
V POLOVINĚ ČERVNA se v Jihlavě konal závod prestižního seriálu dřevorubeckých sportů EUROJACK. Na snímku 
český závodník David Síla v závodě nejsilnějších motorových pil světa power saw. Český šampión je držitelem evropského 
titulu z roku 2011. Letos se mu v Jihlavě velmi dařilo, z pátého místa se posunul na průběžně druhé místo, od vedoucího Ra-
kušana Armina Kuglera ho po jihlavském klání dělí pouhé dva body. Foto: Jiří Varhaník 

Tomáš
Koukal

Koukal: Prosíme 
o toleranci

Vstupujeme do letního obdo-
bí a pořadatelé našeho krajského 
města se snaží Jihlavu zviditelnit 
organizováním nejrůznějších kul-
turních akcí různých žánrů, a to 
především ve veřejných prostorách. 
Vedoucí odboru školství, kultury 
a tělovýchovy Tomáš Koukal tyto 
snahy vítá.

Pro zvýšení turistického ruchu, 
obohacení a oživení různých částí 
města si může určitě každý zájem-
ce najít akci, která bude vyhovovat 
jeho představě.

Ano. Město Jihlava vydalo „Jihlav-
ský kulturní a sportovní kalendář pro 
období červen až září 2014“, který je 
k dispozici na informačních centrech 
radnice, ale i v některých kulturních 
či sportovních subjektech ve městě. 
Uvedený kalendář je ve virtuální po-
době umístěn na webových stránkách 
města www.jihlava.cz.

Během výše uvedeného období 
je dost akcí pořádáno na veřejném 
prostranství. S tím souvisí přede-
vším hluk při akcích pořádaných 
ve večerních hodinách.

 (Pokračování na str. 2)

Občané Jihlavy mohou mít nižší 
poplatek za svoz komunálního od-
padu. 

Stačí se zapojit do Programu odpo-
vědného nakládání s odpady, který 
na svém posledním jednání schválilo 
zastupitelstvo města Jihlavy. Lidé za-
pojení do programu budou mít slevu 
na poplatku ve výši 65 korun, napří-
klad čtyřčlenná rodina tak ušetří 260 
korun. Sleva na poplatku bude po-
skytnuta v roce 2015.

Nejprve je nutné se na magistrátu 
na ekonomickém odboru do systé-
mu zaregistrovat. K evidenci návštěv 
sběrných dvorů pak poslouží buď 
už zavedená Jihlavská karta, nebo 
„odpadová“ karta, kterou dostane 
zájemce při registraci na magistrá-
tu. Do systému se hned po schvále-
ní v zastupitelstvu přihlásilo několik 
desítek domácností.

Radnice vytvořila tři způsoby, kte-
rými lidé mohou ušetřit. „Jednou 
z možností je dvakrát za půl roku při-
nést na kterýkoliv z jihlavských sběr-
ných dvorů například bioodpad, ne-
bezpečné odpady, elektrozařízení nebo 
kovy,“ uvádí vedoucí odboru životní-
ho prostředí Katarína Ruschková. 

Další cestou pro získání slevy je 
to, že lidé požádají na odboru život-
ního prostředí o snížení počtu nebo 
objemu svých nádob na komunální 
odpad, nebo požádají o nižší četnost 
vývozu nádob. 

Plaťte méně za odpady

Zveme příznivce dechovky 
na koncerty na Masarykově 

náměstí
3. 7. 16.00

VYSOČINKA 
Promenádní koncert dechové 

hudby z Humpolce.

10. 7. 16.00
CYRILKA 

Promenádní koncert slovácké de-
chové hudby z Podivína.

17. 7. 16.00
ŠUMAVSKÁ OSMIČKA 

Promenádní koncert dechové 
hudby z Českých Budějovic

24. 7. 16.00
BOBRŮVANKA 

Promenádní koncert dechové 
hudby z Bobrůvky.

31. 7. 16.00
VENKOVSKÁ KA PELA

Promenádní koncert dechové 
hudby ze Žďáru nad Sázavou.

Schodiště na Keťásku vedle ho-
kejbalového hřiště je již notně 
sešlapané, a navíc bývá často pod-
máčené a kluzké. 

Vedoucí odboru dopravy magis-
trátu Ján Tinka uvedl, že jeho re-
konstrukci má odbor dopravy při-
pravenou.

„Opravy by mohly začít v dohledné 
době. Předpokládaná cena prací by se 

mohla pohybovat okolo 200 tisíc korun,“ 
řekl Tinka. Předmětem opravy však 
nebude kamenný povrch schodiště.

„Opravu vyžadují provést podmáče-
né nezpevněné podesty ramen scho-
diště, uložení kamenných schodnic na 
původní místo a oprava povrchu hlavy 
zárubní zdi,“ vysvětluje Tinka. Scho-
diště v této části parku není navíc 
osvětleno.  -lm-

Do třetice je možné slevy dosáh-
nout tím, že se obyvatelé zapojí do 
systému třídění biologicky rozloži-
telného odpadu. „Tuto možnost mají 
zatím pouze obyvatelé městských částí 
Zborná a Pávov, kde byl letos v březnu 
zahájen pilotní program svozu biood-
padu. Od roku 2016 by měl být systém 
dostupný v celém městě,“ popsala třetí 
možnost Katarína Ruschková.

Bližší informace o Programu zod-
povědného nakládání s odpady na-
jdete na webu www.odpadyjihlavy.
cz, v sekci Praktické informace, nebo 
je možné se dotazovat telefonicky 
(567 167 111), osobně nebo e-mai-
lem na adrese tridime.odpad@jihla-
va-city.cz.

Jihlava již řadu let zaujímá k od-
padům jednoznačný a srozumitelný 
postoj. V maximální míře je třeba 

omezit vznik odpadu a zajistit jeho 
recyklaci. V průměru každý obyvatel 
Jihlavy včetně novorozenců vypro-
dukoval v loňském roce 282 kg ko-
munálního odpadu, z toho se poda-
řilo vytřídit 82 kg, tedy 29 procent. 
V průměru tak po každém obyvateli 
Jihlavy zbyde 200 kg odpadu, který 
končí bez užitku na skládce. 

Jihlava chce dosáhnout navýšení pro-
centa vytříděného odpadu na 50 pro-
cent. „Město se k tomu snaží vytvářet co 
nejvhodnější podmínky jak technicky, na-
příklad zřizováním sběrných dvorů a za-
jišťováním sítě kontejnerových stání na 
separovaný odpad, tak osvětou, nebo právě 
motivačními platbami. Uvidíme, jak bude 
program fungovat, v dalších krocích je 
možné jej upravovat a vylepšovat,“ uvedl 
náměstek primátora pro životní prostře-
dí Rudolf Chloupek. -tz-

Schodiště čeká rekonstrukce



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

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:
 

60
54

114
28
40
68

46
-

10
6

150

Město Jihlava má k 31. 5. 2014
přihlášeno k trvalému pobytu 
50.549 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci květnu 2014
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Koukal: Prosíme…

Jaroslav Vymazal udělil judistovi 
Tomáši Krpálkovi Cenu primátora 
města Jihlavy. 

Jihlavský rodák obhájil titul mistra 
Evropy v judu v kategorii do 100 kg. 
„Lukáš Krpálek už sice v Jihlavě neži-
je, ale stále se ke svému rodnému městu 
hlásí a pravidelně se sem vrací. Jeho 
úspěchy nejen propagují město, kde 
začínal, ale jsou také příkladem a mo-
tivací pro začínající sportovce,“ uvedl 
primátor Jaroslav Vymazal. 

Sympatický obr nemohl převzít 
cenu před několika týdny, kdy se 
v Jihlavě předávala další ocenění, pa-
mětní list a stříbrný odražek si tak 
převzal později v pracovně primátora 
za přítomnosti náměstka pro oblast 
sportu Rudolfa Chloupka a vedoucí-
ho odboru školství, kultury a tělový-
chovy Tomáše Koukala.

Lukáš Krpálek (1990), reprezen-
tant ČR v judu, se narodil v Jihla-
vě. Závodil za oddíl ve Sportovním 
klubu Jihlava, od listopadu 2008 žije 
v Praze. Lukáš Krpálek je junior-
ským mistrem světa i Evropy, v červ-
nu 2009 získal 1. místo na světovém 
poháru v kategorii mužů v Rumun-
sku. V dubnu 2013 premiérově zís-

Cena primátora judistovi

LUKÁŠ Krpálek (uprostřed) převzal Cenu primátora města Jihlavy z rukou pri-
mátora Jaroslava Vymazala (vlevo) a prvního náměstka Rudolfa Chloupka.

 Foto: archiv MMJ

kal titul mistra Evropy ve váze do 
100 kg, Lukáš Krpálek vrátil evrop-
ský titul do České republiky po 25 
letech. Letos prvenství obhájil. 

Cenu uděluje primátor města fy-
zickým a právnickým osobám za čin-
nost vedoucí k rozvoji města Jihlavy 

nebo jeho propagaci, za ekonomic-
ký přínos, za aktivity v mezinárod-
ním měřítku, za významné ovlivně-
ní veřejného dění, za výrazný počin 
v daném roce a dále u příležitosti ži-
votního jubilea, čestným návštěvám 
města apod. -tz-

Jihlavský magistrát získal cenu za 
komunikaci. 

Vyhlašovatelé výroční profesní 
ceny Mluvčí roku na základě názo-
ru více než 400 odborníků z oblasti 
médií, komunikace a politiky a do-
poručujícího výroku čestného ko-
legia udělili cenu Mluvčí roku Kraje 
Vysočina Radku Tulisovi, mluvčímu 
jihlavské radnice. 

Zároveň byl mediální zástupce 
úřadu nominován na udělení ti-
tulu Mluvčí roku ČR a uveden do 
prestižní uzavřené skupiny Nejlé-
pe hodnocení mluvčí v ČR v roce 
2013. 

Absolutním vítězem soutěže Mluv-
čí roku 2013 se stal František Polák 
z Metrostavu. 

Do síně slávy byl uveden mluv-
čí Státní veterinární správy Josef 
Duben. Soutěž Mluvčí roku pořádá 
Český klub mluvčích a Komora Pu-
blic Relations.  -lm-

Magistrát dostal cenu 
za komunikaci

Dalšího ocenění se dostalo mimo-
řádně povedenému projektu Rekon-
strukce a rozvoj Základní umělecké 
školy Jihlava. Výjimečné dílo získa-
lo titul Stavba roku Kraje Vysočina 
2013 v kategorii rekonstrukce staveb 
občanské vybavenosti za náročnou 
rekonstrukci historické budovy včet-
ně dokonale provedených interiérů 
a detailů.

Rekonstrukce ZUŠ nezůstala bez 
povšimnutí ani v celorepublikovém 
fi nále soutěže Stavba roku 2013, kde 
získala Cenu předsedy Senátu Parla-
mentu ČR a Cenu časopisu Stavitel. 

Před nedávnem si jedna z nejdůleži-
tějších akcí Jihlavy posledních let při-

ZUŠ získala další ocenění

ŠKOLA ZUŠ je nově účelněji upořádána, zvýšila se její kapacita, budovám se 
vrátil vzhled z roku 1875. Foto: archiv MMJ

Zastupitelstvo města se na svém 
zasedání usneslo vydat obecně zá-
vaznou vyhlášku č. 12/2005 o sta-
novení závazných podmínek pro 
pořádání, průběh a ukončení ve-
řejnosti přístupných sportovních 
a kulturních podniků, vč. tanečních 
zábav a diskoték v rozsahu nezbyt-
ném k zajištění veřejného pořádku 
na území města. Vyhláška se vzta-
huje na fyzické i právnické osoby - 
pořadatele.

Defi nujme si - co je veřejně pří-
stupný podnik?

Veřejnosti přístupným podnikem 
se rozumí akce pořádané ve ven-
kovním prostoru, na pozemcích bez 
ohledu na vlastnictví k nim (náměs-
tí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná 
zeleň, parky a další prostory sloužící 
obecnému užívání).

Na základě této vyhlášky má po-
řadatel oznamovací povinnost vůči 
magistrátu města Jihlavy, odbo-
ru školství, kultury a tělovýchovy. 
Z toho vyplývá, že magistrát akce ne-
povoluje. V případě, že se koná akce 
na veřejném prostranství, které není 
ve vlastnictví města, je pořadatel po-
vinen k oznámení doložit souhlas 
vlastníka místa konání akce, není-li 
jím sám pořadatel.

Jak je to s časovými podmínkami?
Uvedená vyhláška obsahuje i člá-

nek, který určuje časové podmínky 
pro konání akce. V období od 1. 6. 
do 30. 9. lze akci pořádat od 6 do 24 
hodin, v ostatních měsících od 6 do 
22 hodin. Rada města Jihlavy může 
v mimořádných případech, za úče-
lem kulturního a sportovního ožive-
ní města, udělit výjimku ze stanove-
ných časových podmínek a schválit 
jinou dobu ukončení akce.

Existují hlukové limity, obsažené 
vyhláškou?

V žádném případě tato vyhláš-
ka neřeší limity hluku pro denní či 
noční dobu. Jsou stanoveny orgány 
státní správy v ochraně veřejného 
zdraví a jejich úkoly, pro účely toho-
to zákona jsou to krajské hygienické 
stanice.

V poslední době se množí stížnosti 
na pořádání akcí ve venkovním pro-
storu na různých místech na území 
města. Bylo by řešení vydat vyhláš-
ku, která by pořádání akcí v Jihlavě 
zakázala? 

To bychom byli určitě jediní v celé 
České republice.

Rada města Jihlavy na období čer-
venec-září schválila do dnešního dne 
tyto výjimky ze stanovených časo-
vých podmínek:

 – multižánrový kulturní festival 
„Vysočina Fest“, 

 – ZBORNÁ VOLNÁ, 
 - „United beats – open air“, 
Chci poprosit všechny spoluobča-

ny, zda by v době konání kulturních 
popř. sportovních akcí ve venkov-
ním veřejném prostoru mohli být 
tolerantní. Nepřejme si, aby se naše 
město stalo „mrtvým“ městem. 

Zároveň však prosím všechny pořa-
datele kulturních akcí v letním obdo-
bí ve venkovním prostoru, aby byli 
tolerantní vůči obyvatelům našeho 
města a dodržení hlučnosti a udr-
žení pořádku při konání akce bylo 
mezi prvními ukazateli směřujícími 
ke spokojenosti jak pořadatele, tak 
i obyvatele města. -lm-

psala prestižní ocenění Nejlepší inves-
tice soutěže TOP INVEST 2013. 

Město Jihlava do rekonstrukce in-
vestovalo s podporou ROP Jihový-
chod 80 milionů korun. Architektem 
byl Jaroslav Huňáček, generálním 
dodavatelem fi rma Podzimek a sy-
nové, s. r. o.  -tz-

Hlasujte pro dub rostoucí neda-
leko Jihlavy – Heroltic, který se 
dostal mezi dvanáct fi nalistů sou-
těže Strom roku 2014. 

Porota soutěže vybrala jihlavského 
zástupce mezi 85 přihlášenými stro-
my z celé republiky. 

Osamělý mohutný dub letní roste 
uprostřed polí na křižovatce býva-
lých cest do Jihlavy, Polné a Havlíč-
kova Brodu. Obvod kmene ve výšce 
130 cm nad zemí je 277 cm, stáří se 
odhaduje asi na 140 let. Podrobnosti 
hlasování najdete na www.stromro-
ku.cz. 

Cena Strom roku putovala do Jihla-
vy už v roce 2003 pro buk u kostela 
sv. Jakuba Většího.  -tz-

Jihlava má fi nalistu 
ankety Strom roku
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Loni občané odevzdali k recykla-
ci 3.313 televizí, 1.353 monitorů 
a 37.819,43 kg drobného elektra.

Občané Jihlavy už několik let zod-
povědně třídí elektroodpad. Nyní je 
možné přesně vyčíslit, kolik elektrické 
energie, ropy, uhlí, primárních surovin 
či vody Jihlaváci díky recyklaci ušetřili 
životnímu prostředí. Ví se také, o kolik 
Jihlava snížila produkci skleníkových 
plynů nebo nebezpečného odpadu. In-
formace vycházejí ze studií neziskové 
společnosti ASEKOL, která zajišťuje 
sběr a recyklaci vytříděných elektroza-
řízení. Jihlava získala certifi kát vypoví-
dající nejen o přínosech třídění televizí 
a počítačových monitorů, ale také o vý-
znamu sběru drobných spotřebičů.

Studie LCA posuzuje systém zpět-
ného odběru CRT televizorů, počí-
tačových monitorů a drobného elek-
trozařízení. 

Hodnotí jejich sběr, dopravu 
a zpracování až do okamžiku fi nální 
recyklace jednotlivých frakcí vyřaze-
ných spotřebičů do nového produk-
tu. Pro každou frakci byly vyčísleny 
dopady na životní prostředí. Výsled-
ky studie jsou prezentovány jako 
spotřeba energie, surovin, emise do 

ovzduší, vody a produkce odpadu. 
Konečná bilance vyzněla pro zpětný 
odběr elektrozařízení jednoznačně 
pozitivně, a to ve všech ohledech.

Výsledek studie jednoznačně proká-
zal, že zpětný odběr elektrozařízení, 
i toho nejmenšího, má nezanedbatelný 
pozitivní dopad na životní prostředí. 
Zpětný odběr a recyklace např. stovky 
mobilních telefonů uspoří tolik ener-
gie, kolik spotřebuje moderní úsporná 
lednice za více než 4,3 roku provozu. 

Díky recyklaci jednoho noteboo-
ku dojde ke snížení spotřeby ropy, 
na kterou osobní automobil ujede 
téměř 100 kilometrů, nebo dojde 
k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné 
množství je například spotřebováno 
při 30 cyklech myčky nádobí.

„Z Certifi kátu Environmentálního 
vyúčtování společnosti ASEKOL vy-
plývá, že občané Jihlavy v loňském roce 
vytřídili 3.313 televizí, 1.353 monitorů 
a 37.819,43 kg drobných spotřebičů. 
Tím uspořili 1.624,28 MWh elektři-
ny, 78.852,29 litrů ropy, 7.157,00 m3 

vody a 63,52 tun primárních surovin. 
Navíc snížili emise skleníkových plynů 
o 358,03 tun CO2 ekv., a produkci ne-
bezpečných odpadů o 1.418,20 tun,“ 

Jihlaváci odevzdáním spotřebičů 
přispěli k ochraně životního prostředí

stojí ve vyhodnocení Asekolu.
„Když si uvědomíme, že například 

osobní automobil vyprodukuje za rok 
provozu dvě tuny skleníkových plynů 
a jedna čtyřčlenná domácnost průměr-
ně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektric-

ké energie, jsou to impozantní čísla. 
Proto si všichni, kteří zodpovědně tří-
dí a přispívají tak k ochraně životní-
ho prostředí, zaslouží obrovský dík,“ 
uvedla vedoucí odboru životního 
prostředí Katarína Ruschková. -tz-

Nečekaně pozitivní ohlas mezi 
obyvateli Domova seniorů Stříbrné 
Terasy v Jihlavě vyvolala nová mož-
nost třídění odpadů v projektu s ná-
zvem „Vždyť třídit je tak snadné“. 

Po zavedení separace muselo ve-
dení domova vyjednat častější vý-
voz kontejnerů na separovaný od-
pad, zato kontejner na netříděný 
odpad se plní o poznání pomaleji. 

Nákup nádob na tříděný odpad 
uhradila jihlavská radnice z ekolo-
gického fondu města.

V provozu domova (kuchyň, kan-
celáře, technické místnosti ad.) je 
nakládání s odpady vyřešeno od po-
čátku. Zbývalo ještě dořešit odpad-
ky z pokojů pětasedmdesáti obyva-
tel domova, které končily v jedné 
přeplněné nádobě na směsný ko-
munální odpad. 

Technické řešení bylo snadné, víc 
se ale provozní domova Petr Kubíček 
zamýšlel nad motivací klientů.

„Na besedě o odpadech jsme obyvatelům 
třídění nabídli jako možnost vrátit se k to-
mu, co jim v mládí vštěpovali rodiče, tedy 
například šetrnost, pořádek a ohledupl-
nost k okolí,“ vysvětlil Petr Kubíček.

