvyšší soutěži proti tuzemskému gigantovi z Plzně. 
V utkání došlo na souboj generací mezi domácím talentovaným mladíkem Lukášem Masopustem (ve žlutém)  
a velezkušeným kapitánem hostů Pavlem Horváthem (v červeném).  Foto: Michal Boček
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do 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

do 2. 9. 
ZDENĚK MILER DĚTEM
Výstava oblíbené večerníčkové po-

stavy - Krtečka na Bráně Matky Boží.
Na děti čekají hry s Krtkem, Cvrč-

kem, Veselou mašinkou, skládačky 
a zajímavosti. TIC Jihlava - Brána 

Matky Boží, Věžní 1
Pravidelná pozorování oblohy z 

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

do 7. 9. 
MALÉ MATURITY
Výstava závěrečných prací studentů 

3. ročníku SUPŠ Jihlava - Helenín. 
Pletenina pojatá netradičním způso-

bem (prostorové kreace z pleteniny).
Butik Habitus, Masarykovo náměs-

tí 39

do 9. 9.
NA ROZHRA NÍ 
SKUTEČNOSTI A SNU

Výstava obrazů známého jihlavské-
ho výtvarníka Josefa Kosa, uspořá-
daná k jeho 80. narozeninám. 

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

do 16. 9. 
ŽIVOTEM
Výstava výtvarných prací Lenky 

Klofáčové Pavézkové.
Kavárna Muzeum, Masarykovo 

nám. 55

do 30. 9. 
PRINTS 2005 - 2011
Výstavní program OGV Alternativa 

2012 pokračuje již třetí výstavou, kte-
rá pod názvem „Prints 2005 - 2011“ 
uvádí tvorbu pražského výtvarníka 
Štefana Tótha (nar. 1974), který v 
tomto svém projektu poprvé laické i 
odborné veřejnosti představí své gra-
fi cké listy jako samostatnou prezenta-
ci svého díla z poslední doby. 

Oblastní galerie Vysočiny, galerie 
Alternativa, Komenského 10

do 30. 9. 
NA VÝLETĚ - FOTOGRA FIE 
EVY BYSTRIANSKÉ
Výstava fotografi í jihlavské autorky. 

Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4

do 30. 9. 
KA MENNÉ SOCHY Z AFRIKY
Již podruhé mohou návštěvníci 

jihlavské zoo obdivovat umění so-
chařů z Tengenenge - malé africké 
vesničky, která leží asi 150 kilome-
trů od hlavního města Zimbabwe 
Harare. Originální kamenné sochy 
vznikají bez použití jakékoliv me-
chanizace - jak těžba kamene, tak i 
broušení, leštění a voskování soch 
je pouze ruční práce. Mezi dvanácti 
sochami vystavenými v parčíku na-
proti původní pokladně do zoo jsou 
k vidění převážně zvířata: želva, žá-
ba, pták, ale třeba i mlok, krab nebo 
saranče. Výstava je prodejní, sochy 
zapůjčili manželé Homolkovi. Více 
informací na www.africkesochy.cz. 

Zoo Jihlava, parčík naproti původ-
ní pokladně.

do 30. 9. 
CENTRA L KA LAHARI 
EXPEDITION 
Po stopách výpravy Martina Šíla.
Informační centrum (hned za 

vstupní pokladnou):

„Na výletě“ – fotografie Evy Bys-
trianské je název další výstavy, kte-
rou se otevírá druhá polovina vý-
stavního roku na Domě Gustava 
Mahlera. Fotografie, které budou 
představeny, byly „uloveny“ v Ru-
munsku, v oblasti Transylvánie a 
Banátu – v českých vesnicích Ro-
vensko, Gernik a Svatá Helena. 
Doplněny jsou snímky z Jihlavy, 
Vysočiny, Prahy a dalších měst. 
Vernisáž se uskuteční 28. srpna 
2012 v 17 hodin, výstava potrvá do 
30. září 2012. 

Dle autorky, být „na výletě“, nemu-
sí být nutně otázkou změny geo-
grafické polohy. Je to stav mysli. 
Zapomenout na sebe a rozplynout 
se v okolním světě. Úleva.

„Když se mi podaří dosáhnout 
vnitřního klidu a soustředit se pouze 
na hledáček, začnu si zpívat. Hlasi-
tě. A falešně… …Pobíháme komicky 
po planetě a snažíme se o nemožné – 
zachytit okamžik do síťky na motýly. 
Já navíc obtěžuju okolí nesnesitelným 
disharmonickým hlukem…“, uvádí 
fotografka a grafička Eva Bystrian-

Na výletě světem Evy Bystrianské

ská v doprovodných materiálech k 
výstavě. 

Eva Bystrianská – narozená roku 
1972 v Třinci, od roku 1995 půso-
bí v Jihlavě jako grafička. „2 děti, 

1 manžel, 1 Nikon a Ford Ka z ba-
zaru. Toho času bez psa. Členka fo-
tografického sdružení Světloplaší,“ 
prozradila na sebe ještě autorka. 

Výstava v Domě Gustava Mahle-

ra ve Znojemské ulici v Jihlavě bu-
de návštěvníkům přístupná od 29. 
srpna do 30. září 2012 ve dnech: út 
– ne od 10.00 – 12.00 a od 13.00 – 
18.00. -rt-



STRANA     26 Kultura NJR - ZÁŘÍ  2012

VELKÁ SCÉNA
8. 9. v 19.00
Ladislav Stroupežnický: 
NAŠI FURIANTI
Realistické drama s podtitulem 

„Obraz života v české vesnici o čty-
řech dějstvích“. V idylické jihočes-
ké vesničce bublají vášně, nenávist i 
ambice, ale také nevděk k těm, kteří 
nasazovali svůj život ve válce. Začí-
ná se psát latinkou namísto kuren-
tem, kdosi neznámý hrozí žhářstvím 
a ve vesnici zuří boj o ponocenský 
kožich. Místní zastupitelstvo je v 
rozkolu, jeden je pytlák, druhý kar-
baník... Otázka, kdo má větší grunt, 
se po více než sto letech stala věčnou 
otázkou českého veřejného života.

P /1/

10. 9. v 19.00
Ladislav Stroupežnický: 
NAŠI FURIANTI
A /1/

11. 9. v 19.00
Galavečer 20. Horáce
Mimo předplatné

12. 9. v 19.00
Ladislav Stroupežnický: 
NAŠI FURIANTI
KV /1/

14. 9. v 19.00
Ladislav Stroupežnický: 
NAŠI FURIANTI
K /1/

15. 9. v 19.00
Ladislav Stroupežnický: 
NAŠI FURIANTI
G /1/

18. 9. v 19.00
Ladislav Stroupežnický: 
NAŠI FURIANTI
J /1/

19. 9. v 10.00
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.

zadáno

20. 9. v 19.00
Ladislav Stroupežnický: 
NAŠI FURIANTI
F /1/

21. 9. v 16.00
Festival Praha
Zájezd Praha

24. 9. 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 předplatné

25. 9. v 17.00
Ladislav Stroupežnický: 
NAŠI FURIANTI
M /1/

26. 9. v 19.00
B. Comden - A. Green:  
ZPÍVÁNÍ V DEŠTI
Mimo předplatné

27. 9. v 19.00
Ladislav Stroupežnický: 
NAŠI FURIANTI
L /1/

3. 9. - 10. 10.
JAROSLAV VRCHLICKÝ 
1853 - 1912
Výstava.

14. 9. v 17.00
LISTOVÁNÍ
Scénické čtení knihy C.D. Payna 

- Neviditelný, účinkují:  Lukáš  Hej-
lík a spol., doplněná účastí autora 
C.D.Payna, diskuze, autogramiáda, 
pod záštitou US Embassy

15. 9. v 11.00
DEN EVROPSKÉHO 
DĚDICTVÍ
Prohlídka knihovny s výkladem ře-

ditelky PhDr. J. Daňkové.

17. 9., 19. 9. a 21. 9. 
od 9.00 - 18.00
EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY
Prezentace zvukové knihovny a 

dalších specializovaných služeb pro 
handicapované uživatele, kontakt: 
zvukova@knihovna-ji.cz, tel.:567 
167 867.

20. 9. v 17.00
SEVEROZÁPADNÍ MEXIKO
Hudebně cestopisný pořad s duem 

JEN TAK TAK -P.Jarčevský, N.Mlád-
ková. Fotografi cká prezentace pro-
kládaná lidovými písněmi a balada-
mi.

24. 9. v 17.00
80. VÝROČÍ SPOLEČNOSTI 
OTOKA RA  BŘEZINY
Komponovaný pořad k výročí.  

Provází Jiří HÖFER, interpretace 
textů -Gabriela Vránová.

