
Jihlavští občané dostanou mož-
nost se rozhodnout, jakým smě-
rem se bude ubírat odpadové hos-
podářství města. Referendum, ve 
kterém lidé mají odmítnout vyu-
žívání odpadu k získávání elektři-
ny a tepla, nebo mu dát zelenou, 
proběhne z rozhodnutí Krajského 
soudu v Brně 13. prosince. 

Soud tak reagoval na žalobu pří-
pravného výboru referenda, který 
napadal postup magistrátu i zastu-
pitelstva. Podle nich „soud shledal 
pochybení na straně rady města, kdy 
primátor návrh na pořad jednání za-
stupitelstva odmítl zařadit. I přes to 
se o návrhu v zastupitelstvu hlasovalo, 
většina zastupitelů však byla proti ko-
nání referenda.“

Tento výklad přípravného výboru 
ale magistrát razantně odmítl s tím, 
že postupuje podle zákona. „Způ-
sob vyhlášení referenda velmi přesně a 
přehledně popisuje zákon. V něm stojí, 
že návrh referenda dává k projednání 

zastupitelstvu rada města. To se ovšem 
nestalo, zastupitelé o vyhlášení referen-
da vůbec hlasovat nemohli,“ píše se 
v tiskovém prohlášení města. (Otis-
kujeme je v plném znění na str. 14).

Situace se stává nepřehlednou i 
z důvodů kasační stížnosti města na 
rozhodování soudu. Jedna již byla 
podána, o druhé rozhodovali měst-
ští radní po uzávěrce našeho vydá-
ní. Prostřednictvím nich může ma-
gistrát dosáhnout zrušení usnesení 
soudu o samotném konání referenda 
13. prosince. V takovém případě by 
se konalo v pozdějším termínu. 

„Pokud by nebyla žaloba k soudu po-
dána, návrhem na vyhlášení referenda 
by se řádně zabývalo nově zvolené za-
stupitelstvo města, které by jistě zvolilo 
vhodnější termín,“ poukazuje město 
na kontraproduktivnost soudního 
zasahování do autonomního rozho-
dování zastupitelstva.

Na posledním zasedání jihlavských 
zastupitelů proběhla k referendu 

diskuze. V ní zastupitelé napříč po-
litickým spektrem vyjadřovali ocho-
tu vyhlásit referendum, ale také se 
často shodovali na tom, že aktivita 
vedoucí k vyhlášení referenda při-
chází v nevhodné době, kdy chybí 
potřebná legislativa a především ob-
čané nemají k rozhodování jasné va-
rianty s jasně popsanými dopady je-
jich rozhodnutí. 

Přesto zastupitelé uvolnili na zajiš-
tění referenda dva miliony korun z 
rozpočtové rezervy. 

Podmínkou platnosti výsledků re-
ferenda je volební účast nejméně 35 
procent oprávněných voličů. 

Tato podmínka může být vzhle-
dem k „vánočnímu“ termínu problé-
mem – na tom se shoduje jak vedení 
města, tak přípravný výbor referen-
da. 

Nicméně zmocněnec přípravné-
ho výboru Vít Prchal věří, že zájem 
o podepsání petice vyjadřuje zájem 
veřejnosti o referendum.               -lm-

13. prosince by se mělo v Jihlavě 
konat referendum „o spalovně“ 

CESTA DO ÚTROB MĚSTA. Radnice zpřístupnila veřejnosti kolektory, atraktivní rozsáhlé podzemní prostory, které slouží 
především k vedení inženýrských sítí. Podle původních plánů zde mělo být celkem 14 kilometrů těchto chodeb, podařilo se 
však vybudovat pouze 1,7 kilometru, v hloubce 8 až 25 metrů pod povrchem, v několika patrech nad sebou. Kompletní sys-
tém by byl dnes ušetřil centrum města od výkopů kvůli každému pokládání kabelů nebo kanalizace. Kolektorem dokonce 
měla vést „potrubní pošta“, která by z centra města sváděla odpady na třídírnu a překladiště. Prohlídku kolektoru je mož-
né si zamluvit prostřednictvím webu turistického informačního centra. Foto: archiv MMJ  

Vedení města zve občany Jihlavy 

KE KOMUNÁLNÍM VOLBÁM 
ve dnech 

10. října od 14 do 22 hod. 
a 11. října od 8 do 14 hodin.

