
Petr
Pospíchal

Vedení města zve veřejnost na 
Koncert přes náměstí

v pátek 31. května od 19 - 22 hodin
a v sobotu 1. června od 9 – 15 hodin

na Den otevřených dveří ZUŠ 
s komentovanými prohlídkami.

Hudební festival
Mahler Jihlava 2013 

– Hudba tisíců
zahajuje 16. května v 19 hodin 

v kostele Povýšení sv. Kříže
slavnostním zahajovacím koncertem.

Celkový program přinášíme 
v kulturním přehledu.

JIHLAVSKÉ OSLAVY DNE ZEMĚ. ŽELVÁK Karel si takto vykračoval po Masarykově náměstí, kde i letos proběhla tra-
diční oslava Dne Země (22. 4.). Tentokrát akci přálo počasí, a tak si atraktivní program nenechaly ujít stovky lidí, kteří se 
mohli dobře pobavit a poučit v oblasti životního prostředí, šetrného nakládání se surovinami, energiemi apod. Rušno by-
lo třeba u stánku s potřebami pro domácnost vyrobenými z použitých obalů, údiv kolemjdoucích vzbuzoval oběd uvařený 
sluncem, velkou atrakcí byly zvláštně upravené bicykly, na kterých se odvážnější pokoušeli jezdit. Den Země 2013 pořádalo 
Zdravé město Jihlava. Foto: Radek Tulis

Oživení kontaktů 
partnerských měst
Koncem března 2013 se v nizo-

zemském  Purmerendu uskutečnilo 
„pravidelné“ jarní setkání představi-
telů partnerských měst Purmerendu 
a Jihlavy. Primátor Purmerendu Don 
Bijl přijal náměstka primátora města 
Jihlavy Petra Pospíchala. Předmětem 
jednání bylo domluvení programu 
spolupráce obou měst na rok 2013. 

Pane náměstku, co konkrétního 
bylo projednáno?

Konkrétně byla domluvena účast 
představitelů města Purmerendu na 
oslavách jihlavské hornické historie 
Havíření 2013, které vyvrcholí havíř-
ským průvodem po dvou letech opět 
na jihlavském náměstí od 21. června.

Půjde i širší účast zahraničních 
přátel? 

Domluva je taková, že se průvodů 
zúčastní představitelé všech tří part-
nerských měst /kromě Purmerendu 
i Heidenheim a Užhorod/ a také na 
kulturním doprovodném programu 
se budou podílet i umělci ze všech 
partnerských měst, což primátor 
Don Bijl velmi uvítal. Jihlavští pak 
byli na oplátku pozváni na kultur-
ní festival do Purmerendu na konec 
června tohoto roku.

O čem dalším jste ještě jednali?
Ze strany pana primátora Dona 

Bijla byl na jednání na purmerend-
ské radnici následně zmíněn i zájem 
o spolupráci obou městských policií 
a také zdravotnických zařízení. 

 (Pokračování na str. 3)

Rekonstrukce budov jihlavské 
základní umělecké školy (ZUŠ) je 
dokončena. U mnohých vyvolává 
nadšení, a dokonce i dojetí. Budo-
vám se vrátil vzhled z roku 1875, 
významně se proměnil interiér, při-
byla moderní přístavba, užívat se 
budou i historické podzemní pro-
story. Nad hudebníky a posluchači 
v koncertním sále se bude vznášet 
Můza – socha z dílny významné-
ho současného sochaře Olbrama 
Zoubka.

„Oprava a rozšíření ZUŠky v domech 
15 a 16 na Masarykově náměstí je srov-
natelná s rekonstrukcí historické jihlav-
ské radnice před sedmi lety. Je to v mno-
ha ohledech velká událost, z pohledu do 
historie, z pohledu stavebnictví, pro bu-
doucí uživatele a pro město jako takové. 
Všichni zainteresovaní předvedli skvělé 
řemeslo. Věřím, že práce zde bude pro 
všechny závazkem a inspirací zároveň,“ 
vyjádřil se za investora primátor měs-
ta Jihlavy Jaroslav Vymazal. 

K otevření opravených budov škola 
připravila dvoudenní program. V pá-
tek 31. května od 19 hodin proběhne 
před školou symbolicky pojmenova-
ný Koncert přes náměstí - po dobu 
opravy probíhala výuka na protější 
straně náměstí v budově někdejšího 
hotelu Hvězda. Sobota 1. června pak 

ZUŠka se vrací na původní adresu

bude dnem otevřených dveří s ko-
mentovanými prohlídkami.

Základní umělecká škola v přebudo-
vané a rozšířené budově nachází nové 
kvalitní zázemí pro svoji činnost. 

„Objekt je nyní účelněji organizován, 
vzniklo větší množství menších učeben, 
velký hudební sál, ateliér, zvukově izo-
lované zkušebny bubeníků, nahráva-
cí studio nebo zázemí pro taneční sál. 
Atraktivní sklepní prostory, do kterých 

je možný samostatný vstup bez naruše-
ní provozu školy, budou sloužit jako ga-
lerie,“ popsala, do jakého prostředí se 
výuka vrací, ředitelka školy Dana Fu-
číková. K rekonstrukci patří i úprava 
schodiště, vybudování výtahu, nová 
okna, topení, nová kotelna a strojovna 
vzduchotechniky. 

Opravené budovy budou zdobit ná-
městí, fasáda vypadá stejně jako před 
150 lety, do štítu se vrátila původní 
dvojice lvů, pištci, antický sloup a vá-
zy. Přebudovaný je dvůr z ulice Lazeb-
nická s možností parkování. Úpravy 
objektu zvýšily kapacitu školy o 100 
žáků.

Rekonstrukce přinesla i několik rarit-
ních zjištění a objevů. Při archeologic-
kém průzkumu se podařilo určit stáří 
trámů ve stěnách. Ve stabilním prostře-
dí sklepa vydržely neuvěřitelných osm 
set let - jsou z konce třicátých let 13. 
století, tedy z nejhlubší historie města. 
V podlahách a zásypech se podařilo 
najít fragmenty úředního potvrzení z 
15. října 1740, které dovoluje jednomu 
z pivovarníků ve městě začít vařit pivo.

ZUŠ působí v budově asi padesát let, 
za tu dobu zde kromě výměny střechy 
a drobnějších oprav větší údržba nebo 
oprava neproběhla. ZUŠ v Jihlavě pat-
ří s počtem cca 1.150 žáků k největším 
školám v kraji.  -rat-

 pátek 31. května 2013, 
19 - 22 hodin

Koncert přes náměstí: 
- orchestr Tutt i s potopeným 

Titanicem
- Roman Patočka 
- taneční Maškaráda & symfonický

orchestr ZUŠ 
- stěhování Egypta & výtvarníci 

v rytmu 
- žesťové kvinteto
- dramatické situace
- Zatrestband
- komentované prohlídky 

od 20 do 22 hodin
 sobota 1. června 2013, 
9 – 15 hodin

Den otevřených dveří
- komentované prohlídky 

Program otevření ZUŠ



Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:
   

91
46

137
40
49
89

48
-

7
5

154
Město Jihlava má k 31. 3. 2013 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  50.218 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci březnu 2013
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Zoo Jihlava od dubna nabízí o jednu 
expozici navíc. Otevřela se tu první 
část velkého projektu Zoo pěti konti-
nentů - Australská farma. 

Největší stavební projekt v dějinách 
zoo byl zahájen v listopadu 2011 a v 
průběhu čtyř let vyroste v areálu jih-
lavské zoo řada unikátních expozic, 
které představí nejen typické zástup-
ce zvířat daného kontinentu, ale i je-
jich přírodu a život původních obyva-
tel. Austrálii za město Jihlava otevřeli 
náměstci primátora Rudolf Chloupek 
a Petr Pospíchal.

Expozice Australské farmy zabírá 
cca 70x70 metrů spodní části sadu 
spojujícího hlavní vstupní areál s ex-
poziční částí zoo. Celek architekto-
nicky ztvárňuje australský venkov a 
jeho součástí jsou tři objekty – cen-
trální australskou farmu doplňují v 
horní části výběh a ubikace pro emu a 
expozice a voliéra pro ledňáky. Venku 
nechybí typické větrné čerpadlo a v 
okolí jsou k vidění nejrůznější země-
dělské stroje, které sloužily farmářům 
na přelomu 19. a 20. století, a mnoho 
dalšího nářadí.

Expozici farmy obývají australská 
zvířata: několik druhů barevných aus-
tralských papoušků  - andulka vlnko-
vaná, korela chocholatá, rozela pestrá 
a lori mnohobarvý. Součástí vnitřních 
expozic jsou noctunaria, kde jsou k 
vidění druhy s noční aktivitou: kloká-
nek králíkovitý, myš bobří, kuskus po-
zemní a vakoveverka létavá. Nechybí 
ani zástupci hmyzu (strašilky) a plazů 
(krajta hnědohlavá). Nesmíme zapo-
menout na typické obyvatele Aus-
trálie - klokany rudé. Ve venkovním 

V jihlavské zoo je nová Austrálie

výběhu u farmy běhají labutě černé a 
ovce valašské s letošními jehňátky. 

V horní části expozice jsou k vidě-
ní ledňáci obrovští, australský pštros 
emu hnědý a jeden z nejvzácnějších 
druhů - kunovec tečkovaný, jenž pa-
tří mezi největší masožravé vačnatce. 
Drobný savec, kterému na hnědé srsti 
tvoří kresbu drobné bílé skvrny. Jeho 

výskyt je v přírodě prokázán pouze v 
Tasmánii, v evropských zoologických 
zahradách je k vidění pouze v němec-
ké Zoo Leipzig, druhá zoo bude jih-
lavská.

Otevření expozice v areálu zahrady 
předcházela promoakce na Masary-
kově náměstí, veřejnost si mimo jiné 
mohla vyzkoušet zaskákat si po vzo-

ru klokana na speciálním sportovním 
náčiní.  

Stavba Australské farmy byla vyčís-
lena na necelých 18 miliónů korun 
(17.961.000,- Kč). Projekt Zoo pěti 
kontinentů bude stát celkem 135 mi-
liónů korun, více než 94 miliónů fi -
nancuje Evropská unie – ROP NUTS 
II Jihovýchod.  -lm,tz-

AUSTRÁLII nyní můžete navštívit a poznat v jihlavské zoo. Foto: archiv MMJ

Úplně nová hala a zázemí bude od 
18. května k dispozici veřejnosti v 
jihlavském Teniscentru v Mostecké 
ulici.

„Nová víceúčelová hala s rozměry 30 
x 18 metrů s palubkovou podlahou je 
určena především pro stále populár-
nější badminton, čtyři badmintonové 
kurty vyhovují parametrům soutěží 
v České republice. Hala může sloužit 
také pro nohejbal, volejbal a malou 
kopanou, podle zájmu i k dalším spor-
tům, cvičení ve skupinách a podobně,“ 
představil projekt předseda předsta-
venstva Teniscentra a primátor Jihla-
vy Jaroslav Vymazal.

Při rekonstrukci zmizela původ-
ní budova s nevyhovujícími šatna-
mi, sociálním zařízením, kanceláří 
a občerstvením. Nahradila ji nová 

Nová hala Teniscentra otvírá 18. května

budova s moderním zázemím, která 
původní prostory nahradila, objekt 
navazuje i na stávající tenisovou a 
squashovou halu. 

„V areálu je k dispozici ještě osm ven-
kovních tenisových antukových kur-
tů, z nichž tři prošly rovněž celkovou 

rekonstrukcí, a pět tenisových kurtů s 
umělým povrchem v halách,“ doplnil 
ředitel Teniscentra Gustav Slavík. 
Areál využívají sportovní kluby i ši-
roká veřejnost, probíhají zde soutě-
že, turnaje a další akce.  

Projekt je vypracovaný tak, aby 

se objekt případně dal v budoucnu 
rozšířit o nadzemní podlaží, kde by 
mohlo být ubytování a relaxační za-
řízení. 

Celková cena za rekonstrukci je asi 
40 milionů korun, město Jihlava se 
na úhradě podílí částkou 9 milionů 
korun. Město Jihlava má ve společ-
nosti Teniscentrum, a.s., asi 58 pro-
centní podíl. Areál kurtů navštíví 
průměrně 200 lidí denně, společnost 
ročně hospodaří s asi čtyřmi miliony 
korun, které získá z tržeb zejména za 
pronájmy sportovišť. -rat-

JIHLAVSKÉ Teniscentrum získalo novou tvář a je připraveno sloužit veřejnosti.
 Foto: archiv MMJ
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Jihlavská radnice hodlá během ro-
ku nasvítit dalších devět přechodů 
pro chodce a zvýšit tak bezpečnost 
provozu ve městě. Třináct již je takto 
upraveno z předchozích dvou let. 

Na nasvícení osmi přechodů bude 
město žádat podporu z dotace Kra-
je Vysočina, celkové náklady budou 
kolem 1,1 milionu korun. Další, na 
dotaci nezávislý záměr má radnice s 
přechodem pro chodce z Komenské-
ho ulice na náměstí Svobody. 

„Přechod se posune asi o pět metrů 
směrem k domu kultury, upraví se ost-
růvek, takže přecházení bude přehled-
nější a bezpečnější pro chodce i řidiče. 
Přechod bude rovněž nasvícen,“ uvedl 
náměstek primátora pro dopravu Jo-
sef Kodet. Součástí projektu je i vy-

Přibudou nasvícené “zebry”

 V ulicích Šrámkova, Humpolecká 
(u Motorpalu), Jiráskova (u garáží 
a Ferony), Rantířovská (u super-
marketu), Sokolovská (na křížení se 
Slavíčkovou a s ulicí 5. května) a v 
Pávovské ulici + náměstí Svobody.

Kde se budou nasvěcovat 
přechody pro chodce: 

budování dvou míst pro zastavení 
před ZŠ Křížová pro bezpečnější vy-
stupování a nastupování dětí do aut. 
Rozpočet akce je 750 tisíc korun.  

Loni už Jihlava zajistila nasvíce-
ní osmi přechodů, v roce 2011 pět.
 -rt,lm-

Oživení kontaktů...
(Dokončení ze str. 1)
Purmerendská městská nemocni-

ce je, dle pana primátora Bijla, nej-
větším zaměstnavatelem ve městě a 
nizozemská strana by velmi uvítala 
spolupráci s nemocnicí v Jihlavě. 

Jihlavská nemocnice vytváří 
pracovní příležitosti...

Jihlavská nemocnice je rovněž vel-
mi významným zaměstnavatelem 
v Jihlavě a byť město Jihlava není 
jejím zřizovatelem, neznamená to, 
že by si velká zdravotnická zařízení 
v Purmerendu a v Jihlavě nemohla 
vyměňovat zkušenosti. 

Předpokládám, že jak návštěva 
představitelů jihlavské městské po-
licie i návštěva několika lékařů jih-
lavské nemocnice by se uskutečnila 
na podzim 2013. 

Takže to vypadá, že po několika 
rocích vzájemné nižší činnosti se 
situace obrací?

Jsem velice rád, že po citelném 
ochlazení vztahu z nizozemské stra-
ny k partnerství mezi Purmeren-
dem a Jihlavou před několika lety se 
podařilo loni uzavřít  novou pětile-
tou partnerskou smlouvu a že nyní 
sama purmerendská strana přichází 
s vlastními iniciativami ve věci pro-
hloubení partnerství.  -lm-

Jihlavský web www.jihlava.cz stále patří mezi nejlepší v zemi. V posledním 
ročníku soutěže Zlatý erb skončil jako druhý nejvýše ohodnocený. První mís-
to tentokrát patří městu Úštěk, třetí příčka Bruntálu. Výsledky se tradičně 
vyhlašovaly v Hradci Králové na konferenci ISSS (Internet ve státní správě a 
samosprávě). Jihlava získala nejvyšší ocenění v roce 2008, tehdy s úplně no-
vým webem. „Takto dobré umístění i po několika letech svědčí o tom, že neztrácí-
me dech a web se stále inovuje,“ komentoval výsledek náměstek primátora Fran-
tišek Zelníček. Právě stále nové služby webu zřejmě byly tím, co zvyšovalo 
hodnocení webu. Jihlava vyhrála krajské kolo soutěže se službou PUPík, tedy 
připomínkováním územního plánu. „Do toho prostřednictvím této internetové 
služby přišlo na 750 připomínek. Obvykle k návrhům změn v územním plánu při-
šlo sotva několik připomínek poštou,“ popsal náměstek Petr Pospíchal.  -rt-

Web města je stále úspěšný

Zastupitelé a rada města uděli-
la v dubnu ocenění v rámci svých 
kompetencí. Ceny města Jihlavy a 
Cena Rady města Jihlavy bude pře-
dána 16. května 2013 v rámci zahá-
jení festivalu Gustava Mahlera v go-
tické síni magistrátu. Oceněnými 
občany jsou:

 Ing. Milan KOLÁŘ (1953)
Cena města Jihlavy za celoživotní 

významný podíl na rozvoji kultury 
ve městě Jihlavě u příležitosti 60. 
narozenin.

