
Ján
Tinka

Evropský týden mobility
16. – 22. září

(více na str. 21)

Den otevřených dveří 
památek

14. září
(více na str. 12 a 13)

Jednání městského 
zastupitelstva
18. září od 13.00

v jednacím sále magistrátu.

Jednání je přenášeno 
on-line na webu města.

ŠKOLNÍ prázdniny a dovolené jsou pryč a školáčci začnou plnit svoje povinnosti. Prvňáčci zatím neví, co je čeká, ti starší již 
vědí. Učitelé jihlavských ZŠ a MŠ jsou připraveni.  Ilustrační foto: archiv MMJ

Nový školní rok začíná
Po krásných prázdninách, plných 

slunce a nezapomenutelných zážit-
ků, se opět otevřou dveře škol, začí-
ná nový školní rok. 

„Nejvíce se jistě těší naši prvňáčci, 
kterých letos v Jihlavě nastoupí 622, 
je to o 47 dětí více než v minulém škol-
ním roce,“ řekl vedoucí odboru škol-
ství, kultury a tělovýchovy Tomáš 
Koukal. Čekají již na ně vyzdobené 
třídy a hodné paní učitelky, noví ka-
marádi. 

Do šesti přípravných tříd nastou-
pí 108 dětí. V letošním školním 
roce bude navštěvovat jihlavské 
základní školy celkem 4.511 žáků, 
z toho 867 žáků dojíždí z okolních 
obcí. 

„V poslední době v důsledku demo-
grafi ckého vývoje dochází k mírnému 
nárůstu počtu žáků základních škol, 
nemusíme se však obávat nedostatku 
kapacit – naše základní školy jsou nyní 
využity na 70,7 %, a tudíž disponujeme 
dostatečným počtem míst,“ doplnil in-
formaci Koukal.

Nový školní rok začíná i pro před-
školáky. Do mateřských školek, zři-
zovaných městem Jihlava, nastoupí 
v září poprvé 518 dětí. Celkem je za-
psáno k 1. 9. 2013 do 21 městských 
mateřských školek 1.710 dětí. Je to 
historicky nejvyšší počet dětí navště-
vujících mateřské školy v Jihlavě.

Budovy škol prošly během prázd-
nin nezbytnými opravami a malo-

váním. Opravy většího rozsahu pro-
běhly v základních školách Kollárova 
a Demlova, kde byla provedena vý-
měna oken a dokončuje se zateplení 
budov. Také objekt bazénu při zá-
kladní škole Demlova byl zateplen a 
byla provedena oprava podlahy bazé-
nového ochozu, zahájení provozu se 
předpokládá od ledna 2014. 

Nesmíme opomenout ani zájmové 
vzdělávání – Dům dětí a mládeže Ji-
hlava se dočká rekonstrukce dolní bu-
dovy na Brněnské, která započne na 
podzim letošního roku a měla by být 
dokončena v únoru 2015. V rámci re-
konstrukce prostor stávajícího objektu 
bude provedena i jeho nástavba a také 
přístavba tanečního sálu.  -lm-

Další způsob pomoci spotřebitelům se otevře v Jihla-
vě. Od začátku září bude v Jihlavě veřejnosti k dispozici 
nová poradna pro spotřebitele. Služba bude k dispozici 
v budově živnostenského úřadu v Jihlavě v Třebízského 
ulici každé pondělí od 10.00 do 15.00 hodin. 

Kancelář bude zajišťovat poradenskou činnost v oblas-
tech reklamace - jak správně reklamovat, jak odstoupit 
od smlouvy, jak řešit nájemní vztahy, jak má vypadat ná-
jemní smlouva, jaká jsou práva a povinnosti nájemníků 
a pronajímatelů, otázky podnájmu, jak ukončit nájemní 
smlouvu. Poskytovat bude rady i v oblasti fi nancí - spo-
třebitelské úvěry, jak se bránit lichvářům, na co si dávat 
pozor při jednání v bankách a pojišťovnách, jak se nedo-
stat do dluhové pasti, poradna pomůže i v záležitostech 
tzv. distančních smluv a smluv mimo provozovnu - před-
váděcí akce, podomní prodej, prodej na ulici, e-shopy či 
smlouvy uzavřené po telefonu. 

Spotřebitelská poradna poskytuje informace a rady ta-
ké v oblastech jako exekuce a insolvence, potraviny, zdra-
votnictví, telekomunikace, energie, cestování, sociální a 
rodinněprávní poradenství.

Poradnu bude provozovat Sdružení obrany spotřebite-
lů – Asociace (SOS – Asociace), konkrétně JUDr. Zdeň-
ka Vejválková. Jedná se o nevládní neziskovou organiza-
ci, která bude služby pro spotřebitele zajišťovat zdarma. 
SOS – Asociace může spotřebitele zastupovat i před sou-
dy a institucemi. 

Spotřebitelská poradna není jediný způsob, kterým 
jihlavská radnice pomáhá občanům s nástrahami ne-
kalých obchodnických praktik. Jihlavští radní před 
nedávnem schválili nový tržní řád, kterým se omezil 
pouliční a podomní prodej, radnice také zajišťuje dis-
tribuci brožurek Jak nespadnout do pasti s radami pro 
spotřebitele. -rt-

Poradna pro spotřebitele pomáhá zdarma

Chodníky a přechody
Ve druhém prázdninovém měsíci 

bylo možno pozorovat dělníky, pra-
cující na úpravách chodníků a pře-
chodů pro chodce. Zeptali jsme se 
proto vedoucího odboru dopravy Já-
na Tinky na důvody těchto iniciativ.

U městského nádraží byla do-
končena výstavba nových semafo-
rů, ale dosud nejsou v činosti. Kdy 
budou uvedeny do provozu?

Křižovatka u městského náraží byla 
osazena semafory v rámci nulté eta-
py výstavby dopravního terminálu. 
Semafory zatím nejsou uvedeny do 
provozu, ale jsou vyzkoušené a vy-
pnuté. S uvedením do provozu počí-
táme v okamžiku, kdy k městskému 
nádraží začne jezdit MHD.

Kdy to bude?
Zhruba za rok. Semafory budou 

hlavně kvůli autobusům a jejich bez-
pečnému vyjetí. Zatím jejich zapnutí 
provoz nevyžaduje, vznikla by zby-
tečná prodleva. Semafory jsou vy-
zkoušené a zkoordinované s křižo-
vatkou pod Teslou.

Připravuje se také nový světelně 
řízený přechod…

Ano. Na ul. Komenského směrem 
k parku na náměstí Svobody. Dosa-
vadní přechod byl dlouhý a nebez-
pečný. Těmito úpravami reagujeme 
na výzvu Policie ČR, abychom po-
stupně odstraňovali nebezpečné pře-
chody. Řešíme to budováním ostrův-
ků pro chodce a novým nasvícením 
přechodů. Hodláme dodržet termín 
u tohoto přechodu na Komenského 
ulici.  (Pokračování na str. 3)



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

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:
   

64
58

122
48
33
81

41
-

34
4

171
Město Jihlava má k 31. 7. 2013 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  50.300 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci červenec 2013
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V sobotu 10. srpna obletěla republiku 
nečekaná zpráva. Po dlouhé nemoci ve 
věku 53 let zemřel porevoluční starosta 
Jihlavy, první hejtman Kraje Vysočina 
a bývalý prezident Nejvyššího kontrol-
ního úřadu Ing. František Dohnal. 

František Dohnal byl zvolen sta-
rostou města 12. září 1991, ve funk-
ci setrval do 26. listopadu 1998. Na 
tuto pozici nastoupil ve svých 31 le-
tech, byl nejmladším starostou měs-
ta v jeho porevoluční historii. Vy-
konával také funkci předsedy Svazu 
měst a obcí ČR. 

V roce 2000 byl zvolen prvním 
hejtmanem nově vzniklého Kraje 
Vysočina, tehdy Jihlavského kraje. 
Od roku 2004 zastával post prvního 
náměstka hejtmana, v roce 2005 se 
stal prezidentem Nejvyššího kont-
rolního úřadu. V roce 2012 musel 
místo prezidenta opustit, odmítl vy-
dat kontrolnímu orgánu Sněmovny 
podklady umožňující audit hospo-
daření NKÚ s tím, že prověrka by 
narušila nezávislost úřadu. 

Ode dne úmrtí byl na jihlavské rad-
nici černý prapor, ve vstupu do radni-
ce bylo zřízeno pietní místo. Vedení 
města v čele s primátorem Jaroslavem 
Vymazalem a řadou bývalých kolegů, 
kteří s Františkem Dohnalem na rad-
nici spolupracovali, se zúčastnilo také 
pohřbu, který proběhl v Nové Říši, 
k hrobu někdejšího starosty položili 
zástupci města květiny. 

„Jeho role v porevolučním vývoji by-
la zásadní. Nebylo snadné vést město v 
době plné změn, bez jasných zákonných 
pravidel. Je k zamyšlení, jak by si dnes 
stála Jihlava, kdyby František Dohnal 
nepodpořil a neprosadil příchod fi rmy 
Bosch, největšího zaměstnavatele v kra-
ji, o stovkách dalších pracovních míst v 
navazujících oborech nemluvě. Nemálo 
lidí jeho kroky kritizovalo a odmítalo, 
jeho vize však byla správná a dnes z ní 
město profi tuje,“ připomněl jeden z vý-
znamných počinů Františka Dohnala 
primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal.

 -tz-

Zemřel František Dohnal

František Dohnal
 Repro: archiv MMJ

U Staré plovárny v Jihlavě je nová 
naučná stezka, kterou zde vybudoval 
Magistrát města Jihlavy. 

Oblíbené místo vycházek je oboha-
ceno o deset panelů po obvodu ná-
drže s informacemi o místě samot-
ném, o živočiších a rostlinách, které 
jsou zde k vidění atp. Pomyslným 
průvodcem stezkou je na každém 
panelu sova. 

„Ke staré plovárně to není daleko z 
lesoparku Heulos a ze zoologické za-
hrady, třeba si sem někdo protáhne 
procházku a něco nového se tu dozví,“ 
zve ke Staré plovárně vedoucí od-
boru životního prostředí Katarína 
Ruschková.

Naučnou stezku připravili pracov-
níci odboru životního prostředí ve 

spolupráci s Českým svazem ochrán-
ců přírody. Celkové náklady na vy-
tvoření naučné stezky jsou asi 140 
tisíc korun, které město uhradilo z 
ekologického fondu. 

Deset témat naučné stezky u Staré 
plovárny:

Stará plovárna 
budky a polobudky 
obojživelníci a plazi 
stromy a keře 
savci 
houby 
hmyz 
rostliny 
ptáci 
doupné stromy 

 -rt,lm-

Sova provází návštěvníky 
kolem Staré plovárny

INFORMAČNÍ panely pro návštěvníky naučné stezky u Staré plovárny.
 Foto: archiv MMJ

Další měsíc snahy radnice i práv-
ních zástupců města nemá kýžený 
výsledek a Svaz vodovodů a kana-
lizací Jihlavsko (SVAK) dál drží ve 
svých rukou vodohospodářský ma-
jetek města Jihlavy. To i přes slib sa-
motných představitelů svazku, že 
majetek postupně vydají do konce 
července. Dosud se tak nestalo.

V červnu podala Jihlava ke Krajské-
mu úřadu Kraje Vysočina dva návrhy 
na zahájení správního řízení, jeden 
na vydání majetku s právem hos-
podaření (v ceně asi 341 mil. Kč), 
druhý na určení vlastnictví a vydá-
ní vloženého majetku (v ceně asi 85 
mil. Kč). Ač se řízení vede o vydání a 
o vlastnictví, nikoliv o provozování, 
na poslední chvíli se do řízení zapojil 
dosavadní provozovatel, Vodárenská 
akciová společnost, a. s. (VAS). 

„Domníváme se, že se tak VAS za-
chovala ze zištných zájmů, neboť se 
obává, že by v případě vydání majet-
ku SVAKem zpět městu přišla o zisk, 

SVAK dluží 11 milionů, peníze nepřišly 
který jí provozování přináší,“ komen-
toval aktuální události v boji o navrá-
cení majetku Jihlavě právní zástupce 
města Miroslav Šianský. 

Další událostí ve sporu bylo roz-
hodnutí okresního soudu v Jihlavě, 
že SVAK musí uhradit městu více 
než 11,3 milionu korun, které získal 
od VAS jako nájemné z vodohospo-
dářské infrastruktury Jihlavy za obdo-
bí únor až duben 2013. Do doby zá-
věrky Novin jihlavské radnice nebylo 
známo, zda SVAK proti tomuto kro-
ku u soudu podal odpor, ale předseda 

SVAKu Jiří Vlach tento krok v médi-
ích avizoval. Jisté však je, že peníze na 
účet města dosud nedorazily.

Předseda Vlach se v uplynulých 
týdnech v médiích pokoušel zpo-
chybnit kroky Jihlavy, když tvrdil, 
že Jihlava svůj majetek ve skuteč-
nosti převzít nechce, protože by ho 
nemohla provozovat. „To je další lež 
jako věž. Jihlava založila obchodní 
společnost Jihlavské vodovody a kana-
lizace, která si podala žádost ke kraj-
skému úřadu o povolení k provozová-
ní vodovodů a kanalizací. Ironií je, že 

krajský úřad povolení odmítl vydat 
s odůvodněním, že vodovody a kanali-
zace provozuje VAS. Je to tedy přesně 
naopak, než předseda Vlach tvrdí. Ji-
hlava by vodohospodářskou infr astruk-
turu ráda provozovala, ale VAS se toho 
zuby nehty drží. Motivy jsou asi všem 
jasné,“ poznamenal právník Miroslav 
Šianský. Jihlavští občané tak dál pla-
tí nemalé vodné a stočné organiza-
ci, která na majetek nemá právo a de 
facto jej už ani nespravuje. 

SVAK měl podle svých stanov i 
rozhodnutí vlastní valné hromady ze 
dne 4. 12. 2012 majetek Jihlavě vy-
dat k 31. březnu 2013, dosud se tak 
ale nestalo.  -rt-

ZALÉVALA SE ZELEŇ. Nejen centrum města bylo v uplynulém měsíci potřeba 
kropit. Parno bylo zničující i pro městskou zeleň, a tak došlo na zálivky tam, kde 
bylo potřeba. Foto: archiv MMJ

Červencová vedra ve městě
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Jihlavská radnice nechala zrenovo-
vat křížek nedaleko Heroltic. 

„Z původního kříže mnoho nezby-
lo, nicméně podle ozdobných prv-
ků na soklu se podařilo určit, že šlo 
s největší pravděpodobností o dílo 
z druhé poloviny 19. století s prvky 
charakteristickými pro novogotiku. 
Motivy jsme pak použili při mode-
lování nového kříže,“ uvedl sochař 
Otakar Marcin ml., který s kolegou 
Janem Miklicou na obnově křížku 
pracoval. 

Kříž dnes stojí daleko uprostřed 
pole skrytý pod větvemi mohutného 
osamělého dubu, původně ale stál na 
křižovatce bývalých cest do Jihlavy, 
Polné a Havlíčkova Brodu. „Skuteč-
ně zde cesty vedly, s rozvojem silniční 
sítě a také následkem kolektivizace ale 
staré cesty zanikly a je zde pole,“ uve-
dl historik a jihlavský radní Zdeněk 
Jaroš. 

„První práce na obnově křížku za-
čaly v červenci, definitivně hotovo má 
být v říjnu, ale s největší pravděpo-
dobností bude dílo dokončeno před 
termínem,“ uvedl Ondřej Stránský 
z odboru správy realit. Celkové ná-
klady na navrácení křížku do pů-
vodního stavu včetně modelování, 
povrchových úprav, ošetření proti 
vlhkosti, výroby korpusu Krista z 
armovaného sklolaminátu, dopra-
vy, osazení, ad. jsou asi 180 tisíc 
korun. 

Jihlavská radnice v posledních 
letech nechala zrenovovat více po-
dobných míst, například křížek na 
vrchu Větrník, studánku a sochu 
na Skalce, Boží muka a kříž v Ko-
sově, sochu Madony s dítětem ve 
Strojírenské ulici nebo kapličku 
v Kosově.  -rt-

Obnovený kříž připomene 
křižovatku bývalých cest

SOCHAŘ Otakar Marcin ml. pracoval s kolegou Janem Miklicou na obnově křížku 
nedaleko Heroltic.  Foto: archiv MMJ

ČEŠTINA PRO UKRA JINU. Jihlava poslala do užhorodské základní školy 
T. G. Masaryka několik desítek učebnic českého jazyka. Čeština se tam od září 
začne vyučovat v jedné z nově opravených tříd. Jihlava se tím připojila k projektu 
Kraje Vysočina, Zakarpatské oblasti a partnerského města Užhorodu, kdy byla s 
celkovým nákladem asi 500 tisíc korun ve škole opravena třída, dodán nový ná-
bytek, interaktivní tabule a dalšími pomůcky pro výuku. Nové učebnice pro už-
horodské žáky si před odvozem prohlédl primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal a ve-
doucí oddělení vnějších vztahů Jana Petrůjová. Foto: archiv MMJ

České knížky pro Užhorod

Kino Dukla v Jihlavě připravuje od září program pro rodiče s malými dětmi. 
Jednou do měsíce se kino otevře právě těmto rodičům. 

S kočárkem můžete přijet a zaparkovat až ve foyer kina, kde si vezmete 
do sálu vše, co bude váš nejmenší potřebovat, a vyrazíte na fi lm. Pracov-
níci kina kočárky pohlídají a pro děti bude v sále připraven dětský kobe-
rec s hračkami dole pod plátnem. Rodiče se tak mohou dívat na fi lm, který 
poběží se sníženou hlasitostí, a přitom mohou po očku sledovat, jak se ba-
tolí jejich dítko – v sále bude přítmí. Ve foyer také funguje bar a vy se tak 
můžete věnovat koukání na fi lm anebo třeba tichému rozhovoru s přáteli. 
První projekce nového projektu BABY BIO proběhne 10. září odpoledne. 
Bližší informace naleznete na tištěných programech a na webových strán-
kách kina www.kinodukla.cz. -lm-

Projekce pro rodiče s batolaty

Jihlava chce svým obyvatelům zpro-
středkovat levnější energie. 

Občané se budou moci zapojit do 
tzv. elektronické aukce, která jim 
může přinést úspory na účtech za 
elektřinu a zemní plyn. 

„Samo město tohoto nástroje využívá. 
Ukázalo se, že zájem o e-aukci mají ta-
ké občané, jejichž žádostem jsme vyho-
věli. Jsme zvědavi, jakou bude mít akce 
nakonec odezvu,“ řekl k novince pri-
mátor Jaroslav Vymazal.

Každé pondělí a středu od 16. zá-
ří do 14. října v době od 14.00 do 

17.00 hodiny budou připraveni pra-
covníci společnosti eCENTRE in-
formovat a zapojit občany do aukce. 
Jejich zázemí bude v historické rad-
nici v přízemí, ve stejném vchodu ja-
ko prodej jízdného MHD. 