26. 9. v 17.00
LEGENDA O DAGAD 
TRIKONU   
Prezentace knihy švýcarského fi lo-

zofa, diplomata a ekologa OSN Gre-
gorie de Kallbermatt ena. Večerem 
provází překladatelka Mgr. Marta 
Heinlová a Ing. Luděk Smolka, hraje 
skupina „Vítr v dlani“. 

do 30. 9. 
OHROŽENÉ KRÁLOVNY NOCI 
obrázky a postřehy tentokrát ze ži-

vota sov
Hlavní vstupní areál - výstavní 

místnost.
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10

do 30. 9. 
VZDUCH JE NAŠE MOŘE
Fotografi e Jiří Král, kresby Aleš 

Golský.
Bez obav, Husova 16

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 oteví-
rá cesty novému vnímání středoev-
ropské avantgardy. Katalog k výsta-
vě - publikace v samostatné české a 
německé verzi, 345 stran, 314 barev-
ných reprodukcí.

Komentované prohlídky (vždy od 
16.00 hodin) - 6. 9. Aleš Seifert, 13. 
9. Aleš Seifert, 20. 9. Patrik Šimon, 
27. 9. Aleš Seifert.

Přednášky (vždy od 18.00 hodin) 
-  6. 9. Adam Hnojil / Umění čes-
kých Němců, 13. 9. Kurt Ifk ovits / 
Richard Teschner, 20. 9. Patrik Ši-
mon / Smysl sběratelství, 27. 9. Pa-
trik Šimon / O autorech Zamlčené 
moderny - Ke koncepci mezinárod-
ního projektu, 29. 9. 2012 Jan Tabor 
/ Architektura Jihlavy v evropských 
kontextech I., 30. 9. 2012 Jan Tabor 
/ Architektura Jihlavy v evropských 
kontextech II. (již v 10.00 hod.)

OGV, Masarykovo nám. 24

do 31. 12. 
Irena Fila Wagnerová: 
DIVADELNÍ PLAKÁTY
LBBW BANK, Masarykovo ná-

městí 17

září
JAKUB TOMÁŠ
Galerie Půda, Joštova 27, podkroví 

fi rmy Javab

září
„ZVINO VA AFRICA“
Výstava afrických dřevěných skulp-

tur ze Zimbabwe.
Zoo Jihlava, Africká vesnice Ma-

tongo, areál

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

tongo, škola

1. 9. - 30. 11. 
EVROPA OČIMA TEENAGERA 
Fotografi e Denisy Poukarové.
Kavárna Dena, Fibichova 28

1. 9. - 30. 9. 
VÝSTAVA MILOŠE HENČE
Vernisáž 1. 9. v 14.00 hodin.
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4 

1. 9. - 2. 11. 
LADISLAV NOVÁK 
- FROASÁŽE
Minigalerie Trifoil, grafi cké papíry, 

Husova 10

3. 9. - 10. 10. 
JAROSLAV VRCHLICKÝ 
1853 - 1912
Městská knihovna, Hluboká 1

8. 9. - 25. 10. 
LIBOR OBRŠLÍK - OBRA ZY
Galerie - Horácké divadlo Jihlava, 

Komenského 22
Prohlídka před představením 

10. 9. - 31. 10. 
MIROSLAV KOUPIL 
- kaligramy a morseogramy
Vernisáž 10. 9. v 17.00 ve Violce 

DNK. DNK - foyer a Violka.
Divadlo  Na Kopečku, Psychiatric-

ká léčebna, Brněnská 54

12. 9. - 16. 9. 
XII. VÝSTAVA EXOTICKÝCH 
ROSTLIN
Tradiční prodejní výstava Ivany a 

Jiřího Jandových. 
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

13. 9. - 21. 10. 
EMANUEL RA NNÝ - výstava 
k 75. narozeninám autora
Vernisáž výstavy 13. 9. 2012 v 

17.00 hod.
OGV, Komenského 10

14. 9. - 18. 11. 
ŠOA. JIHLAVA 1939 - 1945
Výstava mapující osudy židovských 

obětí nacismu. 
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

14. 9. - 18. 11. 
ZMIZELÍ SOUSEDÉ - Pocta 
dětským obětem holocaustu
Výstava výsledků bádání žáků zá-

kladních škol z celé ČR dokumentu-
jící osudy obětí holocaustu vzniklá v 
rámci projektu Židovského muzea v 
Praze a o. s. Zapomenutí

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

15. 9. 
DEN EVROPSKÉHO 
KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
Prohlídky muzea s odborným vý-

kladem v podání Bc. Silvie Čermá-
kové v 10.00 a v 13.00 hodin.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

15. 9. - 5. 10. 
„JAK BĚŽEL ČAS“. 
Heidenheim a Jihlava na fotografi -

ích Klause Petera Preußgera a Jiřího 
Ernesta. Výstava v rámci oslav 10. 
výročí partnerství měst Jihlava - Hei-
denheim.

Vernisáž výstavy 14. 9., vestibul jih-
lavské radnice v 16.30 hodin, účin-
kují žáci ZUŠ Jihlava. 

Magistrát města Jihlavy, Masaryko-
vo nám. 1

18. 9. - 11. 11. 
MUZEUM VYSOČINY JIHLA-

VA VÁS ZVE ...
aneb pozvánky a plakáty z historie i 

současnosti muzea
Muzejní vizuální komunikace v mi-

nulosti a dnes.
Kavárna Muzeum, Masarykovo 

nám. 55

20. 9. - 23. 9. 
VÝSTAVA HUB
Tradiční výstava pořádaná s Myko-

logickým klubem Jihlava. Muzeum 
Vysočiny, Masarykovo nám. 57/58

26. 9. - 30. 10. 
JIŘÍ  SAMEK -  „SNĚHOVÉ 
INSPIRA CE“ - nová grafi ka  
M+K galerie, Čajkovského 33 
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2. 9. od 9.00
MALOVÁNÍ PRA VOU 
MOZKOVOU HEMISFÉROU: 
Olga Lazárková  
Pomocí specifi ckých nenásilných 

technik se naučíte využívat i pravou 
mozkovou hemisféru. Kreslení pra-
vou mozkovou hemisférou umožní 

U Větrníku 13

každému z Vás znovu objevit svůj 
tvůrčí talent. 

7. 9. v 17.00
LITEROLOGIE, ROZVAHOVÉ 
KA RTY: Olga Lazárková  
Naučíte se pochopit psychiku člo-

věka, to, jaký kdo je. Odhadnout je-
ho chování. A to pouze z jeho křest-
ního jména. 

10. 9. v 17.00
AUTOMATICKÁ KRESBA 
- Význam barev a tvarů v intuitivní 
kresbě: Mgr. Lucie Poláková  
Automatická kresba je intuitivní 

pohyb kreslící ruky, jenž slouží k di-
agnóze i terapii člověka. Výsledná 
kresba nám umožňuje získat cenné 
informace z našeho podvědomí a 
pro daný problém symbolickou intu-
itivní odpověď. Pomocí kresby (tva-
rem, dynamikou a barevností) je pak 
problém přenesen na papír v reálné 
podobě, přičemž kresba samotná 
uvolňuje a čistí vaše nitro od problé-
mů a nevyřešených situací a přináší 
úlevu a osvobození. 

12. 9. v 18.00
KVĚT ŽIVOTA - tanec, cvičení 
a meditace pro ženy: 
Alena Roháčková   
Prostřednictvím jednoduchých cvi-

ků a masážních technik lze nejenom 
podpořit naši celkovou vitalitu, ale i 
sebeléčící procesy díky obnovování 
přirozeného toku energií. Nedílnou 
součástí je i tanec a meditace, jež na-
pomohou nalézt vlastní střed - (zno-
vu)objevit vlastní možnosti, nalézt 
klid, sílu, radost i lásku v srdci. 

22. 9. v 17.00
CO MÁ ŽENA POCHOPIT 
VE VZTAHU: Zdenka Blechová  

23. 9. v 9.30
VNITŘNÍ ÚSMĚV 
- volné pokračování - prožitkový 
seminář Květy Franclové 
- vhodné i pro nově příchozí. 
Pomáhá zlepšit náladu, rozpustit 

obavy, strachy, a také dostat odpo-
vědi na svoje otázky ve vztahu k ro-
dičům, dětem, partnerovi, nadříze-
nému, penězům... Rozvíjí toleranci, 
lásku a něhu uvnitř nás. K tomu nám 
pomůže meditace pohybová i static-
ká. S sebou pohodlné oblečení. 

25. 9. v 17.00
SÍLA RODU A ODPUŠTĚNÍ 
- cesta k vnitřní síle (etikoterapie 
v praxi): Mgr. Lucie Poláková  
Seminář volně navazuje na prak-

tický seminář etikoterapie a vychází 
z hledání vnitřních příčin problémů 
a nemocí, s nimiž se v životě potýká-
me. Síla rodu je jedním ze tří zdrojů 
energie, s nimiž člověk ve svém ži-
votě disponuje, a které ne tak doce-
la závisí na jeho vůli. Podívejme se 
tedy společně na to, nakolik je naše 
svobodná vůle ovlivněna dědičností 
a nakolik je možné řídit svůj život k 
lásce a štěstí, aniž bychom i nadále 
trpěli. 

26. 9. v 17.00
HARMONIZAČNÍ SESTAVA 
- 1. část - cvičení na jednotlivé
meridiány: Štěpánka Čermáková  
Praktický seminář, kde se naučíte 

cviky na udržení zdraví (s sebou vol-
ný oděv, papír, tužku). 