Zvolená strategie byla trefou do čer-
ného. „Reakce nás skoro zaskočila. Za-
fungovalo to nečekaně dobře, zapojili se 
téměř všichni. Vrcholem bylo, když nás 
po pár dnech postupně několik lidí oslo-
vilo s dotazem, kam mají dávat víčka od 
lahví, plechovky a podobně. Nad rámec 
projektu jsme ještě museli dokoupit nádo-
by na kovy,“ dodal vedoucí provozu. 

Malé kontejnery jsou na chodbách 
k dispozici čtyři týdny. Nebylo možné 
dát koše na třídění do všech pokojů, 
na každém poschodí je tedy koutek 
se čtveřicí nádob, nad kterými jsou 
nástěnky s informacemi o třídění. 

Před zavedením separace navští-

vila obyvatele domova pracovnice 
jihlavského magistrátu, odboru ži-
votního prostředí, s informacemi 
o nakládání s odpady.

„Zapojení obyvatel domova seniorů 
do třídění odpadů je samozřejmě dob-
rá zpráva. Dokazuje to, že chovat se 
ohleduplně k životnímu prostředí lze 
v kterémkoliv věku a na kterémkoliv 
místě, zejména pokud jsou k tomu vy-
tvořeny podmínky. Jsem rád, že jsme 
mohli tuto malou, ale povedenou ak-
tivitu podpořit,“ vyslovil se k tématu 
náměstek primátora pro životní pro-
středí Rudolf Chloupek. 

Jihlava již řadu let zaujímá k odpa-
dům jednoznačný a každému srozu-
mitelný postoj. V maximální míře je 
třeba omezit jejich vznik a zajistit je-
jich třídění a recyklaci. 

V průměru každý obyvatel Jihlavy 
včetně novorozenců vyprodukoval 
v loňském roce 282 kg komunálního 
odpadu, a z toho se podařilo vytřídit 
82 kg, tedy 29 procent. 

V průměru tak po každém obyvate-
li Jihlavy zbyde 200 kg odpadu, který 
končí bez užitku na skládce.  -tz-

Senioři začali třídit víc, než se čekalo

RA DNICE zavedení třídění v domo-
vě seniorů Stříbrné Terasy podpořila 
metodickou pomocí a uvolněním pěti 
a půl tisíce korun na nákup nádob.

 FOTO: archiv MMJ

Sympatickou osvětovou akci při-
pravily učitelky dětem z mateřské 
školy v Kostelci u Jihlavy. Děti ve 
školce trpělivě shromažďovaly od-
pady z hliníku, které pak společně 
odjely odevzdat na sběrný dvůr do 
Jihlavy. 

Odevzdání hliníku spojily s vý-
letem do krajského města a pře-
devším exkurzí ve sběrném dvoře. 
Tam se malým návštěvníkům vě-
novala Leona Šťávová, pracovnice 
ekologického poradenství Služeb 
města Jihlavy (SMJ), které sběrné 
dvory provozují. Malí návštěvníci si 
připomněli, jak se odpady mají tří-
dit, a dověděli se, co se s odpady po 
odevzdání dál děje. Zpestřením ex-
kurze pro děti byla přítomnost vel-
kého plyšového mývala – maskota 
společnosti SMJ. Děti celkem ode-
vzdaly 15 kilogramů hliníkového 
odpadu. -tz-

Děti přijely s hliníkem
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Na veřejné diskusi s názvem „De-
satero problémů města Jihlavy oči-
ma žáků a studentů základních 
a středních škol“, která proběhla 
31. 3. 2014, byly naformulovány 
nejpalčivější problémy v jednotli-
vých oblastech rozvoje města tak, 

jak je vnímají mladí občané.
V rámci projednávání bylo sesta-

veno 16 problémů. Této diskuse se 
zúčastnilo na 50 žáků a studentů ji-
hlavských škol. 

Problémy formulované v rámci 
veřejné diskuse „Fórum mladých“ Fórum Pořadí Anketa Pořadí Ověřeno Ano/NE

Obnova letního kina, sportovní přenosy 23 1. 90 2. ANO

Více preventivních akcí zaměřených na bezpečnost – nepřizpůsobivé skupiny 0 12. – 16. 16 15.

Více mimoškolních sportovních víceúčelových hřišť 11 3. – 4. 54 6. ANO

Více odpadkových košů (i u lesů) 2 11. 35 10.

Více obchodů se zdravou výživou 4 5. – 7. 21 13. – 14. NE

Rozšíření ekofarem 0 12. – 16. 4 16.

Málo peněz na kulturu x hodně na sport (30 % x 70 %) 3 8. – 10. 21 13. – 14. NE

Malá podpora neobvyklých aktivit 3 8. – 10. 52 7. ANO

Obtěžování lidí Romy 11 3. – 4. 215 1. ANO

Zlepšit kontrolu plnoletosti (alkohol...) 3 8. – 10. 45 9. ANO

Modernější pomůcky do škol 0 12. – 16. 88 3.

Lepší sportovní zázemí pro školy 4 5. – 7. 50 8. ANO

Podmínění dávek v nouzi – nezaměstnanosti 4 5. – 7. 23 11. – 12. NE

Lepší využití potenciálu města 0 12. – 16. 23 11. – 12.

Chybí přestupní jízdenky 0 12. – 16. 63 5.

Málo spojů o víkendech 12 2. 71 4. ANO

Hlasy celkem 80 871

Problém, který byl ověřen v anketě a zůstává tak součástí 10P.

Problém, který v anketě ověřen nebyl (nedostal se do desítky nejdůležitějších).

Problém, který nebyl součástí 10P, ale v anketě se ukázal jako velmi důležitý (dostal se do první desítky).

Problém, který se nedostal do 10P ani v rámci Fóra Zdravého města a MA21 ani v rámci anketního průzkumu.

Mimořádnou pozornost dětí a mlá-
deže v anketě vzbudily následující 
nově naformulované problémy:

Zeď na graffi  ti (4 hlasy)1. 

Nový skatepark (2 hlasy)2. 

Downhillová trať na Šacberku 3. 
(2 hlasy)

Sáčky na psí exkrementy (2 hlasy)4. 

Rezidenční stání (2 hlasy)5. 

Málo peněz do sportu (1 hlas)6. 

Více zeleně (1 hlas)7. 

MHD linka č. 10 jezdí málo 8. 
(1 hlas)

Budova k lezení – parkour 9. 
(1 hlas)

Předražené jízdné MHD 10. 
(1 hlas)

Málo hřišť zaměřených na volej-11. 
bal (1 hlas)

Na základě zjištěných skutečností 

Desatero problémů města Jihlavy 
očima mladých spoluobčanů

byly následně ověřeny v anketě, 
která probíhala na školách v dubnu 
2014. 

Ankety se zúčastnilo 446 mladých 
respondentů. 

Výsledky ankety zahýbaly s po-
řadím problémů a kromě toho při-
nesla anketa nové problémy, které 
vnímá místní mládež také jako dů-
ležité.

Rada města schválila vyhlášení 2. 
výzvy k podání žádosti o poskytnu-
tí dotace z rozpočtu Jihlavy v rám-
ci Projektu Zdravé město a místní 
Agenda 21 na aktivity realizované 
v období od 1. září do 31. prosince 
2014. 

Termín pro doručení žádostí je od 
16. 6. do 31. 7. 2014 do 14.00 hod.

Letos byla na tento dotační program 
vyčleněna částka 200 tisíc korun, výše 
dotace na projekt činí 20 tisíc.

V první výzvě r. 2014 bylo podpo-

řeno šest projektů ve výši 68.563 Kč.
Dotační program je systémem fi -

nanční podpory partnerským or-
ganizacím, institucím i aktivním 
občanům, kteří chtějí přispět k napl-
ňování cílů Zdravého města a MA21 
dílčí akcí, aktivitou, programem 
apod., a to na základě zpracovaného 
projektu.

Více informací týkající se dotač-
ního programu Zdravého města na-
leznete na odkazu www.jihlava.cz/
zdravemesto. -lm-

Vyhlásili dotační program 
Zdravého města

O KULTUŘE.  Asi čtyři desítky lidí navštívily divadlo DIOD, kde proběhla magis-
trátem pořádaná konference Pojďte s námi o kultuře mluvit. Rekapitulovaly se např. 
uplynulé čtyři roky v kultuře, koncepce kultury, mluvilo se o budoucí podpoře měs-
ta do této oblasti. Značná část příspěvků se věnovala podle názoru některých příliš 
přísným kritériím vyúčtování městem podpořených akcí, zástupci radnice vysvětlo-
vali nutnost transparentnosti použití veřejných prostředků.    Foto: archiv MMJ

Navštívili kulturní konferenci

navrhujeme následující kroky k vy-
užití zjištěných skutečností. Ve spo-
lupráci s vedoucími jednotlivých od-
borů MMJ vypracovat návrhy řešení 
jednotlivých problémů s uvedením 
opatření a aktivit, které jsou v daném 
roce realizované či plánované.

Výsledky řešení a postupů budou 
k jednotlivým problémům vyhodno-
ceny na příštím veřejném projednání 
v roce 2015.

Zpracovala: Mgr. Lenka Marečková, 
koordinátorka PZM a MA21
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VELVYSLANKYNĚ RUMUNSKA. Jihlavu navštívila velvyslankyně Rumunska 
Daniela Gitman s doprovodem. Setkala se s vedením města Jihlavy, prohlédla si 
radnici a populární jihlavské podzemí. Stěžejní část návštěvy se odehrála i za pří-
tomnosti zástupců Jihlavy v obci Dobroutov, kde proběhlo odhalení nového pa-
mátníku rumunským vojákům padlým na českém území za druhé světové války. 

ZAZPÍVALI A ZAHRÁLI SENIORŮM. Studentky z Obchodní akademie Jihlava 
navštívily Domov seniorů na Lesnově a zahrály a zazpívaly v krátkém hudebním 
programu. Navázaly tak na svůj vánoční program, který se klientům Domova vel-
mi líbil.  Foto: Vlastimil VáclavekKOUZELNÍ SKŘÍTCI A STRAŠIDLA. Do konce srpna můžete navštívit kouzel-

né bytosti na bráně Matky Boží. Spisovatelka a ilustrátorka Vítězslava Klimtová 
připravila působivou výstavu „potvůrek“, které polekají i rozesmějí.

DEN DĚTÍ. Šest až sedm tisíc návštěvníků je odhad účasti na letošním Dětském 
dni v Jihlavě, který se odehrál v neděli 1. června v areálu letního kina. Kromě pro-
gramu na pódiu, na kterém mimo jiné vystoupil populární Michal Nesvadba, by-
la pro děti připravena pohádková cesta lesoparkem Heulos, animační soutěže, 
výtvarné dílny a další atrakce a dárky. Akci pořádalo Hitrádio Vysočina ve spolu-
práci s městem Jihlavou.  foto: Hitrádio Vysočina

HOTOVO, ODMATUROVÁNO! Slavnostní okamžiky prožily stovky studentů 
v gotické síni jihlavské historické radnice, kam si přišli pro maturitní vysvědčení, 
výuční listy a diplomy. Tradičně tohoto reprezentativního prostoru využije něko-
lik desítek maturitních tříd. 

 Stránku připravil -lm-

V DKO JIHLAVA SE TANCOVALO VE VELKÉM. Již po sedmé Erko – níz-
koprahové zařízení pro děti a mládež při Oblastní charitě Jihlava – pořádalo nej-
větší romskou taneční soutěž na Vysočině Amen Khelas 2014. Zúčastnilo se cel-
kem 80 tanečníků ve věku od 6 do 26 let z různých měst a zařízení. Přišlo kolem 
600 diváků.
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Pohotovostní služba zubních lékařů – červenec 2014
Datum Den Jméno Místo poskytování, telefon

1. Út MUDr. Kotíková Vladimíra Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel. 567 574 575

2. St MDDr. Křikava Libor Husova 28, 586 01 Jihlava, tel. 567 213 032

3. Čt MDDr. Provázek Václav Stonařov 70, 588 33 Stonařov, tel. 567 319 385

4. Pá MDDr. Marková Zdeňka Varhánkova 227, Polná, 588 13, 567 212 736

5. So MUDr. Coufal Jiří Na Hliništi 2021/32, 58601 Jihlava, tel. 567 309 163

6. Ne MUDr. Brychtová Miluše Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel. 567 574 571

7. Po MDDr. Martiňák Břetislav
Stomatologické centrum ARTDENT s.r.o., Vrchlického 50/5282, 

586 01 Jihlava, tel. 567 331 666

8. Út MUDr. Minařík Radovan Franze Kafky 109, 589 01 Třešť, tel. 567 234 137

9. St MUDr. Minaříková Zora Družstevní 449/10, 588 51 Batelov, tel. 567 314 213

10. Čt MUDr. Mrkosová Jitka Na Hliništi 2021/32, 586 01 Jihlava, tel. 567 309 163

11. Pá MUDr. Myslivcová Věra Březinova 4420/62a, 586 01 Jihlava, tel. 567 333 460

12. So MDDr. Červinková Hana Varhánkova 227, 58813 Polná, tel. 777 753 636

13. Ne MUDr. Dobrovolný Lumír 5. května 3311/4, 58601 Jihlava, tel. 567 211 681

14. Po MUDr. Němečková Jarmila Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel. 567 574 576

15. Út MUDr. Nestrojilová Jarmila třída Legionářů 1470/9, 586 01 Jihlava, tel. 567 301 917

16. St MDDr. Novák Lukáš
Stomatologické centrum ARTDENT s.r.o., Vrchlického 50/5282, 

586 01 Jihlava, tel. 567 331 666

17. Čt MUDr. Novotný Vojtěch
Lékařský dům Jihlava, Havlíčkova 34a, 586 01 Jihlava, 

tel. 774 417 100

18. Pá MDDr. Pačutová Michaela Franze Kafky 109, 589 01 Třešť, tel. 567 234 137

19. So MUDr. Doležalová Eva Lékařský dům Jihlava, Havlíčkova 34a, Jihlava, tel. 774 417 100

20. Ne MUDr. Doležalová Jitka Vrchlického 2497/57, 58601 Jihlava, tel. 567 574 572

21. Po MUDr. Pavlasová Alice Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel. 567 574 577

22. Út Mudr. Policarová Marie Masarykova 445, 588 56 Telč, tel. 567 213 173

23. St MUDr. Pejchalová Renáta Palackého 1222/18, 586 01 Jihlava, tel. 721 970 188

24. Čt MUDr. Peřina Vojtěch
Lékařský dům Jihlava, Havlíčkova 34a, 586 01 Jihlava, 

tel. 774 417 100

25. Pá MUDr. Petříková Marie Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel. 567 574 578

26. So MUDr. Dryšlová Marie Havlíčkova 2408/122, 586 01 Jihlava, tel. 972 646 352

27. Ne MUDr. Dubová Květuše 1. máje 345, 588 22 Luka nad Jihlavou, tel. 724 748 222

28. Po MDDr. Horká Petra
Stomatologické centrum ARTDENT s.r.o., Vrchlického 50/5282, 

586 01 Jihlava, tel. 567 331 666

29. Út MUDr. Pollaková Silvia Kamenice, 588 23 Kamenice 405, tel. 567 273 380

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

31. Čt MUDr. Makumbirofa Edson Velký Beranov 82, PSČ 588 21, tel. 567 333 555, 602 602 334

Pohotovostní služba zubních lékařů 
je zajišťována: 
℡  PO – PÁ od 15:00–9:00 hod.
℡ SO, NE a svátky od 8:00–12:00 hod.

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

j07-zubZ Zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina

Reklamace zboží se může stát „noční můrou“
JUDr. Zdeňka Vejvalková

vedoucí osobní poradny SOS – Asociace 
Adresa: Třebízského 16

Otevírací doba: pondělí od 10 do 15 hod.
vejvalkova@asociace-sos.cz

Tel: 721 904 668

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace radí čtenářům NJR

Dotaz občana:
Mám problém s prodejcem. 26. čer-

vence 2013 jsem zakoupila zboží, 
mobilní telefon, a od prvního zapnutí 
s ním byly jen problémy. Již dvakrát 
jsem ho reklamovala, ale vždy po opra-
vě fungoval jen několik hodin. Půjdu 
ho reklamovat již potřetí a slyšela jsem, 
že bych mohla chtít zpět peníze. 

Můžete mi poradit, zda je to pravda 
a jak mám postupovat? Prodejce totiž 
trvá na tom, že mi znovu vymění tutéž 
součástku, ale peníze mi nevrátí.

 E. K. Jihlava

Odpověď:
Ve Vašem případě je třeba postu-

povat ještě  dle  § 622 odst. 2 z. č. 
40/1964 Sb., občanského zákoní-
ku. Uvádíte, že na mobilu se opa-
kovaně vyskytla táž vada, kterou se 
při předcházejících dvou reklama-
cích nepodařilo odstranit. V tomto 
případě i svou povahou opravitelná 
vada způsobuje, že pro její opětovný 
výskyt  nemůžete zakoupený mobil 

řádně užívat. Tuto skutečnost snad-
no prokážete, neboť jistě máte k dis-
pozici příslušné reklamační listy. 
Doporučuji však, zejména pro jejich 
důkazní hodnotu, nevydávat prodej-
ci originály, ale poskytnou mu pouze 
kopie.

Ze zákona máte tedy nárok na:
1. výměnu mobilu – tím myslím 

celého, nikoli součástky, tento mobil 
musí být zcela totožný s mobilem, 
který reklamujete, nejen v ceně, 
značce, typu, ale i např. barva musí 
být stejná. 

2. odstoupení od smlouvy – ne-
má-li prodejce stejný mobil. To zna-
mená, že si vzájemně vrátíte plně-
ní. Jinak řečeno, vy prodejci vrátíte 

mobil, on Vám vrátí částku, kterou 
jste za mobil zaplatila.  

V případě, že by prodávající (dopo-
ručuji jednat s vedoucím prodejny 
nebo majitelem) odmítl respekto-
vat tento postup a odmítal věc vy-
měnit nebo Vám bránil odstoupit 
od smlouvy, trvejte ve vší slušnosti, 
ale důrazně na svém s tím, že pokud 
nebude prodejce postupovat podle 
platné právní úpravy, nezbude Vám 
než svá práva hájit všemi dostupný-
mi prostředky.

Trvejte na tom, aby své vyjádření 
o tom, že neuznává Váš nárok na vý-
měnu mobilu ani na odstoupení od 

smlouvy, učinil písemně, neboť toto 
Vám poslouží jako důkaz o tom, že 
prodejce nerespektuje příslušnou 
právní úpravu a tím omezuje Vaše 
spotřebitelská práva. K jednání je 
dobré si pro každý případ vzít svědka. 

Odstoupit můžete i písemně a toto 
odstoupení lze předat při jednání 
(v tom případě si nechte potvrdit 
podpisem převzetí a požadujte i ra-
zítko prodejny) nebo poštovní pře-
pravou doporučeně s dodejkou. Mů-
žete tak učinit tímto dopisem: 

Název prodejny
adresa
V Jihlavě dne ............................
Věc: Odstoupení od kupní smlouvy
Vážený pane vedoucí, dne 26. čer-

vence 2013 jsem ve vaší prodejně 
(název, adresa) koupila mobilní te-
lefon. Dále uveďte přesný popis vady, 
kdy se objevila – v obou předcházejí-
cích případech.

Přesto, že jsem vadu 2x reklamo-
vala, opakuje se přes tyto opravy 
znovu.  V souladu s § 622 odst. 2 
zákona č. 40/1964 Sb., občanský 
zákoník, odstupuji od kupní smlou-
vy a žádám o zaslání ceny, kterou 
jsem za zboží zaplatila a to poštov-
ní složenkou na  svoji adresu (uvést 
adresu) nebo  na účet č. .......... (uvést 
číslo účtu). Učiňte tak ihned, nej-
později však do 14  kalendářních 
dnů od doručení odstoupení.  

S pozdravem  
 jméno, příjmení
adresa

Váš podpis  

Přílohy:  
Kopie kupního dokladu
Reklamační protokoly
kopie korespondence
atd. dle příloh

Můžete se též obrátit na dozoro-
vý orgán, v tomto případě Českou 
obchodní inspekci (dále jen ČOI), 
která Vám sice nemůže pomoci vy-
řešit Váš konkrétní případ, ale za 
neplnění povinností prodejci uloží 

sankci. Ke svému podnětu ČOI za-
šlete jako přílohu kopii dokladu 
o koupi, kopie reklamačních listů 
a vyjádření prodejce či jinou kore-
spondenci, pokud mezi Vámi v této 
věci probíhala. 