Volební vyhlášku uvádíme 
uvnitř novin na str. 29 až 32, 35.

blíží se konec funkčního ob-
dobí současného zastupitel-
stva. Město za uplynulé čtyři 
roky opět pokročilo o pěkný 
kus dopředu a je jen věcí osob-
ního názoru každého jednot-
livce, jak kroky radnice hod-
notí. 

Za kolegyně a kolegy v zastu-
pitelstvu jsem přesvědčen, že se 
ve velké většině k problémům 
města postavili zodpovědně a 
se snahou udělat pro město to 
nejlepší možné rozhodnutí. Je 
proto na místě všem zastupi-
telkám a zastupitelům za je-
jich práci poděkovat. 

Rovněž tak patří poděkování 
všem, kdo mnohdy nesnadné 
úkoly radnice museli uvádět 
do reality, ať už to byli pracov-
níci úřadu, nebo pak externí 
dodavatelé. Velké poděkování 
pochopitelně patří i vám, oby-
vatelům města. 

Máme to velké štěstí, že ži-
jeme v době demokracie. Je to 
křehký systém, který má řadu 
nedostatků, ale zatím dokona-
lejší systém neznáme. Demo-
kracie nám všem umožňuje vy-
jádřit svobodně svoje názory a 
rozhodovat o věcech veřejných. 
Mnoho generací před námi tu-
to možnost nemělo. 

Využijte proto svého práva, 
udělejte si svobodně svůj názor 
a přijďte rozhodnout ke komu-
nálním volbám.  

Jaroslav Vymazal, 
primátor statutárního 

města Jihlavy

Vážení spoluobčané, 



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

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:
 

73
49

122
79
39

118

4
-

45
-

168

Město Jihlava má k 31. 8. 2014
přihlášeno k trvalému pobytu 
50.574 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci srpnu 2014
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Za uplynulé čtyři roky provedla 
radnice opravy chodníků v celko-
vé délce 9.350 metrů s celkovými 
náklady 30.387.500 korun. Dalších 
celkem 5.558 metrů nových chod-
níků město postavilo v rámci samo-
statných akcí, ale i sdružených inves-
tic, za více než 54 milionů korun. V 
těchto číslech nejsou započítávány 
rozpracované akce, v rámci kterých 
se staví další stovky metrů chodní-
ků, například revitalizace Březinek, 
parku Malý Heulos, chodník z ulice 
Stará cesta do Soukenické (Helenín) 
a další. Celkem se město stará o 165 
kilometrů chodníků. 

Od roku 2009 bylo v Jihlavě po-
staveno 6.116 metrů cyklostezek za 
25 milionů korun. Jde o cyklostezky 
všech typů (cyklostezky s odděleným 
či smíšeným provozem), to znamená, 
že slouží i jako chodníky. V údajích 
nejsou započítány cyklostezky ve vý-
stavbě, např. v rámci revitalizace Heu-
losu a Březinek, nebo výstavby spor-
tovně relaxačního centra Český mlýn. 
V Jihlavě je aktuálně 12,4 kilometrů 
cyklostezek, do celkové délky (včetně 
cyklopruhů,  pikotkoridorů  a   cyklo-
obousměrek) jsou započítávány i pro-
jekty, které nebyly hrazeny z rozpočtu 
města. Například UNIMEX atd. -tz-

Do chodníků se investovalo 
85 milionů korun

Z největšího sídliště do centra Jih-
lavy je cesta na kole o něco pohodl-
nější. Od těchto dnů je k dispozici 
necelého půl kilometru dlouhá nová 
cyklostezka od sportovní haly SK do 
Heulosu. Uživatelé se tak bezpečně 
dostanou z Okružní ulice do údolí le-
soparku k areálu letního kina, kde se 
stezka napojuje na další úseky. Stezka 
vede přes řeku Jihlávku po nové lávce. 