Během září se na webu města obje-
ví veškeré potřebné dokumenty, kte-
ré si můžou zájemci o levnější ener-
gii předem v klidu nastudovat.

 -rt-

Na radnici pro levnější proud

pondělí, středa od 16. září 
do 14. října – od 14.00 do 17.00

Chodníky a přechody
(Dokončení ze str. 1)
Kde ještě vzniknou podobné 

bezpečné přechody pro chodce?
Máme naplánováno dalších osm  

přechodů, které budou nově nasvět-
leny.

Další opravy můžeme vidět v Ji-
hlavě na chodnících…

Letos opravujeme poměrně hodně 
chodníků a s nimi souvisejících vo-
zovek. Mohu namátkově připome-
nout chodníky u hřbitova, na ulici 
Mahenova, na Telečské, u městské-
ho nádraží, u vysoké školy, na uli-
ci Kainarova, Vrchlického a dalších 
místech ve městě. Máme také uvol-
něný necelý milion z rozpočtu města 
na opravu schodů ve městě.

Kde například?
Je to ulice Erbenova, Hamerníko-

va, Riegrova a další. Využíváme po-
znatků občanů i našich průzkumů a 
budeme postupně tato polorozpadlá 
schodiště opravovat.

Dlouhá zima se podepsala také 
hodně na stavu městských komu-
nikací. Jak jste na tom s opravami?

Bohužel některé opravy musíme 
dělat jenom částečně. Je to proto, že 
kompletní opravě brání stav měst-
ské kanalizace, která je v havarijním 
stavu. Příkladem je ulice Mahenova, 
kde nemůžeme na opravu vozovky 
pustit těžká vozidla, protože hrozí 
propadnutí kanalizace.

Jinde jsme naopak postupova-
li komplexně. Například Pávov-
ský most je po opravě opatřen no-
vým asfaltovým najížděcím pásem 
z obou stran. 

Je totiž prokázáno, že pokud ná-
kladní automobil vjíždí na oprave-
ný most a nejsou jeho nápravy ještě 
zklidněny najížděcím pásem, vibrace 
se přenášejí ještě nějakou dobu na 
vozovku a ta se nadměrně poškozuje. 
A opravy mostů jsou velmi drahé. 

 -lm-
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Jindřich Klega: Henčovská skládka 
bude sloužit ještě nejméně pět let

S pracovníky Služeb města Jihlavy 
(SMJ) a jejich technikou se setká-
váme každý den například při úkli-
du města. V parných dnech jsou vi-
dět v ulicích krajského města více, 
protože plní určitá specifi ka. Nejen 
o nich, ale i o další činnosti fi rmy 
jsme si povídali s jednatelem Jindři-
chem Klegou.

Jihlavu postihla v srpnu silná 
vedra a bouřky. V ulicích města 
byly během největších veder vidět 
kropící vozy...

V centrech měst je obvykle vyš-
ší teplota než v okrajových částech, 
proto v horku nejvíce trpí všichni, 
kdo v centru musí pobývat. Magis-
trát města si nás objednává pro zmír-
nění projevů vysokých teplot, aby-
chom ulice v centru kropili vodou. 

Kolik a  kde se na to brala voda? 
Kolik to stálo? Slyšeli jsme názory, 
že takové opatření není příliš 
účinné? 

Cisterny se doplňují vodou z od-
běrného místa pod Jánským kopeč-
kem. Jeden den kropení stojí zhruba 
3 tisíce korun bez DPH a rozstříká 
se při něm cca 240 hektolitrů užit-
kové vody. Tato opatření jsou krát-
kodobě účinná. V letošním parném 
létě jsme kropili 12krát. 

Druhou stranou veder jsou 
bouřky a s nimi výpadky proudu. 
Co z toho plyne pro vaše pracov-
níky?

Vysoké teploty bývají doprovázeny 
silnými bouřkami a užili jsme si jich 
zejména na přelomu července a srp-
na. Pro tyto případy držíme pohoto-
vost a naši pracovníci tak zažili ně-
kolik perných nocí při odstraňování 
následků bouřek. 

Vlivem atmosférických výbojů vy-
padly celé větve veřejného osvětle-
ní, některá svítidla byla zkroucená a 
u některých byly rozbity kryty. Ty-
to škody jsou hrazeny námi v rámci 
údržby. 

Větší škody na veřejném osvětlení 
napáchal nárazový vítr, který lámal 
větve i celé stromy a došlo tím k po-
škození elektrického vedení. Stalo se 
tak například u psychiatrické léčebny, 
na Sasově, na Borovině, Na Bělidle. 
Tyto škody přesahují 60 tisíc korun a 
hradí je statutární město Jihlava.

Stromy padaly i na komunikacích 
směr Kosov, Vysoká, Popice, Hen-
čov a Polná. Tady zasahovali hasiči, 
aby byla obnovena sjízdnost silnic 
v majetku města. 

Přímo v Jihlavě došlo vlivem silné-
ho deště ke vzniku několika malých 
jezer, protože se ucpaly kanály. Příči-
nou byla neuklizená posekaná tráva, 
větve z ostříhaných keřů a jiný nepo-
řádek, který nechali majitelé pozem-
ků na volné ploše. Tady lze demon-
strovat, že úklidem zelených ploch 
se dá předejít rozsáhlým následkům.   

Pojďme na úklid. SMJ zajišťují 
prostranství v Malém Heulose pro 
akce, jakými byl například Vyso-
čina Fest. Co to obnáší? 

Máme radost, že areál letního ki-
na žije a oblíbili si ho jak pořadatelé 
rozmanitých akcí, tak i diváci. Na-
mátkou uvedu koncert skupiny Di-
voký Bill, 24 MTB – mezinárodní 
závod horských kol, Vysočina Fest 
a mnoho dalších. 

Nejdůležitější při konání těchto 
akcí je příprava – domluvit, jakou 
má pořadatel představu, vyjít mu 
všemožně vstříc a hlavně mu pos-
kytnout kvalitní servis. Všichni or-
ganizátoři svou akci velmi prožívají 
a věnují se jí naplno. Tak třeba při 
Vysočina Festu jeden z nejvyšších 
manažerů po areálu jezdil osobně 
s vysokozdvižným vozíkem a záso-
boval své provozy. 

No a diváckou úspěšnost podpoři-
lo i počasí, což je důležitý činitel.

Pořadatelé akcí si spolupráci s v ámi 
pochvalovali...

Hledišti letního kina navíc prospě-
lo, že na jaře byla zbourána část staré 
promítací kabiny.

Příští rok se bude opravovat stadi-
on Na Stoupách, a tak uvidíme, zda 
to nebude mít negativní vliv na pořá-
dání akcí. Dojde totiž i k rekonstruk-
ci příjezdové cesty k areálu.

Při úklidu Jihlavy můžeme vidět 
v provozu pojízdný vysavač... 

Pro úklid městské památkové re-
zervace máme dva pojízdné elektric-
ké vysavače, kterým říkáme Ufoun-
ci. Jejich účinnost je vysoká, seberou 
i malou PET láhev. Problémy jsou 
tehdy, když se porouchají. 

Vodní ráj v parných dnech před-
stavuje jakýsi pupek Jihlavy. Ale 
začátek léta byl chladný. Jak tedy 
vypadají vaše prognózy a jaké akce 
se ještě chystají? Kdy bude rekon-
strukce vnitřku a kdy zavřete? 

Začnu sportovním areálem Evžena 
Rošického. Tam je již po odstávce a 
při ní bylo mimo jiné upraveno so-

ciální zařízení v prostoru dámských 
šaten tak, aby vyhovovala sprcha i 
záchod imobilním občanům. Do 
1. 9. 2013 máme letní provoz pro ve-
řejnost od 10 do 18 hodin.

Sezóna ve Vodním ráji byla dobrá, 
a to díky pěknému počasí. Venkov-
ní část navštívilo zatím 52.637 lidí, 
což je zhruba o 4.000 více než vlo-
ni. Rekordní návštěva byla v neděli 
28. července, kdy se na travnatých 
plochách vystřídalo na 3.000 ná-
vštěvníků. 

Zajímavá akce se konala den před-
tím. České a slovenské reprezentant-
ky v páce si chtěly změřit síly a ob-
rátily se na nás. Vzniklo tak veřejné 
klání, kdy se přetlačovaly sportov-
kyně s diváky obého pohlaví. Byla to 
skvělá zábava s moderátorem a sílu si 
změřil i náš plyšový maskot – med-
vídek mýval. 

Odstávka Vodního ráje bude letos 
od 23. 9. do 18. 10. a bude při ní vy-
měněna vzduchotechnika v bazéno-
vé hale za cca 2 miliony korun.

No a na co se ještě těšíme, je roz-
loučení s prázdninami v sobotu 31. 8. 
2013, kdy mimo soutěží pro děti bu-
de opět zvolena Miss Vodní ráj.

Veřejností nyní obecně „hýbe“ 
výstavba spalovny – ZEVA. S tím 
souvisí i sběr a třídění odpadu. Jak 
se situace vyvíjí? 

Nechci teď hodnotit separovaný 
odpad, do konce roku je ještě daleko. 
Ale rýsují se dva zajímavé trendy – 
občané si kupují méně nealkoholic-
kých nápojů v PET lahvích, a oproti 
tomu roste množství odevzdávaných 
hnědých plastových obalů na pivo. 

Sběrný dvůr na Rantířovské ulici 
nám funguje velice dobře a za loňský 
rok tam bylo 8.696 občany odevzdá-
no 4.436 kusů elektrozařízení, 1.376 
pneumatik a dalších 245 tun odpadů. 

V letošním roce otevřeme další 
sběrný dvůr, a to v Brtnické ulici, a 
ten bude o něco větší. 

Na všech sběrných dvorech mo-
hou obyvatelé Jihlavy odevzdávat 
i bioodpad, což je dobrá zpráva pro 
ty, kteří neví, co s trávou, listím, pa-
daným ovocem apod.

Ale jedna věc mne velice mrzí. Po-
čet míst, kam jihlavský občan může 
zdarma odevzdat svůj odpad stou-
pá, ale množství odpadů na černých 
skládkách úměrně tomu neklesá. Je 
to prostě v lidech a jejich výchově. 
Zřejmě na ně musí být větší přís-
nost, aby měli strach odkládat odpad 
tam, kam nepatří, jiné východisko 
nevidím.  

Jak se plní skládka Henčov? Kdy 
bude vyčerpána její kapacita? 

Skládka se nám plní letos o ně-
co pomaleji. Komunální odpad od 
občanů je zhruba na stejné úrovni, 
ale klesá odpad průmyslový a sta-
vební. Myslíme si, že je to způso-
beno recesí. 

Ke kapacitě skládky se mohu vy-
jádřit jen tak, že příští rok budeme 
stavět další etapu, která nám zajistí 
životnost na dalších 4–5 let. Samo-
zřejmě máme další plány, ale je před-
časné o nich hovořit. 

Jak se zachytávají odpadní vody 
a co poletování papírů při silných 
větrech. Lítá to do Henčova?

Odpadní vody jsou převážně tvoře-
ny dešťovými srážkami, které spad-
nou do odkryté části skládky. Tyto 
vody rozstřikujeme, tím se částečně 
odpaří, a zbytek odvezeme na čistič-
ku odpadních vod. Aktuálně to dělá 
méně než 2.000 kubických metrů 
odpadní vody. Vděčíme za to i příz-
nivému počasí.

Úlety ze skládky se snažíme mi-
nimalizovat. Letos jsme zakoupili 
mobilní záchytné sítě a ohraničuje-
me jimi odkrytou část skládky. Ale 
i přes všechna opatření se někdy 
stane, že vzdušný vír nám zejména 
igelity odnese. Proto 2x ročně or-
ganizujeme brigády s mysliveckým 
sdružením na jejich sběr v okolí 
skládky.

Ještě nás zajímá použití LED 
svítidel ve veřejném osvětlení 
města…

Před třemi lety jsme osadili zku-
šebně 26 ks LED svítidel na ulici 
Tolstého o příkonu 90 W. Po jejich 
namontování muselo být jedno vy-
měněno, ale jinak dodnes fungují 
bez problémů. Nahradili jsme jimi 
sodíkové výbojky o příkonu 150 W. 

Při hodnocení provozu jsme spo-
lečně s magistrátem došli k závěru, 
že pořizovací cena nových LED sví-
tidel je zatím ještě pořád vysoká a 
nevyváží ji nižší spotřeba a vyšší spo-
lehlivost. 

V současné době je zpracována 
projektová dokumentace pro náhra-
du svítidel veřejného osvětlení na 
hlavních tazích města a v případě 
poskytnutí dotace by se nakoupila 
svítidla LED. Jednalo by se o ulice 
Brněnská, Jiráskova, Havlíčkova, Ro-
mana Havelky a Žižkova. 

 -lm-

JINDŘICH Klega, jednatel Služeb města Jihlavy Foto: Lubomír Maštera



STRANA     6 Aktuality NJR - ZÁŘÍ  2013

prodat volnou bytovou jednotku č. 394/7 ve  
4. NP domu Jarní 15 v Jihlavě, 4+1, 87,52 m2, min. 
kupní cena 600.000,- Kč

Výběrovým řízením formou dražby dne 2. 10. 
2013 s uzávěrkou žádostí dne 

30. 9. 2013 (v 17.00 hod.)

prodat nemovitosti: 
– objekt občanské vybavenosti č.p. 2938 v Jihlavě 
– Heleníně (budova býv. základní školy v Hele-
níně), ul. Hálkova or.č. 39 na pozemku p.č. 
305/2 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Helenín 
a pozemky p.č. 305/2, p.č. 306 – trvalý travní po-
rost v k.ú. Helenín, minimální kupní cena činí 3,5 
mil. Kč

– budovu bez č.p./č.ev. – občan. vybav. (budo-
va býv. urologie v areálu staré nemocnice 
v Jihlavě) na pozemku p.č. 3010 – zastavěná 
plocha a nádvoří s pozemky p.č. 3010, p.č. 
3011/2 – ostatní plocha, jiná plocha, dále s po-
zemkem p.č. 3011/3 – ostatní plocha, zeleň, dle 
v katastru nemovitostí dosud nezapsaného geo-
metrického plánu (GPL) č. 5687-18/2011 pro 
k.ú. Jihlava, a s pozemky p.č. 3007/19 – ostatní 
plocha, manipulační plocha, a p.č. 3007/1 – 
ostatní plocha, manipulační plocha, dle v katas-
tru nemovitostí dosud nezapsaného GPL č. 
6104-131/2012 pro k.ú. Jihlava, minimální 
kupní cena činí 12,5 mil. Kč

– objekt k bydlení č.p. 1271 v Jihlavě, ul. Benešova 
or.č. 32 na pozemku p.č. 2718 – zastavěná plocha 
a nádvoří a pozemek p.č. 2718 v k.ú. Jihlava, mini-
mální kupní cena činí 4 mil. Kč 

– budovy č.p. 82 v Jihlavě, ul. U Mincovny 
or.č. 6 na pozemku p.č. 119 – zastavěná plocha a 
nádvoří, č.p. 83 v Jihlavě, ul. U Mincovny or.č. 8 
na pozemku p.č. 120 – zastavěná plocha a nádvoří 
a pozemky p.č. 119 – zastavěná plocha a nádvoří, 
p.č. 120 – zastavěná plocha a nádvoří, minimální 
kupní cena činí 11 mil. Kč

prodat volné jednotky: 
– bytovou jednotku č. 1361/2 ve 2. NP domu 

Komenského 30 v Jihlavě, 2+1, 63,30 m2, min. 
KC 730.000,- Kč

– bytové jednotky v domě Matky Boží 28 
v Jihlavě:

č. 1246/2 ve 2. NP, 1+kk, 30,40 m2, min. KC 
220.000,- Kč

č. 1246/3 ve 2. NP, 2+1, 72,60 m2, min. KC 
750.000,- Kč

č. 1246/7 ve 3. NP, 1+kk, 42,20 m2, min. KC 
380.000,- Kč

č. 1246/8 ve 3. NP, 1+1, 67,40 m2, min. KC 
670.000,- Kč

- bytovou jednotku č. 56/1 v 1. NP domu Br-
něnská 5 v Jihlavě, 2+1, 62,20 m2, min. KC 
830.000,- Kč

– bytovou jednotku č. 50/4 ve 2. NP domu 
Brněnská 11 v Jihlavě, 1+1, 45,50 m2, min. KC 
480.000,- Kč

– bytovou jednotku č. 619/2 ve 2. NP domu 
Lazebnická 19 v Jihlavě, 1+1, 33,80 m2, min. KC 
430.000,- Kč 

– bytové jednotky v domě Úvoz 21 v Jihlavě:
č. 209/1 v 1. NP, 1+1, 37,20 m2, min. KC po slevě 

450.000,- Kč
č. 209/2 v 1. NP, 2+1, 62,40 m2, minimální KC 

po slevě 600.000,- Kč
č. 209/7 ve 2. NP, 1+1, 34,00 m2, min. KC po sle-

vě 500.000,- Kč
– bytové jednotky v domě U Hlavního nádraží 

11 v Jihlavě:
č. 2355/1 v 1. NP, 1+1, 33,00 m2, min. KC po slevě 

360.000,- Kč
č. 2355/3 ve 2. NP, 1+1, 28,10 m2, min. KC po slevě 

328.000,- Kč
– bytové jednotky v domě Lesní 2, 6 v Jihlavě – 

Heleníně:
č. 2939/3 ve 2. NP, 2+1, 53,30 m2, min. KC 

580.000,- Kč
č. 2939/4 ve 2. NP, 2+1, 51,70 m2, min. KC 

540.000,- Kč 
č. 2939/5 ve 3. NP, 3+1, 86,30 m2, min. KC 

790.000,- Kč
č. 2941/1 v 1. NP, 1+1, 48,30 m2, min. KC 

320.000,- Kč
č. 2941/2 v 1. NP, 1+1, 48,30 m2, min. KC 

440.000,- Kč
č. 2941/3 v 1. NP, 1+1, 43,50 m2, min. KC 

390.000,- Kč
č. 2941/4 v 1. NP, 1+1, 44,90 m2, min. KC 

360.000,- Kč
- bytovou jednotku č. 3654/12 v 5. NP domu 

Březinova 26 v Jihlavě, 3+1, 73,90 m2, min. KC 
po slevě 860.000,- Kč

– bytové jednotky v domě Jarní 11, 13, 15, 17 
v Jihlavě – Horním Kosově

č. 393/2, 1. NP, 1+1, 35,83 m2, min. KC 
360.000,- Kč

č. 394/3, 2. NP, 4+1, 87,52 m2, min. KC 
930.000,- Kč

č. 394/8, 4. NP, 3+1, 67,12 m2, min. KC 
780.000,- Kč

č. 395/1, 1. NP, 2+1, 55,82 m2, min. KC 
620.000,- Kč

– nebytovou jednotku č. 4789/2 (sklad) v 1. PP 
domu Seifertova 18 v Jihlavě, 13,70 m2, minimální 
kupní cena po slevě 30.000,- Kč

– nebytovou jednotku č. 1125/5 (prodejna) v 1. 
NP domu Mrštíkova 15 v Jihlavě, 31,80 m2, min. 
KC 150.000,- Kč

– nebytovou jednotku č. 619/3 (sklad) ve 2. NP 
domu Lazebnická 19 v Jihlavě, 10,60 m2, min. 
KC 24.000,- Kč

– nebytovou jednotku č. 163/1 (býv. klubovna) 
v 1. PP domu Srázná 34 v Jihlavě, 31,00 m2, min. 
KC 170.500,- Kč

– nebytovou jednotku č. 184/5 (sklad) v 1. NP 
domu Třebízského 10 v Jihlavě, 45,90 m2, min. 
KC 322.000,- Kč

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

Bližší informace je možné získat na www.jihlava.cz, příp. na tel. 567 167 278, 567 167 279, 567 167 281 nebo přímo na Majetkovém odboru 
Magistrátu města Jihlavy, 1. poschodí budovy magistrátu města, Hluboká 8, Jihlava.