Jednejte s vědomím, že skutečně 
máte v této záležitosti právo žádat 
výměnu celého mobilu za nový 
a stejný, taktéž máte právo na od-
stoupení od smlouvy. 

Pro úplnost dodávám, že pokud 
spotřebitel zakoupil zboží po 1. 1. 
2014, budou se tyto vztahy řídit 
novým občanským zákoníkem, tj. 
zákonem číslo 89/2012 Sb., § 1810-
1819, jde-li o prodej v kamenném 
obchodě. Nakupujete-li v prostorách 
mimo obvyklé podnikání (předvádě-
cí akce mimo provozovnu, smlouvy 
s dodavatelem elektřiny, plynu uza-
vřené v místě bydliště spotřebitele 
atd. nebo uzavíráte distanční smlou-
vy na dálku – např. e-shopy), řídí se 
tyto jinými ustanoveními tohoto zá-
kona. 

Další možností je podat pod-
nět v naší osobní poradně nebo 
prostřednictvím elektronického 
formuláře, který najdete na našich 
stránkách včetně všech dalších in-
formací, jak podnět podat k mimo-
soudnímu řešení sporu, taktéž ho lze 
zaslat i poštou. Tuto službu posky-
tujeme bezplatně. Je třeba přiložit 
kopie veškerých dokladů. 

Poslední možností je obrátit se 
na soud. Ten pro odborné posouze-
ní věci požaduje zpracování znalec-
kého posudku.

Dále bych Vás chtěla upozornit na 
Vaše právo, aby Vám v případě uzna-
né reklamace prodejce nahradil účel-
ně vynaložené náklady při uplatňo-
vání svého práva na reklamaci. 

Slovo účelné znamená, že je Vám 
povinen uhradit např. dopravu do 
jeho prodejny za cestu MHD,  není-li 
MDH dostupná, pak za cestu autem, 
nikoliv za cenu taxi služby. Schová-
vejte si proto veškeré jízdenky, do-
klady o platbách na poště atd. Toto 
své právo musíte uplatnit do 1 mě-
síců od vyřízení reklamace. Musí jít 
o uznanou reklamaci. 

Můžete tak učinit na základě 
§ 1924 nového občanského záko-
níku, stejné právo máte i podle dří-
vější právní úpravy. K žádosti o ná-
hradu nákladů nutných k uplatnění 
reklamace je třeba přiložit kopii re-
klamačního protokolu a kopii do-
kladů o zaplacení poštovného, jízd-
ného apod. 

Vzor dopisu najdete na stránkách 
Sdružení obrany spotřebitelů-Asoci-
ace, stejně tak zde máte k dispozici 
další bezplatné vzory dopisů, pomo-
cí nichž můžete uplatnit svá práva, 
viz www.asociace-sos.cz. -tz-
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V polovině června začala rekonstrukce mostu 
přes železnici v Pávovské ulici. Nezbytný a ra-
zantní zásah do konstrukce mostu si vyžádalo 
dopravní omezení pro všechny účastníky pro-
vozu včetně chodců. 

Veškerá doprava včetně MHD je svedena na ob-
jízdné trasy po dálničním přivaděči (I/38). 

„Oprava vyžaduje tak velký zásah, že není možné 
zanechat ani průchod pro pěší. Bude to pro řadu lidí 
nepříjemné, ale ve výsledku se dopravní situace v Pá-
vovské ulici zlepší,“ žádá jihlavskou veřejnost o tr-
pělivost a shovívavost náměstek primátora pro 
oblast dopravy Josef Kodet. 

Úřad měl záměr po dobu rekonstrukce vybudo-

vat přes dráhu aspoň lávku pro pěší. 
„Bohužel se ukázalo, že by to byla velká investi-

ce, možná větší než samotná rekonstrukce. Největ-
ší komplikací jsou dráty vysokého napětí a jejich 
ochranná pásma,“ vysvětlil vedoucí odboru dopra-
vy Ján Tinka.

Firma most rozebere až na oblouky a znovu vy-
buduje. „Měření statiky mostu ukázalo velmi špatné 
výsledky. 

Okamžitě byl zakázaný průjezd kamio nů. To bo-
hužel přineslo neblahé následky do Pávovské ulice, 
kam začaly najíždět kamiony z druhé strany, čímž 
se už tak nešťastná dopravní situace ještě zhoršila. Po 
rekonstrukci se situace výrazně zlepší. Věříme, že už 

natrvalo,“ popsal vývoj situace Ján Tinka. 
Rekonstrukce mostu vyjde na 7,5 milionu 

korun, bude trvat maximálně do poloviny října. 
„Budeme tlačit na fi rmu, aby práce provedla co nej-
rychleji,“ ujistil vedoucí odboru.

Velkým přispěním k zlepšení dopravní situace 
v Pávovské ulici bude dvanáctimilionová inves-
tice fi rmy Kronospan, která má hotový projekt 
na úpravu zastavování kamionů před vjezdem do 
areálu. 

Pro kamiony bude více místa a nebudou blo-
kovat ulici. „Pokud se neobjeví nějaká komplika-
ce, do konce roku bude nový systém fungovat,“ vy-
slovil se ředitel společnosti Jan Rudolf. 

Oprava mostu v Pávovské ulici 
komplikuje dopravu v krajském městě

Uzavírka mostu v Pávovské ulici 
má dopad do linek MHD. 

„Všechna možná řešení mají svá 
úskalí, hledali jsme to nejméně bolesti-
vé. Cestující stráví více času cestou, ale 
nemělo by to být víc než pět až deset 
minut. Snažili jsme se úpravy dělat 
tak, aby v konečném důsledku měly 
dopad na co nejmenší skupinu cestu-
jících,“ komentoval změny tras linek 
MHD ředitel Dopravního podniku 
města Jihlavy Josef Vilím. 

Stěžejním bodem je vytvoření nové 
přestupní zastávky Kruhový objezd 
– přestup na kruhovém objezdu 
u průmyslové zóny (křižovatka ul. 
Pávovská, sjezdu na přivaděč I/38 
a nové silnice do Heroltic), kde musí 
cestující přesedat na linku X. 

První dny po uzavření mostu a zří-
zení přestupu na kruhovém objezdu 
přinesly nemalé komplikace, cestují-
cí MHD poukazovali především na 
nebezpečné přecházení komunikace. 
Původní záměr radnice zde vyznačit 
přechod pro chodce se nejprve nese-

tkal s pochopením dopravní policie, 
ale následný provoz ukázal, že je to 
nezbytné a přechod pro chodce byl 
vyznačen. 

Autobusová linka č. 12 
Ve směru od Velkého Berano-

va zůstala trasa vedení linky včetně 
jízdních řádů až do zastávky Ul. 5. 
května beze změny. Ze zastávky Ul. 
5. května linka dál pokračuje po při-
vaděči (I/38) a najede na kruhový 
objezd, kde jsou zřízeny nové zastáv-
ky Kruhový objezd - přestup. Cestu-
jící, kteří jedou do Nového Pávova 
nebo směrem ke Kronospanu, musí 
na této zastávce vystoupit a dále pře-
stoupit na linku X, která celodenně 
navazuje na spoje linky 12 a 36.

Ze zastávky Kruhový objezd - pře-
stup se linka 12 vrací znovu na při-
vaděč (I/38) směrem do Antoníno-
va Dolu na zastávky U Červeného 
Kříže, Červený Kříž a na konečnou 
Antonínův Důl.

Také v opačném směru z Anto-

Kronospan do konce roku upraví nájezd kamionů do areálu fi rmy, dopravě se ulehčí

Změny v městské hromadné dopravě – přestupuje se na kruháči

CHODCI MOHOU. Oprava mostu v Pražské ulici si vyžádala jeho uzavírku pro 
většinu dopravy. Chodci mohou přes most procházet, projíždět mohou také vozidla 
hromadné dopravy a integrovaného záchranného systému. Objízdná trasa vede po 
ulicích Fritzova, Jiráskova, Na Dolech a Romana Havelky. Uzavírka potrvá do 22. 
listopadu 2014. Investorem je Kraj Vysočina.  Foto: archi mmj

Objížďka trápí řidiče

nínova Dolu do Velkého Beranova 
jede linka po uvedené trase, časy od-
jezdů z Antonínova Dolu zůstávají 
stejné jako v platnosti dle současné-
ho jízdního řádu.

Autobusová linka č. 36 
Ve směru z Horního Kosova do 

Bosch Diesel jede po své stávají-
cí trase až do zastávky Ul. 5. května 
a odtud obdobně jako linka 12 na 
zastávku Kruhový objezd, přestup 
a dále na konečnou zastávku Bosch 
Diesel. Cestující ve směru k zastávce 
Kronospan musí přestoupit obdobně 
jako cestující z linky 12 na zastávce 
Kruhový objezd, přestup na autobu-
sovou linku X, která bude mít koneč-
nou na zastávce U Rybníka. Jízdní řád 
linky X bude navazovat stejně jako 
u linky 12 na přestupy z linky 36.

Autobusová linka č. X 
Nově zavedená linka bude jez-

dit po trase Nový Pávov – zastávka 
U Rybníka (na ulici Pávovská). Její 
trasa vede přes zastávku Kruhový 
objezd - přestup. Jízdní řád této linky 
je přizpůsoben jízdnímu řádu linky 
12 a 36 tak, aby byl umožněn pře-
stup cestujících na tyto linky v obou 
směrech bez zbytečného čekání.

Jízdní řády výše uvedených linek 
jsou již od 2. června 2014 k dispozici 
na www.dpmj.cz, v předprodeji jíz-
denek MHD na Masarykově náměs-
tí budou k dispozici od 10. června.

Jízdné
Jízdné na výše uvedených linkách 

je nutné hradit dle současného plat-
ného Tarifu MHD v Jihlavě. Cestu-
jící, kteří jedou na papírové jízden-
ky, musí po přestupu označit další 
jízdenku v ceně dle počtu zastávko-
vých úseků. 

Cestující, který použije přestup-
ní jízdenku v ceně 20,- Kč, nemu-
sí tuto po přestupu znovu značit, 
tato jízdenka platí jednu hodinu od 
označení při nástupu do prvního 
vozidla. 

Cestující, který cestuje formou ná-
kupu jízdenky z Jihlavské karty, musí 
označit výstup z prvního vozidla 
a pokud označí nástup po přestoupení 
na navazující linku do půl hodiny, jede 
další zastávkové úseky se slevou 70 %. 

Žádná manipulace v souvislosti 
s přestupem na navazující linku není 
nutná u cestujících, kteří mají na Jih-
lavské kartě zakoupen časový kupon, 
např. 30denní, 90denní apod.

„Našim cestujícím se za způsobe-
né komplikace omlouváme. Při řešení 
současných úplných uzavírek dalších 
mostů jsme hledali takové řešení ná-
hradní dopravy, které bude mít mini-
mální vliv na většinu cestujících auto-
busových linek 12 a 36,“ řekl ředitel 
dopravního podniku Josef Vilím.

Upravené jízdní řády jsou k dispo-
zici na webu Dopravního podniku 
města Jihlavy www.dpmj.cz. -tz-
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Policisté od začátku letošního roku 
do konce května evidují na Vysočině 
49 případů odcizených jízdních kol 
v celkové hodnotě přibližně 925.000 
korun. Oproti loňskému roku je 
to o osm odcizených jízdních kol 
méně. Policistům se podařilo objas-
nit téměř 29 procent těchto případů, 
což je o 15 procent více než za stejné 
období loňského roku.

Ke krádežím jízdních kol dochází 
celoročně, ale větší nárůst této trest-
né činnosti zaznamenávají policisté 
v letních měsících. Letní prázdnino-
vé dny lákají k celodenním výletům 
na kole. V okamžiku, kdy majitelé 
nechají svá kola bez dohledu u kou-
pališť, památek, restaurací a obchod-
ních center, se jejich bicykly stávají 
terčem zlodějů.

Ukradené jízdní kolo se poté stává 
výhodným obchodním artiklem, 
který zloděj velice rychle zpeněží za 
zlomek jeho skutečné hodnoty. Utr-
žené peníze pak použije pro vlastní 
potřebu. I z toho důvodu se krádeže 
jízdních kol poměrně obtížně objas-
ňují. V některých případech je cílem 
pachatele použít odcizené kolo pouze 
ke své přepravě. Když ho již nepotře-
buje, jízdní kolo kdekoli odloží.

Ke krádežím kol dochází na veřej-
ných, dobře viditelných místech, 
a to i v denní dobu. Krádež pacha-
teli značně zjednodušuje majitel, 
který své jízdní kolo nechá po dobu 
své nepřítomnosti volně odložené, 

např. opřené o nějaký objekt, bez vy-
užití jakéhokoliv prvku zabezpečení. 
Pokud si cyklista kolo nechce nebo 
nemůže zajistit, měl by ho mít stále 
na očích. Jedná se zejména o přípa-
dy, kdy se při vyjížďce zastaví na ob-
čerstvení.

Pokud majitelé kolo zamykají, měli 
by zvážit, k čemu a jak je kolo při-
poutané. Při odkládání kola je za-
potřebí ho vždy upoutat zámkem 
k pevné části v okolí tak, aby bylo 
připevněno přes rám. Na místech, 
kde jsou ukotvené pevné stojany na 
kola, je vhodné využít tohoto sto-
janu a jízdní kolo k němu připevnit 
pevným lankovým nebo řetízkovým 
zámkem.

Velice často jsou terčem zlodějů 
prostory v domech, kde mají maji-
telé svá kola uložená. V panelových 
domech jde zejména o sklepní kóje, 
kočárkárny, společné kolárny nebo 
chodby. Ke krádežím jízdních kol 
dochází také z garáží a kůlen. Z těch-
to míst pachatelé kola kradou nej-
častěji v noci. V panelových domech 
je důležité dbát na důsledné zamy-
kání vchodových dveří a společných 
odkládacích prostor. Kolo je nutné 
vždy zajistit, i když je uložené v k to-
muto účelu určené místnosti, na 
chodbě nebo ve sklepě.

KŘ policie kraje Vysočina
Oddělení mediální komunikace 

nprap. Martin Dušek
koordinátor prevence

Hlídejte si své jízdní kolo 

Druhým nejkvalitnějším organizá-
torem veřejných stavebních soutěží 
v České republice je město Jihlava. 
Nejlepší hodnocení zůstalo v regio-
nu, první je Kraj Vysočina, třetí Krá-
lovehradecký kraj. Vyplývá to z vý-
sledků hlasování druhého ročníku 
soutěže TOP Zadavatel stavebních 
prací, soutěž organizuje Komora ad-

ministrátorů veřejných zakázek.
Hlasování se zúčastnily čtyři stov-

ky vedoucích představitelů staveb-
ních společností. Stavební fi rmy 
měly možnost hodnotit 25 největ-
ších veřejných zadavatelů stavebních 
zakázek, mezi něž patří ministerstva, 
kraje, města, obce, regionální úřady, 
státní podniky, atd. 

Jihlava je druhým nejlepším 
zadavatelem zakázek

CENU za Jihlavu převzala vedoucí odboru rozvoje města Alena Kott ová (vlevo) 
z rukou ministryně pro místní rozvoj Věry Jourové. Foto: archiv MMJ

Ranní cesta do školy na kole za 
asistence učitelů se pro několik dětí 
v Jihlavě stala každodenní rutinou. 
V rámci kampaně Do práce na kole 
tak po dobu jednoho měsíce se 
svými žáky jezdili učitelé základní 
školy v Seifertově ulici. 

Stojany u školy neosaměly ani po 
skončení akce, dětem se jízda do 
školy zalíbila a kola používají i nadá-
le.

„Každý den jsem ráno svážel děti 
z různých míst po Jihlavě,“ vypráví 
Miroslav Švihálek, který je třídním 

učitelem 6. třídy. Učitel na děti čekal 
na předem domluvených místech 
a společně pak jeli do školy. Do školy 
na kole jezdily ale děti z různých roč-
níků, ve věku od 12 do 15 let.

„Docela mě to překvapilo, původně 
jsem počítal pouze s dětmi z Jihlavy. 
Připojily se ale i děti, které bydlí v okol-
ních obcích,“ říká Miroslav Švihálek. 
Největší vzdálenost prý podle něj 
absolvovali dva sourozenci, kteří 
denně dojížděli z jedné ze soused-
ních obcí vzdálené od školy 15 kilo-
metrů. -tz-

V Jihlavě jezdí na kole 
do školy učitelé i žáci

DO ZŠ Seifertova v Jihlavě dojíždí učitelé i děti na kole. Někteří i patnáct kilome-
trů daleko. Foto: archiv MMJ

Přes milión kilometrů se ujelo během 
května v rámci soutěže fi rem Do práce 
na kole, na svůj vlastní pohon by cyk-
listé jednatřicetkrát objeli zeměkouli. 
Čtvrtý ročník soutěže byl rekordní, 
do klání se zapojilo 5.768 lidí z devate-
nácti českých a moravských měst, čímž 
narostl počet účastníků o třetinu opro-
ti minulému roku. 

Také cyklisté v Jihlavě se rozhodli 
změnit svoje běžné návyky a nased-
nout na kolo. Teď mohou slavit. Za 
to, že jezdili celý měsíc květen do 
práce na kole, získali atraktivní ceny 
na závěrečném vyhlášení na koupa-
lišti Vodní ráj. Ročník 2014 předčil 
očekávání. „Ve srovnání s předchozím 
rokem je nárůst více než 100 procent. 
Věřím, že lidé budou jezdit do práce 
na kole dál,“ řekl Pavel Šťastný, ko-
ordinátor soutěže Do práce na kole 
v Jihlavě, ve které se zaregistrovalo 
215 lidí z 62 týmů. Celkem jihlavští 
účastníci najezdili 47.766 kilometrů. 

Jihlaváci najezdili do práce 
na kole 48 tisíc km

ABSOLUTNÍM vítězem byl vylosován pan Lukáš Tichý z týmu Tělesa (Motor-
pal, a.s.). Z rukou primátora Jihlavy Jaroslava Vymazala převzal cenu věnovanou 
městem Jihlava - nové trekkingové kolo. Foto: archiv MMJ

Hlavní cenou byl pou kaz na měst-
ské kolo z unikátního konfi gurátoru 
Kolosbikes.com. Firmou, která se 
nejlépe stará o své zaměstnance při 
dojíždění na kole, se stala jihlavská 
fi rma Bosch Diesel, jež nabízí svým 
zaměstnancům stojany, sprchy, su-
šáky, teambuildingové výlety a také 
poskytuje fi remní kolo.  -lm-

Tel.: 737 007 875
Dolní 227, Havl. Brod
Sokolovská 1, Jihlava

z0
4-

el
ko

lZ

PRODEJ A SERVIS
elektro: kola a tříkolky
skútry: elektro, benzin

I vaše kolo předěláme 
na elektro-bicykl
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Třináctý ročník festivalu Hudba ti-
síců Mahler Jihlava byl úspěšně za-
končen koncertem Janáčkovy fi lhar-
monie Ostrava, violoncellisty Jiřího 
Bárty a dirigenta Olivera Dohnányi-
ho ve středu 18. června. V kostele 
Povýšení sv. Kříže v Jihlavě zazněl za 
přítomnosti náměstka ministra kultu-
ry Miroslava Rovenského, primátora 
statutárního města Jihlavy Jaroslava 
Vymazala a dalších čestných hostů 
Dvořákův Koncert pro violoncello 
a orchestr a Janáčkova Sinfoniett a.

Pozorovat i poslouchat špičkového 
českého violoncellistu Jiřího Bártu 
při hře je pro publikum vždy neza-
pomenutelným zážitkem. Dvořákův 
koncert zahrál s patřičnou úctou a za-
hleděný do kostelní klenby. Uměl-
cův osobitý přednes dodal skladbě 
moderní nádech, za který si vysloužil 
dlouhé standing ovation s následným 
virtuózně efektním přídavkem. Janáč-

kova fi lharmonie Ostrava ve druhé 
části večera prokázala, že je zaslouže-
ným nositelem skladatelova jména. 
Úvodní ,,prezidentské“ fanfáry se roz-
létly z balkónu nad vstupním portá-
lem a pronikavý zvuk žesťů ohromil 
publikum. Oliver Dohnányi trefně 
využil prostorové i akustické možnos-
ti nedávno zrekonstruovaného chrá-
mu a v perfektní synchronizaci se se-
dícím orchestrem nachystal nevšední 
zážitek. 