Šíře stezky je proměnlivá od dvou 

do čtyř metrů, širší je v místech, kde 
musí být umožněn vjezd technice 
pro údržbu lesoparku Heulos a říční-
ho koryta Jihlávky. Nová lávka přes 
řeku Jihlávku je dlouhá 16 metrů. 

Stezka je součástí velkého projek-
tu „Revitalizace části parku malý 
Heulos – II. etapa“, který bude kom-
pletně hotový na konci dubna 2015, 
stezka je uvedena do předčasného 
užívání.  -tz-

Z Březinek po nové lávce

NOVÁ cyklostezka propojila úsek od sportovní haly SK do Heulosu.
 Foto: archiv MMJI Jihlava má svoje zkušenosti s 

problémy navázanými na ubytovny 
osob v nouzi. Zvýšená kriminalita, 
hluk, nepořádek, ohrožená mravní 
výchova dětí, kumulace problémo-
vých osob. 

Komunální politici už dlouhodo-
bě volají po změně. Primátor Jihla-
vy Jaroslav Vymazal o problémech 
dlouhodobě jednal se senátory a 
odborníky, v Jihlavě pak společně 
představili senátní návrhy na změny 
několika zákonů. 

V první řadě je snaha změnit sys-
tém vyplácení více doplatků na 
bydlení do jednoho bytu či obytné 
místnosti v ubytovnách. Majitelé 
ubytovacích kapacit, nezřídka po-
chybných technických a hygienic-
kých kvalit, tak prostřednictvím so-
ciálně slabých obyvatel vysávají ze 
statní kasy horentní sumy. 

„V roce 2011 bylo na tomto typu 
dávek vyplaceno přes 800 milionů 
korun. O dva roky později tato část-
ka dosahovala už téměř tří miliard 
korun,“ poukázala na raketový nárůst 
výdajů poradkyně senátora Jarosla-
va Zemana Ivana Řápková, která se 
problematikou bydlení sociálně sla-
bých zabývala už jako primátorka 
Chomutova.

Primátor a senátoři v Jihlavě před-
stavili úpravu zákona, podle které by 
se vyplácela pouze jedna dávka na 

jeden byt. V současné době se vyplá-
cí dávka na každou osobu, a to větši-
nou v maximální možné výši. „Podle 
návrhu by se doplatek pohyboval ve 
výši maximální částky obvyklého ná-
jemného v daném místě. Státu by to 
ušetřilo spoustu peněz. Zároveň by to 
pomohlo lidem v nouzi, majitelé by ne-
byli motivovaní dostat jich do jednoho 
bytu nebo místnosti co nejvíce,“ dodala 
poradkyně Řápková. 

„Jihlava ve spolupráci s charitou při-
pravuje projekt sociálního bydlení ve 
volných kapacitách. Potřební budou 
mít důstojné podmínky,“ pozname-
nal k tématu náměstek primáto-
ra pro oblast sociálních věcí Josef 
Kodet s dodatkem, že tak město 
zároveň bude mít v této oblasti lepší 
kontrolu.  

Senátoři v Jihlavě také představili 
návrh, který by měl omezit krimina-
litu spojenou s výkupem kovů. Jde 
rovněž o reakci na volání radnic o 
pomoc, kdy na jedné straně sběra-
či kovů se neštítí krást kanalizační 
poklopy, elektrická vedení dopravní 
světelné signalizace apod., což nebla-
ze dopadá na bezpečnost občanů a 
na rozpočty obcí, a výkupny od nich 
tyto věci bez problémů berou. Podle 
návrhu by sběrny měly vykupovat 
kovy pouze od právnických osob a 
platby by probíhaly bezhotovostně.
 -tz-

Ubytovny jsou díry na peníze. 
Obce to chtějí změnit

SENÁTOR Jaroslav Zeman a poradkyně Ivana Řápková v Jihlavě prezentovali 
návrhy na změny zákonů, které by omezily zneužívání doplatků na bydlení a kri-
minalitu spojenou s výkupem kovů. Podněty a připomínky ke změnám dávala se-
nátorům i jihlavská radnice. Foto: archiv MMJ

NALEZENÁ kola byla na radnici ve skladu a nikdo se o ně v zákonných lhůtách 
nepřihlásil, propadly tak do majetku města. Většina podobných nálezů končí ve 
šrotu, v tomto případě se ale využití našlo. Foto: archiv MMJ

Ztracená kola slouží na 
dětském dopravním hřišti

Měla skončit ve šrotu, ale nakonec 
se pro ně našlo využití. Jízdní kola, 
která před lety skončila na radnici v 
oddělení ztrát a nálezů, teď poslouží 
dětem na dopravním hřišti při výuce 
dopravní výchovy. 

