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ZAČALA VÝSTAVA UMĚLECKÉHO SMALTU. V městem provozovaném Domě Gus-
tava Mahlera ve Znojemské ulici v Jihlavě začala 22. července za velké účasti pu-
blika výstava Frýdlantský umělecký smalt. Náměstek jihlavského primátora pro 
kulturu Rudolf Chloupek (vlevo) ji i z pozice někdejšího pedagoga – chemika za-
hájil spolu s kurátorem Karlem Bogarem. Se smaltem se setkáváme denně ze-
jména v kuchyních. Až do poloviny září Jihlavané mohou na výstavě sledovat, jak 
originálně se tato specifická technika uplatňuje v umění.  Foto: Jiří Varhaník 

V červenci proběhl na Vodním ráji 
II. ročník turnaje v plážovém volej-
balu s názvem WATER PARA DISE 
CUP 2014. Při této příležitosti byl 
také ofi ciálně otevřen nový kurt na 
plážový volejbal. 

Služby města Jihlavy vybudovaly 
(SMJ) v první  etapě hřiště s celko-
vým nákladem 1,8 milionů korun. 
Příští rok by měla následovat druhá 
etapa výstavby, kdy v areálu venkovní 
části přibude u hřišť tribuna a osvět-
lení. Vybudováním třetího hřiště se 

vyšlo vstříc rostoucímu zájmu o tento 
sport mezi širokou veřejností. 

„Dvě hřiště, která byla zatím k dispo-
zici, tak už nebyla schopna pokrýt cel-
kový zájem veřejnosti a některé jsme tím 
pádem bohužel neuspokojili,“ řekl mluv-
čí SMJ Martin Málek. Také se otevře-
ním třetího hřiště otevřela možnost 
SMJ pořádat republikové turnaje, pro-
tože u nich je podmínkou mít  tři hřiš-
tě na beach volejbal. Toto nové hřiště 
nabízí ještě možnost, že se na něm dá 
hrát i plážový fotbal. -lm-

Rozšíření kurtů na volejbal

PŘESTŘIHNUTÍ slavnostní pásky se ujal náměstek primátora Rudolf Chlou-
pek(vlevo), člen rady Asociace beachvolejbalu ČR Lubomír Kuchta (vpravo) 
a jednatel společnosti SMJ Jindřich Klega. Foto: Lubomír Maštera

Služby města Jihlavy (SMJ), které 
provozují krytý bazén E. Rošické-
ho v Jihlavě, oznamují, že z důvodu 
pravidelné technologické odstávky 
bude do konce srpna bazén mimo 
provoz.

„V době odstávky se vyčistí bazéno-
vé vany a akumulační jímky. Provede 
se komplexní údržba a drobné opravy 
bazénové technologie. Mimo tyto práce 
dojde na bazéně k výmalbě a nátě-
rům,“ řekl tiskový mluvčí SMJ Mar-
tin Málek.

Město Jihlava, které je vlastníkem 
objektu, naplánovalo v tomto období 
rozsáhlé měření, regulaci, komplet-
ní rekonstrukci kotelny, strojovny 
TÚV, vzduchotechniky pro bazéno-
vou halu, osvětlení v bazénové hale 
a tělocvičnách.

Z důvodu takto velké rekonstruk-
ce nebude letos možný ani zkráce-
ný letní provoz na bazéně. Pokud 
se všechny práce podaří stihnout 
v daném termínu, tak by měla od-
stávka trvat do 31. 8. 2014. Veřej-
nost má přes celé letní prázdniny 
k dispozici ke koupání a saunová-
ní krytou i venkovní část Vodního 
ráje v Jihlavě.

Do 31. 8. bude také na bazéně 
E. Rošického mimo provoz sauna 
a tělocvična. Opětovné uvedení 

JIHLAVA – Už nikdy neopustit nej-
vyšší soutěž, takové bylo (a pořád 
je) přání vedení FC Vysočina před 
začátkem nového ročníku Synot ligy, 
do kterého jihlavští fotbalisté vstou-
pili nedělní domácí porážkou 0:1 
s Mladou Boleslaví.  