Letošní ročník festivalu byl věno-
ván vazbám a vztahům Gustava Ma-
hlera k české hudbě a českému pro-
středí. V rámci festivalu bude ještě 
uspořádána od 6. července v rod-
ném domě v Kalištích u Humpolce 
výstava o Emě Destinnové. Festival 
Hudba tisíců měl letos mimořádně 
vysokou, takřka rekordní návštěv-
nost, zejména z okruhu nejmladší 
posluchačské generace. -tz-

Festival Hudba tisíců Mahler 
Jihlava 2014 zakončen 

Sociálně-právní ochrana dětí je his-
toricky základním parametrem mo-
derní funkční rodinné, potažmo so-
ciální politiky státu. Magistrát města 
Jihlavy jako orgán sociálně-právní 
ochrany dětí poskytuje prostřednic-
tvím specifi ckých nástrojů ochranu 
dětem, které se z různých důvodů 
ocitly v nepříznivé sociální situaci.

Oblasti sociálně-právní ochrany 
dětí je nutné věnovat stále větší po-
zornost. S tím je spojeno zajištění 
výkonu agendy po stránce personál-
ní, materiální, technické atd. Z důvo-
du zkvalitnění sociální práce v této 
oblasti se statutární město Jihlava 
v září 2013 zapojilo se svojí žádos-
tí do Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost zaměřené na 
podporu standardizace orgánu soci-
álně-právní ochrany. V lednu 2014 
bylo žádosti vyhověno a město zís-
kalo dotaci ve výši Kč 3 226 937,88 

Kč na grantový projekt s názvem 
Podpora standardizace orgánu soci-
álně-právní ochrany dětí Magistrátu 
města Jihlavy. Projekt probíhá v ob-
dobí únor 2014 až červen 2015.

Hlavním cílem projektu je vytvo-
ření podmínek pro systematickou 
sociální práci orgánu sociálně-práv-
ní ochrany s rodinami a dětmi, za-
jištění většího komfortu pro klienty. 
Specifi cky se zaměřuje na podporu 
naplnění standardů kvality sociálně-
právní ochrany dětí. Standardy jsou 
souborem kritérií, která jsou nezbyt-
ná pro kvalitní výkon sociálně-práv-
ní ochrany dětí. Jde zejména o kri-
téria popisující jednotlivé fáze práce 
s rodinou a dítětem, minimální per-
sonální a materiální zajištění výkonu 
sociálně-právní ochrany dětí, místní 
a časovou dostupnost služeb orgánu 
sociálně-právní ochrany dětí, infor-
movanost o jeho službách atd. 

Koncem června navštívili městští 
strážníci vybrané kreslíře – děti z ji-
hlavských mateřských škol, kterým 
předali knihy a kufříky pro malíře. 
Dětem vítězné školky byla předána 
sladká odměna ve formě dortu ve 
tvaru ježka. 

Na prvním místě se umístila Ve-
ronika Coufalová z mateřské školy 
Erbenova v Jihlavě. Druhé místo ve 
výtvarné soutěži získala Bára Matěj-
ková z jihlavské mateřské školy Ma-
henova a třetí nejlepší malířkou je 
Viktorie Šerá z mateřinky Nad Plo-
várnou.

„V rámci výchovně-vzdělávací kon-
cepce realizovala městská policie 
během školního roku v Jihlavě a jejím 
blízkém okolí besedy v předškolních 

zařízeních a mateřských školách. Pro 
děti si oddělení prevence krimina-
lity připravilo program obdobného 
charakteru jako v předchozím roce, 
ale s jinými tématy. Zaměřili jsme se 
na dopravu a na situaci, jak se má 
dítě zachovat v případě, že se ztratí 
v obchodním domě,“ řekla strážnice 
Květa Klimešová.

Hlavním hrdinou byl Ježek Bod-
linka, plyšová fi gurka, kterou stráž-
ník v pohádkovém příběhu používá, 
a délka besedy se odvíjela podle po-
zornosti dětí. Výkresy byly vystaveny 
v měsíci květnu ve vestibulu jihlav-
ské městské knihovny. Po expozici 
vybrala odborná porota tři nejzdaři-
lejší obrázky a autory městská poli-
cie odměnila. -lm-

V MŠ Erbenova děti hodovaly

VERONIKA  Coufalová z MŠ Erbenova zvítězila svojí kresbou ve výtvarné soutě-
ži a potěšila tak dortem kamarády. Foto: Lubomír Maštera

Adapta Jihlava – odlehčovací služba 
při Oblastní charitě Jihlava – uspořá-
dala v první polovině června květino-
vé odpoledne pro své uživatele s po-
stižením. Bohatého programu plného 
her, hudby a různých překvapení se 
zúčastnilo 38 pozvaných.

Celá akce se odehrávala v prosto-
rách hospůdky Na truhlárně v Ro-
hozné. „Přišli téměř všichni naši uži-
vatelé a ještě osm pozvaných uživatelů 

chráněného bydlení Domovu Jeřabi-
na,“ říká Šárka Laipoldová, vedoucí 
Adapty Jihlava. Pestrým programem 
provázel Petr Lebruška z Bobo di-
vadla. Dopoledne bylo plné soutěží 
a odpoledne si uživatelé společně 
zazpívali spolu s hudebním tělesem 
z VORu – organizace pro duševně 
nemocné, zatancovali si při diskoté-
ce a získali drobné dárky z tomboly.
 -lm-

Zdravotně postižení měli 
květinový den

ADAPTA využila pomoci pro organizaci květinového dne studentek ze Střední 
odborné školy sociální v Jihlavě.  Foto: archiv MMJ

VIOLONCELLISTA Jiří Bárta při vrcholném závěrečném koncertu letošního fes-
tivalu Mahler Jihlava  - Hudba tisíců.  Foto: Jiří Varhaník 

Jihlava se zapojila 
do programu Lidské zdroje
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Usnesení z 21. zasedání zastu-
pitelstva Jihlavy, konaného dne 
18. 2. 2014 

(Redakčně kráceno)
Usnesení č. 13/14-ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e

záměr přijetí úvěru do maximální 
výše 130 mil. Kč na fi nancování jme-
novitých akcí města dle zdůvodnění

a  u k l á d á 
vedoucímu ekonomickému odbo-

ru zajistit všechny úkony k provede-
ní výše schváleného záměru.

Usnesení č. 14/14-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e
poskytnutí dotace z fi nančních 

prostředků ze sázkové činnosti sub-
jektu:

Jihlavská unie sportu 270.000 Kč
na náklady na mzdy, pojistné a zá-

konné odvody a platby z vyplace-
ných mezd, úklidové služby, proná-
jem prostor, energie. 

Dotace u tohoto subjektu je urče-
na na čerpání nákladů v I. pololetí r. 
2014;

a  s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření:
zvýšení tř. 5 Běžné výdaje
§ 3419 Tělovýchovná činnost – 

příspěvky a transfery (odbor škol-
ství, kultury a tělovýchovy)

o částku 270.000 Kč
a zvýšení tř. 8 Financování
zapojení fi nančních prostředků 

z Fondu města Jihlavy na podporu 
sportu, kultury a sociální

oblasti ve výši 270.000 Kč.
a  u k l á d á

vedoucímu odboru školství, kultu-
ry a tělovýchovy zabezpečit uzavření 
Smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 15/14-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e
poskytnutí dotace z fi nančních 

prostředků ze sázkové činnosti sub-
jektům:

Sportovní klub Jihlava, o. s. 
560.000 Kč

na náklady na opravy, revize, ener-
gie, materiál a vybavení, služby spo-
jů;

Tělocvičná jednota Sokol Bedři-
chov 560.000 Kč

na náklady na opravy a revize, 
služby, energie, materiál, pomůcky 
a drobné vybavení, pronájem apara-
tury a techniky;

Tělocvičná jednota Sokol v Jihla-
vě 273.000 Kč 

na náklady na služby, materiál a vy-
bavení, opravy a revize, energie, služ-
by spojů, účetnictví a poradenství;  

Tenisový klub ČLTK Jihlava 
43.000 Kč

na náklady na opravy, revize, mate-
riál a vybavení

Dotace u těchto subjektů je určena 
na čerpání nákladů v r. 2014;

a  s c h v a l u j e    
provedení rozpočtového opatření:
zvýšení tř. 5 Běžné výdaje
§ 3419 Tělovýchovná činnost – 

příspěvky a transfery (odbor škol-
ství, kultury a tělovýchovy)

o částku 1,436.000 Kč
a zvýšení tř. 8 Financování
zapojení fi nančních prostředků 

z Fondu města Jihlavy na podporu 
sportu, kultury a sociální

oblasti ve výši 1,436.000 Kč 
a  u k l á d á

vedoucímu odboru školství, kultu-
ry a tělovýchovy zabezpečit uzavření 
Smluv o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 16/14-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e
poskytnutí dotace z fi nančních 

prostředků ze sázkové činnosti sub-
jektům:

HC Dukla Jihlava, s. r. o. 
1.756.000 Kč

na činnost společnosti – náklady 
na sportovní materiál a jeho opravy, 
rozhodčí, doprava na zápasy, proná-
jem sportovních zařízení, náklady 
spojené s ubytováním a stravováním 
hráčů, zdravotní prohlídky, léky, vý-

Město si vezme úvěr do 130 milionů
roba TV pořadů, odvysílání upoutá-
vek, inzerce, pronájem vozu a spo-
třeba PHM, spotřební a kancelářský 
materiál, iontové nápoje, voda, po-
řadatelská služba, přenosy zápasů, 
marketingové služby a služby daňo-
vých poradců, reklamní předměty, 
náklady na reprezentaci;

FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s. 
1.756.000 Kč

na úhradu nákladů spojených se 
sportovní činností juniorských hráčů – 
honoráře a odměny rozhodčích, trené-
rů, doprava, náklady na zdravotní péči, 
pitný režim, pronájem prostor, ubyto-
vání včetně soustředění, materiál a vy-
bavení, videozáznamy utkání; 

Tenisový klub Spartak Jihlava 
144.000 Kč

na část nákladů na extraligu a tré-
ninkovou činnost extraligy – materi-
ál, pronájem prostor, odměny za tre-
nérskou práci a odměny hráčů.

Dotace u těchto subjektů je určena 
na čerpání nákladů v r. 2014;

a  s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření:
zvýšení tř. 5 Běžné výdaje
§ 3419 Tělovýchovná činnost – 

příspěvky a transfery (odbor škol-
ství, kultury a tělovýchovy)

o částku 3,656.000 Kč
a zvýšení tř. 8 Financování
zapojení fi nančních prostředků 

z Fondu města Jihlavy na podporu 
sportu, kultury a sociální

oblasti ve výši 3,656.000 Kč
a  u k l á d á

vedoucímu odboru školství, kultu-
ry a tělovýchovy zabezpečit uzavření 
Smluv o poskytnutí dotace. 

Usnesení č. 17/14-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e
poskytnutí fi nanční dotace
Centrum pro rodinu a sociální 

péči 100.000 Kč
na službu ,,Pro rodinné aktivity“ – 

nájemné a energie v roce 2014
Usnesení č. 18/14-ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e
poskytnutí investiční dotace spo-

lečnosti DKO s.r.o. se sídlem Tols-
tého 2, Jihlava na pořízení nových 
sedadel výměnou za stávající ve výši 
500.499,- Kč

a  s c h v a l u j e 
provedení rozpočtového opatření 

– snížení tř. 8 Financování – zapo-
jení fi nančních prostředků z Fondu 
na podporu sportu, kultury a sociál-
ní oblasti za účelem poskytnutí výše 
uvedené dotace.

Usnesení č. 32/14-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

b r e r e n a  v ě d o m í 
rezignaci pana Erich Janderky na 

členství ve Finančním výboru Zastu-
pitelstva města Jihlavy

a  j m e n u j e 
členkou Finančního výboru Zastu-

pitelstva města Jihlavy Ing. Marii Ve-
selou.

Usnesení č. 33/14-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

n a v r h u j e
nového zástupce statutárního měs-

ta Jihlavy v dozorčí radě obchodní 
společnosti JIHLAVSKÉ KOTEL-
NY, s. r. o., pana Bc. Vladimíra Hin-
ka, a pana Ing. Martina Fialu.

Usnesení č. 34/14-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

n a v r h u j e
odvolání zástupce statutárního 

města Jihlavy v dozorčí radě obchod-
ní společnosti Správa městských lesů 
Jihlava, s. r. o., pana Jana Tesaře, 

a  n a v r h u j e 
nového zástupce statutárního měs-

ta Jihlavy v dozorčí radě obchodní 
společnosti Správa městských lesů 
Jihlava, s. r. o., pana MVDr. Přemysla 
Nováka

Ing. Jaroslav Vymazal,
primátor

František Zelníček,
náměstek primátora

Pokud jedete na dovolenou mi-
mo Evropskou unii, nezapomeňte 
si v dostatečném předstihu zkont-
rolovat platnost svého cestovního 
pasu. Vydání nového trvá ze záko-
na do 30 dnů. 

V praxi to vypadá tak, že se cestov-
ní pas zasílá k vyhotovení do Prahy, 
do centrální výrobny cenin, poté se 
vrací zpět na úřad. Tato cesta a ná-
sledné zaevidování pasu trvá cca 14 
pracovních dnů. Může se Vám tedy 
stát, že se pas do vašeho odjezdu ne-
stihne vyrobit. Je tu možnost pasu 
typu „blesk“, který se vystavuje na 
počkání, stojí ale 1.500,- Kč a plat-
nost je pouze šest měsíců. 

Dalším úskalím kromě dalších výda-
jů na dovolenou je i to, že některé státy 
tyto „rychlopasy“ neuznávají. Může se 
dokonce stát, že Vás z letiště vrátí zpět 
na vlastní náklady. Před odjezdem do 
států mimo Evropskou unii doporuču-
jeme sledovat stránky ministerstva za-
hraničních věcí, které poskytují aktu-
ální podmínky pro cestování do všech 

zemí světa, případně se zeptat na zku-
šenosti s cestováním v cestovní kance-
láři. Předejdete tím spoustě problémů 
a zbytečných výdajů. 

Připomínáme také rodičům, že pro 
cestování s dětmi je nutný cestovní 
doklad, a to občanský průkaz – pro 
země Evropské unie nebo cestovní 
pas. Stává, se že např. na Slovensko 
chtějí jet rodiče s dětmi bez dokladu. 
To může způsobit problémy ve formě 
zadržení a následné dokazování na ci-
zinecké polici, že dítě je opravdu vaše.  

Více informací naleznete na webu 
města, objednat se zde můžete po-
mocí elektronického objednávkové-
ho systému.  -tz-

Máte platný cestovní pas? 
Otevírací doba pracoviště občanských 

průkazů a cestovních dokladů:

Pondělí, středa  07:00 - 17:00
Úterý, čtvrtek, pátek 07:00 - 14:00

Na základě výzvy starosty města Poděbrady se město Jihlava zapojilo do 
hromadného křtu monografi e o Jiřím z Poděbrad z pera Petra Hory Hořejše. 
Aby byl rekord uznán, bylo třeba, aby se křest uskutečnil ve stejnou chvíli ve 
všech zapojených městech z ČR na místě pojmenovaném po českém středo-
věkém králi a knihu pokřtil pouze jen nejvyšší představitel města. Akce byla 
zahájena kulturním programem. -lm-

Město podpořilo rekord

PRIMÁTOR Jihlavy Jaroslav Vymazal pokřtil monografi i o Jiřím z Poděbrad.
 Foto: Lubomír Maštera



STRANA 21 Aktuality NJR – ČERVENEC 2014

První vědeckotechnický park 
(VTP) v Jihlavě byl v červnu 
slavnostně otevřen. Nalézá se v 
průmyslové zóně v Hruškových 
Dvorech nedaleko Moravských 
kováren. 

Stál přibližně 400 milionů korun. 
Nabídne spojení teorie s praxí. Spo-
lečně v něm budou působit vědci a 
fi rmy. 

„VTP Vysočina je jedním z nejmo-
dernějších vědeckotechnických parků 
v prostoru střední a východní Evropy,“ 
přiblížil Boris Šimák, předseda před-
stavenstva realizátora projektu, fi r-
my Energoklastr. Partnery fi rmy při 
tvorbě VTP byly pražské ČVUT a 
Mendelova univerzita v Brně. VTP 
si kromě výzkumu a jeho přenesení 
do praxe klade za cíl také podílet se 
na vývoji malých inovačních fi rem. 

„Usnadní též vznik a rozvoj těchto fi -
rem, které si budou moci v centru pro-
najmout kanceláře a za zvýhodněných 
podmínek využívat špičkové vybavení 

laboratoře a výrobní linky,“ vysvětluje 
Šimák ideu VTP Vysočina. VTP se 
bude především zaměřovat na oblas-
ti technologií, energetiky, snižování 
energetické náročnosti, materiálové-
ho inženýrství a využití biomasy. 

Dokončená a vybavená stavba 
centra podle informací Energoklas-
tru nabízí 600 m2 kancelářských a 
1.780 m2 laboratorních ploch. La-
boratoře mají disponovat přístrojo-
vým vybavením v přibližné hodnotě 
145 milionů korun. Podle předsta-
vitele Energoklastru Jana Rakuša-
na má zájem vstoupit do VTP od 
1. července šest fi rem. „Celková ka-
pacita je asi 100 až 200 osob,“ řekl 
Rakušan.

Primátor města Jihlavy Jaroslav 
Vymazal otevření VTP uvítal jako 
velký přínos pro Vysočinu, který na-
pomůže vyšší zaměstnanosti v regio-
nu. S ofi ciálním plným spuštěním 
VTP počítá Energoklastr od 1. ledna 
příštího roku. -tz-

Vědeckotechnický park 
Jihlava zvýší zaměstnanost

V červnu proběhlo pietní setkání 
k uctění památky obětí vykonstruo-
vaných politických procesů pade-
sátých let v Jihlavě, Karla Veselého, 
Jana Tučka a Františka Roda. 

Setkání se odehrálo v areálu 
Ústředního hřbitova Jihlava s úvo-
dem u sousoší Zaváté šlépěje a ná-
sledně u čestných hrobů poprave-
ných jihlavských občanů.

Politický proces „Veselý, Rod a Tu-
ček“ nebo také „Karel Veselý a spol.“ 
byl jedním z největších politických 
procesů na Moravě. 

V rámci třiadvacetičlenné skupiny 
byli souzeni členové odbojové orga-
nizace, kterou založil Karel Veselý na 
podzim roku 1948 v Jihlavě. Členové 
skupiny plánovali likvidaci představi-
telů politického života v kraji, napří-
klad předsedy ONV Dobrovského. 
Chtěli vyhodit do povětří Dělnický 
dům v Jihlavě. 

Jan Tuček byl v kontaktu s Jose-
fem Janečkem, který po únorových 
událostech odešel do USA. Ten mu 
v září 1948 poslal dopis, ve kterém 
ho žádal, aby mu posílal informace 
o hospodářské a politické situaci v 
ČSR. Zprávy měly být do zahrani-
čí zasílány pomocí vysílačky, která 
byla ukryta u jednoho ze spolupra-
covníků skupiny v Okřížkově. 

Skupina organizovala petici, ve 
které žádala svobodné demokra-
tické volby pod patronací OSN. 
Podpisy byly doručeny na americ-
ké velvyslanectví v Praze. Skupina 
také rozmnožovala a rozšiřovala 
protistátní letáky. 

Vavřinec Schwarz byl StB po svém 
zatčení propuštěn pod podmínkou, 
že bude informovat o spojení mezi 
žďárskou skupinou Julia Zamazala 
a jihlavskou skupinou K. Veselého. 
Podařilo se mu zjistit, kde se ukrý-
vají František Rod a Julius Zama-
zal. Informoval StB o připravované 
schůzce vedoucích obou skupin, 

na které měli být všichni zatčeni. 
Schůzka se nakonec neuskutečni-
la a všichni jmenovaní se ukryli na 
Žďársku. Nakonec byli vypátráni a 
zatčeni při pokusu o přechod hranic 
2. září 1949. 