Statutární město Jihlava si vyhrazuje právo změnit či doplnit tyto záměry, příp. od nich odstoupit.

Služby města Jihlavy (SMJ) roz-
místily v únoru tohoto roku držáky 
na pytlíky pro psí exkrementy. Jedna-
lo se o pilotní projekt, který probíhal 
ve spolupráci s odborem životního 
prostředí v Jihlavě. Držáky s pytlíky 
se umístily například na ulice Rantí-
řovská, S. K. Neumanna, Minoritské 
náměstí a také do parku nad jihlav-
ským tunelem. Společenství vlastní-
ků z domu Zimní 13 a 15 požádalo 

SMJ o možnost odkoupení těchto 
držáků s tím, že se budou o místo, 
kde bydlí, starat sami. „Chtěli bychom 
za tuto občanskou iniciativu poděko-
vat, protože je vidět, že některým lidem 
není lhostejné, jak vypadá životní pro-
středí kolem nás. Řada z nich je dokon-
ce ochotna na to přispět i ze svých sou-
kromých fi nančních prostředků,“ řekl 
mluvčí SMJ Martin Málek.

 -lm- 

Koupili si držáky na pytlíky
O tablet, mobilní telefon či foto-

aparát mohou do konce září soutě-
žit  účastníci klání „Sbírej a vyhraj!“ 
Do projektu je zapojen sběrný dvůr 
Rantířovská 5 a Havlíčkova 64. 

Loni každý občan Vysočiny spo-
lečnosti ASEKOL průměrně ode-
vzdal 2,01 kg vysloužilých elektro-
zařízení, což mimo jiné představuje 
například téměř 40 tisíc starých te-
levizorů a počítačových monitorů. 

Kraji Vysočina tak v pomyslném ce-
lostátním žebříčku sběru elektra pa-
tří druhé místo. 

Podrobná pravidla jsou k dispozici 
na stránce www.asekol.cz/cs/leve-
menu/regionalni-kampane/sav-vy-
socina.html.  -lm- 

Sběr elektra bude končit

Občan kraje × 2,01 kg elektro 
zařízení = 40 tisíc starých televizorů
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Plán udržitelné městské mobility – 6. díl 

Baterie nepatří 
do nepovolaných 
rukou ani do kontej-
nerů – jedná se 
o nebezpečný odpad!

Baterie je možno odevzdat: – ve školách v rámci  Recyklohraní
– na radnici u vstupu     z Hluboké ulice
– do červených kontejnerů– ve sběrných dvorech

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

Zkušenosti se SUMPem
Dnes se podíváme na pozitivní 

příklady, jak plánování městské 
udržitelné dopravy řeší ve měs-
tech různých velikostí především 
v zahraničí. 

Protože příkladů ze zahraničí je k dis-
pozici mnoho, rozhodli jsme se rozdě-
lit zahraniční zkušenosti do dvou dílů. 
Vyražme tedy společně na cestu za 
prázdninovým poznáním. Předchozí 
díly našeho miniseriálu jsou k dohle-
dání na webu města v sekci doprava.

Lille, Francie – 
Budování vize

V Lille začal proces rozvoje plánu 
udržitelné městské mobility (Plan 
de Déplacements Urbains) už v 90. 
letech, kdy probíhala velká vlna akti-
vit na obnovu měst. 

Nový terminál TGV vytvořil pří-
ležitost ke zřízení zcela nové čtvrti 
zvané Euralille, která také slouží jako 
mezinárodní, národní, regionální a 
místní uzel veřejné dopravy. Pláno-
vači měli vizi města, které je ekono-
micky silné, s mezinárodní prestiží. 
Obnova veřejných prostranství, kte-
rým v současné době dominuje do-
prava, hraje důležitou roli ve vytvá-
ření atraktivního města. 

Jednou ze vznesených strategic-
kých otázek byla volba mezi dalším 
rozvojem sítě metra a pozemní ve-
řejné dopravy (autobusy a tramva-
je). Město se rozhodlo pro rozvoj 
pozemní dopravy jako prostředku 

k restrukturalizaci, přepracování a 
předefi nování veřejných prostran-
ství.

Eindhoven, 
Nizozemí – Plánování 

zainteresovaných stran 
a zapojení občanů 

Město Eindhoven realizovalo pro-
jekt s aktivní účastí veřejnosti s ná-
zvem „Maak‘t mee!“ (volně přelože-
no: Spolupracovat!). 

Kampaň byla vypracována a schvá-
lena radou města v roce 2008, reali-
zace probíhala v následujících dvou 
letech. Mezi hlavními strategickými 
cíly projektu bylo zlepšení interak-
tivního řízení a posílení aktivní účas-
ti občanů na tvorbě plánů a konkrét-
ních opatření v jednotlivých částech 
města, ve čtvrti a okolí. Eindhoven 
realizoval široký výzkum za účas-
ti občanů ve spolupráci s vysokými 
školami a dalšími institucemi. 

Výsledky výzkumu ukazují, že do-
šlo k nárůstu počtu občanů, kteří se 
více zapojili do fungování komunity 
v důsledku tohoto projektu. 

Gent, Belgie – 
Informování 
veřejnosti

V roce 2007 město Gent s pěti dal-
šími partnery zahájilo projekt pře-
stavby hlavního vlakového nádraží, 
Gent Sint-Pieters a přilehlého okolí 
na obrovskou zastavěnou plochu se 
smíšeným využitím a dobrým inter-
modálním spojením. 

Projekt takovéto velikosti vyžado-
val dobrou strategii komunikace s 
veřejností, aby občané všechny tyto 
práce vstřícně přijali. 

Výsledkem toho bylo, že vznikl stá-
lý informační bod s mapami, video-
klipy a 3D modelem, pravidelným 
zpravodajem pro místní obyvatele, 
události ve školách a “kavárny pro 
dialog s lidmi” s cílem dát lidem 
možnost podrobně se k projektu vy-
jádřit. 

Dvakrát ročně je k návštěvě stave-
niště přizvána veřejnost. Při těchto 
příležitostech je 400 až 800 lidí po-
zváno do malých skupin, aby viděli 
práci zblízka a dozvěděli se více in-
formací od projektových partnerů a 
inženýrů.

Cambridgeshire, Velká 
Británie – Cíle a směry

Třetí Místní dopravní plán hrabství 
Cambridgeshire pro období 2011 – 
2026 defi nuje indikátory a cíle, které 
slouží k monitorování postupu smě-
rem k dosažení cílů plánu. 

Vybrané indikátory refl ektují otáz-
ky, které jsou nejdůležitější pro oblast 
Cambridgeshire, současně umožňují 
i srovnání s dalšími místními úřady v 
zemi. Místní dopravní plán obsahuje 
ilustrace, které objasňují vazby mezi 
záměry, cíli a dlouhodobými směry. 

Národní cíle v oblasti bezpečnosti 
silničního provozu z roku 2009 usi-
lovaly o snížení počtu usmrcených 
nebo vážně zraněných při silničních 
nehodách o 33 % do roku 2020. 

Odense, Dánsko – 
Komunikace se 

zainteresovanými 
stranami a s občany

Díky významnému úsilí komuni-
kovat svůj Plán dopravy a mobility 
směrem k občanům město Oden-
se konečně zvládlo uzavřít pro auta 
dvě hlavní cesty – což bylo předtím 
zastaveno kvůli obavám veřejnosti z 
vytlačené dopravy. 

V roce 2007 město zapojilo co nej-
širší okruh zainteresovaných stran 
(nejen místní obyvatele, ale i mnoho 
různých skupin z celého města).

Dle podkladů magistrátu 
zpracoval -lm-
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MOBILNÍ SVOZY PODZIM 2013 
Sběr ŽELEZA, OBJEMNÉHO a NEBEZPEČNÉHO odpadu a odpadu ze ZELENĚ

STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA zabezpečí bezplatný sběr pro občany města prostřednictvím společnosti
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.

TERMÍNY A LOKALITY

7.9. Objemný odpad a železo 8:00–12:45 14.9. Objemný odpad a železo 8:00–12:45

POPICE (náves) (8:00–8:35) ZBORNÁ (náves)                                                                   (8:00–8:35)

VYSOKÁ (konečná MHD) (8:50–9:25) POD ROZHLEDNOU (zast. MHD) (8:50–9:25)

PÍSTOV !!! Svoz JEN NEBEZPEČNÉHO ODPADU !!! (9:40–10:15) 5.KVĚTNA x SMRČENSKÁ                                                 (9:40–10:15)

BRATŘÍ ČAPKŮ x SEIFERTOVA                                     (10:30–11:05) 8.BŘEZNA (fi tcentrum)                                                         (10:30–11:05)

U HŘBITOVA 42 (11:20–11:55) SLAVÍČKOVA (parkoviště) (11:20–11:55)

HOSOV (obchod) (12:10–12:45) FŰGNEROVA x SOKOLOVSKÁ                                        (12:10–12:45)

21.9. Objemný odpad a železo 8:00–12:45 5.10. Objemný odpad a železo 8:00–12:45

KOSOV (obchod) (8:00–8:35) PALACKÉHO (parkoviště za Snahou) (8:00–8:35)

NA VRCHU (8:50–9:25) BRNĚNSKÁ x ČAJKOVSKÉHO (8:50–9:25)

HELENÍN (MHD) (9:40–10:15) DEMLOVA (u ZŠ) (9:40–10:15)

HELENÍN (SPŠT) (10:30–11:05) NA KOPCI (u odbočky k zámečku) (10:30–11:05)

HENČOV (konečná MHD)                                                        (11:20–11:55) BŘEZINOVA (parkoviště nákup. centra) (11:20–11:55)

HRUŠ. DVORY (parkoviště Agrostavu) (12:10–12:45) HELENÍNSKÁ x NA SAMOTĚ                                            (12:10–12:45)

19.10. Objemný odpad a železo 8:00–12:45 26.10. Objemný odpad a železo 8:00–12:45

SASOV(vývěska) (8:00–8:35) OKRAJOVÁ x HORNÍ (8:00–8:35)

HOLÍKOVA x NEZVALOVA                                                       (8:50–9:25) OKRAJOVÁ x HYBRÁLECKÁ (8:50–9:25)

NAD PLOVÁRNOU (u ZŠ) (9:40–10:15) ČERVENÉ DOMKY x ROMANA HAVELKY (9:40–10:15)

ZNOJEMNSKÁ x U SLUNCE (10:30–11:05) JÁNSKÁ x U HRANIČNÍKU                                                 (10:30–11:05)

U KOŽELUHŮ x U VĚTRNÍKU                                                (11:20–11:55) KOLLÁROVA (u ZŠ) (11:20–11:55)

U DLOUHÉ STĚNY x U RYBNÍČKU (12:10–12:45) ALŠOVA (12:10–12:45)

PÍSTOV–(býv. restaurace) –

2.11. Objemný odpad a železo 8:00–12:45 9.11. Objemný odpad a železo 8:00–12:45

ANT.DŮL (otočka MHD) (8:00–8:35) RANTÍŘOVKÁ (LCJ)                                                             (8:00–8:35)

ČERVENÝ KŘÍŽ (u bývalé školy)                                           (8:50–9:25) ZA PRACHÁRNOU (u DPS) (8:50–9:25)

NOVÝ PÁVOV (autokemp) (9:40–10:15) LÍPOVÁ x PŘEDNÍ                                                                (9:40–10:15)

STARÝ PÁVOV (truhlárna–býv.obchod) (10:30–11:05) HORNÍ KOSOV (konečná MHD) (10:30–11:05)

PÁVOVSKÁ x HEROLTICKÁ (11:20–11:55) VRCHLICKÉHO x ZIMNÍ (u č.p. 4) (11:20–11:55)

HEROLTICE (býv. obchod) (12:10–12:45) S.K. NEUMANNA (parkoviště u domu č.1) (12:10–12:45)

16.11. Objemný odpad a železo 8:00–12:45 Železo, objemný a nebezpečný odpad předávejte 
VE STANOVENÉM ČASE 
POUZE PRACOVNÍKŮM 
obsluhujícím kontejnery,

NEUKLÁDEJTE HO VEDLE KONTEJNERŮ!!!

Lze ODLOŽIT LISTÍ, VĚTVE, TRÁVU 
a jiný odpad ze zeleně.

EVŽENA ROŠICKÉHO (bazén)                                              (8:00–8:35)

ERBENOVA x ŠTURSOVA                                                       (8:50–9:25)

ŠTEFÁN. NÁM. x NA HLINIŠTI (9:40–10:15)

ŽIŽKOVA (parkoviště u Globusu) (10:30–11:05)

MAJAKOVSKÉHO x plk. ŠVECE (11:20–11:55)

SRÁZNÁ–parkoviště u domů 14–16 (12:10–12:45)

POZOR!!! Čas sběru NEBEZPEČNÉHO odpadu je u stanoviště uveden v závorkách.

NEBEZPEČNÉ ODPADY jsou suché nebo jiné baterie, zbytky barev a rozpouštědel a jejich obaly, zářivky, výbojky, zbytky spotřební 
chemie, odpadní motorové oleje, olověné akumulátory, kyseliny, louhy. 

Odebírá se I ELEKTROZAŘÍZENÍ–lednice, mrazničky, televizory, sporáky apod.

NEBEZPEČNÉ ODPADY donášejte POUZE ve STANOVENÉM ČASE (v závorkách) a PŘEDÁVEJTE pouze POVĚŘENÝM 
pracovníkům SMJ obsluhujícím kontejnery.

OBJEMNÝ ODPADEM jsou koberce, nábýtek a jeho součásti, tabulové sklo, různé přistroje, zařízení a pod. 
!!! Součástí svozu odpadů nejsou pneumatiky–ty je možno odložit (občané Jihlavy zdarma) ve sběrném dvoře v areálu 

SUŽEB MĚSTA JIHLAVY s.r.o., Hlavlíčkova 64.

 = na takto označených stanovištích najdete také kontejner na odpad ze zeleně j09-svZ
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Historická radnice  |  Masarykovo nám. 1
otevřeno 8.30–17  |  prohlídky s výkladem v 10, 11, 13, 14, 15 a 16 hod (zajišťuje 
TIC).  |  Kapacita prohlídek omezena na 30 osob. Bezplatné vstupenky budou k dis-

pozici dne 14. 9. od 8:30 na Turistickém informačním centru, Masarykovo nám. 2. 

Brána Matky Boží  |  Věžní 1
otevřeno 10–13, 14–18  |  prohlídky s průvodcem v 11 a 14 hod s kapacitou 30 
osob  |  Stálá výstava obrazů ak. mal. Gustava Kruma  |  vstup zdarma

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

Muzeum Vysočiny  |  Renesanční cechovní dům, Masarykovo nám. 57  
|  Renesanční měšťanský dům, Masarykovo nám. 58
otevřeno 9–12, 12.30–17  |  prohlídky s odborným výkladem (historie, architektura) 
v 10 a 13 hodin (Mgr. Silvie Čermáková).  |  Historické prostory přístupné zdarma 
(mázhaus, renesanční kryté dvory, cechovní síň, vnitřní dvorní trakt)  |  vstupné při 
prohlídce vstup zdarma, mimo běžné vstupné

Oblastní galerie Vysočiny  |  Komenského 10  |  Masarykovo nám. 24
otevřeno  9–12.30, 13–17  |  prohlídka s odborným výkladem v budově Komen-
ského 10 v 9 hod. (Veronika Prchalová), v budově Masarykovo nám. 24 v 11 hod. 
(Veronika Prchalová).  |  kapacita obou prohlídek 40 osob  |  vstup zdarma

Vyhlídková věž kostela sv. Jakuba  |  Jakubské nám.
otevřeno 10–13, 14–18  |  prohlídky s výkladem ve 12 a 16 hod s kapacitou 30 
osob.  |  Bez průvodce individuálně během otevírací doby.  |  vstup zdarma 

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

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

Kostel sv. Jana Křtitele  |  Jánský kopeček
otevřeno  9–11, 14–17  |  prohlídky s odborným výkladem v 15 a 16 hodin hod 
(PhDr. Vlastimil SVĚRÁK)  |  vstup zdarma

Kostel sv. Ducha  |  Smetanovy sady
otevřeno 9–12, 13–17  |  prohlídka s výkladem v 10 hod (Ing. Michal ROD)  |  
vstupné dobrovolné

Minoritský kostel Nanebevzetí Panny Marie  |  ul. Matky Boží
otevřeno 9–11, 14–16  |  prohlídka s odborným výkladem ve 14 hod (PhDr. Radim 
GONDA, Ph.D.)  |  vstup zdarma

navštivte památky

Kostel Povýšení sv. Kříže  |  Křížová ul.
otevřeno  9–17  |  prohlídka s odborným výkladem v 11 (Mgr. David ZIMOLA)  |  
vstup zdarma

Městská knihovna  |  Hluboká 1
prohlídka s odborným výkladem v 11 hodin (PhDr. Jarmila DAŇKOVÁ) – kapacita 
30 osob  |  vstup zdarma

Dům Gustava Mahlera  |  Znojemská 4
otevřeno 10–12, 13–18  |  prohlídka s výkladem v 15 hod s kapacitou 30 osob 
(provází pracovník DGM)  |  vstup zdarma

Dům fi lharmonie  |  Kosmákova 9
otevřeno 9–12, 14–17  |  Volná prohlídka objektu (mázhaus, koncertní sál s dře-
věným renesančním stropem, panelová prezentace hudebních skladatelů spojených 
s Jihlavou, video prezentace činnosti Filharmonie G. Mahlera Jihlava) průběžně dle 
zájmu (Vladimír HOLEŠ)  |  vstup zdarma

Radniční restaurace a minipivovar  |  Masarykovo nám. 66/67
otevírací doba restaurace 10.30–22  |  otevírací doba minipivovaru 16.00–23.00  
|  komentované prohlídky technologie radničního pivovaru s ochutnávkou 2 vzorků 
piva přímo z tanků v ležáckém sklepě za sníženou cenu 40 Kč + prohlídka prostor 
restaurace a nově vybudovaných salonků vč. minipivovaru – v 11, 12, 14, 15 a 16 
hod s průvodcem – sraz ve vestibulu  |  Při každé prohlídce je max. počet osob 15.  |  
Časové vstupenky k dostání u obsluhy v pivovarské restauraci od 1. 9. 2013.