„Z deseti kol byla v použitelném 
stavu tři. Poopravili jsme je a seřídi-
li, jsou plně funkční a mohou sloužit 
při výuce,“ uvedl cyklokoordinátor 
Pavel Šťastný. Bicykly zástupci radni-
ce předali provozovateli hřiště, které 
funguje při ZŠ Nad Plovárnou. 

„Připomínáme, že pokud někdo přišel 
o kolo, měl by po něm pátrat i na rad-

nici, kde může být uloženo ve skladu 
ztrát a nálezů. K identifi kaci nejlépe 
poslouží fotografi e, doklad s vyznače-
ním čísla rámu a samozřejmě detail-
ní popis kola,“ připomněl vedoucí 
správního odboru Jan Vystrčil. -tz-
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v environmentálním centru PodpoVRCH
(v areálu ZOO Jihlava)

témata semináře: 

 Co je bioodpad a kam s ním? 

 Kompost versus skládka 

 Bioodpad a Jihlava 

 Jak kompostovat 

 úterý 7. 10. 2014 v 16.00 

Zdravé město Jihlava 

ve spolupráci se společností SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. 

Vás srdečně zvou na seminář

Biologicky rozložitelný odpad 
tvo-ří nedílnou součást komunální-
ho odpadu každé domácnosti, před-
stavuje tzv. využitelnou složku, tedy 
takový odpad, který lze dále zpraco-
vat, např. formou kompostování. 

Nakládání s tímto odpadem je jed-
ním z nejdiskutovanějších témat sou-
časnosti a nejinak je tomu i v Jihlavě.

Město již pro obyvatele Jihlavy vy-
tvořilo několik možností, jak naklá-
dat s biologicky rozložitelným od-
padem, aby nekončil bez užitku na 
skládce. Dlouhodobě je občanům 
Jihlavy, kteří mají na území Jihlavy 
vhodný pozemek (ať už vlastní, nebo 
v pronájmu) nabízena možnost za-
koupení až dvou dotovaných kom-
postéru za 150 Kč/kus .

(Bližší informace Ing. Jan Machan-
čík – jan.machancik@jihlava-city.cz, 
tel.: 567 167 728). 

Jak ukázaly výsledky ankety „Kam 
letí (vaše) smetí“, se kterou město 
oslovilo občany v dubnu letošního 
roku, je kompostování jedním z nej-
více preferovaných způsobů likvida-
ce biologicky rozložitelného odpadu 
z domácností i ze zahrad.  

Z výsledků ankety také vyplynu-

lo, že občané Jihlavy upřednostňují 
vedle kompostování i shromažďová-
ní do společných nádob, s docház-
kovou vzdáleností do 150 m. Na 
tom se shodli obyvatelé jak z rodin-
né, tak z bytové zástavby.  V menší 
míře je pak upřednostňována mož-
nost odkládání do speciálních ná-
dob (tzv. kompostejnerů) a jejich 
odvoz přímo od domu. Tento způ-
sob město testuje v rámci pilotního 
projektu svozu bioodpadu v míst-
ních částech Pávov a Zborná, kde 
byly zájemcům o zapojení přiděleny 
kompostejnery a současně došlo ke 
snížení frekvence svozu nádob na 
směsný komunální odpad. 

Další možností jak naložit s biolo-
gicky rozložitelným odpadem je od-
vézt jej na sběrný dvůr, nebo do kom-
postárny v Henčově. Tuto možnost 
často využívají zahrádkáři, kteří mají 
větší množství větví, listí nebo pose-
kané trávy. Aktuálně bude možné bi-
ologicky rozložitelný odpad odevzdat 
i do velkoobjemových kontejnerů 
v rámci svozu biologicky rozložitelné-
ho odpadu. Umístění kontejnerů na-
jdete v harmonogramu svozu uvnitř 
novin na str. 4. -tz-

Kam s bioodpadem?