 PhDr. Renata PISKOVÁ 
(1957)

Cena města Jihlavy za dlouhodo-
bou a soustavnou činnost archivní a 

historickou ve prospěch města Jih-
lavy a širšího regionu Vysočiny.

 Prof. Henry-Louis de La 
Grange, dr.h.c. (1924)

Cena města Jihlavy za světově vý-
znamnou badatelskou a ediční čin-
nost spojenou s osobností hudeb-
ního skladatele Gustava Mahlera 
včetně podrobného zdokumentová-
ní jeho mládí v Jihlavě a na Vysoči-
ně.

 Vladimír ŠIC (1954)
Cena města Jihlavy za celoživotní 

dárcovství krve.

 Mgr. Petr RYŠKA  (1967)
Cena města Jihlavy za dlouhole-

tou úspěšnou trenérskou činnost 
pro jihlavské plavání s výraznými 
dlouhodobými úspěchy v tomto 
sportu.

  Bohuslav KOPECKÝ (1928)
Cena města Jihlavy za celoživotní 

práci pro jihlavský fotbal.

 Bohumil NOVÁK (1947)
Cena města Jihlavy za celoživotní 

činnost v oblasti sportu, zejména 
rozvoj a propagaci vytrvalostního 
běhu, dlouholetou organizaci bě-
žeckých závodů a triatlonu v Jihlavě 
a trenérskou práci v ledním hokeji.

 Zdeněk KURKA  (1931)
Cena města Jihlavy za celoživot-

ní přínos a obětavou práci v oblasti 
turistiky, za podíl na veřejném živo-
tě města Jihlavy a jeho propagaci s 
přesahem hranice krajské i státní.

 Ing. Zdeněk TULIS (1956)
Cena města Jihlavy za dlouhole-

tou úspěšnou činnost v jihlavském 
fotbalu, vrcholící postupem do I. 
ligy, a mimořádnou reprezentaci a 
propagaci města Jihlavy.

Cena Rady města Jihlavy 
 FC VYSOČINA JIHLAVA 

– tým mužů
Cena Rady města Jihlavy za mi-

mořádné výkony a výbornou repre-
zentaci města Jihlavy v r. 2012. 

 -lm-

Ocenění Cenou města a Rady města

Po roce opět ožilo Masarykovo 
náměstí v Jihlavě oslavami Dne 
Země. Na asi dvou desítkách sta-
novišť se návštěvníci mohli dobře 
pobavit, poučit a dovědět mno-
ho zajímavostí z oblasti životního 
prostředí, šetrného nakládání se 
surovinami, energiemi apod.

Mezi největší atrakce pravidelně 
patří zvířata, po náměstí se například 
procházel dvanáctiletý samec želvy, 
ale velmi rušno bylo třeba i u stánku 
s potřebami pro domácnost, vyrobe-
nými z nepotřebných obalů, látek, 
PET lahví apod. 

Údiv kolemjdoucích vzbuzoval 
například i oběd uvařený sluncem – 
pára se valila z hrnce umístěného v 
„satelitu“, který soustředil sluneční 
paprsky právě do nádoby s vodou, ve 
které se vařila cizrna. Velkou atrak-
cí „navíc“ byly zvláštně upravené 
bicykly, kdy na některém z nich se 
šlapalo dozadu, jiný zatáčel naopak, 
další měl volant místo řidítek a dvo-
jice na dvojkole k sobě seděla zády. 

Nechyběla také v současnosti vel-
mi oblíbená elektrokola, další stánky 
a stanoviště představovaly aktivity 
různých organizací, nezapomnělo 
se na osvětu třídění odpadů včetně 
upozornění na zavedení nových kon-
tejnerů na textil, které jsou už na ně-
kolika místech ve městě.

Den Země 2013 pořádalo Zdravé 
město Jihlava. Den Země (22. duben) 
je ekologicky motivovaný svátek, kte-
rý má upozorňovat širokou veřejnost 
na dopady ničení životního prostředí 

SLUNEČNÍ PAPRSKY soustředěné do 
jednoho místa přivedly vodu v nádobě k 
varu. Foto: archiv MMJ

a vést k ohleduplnému chování k pří-
rodě. Historie vyhlášení tohoto dne 
sahá až do roku 1969. -rt,lm-

Oběd uvařený sluncem a zvířata 
- Jihlava oslavila Den Země
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Tinka: MHD ve městě bude preferována

V investičním plánu města na le-
tošní rok je řada akcí, které se beze-
sporu dotknout městské dopravy, a 
tudíž každého řidiče. Ulice Buková, 
městský dopravní terminál, rekon-
strukce Brněnské ulice, plánova-
né opravy vodovodů a kanalizací a 
v neposlední řadě i opravy povrchů 
městských vozovek dávají tušit, že 
při neustále rostoucí zátěži dopravy 
se stresovým situacím asi nevyhne-
me. V neposlední řadě i plánovaná 
rekonstrukce D1 i přes ujišťování, 
že objízdná trasa nebude plánována 
přes Jihlavu, velmi pravděpodobně 
svede část řidičů do krajského města. 
Proto jsme dali prostor k odpovědím 
vedoucímu odboru dopravy magis-
trátu Jánu Tinkovi.

Pane vedoucí, vedete si přehled o 
plánovaných opravách silnic v Jih-
lavě?

Situace je poněkud složitější, než 
se zdá, neboť ne všechny silnice ve 
městě jsou v naší gesci. Proto je po-
stup následující – majitel silnice si 
rozplánuje opravu v termínu a naplá-
nuje objízdnou trasu, ke které se my 
a policie vyjádříme. Tu potom osadí-
me dopravními značkami. Takže má-
me dokonalý přehled o opravách a 
rekonstrukcích ulic v držení města, o 
ostatních stavbách ale vždy informa-
ce dostáváme v zákonném předstihu 
k posouzení.

Jak se mohu dostat jako motoris-
ta k informacím například o ob-
jízdných trasách? 

Na celostátním webu www.jsdi.cz 
lze nalézt požadované informace.

Jaké máte možnosti urychlit vý-
stavbu či opravu?

Zákon hovoří o tom, že máme tlačit 
na co nejkratší omezení provozu, ale 
další zákony a vyhlášky nedovolují 

1. Komunikace kolem ČOV
2. Lesní cesta pro cyklisty v Heleníně
3. Pokračování v opravách cykloodpočívek – 2 vybrané 
4. Komunikace do Henčova od Polenské
5. Oprava odvodňovacích žlabů podél komunikace do Henčova
6. Komunikace a chodníky v ul. U Hřbitova 24, 26, 28
7. Komunikace v ul. Václavkova
8. Komunikace a chodníky v ulici Mahenova
9. Komunikace a chodník ul. Telečská 37

10. Komunikace na ul. U městského nádraží
11. Chodník ul. Tolstého od novinového stánku podél VŠPJ k autobusovému 

nádraží – výměna povrchu do zámkové dlažby
12. Nad Plovárnou 9, oprava povrchu odstavné plochy před vjezdy do garáží
13. Chodník s plochou se zatravňovací dlažbou na ul. Kainarova
14. Oprava příjezdové komunikace k domu Polní 25 
15. Vojanova – výměna betonové dlažby 30x30 za zámkovou v úseku 

ul. Polní po ulici Mošnovu
16. Oprava schodišť - 2x schodiště a přístupových chodníků na ul. Riegrova 3 

a 5, Pražská 2 (bezúdržbové kovové schodiště), Ladova 15-17, Erbenova 
a Hamerníkova 656 (přístup k poště), Tylova přístup k domům 
Hany Kvapilové 8-14, Leoše Janáčka

17. Vrchlického – pravý chodník před Domem zdraví, předláždění 
v zámkové dlažbě

18. Oprava chodníku v ul. Vrchlického 29. Předláždění zámkovou dlažbou. 
Propojení na ulici Na Hliništi a přístup k domu, součástí chodníku 
je schodiště cca 25 schodů

19. Erbenova, předláždění chodníku do zámkové dlažby - v úseku 
ul. 17. listopadu po ul. Zborovskou (spol. GORDIC)

20. Chodník v ulici Tylova od křižovatky s ul. Hany Kvapilové

Akce pro rok 2013

například provádění prací v nočních 
hodinách z hlediska hygienických 
vyhlášek, takže je to problém. Navíc 
fi rmy vysoutěží zakázku za nějakou 
cenu a nemůžeme jim navyšovat ná-
klady zvýšenými požadavky.

V poslední době se mluví o tzv. 
udržitelné městské dopravě a o 
preferenci MHD. O co ve skuteč-
nosti jde?

Jde o to, aby doprava odpovída-
la dosaženému stavu a nadále se 
nezhoršovala. Městská hromadná 
doprava by pak měla lépe využívat 
podmínek ve městě a nahrazovat 
soukromá vozidla. 

S tím souvisí i například logicky 

řízené křižovatky semafory?
Ano. V Jihlavě již takto máme ří-

zeny prakticky všechny důležité kři-
žovatky a na dalších se tento systém 
bude zapojovat. 

Jaký je princip?
Indukční smyčky v každém jízdním 

pruhu vyhodnocují intenzitu provo-
zu a řídí podle určitého algoritmu 
přepínání světel v optimálním po-
měru. Pro vozidla městské hromad-
né dopravy připravuje město tzv. 
preferenci vozidel MHD, která bu-
de upravovat časový plán semaforů 
tak, aby se pozdržela zelená, pokud 
je vozidlo MHD poblíž semaforů, a 
byl umožněn průjezd. Tím se zrych-

lí doprava vozidel. Další metodou je, 
že pokud je zastávka v blízkosti se-
maforů, řidič čeká na zastávce a sys-
tém mu dá povel, kdy má vyjet, aby 
projel křižovatkou plynule.   

V některých městech má MHD 
vyhrazeny tzv. zelené pruhy.  Proč 
tomu tak není v Jihlavě?

Toto řešení lze zvolit v případě, že 
vozovka má dostatečné parametry. 
V Jihlavě a řadě starých měst je toto 
řešení kvůli parametrům ulic nemož-
né. Proto se volí jiný přístup, kdy 
„chytrý“ semafor zaregistruje přijíž-
dějící vůz MHD a chvíli počká s pře-
pnutím, aby vozidlo stihlo projet kři-
žovatkou na zelenou.

Co se v souladu s tímto má v Jih-
lavě upravovat?

Za předpokladu, že projde tato 
preference dopravy, má vzniknou 
nový přechod u Globusu ke škole 
Seifertova, na křižovatce pod Teslou 
se budou  vyměňovat návěstidla a 
k rekonstrukci dojde i na křižovatce 
nad autobusovým nádražím. Toto 
se bude dít za běžného provozu s co 
nejmenším ovlivněním dopravy.

V médiích se v poslední době ob-
jevují informace o počtech řidič-
ských průkazů, které mají být do 
konce roku vyměněny. Jak je na 
tom jihlavský odbor dopravy?

Do konce roku bychom měli vymě-
nit 6.169 ( stav k 31. 3. 2013) řidič-
ských průkazů. Dle našich propočtů 
to je asi 76 žadatelů na úřední den, 
což bychom v pohodě zvládli, pokud 
budou řidiči chodit průběžně a ne-
nechají si to na konec roku. -lm-

Ján 
Tinka

Nejméně jednou ročně zajišťuje jihlavský ma-
gistrát preventivní zásah proti rozmnožování 
hlodavců. Deratizace se provádí v kanalizač-
ních sítích, školských zařízeních, stravovacích 
provozech, skladech, obytných domech i na 
volných prostranstvích. 

Deratizéři sestupují také do spletitých chodeb 
pod jihlavským historickým centrem, které mají 
celkovou délku 25 kilometrů, s novináři tentokrát 
prošli i část z 1.900 metrů dlouhého jihlavského 
kolektoru. Prochází tak prostory, kde bez problé-
mů projede menší nákladní auto, i místa s výškou 
a šířkou pár desítek centimetrů.

„Necelé dva a půl tisíce návnad se dávají do kana-
lizačních šachet, pětistovku návnad ukládáme nebo 
dodáváme do dalších objektů města,“ uvedl Oldřich 
Bubrinka, jednatel fi rmy Deratex, která na základě 
výběrového řízení deratizaci pro Jihlavu provádí. 

Ošetřená místa po několika dnech kontrolu-

jí pracovníci správy podzemí. Pokud je někde 
návnada odebraná, doplní novou. Efekt jedu na 
potkany není okamžitý, přichází až po několi-
ka dnech. „Společenstva mají „ochutnávače“, kteří, 
pokud by brzy po pozření pošli, ostatní jedinci by si 
návnadu nevzali a zásah by byl neúčinný,“ vysvět-
lil působení jedu Oldřich Bubrinka. Při kontro-
lách lze vidět těla uhynulých zvířat jen výjimečně. 
„Potkan, pokud cítí, že se jeho stav zhoršuje, vyhledá 
skryté místo, kde později uhyne,“ dodal jednatel de-
ratizační fi rmy.

Ošetřují se i ta místa, ve kterých v současné do-
bě není zaznamenán výskyt hlodavců, protože 
hlodavci vyhnaní z ošetřených míst hledají nová 
neošetřená teritoria. Nezávisle na deratizaci v re-
žii města, ale ve stejný čas, by měla deratizace pro-
bíhat i na dalších místech, zejména v potravinář-
ských provozech, skladech apod. Úřad pravidelně 
oslovuje ke spolupráci i další jihlavské instituce a 

fi rmy i širokou veřejnost, jedině plošně provedený 
zásah má patřičný efekt.

Pravidelná prevence se Jihlavě vyplácí, populace 
potkanů je v Jihlavě dlouhodobě pod kontrolou. 
„V Jihlavě velmi dobře funguje spolupráce občanů, fi -
rem a města, přemnožení hlodavců jsme i díky tomu 
dlouhodobě nezaznamenali. Prostřednictvím médií 
se o našem postupu ví daleko za hranicemi regionu, 
o naše zkušenosti se už zajímalo několik měst,“ ko-
mentuje dosavadní zkušenosti Kateřina Kadleco-
vá z odboru správy realit, která akci připravuje.

Pokud by na návnadu například ve sklepě nebo 
ve skladu náhodou narazil člověk, neměl by se jí 
dotýkat, pro kočky nebo psy není atraktivní, ne-
voní a nechutná jim, mimo jiné bývá smísena na-
příklad s obilím. Ročně za celoplošný zásah na 
pozemcích a v objektech města zaplatí radnice 
250 tisíc korun. Jednotlivci a fi rmy hradí deratiza-
ci sami. -rt,lm-

Deratizéři položili tři tisíce návnad

Senioři besedovali
Koncem dubna jihlavská rada se-

niorů besedovala s vedením města 
nejen o DS Stříbrné Terasy. Naplni-
la se tak jedna z plánovaných besed, 
na kterých si vedení města a jihlavští 
senioři předávají vzájemné poznat-
ky ze života starší generace obyvatel 
krajského města.  -lm-
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 Stránku připravil -lm-

KONZULKA NA KOLE. Dánská konzulka Lise Schouboe navštívila Jihlavu. Při-
jela podpořit právě probíhající kampaň Do práce na kole. „U nás se před otevře-
ním dveří řidič automaticky dívá do zpětného zrcátka, jestli nejede cyklista. Tady 
to ještě není tolik zažité,“ uvedla konzulka a připojila inspiraci, proč vyměnit auto 
za kolo: „Kolo je podstatně levnější a zdravější způsob dopravy. Na počasí nezá-
leží, záleží jen na oblečení.“

HOKEJISTÉ NA RADNICI. Primátor Jaroslav Vymazal pozval čtvrťáky Duk-
ly Jihlava na radnici, aby jim poblahopřál k zisku putovního poháru. Ten malí 
Dukláci vybojovali na Horáckém zimním stadionu, když triumfovali v sedmém 
ročníku Turnaje o pohár primátora města Jihlavy. Na radnici mladí hokejisté do-
razili v dresech a nezapomněli si ani medaile. 

TRŽNICE OTEVŘELA. V dubnu zahájila provoz tržnice na Masarykově náměs-
tí v Jihlavě. Prodejní místa na tržnici jsou v podobě pultů, kterých je na náměs-
tí umístěných celkem 12. Trhovci mohou prodávat zemědělské produkty, květiny, 
potraviny, řemeslné a rukodělné výrobky. Denní pronájem na tržnici je stanoven 
na 200 korun. 