Rovněž J. Tuček byl zatčen při po-
kusu o útěk 24. dubna 1949. Pro-
střednictvím vězeňského dozorce 
Josefa Kučery posílal členům skupi-
ny motáky, ve kterých je informoval 
o tom, že při výsleších nic nepro-
zradil, a vybízel je k dalším akcím. 
Žádal skupinu, aby přepadla jihlav-
skou věznici a osvobodila politické 
vězně. 

Soudní proces „Veselý, Rod a Tu-
ček“ se konal 7. – 11. února 1950 
před Státním soudem v Jihlavě. 

Třiadvacet mužů bylo obviněno 
z trestných činů velezrady a vyzvě-
dačství. K. Veselý, F. Rod a J. Tuček 
byli obviněni z trestného činu spo-
luviny na zločinu vraždy. 

V. Schwarz a Stanislav Bárta by-
li obviněni ze zločinu nedokonané 
vraždy úkladné. Jaroslav Šlezinger, 
Vlastimil Kučera a Josef Kočí by-
li obviněni ze zločinu spoluviny na 
nedokonané vraždě a Jan Tuček ze 
zločinu nedokonaného svádění k 
zločinu vraždy. 

K. Veselý, F. Rod a J. Tuček byli 
odsouzeni k trestu smrti a poprave-
ni 17. června 1950 na dvoře Krajské 
věznice v Jihlavě. 

Dva obžalovaní byli odsouzeni k 
trestu odnětí svobody na doživo-
tí. Zbytek skupiny byl odsouzen k 
trestům odnětí svobody čtyř roky až 
25 let. Tresty odnětí svobody byly 
doprovázeny vysokými fi nančními 
tresty, konfi skací majetku a ztrátou 
občanských práv. Na proces „Veselý, 
Rod a Tuček“ navazovaly dva proce-
sy: „František Hecht a spol.“ a „Fran-
tišek Hašek a spol.“ (dle www.ustrcr.
cz). -tz-

Uctění památky obětí 
minulého století

Usnesení z 22. zasedání zastupi-
telstva Jihlavy, konaného dne 15. 
4. 2014 

Usnesení č. 109/14-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e 
poskytnutí dotace
Oblastní charita Havlíčkův Brod 

10.000 Kč 
na materiály, rehabilitační pobyty, 

terapeutické pomůcky pro uživatele, 
osobní náklady.

Usnesení č. 110/14-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e 
poskytnutí fi nančních dotací
Svaz postižených civilizační-

mi chorobami v ČR, OV Jihlava 
30.000 Kč 

na nájemné v roce 2014
Občanské sdružení pro podporu 

a péči o duševně nemocné VOR 
Jihlava 60.000 Kč 

na dofi nancování služby ,,Sociálně 
terapeutické dílny“

 Občanské sdružení pro podpo-
ru a péči o duševně nemocné VOR 
Jihlava 40.000 Kč 

na dofi nancování služby ,,Chráně-
né bydlení“

Usnesení č. 111/14-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e 
poskytnutí dotace v oblasti sportu 

z fi nančních prostředků ze sázkové 
činnosti subjektům:

Club sportů Jihlava 141.600 Kč
Tělocvičná jednota Sokol v Ji-

hlavě 416.100 Kč 
Fotbalový klub mládeže VYSO-

ČINA JIHLAVA 291.400 Kč
TJ Blesk Jihlava 122.500 Kč
BĚŽEC VYSOČINY o. s. 16.400 

Kč
Krajské centrum talentované 

mládeže VOLEJBAL VYSOČINA, 
o. s. 47.200 Kč

Sportovní klub OK Jihlava, o. s. 
57.000 Kč

Tenisový klub Spartak Jihlava 
102.700 Kč

BASKETBALOVÝ KLUB JIH-
LAVA, o. s. 296.400 Kč

HAS JIHLAVA, občanské sdru-
žení 17.800 Kč

Sport pro všechny Spartak Jihla-
va 7.000 Kč

Tělovýchovná jednota Start Jih-
lava 32.700 Kč

Klub kulturistiky a silového troj-
boje Jihlava 16.500 Kč

Školní sportovní klub Demlova 

Jihlava, o. s. 89.300 Kč
Jihlavský plavecký klub AXIS 

249.300 Kč 
Atletika Jihlava 88.500 Kč
Tenisový klub ČLTK Jihlava 

8.400 Kč
Florbalová škola Jihlava 153.200 

Kč
Malá kopaná Jihlava (291.200 

Kč
Sportovní klub Jihlava, o. s. 

521.100 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Bedři-

chov 534.200 Kč
„GAMBIT JIHLAVA“ 12.300 Kč
SK Vodomílek 17.200 Kč
Kynologický klub Jihlava 6.400 

Kč
Kuželkářský klub PSJ Jihlava 

47.400 Kč
Sportovní klub moderní gym-

nastiky VYSOČINA Jihlava 7.200 
Kč.

Dotace u těchto subjektů je určena 
na čerpání nákladů v r. 2014 na ho-
noráře a odměny rozhodčích, sčitate-
lů, porotců, lékařský dozor na akcích, 
odměny trenérům, pronájmy prostor 
včetně ostatních služeb s nájmem bez-
prostředně souvisejících, režijní ná-
klady – užívání sportovního zařízení 
vlastními členy, služby v rámci tech-
nického zajištění (ozvučení, osvětlení, 
videoprojekční technika, pronájem 
zařízení včetně dopravy bezprostředně 
související), dopravu, cestovné a uby-
tování rozhodčích a aktérů, propagaci 
(grafi cké návrhy, tisk, kopírování, dis-
tribuce, výlep plakátů, pronájem výle-
pových ploch, propagace na webu a ji-
né služby bezprostředně s propagací 
související), materiálové náklady a vy-
bavení, drobné ceny a odměny (niko-
liv fi nanční), diplomy, služby spojů, 
startovné a vklady do soutěží

a  s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření:
zvýšení tř. 5 Běžné výdaje
§ 3419 Tělovýchovná činnost – 

příspěvky a transfery (odbor škol-
ství, kultury a tělovýchovy)o částku 
3,591.000 Kč 

a zvýšení tř. 8 Financování
zapojení fi nančních prostředků 

z Fondu města Jihlavy na podporu 
sportu, kultury a sociálníoblasti ve 
výši 3,591.000 Kč

a  u k l á d á
vedoucímu odboru školství, kultu-

ry a tělovýchovy zabezpečit uzavření 
Smluv o poskytnutí dotace.

Ing. Jaroslav Vymazal
Ing. Josef Kodet

primátor náměstek primátora

Zastupitelé poskytli dotace

Minimálně jeden měsíc zůstává platný zákaz vstupu do některých lesů 
u Jihlavy. 

Bouřka, která se přehnala nad Ji hlavou v červnu, poškodila lesy u Pávova. 
„V porostech i na některých cestách leží popadané, nahnuté nebo nalomené stro-

my a větve. Poškozeny jsou asi tři tisíce metrů krychlových dřeva,“ uvedl Milan 
Slavinger z odboru životního prostředí magistrátu města. Kvůli hrozícímu 
nebezpečí úrazu a probíhajícímu zpracování kalamity proto magistrát vydal 
zákaz vstupu do postižených lesních porostů do doby, než budou následky 
defi nitivně odstraněny. 

Zákaz se týká lesních pozemků u Pávova mezi dálničním přivaděčem, Du-
bovým rybníkem a Lesnovem. Lesy budou na nejfrekventovanějších přístu-
pových cestách do kalamitou zasažených oblastí viditelně označeny. -lm-

Zákaz vstupu do lesů trvá



prodat volné bytové jednotky • v domě U Hlav-
ního nádraží 11 v Jihlavě, a to bytovou jednot-
ku č. 2355/1 v 1. NP, 1+1, 33,00 m2, minimální 
kupní cena činí 300.000,- Kč a bytovou jednotku 
č. 2355/3 ve 2. NP, 1+1, 28,10 m2, minimální kup-
ní cena činí 300.000,- Kč

Statutární město Jihlava dále zveřejňuje 
záměry výběrovým řízením formou 

dražby dne 30. 7. 2014 s uzávěrkou 
žádostí dne 28. 7. 2014 (v 1700 hod.)
pronajmout nebytové prostory: 

nebytový prostor č. 1349/10 v přízemí domu • 
Komenského 18 v Jihlavě o výměře 62,10 m2, 
býv. prodejna krmiv a chovatelských potřeb, mini-
mální nájemné činí 117.183,- Kč/rok

nebytový prostor v přízemí domu • Masarykovo 
nám. 23 v Jihlavě o výměře 84,00 m2, býv. pro-
dejna sportovního vybavení a potřeb pro snowbo-
arding a skateboarding, minimální nájemné činí 
po slevě  117.600,- Kč/rok

nebytový prostor v přízemí domu • Komenského 
36 v Jihlavě o výměře 55,00 m2, býv. realitní kance-
lář, minimální nájemné činí 103.785,- Kč/rok

Statutární město Jihlava dále zveřejňuje 
záměry výběrovým řízením formou 

dražby dne 20. 8. 2014 s uzávěrkou 
žádostí dne 18. 8. 2014 (v 1700 hod.)
prodat nemovité věci: 

pozemek p.č. 305/2 – zastavěná plocha a nádvoří • 
v k.ú. Helenín s objektem občanské vybavenosti č.p. 
2938 v Jihlavě – Heleníně, ul. Hálkova or.č. 39 (bu-
dova býv. základní školy v Heleníně, volná, nepro-
najímaná) a pozemek p.č. 306 – trvalý travní porost 
v k.ú. Helenín, jedná se o samostatně stojící provozní 
budovu, zděnou nepodsklepenou stavbu se dvěma 
nadzemními podlažími, která byla v minulosti užívá-
na jako ubytovna, energetická náročnost budovy dle 
PENB: E, 415 kWh/(m2.rok), minimální kupní cena 
činí po slevě celkem 2.600.000,- Kč

pozemek p.č. 2279 – zastavěná plocha a nádvoří • 
v k.ú. Jihlava s objektem k bydlení č.p. 952 v Jihlavě, 
ul. Fibichova or.č. 19 a pozemek p.č. 2280 – zahra-
da v k.ú. Jihlava, jde o bytový dům se 4 volnými byty

 

(2x 2+1, 2x 1+1) nalézající se v řadové nízko-
podlažní zástavbě domů podél ulice Fibichova 
(naproti budově katastrálního úřadu), energetic-
ká náročnost budovy dle PENB: G, 181 kWh/
(m2.rok),minimální kupní cena činí celkem 
2.550.000,- Kč

pozemek p.č. 5158 – zastavěná plocha a nádvo-• 
ří v k.ú. Jihlava s objektem k bydlení č.p. 2353 
v Jihlavě, ul. U Hlavního nádraží or.č. 7 a id. ½ 
navazujícího pozemku p.č. 5160 – ost. pl., ostat. 
komunikace v k.ú. Jihlava, jde o bytový dům v řa-
dové zástavbě bytových domů, v domě jsou 4 vol-
né byty (3x 2+1, 1x 1+1), dům je dvoupodlažní, 
plně podsklepený, s jednou podkrovní místností, 
energetická náročnost budovy dle PENB: G, 254 
kWh/(m2.rok), minimální kupní cena činí celkem 
1.890.000,- Kč

pozemek p.č. 120 – zastavěná plocha a ná-• 
dvoří v k.ú. Jihlava s budovou č.p. 83 v Jih-
lavě, ul. U Mincovny or.č. 8 (budova býv. 
sídla Okresní vojenské správy, volná, nepro-
najímaná), jedná se o dům se třemi nadzemní-
mi podlažími, částečně podsklepený, energetic-
ká náročnost budovy dle PENB: F, 256 kWh/
(m2.rok), minimální kupní cena činí celkem 
5.000.000,- Kč

pozemek p.č. 119 – zastavěná plocha a nádvo-• 
ří v k.ú. Jihlava s budovou č.p. 82 v Jihlavě, ul. 
U Mincovny or.č. 6, (budova býv. sídla Okresní 
vojenské správy, volná, nepronajímaná), jedná se 
o dům, který je nemovitou kulturní památkou, se 
čtyřmi nadzemními podlažími, částečně podskle-
pený, energetická náročnost budovy dle PENB: 
F, 256 kWh/(m2.rok), minimální kupní cena činí 
celkem 4.000.000,- Kč

pozemek p.č. 63 – zastavěná plocha a nádvoří • 
v k.ú. Antonínův Důl s budovou č.p. 2 v Červeném 
Kříži (budova býv. základní školy, volná, nepro-
najímaná) a pozemek p.č. 64/1 – zahrada dle v KN 
dosud nezapsaného GPL č. 371-11/2012 pro k.ú. 
Antonínův Důl, jde o budovu se dvěma nadzemní-
mi podlažími, částečně podsklepenou, s podkrovím 
nad částí půdorysu 1. NP, energetická náročnost 
budovy dle PENB: E, 346 kWh/(m2.rok),minimál-
ní kupní cena činí po slevě celkem 2.000.000,- Kč

pozemek v k.ú. Antonínův Důl p.č. 62/1• , 
pozemek dle v KN dosud nezapsaného GPL 
č. 371-11/2012 pro k.ú. Antonínův Důl p.č. 64/3 a 
dále navazující pozemek p.č. 379/1 v k.ú. Pávov, 
celková výměra pozemků činí 1.090 m2, pozemky 
jsou mírně svažité, z hlediska územního plánu jsou 
zastavitelné a jsou určeny především pro realizaci in-
dividuální bytové výstavby, pozemky se nacházejí za 
budovou býv. základní školy Červený Kříž 2, mini-
mální kupní cena pozemků činí 820.000,- Kč

pozemek p.č. 186/6 v k.ú. Vysoká u Jihlavy o • 
výměře 5.132 m2, ovocný sad, pozemek se nachá-
zí na okraji obce Vysoká po pravé straně příjezdové 
komunikace ve směru od Jihlavy, je možné jej využít 
k realizaci individuální bytové výstavby při splnění 
podmínek úřadu územního plánování, v současné 
době je pozemek využíván k zemědělskému obhos-
podařování na základě uzavřené nájemní smlouvy, 
minimální kupní cena pozemku činí 3.900.000,- Kč

pozemek p.č. 94/27 v k.ú. Zborná o výměře • 
1.795 m2, pozemek se nachází v obci Zborná po-
blíž parkoviště pro lyžaře na protilehlé straně sjez-
dovky Šacberk, pozemek je zastavitelný a lze ho 
tedy využít pro výstavbu rodinného domu, mini-
mální kupní cena pozemku činí 2.692.500,- Kč

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

STRANA 22 Aktuality NJR – ČERVENEC 2014

Bližší informace je možné získat na tel. 567 167 278 – prodej budov a jednotek, tel. 567 167 277 – prodej pozemků, tel. 567 167 279 – pronájem 
nebytových prostorů 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.

(Pokračovnání na str. 24)



Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, Jihlava zveřejňuje záměry 
STRANA 24 Aktuality / inzerce NJR – ČERVENEC 2014

(Dokončení ze str. 22)
prodat volné bytové jednotky: 

bytovou jednotku č. 598/2 v 1. NP domu • Br-
něnská 30 v Jihlavě, 1+kk, 33,50 m2, minimální 
kupní cena 235.000,- Kč

bytovou jednotku č. 618/5 ve 3. NP domu • La-
zebnická 17 v Jihlavě, 1+1, 49,40 m2, minimální 
kupní cena 680.000,- Kč

bytovou jednotku č. 56/1 v 1. NP domu • Br-
něnská 5 v Jihlavě, 2+1, 62,20 m2, minimální kup-
ní cena po slevě 675.000,- Kč

bytové jednotky v domě • Na Vyhlídce 1 v Jihlavě:
č. 255/14 v 1. NP sekce B, 2+1, 46,50 m• 2, mini-

mální kupní cena po slevě 485.000,- Kč 
č. 255/21 ve 3. NP sekce B, 1+kk, 23,50 m• 2, mi-

nimální kupní cena po slevě 280.000,- Kč
bytovou jednotku č. 3440/3 ve 2. NP domu • 

Pod Rozhlednou 19 v Jihlavě, 2+1, 57,10 m2,  
minimální kupní cena po slevě 540.000,- Kč

bytovou jednotku č. 922/3 ve 2. NP domu • U 
Dvora 17 v Jihlavě, 1+1, 29,80 m2, minimální 
kupní cena po slevě 385.000,- Kč 

bytové jednotky v domě • Lesní 2, 6 v Jihlavě – 
Heleníně:

č. 2939/3 ve 2. NP, 2+1, 53,30 m• 2, minimální 

kupní cena po slevě 470.000,- Kč
č. 2939/4 ve 2. NP, 2+1, 51,70 m• 2, minimální 

kupní cena po slevě 440.000,- Kč 
č. 2939/5 ve 3. NP, 3+1, 86,30 m• 2, minimální 

kupní cena po slevě 640.000,- Kč
č. 2941/1 v 1. NP, 1+1, 48,30 m• 2, minimální 

kupní cena po slevě 260.000,- Kč
č. 2941/2 v 1. NP, 1+1, 48,30 m• 2, minimální 

kupní cena po slevě 360.000,- Kč
č. 2941/3 v 1. NP, 1+1, 43,50 m• 2, minimální 

kupní cena po slevě 315.000,- Kč
č. 2941/4 v 1. NP, 1+1, 44,90 m• 2, minimální 

kupní cena po slevě 290.000,- Kč
• • bytové jednotky v domě Jarní 11, 13, 15, 17 

v Jihlavě – Horním Kosově
č. 394/3, 2. NP, 4+1, 87,52 m• 2, minimální kup-

ní cena po slevě 755.000,- Kč
č. 394/8, 4. NP, 3+1, 67,12 m• 2, minimální kup-

ní cena po slevě 630.000,- Kč
bytovou jednotku č. 390/30 v 8. NP domu • Jar-

ní 7 v Jihlavě, 3+1, 69,20 m2, s balkonem, mini-
mální kupní cena 850.000,- Kč

bytovou jednotku č. 3067/2 v 1. NP domu • 
Sokolovská 8 v Jihlavě, 2+1, 49,20 m2, společné 
WC, minimální kupní cena po slevě 430.000,- Kč

bytovou jednotku č. 984/3 ve 2. NP domu • 
Fibichova 81 v Jihlavě, 1+1, 34,30 m2, minimální 
kupní cena 490.000,- Kč

bytovou jednotku č. 1289/3 v 1. NP domu • Hu-
sova 23 v Jihlavě, 1+1, 39,42 m2, minimální kupní 
cena 410.000,- Kč

bytové jednotky v domě • Matky Boží 16 v Jihlavě:
č. 1240/1 ve 2. NP, 1+1, 52,60 m• 2, minimální 

kupní cena po slevě 635.000,- Kč
č. 1240/4 ve 3. NP, 1+1, 53,70 m• 2, minimální 

kupní cena po slevě 620.000,- Kč
bytovou jednotku č. 1093/1 v 1. NP domu • 

Kosmákova 1 v Jihlavě, 2+1, 52,30 m2, minimální 
kupní cena po slevě 610.000,- Kč

bytovou jednotku č. 385/33 v 7. NP domu • Jar-
ní 32 v Jihlavě, 1+0, 29,30 m2, minimální kupní 
cena 250.000,- Kč

bytovou jednotku č. 1641/1 ve 2. NP domu • Pa-
lackého 43 v Jihlavě, 2+1, 89,00 m2, minimální 
kupní cena 810.000,- Kč

prodat volný nebytový prostor: 

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

Bližší informace je možné získat na tel. 567 167 278 – prodej budov a jednotek, tel. 567 167 277 – prodej pozemků, tel. 567 167 279 – pronájem 
nebytových prostorů 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.