Statutární město Jihlava a agentura TIME, kulturní a církevní instituce 
v Jihlavě, Krajská agrární komora Kraje Vysočina, Kraj Vysočina, 
Agrotom, Agrovenkov Vysočina a Okresní agrární komora Pelhřimov 
zvou všechny občany na 23. ročník akce

Den otevřených dveří 
památek

a Den zemědělců, potravinářů 
a venkova Kraje Vysočina

14. 9. 2013

pod názvem Památky v novém světle

novinky
Základní umělecká škola Jihlava  |  Masarykovo nám. 16
otevřeno 9–15  |  urbanisticky významná budova ovládající jihovýchodní 
část náměstí se složitým stavebním vývojem po celkové rekonstrukci 
objektu  |  prohlídky s průvodcem od 9 hodin po 30 minutách s kapaci-
tou 25 osob  |  poslední prohlídka v 15 hodin

Horácké divadlo Jihlava  |  Komenského 22
otevřeno 9–14  |  moderní budova s vlastní divadelní scénou schovanou 
za historizující fasádou o pěti osách, s dvěma nikami v přízemí, šesti 
pilastry s kompozitními hlavicemi, odstíněnou římsou v 1. patře a troj-
úhelníkovým štítem po poslední nejrozsáhlejší rekonstrukci slavnostně 
otevřená v roce 1995  |  prohlídky s odborným výkladem v 9, 9.30,10, 
10.30, 11, 11.30, 12.30, 13, 13.30 a 14 hodin (10x) – kapacita 30 
osob  |  vstupenky zdarma na jednotlivé prohlídky v předprodeji HDJ

Střední uměleckoprůmyslová škola 
Jihlava-Helenín  |  Hálkova 42, Helenín
otevřeno 9–14  |  Na místě dnešních budov stál ve středověku mlýn 
nazývaný „Zlatý“, u kterého vyvěrala studánka označená v roce 1566 
za léčivou. V Heleníně se v 16. století dobývala stříbrná ruda, někdy 
i s příměsí zlata, odtud název zlatý. Mlýn přestavěn na soukenickou 
továrnu, od roku 1954 čtyřletá průmyslová škola pletařská.  |  zpřístup-
něn kinosál školy, tělocvična (bývalý rytířský sál) a foyer školy (historic-
ké průčelí)  |  prohlídky s výkladem s kapacitou 30 osob průběžně dle 
zájmu – studenti oboru Management a podnikání v umění a reklamě  
|  v rámci prohlídky historické části budovy školy připravena výstava  |  
vstup zdarma

Pivovar Jihlava  |  Vrchlického 2
Pivovar vznikl roku 1860, vybudovaný jihlavským várečenstvem (Mäl-
zerschaft).  |  prohlídky jihlavského pivovaru (provozu) s odborným 
výkladem o historii a současnosti zakončené ochutnávkou piva Ježek 
v 9, 11 a 14 hodin, kapacita 50 osob  |  sraz na nádvoří pivovaru (hlavní 
vchod)  |  vstup zdarma
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NOVINKA

10.00 a 15.00 Procházka po trase připravované 
„PIVOVARSKÉ NAUČNÉ STEZKY“
Sraz všech zájemců na rohu ulic Znojemská – U Dlouhé stěny za mostem 
pod Pilířem se sousoším Piety (zadní vchod do City parku). Trasa pro-
cházky povede přes Masarykovo náměstí směrem k jihlavskému pivovaru. 
Pivovarská stezka má 13 zastavení, délka max. 3km (cca 2 hodiny). K vi-
dění budou významné právovárečné domy, městský šrotovník, měšťanské 
domy, ve kterých se vařilo pivo a hostince. Kapacita prohlídky 30 osob.  |  
Stezka bude otevřena ofi ciálně v prosinci 2013.

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

VÝSTAVY

Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 57/58
  2. 8.–29. 9. 2013 KROJOVANÉ PANENKY
12. 9.–15. 9. 2013 VÝSTAVA HUB

OGV, Komenského 10
29. 8.–13. 10. 2013 MOŘE! – PROČ TU NENÍ MOŘE
Ve sklepě budovy přístupná stálá expozice Hmatového sochařství, v gale-
rii Alternativa výstava s názvem Pomalý posun – malby, interaktivní objek-
ty a environmentální instalace.

OGV, Masarykovo nám. 24
5. 9.–13. 10. 2013 VÝTVARNÁ VYSOČINA 2013

Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4
10. 7.–15. 9. 2013 POCTA MAHLEROVI – ak. mal. Věroslav Berger
Změna programu vyhrazena. 

program

mediální
partneři akce:

partneři akce:

Agrární komora Pelh imov, 
Okresní agrární komora 

Ždár nad Sázavou,
Okresní agrární komora Jihlava,
Okresní agrární komora T ebí ,

Okresní agrární komora 
Havlí k v Brod

Krajská agrární komora 
Kraje Vyso ina

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

POZDRAV Z ČECH A MORAVY – přehlídka hudebních skupin:
 10.00 zahájení  |  zástupci města, Kraje Vysočina, zemědělců 
  a potravinářů
10.30–12.00  JÁRINKY  |  dámská dechovka
12.00–13.30  BABOUCI  |  populární jihočeská pánská dechovka
13.30–15.00  SKOROŇÁCI  |  slovácká krojovaná dechová hudba 
15.00–16.30  VACENOVJÁCI  |  krojovaná dechová hudba, vítěz soutěže 

„O zlatou křídlovku“
16.30–18.00  CIMBÁLOVÁ MUZIKA ALEŠE SMUTNÉHO  |  brněnská cim-

bálová muzika se zpěvákem Karlem Hegnerem
  Moderují: Karel Paštyka a Alena Veliká

Na Masarykově náměstí dále uvidíte

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

Parkoviště naproti bývalé prodejně Baťa

od 9 do 10 hodin v rámci akce „JAGUÁR MEETING VYSOČINA 2013“ výsta-
va 25 ks veteránů automobilů Jaguár

JIHLAVSKÁ RADNICE, Masarykovo nám. 1

vestibul 9.00–17.00 

promítání nového animovaného fi lmu O JEŽKOVĚ O JIHLAVĚ (o historii 
a současnosti města)  |  Výstava k oslavě výročí 65 let prvního spolku 
neslyšících v Jihlavě (26. 8.–14. 9. 2013)

velká zasedací síň 15.00

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

KOSTEL SV. DUCHA 14.00

koncert moderních křesťanských písní

JIHLAVSKÉ PODZEMÍ 14.00 a 16.00

prohlídky s urozeným rytířem z Kocensteinu s kapacitou 45 osob

POHÁDKOVÝ PARKÁN u brány M. Boží

 13.00 LOUPEŽNÍK A PRINCEZNA ANKA  |  Divadlo Andromeda, Praha
 14.00 CIRKUSOVÉ DIVADLO PINTER
 14.30 PERNÍKOVÝ DĚDEK  |  Divadlo Andromeda, Praha
 15.30 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ!  |  písničky a soutěže pro děti
 16.00 KRÁLOVNA BAREV  |  Divadýlko z pytlíčku, Praha
 17.00 CIRKUSOVÉ DIVADLO PINTER
 17.30 JAK NA DRAKA  |  Divadýlko z pytlíčku, Praha
  Moderuje: Petr Lebruška

Prostor za bránou Matky Boží 13.00–18.00

soutěže pro děti  |  výtvarné dílny DDM Jihlava  |  malování dětí na obličej  
|  nafukování balonků  |  skákací hrad – Český rozhlas Region  |  občers-
tvení – Rybárna u brány, cukrárna U Brány

Turistické informační centrum
Masarykovo nám. 2, Jihlava, tel. 567 167 158–9
14. 9. 2013 otevřeno 8.30–17.00 hodin

Georgii Agricola

Krajská rada Kraje Vyso ina



AKČNÍ SLEVY

www.mazelsro.cz

Dělnický dům
Žižkova 1696/15, Jihlava
tel.:  566 630 717
mobil: 608 878 882
www.mazelsro.cz

Pohotovostní služba zubních lékařů – ZÁŘÍ 2013
Datum Den Jméno Místo poskytování, telefon

1. Ne MUDr. Švandová Anselma Zrzavého 4259/12, 586 01 Jihlava, tel. 604 246 650  

2. Po MDDr. Procházková Martina Prodentica, s.r.o., Křivá 1, 586 01 Jihlava,  tel. 602 479 225

3. Út MDDr. Skotáková Petra Slavíčkova 2, 586 01 Jihlava, tel. 567 210 991

4. St MUDr. Suchánková Ludmila nám. Svobody 77, 588 32 Brtnice, tel. 567 216 139

5. Čt MUDr. Stavárková Pavlína Strojírenská 9, 586 01 Jihlava, tel. 567 132 545

6. Pá MDDr. Šánová Lenka Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel. 567 574 575

7. So MUDr. Uxa Robert Husova 26, 586 01 Jihlava, tel. 567 300 627

8. Ne MUDr. Valenová Libuše Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel. 567 574 580

9. Po MUDr. Kazdová Zdenka Varhánkova 227, 588 13 Polná, tel. 567 212 736

10. Út MUDr. Šlechtická Libuše Stonařov 70, 588 33 Stonařov, tel. 567 319 385

11. St MUDr. Štumar Miloš Svatojánská 431, 58856 Telč-Staré Město, tel. 567 223 818

12. Čt MUDr. Šulc Milan Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel. 567 574 570

13. Pá MUDr. Švandová Anselma Zrzavého 4259/12, 586 01 Jihlava, tel. 604 246 650  

14. So MUDr. Vaněk Tomáš Slavíčkova 2, 586 01 Jihlava, tel. 567 210 991

15. Ne MUDr. Vašek Zdeněk Palackého 1334, 589 01 Třešť, tel. 567 234 450

16. Po MUDr. Uxa Robert Husova 26, 586 01 Jihlava, tel. 567 300 627

17. Út MUDr. Valenová Libuše Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel. 567 574 580

18. St MUDr. Vaněk Tomáš Slavíčkova 2, 586 01 Jihlava, tel. 567 210 991

19. Čt MUDr. Vašek Zdeněk Palackého 1334, 589 01 Třešť, tel. 567 234 450

20. Pá MUDr. Vašková Soňa Palackého 1334/37, 589 01 Třešť, tel. 567 214 445

21. So MUDr. Vašková Soňa Palackého 1334/37, 589 01 Třešť, tel. 567 214 445

22. Ne MUDr. Vítů Lenka Březinova 62, 586 01 Jihlava, tel. 567 333 470

23. Po MUDr. Vítů Lenka Březinova 62, 586 01 Jihlava, tel. 567 333 470

24. Út MUDr. Vondráková Iva Zdravotní středisko, 588 42 Větrný Jeníkov,  tel. 723 628 600

25. St MUDr. Vrbková Taťána
Stomatologické centrum ARTDENT s.r.o., Vrchlického 50/5282, 

586 01 Jihlava, tel. 567 331 666

26. Čt MUDr. Zedníčková Jana Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel. 567 574 575

27. Pá MUDr. Zdobinská Eva Březinova 62, 586 01 Jihlava, tel. 567 333 465

28. So MUDr. Vondráková Iva Zdravotní středisko, 588 42 Větrný Jeníkov,  tel. 723 628 600

29. Ne MUDr. Vrbková Taťána
Stomatologické centrum ARTDENT s.r.o., Vrchlického 50/5282, 

586 01 Jihlava, tel. 567 331 666

30. Po MDDr. Zlámalíková Zuzana
Stomatologické centrum ARTDENT s.r.o., Vrchlického 50/5282, 

586 01 Jihlava, tel. 567 331 666

Pohotovostní služba zubních lékařů je zajišťována: 
℡  PO – PÁ od 15:00 – 19:00 hod.
℡ SO, NE a svátky od 8:00 – 12:00 hod.

Aktuálnost přehledu prosím ověřte na recepci: 
Nemocnice Jihlava, Vrchlického 59, 586 33 Jihlava, tel. 567 157 111

j08-zubZ

Od ledna bude na pořádek na největším jihlavském sídliště Březinky do-
hlížet celodenní služba městské policie. Rozhodla o tom Rada města Jihlavy. 
„Veřejnost v poslední době stále více poukazuje na chování návštěvníků zábavních 
podniků, problémem jsou také osoby, které v nedalekém obchodním domě s non-
stop provozem nakupují alkohol, který pak po nocích konzumují mezi domy na 
sídlišti,“ jmenoval argumenty k posílení dohledu primátor Jaroslav Vymazal. 
Nedávno na Březinkách radnice vyjednávala přesunutí parkovacích míst pro 
taxíky. Obyvatelé si stěžovali na počínání řidičů i zákazníků taxislužeb.

 -lm-

Březinky budou mít svoje strážníky

Koncerty dechových hudeb

KULTURA  NA NÁMĚSTÍ. Magis-
trát města připravil pro milovníky de-
chovek cyklus koncertů na Masaryko-
vě náměstí. Odbor školství, kultury a 
tělovýchovy tak vyšel vstříc především 
starším občanům města, kteří tento 
hudební žánr vyznávají. Koncerty de-
chových hudeb se tak již staly tradicí 
krajského města a nezbytným kolori-
tem prázdnin.

Na snímku kapela Vysočinka z Hum-
polce, prostor dostávají jiné dechovky 
z dalších měst celé ČR, jako napří-
klad Zuberská šestka ze Zubří, Sam-
son z Českých Budějovic, Sedmikráska 
z Týna nad Vltavou a další. 

 Foto: Archiv MMJ
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pátek 20. 9.
 Soutěž „Do přírody kolo – pěšky“
Dopravní hřiště
8:00–12:00  |  Soutěže družstev pro žáky 2. a 3. tříd ZŠ, prokázání vědomostí a znalostí 
o přírodě, jízda zručnosti na koloběžce a první pomoc

sobota 21. 9.

 Lampiónový průvod
Masarykovo náměstí horní – sraz u morového sloupu
19:30  |  Lampiónový průvod pro rodiče s dětmi  |  Vyjdeme z Masarykova náměstí od moro-
vého sloupu a projdeme všechny přístupné části hradebního parkánu.

neděle 22. 9.
 Procházka plánovanou 
 pivovarskou naučnou stezkou
14:00–17:00  |  Procházka plánovanou pivovarskou naučnou stezkou zakončená exkurzí 
Pivovaru Jihlava  |  Pilíři stezky budou: Pieta se sladovnickými motivy u City Parku, někdej-
ší šrotovací mlýn v ul. Čajkovského, hotel u Zlatého lva (dnešní ZUŠ), hotel Zlatá hvězda 
a restaurace U Tří knížat, dům v Husově ulici čp. 3, kde stával největší z malých jihlavských 
pivovarů.  |  Sraz: ve 14:00 hod. u Sousoší Pieta, ul.U Dlouhé stěny (nad City Parkem)

ostatní akce
září
Za jihlavskou historií s hůlkami aneb nordic walking trochu jinak
Pořadatel: Nordic Walking Centrum Morava
Podél hranic  |  8. září 15:00–18:00  |  morový sloup na náměstí–Březinovy sady–ZOO–Jánský 
kopeček–hraniční kámen–morový sloup na náměstí
Po stopách dobývání stříbra  |  13. září 16:00–19:00  |  morový sloup na náměstí–Stará plo-
várna–Malá Jihlávka–morový sloup na náměstí
Historickým jádrem Jihlavy  |  19. září 15:00–18:00  |  morový sloup na náměstí–Hluboká 
ulice–kostel sv. Jakuba Většího–Dům Gustava Mahlera–Park Gustava Mahlera–morový sloup 
na náměstí
Údolím Koželužského potoka  |  28. září 10:00–13:00  |  morový sloup na náměstí–údolí Ko-
želužského potoka–popravčí vrch–Jihlavský hřbitov–morový sloup na náměstí
Procházky a zapůjčení holí zdarma!

16.–19. 9.
Co ještě nevíme o zdraví v rodině – soubor přednášek v Centru pro rodinu, Chlumova 3, Jihlava 
vždy od 17:00 hod.  |  16. září Domácí ekologie  |  17. září Co možná nevíme o hormonální 
antikoncepci  |  18. září Správnou výživou a pohybem k vitalitě  |  19. září Rodiče, co víte 
o drogách? aneb droga jako člen rodiny  |  Kontakt: www.centrumrodin.cz

16.–27. 9.
Soutěžní výstava výtvarných prací dětí jihlavských MŠ a ZŠ v prostorách jihlavské radnice  |  
Pořadatel: Centrum pro rodinu Vysočina, o.s.  |  Kontakt: www.centrumrodin.cz 

sobota 21. 9.
Nonstop stříbrnou stopou, 28. ročník  |  Pořadatel: KČT Bedřichov Jihlava  |  Trasy: pěší 15–50 
km, cyklo 30–100 km  |  Start: 6:00–13:00 hod. ATC Pávov u Jihlavy nebo 6:00–9:30 hod. 
hlavní nádraží ČD Jihlava  |  Kontakt: Jiří Fuxa, Gorkého 3, 586 01 Jihlava, tel. 721 686 563, 
www.kctbedrichovjihlava.estranky.cz
Jihlavský biojarmark  |  8:30–15:00  |  náměstí Svobody  |  Pořadatel: Ekoinfocentrum ZO 
ČSOP

pondělí 16. 9.

 Besedy pro školy s BESIP 
Kino Dukla
8:30–11:30  |  Besedy na téma „Boj proti drogám“, ukázky vojenské policie s hledacími psy. 

úterý 17. 9.
 Ozvěny EKOFILMU
Centrum environmentální výchovy PodpoVRCH v ZOO Jihlava
18:00  |  Promítání fi lmu Pygmejovia – Deti džungle, 52 min., rok výroby 2011

středa 18. 9.
 Den bez aut – po celý den MHD zdarma
 nechte auto doma... 

čtvrtek 19. 9.
 Jihlavský den zdraví
Masarykovo náměstí horní
Zdravá Vysočina, o.s. a Státní zdravotní ústav  |  10:00–17:00  |  Vyšetřování cholesterolu, 
krevního tlaku, % tělesného tuku, glykémie (na lačno), BMI, vyhodnocení zdravotních rizik, 
odborné konzultace a poradna zdravého životního stylu. Ukázky první pomoci, nabídka zdra-
votně-výchovných materiálů.

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

Prohlídka sanitního a hasičského vozu, prezentace a ukázky činnosti Městské policie Jihlava, 
Policie ČR a Oblastního spolku Českého Červeného kříže. 