KVĚTINY K PAMĚTNÍ DESCE. Před 44 lety, 4. 4. 1969, se v Jihlavě na pro-
test proti vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa pokusil upálit Evžen 
Plocek, 9. 4. pak zemřel. Po Janu Palachovi a Janu Zajícovi šlo o třetí protest se-
beupálením. Na rozdíl od předchozích dvou se však čin E. Plocka komunistické 
cenzuře podařilo před celým národem téměř utajit. A dodnes se na tuto třetí zá-
palnou oběť zapomíná. Na připomínku jeho činu k pamětní desce E. Plocka na 
Masarykově náměstí jihlavští radní položili květiny.

SMRTÍCÍ NÁVNADA. Deratizéři položili tisíce návnad k regulaci počtu hlodavců 
v jihlavském podzemí. Jihlavská radnice takto nechává každoročně ošetřit  nejen 
kanalizaci, ale také budovy v majetku města a zelené plochy. Díky prevenci se v 
Jihlavě dlouhodobě potkani nepřemnožili.

ODZNAKY SE SYMBOLY MĚSTA. Radnice nechala vyrobit odznaky se symbo-
ly města. Drobný, ale vkusný „propagační materiál“, kterým se nositel může hlásit 
ke svému městu, je k mání v Turistickém informačním centru v budově radnice 
a Bráně Matky Boží. Odznáčky jsou ve třech provedeních, jeden je vyobrazením 
městského znaku, další dva jsou se symbolem ježka. 
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Dotované kompostéry 
lze zakoupit za 150,– 
na Magistrátu města Jihlavy 
– odboru životního prostředí.

více informací: www.odpadyjihlavy.cz nebo 
tel.: 567 167 728, 567 167 721, 567 167 710

Bioodpad lze odevzdat 
ve všech sběrných dvorech 
v Jihlavě, větší množství 
v kompostárně v Henčově.

podrobné informace o sběrných dvorech: 

měsíc leden nebo www.odpadyjihlavy.cz

Plán udržitelné městské mobility – 3. díl
Víme, co je udržitelná městská mobili-

ta a proč je město Jihlava součástí projektu 
QUEST.  Všechny dosud zveřejněné díly na-
šeho miniseriálu jsou k dispozici na webu 
města v sekci doprava.

V minulém díle jsme zmínili tzv. „Bílou knihu 
dopravní politiky EK“ (Commission’s Transport 
White Paper, v překladu: Plán jednotného ev-
ropského dopravního prostoru – vytvoření kon-
kurenceschopného dopravního systému účinně 
využívajícího zdroje). Čím se tento dokument 
zabývá a jaký má vztah k Jihlavě?

Bílá kniha dopravní politiky Evropské komi-
se vybízí města, aby rozvíjela plány udržitel-
né městské mobility, které obsahují smíšenou 
strategii. Měly by zahrnovat územní plánování, 
cenová schémata, účinnou veřejnou dopravu a 
infrastrukturu pro pěší a cyklisty – stejně tak i 
opatření jako nabíjecí (tankovací) stanice pro 
ekovozidla. Cílem je snížit emise a neúnosné 
dopravní zatížení našich měst individuální auto-
mobilovou dopravou. V žádném případě nejde 
o striktní předpis, ale rámcové doporučení pro 
formulaci budoucí dopravní politiky. Evropská 
komise bude usilovat o vytvoření integrovaného 
evropského dopravního systému, založeného na 
principech spolupráce jednotlivých druhů do-
pravy, které budou moci i nadále počítat s pod-
porou z evropských fondů.

Evropská dopravní politika se pro příští de-
setiletí ponese jednoznačně v duchu snižování 
emisí skleníkových plynů. Ambiciózním cílem 

je redukce emisí do roku 2050 oproti úrovni ro-
ku 1990 o 60 procent. Pro jeho dosažení vypra-
covala Evropská komise akční plán založený na 
třech hlavních pilířích: inovace + technologie, 
výstavba infrastruktury a vytvoření integrované-
ho evropského dopravního systému. Bílá kniha 
má celkem 40 bodů, v nichž se Evropské komi-
se zaměřila především na převod dopravních to-
ků ze silniční k železniční a vodní dopravě. Za-
hrnují však i dopravu leteckou. Po ní Evropská 
komise požaduje, aby v roce 2050 nejméně ze 
40 procent využívala takzvaná udržitelná nízko-
uhlíková paliva, tedy především biopaliva druhé 
generace. 

Součástí návrhu je například i úplný zákaz 
vjezdu vozidel se spalovacími motory do center 
měst do roku 2050. Již v roce 2030 by se podle 
dokumentu mělo snížit používání automobilů 
v městské dopravě o polovinu. Zboží by se do 
center velkých měst mělo „bez emisí“ dopravo-
vat rovněž již v roce 2030. S koncem klasických 
automobilů a vývojem nových technologií by se 
měla zásadně zlepšit i bezpečnost na silnicích. 

Na rozdíl od Bílé knihy evropské konsorcium 
pro zprostředkování znalostí CORPUS uvádí 
tzv. management mobility jako hlavní řešení pro 
změnu současných neudržitelných dopravních 
vzorců. CORPUS vytvořil výzkumnou agendu, 
která vidí změnu dopravního chování jako zá-
kladní předpoklad pro požadované změny v mo-
bilitě. Volá po ambicióznějších a inovativních 
opatřeních v managementu mobility jako jed-
nom z pěti klíčových opatření pro udržitelnější 
mobilitu v Evropě (projekt ELTIS). 

Více se o managementu mobility a projektu 
ELTIS dozvíte v příštím díle našeho miniseriálu.

Bílá kniha Evropské komise je ke stažení v češ-
tině na : htt p://europa.eu/documentation/offi  -
cial-docs/white-papers/index_cs.htm.

 Dle pokladů magistrátu připravil –lm-

Bílá kniha Evropské komise

Nové parkovací zóny
Od května se zavádí na území města dvě no-

vé parkovací zóny, a to D1 (U Pivovaru) a D2 (v 
oblasti Srázná). Tyto parkovací zóny jsou určeny 
pro rezidenty (fyzické osoby mající v této oblasti 
trvalý pobyt, nebo které zde vlastní nemovitost) a 
předplatitele (fyzické nebo právnické osoby, které 
mají ve vymezené oblasti sídlo nebo provozovnu). 
Parkoviště pro rezidenty a předplatitele mohou 
užít jen osoby, které jsou držiteli rezidentské par-
kovací karty nebo předplatitelské parkovací karty. 
Ceník a další informace zájemci najdou na webu 
města. -lm-
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Policisté na Vysočině šetří od po-
loviny března sedm případů, kdy se 
pachatelé pokusili od seniorů vy-
lákat peníze. V pěti případech byli 
úspěšní. Podařilo se jim poškozené 
okrást o více jak 190.000 korun. 

Ve všech případech zvolil pachatel 
stejný způsob – zavolal poškozeným 
na pevnou telefonní linku a vydával 
se za jejich vnuka. Při rozhovoru 
nenápadně zjistil jméno vnuka po-
škozených a poté pod jeho jménem 
poprosil seniory, že potřebuje půj-
čit větší fi nanční částku, většinou 
na zakoupení nového automobilu. 
Když poškození souhlasili, řekl, že 
si pro peníze pošle svoji kamarád-
ku. Senioři poté předali fi nanční 
hotovost jim zcela neznámé ženě, 
která se představila jako přítelkyně 
jejich vnuka.

Policisté by chtěli na seniory důraz-
ně apelovat, aby byli ve vztahu k ci-
zím lidem nebo k osobám, u nichž si 
nemohou osobně ověřit jejich totož-
nost, více obezřetní. Senioři by ne-

měli otevírat dveře domu nebo bytu, 
aniž by se předem přesvědčili, kdo za 
nimi je. V žádném případě by nemě-
li neznámé osoby zvát do svých do-
movů a při každém opuštění domu 
by za sebou měli uzamknout dveře. 
Pokud je telefonicky kontaktuje pří-
buzný a žádá o půjčení peněz, měl 
by si senior tuto informaci, vždy ješ-
tě před předáním hotovosti, zpětně 
osobně ověřit. Je také vhodné trvat 
na předání peněz přímo příbuzné-
mu, který o půjčku požádal. Vydání 
peněz neznámému člověku s sebou 
vždy nese velké riziko.  

Je důležité mít na paměti, že pacha-
telé jsou dobře připravení. Dokážou 
rychle reagovat i na nečekané situa-
ce, nevypadají většinou na první po-
hled vůbec podezřele, mají příjemné 
vystupování, jsou velmi komunika-
tivní a působí dobrým dojmem. 

 Krajské ředitelství policie 
 Kraje Vysočina
 nprap. Martin Dušek,
 koordinátor prevence

Policie varuje před podvodníky
Pachatelé se zaměřili na seniory

Přibývají fandové na facebooku
Více než tisíc fanoušků má ofi ciální profi l města Jihlavy na síti facebook. 

Pravidelně aktualizovaná stránka přináší zajímavosti a fotky událostí ve měs-
tě, postupně se rozšiřuje foto a videogalerie a pozvánky na různé akce. 

„Tato síť umožňuje méně formální způsob komunikace, pro veřejnost pohybují-
cí se v tomto prostředí je přijatelnější,“ poznamenal k dalšímu komunikačnímu 
kanálu města primátor Jaroslav Vymazal. 

Zatím nejsledovanějším příspěvkem byla k překvapení správců stránky 
zpráva o výročí úmrtí Evžena Plocka, kterou si nasdílely stovky uživatelů sí-
tě v celé zemi, takže ji dosud vidělo na 12 tisíc osob. Naopak hlavně místní 
zaujala třeba zpráva o úpravách rohu domu na Znojemské ulici pro lepší prů-
chod z centra města, vysokou sledovanost měly ale třeba i snímky z poniče-
ného stadionu po fotbalovém zápasu. Facebookovou stránku Jihlavy najdete 
na adrese: www.facebook.com/mesto.jihlava. -rt-
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Fórum Zdravého města
a MA21! Desatero problémů města Jihlavy.

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

Problémy nejsou řazeny dle důležitosti – tu jim dáte Vy, svým hlasem! TERMÍN odevzdání dotazníku je do 31. května 2013.  |  
Dotazník můžete odevzdat na následujících sběrných místech, kde jsou také k dispozici samotné dotazníky: Městská informač-
ní centra v ul. Hluboká a na Masarykově náměstí  |  Turistická informační centra na Masarykově náměstí a na Bráně Matky Boží 
v ul. Věžní  |  Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina, Chlumova 3  |  Dotazník můžete zaslat poštou na adresu: Magistrát 
města Jihlavy, Projekt Zdravé město a místní Agenda 21, Masarykovo nám. 97/1, 586 28 Jihlava  |  Anketa je uveřejněna 
i k přímému vyplnění a odeslání na adrese www.jihlava.cz.  |  S výsledkem budete seznámeni prostřednictvím Novin jihlavské 
radnice a webových stránek města Jihlavy bezprostředně po projednání výstupů s radou či zastupitelstvem.  |  Děkujeme Vám 
za zájem o naše město a za Váš čas.  |  Informace: Mgr. Lenka Marečková, tel. 567 167 125, lenka.mareckova@jihlava-city.cz

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

jméno a příjmení: 

bydliště: 

e-mail: 

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

Bezpečnost na veřejnosti
Čistota veřejných prostranství
Finanční gramotnost – mládež, senioři
ISNOV bez spalovny + podpora třídění + svoz bioodpadu
MHD
Naslouchat občanům Jihlavy – „Agenda“
Nedostatek MŠ
Nedostatečné označení názvů ulic
Oživit kulturními akcemi veřejná prostranství
Parkování

Propojení dětských hřišť s aktivitami pro seniory 
a úprava vhodných prostor pro veřejnost
Revitalizace náměstí
Stravování pro děti s bezlepkovou dietou
Terénní sociální služby a prevence kriminality
Vandalismus a sprejerství
Zbudování venkovních sportovišť
problém, který zde není uveden: 

Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou anketní lístek, který obsahuje problémy formulované 
na Fóru Zdravého města a místní Agendy 21, konaného dne 23. 4. 2013. Nezúčastnili jste se tohoto 
setkání? Nevadí, zajímá nás i Váš názor! Prosíme Vás, abyste označili max. 2 problémy, které 
považujete za nejaktuálnější, a jejichž řešení by podle Vašeho názoru mělo být upřednostněno.

Vandalismus a sprejerství se zařa-
dilo na první místo problémů trápí-
cích Jihlavany.Vyplynulo to z bese-
dy s občany města.

Město Jihlava, které realizuje pro-
jekt Zdravé město a místní Agendu 
21, připravilo v  dubnu pro občany 
veřejné projednání desatera pro-
blémů města. Toto veřejné setkání, 
Fórum Zdravého města, proběhlo i 
v letošním roce formou „10P – De-
satero problémů“. 

Cílem setkání bylo zjistit, jaké 
problémy ve městě vnímají obča-
né města Jihlavy aktuálně jako nej-
podstatnější a které je podle jejich 
názoru nutné co nejdříve řešit. Ob-
čané mohli přijít diskutovat o pro-
blémech a možnostech jejich řešení 

Jihlavanům vadí posprejované město

BESEDY k problémům města na radnici dávají možnost občanům defi novat a 
popsat problémy, které je aktuálně trápí. Foto: archiv MMJ

s vedením a zaměstnanci magistrá-
tu. Na veřejném projednání se sešlo 
přibližně 80 účastníků. Náměstek 
primátora Rudolf Chloupek přiblí-
žil přítomným stav řešení problé-
mů, které byly vytipovány v roce 
2012. 

Diskuse o problémech města pro-
bíhala v týmech, kde jednotlivé sku-
piny, zaměřené na všechny oblasti 
rozvoje města (občan a úřad, rozvoj 
města – životní prostředí – zdravý 
životní styl, prevence, zdravotnic-
ké služby – kultura, sport, volný 
čas – sociální problematika, spole-
čensky nežádoucí jevy – vzdělávání 

a výchova – podnikání, ekonomi-
ka, cestovní ruch – doprava) určily 
dva největší problémy. V průběhu 
společných diskusí byly také zazna-
menány připomínky obyvatel, které 
přejdou dle možností do řešení pří-
slušným odborům. 

Výsledkem dvouhodinové disku-
se, která probíhala u osmi stolů roz-
dělených dle témat, bylo defi nování 
tzv. desatera hlavních problémů. 

Tyto problémy budou před před-
ložením radě či zastupitelstvu měs-
ta ověřeny ještě veřejnou anketou. 
Anketní lístek k této problematice je 

 1. Vandalismus a sprejerství
 2. - 3. Bezpečnost na veřejnosti
 2. - 3. MHD
 4. – 5. Čistota veřejných 
prostranství
 4. – 5. ISNOV bez spalovny 
+ podpora třídění + svoz 
bioodpadu
 6. Oživit kulturními akcemi 
veřejná prostranství 
 7. – 9. Stravování pro děti 
s bezlepkovou dietou
 7. – 9. Terénní sociální služby 
a prevence kriminality
 7. – 9. Nedostatek MŠ
 10. – 12. Vybudování venkovních 
sportovišť
 10. – 12. Propojení dětských hřišť 

s aktivitami pro seniory a úprava 
vhodných prostor pro veřejnost

 10. – 12. Parkování
 13. – 14. Revitalizace náměstí
 13. – 14. Finanční gramotnost 
– mládež, senioři
 15. – 16. Naslouchat občanům 
Jihlavy -  „Agenda“
 15. – 16. Nedostatečné označení 
názvů ulic

Zde je pořadí problémů,
o kterých se na Fóru hlasovalo:

součástí květnového vydání Novin 
jihlavské radnice a je k dispozici i na 
webových stránkách města.  -lm-

Světlo pro AIDS 
již pošesté

Candlelight memorial (v ČR pod 
názvem Světlo pro AIDS) si tře-
tí květnovou neděli připomíná celý 
svět. Jejím smyslem je vzpomenout 
oběti AIDS, vyjádřit solidaritu s HIV 
pozitivními a varovat nás všechny 
ostatní, abychom se nestali příštími 
oběťmi. V Jihlavě si tento den připo-
meneme již po šesté  v pondělí 20. 
května.

V rámci akce „Světlo pro AIDS“ v 
Kině Dukla proběhne v dopoledních 
hodinách dne 20. 5. beseda s HIV 
pozitivním člověkem.  -lm-
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pátek 21. 6. 2013
Masarykovo náměstí
moderuje Radek Tulis
13:00 Péro za kloboukem 
14:00 HFD
15:00 POULIČNÍCI
16:00 Cimbálová muzika SLOVÁCKO mladší
17:30 Bubeníci WILD STICKS
18:00    

moderuje Jakub Škrdla  |  Trasa: Masarykovo náměstí, 
Benešova, Palackého, Matky Boží, Věžní, Benešova, 
Palackého, Matky Boží, Masarykovo náměstí. 
Havířská etuda Divadla TEJP – kejklířské vystoupení 
plenérových komediantů na chůdách.