Koncem března bylo v Jihlavě za-
hájeno blokové čištění místních ko-
munikací. Území města s příměst-
skými obcemi bylo letos rozděleno 
do šestnácti úseků. Pracovníci SMJ 
v počtu dvaceti kmenových zaměst-
nanců pracovali na jednotlivých 
úsecích na základě schváleného plá-
nu blokového čištění místních ko-
munikací.
Centrum se uklízelo o víkendech z 
důvodu minimálního zásobování a 
provozu na komunikacích. Naopak 
sídliště byla uklízena v pracovní dny, 
kdy byla většina obyvatelstva těchto 
lokalit v práci.
Úklid samostatných chodníků na 
sídlištích a v pěších zónách byl za-
hájen v termínu před zahájením 
blokového čištění. Rovněž tak ně-
které vytipované komunikace byly 
čištěné v předstihu.
„Na ruční čištění jsme přibrali třicet 

brigádníků, kteří zajišťovali škrábá-
ní a dočišťování chodníků i parkovišť. 
Splachování chodníků bylo prováděno 
individuálně. Zároveň se při úklidu 
chodníků a vozovek provedlo čištění 
3,5 tisíce kanalizačních vpustí,“ řekl 
mluvčí SMJ Martin Málek.
Respektování dopravního značení 
jarního úklidu kontrolovala Měst-
ská policie Jihlava. Nedodržování 
a porušování dopravního znače-
ní bylo pokutováno a bylo využito 
služby k odtahu. Při letošním úklidu 
bylo odtaženo 254 vozidel, jejichž 
majitelé nerespektovali dopravní 
značení. Jednosměrné odtažení vo-
zidla vyšlo majitele zhruba na tisíce 
korun.
Jarní úklid byl ofi ciálně ukončen o 
devět dní dříve oproti plánu. Jarní 
blokové čištění místních komunika-
cí stálo 5.874.798,- Kč bez DPH. 
 -lm-

Vyhodnocení blokového 
čištění místních komunikací

Do 4. července ještě probíhá 
v Jihlavě dezinfekce sběrných 
nádob na komunální odpady. 

Služby města Jihlavy (SMJ) pro-
vádějí dezinfekci popelnic a kon-
tejnerů ve spolupráci s odbornou 
fi rmou. Jedná se o dezinfekci ná-
dob, které užívají obyvatelé Jihlavy 
na odpad z domácností.

Dezinfekce se provádějí zhruba 
u 6.000 popelových nádob a 600 
kontejnerů. 

Speciální vůz na dezinfekci nádob 
pojede po trase svozu komunální-
ho odpadu a pomocí hydrauliky, 
trysek, studené vody a saponátů 
provede pod tlakem dezinfekci ná-
doby. 

Uvedená technologie není schop-
na z popelnic zcela odstranit ztuh-
lé tuky a jiné pevné složky odpadů, 

které se během používání usadí na 
stěnách a dně popelových nádob.

Vydezinfi kovaná nádoba bude 
opatřena nálepkou s označením 
roku 2014. 

Pokud nebude popelová nádoba 
dezinfi kována v termínu, mohou se 
občané s reklamací obrátit na SMJ. 

Volat můžou neprodleně v době 
od 6:00 do 14:30 hodin na tele-
fonní čísla 567 553 227, 567 553 
237 nebo 567 553 251. 

Při oznamování nedostatků či 
stížností je potřeba dodržet termín 
plánovaného dezinfi kování, které 
končí 4. 7. 2014. 

Potom již nelze nádoby dezinfi -
kovat, protože fi rma provádějící 
tyto práce opouští Jihlavu a pře-
misťuje se do dalšího města.

 -lm-

Dezinfekce sběrných nádob 
na komunální odpady

Poradna pro ženy Aqua Vitae při-
pravila pro ženy, které nečekaně 
otěhotní, program s názvem „Ne-
soudíme. Pomáháme“.
Tento projekt podporuje mnoho 
umělců, vědců a veřejných pracov-
níků. 
„Našich služeb využilo přes čtyři tisí-
ce žen i mužů, pomohli jsme v desít-
kách partnerských konfl iktů. 

Narodily se děti, které by jinak ne-

měly šanci. Jsme schopni zprostřed-
kovat odbornou radu, ekonomické 
poradenství nebo bydlení,“ řekla Syl-
va Bernardová z hlavy, která pro-
jekt spolupořádá. 

Podrobnější informace lze na-
lézt na www.necekanetehotna.
cz nebo htt p://linkapomoci.cz. 
Ženy v tísni mohou volat na bez-
platnou linku 800 108 000.
 -lm-

Poradna pro ženy nabízí 
pomoc ženám v tísni
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Zveme Vás na výstavu

Brána do pohádkového 
světa skřítků a strašidel
 Pohádkové postavičky a skřítci z dílny 

 spisovatelky a ilustrátorky Vítězslavy Klimtové 

otevřeno: po–pá 8:30–17:00
so–ne 10:00–13:00, 14:00–18:00 hodin.
vstupné: 40 Kč, snížené vstupné: 30 Kč (školáci, studenti, senioři, 
držitelé průkazky ZTP a ZTP/P), děti předškolního věku: 20 Kč
Brána Matky Boží, Věžní 1

 www.visitjihlava.eu 

2. 6.–31. 8. 2014
Brána Matky Boží 

   Skřítci se již 
       moc těší na
Vaši návštěvu!

Ve vesti-
bulu jihlav-
ské historic-
ké radnice 
je otevřena 
nová výsta-
va Sofi ina 
volba po 
česku. Vý-
stava před-
staví osudy 
80 českých 
židovských dětí, které se na počátku 
války dostaly do Dánska a v roce 1943 
uprchly do Švédska. Poté mezi sebou 
ztratily kontakt na 70 let. 

Zapomenutý příběh objevila no-
vinářka Judita Matyášová. V říjnu 
2010 publikovala článek o židovské 
dívce Heleně Böhmové z Jihlavy. 
Jediná fotografi e odstartovala tří-
leté pátrání po celém světě. Judita 
Matyá šová na výstavě představuje 
nejen předválečné osudy těchto dětí, 
ale také to, jak žijí dnes a jak vzpomí-
nají na český domov. Na výstavě jsou 
také příběhy dětí z Jihlavy, které byly 
součástí této skupiny. 

Čestným hostem vernisáže byla 
dvaadevadesátiletá Margit Meissne-
rová, vdova po Františkovi Meiss-
nerovi, který prožil dětství v Jihlavě 
a v roce 1939 odjel do Dánska. Mar-
git Meissnerová přijela z Ameriky, 
aby se podívala na místa, kde prožil 
její manžel školní léta. 

„Fotografi e Helenky Böhmové z Jih-
lavy byla na začátku mého tříletého 
pátrání. Vyhledávala jsem pamětníky 
po celém světě. Bez pomoci mnoha lidí 
z Jihlavy, z Třeště a Velkého Beranova 

bych nikdy 
n e m o h l a 
objevit tyto 
zapomenu-
té příběhy. 
Jsem veli-
ce ráda, že 
mám nyní 
m o ž n o s t 
představit 
výsledky mé 
práce právě 

v Jihlavě, kde celý příběh dětí začíná,” 
uvedla autorka výstava Judita Matyá-
šová. 

Výstava se odehrává za spoluprá-
ce města Jihlavy. Jak uvedl primátor 
Jihlavy Jaroslav Vymazal, paměť je 
jedna z nejúžasnějších, a také nej-
zrádnějších věcí, kterou člověk má. 
„Je v pořádku, že se nám časem vytratí 
z hlavy zlé vzpomínky, nebo si některé 
události zpětně trochu přemalujeme do 
zářivějších barev. 

Uzdravuje nás to, umožňuje nám to 
jít dál, nenést s sebou těžká břímě mi-
nulosti. Vzpomínka na minulost je ale 
také ponaučením do budoucnosti. Ono 
ohleduplné zapomínání nás může zno-
vu přivést do velkých problémů. Proto 
je velmi důležité si historii připomínat 
a především rozeznávat, kdy se minu-
lost začíná opakovat. 

Přeji si, aby výstava co nejlépe připo-
mněla, čemu se vyhnout, a naopak, čeho 
se v cestě časem držet,“ řekl k významu 
výstavy primátor Jaroslav Vymazal. 

Výstava potrvá do 31. srpna v pro-
storu vestibulu jihlavské radnice 
každý pracovní den otevírací době 
radnice. Vstup je volný.  -tz-

Sofi ina volba po česku

Jihlava u příležitosti nedožitých 
90. narozenin malíře, grafi ka a ilu-
strátora Gustava Kruma (* 23. 5. 
1924, + 21. 3. 2011) vydává publika-
ci „Z historie města Jihlavy. Obrazy 
Gustava Kruma“. 

Publikace obsahuje vyobrazení 25 
barevných listů – temper a akvarelů 
z cyklu „Z historie Jihlavy“. Tento 
cyklus vznikal mezi lety 1996 – 1999 
a jsou na něm zachyceny např. doly 
na stříbro ve Starých Horách, požár 
města, Švédské vojsko nebo jihlav-
ský pivovar. Od června 2006 jsou 
originály obrazů (listů) instalovány 
v primátorském salonku jihlavské 

radnice a reprodukce těchto děl od 
června 2007 na bráně Matky Boží. 
Obrazy jsou doplněny krátkými tex-
ty v českém, anglickém a německém 
jazyce. Publikaci doplňuje kolekce 
pohlednic v obalu. 

„Publikaci i pohlednice město vydává 
jako poctu dílu Gustava Kruma, kte-
rý je od roku 2000 čestným občanem 
města Jihlavy. Pohlednice již město jed-
nou vydalo a byl o ně obrovský zájem,“ 
uvedla vedoucí oddělení vnějších 
vztahů Jana Petrůjová. Publikace vy-
chází poprvé a je k dispozici návštěv-
níkům radnice i obdivovatelům díla 
Gustava Kruma.  -tz-

Vyšla kniha k nedožitým 
devadesátinám G. Kruma

TITULNÍ stránku knihy Gustava Kruma zdobí malba požáru centra města.
 Repro: archiv MMJ
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Výstavy

do 6. 7. 
DIRIGENTI
Výstava zachycující profesi dirigen-

tů s vazbou na Gustava Mahlera, do-
plněná o fotografi e Zdeňka Chrap-
ka. Ke zhlédnutí bude dirigentský 
experimentální fi lm z pera režiséra 
Hynka Bernarda. Výstavu doplní 
i snímek Libor Pešek o dirigentské 
profesi, který bude uveden ve spolu-
práci s Českým rozhlasem. 

do 11. 7. 
MILAN NESTROJIL
Minigalerie Trifoil, grafi cké papíry, 

Husova 10.

do 20. 7.
KRÁSA NAŠICH TOKŮ
Výstava autorských fotografi í Jiřího 

Rathouského.
Kavárna Muzeum. 

do 27. 7.
GRUZIE, LÁSKA  MOJE
Výběr fotografi í z cest po krásné 

a divoké zemi viděné očima Olgy 
a Františka Žákových v letech 2007 
až 2011.

Muzeum Vysočiny Jihlava.

do 17. 8. 
VÁCLAV RA DIMSKÝ. NA VL-

NÁCH IMPRESIONISMU 
Václav Radimský byl český malíř, 

krajinář přelomu 19. a 20. století, 
zanícený impresionista, přítel Paula 
Cézanna a Clauda Moneta. Jako 
jeden z mála českých umělců dosá-
hl skutečného uznání na pařížských 
Salonech. 

OGV, Masarykovo náměstí 24.

do 24. 8.  
SENO, SLÁMA. 
Práce v krajině a přírodní procesy 

v umění. 
Výstava představí umělecká díla 

vznikající v krajině, která využívají ke 
svému vzniku přírodní procesy, rea-
gují na změny životního prostředí 
a vytvářejí jemné zásahy do krajiny. 
Součástí doprovodného programu 
bude mezinárodní sympozium s účas-
tí umělců a kurátorů, procházky v kra-
jině a akce ve veřejném prostoru. 

OGV, Komenského 10.

do 24. 8.
ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY NA VY-

SOČINĚ 
Výstava představí výjimečnost ži-

dovských památek na Vysočině. 
Muzeum Vysočiny Jihlava.

do 31. 8.  
RUCE V MOŘI FAZOLOVÝCH 

KVĚTŮ

Karolína Rossi – Nikola Brabcová 
– Jana Vojnárová 

Projekt tří absolventek pražské 
AVU vychází z jejich společného 
zájmu o krajinu, kterou vnímají 
jako nositelku významu, nebo jako 
projekční plátno pro osobní inter-
pretace.

OGV, Galerie Alternativa, Komen-
ského 10.

do 31. 8.  
BRÁNA DO POHÁDKOVÉ-

HO SVĚTA SKŘÍTKŮ A STRA-
ŠIDEL

Pohádkové postavičky a skřítci 
z dílny spisovatelky a ilustrátorky Ví-
tězslavy Klimtové. 

Brána Matky Boží, Věžní 1.

do 31. 8.  
Co to je, když se řekne TRA NS-

FORMACE SOCIÁLNÍCH SLU-
ŽEB?

Odpovědi slovem i obrazem v po-
dání uživatelů DTS Jihlava.

Bez obav, Výtvarná dílna a prodej-
ní galerie Denního a týdenního sta-
cionáře Jihlava, Husova 16.

do 31. 8.  
SOFIINA VOLBA PO ČESKU
Inspirující příběhy těch, kteří se ne-

báli pomáhat.
Výstava představuje příběh židov-

ských dětí a mladých lidí, kteří se 
zachránili útěkem do Dánska a do 
Švédska. Judita Matyášová, česká 
novinářka a externí badatelka Vo-
jenského historického ústavu Praha, 
mapuje osudy těchto „dětí“ (nyní je 
jim 88–89 let) po celém světě. Vy-
práví o dosud neznámé kapitole 
českých dějin, která pokračuje do 
Skandinávie, Izraele a řady dalších 
zemí.

Magistrát města Jihlavy, Masaryko-
vo nám. 1.

do 1. 9.  
„SPŘÍZNĚNI UMĚNÍM“
Výtvarné práce žáků ZUŠ Jihlava. 
Městská knihovna, Hluboká 1, 

Jihlava.

do 7. 9.
JINDŘICH ROHÁČEK: MOU-

CHY A SURREALISMUS
Originální surrealistické perokres-

by vědce, entomologa a specialisty 
na řád dvoukřídlého hmyzu Jindři-
cha Roháčka.

Muzeum Vysočiny Jihlava.

do 7. 9. 
K LOVU, BOJI, NA PARÁDU
Malé nahlédnutí do muzejních sbí-

rek militárií a textilu.
Muzeum Vysočiny Jihlava.

do 30. 9. 
FOTOÚLOVKY – fotografi e zví-

řat a přírody 
Ing. Milan Slavinger a Ing. Karel 

Ženíšek.
Zoo Jihlava, hlavní vstupní areál.

do 30. 9.
NORSKO 
Fotografi cká výstava Ing. Stanislava 

Vorálka.
Zoo Jihlava, hlavní vstupní areál.

do 30. 9. 
ETIOPIE – PRA VĚKÉ OMO 
Fotografi cká výstava Radky a Davi-

da Švejnohových.
Zoo Jihlava, africká vesnice Maton-

go – škola.

do 30. 9. 
Originální africké batiky BUR-

KINA FASO – prodejní výstava 
Zoo Jihlava, africká vesnice Maton-

go – škola.

do 30. 9.
ZVINO VA AFRICA 
Prodejní výstava originálních dře-

věných soch ze Zimbabwe.
Zoo Jihlava, africká vesnice Maton-

go – areál.

do 30. 11. 
Irena Fila Wagnerová: HLEDÁ-

NÍ ŘÁDU
LBBW BANK, Masarykovo ná-

městí 17.

červenec – září
„Z DEPOZITU GALERIE“
M+K galerie, Čajkovského 33.

1. 7. – 15. 9.
Soutěžní výstava výkresů žáků 

ZŠ Seifertova na téma „LETNÍ 
PRÁZDNINY NA OBRÁZKU“ 

Kavárna Dena, Fibichova 28.

1. 7. – 31. 7.
HELENA TOMANOVÁ
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4.

12. 7. – 13. 9.
MILOSLAV NOVÁČEK – GRA -

FIKYin 
Minigalerie Trifoil, grafi cké papíry, 

Husova 10.

22. 7. – 7. 9.
KA REL SLIMÁČEK: POHLEDY 

POD POKLIČKU
Výstava poodhalí, jak ze surové fo-

tografi e vznikne poutavý fotografi c-
ký obraz.

Kavárna Muzeum.

23. 7. – 14. 9. 
UMĚLECKÝ SMALT FRÝD-

LANT NAD OSTRA VICÍ
Výstava vybraná z expozice umělec-

kého smaltu ve Frýdlantu nad Ostra-
vicí, která na moderní tvorbě uměl-
ců ukazuje využití staré technologie 
smaltu. Od roku 1999 zde jsou práce 
více než dvacítky umělců z celé Ev-
ropy, kteří se zúčastňují mezinárod-
ních sympozií Frýdlantský umělecký 
smalt. Jedná se o jedinečnou evrop-
skou sbírku smaltu svého druhu.

Vernisáž 22. 7. v 17:00 hodin.
Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4.

31. 7. – 21. 9.
FRA NTIŠEK DÖRFL 
Retrospektivní výstava – průřez 

dosavadní tvorbou jihlavského vý-
tvarníka.

Muzeum Vysočiny Jihlava.

Městská knihovna
Hluboká 1, tel. 567 167 850 

e-mail: knihovna@knihovna-ji.
cz, htt p://www.knihovna-ji.cz/
Městská knihovna nabízí své 
služby: v oddělení pro dospě-
lé, v dětském oddělení, v hu-
debním oddělení a na svých 
pobočkách. Čtenářský poplatek 
za rok činí: dospělí 120,- Kč, 
děti 30,- Kč. 

Otevírací hodiny pro dospělé čte-
náře – 1. a 2. patro knihovny:

Pondělí   8.00 – 18.00
Úterý   zavřeno
Středa   8.00 – 18.00
Čtvrtek   8.00 – 18.00
Pátek   8.00 – 18.00
3. poschodí:

Hudební oddělení a zvuková 
knihovna po, st, pá 8.00 – 18.00, 
čt 8.00 – 13.30, úterý zavřeno
Dětské oddělení je otevřeno 
každý den kromě úterý od 12.30 
do 18.00 hod. 

Pobočky:
Březinova 62, Kollárova 17,
Půjčovní doba: 
Pondělí 10 – 12 a 13 – 17,30
Úterý zavřeno
Středa 10 – 12 a 13 – 18
Čtvrtek 10 – 13
Pátek 10 – 12 a 13 – 17,30

Horní Kosov, S. K. Neumanna
Půjčovní doba: 
Pondělí 10 – 12, 13 – 17
Úterý zavřeno
Středa 10 – 12, 13 – 17
Čtvrtek 10 – 13
Pátek 10 – 12, 13 – 17

18. 6. – 1. 9.
„SPŘÍZNĚNI UMĚNÍM“
Výtvarné práce žáků ZUŠ Jihlava.

Divadla

Horácké divadlo
Komenského 22

Divadelní prázdniny

DIOD
Tyršova 12

11. 7.  19.00 
„V ZÁVĚSU, LETU ANEBO JEN 

TAK NA STOJÁKA ...“ 
Doprovodný program Vysočina 

Fest 2014.
NA STOJÁKA  – Lukáš Pavlásek, 

Iva Pazderková, Karel Hynek – nejsle-
dovanější česká „stand-up comedy“

DEKKA DANCERS – NEDO-
KONČENÝ KUS, JAKSTOHO-
VEN – originální a netradiční před-
stavení tanečníků baletu ND v Praze

KOLB DANCE – Exhibice akro-
batický rokenrol

DIOD – akrobacie na šálách
BEE BAND – jazz a swing
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27. 8. – 31. 8.
LETNÍ TANEČNÍ SOUSTŘE-

DĚNÍ latinsko – amerických tanců
Určeno pro začátečníky i současné 

členy kroužku ve věku 9 – 14 let.
Místo konání – rekreační středisko 

Jalovec. Zajištěno ubytování, strava, 
program, výuka). Cena: 2.600Kč. 
Trenéři: Lucie Solařová a Radek 
Bula.

Nutno se přihlásit do 25. 7. 2014 
na napravnik@ddmjihlava.cz. 

Informace na www.ddmjihlava.cz

HRAD ROŠTEJN 

5. 7. 14.00 
STŘEDOVĚKÉ HRY NA ROŠ-

TEJNĚ
Historizující program pro malé 

i velké milovníky šermu, kejklí, stře-
dověké hudby a tance, nebudou 
chybět představení pro děti, soutěže 
a řemeslné tržiště.