11. 9. v 17.00
NÁSTUP DÍTĚTE 
DO PRVNÍ TŘÍDY 
Školní zralost, příprava dítěte do 

školy, motivace k učení, výběr volno-
časových aktivit. Přednáší: Mgr. Ta-
ťána Brhlíková

25. 9. v 17.00
EFEKTIVNÍ KOMUNIKA CE 
S DĚTMI A NEJEN TO
Komunikace rodič-dítě v běžných 

situacích v rodině, seznámení s obsa-
hem kurzu efektivního rodičovství.

Přednáší: Lenka Ďásková, DiS., 
Mgr. Helena Naňáková.

Chlumova 3

18. 9. v 19.00
Francis Veber: 
BLBEC K VEČEŘI
Pořadatel: Zbyněk Židek 
V této bláznivé francouzské kome-

dii platí, že „kdo jinému jámu kopá, 
sám do ní padá“ a „kdo se směje na-
posled, ten se směje nejlíp.“ Proto si 
dejte pozor, něž někoho prohlásíte 
za blbce a budete se chtít bavit na je-
ho účet. Může se vám stát, že blbcem 
zůstanete na posměch vy sám. 

Hrají: Václav Vydra, Josef Carda, 
Rudolf Hrušínský, Jana Švandová, Ja-
na Boušková nebo Veronika Freima-
nová a Jiří Menzel nebo Zdeněk Žák 

Režie: Jiří Menzel. 

21. 9. v 17.00
MICHAL JE PAJDULÁk
Pořadatel: Pragokoncert Bohemia 

a.s. 
Budeme si spolu hrát a vyprávět o 

našem tělíčku - od hlavy až k patě a 
naopak. Nohy dáme na ramena, bu-
deme si držet palce, aby nám nespa-
dl kámen ze srdce, třeba rovnou na 
nohu! 

Po celou dobu jsou děti v blízkém 
kontaktu s Michalem, hrají si s ním 
a předvádí se! Představení plné pře-
kvapení a legrace, malých a velkých 
loutek a kostýmů včetně dárků ze sa-
molepící pásky ... 

Můžete čekat spoustu legrace, sou-
těží, písniček a dárků. 

Přijďte si hrát! Michal bude Vaší 
hračkou!

Tolstého 2

29. 9. v 10.00
KOČIČÍ BÁL 
aneb za vším hledej kočku
Úvodní představení DKD Ježek v 

sezóně 2012 - 2013.

5. 9. v 19.30
MILUJ MĚ! - Nanohach a Nigel 
Charnock /uk/
Tanec, černý humor, sladká a potící 

se těla, srdce hořící l.á.s.k.o.u. 
Je láska krásná, osvobozující a ra-

dostná, nebo je to porucha mysli - 
mentální onemocnění? Když je láska 
dobrá, proč se cítíme tak špatně?

12. 9. v 19.30
HAVEL PÍŠE HUSÁKOVI 
- Divadlo Feste
Nový cirkus s prvky dokumentár-

ního divadla

„K jak hluboké zítřejší duchovní 
a mravní impotenci národa pove-
de dnešní kastrace jeho kultury?“ 
Strach, lhostejnost, sobectví, pokry-
tectví a ponížení lidí v podání diva-
dla Feste. Nový cirkus a politické 
téma. Taková je základní charakteris-
tika představení. 

14. 9. v 19.30
ZEPPO - DIOD & T.E.J.P.
pohyb, akrobacie, stínohra
Divadelní fantazie, která vypráví 

pohybem, tancem, akrobacií a stíno-
hrou o cestě jednoho komedianta za 
svým osudem. Zeppo je komediant, 
který chodí po světě s kufrem plným 
loutek a vypravuje příběh „O Elfovi, 
krásné Víle a zlém Čaroději“. A hlav-
ně o tom, že Dobro - jako zázrakem 
- nakonec vždy přemůže to zlé.

19. 9. v 20.00
PAUL MILLNS
koncert světového pianisty a zpě-

váka
„Jeho hudba překračuje katego-

rie, od zemitého blues, přes balady 
o lásce, soul rocku k jazzu. Má jeden 
z nejvýraznějších hlasů, které kdy 
uslyšíte. V jeho hlase uslyšíte všech-
ny emoce, sbalené do nádherných 
slov.“ Music Week

20. 9. 
JIHLAVSKÝ DEN ZDRA VÍ 
- správným směrem do DIODu
odpoledne - happening na náměstí.

21. 9. v 19.30
KLEŠTĚNEC Z PRA LESA 
- De Facto Mimo
komedie, činohra
Propletenec pěti komedií, který se 

pohybuje na hranici chaosu, přičemž 
ponechává vtip a různé končetiny 
trčet na všechny strany. Hustá směs 
humoru černého i růžového, jemné-
ho i kruťáckého, potutelného i roz-
marného, zejména však parodického. 

23. 9. v 19.30
ON AIR - T.E.J.P.
závěsná akrobacie
Visutá klaunerie s užitím masek, 

pozemní akrobacie a cirkusové hraz-
dy. „Hollywoodská story z Vysoči-
ny“ vypráví s humorem a nadsázkou 
o dnešním mediálním světě, o bulvá-
ru, který se dotýká celebrit, noviná-
řů i „obyčejných lidí“. S nadhledem o 
soukromí - jako obchodním artiklu.

29. 9. v 19.30
DEREK aneb Příběh opravdového 
modela - DIVADLO 
(bez záruky) PRA HA
komedie, činohra
Být mužským modelem pro něj 

není jen práce, je to spíš poslání. DI-
VADLO (bez záruky) PRA HA uvá-
dí světovou premiéru komedie ze 
světa přehlídkových mol na motivy 
kultovního fi lmu Zoolander a knihy 
Glamorama. „V životě jde o víc, než 
být opravdu neskutečně neuvěřitel-
ně krásný.“ Tak o co vlastně jde?

30. 9. v 16.00
MODRÝ DRA HOKA MEN 
anóbrž Zelená Gizela 
a mrkvajzníci - De Facto Mimo
pohádka na neděli
Pohádka pro nejmenší a pro nej-

větší, ale můžou přijít i ti prostřed-
ní. O dvou mrkvajznících, kteří by 
se klidně dál celé dny váleli, kdyby 

Jarní 22 (areál MŠ), 
Jihlava - Horní Kosov

nenašli modrej drahokamen. A taky 
je tam zelená obluda. A taky žížala. 
Nebo žoužala? A taky tam lítají pala-
činky.  A taky...  Prostě normální po-
hádka s písničkama. Víte co? Přijďte 
a uvidíte! 

Tyršova 12

9. 9 - 14. 9.
SEJDEME SE NA KOPEČKU 
aneb Babí léto v Psychiatrické 
léčebně Jihlava - „SÍLA SLOVA“

9. 9. v 15.00
JAK TOBIÁŠEK A KLÁRKA  
NAŠLI KA MARÁDA
Pohádkový příběh hraje BURA N 

TEATR Brno.    

9. 9. v 18.00
NOHAVICA TROCHU JINAK 
Písničkový recitál hraje Jarda Bou-

zek a jeho přátelé.

10. 9. v 18.00
DIALOG DVOU SVĚTŮ 
Herec Jan Potměšil a houslista Vác-

lav Návrat rozhovor dvou osobností 
české kultury.

11. 9. v 8.30 a 10.00
NEJVĚTŠÍ POKLAD 
Pohádkový příběh pro MŠ, ZŠ hra-

je Divadlo NESLYŠÍM Brno.

11. 9. v 17.00
BROUKOVINY  
Premiéra DS pacientů PL STU-

DÁNKA .

12. 9. v 19.00
HLEDÁNÍ SLOV 
Divadelní komedie s vytříbeným 

britským humorem. Hraje Divadlo 
KA LICH Praha - O. Vízner, S. Lauri-
nová, B. Hrzánová, H. Čermák.

13. 9. v 9.00 a 11.00
MARIHUANA 
A DROGY MLÁDEŽE 
Preventivní pořad pro SŠ Podané 

ruce o. s. Brno.

14. 9. v 15.30
PSYCHOANALÝZA 
Odborná přednáška - Mgr. Martin 

Šťastný.

23. 9. v 19.00
HŘBITOV SLONŮ 
Premiéru představení pořádá a hra-

je DS NaKop Tyjátr Jihlava v režii 
Petra Soumara.

Brněnská 54
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30. 8. - 2. 9. v 17.30
KOCOUR V BOTÁCH
USA 2011, širokoúhlá animovaná 

komedie, český dabing, cca 90 min.
Nebýval žádné koťátko.
Hrají v českém znění: Aleš Pro-

cházka, David Suchařípa, Tereza Be-
barová ad.