18:30 PRAMÍNEK 
19:00 ZATRESTBAND Petra Píši

Havířská etuda Divadla TEJP – kejklířské vystoupení 
plenérových komediantů na chůdách.

dolní pódium:
21:00 SYMPHONIC QUEEN  |  Koncert festivalu Mahler

–Jihlava. Účinkují: Hana Škarková, Marek Olbrzymek, 
Vokální kvarteto Q VOX a Filharmonie Hradec Králové 
pod vedením dirigenta Miloše Machka.

divadlo DIOD
21:00 CCTV ALL STARS  |  MIDI LIDI

Jihlavská radnice – vestibul (hlavní vchod)
14–20 výstava Johann Haupt a jihlavský havířský průvod. 

V rámci výstavy promítání havířského průvodu 
z roku 1936, 1961, 1999 a 2009.

16:00 O JEŽKOVĚ O JIHLAVĚ  – prezentace krátkého 
animovaného fi lmu za účasti autorů.

Ústřední hřbitov
11:30 Pocta Johannu Hauptovi (uctění zakladatele havířské-

ho průvodu v r. 1890 a položení květin na jeho hrob)

Masarykovo náměstí – horní pódium
  9:30 Bubeníci WILD STICKS
10:00 

 + průvod hostů – moderuje Jakub Škrdla
 Trasa: Masarykovo náměstí, Benešova, Palackého, 

Matky Boží, Věžní, Benešova, Palackého, Matky Boží, 
Masarykovo náměstí

 Havířská etuda Divadla TEJP – kejklířské vystoupení 
plenérových komediantů na chůdách.

Jihlavská radnice – vestibul (hlavní vchod)
12–20 výstava Johann Haupt a jihlavský havířský průvod. 

V rámci výstavy promítání DVD z jihlavského 
havířského průvodu z r. 1936, 1961, 1999, 2009 
a nového animovaného fi lmu O JEŽKOVĚ O JIHLAVĚ.

dolní pódium: 13:00  TRIO DE JANEIRO  |  15:00  ABRAXAS  |  
17:00  Petra JANŮ a skupina GOLEM  |  19:00 ŽLUTÝ PES  |  
21:00  Lenka DUSILOVÁ BAROMANTIKA  |  23:00  CHINA BLUE

horní pódium: 14:00  HIMBEERE BROMBEERE  |  16:00  
ČARDÁŠ KLAUNŮ  |  18:00  LED ZEPPELIN SOUTHERN 
REVIVAL  |  20:00  CLAYMORE  |  22:00  ROCK-H (Ukrajina)  
|  Moderuje: Petr Palovčík a Michaela Mráčková

24:00 KOMPONOVANÝ OHŇOSTROJ v podání jihlavského 
 rodáka Leo Válka.

Zadní trakt jihlavské radnice – parčík
Přehlídka dechových hudeb
13:00 STAVOVANKA – netradiční chodská dechovka
14:45 SLOVÁCKÁ DECHOVKA ROMANA HORŇÁČKA
16:30 KAMENÍKOVI MUZIKANTI – populární moravská 
 dechovka
18:15 CYRILKA – malá slovácká dechovka
Moderuje: Karel Paštyka

Parkán u brány Matky Boží
13:30 DOVÁDĚNÍ BEZ HRANIC – Bobo divadlo Jihlava
15:15 KLAUN FUGÍNO – cirkusové divadlo Pinder
16:30 KOUZELNICKÁ ŠKOLA MARTINA HRUŠKY
18:00 PRINCEZNA S DLOUHÝM NOSEM – Divadlo Koráb Brno

Věžní ulice
13–19 Výstava historických automobilů a motocyklů
 Výstava palných a chladných zbraní
13:30 Havířská etuda Divadla TEJP – kejklířské vystoupení 

plenérových komediantů na chůdách.
14:30 RUCE VZHŮRU – komedie šermířské skupiny Vivamus
15:45 Šermířské ukázky – sk. Vivamus
16:30 Havířská etuda Divadla TEJP – kejklířské vystoupení 

plenérových komediantů na chůdách.
18:00 Šermířské ukázky – sk. Vivamus

Park Gustava Mahlera
13–19 atrakce pro děti – skákací hrad, dětský kolotoč, 

vláček, soutěže, fotografování dětí v postavách 
havířů, nafukovací balonky…  |  Malování dětí 
na obličej, výtvarné dílny DDM Jihlava.

14:00, 16:00 a 17:30  AGILITY „s pejsky to umíme“ – ukázky 
cvičených pejsků (pes bez vodítka a obojku překonává 
na povel psovoda různé překážky se zvláštním 
důrazem na úzký a přátelský kontakt s psovodem 
a radost z pohybu – zajišťuje Agility Třešť

21. a 22. 6. 2013 na Masarykově náměstí
JARMARK řemesla a velký sortiment občerstvení 
– zajišťuje SMJ s.r.o.
Točit se bude jihlavské pivo Ježek.
Střelnice BUFFALO BILL – určena pro každého ve věku od 
5 do 120 let, tj. téměř bez věkového omezení. V podstatě 
stačí umět udržet v rukách zbraň paintballového typu, mířit 
a střílet na terč, unikátní technologie střelby gumovými 
kuličkami.
Havířská etuda Divadla TEJP: Etudy, které mají spojitost s akcí 
Havíření, městem Jihlavou či s jeho historií s využitím masek 
a loutek vedených na chůdách 50–120 cm nebo využitím 
krosnových loutek na vysokých chůdách cca 5m.
Skřipkáři, Slon do Prahy veden, Zúrafa, Ptáci, Jezdci, ...

9:00 Průvod jihlavských havířů po trase ZŠ Křížová, Srázná, 
Úvoz, starý most u Jánů, kostelík sv. Jana Křtitele

Kostelík sv. Jana Křtitele a prostranství kolem
9:30 mše svatá v kostelíku svatého Jana Křtitele

Po celý den fl ašinetář Jan Bondra  |  Divadlo TEJP  | Stře-
dověká muzika KRLESS  |  Divadelní společnost KEJKLÍŘ  |  
Kejklíř Vojta VRTEK – Kabinet létajících úžasností  |  Divadlo 
JÁ TO JSEM – Kolotoč pohádek  |  Pramínek – Jak chceš!?  |  
Vojta VRTEK – Ať žije Kocourkov  |  po celý den tvůrčí dílny

Hornická naučná stezka
Délka 5,5 km – cca 3 hodiny chůze. Začátek a konec stezky 
je před Správou městských lesů s.r.o., Pod Rozhlednou 8, 
Jihlava. Deset infotabulí seznamuje s historií dolování stříbra 
a místní přírodou. Celý okruh je vyznačen.

20. 6. 2013
Galakoncert CHORU URALSKÝCH KOZÁKŮ v kostele Povýšení 
sv. Kříže v 19 hodin. Předprodej: Knihkupectví Jitka, 
Komenského ul., Jihlava – 190 Kč, na místě 260 Kč. 
Do 14 let vstup volný. Pořadatel: MCS Music-contact-systém.

Změna programu vyhrazena.

pátek 21. 6. 2013

sobota 22. 6. 2013

neděle 23. 6. 2013
Pouť ke sv. Jánu

další akce

Koncert bez hranic

Jihlavské havíření dětem

Jihlavský havířský průvod

Jihlavský havířský průvod

Den Ježka

Jihlavský havířský průvod
Den Ježka Koncert bez hranic

Pouť ke svatému Jánu

Mahler Jihlava Hudba tisíců

21.–23. června 2013

partneři:
mediální 
partneři:

Statutární město Jihlava, Pivovary Lobkowicz a.s., Občanské sdružení Jihlavský havířský průvod, Občanské sdružení Mahler 2000 a Agentura TIME pořádají

Turistické informační centrum  |  Masarykovo nám. 2, Jihlava  |  otevřeno 21. a 22. 6. 2013 od 8.30 do 20 hodin  |  tel. 567 167 159  |  www.jihlava.cz
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do 3. 5. 
VÝSTAVA FOTOGRA FIÍ 
ČLENŮ HORÁCKÉHO 
FOTOKLUBU JIHLAVA 
Vlasta Böhmová, Jaroslava Melicha-

rová, Vladimír Holub, Karel Slimáček, 
Leoš Tůma. 

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižko-
va 57

do 9. 5. 
PAVEL ŠEBEK - CITY CODE
Výstava zaměřená na městskou kra-

jinu.
Galerie Půda, Joštova 27

do 10. 5. 
MAREK ČÍHAL: BELLA ARTE
/TRES MODERNE
Výstava mladého nadaného výtvar-

níka. 
Galerie Jána Šmoka, ateliéry Střední 

umělecké školy grafi cké, Dvořákova 12

do 10. 5. 
PRÁCE STŘEDNÍ 
UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ 
ŠKOLY HELENÍN
Galerie - Horácké divadlo Jihlava, 

Komenského 22

do 15. 5. 
BEZPEČNÁ OBEC                                   
Hala MIC, dle otevírací doby. Pořádá 

Zdravé město Jihlava a BESIP.    
Magistrát města Jihlavy, Masarykovo 

nám. 1 

do 19. 5. 
LIBOR OBRŠLÍK: 
KRA JINY A KYTICE
Autor představí olejomalby klasické 

krajiny převážně z Vysočiny a abstrakt-
ní tvorbu inspirovanou Kyticí K. J. Er-
bena a Májem K. H. Máchy.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58.

do 30. 5. 
PAVEL KOCYCH: 
NOC A MĚSTO
Galerie Na dně (na chodbě Divadel-

ního klubu v Horáckém divadle), Ko-
menského 22

do 31. 5. 
PORTRÉT
Vystavuje Petra Ochmanová, členka 

Horáckého fotoklubu Jihlava.
Kavárna da Salott o, Bezručova 7

do 31. 5. 
OLDŘICH KULHÁNEK 
- grafi ka z depozitu galerie
M+K galerie, Čajkovského 33

do 31. 5. 
PETR PROCHÁZKA : 
FANTAZIE
Výstava kamenického malíře – olejo-

malby.
Double Decker café – restaurant, Ci-

ty Park, Hradební 1

do 4. 6. 
IRENA FILA WAGNEROVÁ 
- HLEDÁNÍ ŘÁDU
Výstava obrazů.
Minigalerie Trifoil, grafi cké papíry, 

Husova 10

do 9. 6. 
JINÉ ROZMĚRY VNÍMÁNÍ
Soubor surrealistických fotoobrazů 

Pavla Bezděčky.
Kavárna Muzeum, Masaryk. nám. 55

do 16. 6. 
ROMANTICKÁ ZASTAVENÍ 
ANEB STŘÍPKY Z MÓDNÍ 
HISTORIE
Pozvánka do období konce 19. a po-

čátku 20. století, kdy móda dokázala 
skloubit krásu a praktičnost. 
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

do 30. 6. 
Pavel Horák - PAUL VAN DEN 
BERG: Jarní pěknůstky - obrazy, 
kresby, tisky
Prodejní výstava holandského malíře 

českého původu.
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

do 30. 6. 
PÍSMO? KRESBA?
Skupinová práce klientů DTS Jihlava 

na výtvarném projektu.
Bez obav, prodejní galerie a výtvarná 

dílna Denního a týdenního stacionáře 
Jihlava, Husova 16

do 30. 6. 
PETR SOUKOP - SRÍ LANKA  
Výstava fotografi í.
Kavárna Dena, Fibichova 28

do 7. 7. 
O ZVUKU A LIDECH
Přemýšleli jste, jak vlastně zvuk vzni-

ká? Jak jej vnímáme a zda nás může i 
klamat? Nyní máte možnost ponořit 
se do taje zvuku, odhalit mnohá tajem-
ství a dozvědět se spoustu zajímavých 
věcí nejen o světě ruchu a hudby.

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

do 27. 9. 
20 LET GRA FICKÉ ŠKOLY 
V JIHLAVĚ
Práce studentů a učitelů Střední 

umělecké školy grafi cké a Vyšší od-
borné školy grafi cké. Vernisáž výstavy 
26. 4. v 17.00 hodin. 

Masarykovo náměstí 37 (nově zre-
konstruované prostory bývalého Tu-
zexu)

květen
AUSTRÁLIE 
Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ 

Jihlava.
Nový vstupní areál - Infocentrum 

(místnost za pokladnou).
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10

květen
POEZIE PSANÁ DO KRA JINY 
Fotografi cká výstava RNDr. Milana 

Macháčka.
Nový vstupní areál - výstavní míst-

nost.
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10

květen
ZVINO VA AFRICA 
Prodejní výstava originálních dřevě-

ných soch ze Zimbabwe.
Africká vesnice Matongo - areál.
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10

květen 
Kamil Rydlo: STARÁ JIHLAVA V 
OBRA ZECH A DALŠÍ TVORBA
Otevřeno každý všední den po - pá 

15 - 18 hodin. 

Klub Zacheus, Komenského 20 

květen
Od A do Z....
Práce dětí školní družiny ZŠ Havlíč-

kova Jihlava. DNK - foyer.
Divadlo  Na Kopečku, Psychiatrická 

léčebna, Brněnská 54 

6. 5. - 10. 6. 
O JEŽKU BODLINKOVI   
Tvorba dětí jihlavských MŠ v rámci 

programu prevence městské policie.
Městská knihovna, Hluboká 1

7. 5. - 9. 6. 
BOSCH DIESEL 
OGV, Masarykovo nám. 24

11. 5. - 27. 6. 
NALEZIŠTĚ
Denisa Krausová, Petr Kovář, Jakub 

Tomáš.
Galerie - Horácké divadlo Jihlava, 

Komenského 22

15. 5. - 23. 6. 
PRA GA TRIPOLIS 
Ve spolupráci s Pražským literárním 

domem. Doprovodná výstava k festi-
valu Mahler Jihlava 2013. Vernisáž 14. 
5. v 17.00 hodin.

Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4

16. 5. - 23. 6. 
SKUPINA NATVRDLÍ 
Kurátor: PhDr. Rea Michalová, Ph. 

D. Vernisáž 16. 5. v 17.00 hodin.
Výstavní projekt „Natvrdlí“ prezen-

tuje čtyři výrazné umělecké osobnosti, 
které svým dílem programově obha-
jují pozice fi gurativní malby a rozvíjejí 
tradici poutavého obrazového sdělení. 
Toto výtvarné sdružení se na české vý-
tvarné scéně počalo formovat na pod-
zim roku 2008 a tvoří jej Karel Jerie 

(1977), Michal Novotný alias MICL 
(1969), Lukáš Miff ek (1978) a Jaro-
slav Valečka (1972).

OGV, Komenského 10

16. 5. - 2. 6. 
ATELIÉR MALBY A ILUSTRA CE 
SUPŠ JIHLAVA-HELENÍN
Vernisáž: 16. 5. 2013 v 18.00 hod.
Široký výběr prací bude zaměřen na 

projekty studentů, kteří se v průběhu 
studia na škole vyprofi lovali více jako 
kreslíři, nebo si zvolili pro zpracování 
některých ze zadaných témat toto své-
bytné  médium. Výstava by měla být 
průřezem všemi ročníky a nebudou 
chybět ani práce našich úspěšných ab-
solventů. Tematicky pak bude rovněž 
velmi pestrá - od realistických, mini-
malistických nebo surreálních tenden-
cí až po abstraktní polohy v kresbě.

OGV, Galerie Alternativa, budova 
Komenského 10

24. 5. - 25. 8. 
ANTONÍN HUDEČEK 
Kurátor: Mgr. Jana Bojanovská. Ver-

nisáž: 24. 5. 2013 v 17.00 hod.
Výstava představí výběr z tvorby aka-

demického malíře Antonína Hudečka 
(1872 - 1941), jednoho z nejvýznam-
nějších českých malířů přelomu 19. a 
20. století a hlavního představitele čes-
ké náladové krajinomalby. 

OGV, Masarykovo nám. 24

25. 5. - 21. 7. 
VŠICHNI JSME STVOŘENI 
Z LÁSKY
Mezinárodní výstava prací členů 

surrealistické skupiny Stir - up a jejich 
hostů.

Vernisáž 24. 5. v 19.30 v rámci Mu-
zejní a galerijní noci.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58
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Horácké divadlo Jihlava, 
Komenského 22, tel. 567 161 014, 
e-mail: prodej@hdj.cz, www.hdj.cz

VELKÁ SCÉNA
2. 5. v 19.00
Wasserman - Leigh:  
Muž z La Manchy
Muzikál.
Klasické „divadlo na divadle“. Cer-

vantes je zatčen a uvězněn vojáky 
španělské inkvizice poté, co sehrál 
komediální divadelní představení, 
které zesměšňovalo španělskou vlá-
du. Cervantesovi spoluvězni by si 
rádi rozdělili jeho majetek, ale autor 
se zoufale snaží zachránit rukopis 
svého posledního díla. A aby si vězně 
získal, uspořádá s jejich přičiněním 
představení své nové komedie o idea-
listickém rytíři Donu Quijotovi.