16:00  |  Ukázka zásahu Hasičského záchranného sboru a Zdravotnické záchranné služby při 
simulované havárii osobních aut. 

Informační stánky: BESIP, Ekoinfocentrum, Občanská poradna – Zdravé město bez dluhů

  Mezi světy
Masarykovo náměstí horní
10:00–17:00  |  Přijďte nahlédnout do světa handicapovaných… Přijďte zažít každodenní 
realitu nevidomých (chůze s bílou holí s využitím klapek na oči nebo simulačních brýlí) 
a vozíčkářů (možnost vyzkoušet si pohyb na invalidním vozíku, překážková dráha). 
Informační stánky: Centrum pro zdravotně postižené Kraje Vysočina – ukázka kompenzačních 
pomůcek, Tyfl oCentrum Jihlava o.p.s., o.s. VOR Jihlava.

Dětské karnevalové divadlo Ježek, Jarní 22
8:00–12:00  |  Zdravotně-výchovný program pro děti „ZDRAVÉ ZUBY“.

Evropský
týden mobility

Zdravé město Jihlava a partnerské organizace zvou všechny občany na

motto: Čistý vzduch – je to na nás!

16.–22. 9. 2013

informace: kancelář Zdravého města, tel. 567 167 125 
nebo Turistická informační centra, Masarykovo nám. 2, tel. 567 167 158 (159) 
a Brána Matky Boží, tel. 567 167 155  |  www.jihlava.cz  |  www.visitjihlava.eu

 ZAMLUVENO 

 ZAMLUVENO 

 ZAMLUVENO 

 svezte se MHD zdarma! 
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do 3. 9. 
EGYPT 
Výstava prací žáků výtvarného oboru 

ZUŠ Jihlava.
Městská knihovna, Hluboká 1

do 10. 9.  
JOSEF SYNEK – obrazy 
Minigalerie Trifoil, grafi cké papíry, 

Husova 10
do 15. 9.  
VĚROSLAV BERGR – POCTA 

MAHLEROVI
Abstraktní strukturální obrazy na 

mahlerovské téma.
Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4
do 15. 9. 
KDO SE DÍVÁ DO TRÁVY...
Fotografi e Anežky Konupkové, stu-

dentky jihlavského gymnázia. 
Kavárna Muzeum, Masarykovo 

nám. 55
do 15. 9. 
KRÁSNÁ JIHLAVA – jak děti 

vnímají naše město
Soutěžní výstava výtvarných prací 

žáků ZŠ Seifertova.
Kavárna-cukrárna Dena, Fibichova 28
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. 

Masarykovo náměstí 37 
do 29. 9. 
KROJOVANÉ PANENKY
Panenky v replikách lidových kro-

jů od Evy Jurmanové a Marie Žilové, 
vernisáž s komentovanou prohlídkou 
výstavy se koná 1. 8. v 17.00 hodin.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58 

do 29. 9. 
POMALÝ POSUN
Konfrontační výstava čtyř bývalých 

spolužáků z brněnské FaVU VUT, 
kterou uvede jejich společný učitel 
z téže školy Marian Palla. Malby, in-
teraktivní objekty a environmentální 
instalace zaplní celý přízemní prostor 
galerie Alternativa. Výstava představí 
rozdílné tendence a zaměření v umě-
lecké tvorbě.

OGV, galerie Alternativa, budova 
Komenského 10

do 30. 9. 
JOLANA ČECHOVÁ – výstava 

obrazů
Realistické obrazy staré Prahy, kvě-

tinová zátiší, krajinomalby.
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4
do 30. 9. 
POEZIE PSANÁ DO KRA JINY 
Fotografi cká výstava RNDr. Milana 

Macháčka. 
Nový vstupní areál zoo – výstavní 

místnost

do 4. 10.
TVÁŘE ZANZIBARU
Vystavuje členka Horáckého foto-

klubu Jihlava Jarka Melicharová.
Double Decker café – restaurant, 

City Park, Hradební 1
do 13. 10. 
MOŘE - Proč tu není moře!
Kurátorka: Lenka Dolanová.
Výstava se různorodým výběrem 

z tvorby současných českých umělců, 
doplněným sbírkovým materiálem ze 
staršího období, pokusí zamyslet nad 
specifi ky zobrazování moře v českém 
prostředí. Moře zde může být vnímá-
no jako utopie, únik, chybějící feno-
mén, sledovány jsou kulturní a spo-
lečenské aspekty zobrazování moře, 
vytváření jakési mořské mytologie 
utvářené národem bez moře.

Oblastní galerie Vysočiny, Komen-
ského 10

září
ZVINO VA AFRICA 
Prodejní výstava originálních dře-

věných soch ze Zimbabwe.
Africká vesnice Matongo – areál 
září
Prodejní výstava afrického výtvar-

ného umění TINGA TINGA 
Africká vesnice Matongo – škola.
ZOO Jihlava 
9. – 31. 10. 
DNK – foyer: 111 LET PSYCHIA-

TRIE V JIHLAVĚ
Psychiatrická nemocnice ve foto-

grafi ích.
VIOLKA : 15 LET DS STUDÁN-

KA  – fotografi e
Klub pacientů: „VŠECHNO JE 

KOLÁŽ„ - výstava koláží Miroslava 
Huptycha.

Divadlo Na Kopečku, Psychiatric-
ká nemocnice, Brněnská 54 

1. 9. – 31. 10. 
111. LET PSYCHIATRIE V JI-

HLAVĚ 
Fotografi e. Výstava Psychiatrické 

nemocnice Jihlava.
Bez obav, prodejní galerie a výtvar-

ná dílna Denního a týdenního staci-
onáře Jihlava, Husova 16 

2. 9. – 15. 9. 
VÝSTAVA K OSLAVĚ VÝROČÍ 

65 LET VZNIKU 1. SPOLKU NE-
SLYŠÍCÍCH V JIHLAVĚ

Slavnostní zahájení 2. 9. v 15.00 
hodin. 

Magistrát města Jihlavy, Masaryko-
vo nám. 1

4. 9. – 30. 9. 
VÝSTAVA FOTOGRA FIÍ JANY 

LISTÍKOVÉ
Městská knihovna, Hluboká 1
4. 9. – 8. 9. 
XIII. VÝSTAVA EXOTICKÝCH 

ROSTLIN
Prodejní výstava Ivany a Jiřího Jan-

dových.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58 

5. 9. – 13. 10. 
VÝTVARNÁ VYSOČINA 2013 
Vernisáž 5. 9. 2013 v 17.00 hod.
Výstava představí výběr z aktuál-

ní tvorby členů sdružení (SVUV) 
a klubu (KVUH). Jihlavané tak po 
pěti letech budou mít možnost opět 
nahlédnout pod pokličku jejich vý-
tvarné tvorby rozmanitého umělec-
kého zaměření.

OGV, Masarykovo nám. 24
7. 9. – 10. 10. 
ROMY SCHNEIDER: ŽIVOTNÍ 

POUŤ / LEBENSWEG
Galerie Suterén HDJ.
Galerie Horácké divadlo Jihlava, 

Komenského 22
11. 9. – 5. 11. 
ANTONÍN BÍNA – fotografi e
Minigalerie Trifoil, grafi cké papíry, 

Husova 10
12. 9. – 15. 9. 
VÝSTAVA HUB
Tradiční výstava pořádaná ve spolu-

práci s Mykologickým klubem Jihlava.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58 
16. 9. – 27. 9. 
Výtvarná soutěžní výstava dětí jih-

lavských MŠ a ZŠ na téma: 
RODINA = MÁMA + TÁTA + 

SESTRA  + BRA TR + BABIČKA  + 
DĚDEČEK.

Výstava proběhne ve výstavních 
prostorách radnice za informacemi.

Vernisáž výstavy se uskuteční v  pon-
dělí 16. 9. 2013.

Slavnostní vyhodnocení a vyhlášení 
výsledků proběhne v pátek 27. 9. 2013.

Magistrát města Jihlavy, Masaryko-
vo nám. 1 

16. 9. – 30. 11. 
VÝSTAVA FOTOGRA FIÍ MILA-

NA MACHÁČKA 
Kavárna Dena, Fibichova 28 
17. 9. – 28. 10. 
KDE VYSOČINA NABÍRÁ 

DECH…
Obrazy spisovatele, malíře a býva-

lého herce Horáckého divadla Miro-
slava Krejči.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58 

20. 9. – 18. 10. 
MONIKA  ŽÁKOVÁ: ROZOST-

ŘENÁ PRÁZDNOTA
Vernisáž čtvrtek 19. 9. 2013 

v 18.00hod.
Galerie Půda, Joštova 27, podkroví 

fi rmy Javab
26. 9. – 17. 11. 
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT HMYZU
Výstava přibližující sociální chová-

ní příslušníků říše hmyzu.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58 
27. 9. – 1. 11. 
JINÁČ?
Výtvarná díla více jak desítky au-

torů z celého kraje a bohatý vernisá-
žový program. To vše po roce opět 
připravilo občanské sdružení Ji.na.k. 
www.jinak.net

Klub Zacheus, Komenského 20 

do 3. 9. 
EGYPT
Výstava prací žáků výtvarného obo-

ru ZUŠ Jihlava.

4. 9. – 30. 9. 
VÝSTAVA FOTOGRA FIÍ JANY 

LISTÍKOVÉ
12. 9.     17.00 
JAK SE ZBAVIT STAROSTÍ 

A ZVÝŠIT KVALITU SVÉHO ŽI-
VOTA 

Přednáška Josefa Semráda. Vstup-
né 30 Kč.

14. 9.     11.00 
Den evropského dědictví – ko-

mentovaná prohlídka knihovny
19. 9.     18.00 – 21.00 
VEČER S MOJÍ KNIHOVNOU
Kostýmované prohlídky knihovny, 

autorské čtení redaktora JL A. Zvěřiny.
26. 9.     17.00 
RYCHLE A BEZBOLESTNĚ 
Beseda se spisovatelkou a scéná-

ristkou Markétou Dočekalovou.

VELKÁ SCÉNA
7. 9. 19.00 
W. Shakespeare: Hamlet
Na ponurých, vichry bičovaných 

hradbách dánského Elsinoru se nad rá-
nem zjevuje princi Hamletovi duch je-
ho zesnulého otce a vyzývá ho k pom-
stě zákeřné královraždy. Od této chvíle 
se princ pokouší srovnat s novou sku-
tečností, a sice, že strýc Claudius, který 
si před pár dny vzal Hamletovu mat-
ku Gertrudu, je ve skutečnosti nejspíš 
vrahem, že ani matka není bez viny a 
všichni okolo jen lhostejně přihlížejí… 

P/1/
9. 9.     19.00 
W. Shakespeare: Hamlet 
A/1/
13. 9.     19.00 
W. Shakespeare: Hamlet 
C/1/
14. 9.     9.00 – 14.00 
Den otevřených dveří 
14. 9.     19.00 
W. Shakespeare: Hamlet 
E/1/
18. 9.     19.00 
W. Shakespeare: Hamlet 
KV/1/
19. 9.     19.00 
Moliére: Don Juan
Vrcholná komedie velikána světové-

ho divadla o člověku, který překračuje 
všechny hranice. Don Juan je vášnivý 
svůdce žen. Všechny úspěšně dobývá, 
všem slibuje manželství, ale žádné ne-
dokáže zůstat věrný, neboť ho „uchva-
cuje krása všude, kde na ni narazí“. 
Vždyť v ničem nemá nikdy dost! Užívá 
si života bez výraznějšího cíle, uspoko-
juje jen své potřeby, na druhé se neo-
hlíží. Překračuje další a další morální 
hranice, až se stane i pokrytcem, aby 
mohl skrývat své přečiny za rouškou 
zbožnosti a počestnosti. Ale ve skuteč-
nosti na nic nevěří, jen „že dvě a dvě 
jsou čtyři“. Nedá ani na naléhání zneu-
žité Elvíry, otce Dona Louise ani sluhy 
Sganarela, aby se napravil a zachránil 
se tak před svou zkázou. 

X/1/
21. 9. 19.00 
W. Shakespeare: Hamlet 
B/1/



25. 9.     19.00 
M. Frayn: Bez roucha 
mimo předplatné
26. 9.     19.00 
D. Wasserman – M. Leigh: Muž z 

La Manchy
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 rá-
di rozdělili jeho majetek, ale autor se 
zoufale snaží zachránit rukopis své-
ho posledního díla. A aby si vězně 
získal, uspořádá s jejich přičiněním 
představení své nové komedie o ide-
alistickém rytíři Donu Quijotovi. 

mimo předplatné
27. 9.     19.00 
W. Shakespeare: Hamlet 
R/1/
30. 9.     10.00 
L. Carroll: Alenka v říši za zrca-

dlem
Koho nezajímá, co se opravdu 

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

mimo předplatné

MALÁ SCÉNA
20. 9.     17.00 
U. Hub: Tučňáci na arše
Začíná potopa světa, na Noemovu 

archu nastupují zvířata po dvou, ale 
tučňáci jsou tři nerozluční kamarádi 
a vše navíc organizuje lehce zmatená 
holubice, která leccos přehlédne… 
Zachrání se všichni tři tučňáci? Bu-
de svět po potopě lepší? A na co za-
pomněla holubice? Usměvavý, ale i 
poučný a také biblický příběh o třech 
tučňácích, kteří přežijí potopu světa. 
Jak to udělají a zda jim v tom pomůže 
Bůh, se dozvíte z představení určené-
ho všem věkovým kategoriím, zejmé-
na pak teenagerům. Tučňáci na arše 
slavili úspěchy na jevištích řady ev-
ropských zemí a nyní dopluli i k nám. 

mimo předplatné
23. 9.     9.00 a 10.30 
V. Peška : O perníkové chaloup-

ce aneb Jenom jako
Dramatizace klasické pohádky, 

jejímž principem je hraní si na po-
hádku. Vše se děje „jenom jako“, te-
dy i děje strašidelné a kruté, které se 
díky tomuto principu stávají legrač-
ní a hravé. Takové jsou i pohádko-
vé postavy, které nejenom pobaví a 
potěší malého diváka, ale i samotné 
herce.  

mimo předplatné
27. 9.     19.30 
P. Vogel: Nejstarší řemeslo
Nevhodné pro věkovou kategorii 

do 15 let!
Tragikomedie o ženách, kterým 

nezbývá než dřít do roztrhání těla. 
V úvodu hry zastihneme pětici sta-
rých žen kdesi v New Yorku, kde se 
přes polední pauzu sluní na lavičkách 

v parku. Stařenky probírají témata při-
měřená jejich věku a duševnímu roz-
položení, ale zvolna v nás začíná sílit 
podezření, že titul Nejstarší řemeslo, 
ač je to na první pohled vyloučeno, 
se vztahuje právě k nim… I nejstar-
ší zástupkyně „nejstaršího řemesla“ 
potřebují vědět, co je to marketing, 
chtějí-li obstát v ekonomické konku-
renci. Groteskní komedie je vtipným, 
a přitom moudrým podobenstvím o 
lidském životě, společnosti a o tom, 
co je víc, zda moderní strategie nebo 
obyčejná lidskost. 

mimo předplatné

Brněnská 54
9. 9. – 13. 9. 
SEJDEME SE NA KOPEČKU 

„111 let psychiatrie v Jihlavě“
9. 9.     13.30 
CO JSTE JEŠTĚ NESLYŠELI O 

PL a bojíte se na to zeptat
Beseda s Mgr. Martinem Šťastným.
10. 9.     8.30 a 10.00 
KVAK A ŽBLUŇK
Pohádka pro děti MŠ, ZŠ, hraje 

Bilbo Compagnie Praha.  
10. 9.     17.00
ČÍM JSEM CHTĚL BÝT.... pre-

miéra DS Studánka
10. 9.     17.30
TÁBORÁK – hraje skupina „JAK 

CHCEŠ“
11. 9. 9.00 - 11.00 a 14.00 - 16.00
JARMARK 
Dílny, prodej výrobků, atrakce, 

divadlo MAZEC, 
12. 9. 9.00 a 11.00
MARIHUANA 
Preventivní pořad o. s. Podané 

ruce Brno.
26. 9.     19.00
MOJE MAMINKA  
Komorní monodrama v režii Petra 

Soumara, na motivy Pavla Kohouta 
hraje Eva Čurdová.

DIOD, divadlo otevřených dveří, 
Tyršova 12

Tyršova 12

13. 9.     20.00 
OTEVŘENÍ SEZÓNY / ZA-

TRESTBAND 
Třetí sezónu otvíráme ve velkém! K 

tanci i poslechu zahraje Zatrestband, 
který poprvé nabízí neopakovatel-
nou možnost karaoke s bigbandem v 
zádech. Máte na to? Nebo přivedete 
někoho, kdo to dá? Nebo se chcete 
jen přijít bavit při skvělé hudbě? Na 
tomhle mejdanu se rozhodně nikdo 
nudit nebude!

Vstup 200 Kč.
20. 9.     19.30 
ROZPAL MĚ, SAKRA !
Divadelní Společnost Saši Liškové 

ZUŠ Jihlava
Vítězné studentské představení, 

traktor, žáby.
Žáby a hormony ve vítězném před-

stavení přehlídky studentských diva-
delních souborů JID 20-13. Divadel-
ní adaptace norského fi lmu, který byl 
natočen podle norské knihy. Přesto se 
příběh sedmnáctileté Aleny odehrává 
u nás, protože láska, sex a přátelství 
mají všude stejnou sílu. Traktor! Ne-
vhodné pro děti do 15 let!

Vstup 80 Kč.

21. 9.     20.00 
DNA a Zero Number One/ UN-

PLUGGED
Akustický/multižánrový/dvojkon-

cert.
Netradičně pojatý dvojkoncert 

známých jihlavských kapel. Bude-
te mít jedinečnou možnost slyšet 
obě seskupení v akustické podobě, 
opatřené upravenými aranžemi. Sa-
motný prostor DIODu demonstruje 
své další možnosti a bude speciálně 
upraven pro tuto formu akustického 
podání různých žánrů hudby.

Vstup 50 Kč.
22. 9.     16.00 
MODREJ DRA HOKA MEN anó-

brž Zelená Gizela a Mrkvajzníci
De Facto Mimo
Pohádka pro nejmenší a pro největ-

ší, ale můžou přijít i ti prostřední. O 
dvou mrkvajznících, kteří by se klid-
ně dál celé dny váleli, kdyby nenašli 
modrej drahokamen. A taky je tam 
zelená obluda. A taky žížala. Nebo 
žoužala? A taky tam lítají palačinky. 
A taky… Prostě normální pohádka 
s písničkama. Víte co? Přijďte a uvi-
díte! Režie: Martin Kolář, Markéta 
Ketnerová. Hraje: Adéla Grossman-
nová, Martin Kacafírek, Martin Ko-
lář a Michal Pokorný. Vstup 50 Kč.