Režie: Chris Miller
Vstupné 75 Kč, kinosál Reform

30. 8. - 2. 9. ve 20.00
ČTYŘI SLUNCE
ČR 2012, širokoúhlé komediální 

drama, cca 105 min.
Kolik sluncí je třeba, abychom byli 

šťastní?
Hrají: Jaroslav Plesl, Anna Geisle-

rová, Marek Šácha, Karel Roden ad.
Scénář a režie: Bohdan Sláma
Přístupný od 12 let / Vstupné 80 

Kč, kinosál Reform

31. 8. - 1. 9. v 19.30
TWILIGHT SÁGA: 
NOVÝ MĚSÍC
USA 2009, fantasy thriller/roman-

ce, titulky, cca 125 min.
První díl slavné ságy o upírech.
Hrají: Kristen Stewart, Robert Pat-

tinson, Taylor Lautner ad.
Režie: Chris Weitz
Přístupný od 12 let / Vstupné 80 

Kč, kinosál Edison

3. 9. - 5. 9. v 19.30
SIGNÁL
ČR 2011, komedie/drama, cca 115 

min.
Signál vtipně a překvapivě rozehrá-

vá oblíbenou komediální zápletku o 
malém chytrém podrazu, který sází 
na lidskou chamtivost a touhu pře-
chytračit sousedy.

Hrají: Vojtěch Dyk, Kryštof Hádek, 
Bolek Polívka, Karel Roden ad.

Režie: Tomáš Řehořek
Přístupný / Vstupné 75 Kč, kinosál 

Edison.

3. 9. v 17.30 a 19.30
POLSKI FILM
ČR/Polsko 2012, reality fi lm, cca 

113 min.

Kolik rolí hraješ, tolikrát jsi člově-
kem...

Hrají: Pavel Liška, Tomáš Matono-
ha, Marek Daniel, Josef Polášek, Jan 
Budař ad.

Režie: Marek Najbrt
Přístupný od 15 let / Vstupné 80 

Kč, kinosál Reform.

4. 9. v 17.30
POLSKI FILM
ČR/Polsko 2012, reality fi lm, cca 

113 min.
Kolik rolí hraješ, tolikrát jsi člově-

kem...
Hrají: Pavel Liška, Tomáš Matono-

ha, Marek Daniel, Josef Polášek, Jan 
Budař ad.

Režie: Marek Najbrt
Přístupný od 15 let / Vstupné 80 

Kč, kinosál Reform.

5. 9. v 17.30 a 20.00
POLSKI FILM

6. - 9. 9. ve 20.00
PRCI, PRCI, PRCIČKY: 
ŠKOLNÍ SRA Z
USA 2012, komedie, titulky, cca 

113 min.
To nejlepší nakonec.
Hrají: Jason Biggs, Alyson Hannig-

an, Sean William Scott  ad.
Režie: Jon Hurwitz
Přístupný od 15 let / Vstupné 75 

Kč, kinosál Reform

6. 9. v 17.30
ŽELEZNÁ LADY
VB 2012, biografi cký, titulky, cca 

105 min.
Bez kompromisu... 
Hrají: Meryl Streep, Jim Broadbent, 

Richard E. Grant ad. 
Režie: Phylida Lloyd
Přístupný od 12 let / Vstupné 75 

Kč, kinosál Reform

7. 9. v 17.30
ŽELEZNÁ LADY
8. - 9. 9. v 17.30
ŽELEZNÁ LADY

7. 9. - 8. 9. v 19.30
TWILIGHT SÁGA: ZATMĚNÍ
USA 2010, fantasy thriller/roman-

ce, titulky, cca 124 min.
Seatt lem otřásá série záhadných 

vražd a Belle znovu hrozí nebezpečí 
od záludné upírky, jež stále touží ji 
zabít.

Hrají: Kristen Stewart, Robert Pat-
tinson, Taylor Lautner ad.

Režie: David Slade

10. - 12. 9. v 17.30
SMÍCHOV PLÁČE, 
BROOKLYN SPÍ
ČR 2011, psychologický, cca 100 

min.
Film vypráví o neschopnosti začít, 

o minulosti, která je často hlučnější 
než bychom si někdy přáli, o přítom-
nosti malých a jemných zázraků v 
naší každodennosti.

Hrají: Eva Leimbergerová, Filip 
Čapka, Kamil Halbich ad.

Scénář a režie: Dodo Gombár
Přístupný od 12 let / Vstupné 65 

Kč, kinosál Reform

10. 9. ve 20.00
KUMA
Rakousko 2012, drama, titulky, cca 

93 min.
Film, který zahajoval sekci Panora-

ma na Berlinale 2012.
Příběh turecké dívky, která byla 

„najata“ jako druhá manželka.
Hrají: Nihal G. Koldas, Begüm Ak-

kaya, Vedat Erincin ad.
Režie: Umut Dag
Přístupný od 12 let / Vstupné 80 

Kč, kinosál Edison

11. - 12. 9. ve 20.00
KUMA

13. - 16. 9. v 17.30
MADAGASKA R 3
USA 2012, animovaná komedie, 

český dabing, cca 92 min.
Aby se dostali domů, byli ochotní 

hodně riskovat. Například letěli v le-
tadle řízené tučňáky. Přesto hrdino-
vé Madagaskaru dosud do pelíšků v 
newyorské zoo nedorazili. Podaří se 
jim to tentokrát?

Hrají hlasy: Filip Blažek, Miroslava 
Pleštilová, Filip Švarc ad.

Režie: Eric Darnell, Tom McGrath
Vstupné 75 Kč, kinosál Reform.

13. - 16. 9. ve 20.00
POSLEDNÍ VÝKŘIK
ČR 2012, krimi horor, cca 90 min.
V malém městečku Petrovice řádí 

sériový vrah a zabíjí studenty tamní 
střední školy. Policie pátrá po pacha-
teli, ale nemůže najít žádnou stopu. 
Vše nasvědčuje tomu, že maskovaný 
zabiják má spadeno na Karin Tomeč-
kovou, jejíž rodiče byli před 8 měsíci 
brutálně zavražděni.

Hrají: Iveta Bartošová, Irena Má-
chová, Dana Morávková ad.

Režie: Tomáš Kučera
Přístupný od 15 let / Vstupné 75 

Kč, kinosál Reform

14. 9. - 15. 9. v 19.30
TWILIGHT SÁGA: 
ROZBŘESK - 1. ČÁST
USA 2011, širokoúhlé fantasy thril-

ler/romance, titulky, cca 116 min.
Věčností to teprve začíná.
Hrají: Robert Patt inson, Kristen 

Stewart, Taylor Lautner ad.
Režie: Bill Condon
Přístupný od 12 let / Vstupné 80 

Kč, kinosál Edison

17. - 19. 9. v 17.30
PŘÍLIŠ MLADÁ NOC
ČR/Slovinsko 2012, drama, cca 65 

min.
Intimní aktuální příběh syrově a 

autenticky nahlíží na současné part-
nerské vztahy, přičemž nekompro-
misně odkrývá jejich prázdnotu.

Hrají: Martin Pechlát, Jiří Černý, 
Natálie Řehořová ad.

Režie: Olmo Omerzu
Přístupný od 15 let / Vstupné 70 

Kč, kinosál Reform

17. - 19. 9. ve 20.00
JE TO JEN VÍTR
Maďarsko 2012, drama, titulky, cca 

86 min.
Film oceněný Velkou cenou na le-

tošním Berlinale je inspirován sku-
tečnými událostmi a zachycuje jeden 
den ze života romské rodiny v atmo-
sféře strachu z útoků neonacistů, při 
kterých bylo zabito šest lidí, včetně 
žen a dětí a desítky dalších bylo zra-
něno.

Hrají: Katalin Toldi, Gyöngyi 
Lendvai, Lajos Sárkány ad.

Scénář a režie: Benedek Fliegauf
Přístupný od 15 let / Vstupné 80 

Kč, kinosál Reform / Edison.

20. - 23. 9. v 17.30
DOBA LEDOVÁ 4: 
ZEMĚ V POHYBU
USA 2012, animovaná komedie, 

český dabing, cca 94 min.
Nejoblíbenější zvířecí partička na 

světě je konečně zpět!
Hrají hlasy: Ota Jirák, Jiří Lábus, 

Zdeněk Mahdal ad.
Režie: Stegve Martino, Mike Th ur-

meier
Vstupné 75 Kč, kinosál Reform.

20. 9. v 19.30
NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ
ČR/SR 2012, dokument, cca 80 

min.
Hrdinové celovečerního fi lmu jsou 

po čtyřiceti letech komunismu první 
dospělou generací, která se utvářela 
ve svobodné společnosti. 

Námět, scénář, kamera a režie: Ol-
ga Špátová

Přístupný / Vstupné 80 Kč, kinosál 
Reform

21. - 23. 9. ve 20.00
NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ

21. - 22. 9. v 19.30
EXTÁZE
Kanada 2011, romantické drama, 

titulky, cca 99 min.
Film byl natočen podle kontro-

verzní knihy Irvina Welshe. Čeká 
Vás zamotaný příběh, který se zabý-
vá euforickými stavy i ničivými pády 
chemické lásky. 

Hrají: Adam Sinclair, Kristin 
Kreuk, Billy Boyd ad.