L /5/

4. 5. v 19.00
Wasserman - Leigh:  
Muž z La Manchy
G /5/

7. 5. v 19.00
F. Schiller:  Marie Stuartovna          
Historické drama.
Dramatický konfl ikt dvou králo-

ven, mimořádně inteligentní a ra-
cionální Alžběty a vášnivé a vášně 
vzbuzující Marie Stuartovny není 
jen výpravnou ilustrací dějinných 
událostí. Skrze strhující drama dvou 
odlišných ženských osobností oteví-
rá Schiller téma věčného boje rozu-
mu a citu, vášně a chladnokrevnosti, 
nemilosrdně odhaluje principy mo-
cenských bojů a ptá se po důležitosti 
hodnot, jakými jsou čest, odvaha a 
bezesporu i láska.                                                                 

H /5/

9. 5. v 19.00
Wasserman - Leigh:  
Muž z La Manchy
T /5/

11. 5. v 19.00
M. Frayn:  Bez roucha
Komedie. Premiéra.
Za poněkud dvojsmyslným ná-

zvem se neskrývá žádná erotika, ný-
brž originální komedie z divadelního 
zákulisí. Děj plný zápletek a zvratů je 
obohacen vtipnými dialogy a bez-
pochyby pobaví každého, kdo je na-
laděn na nenáročnou, přitom však 
kvalitní zábavu.

P /6/

13. 5. v 19.00
M. Frayn:  Bez roucha                                                                               
A /6/

14. 5. v 17.00
F. Schiller:  Marie Stuartovna                                                                               
Š /5/

15. 5. v 19.00
M. Frayn:  Bez roucha                                                                               
D /5/

16. 5. v 19.00
M. Frayn:  Bez roucha                                                                               
F /6/

17. 5. v 19.00
Wasserman - Leigh:  

Muž z La Manchy
R /5/

18. 5. v 19.00
B. Comden - A. Green:  
Zpívání v dešti
Muzikál. Derniéra.
Dějištěm této bláznivé, optimistic-

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

mimo předpl.

20. 5. v 10.00
L. Carroll:  
Alenka v říši za zrcadlem
Pohádka.
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 obje-
ví v našich snech. Kam taky jinam by 
mizely. Mají tam sice jiná pravidla, i 
čas tam běží trochu jinak, ale to po-
chopí každý, kdo trochu sní. 

mimo předpl.

21. 5. v 19.00
Wasserman - Leigh:  
Muž z La Manchy
J /5/

22. 5. v 19.00
M. Frayn:  Bez roucha                                                                               
KV/6/

23. 5. v 19.00
M. Frayn:  Bez roucha                                                                               
U /5/

24. 5. v 19.00
L. Stroupežnický:  Naši furianti
Klasická komedie. Derniéra.
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.

mimo předpl.

25. 5. v 19.00
M. Frayn:  Bez roucha                                                                               
E /5/

28. 5. v 17.00
M. Frayn:  Bez roucha                                                                               
M /5/

29. 5. v 19.00
K. Kesey - D. Wasserman:  
Přelet nad kukaččím hnízdem
Drama.
Podobenství o střetu lidské indi-

viduality s autoritativním režimem, 
který je zde prezentován na konfl iktu 
pacienta McMurphyho a absolutis-
tické vládkyně psychiatrického ústa-

vu, vrchní sestry Ratchedové, přerůs-
tá v reálný protest proti neomezené 
moci a omezování každého člověka. 
Román proslavil svým nadčasovým 
stejnojmenným fi lmem oceněným 
pěti Oscary Miloš Forman. 

mimo předpl.

30. 5. v 19.00
Slavnostní předání záslužných 
medailí
zadáno

31. 5. v 19.00
Wasserman - Leigh:  
Muž z La Manchy
mimo předpl.
MALÁ SCÉNA 

20. 5. v 17.00
U. Hub: Tučňáci na arše
Usměvavý, ale i poučný a také bib-

lický příběh o třech tučňácích, kteří 
přežijí potopu světa. Jak to udělají a 
zda jim v tom pomůže Bůh, se do-
zvíte z představení určeného všem 
věkovým kategoriím. Tučňáci na ar-
še slavili úspěchy na jevištích řady 
evropských zemí a nyní dopluli i k 
nám.    

mimo předpl.

27. 5. v 9.00 a 10.30
V. Peška: O perníkové chaloupce  
aneb Jenom jako
Dramatizace klasické pohádky, je-

jímž principem je hraní si na pohád-
ku. Vše se děje „jenom jako“, tedy i 
děje strašidelné a kruté, které se dí-
ky tomuto principu stávají legrační a 
hravé.  Takové jsou i pohádkové po-
stavy, které nejenom pobaví a potěší 
malého diváka, ale i samotné herce.               

mimo předpl.

30. 5. v 19.30
B. Hrabal - P. Palouš: 
Ostře sledované vlaky       
Divadelní podoba slavné novely 

Bohumila Hrabala, kterou prosla-
vil oscarový fi lm Jiřího Menzela. 
Tragikomedie tělesného a lidského 
dospívání Miloše Hrmy  na  malém  
středočeském nádraží v  období  pro-
tektorátu, tragikomedie o milování a 
hrdinství... 

mimo předpl.

DIVADELNÍ KLUB
V budově Horáckého divadla, 

Komenského 22 
18. 5. ve 20.00
Koncert skupiny: 
RA DIMOVA KA PELA KA REL
Vstupné 50,- Kč.

4. 5. v 10.00
POHÁDKA  O TAJNÉM KLÍČI 
Divadelní pohádkové představení 

o lidské touze, čertovské lsti a ženské 
vychytralosti nejen pro pacienty PL 
hraje DS Kobylky Jihlava.

15. 5. v 8.30 a 10.00
NAŠE PÍSNIČKA  
aneb Postavím si domeček
Koncert s divadelní výpravou pro 

MŠ, ZŠ hraje Hudební divadlo dě-
tem Hradec Králové.

Psychiatrická léčebna, Brněnská 
54, tel. 567 552 232, Dana Holíková 

604 880 804, e-mail: 
divadlo.na.kopecku@seznam.cz, 

www.plj.cz

do 3. 5. 
PŘÍRODA MÝCH SNŮ 
Výstava krajinné fotografi e Petra 

Koukoly.

6. 5. - 10. 6. 
O JEŽKU BODLINKOVI   
Výstava - tvorba dětí jihlavských MŠ 

v rámci programu prevence městské 
policie.

6. 5. v 15.00 a 17.30
Jak pomocí potravin 
a jednoduchých čínských cviků 
léčit tělo a klouby 
Další přednášky s besedou chiro-

praktika Vinci Lászlo. Vstupné 50 Kč.

10. 5. v 17.00
MERDETOUR  aneb LiStováNí 
se Stephenem Clarkem
Křest nové knihy Faktor Merde, au-

togramiáda, beseda s autorem.

13. 5. v 16.00
Taiwan People‘s Study 
and Working 
(for high school to university uni-

versity students), prezentace v anglič-
tině.

15. 5. v 16.30
TOLKIENOVA ŘÍŠE POHÁDEK 
aneb s Hobitem tam a zase zpátky 
Další setkání s Alenou Mikulíkovou.

16. 5. v 17.00
OBOJŽIVELNÍCI A PLAZI 
České republiky - nenáviděni 
i milováni
Přednáška Ing. Radovana Smolin-

ského, Ph.D. z AV České republiky. 
Projekt: Věda všemi smysly. 

23. 5. v 17.00
EXPEDICE TRA NSASIA 
- vlakem kolem Asie 
se skládacími koly 
Cestopisná beseda s promítáním 

cestovatelů Moniky a Jirky Vackových 
o dobrodružné cestě vlakem z Prahy 
do Pekingu.

27. 5. v 16.30
IRISDIAGNOSTIKA  
- Strava jako lék 
Přednáška a beseda Mgr. Andrey 

Šmidlové.

30. 5. v 17.00
ČTYŘI TYPY RODIN - jak nás 
ovlivňuje naše původní rodina? 
Přednáška Th B. Aleše Zástěry.

Hluboká 1, Jihlava, tel. 567 167 850, 
e-mail: knihovna@knihovna-ji.cz, 

htt p://www.knihovna-ji.cz/

31. 5. - 28. 9. 
ALEŠ KA UER - VNITŘNÍ 
VITRÁŽE
Vernisáž výstavy 31. 5. ve 21 hodin. 
Součástí vernisáže bude hudební 

performance Aleše Kauera a Tomáše 
Reinera nazvaná Vnitřní vitráže. 

Galerie Na dně (na chodbě Divadel-
ního klubu v Horáckém divadle), Ko-
menského 22.
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3. 5. v 17.00
Mission Impossible: 
Ghost Protocol
Akční, Dobrodružný / USA, Spo-

jené Arabské Emiráty, Česko / 
132min / titulky / 70,- / 15+

Špionážní agentura IMF má ob-
rovský problém. Právě když její eso, 
Ethan Hunt, prováděl tajnou ope-
raci v Moskvě, spáchal kdosi úspěš-
ný bombový útok na Kreml. Ruští 
představitelé jsou rozezlení na nej-
vyšší míru a mluví dokonce o váleč-
ném aktu.

Hrají: Tom Cruise, Paula Patt on, 
Simon Pegg

2. - 4., 27. 5. v 17.30
Zambezia
Animovaný, Komedie / Jihoafrická 

republika / 83min / dabing / 100,- 

5. 5. v 17.30
Zambezia 
/ 3D, dabing / 130,- /
Mladý sokol Kai se přes zákazy své-

ho otce vydá na dobrodružnou vý-
pravu do bájného ptačího města Za-
mbezia, aby se stal členem prestižní 
letky chránící město před útoky ne-
přátel. Jeho otec se ho snaží zadržet, 
ale je lapen podlým ještěrem, který 
kuje pikle na přepadení Zambezie.

Český dabing: Jiří Mádl, Pavel 
Rímský, Jaroslava Kretchmerová

KINO DUKLA, Jana Masaryka 
20, tel. 734 741 289,

e-mail: kino.dukla@dcinema.cz, 
marcela@dcinema.cz (provoz, 
pronájmy), www.kinodukla.cz

19. 5. v 10.00
SETKÁNÍ RODIN S DĚTMI
a malým divadýlkem v klubu.

24. 5. ve 20.00
VEČER DESKOVÝCH HER
Osadníci, Ubongo, Transamerica, 

Archam a jiné.

24. 5. v 19 - 24
NOC KOSTELŮ
20.00 400 LET BIBLE KRA LIC-

KÉ - úvodní přednáška

21.00 a dále každou celou 
hodinu 
ČTENÍ Z BIBLE KRA LICKÉ

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

4. 5. v 8.00
DDM OPEN V ŠACHU
8. ročník šachového turnaje mláde-

že hraný současně jako přebor Kraje 
Vysočina mládeže v rapid šachu jed-
notlivců. Prezence  8.00-8.50 hod. na 
DDM JI, Brněnská 29, JI. Švýcarský 
systém na 9 kol - 2x15 minut.

Startovné 50,-, nutno přezutí a do-
provod dospělé osoby.

4. 5. v 10.00
MACH A ŠEBESTOVÁ
Pohádky inspirované knihou Milo-

še Macourka v podání dramatického 
souboru DDM Jihlava. Od 10.00 ho-
din - Karnevalové divadlo Ježek - are-
ál MŠ Jarní ul. - Horní Kosov, Jihlava. 

7. 5. v 7.30
HLÍDKY MLADÝCH 
ZDRA VOTNÍKŮ
Okresní soutěž pro žáky ZŠ a více-

letých gymnázií.
Prověření odborných i praktických 

znalostí a zkušeností při poskytování 

první pomoci. Prezence od 7.30 hod. 
na DDM JI, Brněnská 46.

25. 5. v 8.00
PŘEBOR MLÁDEŽE 
LETECKÝCH MODELÁŘŮ
Okresní  a krajské kolo leteckých 

modelářů v kat. H, A3, F1H, F1A a 
P30.

Letiště Jihlava - Henčov, kategorie 
6 - 18 let.

Prezence 8.00 - 8.30 hod., startov-
né 50,-

Propozice a přihlášky na www.
ddmjihlava.cz - nutno přihlásit do 
19. 5. na adresu DDM JI nebo na-
pravnik@ddmjihlava.cz

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

www.ddm.ji.cz, 
e-mail: ddmjihlava@ji.cz

11. 5. - 19. 5. 
TÝDEN PRO RODINU
Týden pro rodinu probíhá v rámci 

celé ČR jako oslava Mezinárodního 
dne rodiny.

CPR Vysočina připravilo pro veřej-
nost tyto aktivity:

11. 5. 2013 proběhne na Skalce 5. 
ročník Senohraní: rodiče s dětmi 
mohou v průběhu celého dne tvořit 
fi gury ze sena, zhlédnout pohádky v 
podání 2 divadel a vystoupení kejk-
lířů nebo se zúčastnit Běhu rodin s 
mott em „Neběhejte od rodiny, bě-
hejte s rodinou“. V programu je také 
dílna a žonglování.

10.00 - 11.00 Tvoření ze sena, běh 
rodin, dílna žonglování, 11.00 Kája 
v cirkuse - divadlo De Facto Mimo, 
12.30 Žonglérské vystoupení Vojty 
Vrtka, 13.30 Kolotoč pohádek - di-
vadlo Já to jsem, 15.00 Žonglérské 
vystoupení Vojty Vrtka.  

13. - 17. 5. 2013 bude probíhat Tý-
den otevřených dveří v CRSP Vyso-
čina. 

K dispozici budou informace o ce-
loročních i jednorázových progra-
mech pro rodiny, které v Jihlavě pro-
bíhají i v dalších organizacích.

15. 5. 2013 v 18.00 se uskuteční již 
tradiční Koncert rodin, který pro-
běhne v Oblastní galerii Vysočina. 
Koncert spolupořádá CPR Vysočina 
se ZUŠ Jihlava. 

19. 5. 2013 v 16.30 fi lmové před-
stavení fi lmu Ať žijí duchové v kině 
Dukla. 

Vstup volný.

Chlumova 3 (2. patro), 
www.centrumrodin.cz

8. 5. v 19.30
OLATS OTESOC
Revuální hudebně-divadelní usku-

pení Olats Otesoc, které tvoří Ma-
rie Doležalová (zpěv), Milada Vaň-
kátová (klavír), Antonie Vaňkátová 
(housle, zpěv), Jan Cina (zpěv) a 
Kateřina Soukupová (bicí), existuje 
již delší dobu. 

Malá scéna DKO. Vstup: předpro-
dej 90 Kč, na místě 100 Kč.

12. 5. v 18.00
Giuseppe Verdi: AIDA
Severočeské divadlo opery a baletu 

Ústí nad Labem. 
Drama lásky egyptského vojevůdce 

Radama a otrokyně Aidy, ve skuteč-
nosti dcery etiopského krále Amo-
nastra, inspirovalo Verdiho k napsání 
výjimečného hudebního opusu, ve 
kterém se cizokrajná melodika mísí 
s hudbou typicky italskou. Mezi nej-
známější melodie Aidy patří Trium-
fální pochod. 

Bude uvedeno v italském jazyce s 
titulkovacím zařízením. 

Divadelní sál DKO. Vstupné 260 
Kč, děti do 15 let 130 Kč.

16. 5. v 19.00
MODRÁ PYRA MIDA TOUR 
- OLYMPIC 50
V loňském roce kapela oslavila 50 

let a letos ve své koncertní šňůře po-
kračuje. Kapela hraje ve složení: Petr 
Janda - kytara, zpěv, Milan Broum - 
baskytara, Milan „Ferda“ Peroutka - 
bicí nástroje, Jiří Valenta - klávesové 
nástroje 

Divadelní sál DKO. Vstup: 
450/420 Kč.

23. 5. v 19.00
SCREAM SHOW

Nový pořad travesti skupiny Scre-
amers, která vkročí na jeviště jihlav-
ského Domu kultury již po padesáté. 
Divadelní sál DKO. Vstupné 300 Kč.

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

4. 5. v 10.00
POHÁDKOVÝ KLOBOUK
Mach a Šebestová (DDM).          

11. 5. v 10.00
BUNKR SHOW 
Písničky a soutěže pro malé i velké.

18. 5. v 10.00
CIRKUSOVÉ PŘEDSTAVENÍ 
pro děti                     

25. 5. v 10.00
JEŽKŮV DĚTSKÝ DEN

Jarní 22 (areál MŠ), Jihlava 
- Horní Kosov, tel. 723 764 198, 

www.dkdjezek.ic.cz, 
e-mail: Telc.Anna@seznam.cz

1. 5. v 19.30
WITH UNARMED FORCES
Teatr Novogo Fronta & Clipa Th e-

ater. Mimopražská premiéra, fyzické 
divadlo.