27. 9.    19.30 
POKUSNÍ KRÁLÍCI
Východočeské divadlo Pardubice
Absurdní komedie o nevšední ná-

vštěvě indické banky, kde je všechno 
jinak! Běžná návštěva banky se pro-
mění ve zlý sen. Zbohatlík Alain Kraft  
si jde jako obvykle vybrat peníze, což 
roztočí kolotoč nedorozumění a po-
divných situací. Francouzskou banku 
totiž odkoupila tajuplná banka indic-
ká a rázem v ní platí jiné zákony, kte-
ré jsou pro Alaina značně nepříznivé. 
Základní situace hry je tedy tak trochu 
kafk ovská. Hra získala v roce 2009 ce-
nu za nejlepší francouzskou komedii.

Vstup 160, studenti 50 Kč.
28. 9.     19.30 
BLACKBIRD
De Facto Mimo uvádí: DIVADLO 

(bez záruky) PRA HA
DIVADLO (bez záruky) PRA HA 

uvádí hru skotského dramatika Davi-
da Harrowera, která v roce 2007 zís-
kala cenu Laurence Oliviera za Nej-
lepší hru. Nic není takové, jaké by se 
na první pohled mohlo zdát... 15 let... 
2 lidé... 1 příběh... Můžeme se někdy 
vymanit z pout minulosti? Autor: Da-
vid Harrower, Režie: Gabriela Vlko-
vá, Hrají: Petr „Bláha“ Nejedlý, Moni-
ka Fejglová, Kateřina Simandlová

Vstup 90/70 Kč.

Jarní 22 (areál MŠ), 
Jihlava - Horní Kosov

21. 9.     10.00 
KLOBOUKPARÁDA 
Zábavné představení pro děti „Ob-

lečte si klobouky“. 
28. 9.     10.00 
Z POHÁDKY DO POHÁDKY 
Pohádka a písničky z pohádek.  
Dům kultury, Tolstého 2
19. 9.     18.00 
ZAHAJOVACÍ KONCERT ZUŠ 

Jihlava 
Koncert k 90. výročí založení hu-

debního školství v Jihlavě, pod zášti-
tou primátora města Jihlavy. 

STRANA     27 Kultura NJR - ZÁŘÍ  2013

26. 9.     19.00 
MODRÁ PYRA MIDA TOUR – 

OLYMPIC 50
Koncert přesunut z 16. 5. 2013. 

Vstupenky zakoupené na původní 
termín konání - 16. května - zůstávají 
v platnosti. 

30. 9.     19.00 
VŠECHNOPARTIČKA 
Zábavný pořad Karla Šípa volně 

navazující na televizní Všechnopárty. 
Tentokrát s jediným hostem – Jose-
fem Náhlovským. 

Brněnská 29
9.–13. 9. v 9.00–11.30 a 13.00 – 
17.00 hodin.
ZÁPIS DO ZÁJMOVÉHO VZDĚ-

LÁVÁNÍ DDM JIHLAVA
Každý den v budově DDM Jihlava, 

Brněnská 29.
Podrobné informace o nabídce a při-

hlášky získáte na www.ddmjihlava.cz.
Zápisy dále probíhají do naplnění 

kapacity v kroužku.

Jana Masaryka 20

1. 9. v 15.30
Neuvěřitelná dobrodružství Tada 

Stonese
Animovaný, Rodinný, Dobrodruž-

ný, Komedie / Španělsko / 90min / 
dabing, BIJÁSEK / 50,-

Zdá se vám klobouk Tada Stonese po-
někud 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 archeologa 
poslán na expedici do Peru. S pomo-
cí Jeff a - svého věrného psa, neohro-
žené archeoložky, němého papouška 
a podvodníčka Freda, se pokusí za-
chránit bájné Ztracené město Inků 
před zlou skupinou lovců pokladů.

Režie: E. Gato / Český dabing: Kryš-
tof Hádek, Jitka Ježková, Libor Terš

1. a 3. 9. v 17.00
Machři 2
Komedie / USA / 101min / titulky 

/ 120,- / 12+
Poté, co se Lenny (Adam Sandler) 

se svou rodinou přestěhoval zpátky do 
svého rodného města, aby byl ve spo-
lečnosti svých kamarádů a jejich dětí, 
zjišťuje, že pokud se ve vaší blízkosti 
vyskytují bývalí školní rváči, noví rváči, 
schizofrenní řidiči autobusů, opilí poli-
cajti na lyžích a 400 lidí v kostýmech, 
schopných vám vtrhnout bez ohlášení 
na večírek, je úplně jedno, kde bydlíte, 
šílenství si vás vždycky nějak najde.

Režie: D. Dugan / Hrají: Adam 
Sandler, Kevin James, Chris Rock, 
David Spade

1. a 11. 9. v 17.30
Percy Jackson: Moře nestvůr
Fantasy / USA / dabing / 110,-
Být bohem na Olympu není příliš 

jednoduché, už jen proto, že jsou tam 
těchto mocných božských postav plné 
mraky a ne vždy se mezi sebou přáte-
lí. Být člověkem mezi lidmi má také 
svá úskalí. Ale být polobohem, to už 
je průšvih. Znamená to hledat si své 
jak na zemi, tak i na nebesích. A když 
jste teenagerem, je to ještě horší.

Režie: T. Freudenthal / Hrají: Lo-
gan Lerman, Sean Bean, Alexandra 
Daddario



Jana Masaryka 20

1. 9. v 19.30
Millerovi na tripu
Komedie / USA / 111min / titulky 

/ 100,- / 15+ 
Aby si napravil reputaci, musí se Da-

vid stát pašerákem drog a přivézt z Me-
xika Bradovu poslední zásilku. Vymyslí 
jednoduchý plán a k jeho uskutečnění 
přemluví své sousedy – cynickou strip-
térku Rose, rádoby zákazníka Kennyho 
a protřelou potetovanou puberťačku s 
piercingem Casey. A tak se „Millerovi“ 
vydávají v obrovském nablýskaném ka-
ravanu na víkend za jižní hranici.

Režie: R. M. Th urber / Hrají: Jenni-
fer Aniston, Ed Helms, Jason Sudeikis

1. 9. ve 20.00 a 4., 14., 15., 25. 9. 
v 17.30
Revival
Komedie / Česko / 116min / 110,- 

/ 12+
„Jsme horší, než si myslíte“. Filmová 

skupina Smoke hraje ve složení Miro-
slav Krobot jako kytara, Bolek Polívka 
jako basa, Karel Heřmánek u kláves, 
Marián Geišberg jako zpěvák. Smoke, 
to byli čeští Rolling Stones. Za nejas-
ných okolností se ale v roce 1972. Kaž-
dý z nich má teď za sebou svůj život a 
svůj vlastní příběh. Jejich pohnutky k 
oživení kapely Smoke jsou tedy různé 
– peníze, touha po ztracené slávě, tou-
ha pomoci kamarádovi, anebo se ještě 
jednou pořádně odvázat.

Režie: Alice Nellis / Hrají: Bolek 
Polívka, Miroslav Krobot, Marián 
Geišberg, Zuzana Bydžovská

2. a 17. 9. v 17.00
Zuzana Michnová – Jsem slavná 

tak akorát
Dokument / ČR / 94min / 90,- 
Celovečerní fi lm o hudební skla-

datelce, textařce a zpěvačce Zuzaně 
Michnové. Mimo jiné hlavní předsta-
vitelce legendární skupiny Marsyas. 
Film není klasickým dokumentem, 
jedná se o koláž vzpomínek, vzácných 
archivních materiálů, hraných scén, 
výpovědí osobností a záběrů z vypro-
daného koncertu v La Fabrice.

Režie: Jitka Němcová / Hrají: Zu-
zana Michnová, Iva Janžurová, Mari-
án Roden, Michael Kocáb

2. 9. v 17.30
Světová válka Z
Sci-Fi, Th riller / USA / 116min / 

titulky, 3D / 130,- / 12+
Gerry Lane (Brad Pitt ) pracuje pod 

hlavičkou Organizace spojených ná-
rodů jako expert na řešení nejrůzněj-
ších krizových situací. Kdykoliv se 
někde na světě mimořádně vyhrotí 
místní poměry, Gerry přijede a větši-
nou dokáže identifi kovat zdroj krize a 
nalézt řešení na uklidnění situace.

Režie: M. Forster / Hrají: Brad 
Pitt , Eric Wast, Mireille Enos

2.–4. 9. v 19.30
jOBS
Životopisný / USA / 122min / ti-

tulky / 110,- / 12+
Steve Jobs – vizionář, génius, mani-

pulátor a egocentrik. Osobnost, kte-
rá jednou provždy změnila náš svět 
i naše možnosti. V roce 1976 založil 
společnost Apple v garáži svých ro-
dičů, zažil vzestupy i kruté pády na 
dno, v roce 2011 zemřel jako jeden z 
nejúspěšnějších, nejvlivnějších a nej-
bohatších mužů Ameriky.

Režie: J. M. Stern / Hrají: Ashton 
Kutcher, Dermot Murloney, Josh Gad
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2. 9. ve 20.00
Hamlet podniká
Romantický, Komedie / Finsko / 

86min / titulky, FK / 80,-
Už název fi lmu, který je v češtině vol-

nou parafrází fi nského titulu „Hamlet 
v obchodním světě“, naznačuje, jak da-
leko si Aki Kaurismäki při fi lmovém 
zpracování kanonického díla světové 
literatury a dramatu dovolil zajít.

Režie: Aki Kaurismäki / Hra-
jí: Kati Outinen, Elina Salo, Es-
ko Nikkari 3., 19., 20. a 24. 9. 
v 17.30 a 21.–22. 9. v 15.30
Šmoulové 2
23. 9. v 17.30 Šmoulové 2 ve 3D za 

130,-
Komedie / USA / 105 minut / da-

bing / 120,- (děti 100)
V pokračování rodinné komedie 

Šmoulové vytvoří zlý čaroděj Garga-
mel pár nezbedných stvoření podob-
ných Šmoulům tzv. Neplechy a doufá, 
že s jejich pomocí získá všemocnou 
kouzelnou šmoulí esenci. Jenže brzy 
zjistí, že jen skutečný Šmoula mu mů-
že dát, co potřebuje, a že jen Šmoulin-
ka zná tajné kouzlo, kterým se Neple-
chové promění ve skutečné Šmouly.

Režie: R. Gosnell / Mluví: Tereza 
Voříšková, Václav Noid Bárta, Ol-
dřich Vlach

3. - 5. 9. ve 20.00
Očista
Horor / USA / 85min / titulky / 

100,- / 15+
Jak vyřešit alarmující míru kriminali-

ty? Legalizací všech zločinů. Na jednu 
jedinou noc v roce se Amerika blízké 
budoucnosti proměňuje v nejnebez-
pečnější místo na Zemi. Když se vás 
někdo rozhodne zabít, nikdo vám ne-
pomůže, protože všechny složky zá-
chranného systému jsou během Očis-
ty mimo provoz. Funguje to náramně.

Režie: James DeMonaco / Hrají: 
Ethan Hawke, Lena Headey, Max 
Burkholder, Adelaide Kane

4. 9. v 17.00
Nevědomí
Sci-fi , Akční, Fantasy / USA / 124min 

/ titulky, BIO RÁJ / 60,- / 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.

Režie: Joseph Kosinski / Hrají: 
Tom Cruise, Morgan Freeman, Olga 
Kurylenko

5.–8. 9. v 17.00
Obchodníci
Komedie / ČR / 85min / 90,- / 12+
Petr a Richard patří k těm, pro které 

je pevná pracovní doba noční můrou. 
Chtějí být pány svého času a nikomu 
se nepodřizovat. Okovy běžného za-
městnání je oba děsí. Jenže peníze 
jsou nutnost a nějak se vydělávat mu-
sí. Co třeba obchod se lží?

Režie: Petr Šícha / Hrají: Richard 
Nedvěd, Patrik Ulrich, Sandra No-
váková

5., 6., 10., 26., 27. a 30. 9. v 17.30 
a 7. - 8. 9. v 15.30
Letadla
9. 9. v 17.30 
Letadla ve 3D za 145,- (děti 130)
Animovaný / USA / 92min / da-

bing / 110,- (děti 100)
Z oblačných výšin světa fi lmu Auta 

přilétají Letadla, animovaný kome-
diálně-dobrodružný snímek nabitý 
akcí, ve kterém se nám představuje 

Prášek, práškovací letoun s velkým 
srdcem a rychlými křídly, jenž sní o 
tom, že se zúčastní nejúžasnějšího 
leteckého závodu kolem světa.

Režie: K. Hall / Mluví: Kryštof 
Hádek, Petr Pelzer, Tomáš Racek

5. 9. v 19.30, 22. a 28. 9. v 17.00
Jasmíniny slzy
Romantický / USA / 98min / titul-

ky / 100,- / 12+
Jasmine (Cate Blanchett ) je ele-

gantní, okouzlující a zhýčkaná dáma, 
která má vše, nač si vzpomene. Její 
zdánlivě idylické manželství s bo-
hatým podnikatelem Halem (Alec 
Baldwin) i bezstarostný život se v je-
diný okamžik rozpadnou na kousky. 

Režie: Woody Allen / Hrají: Cate 
Blanchett , Alec Baldwin, Peter Sars-
gaard

6. a 9. 9. v 19.30
Red 2
Akční komedie / USA / 116min / 

titulky / 100,- / 12+
Ti nejlepší nikdy neodpočívají. 

Úspěšná komedie RED ( Retired Ex-
tremely Dangerous ) o vysloužilých 
agentech, kteří rozhodně nezrezivěli 
a umějí kousat, se vrací. Trojice Bruce 
Willis, John Malkovich a Helen Mir-
ren budou mít v pokračování velmi 
exklusivní posily. V RED 2 si užijeme 
i Anthony Hopkinse nebo Catherine 
Zetu-Jones.

Režie: D. Parisot / Hrají: Bruce Wil-
lis, Anthony Hopkins, Helen Mirren, 
John Malkovich, Catherine Zeta-Jones

6. - 8., 10. - 12. 9. ve 20.00 a 21. - 
22. 9. v 17.30
Líbánky
Intimní drama / ČR a SR / 98min 

/ 120,-
Líbánky se odehrávají v čase dvou 

dnů svatební oslavy. Nevěsta a že-
nich – Tereza a Radim tvoří půvabný 
pár, navzdory tomu, že oba již prošli 
manželskou zkušeností a odnesli si z 
ní své šrámy. Tereza zklamané srdce, 
Radim dospívajícího syna. Jsou však 
odhodláni zkusit to znovu, jsou pře-
svědčeni, že tentokrát to vyjde.

Režie: J. Hřebejk / Hrají: Anna Geis-
lerová, Stanislav Majer, Jiří Černý

7. - 8. 9. v 17.30
Pot a krev
Akční / USA / 129min / titulky / 

100,- / 15+
Ten plán je geniálně jednoduchý.. 

Unést Danielova bohatého klien-
ta, obchodníka Victora Kershawa a 
za kufr plný peněz ho zase pustit na 
svobodu. Kdyby všichni zúčastnění 
aktéři nebyli naprostí pitomci, mož-
ná by to i vyšlo. Plán ale selže hned v 
samém zárodku.

Režisér: M. Bay / Hrají: Mark Wa-
hlberg, Dwayne Johnson, Anthony 
Mackie

7. - 8. 9. v 19.30
Pěna dní
Drama / Francie / 125min / titul-

ky / 90,- / 
Ve městě, kde auta mají volant v 

kufru, lidé bruslí pozpátku a klavír 
míchá koktejly, žije idealistický a vy-
nalézavý Colin pouze v kruhu svých 
přátel Nicolase a Chicka. Jednoho 
dne Colin potká svou osudovou lás-
ku Chloé. Křehká Chloé, která Coli-
novi připomíná jeho milované blues 
od Dukea Ellingtona, však onemocní 
záhadnou nemocí: v plicích jí vykve-
te leknín. Bezstarostný svět milenců 
je nemocí fatálně zasažen.

Režie: M. Gondry / Hrají: Audrey 
Tautou, Romain Duris, Omar Sy

9. - 10. 9. v 17.00
Černá vdova
Psychologický, Th riller / Francie, 

Belgie, Libanon, Egypt / 102min / 
titulky / 90,- / 15+

Filmová adaptace mezinárodního 
bestselleru alžírského spisovatele Yas-
mina Khadraua, jenž byl přeložen do 
více než čtyřiceti jazyků, sugestivně 
vykresluje morální dilema arabsko-i-
zraelského chirurga, potýkajícího se 
s obviněními jeho manželky ze sebe-
vražedného teroristického útoku.

Režie: Z. Doueiri / Hrají: Ali Su-
liman, Evgenia Dodina, Reymond 
Amsalem

9. 9. ve 20.00
Všichni dobří rodáci
Drama / ČSSR (1968) / 115min / 

FK / 70,- / 12+
Příběh a postavy fi lmu jsou z větší 

části inspirovány zážitky Jasného z je-
ho rodného městečka Kelč, kde strávil 
celé své dětství. Snímek měl premiéru 
na MFF v Cannes, následně pak do-
mácí premiéru a fi lm se pak, již za éry 
1. tajemníka ÚV KSČ Gustáva Husá-
ka, promítal od července do září ro-
ku 1969. Rodáci měli značný divácky 
úspěch, většina projekcí byla beznaděj-
ně vyprodaná a vidět tento fi lm patřilo 
ke kulturnímu bontonu. Nakonec však 
Husák fi lm zakázal – nejenom kvůli 
jeho tématu násilné kolektivizace mo-
ravské vesnice, ale také kvůli domně-
lým narážkám (husy a jejich peří ve 
scéně umírajícího Pyřka).

Režie: Vojtěch Jasný / Hrají: Vlas-
timil Brodský, Radoslav Brzobohatý, 
Vladimír Menšík, Václav Babka, Wal-
demar Matuška, Drahomíra Hofma-
nová, Pavel Pavlovský, Josef Hlino-
maz, Helena Růžičková

10. 9. v 10.00
André Rieu – Live in Maastricht
Hudební / Velká Británie / 180min 

(15min přestávka) /BIO RÁJ / 80,-
André Rieu je mezinárodní veřej-

nosti znám jako „Král valčíků“. Jeho 
vystoupení se staly legendárními. An-
dré věří, že klasická hudba by měla 
být pro každého. Každoročně pořádá 
řadu vystoupení ve svém domovském 
městě Maastrichtu v Holandsku.

Režie: Leda Volleburg / Účinkují 
hudební hvězdy z celého světa

10. 9. v 14.30
Děti moje
Komedie / USA / 110min / titul-

ky, BABY BIO / 80,-
Poklidný havajský život Matt a Kinga 

se začne sypat ve chvíli, kdy jeho že-
na po nehodě skončí v kómatu. Otec 
dvou dcer, předčasně vyspělé deseti-
leté Scott ie a sedmnáctileté rebelky 
Alexandry, který doposud sloužil jen 
jako „záložní“ rodič, se najednou mu-
sí vyrovnat s vědomím, že výchovu 
vlastních dětí musí zvládnout sám.