Režie: Rob Heydon
Přístupný od 15 let / Vstupné 75 

Kč, kinosál Edison

24. - 26. 9. v 17.30
DIKTÁTOR
USA 2012, komedie, titulky, cca 83 

min.
Jmenuje se Aladin a od smrti Kim 

Čong Ila je považován za posledního 
mohykána mezi diktátory. Komik a 
mystifi kátor Sacha Baron Cohen si 
po kazašském Boratovi a rakouském 
Brunovi navlékl mužný plnovous a 
spolu s ním masku neomezeného 
vládce zemičky jménem Wadija, kte-
rou chce ze všech sil zachránit před 
demokracií.

Hrají: Sacha Baron Cohen, Anna 
Faris, Ben Kingsley ad.

Režie: Larry Charles
Přístupný od 15 let / Vstupné 75 

Kč, kinosál Reform

25. - 26. 9. v 19.30
DIKTÁTOR

24. 9. ve 20.00
KLIP
Srbsko 2012, erotické drama, titul-

ky, cca 100 min.
Radikální fi lm chladnokrevně za-

chycující život dospívající dívky v 
současném Srbsku provokuje nejen 
explicitními sexuálními záběry, ale 
především pokládá otázku, jak moc 
ovlivňují nastupující generaci digi-
tální revoluce a proměny tradičních 
hodnot.

Hrají: Isidora Simijonovic, Vukašin 
Jasni, Sanja Mikitišin ad.

Scénář a režie: Maja Miloš
Přístupný od 15 let / Vstupné 80 

Kč, kinosál Edison

25. - 26. 9. ve 20.00
KLIP

27. 9. v 18.00
ZDROJ MUŽSKÉ SÍLY: 
Václav Němeček  
Večerní workshop pro muže. Muž-

ská síla potřebuje pravidelné „tanko-
vání“ neboli doplňování. To se může 
dít skrze mužské společenství, kde 
panuje důvěra, vzájemný respekt a 
úcta. Setkání v mužském kruhu tváří 
v tvář se stalo pro mnohé muže zaži-
tým rituálem a skvělou příležitostí, 
jak na sobě pracovat. 

30. 9. ve 20.30
ÚPLŇKOVÁ MEDITACE 
ZA MĚSTO JIHLAVU: 
Mgr. Lucie Poláková  
30. září se opět sejdeme na pravi-

delné úplňkové meditaci za Lásku, 
Světlo a rozšíření božských energií 
na planetě Zemi. Meditace se koná 
na meditačním kopci nad Skalkou 
(kopeček naproti ulici Ke Skalce, 
Jihlava).

U Větrníku 13
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Žižkova 15

Mostecká 10

31. 8. 
LIPSTICK R´N ´B PARTY 
feat. DJ KWÉ / STREJDA FILÍ
Po letní pauze se opět vracíme s 

dalším dílem největších R´N´B par-
ties na Vysočině. Tentokrát je hos-
tem DJ KWÉ! 

Do 23.00 hod. vstup ZDARMA!

1. 9. 
SOULSHINE feat Souldier djs  
Eurodel / NoAka / Benjahnek / 
Safi r / J-kid / Deko / Mejla /
V sobotu 1. září se od odpoledne 

přesune Soul na venkovní parkoviště 
pod širé nebe. Od 17.00 se o Vás po 
hudební stránce postarají naši Soul-
dier djs a bude slyšet funky, soul, hip 
hop, reggae, breakbeat, house. Bude 
se točit pivko, bude graffi  ty jam, bu-
de street dance. Po 22.00 se přesune-
me do klubu, kde se bude tančit do 
ranních hodin. Symbolické znovuo-
tevření Soulu pro Vás!

14. 9. 
GOTHIC NOC
Greedy Invalid
Lady Kate
Nightfane

21. 9. 
VILDA ČOK & BYPASS 
host: ABI GAIL

22. 9. 
HAND GRENADE + HOSTÉ

27. 9. 
KONCERT
Crash Road, Last Time, Fellasea

28. 9. 
URA   Sound systém 
(Taneční muzika poprvé u nás)

29. 9. 
REVIVALOVÁ  NOC
Guano a Pes
Marilyn Manson unmasked tribute 
RA TM tribute band

27. - 30. 9. v 17.30 a 20.00
SVATÁ ČTVEŘICE
ČR 2012, romantická komedie, cca 

78 min.
Tohle si od Viewegha nepřečtete, 

to musíte vidět.
Hrají: Jiří Langmajer, Hynek Čer-

mák, Marika Procházková, Viktorie 
Čermáková ad.

Režie: Jan Hřebejk
Přístupný od 15 let / Vstupné 75 

Kč, kinosál Reform

1. 10. ve 20.00
SVATÁ ČTVEŘICE

2. - 3. 10. ve 20.00
SVATÁ ČTVEŘICE

27. - 30. 9. v 19.30
BASTARDI 3
ČR 2012, drama, cca 90 min.
Příběh z prostředí praktického 

školství. Bez povrchností, klišé a pře-
tvářek.

Hrají: Tomáš Magnusek, Rudolf 
Hrušínský ml., Ilona Svobodová, Jan 
Tříska ad.

Režie: Tomáš Magnusek
Přístupný od 12 let / Vstupné 90 

Kč, kinosál Edison

1. 10. - 3. 10. v 17.30
BASTARDI 3

BIJÁSEK 
- KINO DUKLA DĚTEM 

1. 9. - 2. 9. v 15.30
KOCOUR V BOTÁCH
USA 2011, širokoúhlá animovaná 

komedie, český dabing, cca 90 min.
Nebýval žádné koťátko.
Hrají v českém znění: Aleš Pro-

cházka, David Suchařípa, Tereza 
Bebarová ad. Režie: Chris Miller. 
Vstupné 75 Kč, kinosál Reform

8. - 9. 9. v 15.30
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3
USA 2011, komedie, český dabing, 

cca 87 min.
Chipmunkové jsou zpět a i o letoš-

ních Vánocích to pořádně rozpiští!
Hrají v českém znění: Zbyšek Pantů-

ček, Martin Stránský, Jan Maxián ad.
Režie: Mike Mitchell
Vstupné 75 Kč, kinosál Reform

15. - 16. 9. v 15.30
MADAGASKA R 3
USA 2012, animovaná komedie, 

český dabing, cca 92 min.
Aby se dostali domů, byli ochotní 

hodně riskovat. Například letěli v le-
tadle řízené tučňáky. Přesto hrdino-
vé Madagaskaru dosud do pelíšků v 
newyorské zoo nedorazili. Podaří se 
jim to tentokrát?

Hrají hlasy: Filip Blažek, Miroslava 
Pleštilová, Filip Švarc ad.

Režie: Eric Darnell, Tom McGrath
Vstupné 75 Kč, kinosál Reform

22. - 23. 9. v 15.30
DOBA LEDOVÁ 4: 
ZEMĚ V POHYBU
USA 2012, animovaná komedie, 

český dabing, cca 94 min.
Nejoblíbenější zvířecí partička na 

světě je konečně zpět!
Hrají hlasy: Ota Jirák, Jiří Lábus, 

Zdeněk Mahdal ad.
Režie: Stegve Martino, Mike Th ur-

meier
Vstupné 75 Kč, kinosál Reform

29. - 30. 9. v 15.30
KA MARÁDI Z TELEVIZE IV.
Filmové pásmo kreslených a loutko-

vých pohádek pro nejmenší diváky.
Vstupné 30 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 průkazem 
totožnosti)

ostatní návštěvníci dle vstupného

5. 9. v 10.00
SIGNÁL
ČR 2011, komedie/drama, cca 115 

min.
Signál vtipně a překvapivě rozehrá-

vá oblíbenou komediální zápletku o 
malém chytrém podrazu, který sází 
na lidskou chamtivost a touhu pře-
chytračit sousedy.

Hrají: Vojtěch Dyk, Kryštof Hádek, 
Bolek Polívka, Karel Roden ad.

Režie: Tomáš Řehořek
Přístupný / Vstupné 50 Kč, kinosál 

Edison

12. 9. v 10.00
SMÍCHOV PLÁČE, BROOK-

LYN SPÍ
ČR 2011, psychologický, cca 100 

min.
Film vypráví o neschopnosti začít, 

o minulosti, která je často hlučnější 
než bychom si někdy přáli, o přítom-
nosti malých a jemných zázraků v 
naší každodennosti.

Hrají: Eva Leimbergerová, Filip 
Čapka, Kamil Halbich ad.

Scénář a režie: Dodo Gombár
Přístupný od 12 let / Vstupné 65 

Kč, kinosál Edison

19. 9. v 10.00
PŘÍLIŠ MLADÁ NOC
ČR/Slovinsko 2012, drama, cca 65 

min.
Intimní aktuální příběh syrově a 

autenticky nahlíží na současné part-
nerské vztahy, přičemž nekompro-
misně odkrývá jejich prázdnotu.

Hrají: Martin Pechlát, Jiří Černý, 
Natálie Řehořová ad.