With Unarmed Forces je inscenace 
fyzického divadla, založená na prin-
cipu manipulace s objekty. 

3. 5. v 18.00
ZUŠ Jihlava uvádí: 
ODSTÍNY TANCE
Absolventské představení taneční-

ho oboru ZUŠ Jihlava. 

6. 5. v 10.00 - 12.30
FÓRUM MLADÝCH 
Společné setkání žáků a studentů, 

diskuse a diskusní aktivity nad pro-
blémy města. 

Hledání nových řešení a projek-
tů v jednotlivých oblastech života 
ve městě (kultura, sport, volný čas, 
životní prostředí, zdravotní služby, 
doprava ...), stav řešení TOP problé-
mů z loňského setkání, vytipování a 
následné hlasování o nových TOP 
problémech města. Setkání budou 
přítomni zástupci města a hosté z 
dalších Zdravých měst ČR. V rámci 
programu bude pro dětské účastníky 
připravena tombola. Pořádá Zdravé 
město Jihlava, www.jihlava.cz.

8. 5. v 19.30
UKLIZENÝ DŮM
Divadelní spolek Jiří Poděbrady. 

Tragikomedie.

10. 5. v 19.30
LÁSKA  A JINÉ 
SUPERSCHOPNOSTI (SK. A)
De Facto Mimo. Pravdivá komedie 

o lásce.

11. 5. v 19.30
T. R. A. 
Trojice-Realizace-Adaptace

13. 5. v 19.30
ROZPAL MĚ, SAKRA !
Divadelní společnost Saši Liškové 

ZUŠ Jihlava. 

15. 5. 19.30
KLEŠTĚNEC Z PRA LESA
De Facto Mimo. Komedie, čino-

hra.

17. 5. v 19.30
LÁSKA  A JINÉ 
SUPERSCHOPNOSTI (B)
De Facto Mimo. Pravdivá komedie 

o lásce.

18. 5. ve 20.00
CARTONNAGE
Zero Number One. Electro-pop, 

vizuální show.

19. 5. v 16.00
KÁJA V CIRKUSE
De Facto Mimo. Pohádka. 

19. 5. v 18.00
LÁSKA  VOLE
DS Hobit. Premiéra hry Petra Ko-

lečka. 

26. 5. v 9.30
Květnové vystoupení dětského 
tanečního klubu 4.S.E.

Tyršova 12, tel. 734 586 402, 
produkce@diod.cz, www.diod.cz

19. 5. v 19.00
Pavel Kohout: PSÍ MATKA  
- „já namouduši nelžu, páni dokto-

ři!“  Komorní monodrama pořádá  
DS NaKop Tyjátr Jihlava, hraje Eva 
Čurdová v režii Petra Soumara.
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3., 6. 5. v 19.30
Scary Movie 5
Hororová komedie / USA / 90min 

/ PREMIÉRA , titulky / 110,- / 15+
Hlavním terčem Scary Movie 5 

jsou úspěšné „dokumentární“ horo-
ry série Paranormal Activity. Mla-
dým manželům, Danovi a Jody, se 
narodí první dítě, jenže místo aby 
se radovali z novorozence, musí se 
vypořádávat s narůstajícím počtem 
nadpřirozených jevů, které se v je-
jich útulné domácnosti prošpikova-
né videokamerami vyskytují.

Hrají: Lindsay Lohan, Charlie She-
en, Terry Crews

2., 4., 7. 5. ve 20.00
Nevědomí
Sci-fi , Akční, Fantasy / USA / 

124min / titulky / 110,- / 12+
Planeta Země to má v roce 2073 

spočítané. Drtivý útok mimozemské 
civilizace se sice před lety podaři-
lo odrazit, ale přestala být místem k 
životu. Na jejím povrchu zůstalo jen 
pár techniků, kteří z ní mají odčerpat 
zbývající přírodní bohatství..

Hrají: Tom Cruise, Morgan Free-
man, Olga Kurylenko

3. a 5. 5. ve 20.00
Zlomené město
Krimi, Drama, Th riller / USA / 

109min / titulky / 110,- / 15+
Billy byl kdysi chloubou policejní-

ho sboru, jenže když jeden gauner 
znásilnil a zavraždil sestru jeho pří-
telkyně, rozhodl se, že trochu obejde 
spravedlnost a potrestá ho sám tres-
tem nejvyšším. Tím se nastartují hry 
intrik a politických soubojů ve měs-
tě, které jdou přes mrtvoly.

Hrají: Mark Wahlberg, Russell 
Crowe, Catherine Zeta-Jones

7. 5. v 17.30
Zlomené město

4. a 5. 5. v 15.30
Pohádky pro kočku
Pohádkové pásmo v rámci promí-

tání pro děti - BIJÁSEK / 61min / 
50,-

Kotě - živé kotě a loutka; O kočič-
ce, myšičce a červené slepičce; Ko-
čičí škola;  Malování pro kočku; Ko-
courek Mňouk

4., 9., 11., 18. 5. v 17.00
Jedlíci aneb Sto kilo lásky
Komedie / Česko / 108min / 90,-
Do sanatoria se sjíždějí pacienti 

s cílem zhubnout. A i když každý z 
nich k tomu má jiný důvod, všichni 
tu teď pod dohledem asketického 
primáře podstupují nejroztodivnější 
procedury a cvičení, to vše navíc bez 
jídla a alkoholu. Tím se pro většinu 
z nich pobyt v sanatoriu stává noční 
můrou.

Hrají: Martin Stropnický, Veronika 
Žilková, Dagmar Patrasová

25. 5. v 19.30
Jedlíci aneb Sto kilo lásky

4. - 5. 5. v 19.30
Atlas mraků
Fantasy, Sci-Fi, Dobrodružný / 

USA, Německo / 164min / titulky / 
90,- / 12+

Filmová adaptace románu Davida 

Mitchella vypráví šest žánrově od-
lišných příběhů, které se odehrá-
vají v různých časech a na různých 
místech od začátku 19. století až 
po postapokalytickou budoucnost. 
Film zobrazuje myšlenku kontinu-
ální propojenosti našeho bytí a pře-
devším našich činů napříč časem 
a prostorem, kde všechno má svoji 
příčinu i následek.

Hrají: Tom Hanks, Halle Berry, 
Jim Sturgess, Hugo Weaving, Hugh 
Grant

5. 5. v 17.00
Vedlejší účinky
Krimi, Drama, Th riller / USA / 

106min / titulky / 90,-
Taylorovi jsou dokonalý a úspěš-

ný mladý pár, který má vše, nač si 
vzpomene. Pak si však jde Martin 
sednout na čtyři roky do basy za 
zneužívání informací v obchodním 
styku a jeho život se promění v pek-
lo.

Hrají: Rooney Mara, Jude Law, 
Channing Tatum

8. a 10. 5. v 19.30
Vedlejší účinky

6. 5. v 17.30
Záhada hory mrtvých
Horor, Th riller / USA, Rusko / 

100min / titulky / 110,- / 15+
Film je inspirovaný skutečnými 

událostmi, které se odehrály v roce 
1959 na Hoře mrtvých v severním 
Uralu, kdy přišlo nevysvětlitelným 
způsobem o život devět ruských 
studentů. Jejich těla byla nalezena 
jen ve spodním prádle, vykazovala 
vysoké známky radiace, měla roz-
sáhlá vnitřní zranění a jedné z dívek 
chyběl jazyk.

Hrají: Matt  Stokoe, Gemma At-
kinson, Richard Reid

8. 5. ve 20.00
Záhada hory mrtvých

6. 5. ve 20.00
Touha, opatrnost
Drama, Historický / USA, Čína, 

Tajwan, Hong Kong / 157min / 
FK, titulky / 70,-

Eroticky laděný špionážní thriller 
se odehrává v Šanghaji roku 1942. 
Zuří II. světová válka, město je oku-
pováno Japonci a odbojová skupina 
plánuje vraždu vlivného podnika-
tele Yee. Časem se ovšem ukáže, že 
uskutečnit vraždu není tak snadné. 
Hrají: Tang Wei, Tony Leung, Joan 
Chen

7. 5. v 19.30
Call Girl
Drama, Th riller / Švédsko / 

140min / titulky / 90,- / 15+
Stockholm, konec 70. let. Doko-

nalá ukázka utopické společnos-
ti. Politická neutralita a atomová 
energie jdou ruku v ruce s ženskou 
nezávislostí a sexuální revolucí. Na 
vládní budovu však létají kameny a 
domovy pro mládež se stávají svůd-
ným, třpytivým a špinavým světem 
sexuálních klubů. Hrají: Pernilla 
August, Sofi a Karemyr, David Den-
cik

8. 5. v 10.00
Smrtelné lži
Drama, Th riller / USA / 107min / 

BIO RÁJ, titulky / 50,- / 12+

8. 5. v 17.30
Smrtelné lži 
/ titulky / 90,- / 12+
Finanční magnát Robert Miller se 

jeví jako úspěšný podnikatel ma-
jící navíc dokonalý rodinný život. 
Za zdmi jeho dokonalého sídla mu 
ale vše přerůstá přes hlavu. Zoufale 
se snaží dokončit prodej svého ob-
chodního impéria dříve, než se při-
jde na jeho podvody.

Hrají: Richard Gere, Tim Roth, 
Susan Sarandon 

28. 5. ve 20.00
Smrtelné lži 

8. 5. v 17.00
Neuvěřitelná dobrodružství 
Tada Stonese
Animovaný, Rodinný, Dobrodruž-

ný, Komedie / Španělsko / 90min / 
PŘEDPREMIÉRA , dabing / 100,-

9. - 11., 13., 14., 22. 5. v 17.30
Neuvěřitelná dobrodružství 
Tada Stonese

25. - 26. 5. v 15.30
Neuvěřitelná dobrodružství 
Tada Stonese 
/ BIJÁSEK, dabing / 50,-
Zdá se vám klobouk Tada Stonese 

poněkud známý? Není to náhoda. 
Narodil se jako Tad Jones a stejně 
jako jeho vzor Indiana se vydává 
za dobrodružstvím. My jsme mu 
vystavili nový rodný list a bude se 
jmenovat TAD STONES. 

Tad, snílek pracující na stavbě, je 
díky záměně za slavného archeo-
loga poslán na expedici do Peru. S 
pomocí Jeff a - svého věrného psa, 
neohrožené archeoložky, němého 
papouška a podvodníčka Freda se 
pokusí zachránit bájné Ztracené 
město Inků před zlou skupinou lov-
ců pokladů.

Český dabing: Kryštof Hádek, Jit-
ka Ježková, Libor Terš

9. a 13. 5. v 19.30
Lore
Drama, Th riller, Válečný / Ně-

mecko, Austrálie / 108min / titulky 
/ 70,- / 12+

Poté, co byli Lořini nacističtí ro-
diče uvězněni americkými a sovět-
skými vojsky a ona byla ponechána 
svému osudu, přebírá dívka zod-
povědnost za své čtyři mladší sou-
rozence a vede je z Bavorska přes 
zničenou zemi na sever do bezpečí 
babiččina domu vzdáleného asi 900 
km.

Hrají: Saskia Rosendahl, Nele 
Trebs, Phillip Wiegratz

9. - 10., 12., 29. 5. ve 20.00
Velká svatba
Komedie / USA / 90min / PRE-

MIÉRA , titulky / 110,-
Missy a Alejandro jsou mladí, 

krásní a chtějí se vzít. Na tom by ne-
bylo nic tak divného, jen kdyby se 
do věci nevložila Alejandrova přís-
ně katolická biologická matka, která 
se rozhodla letět přes půl světa, aby 
se chystané svatby zúčastnila. A prá-
vě její bigotní přístup k víře se ne-
slučuje se skutečností, že manželé 
Griffi  novi, kteří Alejandra vychovali 
jako vlastního, jsou rozvedeni.

Hrají: Robert De Niro, Diane Ke-
aton, Susan Sarandon

28. 5. v 17.30
Velká svatba

10., 12., 16., 26. 5. v 17.00
Šmejdi
Dokument / Česko / 78min / 80,- 

/ senioři nad 65 let ZDARMA
Manipulace, nátlak, ponižování, 

agrese. Skryté kamery zachytily drs-
né pozadí předváděcích akcí pro se-
niory. Co se opravdu děje na popu-
lárních zájezdech s obědem zdarma? 
Praktiky, ze kterých mrazí. Lži a pro-
myšlená manipulace, jejímž jediným 
cílem je donutit bezbranné staré lidi 
k nákupu předraženého zboží.

29. 5. v 19.30
Šmejdi

11. - 12. 5. v 15.30
Kocour v botách
Animovaný, Komedie / USA / 

90min / BIJÁSEK, dabing / 70,- / 
15+

Ve fi lmu zastihnete titulního hr-
dinu v době, která časově předchá-
zí setkání se zeleným zlobrem. Je to 
psanec a zločinec, na jehož hlavu 
vypsali bohatou odměnu, ale copak 
by ty obrovské černé oči dokázaly 
podvádět a krást? Všechno určitě 
musí být úplně jinak, což se taky 
vzápětí potvrdí,

Český dabing: Aleš Procházka, 
David Suchařípa, Tereza Bebarová, 
Dana Černá, Jaromír Meduna

11. 5. ve 20.00
Prometheus
Akční, Sci-Fi, Horor / USA / 

124min / 3D, titulky / 100,- / 15+
Dva mladí, úspěšní archeologové 

Elisabeth Shaw a Charlie Holloway 
objevili na různých místech Země 
několik jeskynních piktogramů z 
dávných civilizací a postupně se jim 
podařilo rozkrýt, že všechny pikto-
gramy poukazují na jedno jediné 
místo ve vzdáleném vesmíru.

Hrají: Noomi Rapace, Logan Mar-
shall-Green, Charlize Th eron

12. 5. v 17.30
Prometheus

11. a 19. 5. v 19.30
Příběh mého syna
Drama / Chorvatsko, Itálie, Španěl-

sko / 127min / titulky / 100,- / 15+
Svobodná matka Gemma přijíždí 

se svým dospívajícím synem Piet-
rem do Sarajeva, aby poznal zemi, 
ve které se narodil. Před 16 lety ji 
museli kvůli bosensko-srbské vál-
ce opustit. Gemma se tak vrací do 
míst, která v ní probouzejí dávné 
vzpomínky.

Hrají: Penélope Cruz, Emile 
Hirsch, Jane Birkin

12. 5. v 19.30
Spring Breakers
Akční, Zločin, Komedie / USA / 

94min / titulky / 80,- / 15+
Čtyři sexy středoškolačky se roz-

hodnou vyloupit fast food, aby měly 
peníze na krátkou jarní dovolenou. 
Jenže to špatně skončí. Dívky jsou 
zatčené a stanou před soudem... 
Kauci překvapivě zaplatí nechvalně 
proslulý místní gangster Alien. Vez-
me dívky pod svá křídla a začíná ta 
nejdivočejší jarní jízda, co pamatují.

Hrají: James Franco, Vanessa 
Hudgens, Selena Gomez, Ashley 
Benson, Rachel Korine
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13. 5. ve 20.00
Seriózní muž
Komedie / USA / 105min / FK, ti-

tulky / 70,- /
V rádiu hraje Jeff erson Airplane, píše 

se rok 1967 a Larry Gopnik, profesor 
fyziky na klidné univerzitě na Středo-
západu se právě dozvěděl, že ho jeho 
žena Judith opouští. Zamilovala se do 
jednoho z jeho okázalejších známých, 
Sye Ablemana, který na ni působí roz-
hodněji než nesmělý Larry. 

Hrají: Michael Stuhlbarg, Richard 
Kind, Fred Melamed

14. a 20. 5. v 19.30
Lesní duch
Horor / USA / 90min / 100,- / 15+
Mia s přáteli jedou na její chatu. 

Zjistí však, že se do ní kdosi vloupal. 
Sklep byl proměněn v bizarní oltář, 
obklopený desítkami mumifi kova-
ných zvířat. Erika fascinuje prasta-
rá kniha, kterou tam objeví a nahlas 
předčítá, aniž by tušil, jaké následky 
bude jeho čin mít.

Hrají: Shiloh Fernandez, Jane Levy, 
Jessica Lucas

14. 5. ve 20.00
Martin a Venuše
Komedie, Romantický / Česko / 

102min / 110,-
Martin buduje kariéru a Vendula se 

stará o rodinu. Martin je většinu ča-
su v práci, naopak Vendula se stará o 
děti a chod domácnosti a nemá žád-
ný prostor pro sebe. Každý dělá pro 
rodinu maximum, ale zároveň se cítí 
nedoceněný tím druhým.