Režie: A. Payne / Hrají: George 
Clooney, Mary Birdsong, Shailene 
Woodley

10. - 11. 9. v 19.30
Liberace!
Drama / USA / 118min /titulky / 

90,-
Ještě před tím, než tu byl Elvis, El-

ton John, Madonna a Lady Gaga, tu 
byl Liberace: klavírní virtuoz, feno-
menální bavič a výstřední televizní 
hvězda. Jeho jméno bylo synony-
mem extravagance, kýče a výstřední-
ho stylu. Okázalým způsobem života 
žil nejen na jevišti, ale i mimo něj.

Režie: S. Soderbergh / Hrají: Mi-
chael Douglas, Matt  Damon, Dan 
Aykroyd, Scott  Bakula



11. 9. v 17.00
Babovřesky 
Komedie / Česko / 133min / BIO 

RÁJ / 60,- / 12+
Letní komedie Zdeňka Trošky je 

ze života současné jihočeské vesni-
ce Babovřesky, která s nadhledem a 
komediální nadsázkou, tak trochu v 
duchu Slunce, seno, sleduje kupící se 
nedorozumění a souhry náhod, kte-
ré pořádně zamotají hlavu její oby-
vatelům.

Hrají: Lukáš Langmajer, Veronika 
Žilková, Jana Synková

12., 13., 16., 17. 9. v 17.30 a 14. - 
15. 9. v 15.30
Justin: Jak se stát rytířem
Animovaný, Dobrodružný / Špa-

nělsko / 96min / dabing / 110,-
I kluci ve středověku měli své tou-

hy. Justin se rozhodl být rytířem ja-
ko jeho dědeček, přestože otec mu 
vytyčil výnosnou dráhu právníka. 
Justin se tedy na vlastní pěst vydává 
za svým snem, aby podstoupil vý-
cvik a stal se opravdovým rytířem v 
brnění.

Režie: M. Sicilia / Hrají: Saoirse 
Ronan, Freddie Highmore, Rupert 
Everett 

12. - 14. a 22. - 23. 9. v 19.30
Nejvyšší nabídka
Romantický / Itálie / 124min / ti-

tulky / 110,- / 12+
Virgil se nikdy nedokázal sblížit s 

jiným člověkem, není schopný s ně-
kým spolupracovat a v životě se neza-
miloval do žádné ženy. Jeho okolí jej 
tedy považuje za výstředního - génia, 
světově uznávaného znalce v oblasti 
výtvarného umění a starožitností.

Režie: G. Tornatore / Hrají: Geof-
frey Rush, Jim Sturgess, Donald Su-
therland

13. - 16., 24. 9. v 17.00
Colett e
Drama / ČR, SR / 126min / 110,- 

/ 12+
Milostný příběh zajatců osvětim-

ského koncentračního tábora Viliho 
a krásné belgické židovky Colett e vy-
práví o osudu tajné lásky v prostředí 
hrůzy a smrti, o tenké hranici mezi 
dobrem a zlem a pravdou a lží.

Režie: M. Cieslar / Hrají: Jiří Mádl, 
Clémence Th ioly, Eric Bouwer

13. - 15. a 17. - 19. 9. ve 20.00
Elysium
Akční, Sci-Fi / USA / 109min / ti-

tulky / 120,- / 12+
V roce 2159 existují dva druhy lidí: 

velmi bohatí, kteří žijí na nedotče-
né umělé kosmické stanici s názvem 
Elysium, a zbytek živoří na přelidně-
né zničené Zemi.

Režie: N. Blomkamp / Hrají: Matt  
Damon, Jodie Foster, Diego Luna

15. - 18. 9. v 19.30
Mortal Instruments: Město z 

kostí
Akční, Dobrodružný / USA / titul-

ky / 110,- 
Clary je obyčejná náctiletá holka 

z New Yorku - než její máma zmi-
zí, než zjistí, že vidí to, co ostatní 
ne, než pozná, že v našem světě se 
skrývá ještě jeden, plný démonů a 
strážců. Než se ukáže, že její má-
ma i ona jsou jedněmi z vyvole-
ných strážců. Pak se její život úpl-
ně změní.

Režie: H. Zwart / Hrají: Lily Col-
lins, Jamie Campbell Bower, Robert 
Sheehan 
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16. 9. ve 20.00
Hon
Drama / Dánsko / 115min / titul-

ky / 80,- / 12+
Čtyřicetiletý Lucas se nedávno 

rozvedl a začíná žít nový život. Má 
přátele, novou práci, přítelkyni a po-
hodový vztah s dospívajícím synem. 
Tuto porozvodovou idylu záhy naru-
ší jedna nahodilá lež, která se rychle 
začíná šířit v komunitě jeho přátel. 

Režie: T. Vinterberg / Hrají: Mads 
Mikkelsen, Alexandra Rapaport, 
Th omas Bo Larsen

18. 9. v 17.00
Šmejdi
Dokument / Česko / 78min / BIO 

RÁJ / 80,- / senioři nad 65 let ZDAR-
MA

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.

18. 9. v 17.30 a 29. 9. v 15.15
Já padouch 2
Animovaná komedie / USA / 98min 

/ dabing / 100,- 
Může být napravený padouch vůbec 

ještě zábavný? Když vypráví pohádky 
na dobrou noc? Když se bojí o nevin-
nost své nejstarší dcery? Když už ne-
chce vůbec nic ukrást? Gru naštěstí 
neskončí jako obyčejný civil, protože 
v jeho nitru se stále ukrývají schop-
nosti, které by leckdo rád využil.

Režie: P. Coffi  n, Ch. Renaud / 
Mluví: Jiří Lábus, Veronika Žilková, 
Ota Jirák

19. 9. v 17.00
Hypnotizér
Krimi, Th riller / Švédsko / 122min 

/ titulky / 90,- / 12+
V rodinném domku je nalezena su-

rovým způsobem zavražděná téměř 
celá rodina a jediným přeživším je 
patnáctiletý chlapec. Detektivní in-
spektor Joona Linna povolá známého 
odborníka na hypnózu, aby chlapce 
zhypnotizoval a zjistil, co se oné no-
ci v domě stalo. Filmová adaptace 
úspěšného bestselleru Larse Keplera.

Režie: L. Hallström / Hrají: Mikael 
Persbrandt, Lena Olin, Tobias Zilliacus

19. 9. v 19.30 a 23. 9. v 17.00
Diana
Drama / Velká Británie / 110,-
Legenda je vždy jen část pravdy. Film 

Diana s Naomi Watt s v titulní roli se 
zaměřuje na poslední roky života Lady 
Diany, princezny lidských srdcí. Roky, 
které vyvrcholily tragickou smrtí při 
honičce s paparazzi. Roky, které pro 
veřejnost skrývají nejedno tajemství.

Režie: O. Hirschbiegel / Hrají: Na-
omi Watt s, Lee Asquith-Coe, Nave-
en Andrews

19. 9. ve 20.00
Pátrání po Sugar Manovi
Dokument, Hudební / Švédsko / 

86min / titulky, FK / 70,-
Pátrání po Sugar Manovi vyprá-

ví neuvěřitelný, ale pravdivý příběh 
Rodrigueze: největší rockové hvězdy 
70. let, která nebyla.

Režie: M. Bendjelloul 
20. - 21. 9. v 17.00
Rychle a zběsile 6
Akční / USA / 145min / titulky / 

90,- / 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 díle jedné z nejúspěš-
nějších fi lmových sérií současnosti..

Režie: J. Lin / Hrají: Vin Diesel, 
Dwayne Johnson, Paul Walker

20. - 21. 9. v 19.45
V zajetí démonů
Horor / USA / 112min / titulky / 

90,- / 15+ 
Hrůzostrašný případ z domu v Ami-

tyville nebyl první - ještě dříve došlo 
k záhadným děsivým událostem v 
Harrisville. Film „V zajetí démonů“, 
natočený podle skutečných událostí, 
vypráví hrůzný příběh světově pro-
slulých vyšetřovatelů paranormálních 
jevů Eda a Lorraine Warrenových.

Režie: J. Wan / Hrají: Vera Farmi-
ga, Ron Livingston, Joey King

20. - 21. 9. ve 20.00
Riddick
Akční, Sci-Fi / USA, Velká Británie 

/ 119min / titulky / 110,- / 12+
Riddick se ocitá na nehostinné 

planetě zraze-ný svými druhy. Aby 
přežil útoky nelítostných predátorů, 
aktivuje záchranný signál, který k ně-
mu přivede i jeho nepřátele.

Režie: D. Twohy / Hrají: Vin Die-
sel, Karl Urban, Katee Sackhoff 

22. 9. ve 20.00
Pacifi c Rim 
Akční, Sci-Fi / USA / 132min / da-

bing / 70,- 
Z moře se vynoří obrovské příšery 

Kaiju a pustí se do války s lidstvem, 
která si vyžádá milióny životů a lid-
stvo na roky zatíží. Pro boj s Kaiju 
byla vyvinuta speciální zbraň: ma-
sivní roboti zvaní Jaegers , kteří jsou 
simultánně ovládáni dvěma piloty, 
jejichž mozky jsou propojeny neu-
rálním mostem. Jenže i tihle roboti 
se tváří v tvář nezničitelným Kaiju 
zdají být téměř bezmocní.

Režier: G. del Toro / Hrají: Charlie 
Hunnam, Idris Elba, Rinko Kikuchi

23. 9. ve 20.00
Vejdi do prázdna
Drama / Francie, Německo, Itálie / 

140min / titulky / 70,- / 15+
Po tragické smrti rodičů při auto-

nehodě jsou jejich děti Oskar a Lin-
da rozděleni. Znovu se setkávají až v 
Tokiu – v rušném, tajemném a pro 
dva mladé lidi nebezpečném městě. 
Oskar pracuje jako drogový dealer, 
Linda ve striptýzovém baru.

Režie: G. Noé / Hrají: Nathaniel 
Brown, Paz de la Huerta

24. - 27. 9. v 17.00
Bernie
Komedie / USA / 104min / titulky 

/ 100,- / 12+
Majitel pohřebního ústavu Bernie se 

kromě pomoci všem bližním stará také 
o záležitosti a bohaté jmění Marjorie 
Nugentové. Přitom místní Marjorie po 
několik měsíců vůbec neviděli. Oby-
vatelé Carthage byli šokováni, když se 
dozvěděli, že je Marjorie Nugentová 
již několik měsíců mrtvá a Bernie Tie-
de byl obviněn z její vraždy.

Režie: R. Linklater / Hrají: Jack 
Black, Shirley MacLaine, Matt hew 
McConaughey

24. 9. ve 20.00 a 25. 9. v 17.00 
(BIO RÁJ)
Velký Gatsby
Drama, Romantický / USA / 

142min / titulky / 70,- (BIO RÁJ za 
60,-) / 12+

Carraway hledá svou vlastní verzi 
amerického snu a usadí se nedaleko 
domu záhadného a časté večírky po-

řádajícího Jaye Gatsbyho a také kou-
sek od své sestřenice Daisy a jejího zá-
letného manžela s modrou krví Toma 
Buchanana. Nick se postupně stane 
součástí světa mimořádně bohatých 
lidí, jejich iluzí, lásek a zklamání.

Režie: B. Luhrmann / Hrají: Le-
onardo DiCaprio, Tobey Maguire, 
Carey Mulligan

25. 9. ve 20.00
Muž z oceli
Fantasy / USA / 143min / titulky / 

70,-
Mladý chlapec zjistí, že má mimo-

řádné schopnosti a že není z této 
planety. Jako mladý muž se vydá na 
cestu za zjištěním, odkud pochází a 
s jakým záměrem byl vyslán na Ze-
mi. Ale hrdina, který má zachránit 
svět před zničením a stát se symbo-
lem naděje pro celé lidstvo se v něm 
teprve musí objevit.

Režie: Z. Snyder / Hrají: Henry 
Cavill, Amy Adams, Michael Shan-
non, Kevin Costner

26. 9. v 17.00 a 28.–30. 9. v 19.30
Hra na hraně
Th riller / USA / titulky / 110,- / 12+
V proslulých kasinech Las Vegas je 

roční obrat 6 miliard dolarů. Richie 
musí hrát největší hazardní hru své-
ho dosavadního života, kdy se snaží 
přechytračit a obehrát dva protihrá-
če najednou. A ještě z toho vyjít se 
zdravou kůží nebo aspoň živý. Doká-
že to? Za jakou cenu?

Režie: B. Furman / Hrají: Ben Af-
fl eck, Justin Timberlake, Gemma 
Arterton

26. - 29. 9. ve 20.00 a 28. - 29. 9 
v 17.30
Donšajni
Komedie / ČR / 110,-
Operní soubor na malém městě 

se rozhodne uvést Mozartova Do-
na Giovanniho. Pohled do zákulisí 
příprav odhalí svět opery zbavený 
pozlátka. Příběh o lásce a zklamání, 
o hudbě a vášnivém milování a o li-
dech, kteří žijí svůj život opeře na-
vzdory.

Režie: J. Menzel / Hrají: Jan Hartl, 
Libuše Šafránková, Martin Huba

27. 9. v 17.00
Futurologický kongres
Sci-Fi / Izrael / 120min / titulky 

/ 80,-
Herečka Robin Wright hraje sebe 

samu: fi lmovou hvězdu za zenitem, 
které s přibývajícími vráskami ubý-
vá rolí. Na stole leží možná poslední 
velká nabídka. Filmové studio chce 
naskenovat její tělo, pohyby i emoce, 
a koupit si tak virtuální herečku, kte-
rá už nezestárne ani o den.

Režie: A. Folman / Hrají: Robin 
Wright, Harvey Keitel, Paul Giamatt i

28. 9. v 15.00
Čtyřlístek ve službách krále
Animovaný, Rodinný, Komedie / 

ČR / 90min / 60,-
>>> V rámci akce pro děti Se 

Čtyřlístkem do školy. Ve spoluprá-
ci s rádiem Jihlava připravujeme 
program nejen pro prvňáčky. Tě-
šit se můžete kromě fi lmu také na 
moderátora rádia Jihlava a další do-
provodný program <<< Populární 
komiksový seriál ČTYŘLÍSTEK 
oslavil už 40 let od svého „naroze-
ní“, prvního vydání kresleného pří-
běhu. Animované zpracování při-
praví Čtyřlístku při výletě do Prahy 
nová dobrodružství.

Režie: M. Žabka / Hrají: Ivan Tro-
jan, Tereza Bebarová, Bohdan Tůma, 
Ondřej Brzobohatý



29. - 30. 9. v 17.00
Útěk
Historický, Akční / Norsko / 

75min / titulky / 90,- / 15+
Snímek vypráví příběh devate-

náctiletého děvčete, které se po za-
bití celé rodiny dostane do rukou 
zločinecké skupiny společenských 
outsiderů. Brzy však zjistí, že v je-
jich společnosti ji čeká osud horší 
než smrt, a tak se pokusí s pomocí 
mladšího děvčete z tábora utéct.

Režie: R. Uthaug / Hrají: Ingrid 
Bolsø Berdal, Isabel Christine An-
dreasen, Kristian Espedal

30. 9. ve 20.00
Lovci hlav
Th riller / Norsko / 100min / titul-

ky, FK / 70,- / 12+
Zdá se, že Roger Brown má všech-

no, co si člověk může přát. Je nej-
úspěšnějším lovcem hlav (vyhle-
dávačem talentů) v Norsku, za 
manželku má překrásnou galeristku 
a vlastní úchvatný dům. Zároveň si 
ale žije nad poměry a potají krade 
umělecká díla.

Režie: M. Tyldum / Hrají: Niko-
laj Coster-Waldau, Aksel Hennie, 
Julie R. Ølgaard, Synnøve Macody 
Lund

Mostecká 10

7. 9.     21.00 
MILAN SCHELINGER A BAND
13. 9.     21.00 
ALOBAL + HOSTÉ
14. 9.     21.00 
SEPARÁTOR + HOSTÉ
20. 9.     21.00 
KONCERT AMETIST + END-

LESS MAIN
21. 9.     21.00 
GREEDY INVALID
28. 9.     21.00 
RIMORTIS + SOTURY

Žižkova 15

30. 8.     22.00
LIPSTICK R´N´B PARTY FE-

AT. DJ RA MEL / STREJDA FILÍ 
(PIO SQUAD)

31. 8.     17.00 
SOULSHINE FEAT. EURODEL 

/ BENJAHNEK / SAFIR & EF 
BEAT / MEJLA / PATRICK

6. 9.     21.00
TANČÍRNA SWING DE LU-

XE FEAT. DORIS & THE SWIN-
GIN‘ BASTARDS / DJ PAOLO DI 
MAKI (ELECTROSWINGBO-
HEMIA.CZ)

7. 9.     21.00 
DEPECHE MODE PARTY 

V SOU LU!
Další atmosférická DM Party 
12. 9.     17.00 a 20.00 
NA STOJÁKA !

STRANA     30 Kultura NJR - ZÁŘÍ  2013

13. 9. 22.00 
DIRTY DANCING NO.4
14. 9. 22.00 
TRÉNINK VOL. 6 FEAT. DJANE 

C´MOI / HOUSEFRUIT DJ´S
20. 9. 21.00 
FRIDAY VIBEZ MUSIC FEAT. 

DJ´S HEAVY HEV (SENSE OF BE-
AT) / SAFIR (SOULDIERS) & EF 
BEAT (LIVE DRUM´S)

21. 9. 20.00 
JIŘÍ SCHMITZER LIVE!
27 9. 22.00 
FACE OF DRUMS NO.6
28. 9. 21.00 
RED HOT CHILI PEPPERS re-

vival!

3. 9.     19.00 
JAZZ do Jihlavy: SARA H AND 

THE ADAMS, jazz – country – pop
Šárka Adámková – zpěv, piano, wur-

litzer; Michal Gregor – elektrická a 
akustická kytara; Daniel Šoltis – bicí; 
Rastislav Uhrik – kontrabas, baskyta-
ra; Josef Štěpánek – pedal steel kytara, 
rezofonická kytara, banjo, mandolína; 
David Schaff er – zpěv, stálý host

Vstupné: zdarma. 
Letní zahrádka Kavárny Muzeum, 

Masarykovo náměstí
8. 9.     19.00 
5. KOMORNÍ KONCERT 2013 

FILHARMONIE G. MAHLERA 
Komorní orchestr Filharmonie G. 

Mahlera, www.f-gm.cz.
JIŘÍ JAKEŠ – dirigent. “VIVAT 

DIVERTIMENTI !” (5. komorní 
koncert)

Program: J. Haydn – Divertimento 
Es dur HOB.II 6, W.A.Mozart – Di-
vertimento F dur KV 138, W.A.Mo-
zart – Divertimento B dur KV 137, 
W.A.Mozart – Divertimento D dur 
KV 136 

Vstupné: 120,- / 100,- Kč. 
Dům fi lharmonie, Kosmákova 9.
21. 9.     21.00 
MAJOR MAJOR
Sport Bar Hatt rick, Březinova 144, 

www.hatt rickbarjihlava.cz
22. 9.     19.00 
2. ORCHESTRÁLNÍ KONCERT 

(náhradní termín za 5. 5.)
Program: G. Ch. Wagenseil – Sin-

fonia G. Ch. Wagenseil – Koncert 
pro trombon a orchestr, W. A. Mo-
zart – Symfonie č. 25 g-moll, Ji-
ří Jakeš – dirigent, Pavel Neckář – 
trombon. Dům kultury. Pořadatel: 
Filharmonie G. Mahlera.