Režie: Olmo Omerzu
Přístupný od 15 let / Vstupné 50 

Kč, kinosál Edison

26. 9. v 10.00
PAMĚTNICE
ČR 2009, poetická komedie, cca 

90 min.
Poslední školní sraz začíná. Poetic-

ký příběh o nepochybně posledním 
školním srazu a soužití dvou různých 
osobností.

Hrají: Libuše Švormová, Tomáš 
Magnusek, Dalibor Gondík ad.

Režie: Vlado Štancel
Přístupný / Vstupné 50 Kč, kinosál 

Edison

3. 10. v 10.00
SVATÁ ČTVEŘICE
ČR 2012, romantická komedie, cca 

78 min.
Tohle si od Viewegha nepřečtete, 

to musíte vidět.
Hrají: Jiří Langmajer, Hynek Čer-

mák, Marika Procházková, Viktorie 
Čermáková ad.

Režie: Jan Hřebejk
Přístupný od 15 let / Vstupné 50 

Kč, kinosál Edison

FILMOVÝ KLUB KINA DUKLA 
/ VSTUPNÉ PRO ČLENY FK 

40 KČ - sál Reform
Cena vstupného pro členy FK: 40 

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

čátky představení v 19.30.

3. 9. v 19.30
POLSKI FILM
ČR/Polsko 2012, reality fi lm, cca 

113 min.
Kolik rolí hraješ, tolikrát jsi člově-

kem...
Hrají: Pavel Liška, Tomáš Matono-

ha, Marek Daniel, Josef Polášek, Jan 
Budař ad.

Režie: Marek Najbrt
Přístupný od 15 let

10. 9. v 19.30
NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ I.
Československo 1964, dokumen-

tární, cca 31 min.
Sociologická sonda o skutečných 

hodnotách mladých lidí za socialismu.
Režie: Jan Špáta
NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ II.
Československo 1990, dokumen-

tární, cca 85 min.
O hodnotách mladých lidí v po-

sledním roce totalitního režimu. Po-
slední záběr fi lmu je natočen 17. lis-
topadu 1989 na Národní třídě. 

Režie: Jan Špáta
Přístupný

17. 9. v 19.30
ROZERVANÁ OBJETÍ
Španělsko 2009, drama/thriller, ti-

tulky, cca 128 min.
Příběh nešťastné lásky, žárlivosti a 

zrady.
Hrají: Penélope Cruz, Lluis Ho-

mar, Blanca Portillo ad.
Scénář a režie: Pedro Almodóvar
Přístupný od 12 let

20. 9. v 19.30
NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ
Rovněž přijala pozvání autorka fi l-

mu Olga Špátová, se kterou bude 
diskuze o fi lmu.

ČR/SR 2012, dokument, cca 80 
min.

Hrdinové celovečerního fi lmu jsou 
po čtyřiceti letech komunismu první 
dospělou generací, která se utvářela 
ve svobodné společnosti. 

Námět, scénář, kamera a režie: Ol-
ga Špátová

Přístupný

24. 9. v 19.30
ZPÍVÁNÍ V DEŠTI
USA 1952, romantický muzikál, ti-

tulky, cca 103 min.
Muzikálová komedie zasazuje ob-

vyklý milostný příběh do Hollywo-
odu konce 20. Let a neodolatelným 
způsobem paroduje zmatky kolem 
převratné novinky ve fi lmovém prů-
myslu.

Hrají: Gene Kelly, Donald O‘Con-
nor, Debbi Reynolds ad.

Režie: Gene Kelly, Stanley Donen
Přístupný

1. 10. v 19.30
MUSÍME SI PROMLUVIT 
O KEVINOVI
VB/USA 2011, drama/thriller, ti-

tulky, cca 112 min.
Co prožívá matka, jejíž syn zastřelil 

sedm spolužáků a třídní učitelku?
Hrají: Tilda Swintonová, Ezra Mil-

ler, John C. Reilly ad.
Režie: Lynne Ramsayová
Přístupný od 12 let

OSTATNÍ
5. 9. v 16.00
Veřejné projednání konceptu 
nového územního plánu města 
Jihlavy, jehož součástí bude pre-

zentace s výkladem zpracovatele do-
kumentace.

Kinosál Reform.

7. 9. v 16.00
 „Architekt Josef Hoff mann“
Délka představení cca 53 minut.
Premiéra dokumentárního fi lmu o 

Josefu Hoff manovi. Akce je součástí 
projektu Vysočina fandí kultuře.

Pořadatel: Kraj Vysočina / Vstupné 
zdarma

Rezervace na tel.: 724 650 140. Ki-
nosál Reform.
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Žižkova 15

do 30. 9. 
UKÁZKY VÝCVIKU 
DRA VCŮ A SOV 
Každý den kromě pondělí v 11.00 a 

v 15.00 hodin. Mimo tyto časy mož-
nost prohlídky všech druhů ve stále 
expozici. 

Zoo Jihlava.

31. 8. - 2. 9.
JIHLAVSKÉ 
MOTOSLAVNOSTI 2012
Sraz motorkářů v ATC Pávov od 

dopoledních hodin.

31. 8. 17 - 20 Araya, 20.30 - 23.30 
Autobus, 24 - 03 Baracuda.

1. 9. 16 - 19 Boonker, 19.30 - 22.30 
Vigo - během vystoupení skupiny se 
představí i čaroděj CAVE (ohňová 
show), 23.30 - 24 strip show, 24 - 03 
Edmont.

Doprovodný program: seskok pa-
rašutistů, soutěže.

1. 9. od 13 hodin spanilá jízda.

1. 9. - 2. 9. 
PRÁZDNINY KONČÍ V ZOO
Rozloučení s prázdninami plné zá-

žitků v areálu zoologické zahrady.
Od 9.00 - 16.00 hodin. 

1. 9. v 15.00
PÍSTOVSKÁ POUŤ
Pořádá občanské sdružení Jihlava - 

Pístov a SDH Pístov v Pístově u Jih-
lavy

Program: od 14.00 k dispozici 
trampolíny, střelnice, malování na 
obličej, občerstvení, v 15.00 slav-
nostní zahájení, 15.10 představení 
„Konkurz do cirkusu“, 15.50 work-
shop s klaunem Hubertem, 16.00 
harmonikáři - hudba k tanci a posle-
chu, 16.30 vyhlášení soutěže „Lis-
tové těsto“, 17.00 klaun Hubert na 
chůdách.  V 18.00 v Kapli Nejsvě-
tější Trojice mše svatá - p. Jeroným 
Hofmann.

2. 9. v 18.00
Ježkovy pohádkové neděle: 
O HONZOVI A PRINCEZNĚ
Divadelní společnost Josefa Dvořá-

ka - Praha. 
Parkán u brány Matky Boží od 18 

hodin.

3. 9. - 23. 9. 
Švestkové DEGUSTAČNÍ MENU
Radniční restaurace Jihlava. Ne-

nechte si ujít několik zajímavých po-
krmů v kombinaci s různými nápoji 
- vše ve znamení švestek. Rezervace 
není nutná (případně na tel. čísle 
774 570 365 nebo u obsluhy v re-
stauraci).

3. 9. - 29. 10. od 16.00 - 17.00
PODZIMNÍ MYKOLOGICKÁ
PORA DNA
Každé pondělí v předsálí Muzea 

Vysočiny Jihlava 

5. 9. ve 20.45
LETNÍ KINO na náměstí: 
MADISONSKÉ MOSTY
Po setmění letní zahrádka Kavárny 

Muzeum (za nepříznivého počasí se 
přesuneme dovnitř). Cyklus dese-
ti fi lmových večerů promítání pod 
širým nebem. Vstupné zdarma. Re-
zervujte si místa předem na tel. čísle 
774 570 360 nebo přímo u obsluhy 
v kavárně. 

6. 9. ve 14.00
„POSEZENÍ S DECHOVKOU“
V parčíku před sídlem Svazu dů-

chodců Karolíny Světlé 11, v 14.00 
hodin. Pořádá místní organizace Sva-
zu důchodců. K poslechu a tanci hra-
je „Otíňanka“. Vstupné dobrovolné.

6. 9. v 18.00
Adam Hnojil  
- UMĚNÍ ČESKÝCH NĚMCŮ
Přednáška v OGV, Masarykovo 

nám. 24

7. 9. v 19.00
PUTOVÁNÍ VYSOČINOU - TA-

NEC -  TANČÍRNA TŘEŠŤ 

Od 19.00 hodin - dolní část Masa-
rykova náměstí Jihlava. 

Vstupné zdarma, více na www.tan-
cirnatrest.cz

7. 9. - 9. 9. 
MALÁ AFRICKÁ 
KONFERENCE aneb Afrika 
objektivem cestovatelů
Sedmý ročník setkání zoologů, ces-

tovatelů, fotografů a milovníků Afri-
ky.