Hrají: Marek Taclík, Kristýna Bo-
ková-Lišková, Tomáš Hanák

29. 5. v 17.30
Martin a Venuše

15. 5. v 10.00
Jako za starejch časů
Komedie, Krimi / USA / 95min / 

BIO RÁJ, titulky / 60,-

17. 5. v 19.30
Jako za starejch časů 
/ titulky / 100,-
Val opouští po dlouhých 28 letech 

vězení a Doc pro něj nachystal osla-
vu znovu nabyté svobody, během 
které prožijí to, co někteří obyčejní 
smrtelníci nestihnou za celý život.

Hrají: Al Pacino, Christopher Wal-
ken, Julianna Margulies

15. 5. v 17.30
Babovřesky
Komedie / Česko / 133min / 100,- 

/ 12+

29. 5. v 10.00
Babovřesky 
/ BIO RÁJ / 60,- / 12+
Letní komedie Zdeňka Trošky je ze 

života současné jihočeské vesnice Ba-
bovřesky, která s nadhledem a kome-
diální nadsázkou, tak trochu v duchu 
Slunce, seno, sleduje kupící se nedo-
rozumění a souhry náhod, které po-
řádně zamotají hlavu její obyvatelům.

Hrají: Lukáš Langmajer, Veronika 
Žilková, Jana Synková

15. 5. v 19.30
Mistrovský plán
Komedie / USA / 104min / titulky 

/ 70,- / 12+

Josh Kovacs je manažerem jedno-
ho z nejluxusnějších rezidenčních 
hotelů v New Yorku. V jeho nejvyš-
ším patře má byt burzovní titán Ar-
thur Shaw. Ve chvíli, kdy se provalí, 
že tenhle chlapík zdefraudoval pení-
ze svých klientů, změní se jeho byt 
na luxusní domácí vězení.

Hrají: Ben Stiller, Eddie Murphy, 
Alan Alda

15. 5. ve 20.00
Pravidla mlčení
Th riller / USA / 125min / titulky 

/ 100,-
Jim Grant je právník a osamělý 

otec, který vychovává svou dceru v 
poklidném předměstí ve městě Alba-
ny ve státě New York. Když ale mla-
dý a průbojný reportér Ben Shepard 
odhalí Grantovu skutečnou identitu 
bývalého protiválečného radikála, 
hledaného v sedmdesátých letech 
pro vraždu, život, jaký posledních ví-
ce než třicet let znal, vezme za své. 

Hrají: Bengt Nilsson, Sanna Pers-
son, Magnus Börjeson

20. 5. v 17.30
Pravidla mlčení

16. - 18., 23. - 25. 5. v 17.30 
Kovář z Podlesí
Pohádka / Česko / 100min / PRE-

MIÉRA  / 110,- 
Na městečko Podlesí a jeho okolí 

je uvržena kletba, kterou může zlo-
mit Toník, synovec místního kováře. 
A jak? Tím, že zbaví kraj zlých bab, v 
něž se kdysi proměnily dobré víly. Z 
jejich spárů musí zachránit milova-
nou Bětku a současně zbavit Podlesí 
draka.

Hrají: Bolek Polívka, Josef Somr, 
Milan Markovič, Ivana Chýlková

26. 5. ve 20.00
Kovář z Podlesí

19. 5. v 19.30
Hledá se prezident
Politický / Česko / 102min / titul-

ky / 80,- / 12+
Na pozadí dramatických událostí 

doprovázejících první prezidentské 
volby se podařilo zachytit obraz jed-
notlivých kandidátů tak, jak je ne-
bylo možné poznat prostřednictvím 
zpravodajských médií. Film přináší 
řadu pohnutých i humorných mo-
mentů z volebního zákulisí a přibli-
žuje divákům soukromou tvář kandi-
dátů i lidí v jejich blízkém okolí

Hrají: Jana Bobošíková st., Miloš 
Zeman, Vladimír Franz, Táňa Fis-
cherová, Karel Schwarzenberg, To-
mio Okamura 

18., 22. 5. ve 20.00
Velký Gatsby
Drama, Romantický / USA / 

142min / PREMIÉRA , titulky / 
100,- / 12+

Carraway hledá svou vlastní verzi 
amerického snu a usadí se nedale-
ko domu záhadného a časté večírky 
pořádajícího Jaye Gatsbyho a také 
kousek od své sestřenice Daisy a její-
ho záletného manžela s modrou krví 
Toma Buchanana. Nick se postupně 
stane součástí světa mimořádně bo-
hatých lidí, jejich iluzí, lásek a zkla-
mání.

Hrají: Leonardo DiCaprio, Tobey 
Maguire, Carey Mulligan

20. 5. v 19.30
Velký Gatsby

17. a 31. 5. v 17.00
Z cizího krev neteče
Komedie / USA / 111min / 110,- 

/ 12+
Co všechno se vám může stát, když 

vám někdo ukradne totožnost? A co 
musíte podstoupit, abyste ji získa-
li zpátky, zvlášť když proti vám stojí 
zcela nevyzpytatelná a bezohledná 
kreatura. Tvůrci přivedli na svět dal-
šího nesnesitelného antihrdinu. Je 
trošku víc korpulentní a trošku víc 
krade.

Hrají: Jason Bateman, Melissa Mc-
Carthy, Jon Favreau

17. - 18. 5. ve 20.00
Iron Man 3
Akční, Dobrodružný / USA / 

129min / titulky / 120,- (100,- děti) 
/ 12+

26. 5. v 17.30
Iron Man 3

19. 5. ve 20.00
Iron Man 3 
/ 3D, dabing / 155,- (135,- děti) / 

12+
Tony Stark / Iron Man je nucen če-

lit nepříteli, jehož dosah nezná hra-
nic. Když je rukou nepřítele připra-
ven o vše, čeho si v životě cení, vydá 
se Stark na pouť s cílem nalézt toho, 
kdo je za jeho utrpení zodpovědný. 
Na každém jejím kroku bude nucen 
prokázat své odhodlání a sílu vůle.

Hrají: Robert Downey Jr., Gwyne-
th Paltrow, Don Cheadle

18. 5. v 15.30
Království hmyzu
Naučný, Přírodovědný / USA / 3D, 

dabing / 40min / 50,-
V tomto průkopnickém 3D fi lmu 

se ocitneme tváří v tvář úžasnému 
světu, kde dešťové kapky padají ja-
ko ruční granáty, lístek váží více než 
auto a stébla trávy se tyčí do oblak. 
Hmyz je pestrobarevný a rozmanitý. 
Škála jejich vzhledu je obrovská, od 
nádherných až po bizarní. Český da-
bing: Věra Galatíková

19. 5. v 15.30
O myšce a medvědovi
Animovaný / Francie / 80min / 

BIJÁSEK, dabing / 50,-
V obyčejném medvědím světě jsou 

medvědi vážní a zamračení. Med-
věd Ernest je jiný. Je hudebník, rád 
by byl veselý, jenže je chudý a často 
hladový. Při hledání něčeho k sněd-
ku chytí malou myšku Celestinu. Co 
Celestina udělá, aby neskončila v Er-
nestově prázdném žaludku?

Český dabing: Ladislav Županič, 
Anna Nemčoková, Radana Herr-
mannová

19. 5. v 17.00
Isabel
Th riller, Dobrodružný / Česko / 

90min / 90,- / 12+
Th riller odehrávající se během jed-

noho dne a jedné noci v současné 
Ostravě je příběhem začínající novi-
nářky Isabel, která se ve snaze o sen-
zační reportáž vydává za tajemným 
mužem. Díky své naivitě a odvaze 
zároveň se dívka ocitá v pasti děsivé 
společnosti, ve které musí bojovat o 
holý život. 

Hrají: Petra Lorencová, Lukáš Měl-
ník, Sylvie Krupanská, Jarek Nohavica

20. 5. ve 20.00
Horská hlídka
Dokument / Čína / FK, titulky / 

95min / 70,- / 12+
Mezi pevninskou Čínou a Tchai-

wanem vládnou, mírně řečeno, na-
pjaté vztahy. Tento brutální, a přesto 
překrásný fi lm líčí obtížnou výpravu 
na čínské nepřátelské území, přičemž 
se opírá o skutečný příběh jedné z 
posledních expedic vedených tibet-
skými dobrovolníky bojujícími pro-
ti pytlákům. Hrají: Duobuji, Zhang 
Lei, Qi Liang, Xueying Zhao

22. 5. v 19.30
Hezké vstávání
Komedie / USA / 107min / titulky 

/ 70,- / 12+
Akční Becky má mraky nápadů, co 

udělat jinak a lépe, jenže hned ten 
první se promění v permanentní 
noční můru. K moderátorské har-
covnici ranního vysílání Colleen 
Peckové se totiž rozhodne přidat le-
gendu mezi americkými žurnalisty 
Mikea Pomeroye. Tenhle nesympa-
tický a nafoukaný potížista Colleen 
totiž z moderátorského křesílka zne-
příjemňuje život, jak se dá.

Hrají: Rachel McAdams, Harrison 
Ford, Diane Keaton

23. 5. v 17.00
Big Lebowski
Komedie / USA / 110min / PRE-

MIÉRA , titulky / 70,- / 12+
Jeff rey Lebowski je králem fl ákačů 

celého amerického západního po-
břeží. Práce ani jakékoliv povinnosti 
v jeho životě nehrají téměř žádnou 
roli. Županový status quo se však 
jednoho dne drasticky změní: do by-
tu se mu vloupají dva mafi áni a po-
močí mu jeho oblíbený tepich.

Hrají: Jeff  Bridges, John Goodman, 
Steve Buscemi 

30. 5. v 19.30
Big Lebowski

23. 5. v 19.30
Hypnotizér
Krimi, Th riller / Švédsko / 122min 

/ PREMIÉRA , titulky / 110,- / 12+
V rodinném domku je nalezena 

surovým způsobem zavražděná té-
měř celá rodina a jediným přeživším 
je patnáctiletý chlapec. Detektivní 
inspektor Joona Linna povolá zná-
mého odborníka na hypnózu, aby 
chlapce zhypnotizoval a zjistil, co 
se oné noci v domě stalo. Filmová 
adaptace úspěšného bestselleru Lar-
se Keplera.

Hrají: Mikael Persbrandt, Lena 
Olin, Tobias Zilliacus

23. 5. ve 20:00
Jak se vaří dějiny
Dokumentární / Německo, Fran-

couzsko, Maďarsko, Chorvatsko, 
Srbská verze / 88min / FK, titulky  / 
70,- / 12+

Hlavními hrdiny fi lmu jsou vojen-
ští kuchaři z různých koutů Evropy. 
Obyčejní muži a ženy se zástěrou na 
uniformě, jejichž úkolem je nasytit 
armádu. Právě na jejich polní kuchy-
ni závisí úspěch „ozbrojených žalud-
ků“ - vojáků v boji.

Účinkují: Vassilij Nikolajevič Logu-
nov, Franz Wienhart, Békés Mihály
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Žižkova 15, tel. 604 582 662, 
email: soulclub@centrum.cz, 

andree.w@centrum.cz, 
www.soulmusicclub.cz, 

facebook: Soul music club                    

5. 5. v 19.00
FLAUTO AMOROSO 
KVARTET
4. komorní koncert 2013. Pořadatel: 

Filharmonie G. Mahlera, 
www.f-gm.cz

Vstupné 120/100 Kč. Dům fi lhar-
monie - hudby, Kosmákova 9.

7. 5. v 19.00
JAKUB PUSTINA
Koncert vítězů Mezinárodní pěvec-

ké soutěže Jakuba Pustiny. 
Nad koncertem převzal záštitu ná-

městek primátora PaedDr. Ing. Ru-
dolf Chloupek. Gotický sál jihlavské 
radnice. Vstupné zdarma. 

VOLNÉ REZERVAČNÍ LÍSTKY 
BYLY K DISPOZICI OD 22. 4. 2013 
na TIC Jihlava a jsou již rozdány.

11. 5. v 19.00
DIVOKEJ 15 BILL TOUR 2013 
+ Liwid 
Letní kino Jihlava. Vstup 350 Kč. 

Předprodej Ticketstream.cz

16. 5. - 7. 7. 
MAHLER JIHLAVA 2013 
- HUDBA TISÍCŮ
Pořadatel: Mahler 2000 o. s. - spo-

lečnost Gustava Mahlera, 
www.mahler2000.cz 

16. května v 19.00 hodin - Kostel 
Povýšení sv. Kříže.

Slavnostní zahajovací koncert.
Gustav Mahler: Das Knaben Wun-

derhorn - výběr 
Petr Iljič Čajkovskij: Koncert pro 

housle a orchestr 
Kateřina Hebelková - zpěv, Jakub Ju-

nek - housle, Libor Pešek - dirigent,
Český národní symfonický orchestr. 

Vstupné 250 Kč.
17. května v 15.00 hodin - Park Gus-

tava Mahlera
Pietní akt a koncert Orchestru 
Tutt i a dechového orchestru 
Dačice.
21. května v 19.00 hodin - Velká go-

tická síň jihlavské radnice
Giuseppe Verdi: Smyčcový kvartet 

e moll
Antonín Dvořák: Smyčcový kvartet 

F dur „Americký“
České fi lharmonické kvarteto. 

Vstupné 120 Kč.
30. května v 19.00 hodin - Kostel 

Povýšení sv. Kříže
Verdi, Wagner, Smetana, Dvořák, 
Donizett i, Mozart - slavné árie 
Vítězové Soutěže Antonína Dvořá-

ka Karlovy Vary
Joo-Anne Bitt er, Petra Vondrová, Ju-

raj Nociar, Luboš Skala
Severočeská fi lharmonie Teplice. 

Alfonso Scarano - dirigent. Vstupné 
250 Kč.

1. června v 18.30 hodin - DKO Jih-
lava

Tři oříšky pro Popelku - populární 
fi lmové a muzikálové melodie 
Dechový orchestr BOSCH Hom-

burg. Pěvecké sdružení Gymnázia 
Jihlava, 

Dagmar Němečková - sbormistr. 
Vstupné 120 Kč.

9. června v 19.00 hodin - Velká go-
tická síň jihlavské radnice

Brahms, Wagner, Mahler
Martinů Voices, Karel Košárek - kla-

vír, Lukáš Vasilek - sbormistr. 
Vstupné 100 Kč.
12. června v 19.00 hodin - DIOD 

Jihlava
Bohuslav Martinů - Divadlo 
za bránou - opera/balet o třech 
dějstvích
Sólisté, balet a orchestr HAMU, Va-

lentina Shuklina - dirigent. Vstupné 
120 Kč.

15. června v 19.00 hodin - Velká go-
tická síň jihlavské radnice

Lidové písně z Korutan
Männerchor der Kärntner in Wien. 

Vstupné 100 Kč.
20. června v 19.00 hodin - Hotel 

Gustav Mahler
Mahler, Dvořák, Beethoven, Fiala 
Eben trio (Roman Patočka, Terezie 

Fialová, Markéta Kubínová Vrbková)
Kristina Fialová - viola. Vstupné 100 

Kč.
21. června v 21.00 hodin - Masary-

kovo náměstí
Symphonic Queen 
Hana Škarková, Marek Olbrzymek, 

Q VOX - zpěv
Filharmonie Hradec Králové, Miloš 

Machek - dirigent. 

DOPROVODNÉ AKCE:
14. května v 17.00 hodin - Dům 

Gustava Mahlera
Vernisáž výstavy Praga Tripolis ve 

spolupráci s Pražským literárním do-
mem.

2. 5. v 18.00
SOIRÉE LITT ÉRA IRE 
/ LITERÁRNÍ VEČÍREK
V 18h ve Francouzském klubu. Ori-

ginál a český překlad: čtení z několika 
knih různých žánrů, přijďte se zapo-
slouchat...

16. 5. v 18.00
CAFÉ FRA NÇAIS 
V 18h v kavárně Muzeum, Masary-

kovo nám. 55.  
....přijďte si popovídat s ostatními 

frankofi ly nad kávou!

tř. Legionařů 15, www.slunceweb.cz, 
e-mail: rada@slunceweb.cz, 

frklub@slunceweb.cz
tel. 777 753 234 Mgr. Jan Bušta a 

777 753 238 Mgr. Alena Mikulíková
Francouzský klub: tel. 777 753 240 

Mgr. Eva Petrů Mikulíková

3. 5. ve 23.00
LIPSTICK R´N´B PARTY feat.
DJ HEAVY HEV / STREJDA
FILÍ / MIKINA B-DAY

4. 5. ve 21.00
AfaRastaFa aka BongoKat 
- KŘEST CD

7. 5. v 19.00
Grafk a & Hell party 

10. 5. ve 22.00
ELEKTRIO presents vol. 2

11. 5. ve 21.00
RED HOT CHILI PEPPERS 
revival!
15. 5. v 19.00
Vrak Souldiers Show

17. 5. ve 22.00
Face of Drums no.5 

18. 5. ve 21.00
MVP LIVE - jihlavský křest alba 
Pedal To Th e Metal

23. 5. ve 20.00
Dělám Kino! PEVNOST

24. 5. ve 20.00
Chocolate Party! 