24. 9.     19.00 
BRA HMS, WAGNER, MAHLER 

– vokální díla světových romantiků
Martinů Voices, Karel Košárek – 

klavír, Lukáš Vasilek – sbormistr. 
Koncert přesunut z 9. 6. 2013. 

Vstupné 100 Kč. Koncert v rámci Fes-
tivalu Mahler Jihlava 2013 – Hudba 
tisíců. Pořadatel: o. s. Mahler 2000 – 
společnost G. Mahlera. Velká gotická 
síň jihlavské radnice v 19:00 hodin, 
www.mahler2000.cz. Předprodej TIC 
Jihlava, Masarykovo nám. 2.

27. 9.     21.00 
JINÁČ? aneb povernisážový kon-

cert Radimovy kapely Karel
Koncert jižními rytmy nabité kape-

ly se uskuteční po vernisáži výstavy s 
názvem JINÁČ ? Pořadatel: Občan-
ské sdružení Ji.na.k.

Divadelní klub Horáckého divadla 
Jihlava, Komenského 22

3. 9.     17.30 
MGR. MICHAEL HAUSER, 

PH.D. – LEVICE VE SVĚTĚ PŘÍ-
ZRA KŮ 

Kapitalismus jako zombie.
Levice působí ve světě, který se 

pomalu rozpadá, a liberální demo-
kracie, kapitalismus, postmodernis-
mus nabývají podobu přízraku. Jaké 
cesty se v tomto světě otevírají pro 
levici? Na to se pokusí odpovědět 
fi losof Michael Hauser, který záro-
veň představí své dvě nové knihy: 
Kapitalismus jako zombie a Cesty z 
postmodernismu.

Antikvariát Jihlava – Čajovna & 
Bar, Brněnská 8 

5. 9.     17.00 
BORNEO
První podzimní klubový večer nás 

zavede za přírodou třetího největší-
ho ostrova světa. Ojedinělou faunu 
a fl óru Bornea představí biolog Petr 
„Lynxxi“ Pavliska. 

Ve vzdělávacím centru Podpo-
VRCH, vstupné 40,- Kč (každý 
účastník obdrží drobný dárek!). Po-
řadatel: Zoo Jihlava.

5. 9.     18.00 
DUBOVÁ, DANA – STARO-

DÁVNÝ A MEGALITICKÝ LI-
BANON

Libanon. Hory vysoké přes 3000 
m n. m., nejvyšší sloupy světa (21 m),
největší člověkem vyrobené mo-
nolity světa – Baalbek (1242 tun), 
lázně Anjar, prastaré město Byblos, 
hypodrom Tyr, mořský hrad Sidon, 
kultura a historie země, geografi e, li-
dé. + ochutnávka alk. nápoj Mosca-
tel.

Přednáší a promítá: Dana Dubo-
vá; Vstupné: 40 Kč

Antikvariát Jihlava – Čajovna & 
Bar, Brněnská 8, 

19. 9.     18.00 
VAVŘINEC, MAREK J. – VY-

TĚSNĚNÉ PLANETÁRNÍ PRIN-
CIPY V DĚJINÁCH KŘESŤAN-
STVÍ

Na přednášce budeme zkoumat, 
která božstva jsme v sobě zapíra-
li posledních 2160 let, během tzv. 
věku ryb, kam nás to přivedlo, jak 
se to projevuje v psychice a myš-
lení každého jednoho z nás a jaké 
jsou možnosti znovuobjevení a in-
tegrace těchto božstev do našeho 
života. Zájemci bez astrologického 
vzdělání jsou vítáni, případné ukáz-
ky horoskopů však od nich budou 
vyžadovat větší zapojení intuice a 
symbolické představivosti. 

Antikvariát Jihlava – Čajovna & 
Bar, Brněnská 8

24. 9.     17.00 
„HISTORICKÝ KLARINET“ 

– JEDNA Z CEST ÚCTY K TRA -
DICI

Přednáší Jiří Krejčí, odborník na 
historické dechové nástroje

Malovaný sál v budově Muzea Vy-
sočiny, Masarykovo náměstí 55.

27. 9. 
NOC VĚDCŮ
Tradiční akce pořádaná s Jihlav-

skou astronomickou společností 
zaměřená na popularizaci vědy a 
výzkum. 

26. 9.     18.00 
DR. LEBLOCH - BUDDHIS-

TICKÉ KLÁŠTERY JZ TIBETU 
V PÉČI ČESKÝCH RESTAURÁ-
TORŮ

200 snímků z Ladaku promítne a krát-
ký fi lm okomentuje předseda Sdružení 
pro Tibet dr. Dalibor Lebloch. 

V posledních desetiletích bylo vlivem 
nezvyklých přívalových dešťů zničeno 
mnoho klášterů, budov a také staro-
dávných nástěnných maleb, symbolů 
buddhistické fi lozofi e. Některé z nich 
se snaží zachránit čeští restaurátoři, a 
zároveň předat své znalosti místním.

Antikvariát Jihlava – Čajovna & 
Bar, Brněnská 8

1.– 30. 9. 
DRA VCI NAD HLAVAMI
Praktické ukázky výcviku drav-

ců a sov. Každý den kromě pondě-
lí v 11.00 a v 15.00 hodin. Pouze za 
příznivého počasí.

Pořadatel: Zoo Jihlava
1. 9.     9.00 
PRÁZDNINY KONČÍ V ZOO
Program nejen pro děti v areálu 

zoo, komentované krmení zvířat, 
neobvyklá interaktivní výstava „SU-
PERMARKET SVĚT“ ve vzděláva-
cím centru PodpoVRCH. 

Pořadatel: Zoo Jihlava
1. 9.     18.00 
ČARODĚJNÁ POHÁDKA 
Divadlo Mrak – Havlíčkův Brod
Parkán u brány Matky Boží od 

18:00 hodin.
2. 9.     10.00 – 18.00 
DEN PRO DĚTI – NA SUCHU 

I NA LEDĚ
Volné bruslení od 10.00 hod. 
Volné bruslení a doprovodný pro-

gram od 14.00 – 18.00 hod. 
Závody v autíčkách, střelba na 

brankáře, malování obličejů, měření 
tvrdosti střely, skákací hrad a spous-
ta dalších soutěží

Horácký zimní stadion – nová hala.
4. 9.     20.30 
LETNÍ KINO na náměstí - Podivu-

hodný případ Benjamina Butt ona
Závěrečný fi lm na přání diváků v 

rámci letního promítání pod širým 
nebem, a to v Jihlavě přímo na ná-
městí. Vstupné: zdarma. Letní za-
hrádka kavárny Muzeum, Masary-
kovo náměstí, po setmění (cca 20,30 
hod.). Rezervace míst předem na tel. 

5. 9.     14.00 
„POSEZENÍ S DECHOVKOU“ 
K poslechu a tanci s podporou 

statutárního města Jihlava hraje 
skupina paní Doležalové „Sádlo v 
pohybu“. Od 14.00 hodin v parčíku 
před sídlem Svazu důchodců, vstup 
zdarma.

11. 9.     16.00 
POMŮŽEME LESNOVSKÝM 

ŽÁBÁM A ČOLKŮM?
Pokračování akce z června 2013, 

kdy se kvůli velkému vedru nepodaři-
lo vykopat všechny tůně. Součástí ak-
ce bude nenáročná, krátká vycházka 
(s výkladem) k lokalitě zvané Lesnov-
ské mokřady. Sraz v 16 hod na parko-
višti před Správou městských lesů v 
Jihlavě na Lesnově (nad Domovem 
důchodců). 



13. 9.     8.00 
TRH ŘEMESEL
Masarykovo náměstí 
14. – 15. 9. 
DOTEKY AFRIKY aneb Malá 

konference – velké zážitky
Přednášky, promítání, taneční i hu-

dební vystoupení, soutěže, worksho-
py, malování na obličej, africký trh a 
mnoho dalšího! Aktuální program 
na Zoo Jihlava, www.zoojihlava.cz 

14. – 15. 9.     9.00 
XXIV. HORÁCKÝ LETECKÝ 

DEN 2013
Letiště Jihlava 
17. 9.     18.00 
PYGMEJOVÉ – DĚTI DŽUNGLE
Zářijové promítání ekofi lmu před-

staví nejmenší lidi planety – civiliza-
cí neposkvrněné Pygmeje. Fotograf 
Ivan Bulík se hluboko v džungli spřá-
telí s kočujícími Pygmeji, kteří ho 
zasvětí do tradičního způsobu života 
lovců a sběračů. Jejich radost z hud-
by, tance a života se zdá nekonečná. 
Jsou to skutečné nahé děti džungle 
ohrožované nejen válečnými kon-
fl ikty, ale i naší civilizací, která necit-
livě válcuje všechny tradice…

Vzdělávacím centru PodpoVRCH, 
vstup ZDARMA.

20. 9.     8.00 
VÁCLAVSKÝ JARMARK
Masarykovo náměstí 
21. 9.     8.30 
BIOJARMARK
Pestrá nabídka zemědělců, bioze-

mědělců, zahrádkářů, chovatelů a ře-
meslníků z malých i větších farem 
z Vysočiny. 

Náměstí Svobody 
21. 9.     14.00 
BAGROVÁNÍ TŮNÍ NA LES-

NOVĚ
Opět po roce si můžete prohlédnout 
praktickou ukázku využití těžké tech-
niky ve prospěch přírody. Uvidíte, jak 
probíhá budování malých vodních 
ploch za pomoci pásového minibag-
ru. Pro zájemce bude možnost si bag-
rování tůně i osobně vyzkoušet. Sraz 
v 16 hod na parkovišti před Správou 
městských lesů v Jihlavě na Lesnově 
(nad Domovem důchodců). 
21. 9.     14.00 
TAJEMNÉ PROHLÍDKY V JI-

HLAVSKÉM PODZEMÍ 
Prohlídky s překvapením v časech 

14.00, 15.00 a 16.00 hodin.
21. 9. 
BABÍ LÉTO V ZOO
Soutěže a aktivity nejen pro děti 

pod záštitou jihlavských skautů.
27. 9.     13.00 
RODINNÝ DEN KRA JE VYSO-

ČINA
Program na Masarykově náměstí v 

Jihlavě.
13.00 – 15.00  
OSLAVY SVÁTKŮ SENIORŮ
Koncert dechových kapel; ukázky 

tvůrčích činností uživatelů sociál-
ních zařízení Kraje Vysočina. 

15.00 – 20.00
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO 

CELOU RODINU
Animační soutěže pro děti; taneč-

ní vystoupení; atrakce; sportovní 
hry; prezentace policejní, hasičské 
a zdravotnické techniky; ukázky a 
nabídka volnočasových aktivit pro 
celou rodinu.

16.00 Michal Nesvadba a Kouzelná 
školka

19.00 koncert Petr Bende a band
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29. 9.     15.00 
POSLEDNÍ LOUPEŽNÍK
Popis akce: Samé jedničky na vy-

svědčení svého syna jistě potěší kaž-
dou maminku. A to i v případě, že se 
jedná o zkušenou loupežnici. Ovšem, 
když se ukáže, že synáček omylem 
chodil do špatné školy a místo lou-
pení umí zeměpis, to už maminka tak 
šťastná není. Naučí se Ruprecht, po-
slední syn loupežnického rodu, své-
mu rodinnému řemeslu, nebo najde 
způsob, jak maminku přesvědčit, že 
pracovat je lepší než loupit? Partneři 
akce: Jihlavské listy a statutární město 
Jihlava. Hraje: Divadélko Kos. 

Kino Dukla, velký sál Reform 
30. 9. – 5. 10.     16.30 
DECIBELY POMOCI
První charitativní festival v Kraji Vy-

sočina, jehož výtěžek bude věnován 
organizaci „SOS dětské vesničky“ a 
„Občanskému sdružení Život dětem“. 

30. 9. 
Soul Jihlava:
16.30 – zahájení festivalu, 17.00 

– We on the Moon, 18.30 - Six Old 
Fools (S.O.F.)

20.00 - Premier
1. 10. 
Mahlerův Penzion – hradby:
15.00 – řemeslný trh, šermířské a 

kejklířské ukázky, 16.30 - Vzhůru a 
Níž, 18.00 - O5 a Radeček

2. 10. 
Hradební parkán:
Decibely v začarované zemi 16.00 

– 20.00
Divadelní a kouzelnické představe-

ní, dětská diskotéka + soutěže, bub-
linková show

3. 10. 
Soul Jihlava:
18.00 – Antoines, 19.30 - Čardáš 

klaunů, 21.00 - Zakázaný ovoce

4. 10. 
Amfi teátr Jihlava:
16.00 – Fofrton, 17.00 - Madame 

Butt erfl y, 18.00 – Ember‘s Bridge, 
19.00 – Kyanid, 20.30 – Koblížci, 
22.00 - Tleskač

5. 10. Amfi teátr Jihlava:
Stage č. 1 – SoulSound 
9.00 – dětské soutěže, kouzelník, 

klaunské představení „Jeníček a Ma-
řenka“, sněhová a bublinková párty

14.30 – Fullerenes
15.45 – Poseidon 
17.00 – legendární kapela Filtr
18.15 – La Godiva
19.30 – Jarda Hypochondr a Divná 

parta
21.00 – Medvěd 009
22.30 – Jaksi Taksi
00.00 – Ready Kirken
01.00 – ohňostroj
Stage č. 2 – Soul 
15.15 – DJ, 16.30 – DJ, 17.45 – DJ, 

19.00 – DJ, 20.30 – DJ, 22.00 – DJ, 
23.30 – DJ

5. 9.     17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – HC RE-

BEL HAVLÍČKŮV BROD
Přípravné zápasy 2013/2014. Ho-

rácký zimní stadion, www.hcdukla.cz. 
Vstup 40 Kč.

6. 9.     17.00 
27. JIHLAVSKÁ HODINOVKA 
Místo prezence a startu: atletický 

stadión Na Stoupách, Jihlava

11. 9.     17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – AZ HA-

VÍŘOV
liga ČR 2013/2014. 
Horácký zimní stadion, www.hc-

dukla.cz
14. 9.     17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – HC BE-

NÁTKY NAD JIZEROU
liga ČR 2013/2014. 
Horácký zimní stadion, www.hc-

dukla.cz
21. 9.     17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – HC 

SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI
liga ČR 2013/2014. 
Horácký zimní stadion, www.hc-

dukla.cz
22. 9.     15.30 
BC VYSOČINA – JBC BRNO 
Basketbal 1. liga mužů.
Sportovní hala na ulici E. Rošické-

ho v Jihlavě 
27. 9.     17.00 
6. CENA BĚŽCE VYSOČINY – 

MEMORIÁL LUBOŠE SVOBODY 
Start: amfi teátr letního kina, le-

sopark Heulos, okruh 2,2 km.
27. 9.     18.00 
FC VYSOČINA JIHLAVA – FC 

Viktoria Plzeň
Gambrinus liga 2013-2014.
V 18 hodin, fotbalový stadion na 

ul. Jiráskova v Jihlavě.
28. 9.     10.00 a 14.00 
TJ SOKOL BEDŘICHOV – SK 

HLINCOVKA  
Volejbal – soutěž juniorek.
V 10 a 14 hodin ve sportovní hale TJ 

Sokol Bedřichov na ul. Sokolovská. 
28. 9.     10.00 a 14.00 
ŠSK DEMLOVA JIHLAVA – VK 

BENEŠOVSKÁ 1. VOLEJBALOVÁ 

Volejbal – soutěž juniorek.
ZŠ Demlova v Jihlavě.
28. 9.     17.00 
BC VYSOČINA – BK PROSTĚ-

JOV
Basketbal Liga U19.
Sportovní hala na ulici E. Rošické-

ho v Jihlavě.
28. 9.     17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – HC 

OLOMOUC
Liga ČR 2013/2014. 
Horácký zimní stadion, www.hc-

dukla.cz.
29. 9.     10.00 
BC VYSOČINA – SBK VAL. ME-

ZIŘÍČÍ
Basketbal Liga U19.
Sportovní hala na ulici E. Rošické-

ho v Jihlavě. 
6. 9. 17.00 
KOLEM NOČNÍ JIHLAVY PO 

HISTORICKÝCH PAMĚTIHOD-
NOSTECH 

24. ročník turistického pochodu. 
Hrádek v parku Heulos, Jihlava 

Trasy pro pěší turisty: 7 a 15 km.
21. 9. 6.00 
28. NONSTOP STŘÍBRNOU 

STOPOU
Trasy: pěší 15 – 50 km, cyklo 30 

– 100 km. Start: 6.00 – 13.00 hodin 
ATC Pávov u Jihlavy, 6.00 – 9.30 ho-
din hl. n. ČD Jihlava. 

KČT Bedřichov Jihlava, PĚŠÍ, 
CYKLO

28. 9. 9.00 
8. SVATOVÁCLAVSKÉ ROZ-

LOUČENÍ SE SEZÓNOU
Trasy: 30 – 50 km. Start: 9.00 ho-

din studánka Na skalce, Jihlava
KČT Bedřichov Jihlava, CYKLO.
Změna programu vyhrazena!

Výběr z novinek z fondu Městské 
knihovny Jihlava na září 2013

Beletrie
Adornetto, Alexandra Zaslíbení 
Ahern, Cecelia, 1981- Sto jmen 
Andres, Adam, 1970- Wetemaa. Koruna Élladu 
Barry, Dave, 1947- Magoři 
Cabot, Meg, 1967- Jak dokázat lásku 
Canavan, Trudi, 1969- Sonea - trilogie o černém mágovi. Novicka 
Cast, P. C., 1960- Škola noci. Skrytá 
Cole, Kresley Nedostižný přízrak. V říši Lorů 
Correia, Larry, 1977- Lovci monster. Vendeta 
Cyprisová, Lenka, 1986- Královské tajemství 
Černá, Jaroslava, 1959- Johana z Rožmitálu 
Dahl, Arne, 1963- Až na vrchol hory 
De Jong, Meindert, 1906-1991 Dalíla 
Deml, Jakub, 1878-1961 Sebrané spisy. Prvotiny 
Ennis, Garth, 1970- Punisher Max. Muž z kamene 
Flaubert, Gustave, 1821-1880 Byli jednou dva písaři 
Florescu, Catalin Dorian, 1967- Jacob se odhodlá milovat 
Frost, Jeaniene, 1974- Noční lovci. Předurčena do hrobu 
Pohlreich, Zdeněk, 1957- Vařte jako šéf! 
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