Pořádá Zoologická zahrada Jihlava 
pod záštitou primátora statutární-
ho města Jihlava Ing. Jaroslava Vy-
mazala a velvyslankyně Jihoafrické 
republiky paní Celie-Sandry Botha. 
Konferenční poplatek 100 Kč (v ce-
ně vstup do Zoo Jihlava 8. a 9. září 
2012). Rezervace míst na tel. 567 
573 770 nebo na e-mailu: info@zoo-
jihlava.cz, www.zoojihlava.cz

Program konference
pátek 7. září 2012 
Centrum PodpoVRCH 
(vstup zdarma)
10.00 promítání fi lmu Pod sluncem 

tma pro střední školy, beseda
18.00 promítání fi lmu Pod sluncem 

tma pro veřejnost
sobota 8. září 2012 
Centrum PodpoVRCH
9.00 - 9.30 registrace, občerstvení
9.30 slavnostní zahájení (ředitelka 

Zoo Jihlava, primátor města Jihlava, 
velvyslankyně JAR)

10.30 - 11.30 Romana Svatošová 
Straková - Africa obscura

11.30 - 12.30 Dana Holečková - 
Čeští nosorožci v Africe a Keňa

14.00 - 15.00 Ondřej Homolka - 
Kamenné sochy ze Zimbabwe

15.00 - 16.00 Marie Imbrová - Emil 
Holub a ohlas jeho díla v Africe

16.00 - 17.00 Miroslav Bobek - 
Cesta k Toulavému autobusu

17.00 - 18.00 Martin Šíl - Central 
Kalahari Expedition

sobota 8. září 2012 
klubovna Zoo Jihlava
10.30 - 11.30 Renata Rokůsková - 

Keňa země kontrastů
11.30 - 12.30 Kateřina Lhotová - 

Namibií od severu k jihu
14.00 - 15.00 Paula Faiferman - 

Umění Makondů (v angličtině, pře-
klad Miroslav Širš)

15.00 - 16.00 Miroslav Švejnoha - 
Madagaskar a Komory

16.00 - 17.00 Alena Polanecká - Ži-
vot ve slamech

17.00 - 18.00 Romana Kratochvílo-
vá - Život Tuaregů na Sahaře - legen-
da a skutečnost

sobota 8. září 2012 
Africká vesnice Matongo
20.00 Divadelní představení Diva-

dla Cylindr - Oheň na hoře
neděle 9. září 2012 Zoo Jihlava
Afrika zblízka - program po celé 

Zoo - 10.00 - 16.00 africké worksho-
py v areálu zoo, promítání fi lmů v 
Centru PodpoVRCH.

12. 9. ve 20.45
LETNÍ KINO na náměstí: 
závěrečné promítání na přání 
diváků - BABEL
Po setmění, letní zahrádka Kavárny 

Muzeum (za nepříznivého počasí se 
přesuneme dovnitř).

1. 9. ve 12.00
PŘIJĎTE NA KONCERT, 
POMŮŽETE
Letní amfi teátr Jihlava, začátek v 

12.00, konec ve 24.00 hodin. 

Jihlavské amatérské hudební sku-
piny. 

9. 9. v 19.00
klavírní recitál Veroniky Böhmové 
u příležitosti křtu nového 
koncertního křídla fi lharmonie
Dům fi lharmonie-hudby, Kosmá-

kova 9

11. 9. v 19.00
JAZZ do Jihlavy - koncert
19.00 hod., letní zahrádka Kavárny 

Muzeum (za nepříznivého počasí se 
přesuneme dovnitř). Vstupné zdar-
ma. Rezervujte si místa předem na 
tel. čísle 774 570 360 nebo přímo u 
obsluhy v kavárně. Projekt „Jazz do 
Jihlavy“ je podporován fi nančními 
prostředky z rozpočtu statutárního 
města Jihlava.

14. 9. v 18.00
„JAKUB PUSTINA 
A JEHO HOSTÉ“
Slavnostní koncert v rámci oslav 

10. výročí partnerství měst Jihlava-
Heidenheim.  

Účinkují Olga Rusin (Polsko) - so-
prán, Jakub Pustina-baryton a Ri-
chard Pohl-piano. Zazní skladby R. 
Leoncavalla, E. Kalmána, J. Strausse, 
G. Pucciniho, G. Verdiho, F. Lehára. 
Kostel Povýšení sv. Kříže v Jihlavě 
od 18 hodin.

(vstup zdarma do naplnění kapacity 
kostela půl hodiny před začátkem).

Pořádá statutární město Jihlava 

19. 9. ve 20.00
PAUL MILLNS
Koncert světového pianisty a zpě-

váka.
„Jeho hudba překračuje kategorie, 

od zemitého blues, přes balady o 
lásce, soul rocku k jazzu. Má jeden z 
nejvýraznějších hlasů, které kdy usly-
šíte. V jeho hlase uslyšíte všechny 
emoce, sbalené do nádherných slov.“ 

DIOD, divadlo otevřených dveří, 
Tyršova 12 

23. 9. v 19.00
4. KOMORNÍ KONCERT 2012 
Účinkují: FILHARMONIE G. 

MAHLERA  - komorní orchestr, Di-
ta Urbánková Čeledová - fl étna, Jiří 
Jakeš - dirigent.

Program: 
Jan Václav Stamic: Manheimská 

symfonie 
Karel Stamic: Orchestre kvartet 
František Benda: Sinfonia
Dominik Jakub Škroup: Concerto 

Sol Maggiore
Bedřich Smetana: Jiřinková polka
Antonín Dvořák: Humoreska
Dům fi lharmonie-hudby, Kosmá-

kova 9

7. 9. 
UŽ JSME DOMA live! 
Soul Kitchen!
Pokud jde o stylovou charakteristi-

ku, je velmi obtížné ji zařadit. Jisté jsou 
punkové kořeny a vliv avantgardní 
hudby v podání hnutí Rock in Oposi-
tion, Th e Residents nebo Magmy. 

8. 9. 
Latinské Rytmy v Soulu feat. 
Dj LiquidA / SmileFaces / live 
perkuse /
Noc plná latinsko-amerických ryt-

mů, moderního tanečního jazzu a 
swingu, podpořená živými perkusi-
onisty...

14. 9. 
BASS RIDE feat. PILGRIM 
/ KOLTIX / PACOSH/
Pravidelná noc v Soulu zaměřená 

na drum & bass a breakbeat. Tento-
kráte přijali pozvání Pilgrim, Koltix a 
Doby, kteří se předvedou v různých 
polohách dnb. 

15. 9. 
Caribbean Connection feat. 
SUPERIOR / Dj Richie 
Lockube / Dj Benjahnek
Superior je nové jméno na česko-

slovenske scéně. 

21. 9. 
MOVE IT! feat. Dj Tráva 
/ Dj NIKKY / FATT Y M /
DJ Tráva začal s profesionálním 

dj-ingem v roce 1995, kdy se stal re-
sidentem legendárního klubu Bunkr. 

22. 9. 
BOY WONDER / Dj Spank 
/ IDEA / Inphy / Safi r / F.I.L /
O tom, že se Boy Wonder posta-

ral, o jeden z rapových návratů roku 
2012 nemusíme vůbec diskutovat. 
Album Špinavý poet sklidilo pozitiv-
ní reakce ze stran kritiků i fanoušků a 
pro mnoho lidí se stalo underground 
deskou roku v zemi, kde se rap začí-
ná čím dál více dostávat do opravdo-
vého mainstreamu. 

28. 9. 
SWING DELUXE / Dj MACKIE
MESSER & JAM SOUND
SYSTEM feat.ZEN-DHA 
/ Dj MEDIS / Dj SWINGHEAD
Po velice úspěšném prvním a dru-

hém díle SWING IMPERIUM se 
dj GADJO aka MACKIE MES-
SER opět vrací na místo činu v čele 
s JAM SOUNDEM a djs MEDIS a 
SWINGHEAD. 

29. 9. 
SOULTRA IN B-BOYS SPECIAL
feat. LIVĚ BAND / Del Funk /
Zaběhlé taneční funky večery se 

vrací v novém kabátě! Soultraine ve-
čery budou každý měsíc okorunová-
ny speciálními hosty. 
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Běh

Fotbal

Hokej
Turistika

Jezdectví

Skauti

Letectví

Orientační běh

Změna programu vyhrazena, další 
kulturní akce na str. 16 tohoto vydá-
ní.

HC Dukla Jihlava 
– přípravný zápas:

Úterý 4. 9.
HC Dukla Jihlava – Orli Znojmo 
v 17 hodin na Horáckém zimním 

stadionu v Jihlavě.

Klub českých turistů 
při TJ Sokol Bedřichov:

Sobota 22. 9. 
Nonstop stříbrnou stopou 
– start 6 – 13 hodin v ATC Pávov 

u Jihlavy, 6 – 9.30 hodin hl. nádraží 
ČD Jihlava. Trasy: pěší 15 – 50 km, 
cyklo 30 – 100 km. Kontakt: Jiří 
Fuxa, tel.: 721 686 563.

Pátek 28. 9. 
7. Svatováclavské rozloučení 
se sezónou 
– cyklojízda, trasa 30 – 50 km, start 

v 9 hodin Brána Matky Boží, kon-
takt: Miluše Dvořáčková, tel.: 723 
911 024, e-mail: miluse.dvoracko-
va@klikni.cz.