Problematika nakládání s odpady 
patří dlouhodobě mezi důležité ob-
lasti, které ovlivňují život Jihlavanů, 
a je nutné se mu kvalifi kovaně věno-
vat nejen v rámci jednoho funkčního 
období zastupitelstva. 

V té souvislosti přišel odbor život-
ního prostředí se zajímavým nápa-
dem a uspořádal setkání k tématu 
odpadového hospodářství nikoliv 
pro současné zastupitele, ale pro zá-
stupce všech volebních stran, které 

se o místa v příštím zastupitelstvu 
uchází v říjnových komunálních vol-
bách. Téma odpadů má přesah do 
ekonomiky, ekologie, legislativy i 
politiky. 

Po úvodních prezentacích i v ná-
sledné diskuzi k náročnému téma-
tu zazněla řada zajímavých a pro 
mnohé nových informací a názorů. 

Setkání se zúčastnili zástupci de-
seti z celkem dvanácti kandidujících 
volebních stran. -tz-

S budoucími zastupiteli 
o odpadech ve městě

Poslední část projektované 
skládky v Henčově byla zkolaudo-
vána 18. září 2014.

„V roce 2009 došlo k rozhodnutí roz-
šířit stávající skládku. Odborná fi rma 
zpracovala projekt rozšíření skládky 
o další etapy. Konkrétně se jednalo o 
rozšíření skládky v horizontu několika 
let na šestou, sedmou a osmou etapu,“ 
přiblížil problematiku mluvčí Služeb 
města Jihlavy (SMJ) Martin Málek. 

Bylo potřeba získat veškerá po-
volení a splnit všechny požadavky 
od dotčených orgánů. V roce 2009 
proběhlo výběrové řízení na zhoto-
vitele stavby a následně začala vý-
stavba šesté a sedmé etapy skládky. 
Tyto nové prostory, které vznikly na 
skládce, byly uvedeny do provozu 
dne 30. září 2009. Díky tomu se ten-
krát kapacita skládky navýšila o 180 
tisíc tun a celá stavba vyšla na 15 mi-
lionů korun. 

Poslední část projektované sklád-
ky byla postavena v létě roku 2014. 
Zhotovitelem byla tentokrát staveb-

ní divize SMJ. Náklady na výstavbu 
osmé etapy dosáhly výše sedmi mili-
onů korun. 

„Kapacita skládky se nyní zvedla o 
dalších 120 tisíc tun. Výstavbou byla 
zajištěna možnost ukládat odpady mi-
nimálně do roku 2018. Volné prostory 
na ukládání odpadu, které vznikly vy-
budováním osmé etapy skládky, za-
čnou SMJ využívat až od jara 2015,“ 
upřesnil Málek. 

V současné době se pohybuje návoz 
na skládku komunálního odpadu v 
Henčově kolem 32 tisíc tun odpa-
du ročně. V minulých letech to bylo 
dokonce i kolem 40 tisíc tun odpadu 
ročně. Tato osmá etapa byla posled-
ní možností, jak se mohla ještě zvýšit 
kapacita skládky ve stávajícím areálu. 
Prodloužení další životnosti sklád-
ky je možné podle Málka buď roz-
šířením stávajícího areálu, anebo se 
ještě více musí zlepšit třídění odpadu. 
Tím pádem by se samozřejmě snížil i 
návoz komunálního odpadu na sklád-
ku v Henčově u Jihlavy.  -lm-

Rozšíření skládky komunálního 
odpadu v Henčově
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STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA zabezpečuje bezplatný sběr biologicky rozložitelného odpadu pro občany města prostřednictvím společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.