5. 7. 20.30 
NOC NA KA RLŠTEJNĚ
Známý muzikál v podání Divadel-

ního souboru Karla Čapka a Skupi-
ny historie, divadla a tance Hebrix 
z Třeště a hostující agentury Kašpaři, 
začátek ve 20:30.

13. 7. 14.00 
IYASA
Již poosmé v rámci svého evrop-

ského turné předvede své taneční 
a pěvecké vystoupení folklorní sku-
pina ze Zimbabwe.

19. 7. 20.00 
SLUHA DVOU PÁNŮ
Klasická renesanční komedie Carla 

Goldoniho pojatá Divadelním spol-
kem AjeTo z Počátek tentokrát spíše 
neklasicky.

27. 7. 15.00 
JEN TAK TAK
Poslechový koncert folkové skupi-

ny z Jindřichova Hradce. 

KINO DUKLA
Jana Masaryka 20

30. ČERVNA AŽ 13. ČERVEN-
CE JE KINO Z DŮVODU KA Ž-
DOROČNÍ ÚDRŽBY UZAVŘE-
NO

14., 19., 31. 7. v 19:30, 25. 7. 
v 17:00

Joe
Drama / USA / 117min / titulky / 

110,- / 15+
V okamžiku, kdy se Garry ocit-

ne ve velkém ohrožení, obrátí se 
o pomoc na svého nového přítele 
Joea. Odtud se odvíjí řetězec udá-
lostí, které Joea přivedou až k hra-
nici, za níž jej pravděpodobně čeká 
jen nevyhnutelná katastrofa. Joe 
se musí rozhodnout, jestli tuhle 
pomyslnou čáru překročí… Film 
vznikl podle románu spisovatele 
Larryho Browna.

Režie: D. G. Green / Hrají: Nicolas 
Cage, Tye Sheridan, Gary Poulter

14., 16. a 23. 7. ve 20:00
Na hraně zítřka
Akční, Sci-Fi / USA / 114min / ti-

tulky / 100,- 
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Když Dan uvidí Grett u vystupo-
vat, rozhodne se vsadit všechno na 
její talent a nahrát netradiční album 
přímo v ulicích New Yorku. Z ná-
hodného setkání dvou zklamaných 
lidí se tak začne rodit hudba, která 
možná nedobije svět, ale rozhodně 
si získá srdce všech.

Režie: J. Carney / Hrají: Keira 
Knightley, Mark Ruff alo, Adam Le-
vine

19. 7. v 17:00 a 29. 7. v 19:30
Hvězdy nám nepřály
Romantický, Drama / USA / 

125min / titulky / 110,-
Hazel a Gus jsou dva výjimeční tee-

nageři, které spojuje kousavý humor, 
pohrdání konvencemi a především 
láska, co s nimi cloumá. Jejich vztah 
je o to neobvyklejší, že se seznámili 
a zamilovali během setkávání na se-
zeních podpůrné skupiny pro boj 
s rakovinou.

Režie: J. Boone / Hrají: Shaile-
ne Woodley, Ansel Elgort, Willem 
Dafoe

20. 7. v 17:00 a 29. 7. ve 20:00
Stoletý stařík, který vylezl z okna 

a zmizel 
Komedie / Švédsko / 114min / ti-

tulky / 100,- / 12+
Allanu Karlssonovi je 100 let. 

V domově důchodců, kde v tomto 
věku tráví svůj zbývající čas, pro něj 
chystají velkou narozeninovou osla-
vu. Ale vitální stařík ještě nechce zů-
stat v bačkorách v křesle. Má docela 
jiné plány. Rozhodne se pro útěk. 
Poté, co vyleze z okna, se vydává na 
úžasný a naprosto nepředvídatelný 
výlet…

Režie: F. Herngren / Hrají: Robert 
Gustafsson, Iwar Wiklander, David 
Wiberg

20. a 26. 7. v 17:30, 4. 8. ve 20:00
Všiváci
Drama / ČR / 98min / 100,- / 12+
Všiváci jsou příběhem rodiny 

Rohanů. Mikuláš, špičkový neuro-
chirurg, se utápí v bludném kruhu 
milostných dobrodružství, avan-
týr a alkoholu. Jeho horkokrevný 
bratr Richard, veterán z české mise 
v Afghánistánu, prohrává svůj boj 
s dluhy a z nich plynoucí složi-
tou situací své rodiny. Spory brat-
rů Rohanů se točí kolem událostí 
z dětství, které je bolestně rozděli-
ly a stále je ovlivňují v jejich sou-
časném životě.

Režie: R. Kašparovský / Hrají: Te-
reza Voříšková, Jiří Mádl, Kryštof 
Hádek, Jiří Langmajer

22. a 30. 7. v 19:30
Ida
Drama / Polsko / 80min / titulky 

/ 90,-
Než se osmnáctiletá novicka 

Anna stane jeptiškou, musí navští-
vit svou jedinou žijící příbuznou 
Wandu, o jejíž existenci nemě-
la dosud ani tušení. Ukazuje se, 
že teta Wanda je bývalá zapále-
ná komunistka a soudkyně, která 
v 50. letech posílala na smrt kněze 
a další odpůrce režimu. Nečekané 
setkání nasměruje Annu na cestu 
za odkrytím rodinného tajemství, 
svého židovského původu a svého 
pravého jména, Ida.

Režie: P. Pawlikowski / Hrají: 
Agata Trzebuchowska, Agata Kules-
za, Dawid Ogrodnikm

Podplukovník Bill Cage, který 
nikdy nebyl v žádné bitvě, je bez 
cirátů degradován a s nulovým vý-
cvikem a mizernou výzbrojí poslán 
splnit úkol, který není ničím jiným 
než sebevražednou misí. Během 
několika minut je zabit, předtím se 
mu však podaří zneškodnit Alphu. 
Ač se to zdá nemožné, procitne 
opět na začátku toho samého pe-
kelného dne.

Režie: D. Liman / Hrají: Tom Cru-
ise, Emily Blunt, Bill Paxton

15. 7. a 4. 8. v 19:30
Běž, chlapče, běž
Drama / Německo, Polsko, Francie 

/ 112min / titulky / 90,-
Srulikovi je devět let, když v roce 

1942 uteče z varšavského ghett a. 
Schová se v nedalekých lesích, kde 
se se spolu s dalšími uprchlými ži-
dovskými dětmi snaží přežít do 
konce války. Spí v korunách stromů 
a živí se tím, co si sami uloví nebo 
ukradou na přilehlých farmách..

Režie: P. Danquart / Hrají: Kamil 
Tkacz, Andrzej Tkacz, Rainer Bock

15., 21., 30. 7. ve 20:00 a 24. 7. 
v 17:00

Transformers: Zánik
Sci-Fi, Akční / USA / 140min / 2D 

titulky a 3D dabing (30. 7. ve 20:00) 
/ 110,- (ve 3D 140,-)

Automechanik Cade Yager se snaží 
uživit sebe a svou dospívající dceru 
Tessu opravováním hodně nepo-
jízdných vraků. Zoufale se mu neda-
ří, ale jen do doby, než se z jednoho 
roztřískaného náklaďáku vyklube 
Transformer a zrovna ten nejdůleži-
tější – Optimus Prime.

Režie: M. Bay / Hrají: Mark Wahl-
berg, Nicola Peltz, Stanley Tucci

16. 7. 2014 v 19:30 hodin
Ranhojič
Dobrodružné drama / Německo / 

150min / titulky / 100,- / 12+
Ke slavnému učenci Avicenu přijíž-

dí do Persie mladík Rob Cole z Evro-
py, aby se z potulného ranhojiče stal 
skutečným léčitelem. Velký problém 
představuje mladíkovo křesťanství, 
ještě vetší ale jeho dar vycítit smrt 
a také odvaha vstoupit tam, kam se 
nikdo před ním neodvážil.

Režie: P. Stölzl / Hrají: Tom Payne, 
Ben Kingsley, Stellan Skarsgård

17. 7. v 17:00 a 28. 7. v 19:30
Magický hlas rebelky
Životopisný dokument / ČR / 

90min / PREMIÉRA  / 100,- 
Marta se stala jedním ze symbolů 

odporu proti komunistickému to-
talitnímu režimu, a to „jenom“ tím, 
že pravda pro ni byla důležitější než 
pohodlná kariéra. Film mapuje Mar-
tino pěvecké umění v první i druhé 
kariéře, její osobní a disidentský 
život i prostřednictvím fi lmových ar-
chivů.

Režie: O. Sommerová / Hrají: 
Marta Kubišová, Dana Němcová, 
Pavel Kohout

17. a 25. 7. v 17:30, 20. a 26. 7. 
v 15:30

Mikulášovy patálie na prázdni-
nách

Komedie, Dobrodružný / Francie 
/ 102min / titulky / 100,- / 12+

Malý Mikuláš, jeho rodiče a babič-
ka vyrazili k moři. Mikuláš si u moře 
najde nové přátele: Ben, který tam 
bydlí… Freddy, který pořád něco 
jí, dokonce i syrové ryby… Geor-
ge, který je vtipný už jen proto, že je 

angličan, uplakánek Paul, Christo-
pher, který chce mít vždycky prav-
du a je to otravné, opravdu otravné, 
Elizabeth, malá holčička, která Mi-
kuláše pořád pronásleduje.

Režie: L. Tirard / Hrají: Valérie Le-
mercier, Kad Merad, Francis Perrin

17. a 20. 7. v 19:30
Grace, kněžna monacká
Životopisné drama / Francie / 

103min / titulky / 100,-
Příběh hollywoodské hvězdy a dr-

žitelky Oscara Grace Kelly, která 
se vzdala své oslnivé kariéry, dala 
přednost hlasu svého srdce a ode-
šla do zcela neznámého světa. Na 
samém vrcholu slávy se provdala 
za monackého knížete Rainiera III. 
a stala se navždy Grace – kněžnou 
z Monaka.

Režie: O. Dahan / Hrají: Nicole 
Kidman, Tim Roth, Paz Vega

17. – 20. 7. a 6. 8. ve 20:00, 25. 
7. v 19:30, 26. 7. v 17:00 a 2. 8. 
v 17:30

Úsvit planety opic
Sci-Fi, Akční / USA / 130min / ti-

tulky / 120,-
Síla a schopnosti Ceasarova králov-

ství narůstají, postupně vzniká nová 
civilizace řídící se novými zákony 
a pravidly; civilizace, která si doká-
že představit Zemi bez lidí. Plane-
tu opic. Lidé, kteří přežili, se snaží 
narůstající opičí dominanci narušit 
a vrátit se na vrchol evolučního žeb-
říčku.

Režie: M. Reeves / Hrají: Andy 
Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman

18. a 27. 7. v 17:00 
Všechny cesty vedou do hrobu
Komedie / USA / 116min / titulky 

/ 110,-
Jak může normální člověk přežít 

na místě, kde Zubatá číhá doslova 
na každém kroku? A jak tam může 
přežít chronický posera s panickou 
hrůzou ze smrti? Stvořitel komedi-
álního hitu Méďa, Seth MacFarlane 
protentokrát odhodil měkoučký plyš 
a v další pekelně zábavné jízdě vám 
naservíruje příběh, díky němuž po-
znáte pravý význam slovního spojení 
„ukrutná sranda“.

Režie: S. MacFarlane / Hrají: Seth 
MacFarlane, Charlize Th eron, Liam 
Neeson

18. 7. v 17:30, 19. a 27. 7. 
v 15:30, 24. 7. v 17:30

Jak vycvičit draka 2
Animovaný / USA / 105min / da-

bing / 2D 115,- (děti 90,-), 18. 7. ve 
3D za 130,- (děti 110,-)

Příběh poskočil o pět let dopředu 
a z Blpu se stal v mezidobí dračí ráj, 
kde se lidé a draci navzájem respek-
tují a mají se rádi. Škyťák však dává 
přednost osamělým spanilým letům 
s Bezzubkou, během nichž mapu-
jí neznámá území a objevují nové 
světy a nové draky. Jedno z jejich 
dobrodružství je přivede do těžko 
přístupné ledové jeskyně, která je 
domovem stovky neznámých divo-
kých draků. Taky se zde setkají s ta-
jemnou Dračí jezdkyní.

Režie: D. DeBlois / Mluví: Ma-
touš Ruml, Simona Postlerová, Jiří 
Schwarz

18. 7. v 19:30, 19. 7. v 17:30, 22. 
7. ve 20:00, 1. 8. v 17:00

Love song
Hudební, Romantický / USA / 

104min / titulky / 110,-



23. 7. v 19:30
Knězovy děti
Drama, Komedie / Srbsko, Chor-

vatsko / 93min / titulky / 90,- / 12+
Mladý kněz Fabian přebírá farnost 

a je zděšen zdejšími statistikami. 
Úmrtnost je příliš vysoká, porodnost 
je příliš malá. S dobrým úmyslem 
a heslem „dokonce i papež je proti 
používání kondomů“ se Fabian po-
kusí zlomit místní trend. Za pomoci 
pobožného trafi kanta Petara a lékár-
níka Marina propichují prodávané 
kondomy a antikoncepční pilulky 
mění za vitaminy.

Režie: V. Brešan / Hrají: Krešimir 
Mikić, Nikša Butijer, Dražen Kühn

24. 7. v 19:30 a 3. 8. v 17:30
Hercules
Akční, Fantasy / USA / 95min / ti-

tulky / 110,- ve 2D a 150,- ve 3D (3. 
8.) / 15+

Klasický mytologický příběh 
o Herkulovi dostává zcela nový 
rozměr. Začíná v momentě, kdy 
Herkules splnil pověstných dvanáct 
úkolů, aby se vykoupil ze svých mi-
nulých hříchů. Žije ve vyhnanství 
a živí se jako žoldák. On a jeho pět 
věrných společníků putují po sta-
rověkém Řecku a výměnou za zlato 
poskytují ochranu každému, kdo je 
potřebuje.

Režie: B. Ratt ner / Hrají: Dway-
ne Johnson, Aksel Hennie, Rebecca 
Ferguson

24. – 27. 7. ve 20:00 a 1. – 2. 8. 
v 19:30

Díra u Hanušovic
Načernalá komedie / ČR / 102min 

/ titulky / 120,- / 15+
Uč itelka ně mč iny Maruna, toho 

č asu hospodská, se snad nikdy 
nevdá. Maruně  na klidu nepř idá 
ani její panovač ná matka, o kterou 
spolu se sestrou Jarunou peč ují. 
Když navíc Jaruna využívá první 
př íležitosti a odjíždí po boku po-
staršího Ně mce Hanse do Mnicho-
va, zů stává Maruna v „Díř e“ s mat-
kou i nápadníky sama. Jednoho dne 
však u Hanušovic dojde k neč ekané 
události..

Režie: M. Krobot / Hrají: Tatia-
na Vilhelmová, Ivan Trojan, Jaroslav 
Plesl, Lukáš Latinák, Johanna Tesa-
řová, Lenka Krobotová

26. 7. v 19:30 a 3. 8. v 17:00
22 Jump Street
Komedie / USA / titulky / 110,- / 

12+
Poté, co si prošli nástrahami střed-

ní školy (dvakrát po sobě), čekají 
na policejní důstojníky Schmidta 
a Jenka velké změny – jsou pověře-
ni prací v utajení na místní vysoké 
škole.

Režie: P. Lord, Ch. Miller / Hrají: 
Jonah Hill, Channing Tatum, Peter 
Stormare

27. 7. v 17:30
Zloba – Královna černé magie
Dobrodružný, Fantasy / USA / 

97min / dabing / 80,-
Snímek vypráví dosud nezpraco-

vaný příběh legendární zlé králov-
ny z klasického snímku společnos-
ti Disney Šípková Růženka z roku 
1959, a seznamuje diváky s její zra-
dou, která nakonec způsobila, že 
se její kdysi čisté srdce proměnilo 
v kámen.

Režie: R. Stromberg / Mluví: Regi-
na Řandová, David Novotný, Radek 
Škvor
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28. 7. ve 20:00
Zakázané uvolnění
Komedie / ČR / 77min / 100,- / 

12+
Režisér Jan Hřebejk se Zakázaným 

uvolněním vrací k žánru komedie. 
A to v tandemu s jedním z našich 
nejvtipnějších a nejoriginálnějších 
autorů Petrem Kolečkem, scenáris-
tou Okresního přeboru. Zakázané 
uvolnění je o únosu nevěsty, který se 
dost nepovedl, o důležitém hokejo-
vém utkání a koktejlu, který si holky 
nalejou, až když je ten správný čas. 

Režie: J. Hřebejk / Hrají: Jana Stry-
ková, Hana Vagnerová, Zuzana Stavná

31. 7. v 17:00 a 5. 8. v 19:30
Je muž, který je vysoký, šťastný?
Dokument / Francie / 88min / ti-

tulky / 90,- 
Snímek Je vysoký muž šťastný? 

je záznamem debaty Chomského 
s Gondrym a zároveň její interpreta-
cí. Snímek má podtitul An Animated 
Conversation with Noam Chomsky. 
Anglická slovní hříčka odhaluje, že 
rozhovory byly živé a vzrušené i to, že 
ve fi lmu jsou z velké části animované, 
Gondryho rukou.

Režie: M. Gondry / Hrají: Michel 
Gondry, Noam Chomsky

31. 7. a 1. 8. v 17:30, 2. – 3. 8. 
v 15:30

Letadla 2: Hasiči a záchranáři
Dětský, Dobrodružný / USA / 

84min / dabing / 120,- (děti 100,-) 
Letadla 2: Hasiči a záchranáři je 

novým komediálně-dobrodružným 
fi lmem o druhých šancích, ve kterém 
se představuje elitní tým hasičských 
letadel, jež svůj život zasvětila ochra-
ně historického Národního parku 
Písty před lesními požáry.

Režie: B. Gannaway / Mluví: Kryš-
tof Hádek, Jaromír Meduna, Hana 
Vágnerová

31. 7. – 3. 8. a 5. 8. ve 20:00
Zejtra napořád
Drama, Komedie / ČR / 98min / 

120,-
Zejtra napořád je fi lm o nás všech. 

O našich snech, o změnách v životě, 
které chceme udělat, ale často se jich 
bojíme. Film o přátelství a setkáních, 
která nelze čekat. Film o svobodě 
a touze cestovat a přitom vědět, že se 
máme kam vrátit.

Režie: R. Halík / Hrají: Pavel 
Batěk, Vica Kerekes, Filip Blažek

2. 8. v 17:00 a 6. 8. v 19:30
Parádně pokecal
Letní komedie / ČR / 75min / 80,-
Štěpán Procházka (25 let). Opět 

vyhozen ze školy, opět opuštěn pří-
telkyní a jako vždy bez práce. Odjíž-
dí bezcílně s přáteli na chatu. Sho-
dou zamotaných okolností se ale 
ocitá v  malém městě Sedmihoří, kde 
začíná pracovat jako operátor v  call-
centru. Celý Štěpánův život ale náhle 
nakopne telefonát tajemné slečny 
Marie.

Režie: T. Pavlíček / Hrají: Vít Rohr, 
Václav Vydra, Jana Krausová

3. 8. v 19:30
Očista: Anarchie
Horor, Th riller / USA / 98min / 

titulky / 110,-
Jednou za rok se americké ulice 

vždy na dvanáct nočních hodin pro-
mění v peklo. Noc ale zdaleka ještě 
nekončí a pro všechny připravuje 
pár nepěkných překvapení. Zatímco 
první Očistu bylo možné díky jejímu 
zasazení do interiéru jednoho domu 

označit za komorní thriller, pokračo-
vání je výpravnou akcí, která nešetří 
napětím, brutalitou a nečekanými 
dějovými zvraty.

Režie: J. DeMonaco / Hrají: Frank 
Grillo, Michael K. Williams, Zach 
Gilford

Kluby

Rockový club JEŽEK
Mostecká 10

26. 7. 21.00 
KONCERT: ASSY ROCK, TO-

NEHUNTER, VORA ZZ, KD – 
Tunell, velký sál

Koncerty

3. 7. 16.00 
VYSOČINKA 
Promenádní koncert dechové 

hudby z Humpolce.
Na Masarykově náměstí.       

6. 7. 19.00
PROMS 2014 – letní festival Fil-

harmonie G. Mahlera
„Slavné (nejen) fi lmové melodie“
Projekce záznamu koncertu Fil-

harmonie G. Mahlera z 25.11.2012 
s Naďou Urbánkovou a „Elvisem 
Presleym“.

