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Dobře zavedený Mezinárodní festival outdooro-
vých fi lmů se podruhé dostává do Jihlavy – nyní 
už jako plnohodnotný festival. Čtyřdenní program 
se odehraje 1. až 4. prosince 2012 v městském kině 
Dukla. Promítat se bude v 17.30 a 19 hodin každý 
den. 

Slavnostní zahájení 1. prosince v 17.30 hodin pro-
běhne za přítomnosti Poldy Sulovského, prvního 
Čecha, který vystoupil na Mount Everest. S vzácným 
hostem proběhne beseda spojená s projekcí vybra-
ných ukázek atraktivních fi lmů letošního festivalu. 

Následně v 19.30 hodin bude uveden MOUNT 
ST. ELIAS, příběh o několika velmi odlišných po-

stavách - třech mužích a hoře. Dramatický a dech- 
beroucí dokument sledující tři z nejlepších ski-alpi-
nistů a jejich pokus uskutečnit na Mount St. Elias 
nejdelší lyžařský sjezd na světě.

Mezinárodní festival outdoorových fi lmů je 
soutěžní putovní přehlídkou fi lmů, za deset let se 
stal ve své podstatě a charakteru největším fi lmo-
vým soutěžním putovním festivalem na světě a nej-
větším fi lmovým soutěžním putovním festivalem v 
České republice, v roce 2012 putuje pětatřiceti čes-
kými městy. 

Festival je zaměřený na sporty i život s outdoo-

rovou tematikou, na fi lmy dobrodružné, extrémní, 
adrenalinové, ale také cestopisné. Filmy zavádějí di-
váky do různých míst planety, ukazují mentalitu a 
kulturu tamních obyvatel. Zavádějí nás do prostředí, 
kam se běžný smrtelník nedostane. Mnoho fi lmů má 
velký sociální a citový náboj. Festivalu se zúčastňují 
čeští, slovenští a zahraniční autoři, fi lmová studia, ná-
rodní televize i soukromé televizní společnosti, a to 
v profesionální i amatérské rovině. Festival a tento 
fi lmový žánr má také své mimořádné specifi kum a 
jedinečnost. Filmy si na nic nehrají, to, co divák vidí, 
je skutečnost, která se odehrála. Akce se odehrává s 
podporou města Jihlavy. -lm,tz-

Festival outdoorových fi lmů zahájí 
první Čech na Mont Everestu

Služby města Jihlavy (SMJ) ve 
spolupráci s magistrátem města 
pořádaly podzimní mobilní svoz 
objemných a nebezpečných odpa-
dů. Součástí byl také sběr kovo-
vých odpadů a na vybraných mís-
tech také sběr bioodpadů. 

Celkově bylo kontejnery obsazeno 
63 lokalit ve městě Jihlava včetně vy-
braných zahrádkářských a chatových 
oblastí. Na každém stanovišti byly 
kontejnery na objemný a kovový od-
pad, které byly v případě zaplnění v 
průběhu trvání svozů vyměněny. Na 
každé stanoviště v průběhu dne byl 
přistaven kontejner na nebezpečné 
odpady a zpětně odebírané elektro-
zařízení. Na 24 stanovištích bylo 
možné odevzdat k likvidaci bioodpa-
dy ze zahrad. 

Při podzimním svozu občané do 
kontejnerů odevzdali celkově 230 
tun odpadů a elektrozařízení. V po-
rovnání s podzimním svozem 2011 
je to pokles o 10%. 

Množství vybraných odpadů se 
výrazně snížilo v kategoriích objem-
ných odpadů, nebezpečných odpadů 
a zpětně odebraných elektrozařízení. 
Naopak množství bioodpadů stoup-
lo prakticky na dvojnásobek. 

Vyhodnocení podzimního svozu odpadů

„Důvodem poklesu shromážděných 
odpadů je s největší pravděpodobností 
již zaběhnutý provoz sběrného dvoru na 
Rantířovské ulici, kam za prvních deset 
měsíců roku 2012 přišlo 7.762 občanů, 
kteří odložili celkem 245 tun odpadu,“ 
uvedl mluvčí SMJ Martin Málek.

Víkendové svozy objemných a 
nebezpečných odpadů opět potvr-
dily svou oblíbenost u veřejnosti. 
Mnoho občanů města Jihlavy ne-
má možnost využít služeb bezplat-
ného sběrného dvora v areálu SMJ 
na Havlíčkově či Rantířovské ulici. 

Víkendové svozy jsou pro ně jedi-
nou možností, jak se zbavit nepo-
třebných věcí. Důležité také je, že 
díky svozům se snižuje poškozování 
životního prostředí, zakládání čer-
ných skládek nebo nedovolené spa-
lování odpadů. -lm-