Sobota 8. 9. 
Na kole dětem Vysočinou 2012 
– charitativní cyklojízda na pod-

poru onkologicky nemocných dětí – 
výtěžek z akce bude věnován pediat-
rickému oddělení Nemocnice Jihlava 
a Nadačnímu fondu Na kole dětem. 

Start a cíl: náměstí Zachariáše z 
Hradce v Telči, příjezd do Jihlavy 
k prostorám radnice ve 13 hodin, 
13.45 hod. odjezd z Jihlavy do Telče. 
Více informací pro každého na www.
nakoledetemvysocinou.cz.

Jezdecký klub NISS Jihlava:
Sobota 15. 9. 
Hobby – soutěž v jezdectví 
– od 8 – 18 hodin v areálu jezdecké-

ho klubu NISS Jihlava – Staré Hory.

Junák – svaz skautů a skautek ČR,
středisko Divočáci Jihlava:

Sobota 15. 9. 
Babí léto v ZOO 
– akce určena široké veřejnosti, etapo-

vá hra, od 9 – 17 hodin v ZOO Jihlava.

Aeroklub Jihlava:
Sobota 15. a neděle 16. 9. 
Horácký letecký den 
– od 9 – 17 hodin na letišti v Hen-

čově.

Sportovní klub OK Jihlava:
Sobota 8. 9. 
Závody v orientačním běhu: 
Žebříček B – Čechy, ČP veteránů, 

11. a 12. závod Ligy Vysočiny – kla-
sická trať – start ve 12 hodin;

Běžec Vysočiny:
Pátek 7. 9. 
Jihlavská hodinovka 
v 17 hodin – atletická dráha stadio-

nu Na Stoupách v Jihlavě.

Čtvrtek 27. 9. 
Cena Běžce Vysočiny 
– Memoriál Luboše Svobody 
v 17 hodin – okruh 2,2 km v areálu 

letního kina Heulos v Jihlavě.

KČT Tesla Jihlava:
Pátek 7. 9. 
Kolem noční Jihlavy 
po historických 
pamětihodnostech 
- pěší trasy 7 a 15 km. Start v 17 – 

19 hodin u Hrádku v parku Heulos v 
Jihlavě. Kontakt: Ing. Míla Bradová, 
tel.: 736 754 080, e-mail: mila_bra-
dova@volny.cz.

Neděle 9. 9. 
krátká trať – start v 9.30 hod. 
Centrum závodů a cíl po oba dny 

v autokempu Pávov, start v lese směr 
Zborná.

FC VYSOČINA JIHLAVA – Gam-
brinus liga 2012 -/2013:

Pátek 14. 9. 
FC VYSOČINA JIHLAVA 
– FC Baník Ostrava 

Pátek 28. 9. 
FC VYSOČINA JIHLAVA 
– 1. FK Příbram
Zápasy se hrají v 18 hodin na fot-

balovém stadionu na ul. Jiráskova v 
Jihlavě.

13. 9. v 18.00
KURT IFKOVITS  - RICHARD 
TESCHNER                    
Přednáška v OGV, Masarykovo 

nám. 24

14. 9. v 8.00
TRHY ŘEMESEL
Masarykovo náměstí. 

14. 9. v 15.30
PSYCHOANALÝZA 
Odborná přednáška - Mgr. Martin 

Šťastný. 
Divadlo  Na Kopečku, Brněnská 54

15. 9. 
FARMÁŘSKÉ TRHY v rámci 
DNE EVROPSKÉHO 
DĚDICTVÍ
Na farmářských trzích  budou k 

dostání regionální produkty, specia-
lity a vše, co souvisí s hospodařením 
na farmě. 

Masarykovo náměstí.

15. 9. v 9.00
FOTOGRA FICKÝ SEMINÁŘ 
- TVÁŘ JIHLAVY
První ze šesti fotoseminářů s novi-

nářem a fotografem Topim Pigulou 
na téma

Svět na tržišti 
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

náměstí 55

15. - 16. 9. od 9.00 do 17 hod.
XXIII. HORÁCKÝ LETECKÝ 
DEN 2012
Letiště Jihlava. 15. 9. 

TAJEMNÉ PROHLÍDKY 
V JIHLAVSKÉM PODZEMÍ
Tajemné prohlídky s urozeným ry-

tířem Davidem z Kocensteinu v 14, 
15, 16 hodin. 

16. 9. - 22. 9. 
EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 
A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 
Evropský týden mobility je kam-

paň pro občany měst a obcí, která 
má za cíl upozornit na problémy se 
stále narůstající automobilovou do-
pravou, a zároveň nabídnout mož-
nosti a výhody alternativních druhů 
dopravy.  Mott em letošního ročníku 
je POHYB SPRÁVNÝM SMĚREM! 

Masarykovo náměstí a ostatní lo-
kality. Pořádá Zdravé město Jihlava, 
Mgr. Lenka Marečková. Podrobný 
program na str. 10.

18. 9. v 17.00
SOFIINA VOLBA PO ČESKU
Přednáší Judita Matyášová
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

náměstí 55

20. 9. v 18.00
Patrik Šimon -
 SMYSL SBĚRA TELSTVÍ
Přednáška v OGV, Masarykovo 

nám. 24

20. 9. v 18.00
Řízená degustace vín 
MORA VÍNO, Valtice 
Vinárna Vinové. Nutnost rezerva-

ce předem u obsluhy ve vinárně, pří-
padně na tel. čísle 775 570 360 nebo 
e-mailem na info@vinove.cz.

21. 9. v 8.00
VÁCLAVSKÝ JARMARK
Masarykovo náměstí. 

22. 9. od 8.00
ANTIQUE  burza
Prodej a nákup starožitností, které 

doma nepotřebujete, a druhým udě-
lají radost. Parkán u Brány Matky bo-
ží Jihlava. 

22. 9. 
JIHLAVSKÝ BIOJARMARK
Na biojarmarku se představí se svý-

mi produkty biozemědělci Vysočiny 
a bude k dostání široká škála pro-
duktů v kvalitě bio i s ochutnávka-
mi. Součástí budou ukázky řemesel a 
příjemná hudba. 

Náměstí Svobody.

24. 9. v 18.00
OBRÁZKY Z PERU
Cestovatelská přednáška Pavla Bez-

děčky.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

náměstí 55

25. 9. od 9.00 - 20.00
POHÁDKOVÉ ÚTERKY 
V CUKRÁRNĚ DENA
Po celý den bude obsluhovat Mach 

a Šebestová a na děti čekají  soutěže, 
hry, malování.

Cukrárna, kavárna Dena, Fibicho-
va 28

25. 9. v 17.00
CO JEDLI A JAK STOLOVALI 
NAŠI PŘEDKOVÉ
Přednáší PhDr. Dana Nováková
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

náměstí 55

25. 9. v 18.00
PŮSOBENÍ POTRA VIN 
NA PSYCHIKU
Potraviny nám nedávají jen živiny 

na to, abychom mohli přežít.
Za poslední půl století jsme přišli 

na to, že kvalitní potravina plná živin 
je základním kamenem našeho imu-
nitního systému a regenerace našeho 
těla je na tom životně závislá. A to 
není vše. 

Natural Centrum, náměstí Svobody

27. 9. v 18.00
Patrik Šimon - O AUTORECH 
ZAMLČENÉ MODERNY 
- Ke koncepci mezinárodního pro-

jektu
Přednáška v OGV, Masarykovo 

nám. 24 

28. 9. 
NOC VĚDCŮ
Tradiční akce pořádaná s Jihlav-

skou astronomickou společností za-
měřená na popularizaci vědy a vý-
zkumu. 

Muzeum Vysočiny
 
29. 9. v 18.00
Jan Tabor - ARCHITEKTURA  
JIHLAVY V EVROPSKÝCH 
KONTEXTECH I.
Přednáška v OGV, Masarykovo 

nám. 24
 
29. 9.  v 9.00
TERA  - AQUA - FLORA 
Jihlavské  terarijní trhy, spojené s 

výměnou a prodejem. 
Dělnický dům, Žižkova 15, od 9 - 

12 hodin 

30. 9. v 10.00
Jan Tabor - ARCHITEKTURA  
JIHLAVY V EVROPSKÝCH 
KONTEXTECH II.
Přednáška v OGV, Masarykovo 

nám. 24

30. 9. ve 13.00
SVÁTEK SENIORŮ 2012
Záštitu nad akcí převzal MUDr. Jiří 

BĚHOUNEK, hejtman Kraje Vyso-
činaa Ing. Jaroslav VYMAZAL, pri-
mátor Statutárního města Jihlava.

Masarykovo náměstí. Program: 
13.00 Přivítání hostů, představení 
pořadatelů, 13.15 Eva a Vašek, 14.30 
Ofi ciální zahájení za účasti MUDr. 
Jiřího Běhounka, hejtmana Kraje 
Vysočina a Ing. Jaroslava Vymazala, 
primátora statutárního města Jih-
lavy, 15.00 Naďa Urbánková, 15.30 
Vystoupení místních umělců, 16.00 
Eva Pilarová, 16.30 Jana Blažková - 
hra na akordeon, 17.00 Ukončení 
akce. 
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