Vstupné dobrovolné.
Dům fi lharmonie hudby, Kosmá-

kova 9 

10. 7. – 12. 7. 
VYSOČINA FEST 2014
Multižánrový kulturní festival – 
2. ročník.

ČTVRTEK 10. 7.
14:45 Soutěž 5. místo
15:45 Soutěž 4. místo
17:00 Čechomor
19:15 Tomáš Klus
21:30 Tři sestry
23:45 Tatabojs

PÁTEK 11. 7. 
14:45 Soutěž 3. místo
15:45 Soutěž 2. místo
17:00 Iné Kafe (SK) 
19:15 Richard Müller
21:30 Chinaski
23:45 Wanastowi Vjecy 

SOBOTA 12. 7. 
14:15 Soutěž 1. místo
15:45 J.A.R
 17.30 P. Bende&band a cimbá-
lová muzika Grajcar
19:00 Tublatanka (SK)
21:15 David Koller 
23:30 MIG 21
Podrobnosti akce a doprovodný 
program na: www.vysocinafest.cz
Místo konání – amfi teátr Malý 
Heulos Jihlava. 

10. – 31. 7. v 18.00 
KULTURNÍ LÉTO V PIVO-
VARSKÉ RESTAURA CI 2014
Vždy ve čtvrtek od 18.00 hodin.
10. 7. Joyners, Vigo
17. 7. Marabu, Mr. Hanky
 24. 7. Metal Forever Tour – 
Lady Kate, Metanoon 

 31. 7. Den s ČRO Region – 
Naďa Urbánková, Jarda Hypo-
chondr

10. 7. 16.00 
CYRILKA 
Promenádní koncert slovácké de-

chové hudby z Podivína.
Na Masarykově náměstí.       

17. 7. 16.00 
ŠUMAVSKÁ OSMIČKA 
Promenádní koncert dechové 

hudby z Českých Budějovic
Na Masarykově náměstí.       

18. 7. 
ČEŘÍNEK FEST 2014
6. ročník mnohožánrového festiva-

lu pro celou rodinu U Jurdy z Divo-
kýho Billa na tý louce zelený. Čeří-
nek – Hutě – Cejle u Jihlavy. 

Hudba – 2 pódia, 13 kapel, diva-
dla – stodola stage, hraná i loutko-
vá, zábava – stangáre – dílny do-
vednosti.

Vstup: dvojvstupenka 399 Kč, oby-
čejná 250 Kč. 

22. 7. 19.00 
JAZZ & Swing do Jihlavy: FAKE 

MOUSTACHE
Tradiční jazzové koncerty v cent-

ru Jihlavy. Letní zahrádka Kavárny 
Muzeum, Masarykovo nám. 55 / za 
nepříznivého počasí Klubová scéna 
v Radničním pivovaru, Masarykovo 
nám. 66/67. Kavárna Muzeum Ji-
hlava.

24. 7. 16.00 
BOBRŮVANKA 
Promenádní koncert dechové 

hudby z Bobrůvky.
Na Masarykově náměstí.

31. 7. 16.00 
VENKOVSKÁ KA PELA
Promenádní koncert dechové 

hudby ze Žďáru nad Sázavou.
Na Masarykově náměstí.       

Ostatní

do 30. 9. 
DRA VCI V ZOO
Pravidelné ukázky výcviku drav-

ců a sov v areálu jihlavské zoo. 
Každý den kromě pondělí v 11:00 
a v 15:00 hodin pod vedením zku-
šených sokolníků, manželů Školou-
dových. 

Zoo Jihlava. 

1. 7. – 31. 8.
KOMENTOVANÉ KRMENÍ 
ZVÍŘAT V ZOO
Letošní novinkou jsou populární 
žirafy!
Každý den v průběhu letních 
prázdnin vám přivedou průvodci 
vybraná zvířata blíž, než jste zvyk-
lí! Přijďte se přesvědčit k venkov-
ním výběhům těchto zvířat:
10:30 Surikaty
11:00 Ukázky výcviku dravců 
a sov (kromě pondělí)
11:30 Žirafy
12:00 Lamy
12:30 Babirusy
13:00 Medvědi
13:30 Lemuři
14:00 Tuleni
15:00 Ukázky výcviku dravců 
a sov (kromě pondělí)
Zoo Jihlava.



1. 7. – 31. 8. 10.30
HADÍ STŘEDY V ZOO
Každou prázdninovou středu od 

10:30 budou chovatelé jihlavské zoo 
představovat různé zástupce plazů 
a vyprávět zajímavosti z jejich života 
v zoo i v přírodě.

2. 7. 21.15
LETNÍ KINO na náměstí: 

PRÁZDNINY V ŘÍMĚ 
po setmění (cca 21:15 hod.), letní 

zahrádka Kavárny Muzeum (za ne-
příznivého počasí se kino přesouvá 
na Klubovou scénu do Radniční). Na 
léto ožívá 4. sezóna sledování fi lmů 
pod širým nebem v Jihlavě přímo na 
náměstí. Cyklus deseti fi lmových ve-
čerů, promítání každou středu po se-
tmění. Vstupné zdarma. Místenky ke 
stolečkům si můžete zařídit předem, 
a to osobně v Kavárně Muzeum.

4. 7. 19.00
NOČNÍ PROHLÍDKY aneb 

cesta do hlubin historie Jihlavy 
V 19:00, 20:00, 21:00 hodin v jih-

lavském podzemí.

5. 7. 14.00
TAJEMNÉ PROHLÍDKY 
Ve 14, 15, 16 hodin v jihlavském 

podzemí.

5. – 6. 7. 8.00
POHÁR VYSOČINY
11. ročník závodu agilit. Cílem je, 
aby psovod se svým psem překo-
nal trať s překážkami ve správném 
směru a pořadí, bez chyb a v co 
nejlepším čase.
V 8:00 hodin start prvního zá-
vodníka
Místo konání: Areál Kynologic-
kého klubu Jihlava – Helenín 
Pořadatel: Kynologický klub Ji-
hlava-Helenín
Vstup zdarma. Program: sobo-
ta – jumping, jumping-veteráni, 
zkoušky A1,A2,A3, agility, agi-
lity-veteráni, neděle – agility, 
agility veteráni, zkoušky A3, A2, 
A1, jumping, jumping veteráni.

6. 7. 18.00 
JEŽKOVY POHÁDKOVÉ NE-

DĚLE: Malá mořská víla
Divadlo Josefa Dvořáka – Praha.
Parkán u brány Matky Boží.

9. 7. 21.15 
LETNÍ KINO na náměstí: ROZ-

CHOD NADERA  A SIMIN.
11. 7. 19.00 
„V ZÁVĚSU, LETU ANEBO 
JEN TAK NA STOJÁKA ...“ 
Doprovodný program Vysočina 
Fest 2014.
NA STOJÁKA – Lukáš Pa-
vlásek, Iva Pazderková, Karel 
Hynek – nejsledovanější česká 
„stand-up comedy“
DEKKA DANCERS – NEDO-
KONČENÝ KUS, JAKSTO-
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HOVEN – originální a netradiční 
představení tanečníků baletu ND 
v Praze
KOLB DANCE – exhibice akro-
batický rokenrol
DIOD – akrobacie na šálách
BEE BAND – jazz a swing

11. 7. 19.00
NOČNÍ PROHLÍDKY aneb 

cesta do hlubin historie Jihlavy 
V 19:00, 20:00, 21:00 hodin v jih-

lavském podzemí.

13. 7. 18.00
JEŽKOVY POHÁDKOVÉ NE-

DĚLE: O Mlsném Matesovi a prin-
cezně Terezce

Divadlo M – Praha.
Parkán u brány Matky Boží.

16. 7. 21.15
LETNÍ KINO na náměstí: 

HAPPY END. 
18. 7. 8.00
CYRILOMETODĚJSKÝ JAR-

MARK
Masarykovo náměstí.

18. 7. 19.00
NOČNÍ PROHLÍDKY aneb ce-

sta do hlubin historie Jihlavy 
V 19:00, 20:00, 21:00 hodin v ji-

hlavském podzemí.

20. 7. 18.00
JEŽKOVY POHÁDKOVÉ NE-

DĚLE: Čertovská pohádka 
Divadlo Studna – Praha
Parkán u brány Matky Boží.     

23. 7. 21.15
LETNÍ KINO na náměstí: CIZÍ 

OBĚD.
25. 7. 19.00
NOČNÍ PROHLÍDKY aneb 

cesta do hlubin historie Jihlavy 
V 19:00, 20:00, 21:00 hodin v jih-

lavském podzemí.

27. 7. 18.00
JEŽKOVY POHÁDKOVÉ NE-

DĚLE: Jak víla Modrovláska spl-
nila tři přání

Divadlo HP – Praha.
Parkán u brány Matky Boží.     

29. 7.
MEZINÁRODNÍ DEN TYGRŮ 

V ZOO
I tygři mají svůj svátek! Přijďte 

jej oslavit společně s naší rodinkou 
tygrů sumaterských. 

Zoo Jihlava.

30. 7. 21.15
LETNÍ KINO na náměstí: DĚ C-

KA  JSOU V POHODĚ.

Sport

4. 7. 
KŘÍŽEM KRÁŽEM VYSOČI-

NOU NA KOLE

Máte rádi pohyb a jezdíte na kole? 
Chcete poznat krásy Vysočiny? Rádi 
soutěžíte? Pak právě pro vás připravu-
je příspěvková organizace Vysočina 
Tourism již sedmý ročník vícedenní-
ho putování na kolech.

Trasa: Jihlava – Štoky – Větrný Jení-
kov – Mladé Bříště – Humpolec – 54 
km.

5. 7. 17.00
FC VYSOČINA – VLAŠIM
Letní příprava 2014. 
Pořadatel: FC Vysočina, www.fcvy-

socina.cz.
Fotbalový stadion, Jiráskova ulice. 

12. 7. 9.00
ZÁVODY MODELÁŘŮ
Jihlavská liga 2014 – XX. ročník.

Letiště Jihlava – Henčov. 
www.aeroklub-jihlava.cz.

31. 7. 
HC DUKLA JIHLAVA – FRA N-

CIE
Přípravný zápas. 
Pořadatel: HC Dukla Jihlava, www.

hcdukla.cz
Horácký zimní stadion. 

Turistika

19. 7. 
33. BEDŘICHOVSKÁ 50
Trasy: pěší 12–50 km, cyklo 30–100 

km. Start: 6:00–13:00 hodin ATC 
Pávov u Jihlavy, 6:00–9:30 hodin hl. n. 
ČD Jihlava. Kontakt: Jiří Fuxa, Gorké-
ho 3, 586 01 Jihlava, tel. 721 686 563, 
www.kctbedrichovjihlava.estranky.cz 

KČT Bedřichov Jihlava, PĚŠÍ, 
CYKLO.

Změna programu vyhrazena!
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Výběr z novinek z fondu Městské 
knihovny Jihlava na červenec 2014
Beletrie

Milionový časy. Povídky pro Adru 
Z rodinné kroniky Lady Fuckingham 

Adamson, Lydia, 1936- Kočka, která ničeho nelitovala 
Adler-Olsen, Jussi, 1950- Washingtonský dekret 
Altmann-Loos, Elsie, 1899-1984 Můj život a Adolf Loos 
Aspe, Pieter, 1953- Kvadratura pomsty 
Austen, Jane, 1775-1817 Moudrost a vtip Jane Austenové 
Backman, Fredrik, 1981- Muž jménem Ove 
Bartková, Alica, 1982- Snesitelná těžkost bytí 
Bartl, Barnabáš Já, Alfréd-
Bloom, Tracy Žádný sex, je úterý 
Bratršovská, Zdena, 1951- O kočkách a lidech 
Clare, Cassandra Nástroje smrti. Město ztracených duší 
Clarkson, Jeremy, 1960- Léta s Top Gear 
Dotlačil, Jakub, 1979- Jiné životy Hynka Harra 
Eggers, Dave, 1970- Hologram pro krále 
George, David R. Zkouška ohněm. Spock : oheň a růže 
Gordon, Noah, 1926- Ranhojič 
Grafton, Sue, 1940- Kinsey a já 
Granhus, Frode, 1965- Vír 
Green, John, 1977- Hvězdy nám nepřály 
Guenassia, Jean-Michel, 1950- Vysněný život Ernesta G. 
Hakl, Emil, 1958- Hovězí kostky 
Holá, Edith, 1973- O ženách a o lásce 
Chroustová, Jana, 1975- Naivní detektivka z knihovny 
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Po dvou větších 
hokejových akcích, 
Dni mistrů a Dni Le-
gend, které v uply-
nulých letech pořá-
dal na Horáckém zimním stadionu 
klub HC Dukla Jihlava, se hokejoví 
fanoušci nejen na Vysočině mohou 
těšit na absolutní hokejový vrchol.

V Jihlavě se 30. srpna uskuteč-
ní Zlaté utkání. V něm v jednom 
týmu nastoupí hráči, kteří v roce 
1998 vybojovali na olympijských 
hrách v Naganu první zlatou olym-
pijskou hokejovou medaili v historii 
Československa a České republiky. 

Jejich soupeřem pak budou hoke-
jisté, kteří v letech 1999 – 2001 zís-
kali v řadě tři zlaté medaile na mis-
trovstvích světa.

Jednatel hokejového klubu Dukla 
Jihlava Bedřich Ščerban poprvé o akci 
informoval na začátku června na obra-
zovkách České televize a záhy se strhla 
lavina zájmu o koupi vstupenek. 

„Už při odchodu ze studia jsem měl 
několik telefonátů ke vstupenkám, a 
také sekretariát Dukly byl zasypán 
množstvím dotazů k akci,“ řekl organi-
zátor, který byl pověřen Českým sva-
zem ledního hokeje, aby zařídil vše 
potřebné právě v Jihlavě.

Zlatý zápas připomene památku 
hokejového trenéra Ivana Hlinky, 
který dovedl tým k olympijskému 
zlatu a od jehož tragické smrti uply-
ne právě v srpnu deset let. 

„Myšlenka uspořádat tuto akci vznik-
la již před delší dobou. První nápad 
měl Josef Augusta s Robertem Reiche-
lem, kteří se shodli, že by bylo dobré 
připomenout si výročí smrti Ivana 
Hlinky hokejovým zápasem,“ vysvětlil 
Ščerban.

„Je to poslední šance vidět tuhle 

Jihlava přivítá zlaté hochy z Nagana
účast přislíbil. Já osobně jsem přesvěd-
čený, že přijedou všichni,“ podotkl op-
timisticky Augusta.

Úspěšně probíhá rovněž skládání 
týmu mistrů světa, v němž by ne-
měli chybět Jihlaváci Petr Buzek, 
Tomáš Kucharčík a Viktor Ujčík.

Přípravy velkolepé show, jejíž roz-
počet v tuto chvíli vychází na zhru-
ba 1,6 milionů korun, probíhaly od 
loňského prosince a stále nejsou u 
konce. 

„Opravdu to není lehká práce. Řadu 
věcí ještě ladíme do fi nální podoby. 
Například nás čekají jednání kvůli 
dopravní situaci ve městě, jíž se tato 
akce určitě dotkne,“ řekl za organizá-
tory jednatel Dukly Bedřich Ščer-
ban.

Organizátoři mají stále plnou hlavu 
starostí, ale o jedno se již starat ne-
musí. Všech 7.000 vstupenek, které 
byly dány do předprodeje, bylo 
prodáno během tří dnů. Ti, kteří 
vstupenku nemají, nemusí smutnit. 
Zápas bude vysílat v přímém přeno-
su Česká televize.  -vš-

HOKEJOVÉ LEGENDY Josef Augusta (první zleva), Vladimír Martinec, Bed-
řich Ščerban a spoluorganizátor akce Rudolf Penn představili dnes, v kterém šam-
pióni odehrají jihlavskou exhibici.  Foto: hcdukla.cz

úspěšnou generaci pohromadě na ledě,“ 
řekl Josef Augusta, jihlavská hokejo-
vá legenda a duchovní otec velkole-
pé exhibice. 

Do Jihlavy má přijet na šedesát ma-
jitelů zlatých medailí z olympijských 
her či světových šampionátů. „Jsem 
přesvědčen, že tak unikátní akci už 
nikdy nikdo nedá dohromady. Ti kluci 
žijí po celém světě, takže dostat je sem 
není vůbec jednoduché,“ dodal Augus-
ta, jenž působil u národního týmu v 
roli kouče při zlatém hatt ricku.

Právě Josef Augusta měl za úkol 
kontaktovat tehdejší hráče a členy rea-
lizačních týmů. Pomáhaly mu v tom 
další hokejové osobnosti jako Robert 
Reichel, František Černík, Vladimír 
Martinec, nebo Slavomír Lener. „U 
několika jmen ještě čekáme na potvrze-
ní, ale nikdo z oslovených nám vyloženě 
neřekl ne,“ přiznal Augusta.

Nejslavnější česká hokejová parta 

Zlaté sestavy Nagano 1998:
brankáři: Dominik Hašek, Roman Čechmánek, Milan Hnilička, 
obránci: Richard Šmehlík, Jiří Šlégr, Roman Hamrlík, Petr Svoboda, 
Jaroslav Špaček, František Kučera, Libor Procházka, útočníci: Jaromír 
Jágr, Vladimír Růžička, Martin Straka, Robert Lang, Robert Reichel, 
Martin Ručinský, David Moravec, Jiří Dopita, Josef Beránek, Milan 
Hejduk, Pavel Patera, Martin Procházka, Jan Čaloun. 

Zlatý hatt rick:
brankáři: Vladimír Hudáček, Martin Prusek, Dušan Salfi cký, obránci: 
Ladislav Benýšek, Petr Buzek, Filip Kuba, František Kaberle, Pavel 
Kubina, Radek Martínek, Karel Pilař, Martin Richter, Michal Sýkora, 
Martin Štěpánek, Jiří Vykoukal, útočníci: Michal Broš, Petr Čajá-
nek, Radek Dvořák, Martin Havlát, Jan Hlaváč, Jaroslav Hlinka, Tomáš 
Kucharčík, Roman Meluzín, Václav Prospal, Petr Sýkora, Roman Šimí-
ček, Martin Špaňhel, Jan Tomajko, Viktor Ujčík, Václav Varaďa, Tomáš 
Vlasák, David Výborný.  Tučně vyznačení hráči již potvrdili účast

z Nagana by měla dorazit v komplet-
ním složení. „Zatím nemáme odezvu 
pouze od Jardy Jágra a malý otazník 
visí nad Petrem Svobodou. Naopak 
Dominik Hašek, i když nebude na ledě, 

Na začátku června se v Heidenheimu, německém partnerském městě Jihla-
vy, běžel půlmaratón (21,1 km). Svoje zástupce zde měla i Jihlava a předvedli 
zde skvělé výkony. Jihlavě uniklo o kousek celkové třetí místo, nicméně ve 
svých kategoriích jihlavští běžci dosáhli skvělé výsledky. 

 čas: místo v kategorii: celkové pořadí:
Jakub Exner (1983) 1:18:25 1. 4.
Buček Martin  (1978) 1:23:00 3. 9.
Pavel Hotař (1990) 1:26:19 5. 27.
Beneš Martin (1969) 1:38:14 25. 120
 -tz-

Dne 6. a 7. června se v ČR kona-
ly krajské přebory staršího žactva 
v tenisu. 

Hráčům TK Spartaku Jihlava se po-
vedl historický kousek.

Andrea Plachá vyhrála ve dvouhře 
Oblastní přebor jihomoravský (ten 
se konal v Znojmě), a stala se kraj-
skou šampionkou.

Michal Špinar hrál fi nále dvouhry 
a skončil na 2. místě Oblastního pře-
boru jihomoravského (chlapci hráli 
v Jihlavě). 

Martin Vondrák skončil na 3. místě 
ve dvouhře.

Vojta Koukal a Martin Vondrák 
hráli fi nále čtyřhry a skončili na 
2. místě. -lm-

Jihlavští běžci uspěli 
v německém Heidenheimu

V HEIDENHEIMU v červnu pořádají půlmaraton – běžecké závody. Letos za-
bodovali i běžci z jihlavského magistrátu. Foto: archiv MMJ

Žáci Spartaku Jihlava 
dominují tenisovému mládí
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