Klub má pro tuto sezonu vytyčeno 
několik cílů. „Stabilizace sportovního 
výkonu mužstva, potěšit herním proje-
vem diváky a přilákat jich na stadion 
co nejvíce, abychom měli argumenty 
pro jeho dobudování, a vyhnutí se se-
stupovým starostem,“ vypočítal úkoly 
ředitel FC Vysočina Zdeněk Tulis.

Jihlava startuje mezi českou elitou 
počtvrté v historii. Druhý nejmenší 
počet účastí mají z aktuálních prvo-
ligistů jen Bohemians 1905 a Hradec 
Králové (oba 12). „Od této statistiky 
se všechno odvíjí. My se učíme tu ligu 
hrát a učíme se ji dělat. Víme, že s tím 
souvisí hromada podmínek a staros-
tí, a my se snažíme na nich krůček po 
krůčku pracovat,“ řekl Tulis.

Vysočina věří, že tentokrát zůsta-
ne záchranářských bojů ušetřena. 
„Hlavně musíme zvládnout podzim, 

protože loňský propadák, to byly po-
řádné nervy,“ podotkl Tulis. „Podzim 
určitě bude těžký, nicméně my chceme 
navázat na jarní výkony a chceme dělat 
body. Myslím si, že v některých zápasech 
se náš fotbal divákům líbil. Pochopitelně 
máme pořád na čem pracovat a co zdo-
konalovat, abychom se ještě zlepšili,“ 
dodal hlavní kouč Petr Rada.

Podzimní los Jihlavy:
1. kolo: MLADÁ BOLESLAV 

(0:1), 2. kolo: SPARTA PRA HA, 3. 
kolo: BOHEMIANS 1905 (doma), 
4. kolo: SLOVÁCKO, 5. kolo: JAB-
LONEC, 6. kolo: ČESKÉ BUDĚ-
JOVICE (doma), 7. kolo: HRA DEC 
KRÁLOVÉ, 8. kolo: PŘÍBRA M 
(doma), 9. kolo: DUKLA PRA HA, 
10. kolo: SLAVIA PRA HA (doma), 
11. kolo: OSTRA VA, 12. kolo: 
BRNO (doma), 13. kolo: TEPLI-
CE, 14. kolo: PLZEŇ (doma), 15. 
kolo: LIBEREC, předehrávané 16. 
kolo: SPARTA PRA HA (doma).

Pozn.: Přesné termíny jednotlivých 
utkání závisejí na případném zařazení 
do televizního vysílání.

Začala liga. FC Vysočina 
chce navázat na jaro

V Domě G. M. vystavují smalt

FOTBALISTÉ FC Vysočina (ve žlutém) na úvod nové ligové sezony prohráli 
0:1 s Mladou Boleslaví. Domácím se hrubě nepovedla první půle. „Do příště to 
musíme změnit a musíme hrát aktivně celých devadesát minut,“ věděl trenér Petr 
Rada.  Foto: Michal Boček

Odstávka krytého bazénu 
E. Rošického v Jihlavě

Statistika návštěvnosti veřejnos-
ti v uplynulých letech na bazénu 
E. Rošického:

2005 – 24 434 osob 

2006 – 25 903 osob 

2007 – 31 878 osob 

2008 – 34 193 osob 

2009 – 31 845 osob (celková ná- 
vštěvnost bazénu 96 404 osob)

2010 – 34 788 osob (celková ná- 
vštěvnost bazénu 101 792 osob)

2011 – 36 742 osob (celková ná- 
vštěvnost bazénu 104 655 osob) 

2012 – 35 911 osob (celková ná- 
vštěvnost bazénu 106 363 osob)

2013 – 33 895 osob (celková ná- 
vštěvnost bazénu 102 756 osob)

bazénu E. Rošického do provo-
zu bude mimo jiné zveřejněno 
na informační tabuli a na www.
bazen-rosickeho.cz. -lm-