25. 5. ve 22.00
Housefruit night  

29. 5. v 19.00
Souldiers party

3. 5. ve 21.00
MS 2013 - JIHLAVA FANDÍ 
HOKEJI
Exklusivní hokejová párty k zaháje-

ní MS 2013 v ledním hokeji.

10. 5. ve 21.00
RUDA Z OSTRA VY UVÁDÍ: 
FAKTOR STRA CHU
Šokující a dechberoucí párty. Šou 

plná humusů a nových limitů!

Disco Ponorka

Hudební klub Ježek

Mostecká 10, www.discoponorka.cz, 
www.facebook.com/discoponorka, 
e-mail: discoponorka@gmail.com

3. 5. ve 21.00
AFT - KONCERT

4. 5. ve 21.00
MORA VA - KONCERT

10. 5. ve 21.00
KONCERT SKUPINY 
ABRA XAS

11. 5. ve 21.00
KONCERT KA PELY ORTEL

17. 5. ve 21.00
MAŠKA RNÍ REJ
Nightfane -  melodik metal / Vel. 

Meziříčí, Jihlava
Jezerel -  Bač-core /Třebíč
Metropolis - Dream Th eater Tribute 

/Jihlava

18. 5. ve 21.00
KONCERT KA PEL: CIVILNÍ 
OBRA NA, ŽÁDNEJ STRES

24. 5. ve 21.00
HAKMAK + HOSTÉ

25. 5. ve 21.00
Koncert: PERSONAL SIGNET, 
SOTURY

Mostecká 10, www.cnmusic.cz, 
www.clubjezek.cz, 

e-mail: cnmusic@seznam.cz, 
hudebníclubjezek@centrum.cz        

24. 5. v 17.00
Něžnost
Romantický, Komedie / Francie / 

108min / titulky / 80,-
Nathalie žije úžasný život. Je mladá, 

krásná a má skvělé manželství. Ale v 
okamžiku, kdy její manžel zemře při 
nehodě, její svět se zhroutí. Několik 
dalších let se soustředí pouze na prá-
ci, své emoce nechává stranou. Pak 
nenadále, aniž by věděla proč, políbí 
toho nejnepravděpodobnějšího mu-
že - svého kolegu, Markuse.

Hrají: Audrey Tautou, François 
Damiens, Pio Marmai

24., 26. 5. v 19.30
Rozkoš v oblacích
Komedie / Španělsko / 90min / ti-

tulky / 100,- / 15+
Děj nejnovější komedie Pedra Al-

modóvara se odehrává v letadle mí-
řícím do Mexika. Někde nad Mexic-
kým zálivem se letadlo porouchá a 
pilotům, letušákům i pasažérům ne-
zbývá, než si naposledy pořádně užít 
života. 

Hrají: Javier Cámara, Cecilia Roth, 
Penélope Cruz, Antonio Banderas

25. 5. v 17.00
Rozkoš v oblacích

24. - 25. 5. ve 20.00
Jurský park 3D
Dobrodružný, Sci-Fi, Th riller / 

USA / 197min / 3D, dabing / 140,- 
(120,- děti)

Po fantastickém nálezu miliony let 
starých D.N.A. se pokusí skupina 
ambiciózních vědců vytvořit přírod-
ní park s žijícími prehistorickými zví-
řaty na vzdáleném liduprázdném os-
trově. Oscarový snímek z roku 1993.

Hrají: Sam Neill, Laura Dern, Jeff  
Goldblum

27. 5. ve 20.00
Pieta
Drama / Jižní Korea / 104min / 

FK, titulky / 70,- / 18+
Nájemný vymahač dluhů ve služ-

bách lichvářských věřitelů používá 
při své práci brutální metody. Ten-
to muž bez rodiny nemá co ztratit, 
a tak vede svůj krutý život bez ohle-
du na všechnu bolest, kterou působí 
nesčetnému množství lidí. Hrají: Jo 
Min-soo, Kang Eunjin, Kim Jae-rok

27. - 28. 5. v 19.30
Rychle a zběsile 6
Akční / USA / 145min / titulky / 

120,- / 12+
Některé motory nezadřete, i když 

jezdíte zásadně jen s pedálem plynu 
zašlápnutým v podlaze. Vin Diesel, 
Paul Walker a Dwayne Johnson se 
vracejí v dalším dílu jedné z nejú-
spěšnějších fi lmových sérií součas-
nosti.

Hrají: Vin Diesel, Dwayne John-
son, Paul Walker

30. - 31. 5. v 17.30
Království lesních strážců
Animovaná komedie / USA / 

100min / PREMIÉRA , dabing / 
125,- (100,- děti)

Bystrá, statečná a tvrdohlavá dívka, 
taková je sedmnáctiletá Mary, kte-
rá prožije dobrodružství, o jakém se 
jí nezdálo ani v nejdivočejším snu! 
Poté, co se kouzlem ocitne v tomto 

podivném lesním společenství musí, 
partičce zábavných zelených postavi-
ček pomoci, uvěřit v jejich tajuplný 
svět a zachránit ho.

Český dabing: Klára Sochorová, 
Otakar Brousek Jr., Libor Terš
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30. 4. – 1. 5.
Turistika a cyklo – KČT při TJ So-

kol Bedřichov: 
29. JEŽEK VYSOČINY
KČT Bedřichov Jihlava – Dvoustov-

ka, PĚŠÍ, CYKLO, 
www.kctbedrichovjihlava.estranky.cz.

3. 5.
FC VYSOČINA JIHLAVA 
– FK Dukla Praha
Gambrinus liga 2012 - 2013. 
Fotbalový stadion na ul. Jiráskova 

od 18 hodin.

11. 5. 
BĚH VÍTĚZSTVÍ JIHLAVA 
– TŘEŠŤ o putovní pohár 
starosty města
Start: Telečská ul. Jihlava. 

18. – 19. 5.
JIHLAVSKÁ 24 MTB 2013 
– vytrvalostní závod horských kol
Start 12.00 hod. na Masarykově 

nám. Místo: areál Letního kina Heu-
los.

18. – 19. 5.
MČR V PLAVÁNÍ 2013 Masters
Bazén E. Rošického, Pořadatel: 

JPK Axis, sobota od 9.30, neděle od 
9 hod.

19. 5. 
4. PO JIHLAVSKÝCH 
STOPÁCH GUSTAVA 
MAHLERA , JEHO RODINY 
A PŘÁTEL 
– tematická vycházka s výkladem, 
4 km.
Start: 14.00 hod. Park Gustava Ma-

hlera, KČT Čeřínek a KČT Tesla Jih-
lava – PĚŠÍ

19. 5. 
1. kolo II. ligy v atletice

22. 5. 
FC VYSOČINA JIHLAVA 
– 1. FC Slovácko
Gambrinus liga 2012-2013. 
Fotbalový stadion na ul. Jiráskova 

od 18 hodin.

25. 5. sobota
33. TESLÁCKÝ ŠOTEK 
6.30 – 9.00 hod. vrátnice bývalé 

Tesly. KČT Tesla Jihlava – PĚŠÍ (12 – 
43 km), CYKLO (35 – 80 km).

25. 5. 
POHÁR VYSOČINY 
– soutěž v přesnosti seskoku 
parašutistů
Letiště Henčov. 

26. 5. 
KRA JSKÝ PŘEBOR MUŽŮ 
A ŽEN
Pořadatel: Občanské sdružení „AT-

LETIKA “, www.atletikajihlava.cz

29. 5. 
28. POHÁDKOVÝ LES 
Start: 14.00 hod. park Heulos – 

Hrádeček. KČT Čeřínek Jihlava  - PĚ-
ŠÍ, trasa 3 km.

5. 5. v 8.00
VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU
Ukázky odchytu ptáků a kroužko-

vání, soutěž pro děti a procházka cca 
5 km krásnou jarní přírodou. Sraz v 
8.00 h na křižovatce ulic Smrčenská a 
Slavíčkova (kousek od zastávky auto-
busu MHD č. 5)

S sebou dalekohled, svačinu, dob-
rou obuv. Povede: Bára Kolmanová 
(tel. 606 885 091), Filip Hruška (tel. 
733 185 793) a Miroslav Čutka (tel. 
737 717 460).

13. - 17. 5. 
ZOO ART
Již čtvrtý ročník sochařské dílny 

Střední umělecké školy grafi cké z Jih-
lavy. V průběhu celého týdne budou 
moci návštěvníci zoologické zahrady 
sledovat, jak se kmeny stromů mění v 
rukou mladých umělců ve zvířecí so-
chy.

14. 5. v 19.00
HISTORICKÁ ŽIVÁ JIHLAVA 
- večer první na téma „Mýty 
a pověsti o založení Jihlavy“ 
Radniční pivovar - klubová scéna. 

Pro všechny milovníky jihlavské his-
torie jsme připravili cyklus 4 netra-
dičních tematických večerů. Multi-
žánrové večery budou v duchu dobo-
vé atmosféry, divadla, hudby, besed a 
diskuzí. 

17. 5. od 8.00
MÁJOVÝ JARMARK
Masarykovo náměstí.

20. 5. v 9.30
SVĚTLO PRO AIDS 2013
Akce, jejímž smyslem je vzpome-

nout oběti AIDS, vyjádřit solidaritu 
s HIV pozitivními a varovat všechny 
ostatní, aby se nestali příštími oběťmi.

Kino Dukla 9.30 beseda s HIV pozi-
tivní osobou

Poradna AIDS 20. - 24. 5. 2013, 
Dům zdraví, Vrchlického 57 (3. pa-
tro) - zdarma testování na HIV pro-
tilátky. Pořádá Zdravé město Jihlava, 
www.jihlava.cz

23. 5. od 7.30 - 17.00
FARMÁŘSKÉ TRHY
Masarykovo náměstí.

24. 5. 
MUZEJNÍ A GALERIJNÍ NOC 
2013 - Muzeum Vysočiny
aneb do muzea v netradiční čas - 

přednášky, komentované prohlídky 
doplněné vstupy s úryvky z muzikálu 
Noc na Karlštejně. Akci zakončí oh-
ňová show na Masarykově náměstí. 

24. 5. 
MUZEJNÍ A GALERIJNÍ NOC 
V JIHLAVĚ 2013 - OGV
Světlo na výstavě výtvarného umění 

hraje velmi důležitou roli. Stejně tak 
celková atmosféra prostředí a naše 
vnitřní vyladění.

Program galerijní noci:
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, 

Komenského 10
od 17.00 - portrétování návštěvníků 

studenty Střední umělecké školy gra-
fi cké v Jihlavě

18.00 - 18.20 - skupina AD INFINI-
TUM o.s. - veršovaná interaktivní po-
hádka „Hledá se princezna“ - šermíř-
ská skupina z Polné předvede rytířské 
divadelní představení před budovou 
galerie

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, 
Masarykovo náměstí 24

17.00 - vernisáž výstavy „Antonín 
Hudeček“

od 18.00 - výtvarný workshop pro 
veřejnost k výstavě „Antonín Hu-
deček“ - kde si návštěvníci mohou 
rozvinout své výtvarné schopnosti v 
inspirativním prostředí uměleckých 
originálů z 19. století

19.00 - 19.30 - „Básně T.R.A.“ v 
podání Lukáše France a Libora Ha-
bermanna - autorský přednes básní 
refl ektujících vnímaní krajiny s hu-
debním doprovodem.

20.00 - 21.00 - SOLAR PLEXUS - 
koncert rakouské jazzové skupiny hra-
jící příjemnou kontemplativní hudbu. 
www.ogv.cz

24. 5. 
NOC KOSTELŮ
Kostel sv. Jakuba většího 
18.00 - 24.00  
Kostel sv. Jana Křtitele 17.00 - 19.00 
- program pro rodiny s dětmi 
Kostel Matky Boží, 17.00 - 22.00 
Kostel apoštola Pavla 18.00 -  23.00  
Kostel Povýšení sv. Kříže 
19.00 - 24.00
Na programu se podílí učitelé a žá-

ci ZUŠ, jihlavští historici, hudebníci a 
herci. V programu jsou i doprovodné 
výtvarné aktivity a výstavy pro všech-
ny věkové skupiny z různých kultur-
ních směrů. 

31. 5. v 9.00
DEN DĚTÍ V ZOO
Program nejen pro školáky zaměře-

ný na záchranu zvířat a přírody jiho-
východní Asie a problematiku palmo-
vého oleje. Začneme ve vzdělávacím 
centru PodpoVRCH a pokračovat 
budeme v africké vesnici Matongo.

31. 5. 
SVĚTOVÝ DEN BEZ TABÁKU.
Vyhlídková věž kostela sv. Jakuba 10 

- 13, 14 - 18 hodin.
Brána Matky Boží 9 – 16.30 hodin.
Vstup zdarma! Přijďte a podpořte 

zdravý život bez kouření!
Pořádá Zdravé město Jihlava.

2. 5. v 18.00
SEVERNÍ KOREA OČIMA 
LEOŠE CÁSKA 
Ředitel nadačního fondu Nehemia, 

který tuto zemi navštívil za účelem 
humanitární pomoci. Sál Centra mul-
tikulturního vzdělávání, Masarykovo 
nám, 34. Vstupné 50 Kč.

15. 5. v 17.00
PŘEJMENOVÁNÍ MÍSTNÍCH 
JMEN NĚMECKÝCH OBCÍ 
PO ROCE 1945

Přednáší prof. PhDr. Milan Hlavač-
ka, CSc. a Mgr. Jiří Jelínek.

Muzeum Vysočiny.

15. 5. v 18.00
Cestovatelské promítání 
- NORSKO
Přednáška v posluchárně P3 Vyso-

ké školy polytechnické Jihlava. Vstup 
zdarma.

18. 5. v 17.00
APOLLO: VELKÉ SNY 
A TVRDÁ REALITA
Přednáší Ing. Tomáš Přibyl, přední 

český popularizátor kosmonautiky. 
Muzeum Vysočiny.

25. května v 14.00 hodin - Kaliště u 
Humpolce

Pocta Gustavu Mahlerovi - setkání 
mládežnických dechových hudeb

MK Aigen bei Raabs „Seebsbach-
baum“, Milan Kubek - dirigent 

Dechový orchestr ZUŠ Gustava Ma-
hlera Humpolec, Josef Jirků - dirigent

13.00 - odjezd autobusu od hotelu 
Gustav Mahler.

31. května v 19.00 hodin - Masaryko-
vo náměstí

Koncert přes náměstí - Slavnostní 
otevření ZUŠ

2. června - Kaliště U Humpolce - 
slavnostní start v 10.00 hodin

Na kole po stopách 
Gustava Mahlera
Trasa: Kaliště u Humpolce - Jihlava 
8.30 odjezd autobusu z ul. Legioná-

řů, Jihlava
Ve spolupráci s Klubem českých tu-

ristů Jihlava.
6. června v 18.00 hodin - Dělnický 

dům Jihlava
Hudební mládí Jihlavy
Dvořák, Marini, Beethoven, Händel, 

Cohen
Malý smyčcový orchestr, Symfonický 

orchestr ZUŠ Jihlava
7. července -  Kaliště u Humpolce
Sázení růže do mahlerovského 
rosária
Vernisáž výstavy Mahlerovských do-

kumentů Waltera Labharta (Švýcar-
sko).

Předprodej: Turistické informač-
ní centrum, Masarykovo nám. 2, tel. 
567 167 158, Hotel Gustav Mahler, 
Křížová 4, tel. 567 320 501, DKO 
Jihlava, Tolstého 2, tel. 567 571 671. 
Sleva 50 % pro důchodce a studenty.

17. 5. v 18.00
STO ZVÍŘAT, SHIRO AME, 
MIG 21, ARCISKA ČÁNY
Páteční show před závodem 3. roč-

níku Jihlavská 24 MTB 2013 - Am-
fi teátr Heulos. Vstup v předprodeji 
200, na místě 250 Kč.

24. - 25. 5. v 18.00
NA ZDRA VÍ FEST
Areál letního kina Jihlava.
Benefi ční punk - rockový festival. 

Část výtěžku na Dětské oddělení ne-
mocnice Jihlava. Vstup: pátek 100, so-
bota 200, pá + so 250 Kč. 

Program: pátek od 18 hodin: AFT, 
ARCISKA ČÁNY, N.V.Ú., DUKLA 
VOZOVNA, VOLANT. 

Sobota od 13 hodin: VYPSANÁ FI-
XA, E! E, PLEXIS, LENIWIEC, TO-
TÁLNÍ NASAZENÍ, V.T.MARVIN, 
APPLE JUICE, ŽUFAN, OU!KEY 

Aft er párty v clubu Xanadu - oh-
ňová show Novusorigo, vystoupení 
gymnastek.

Přednášky
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