TERMÍNY A LOKALITY

18. 10. 8:00 - 12:45 25. 10. 8:00 - 12:45 1.11. 8:00 - 12:45

HOLÍKOVA x NEZVALOVA Chatová oblast HANDLOVY DVORY DVORCE
U KOŽELUHŮ x U VĚTRNÍKU JÁNSKÁ x U HRANIČNÍKU PELHŘIMOVSKÁ (za Dianou)
BRATŘÍ ČAPKŮ x SEIFERTOVA ZBORNÁ (náves) U HŘBITOVA
ZNOJEMSKÁ (směr do Jihlavy) 5. KVĚTNA x SMRČENSKÁ RANTÍŘOVSKÁ (u zastávky)
HELENÍNSKÁ x NA SAMOTĚ 8. BŘEZNA (fi tcentrum) HENČOV (konečná MHD)
PURKYŇOVA FÜGNEROVA x SOKOLOVSKÁ LIPOVÁ x PŘEDNÍ

RANTÍŘOVSKÁ (LCJ)
Odkládat lze LISTÍ, VĚTVE, TRÁVU a další odpad ze zeleně. 

Odpad předávejte VE STANOVENÉM ČASE POUZE PRACOVNÍKŮM obsluhujícím kontejner. ODPAD NEODKLÁDEJTE VEDLE KONTEJNERŮ!!!

FZM a MA21 Pořadí Anketní lístky El. anketa Anketa celkem Pořadí Ověřeno 
ANO/NE

Zlepšit komunikaci vedení úřadu a radnice s občany 11 5. 6 31 37 4. ANO

Tvorba nového územního plánu s veřejností 0 16. – 17. 2 9 11 17.

Plošné třídění bioodpadu 5 7. 12 15 27 8. – 9. ANO

Čistota komunikací (více „ufounů“) 2 13. – 14. 11 9 20 12.

Podpora nekuřáckých stravoven pro děti 1 15. 13 6 19 3.

Podpora aktivit NNO v oblasti zdravého životního stylu (více 
peněz na granty) 3 10. – 12. 18 10 28 6. – 7.

Vytvořit a propagovat značku „Jihlava – Mahlerovo město“ 3 10. – 12 2 21 23 11.

Více veřejných sportovišť (bezplatný přístup) 13 2. 12 38 50 2. ANO

Preventivní programy pro sociálně nepřizpůsobivé skupiny 0 16. – 17. 10 17 27 8. – 9.

Vytvořit systém sociálního bydlení 10 6. 10 16 26 10. ANO

Jihlava bez heren 12 3. – 4. 44 39 83 1. ANO

Řešení míst ve školních družinách (kapacita) 2 13. – 14. 10 7 17 14.

Jeslová péče (rozšíření) 4 8. – 9. 17 11 28 6. – 7. ANO

Letiště investice (ANOxNE) 4 8. – 9. 6 6 12 16. NE

Podpora drobného podnikání (nájemné, předzahrádky, 
parkování) 3 10. – 12. 7 6 13 15.

MHD 33 1. 9 22 31 5. ANO

Parkování a čistota pozemních komunikací 12 3. – 4. 15 33 48 3. ANO

Hlasy celkem 118 204 296 500

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

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.

Desatero problémů města Jihlavy
Na veřejném Fóru Zdravého města 

Jihlavy, které proběhlo 27. května 
2014, byly naformulovány největší 
problémy v jednotlivých oblastech 

rozvoje města tak, jak je vnímají ob-
čané. Celkem bylo nastoleno 17 pro-
blémů. 

Tyto problémy byly následně ově-

řeny anketou, která probíhala v mě-
sících červnu a červenci 2014. 

Ankety se zúčastnilo celkem 327 
respondentů, kteří odevzdali 500 

hlasů. Výsledky ankety zamíchaly 
pořadím problémů. 

Jihlavané v anketě upozornili také 
na nové problémy, jejichž řešením 
by se vedení města mělo zabývat. 

1. Chybí chráněné bydlení pro 
osoby se zdravotním postižením a 
chybí služba odlehčovací péče (23 
hlasů).

2. Problematické chování romské 
menšiny a nepřizpůsobivých osob 
(11 hlasů).

3. Malá kapacita mateřských škol 
(10 hlasů).

4. Demolice OD PRIOR (7 hlasů).
5. ANO spalovně (7 hlasů).
6. Velké množství psích exkremen-

tů (6 hlasů).

Na základě zjištěných skutečností 
byly realizovány následující kroky. 
Ve spolupráci s jednotlivými odbory 

MMJ byly vypracovány návrhy řeše-
ní jednotlivých problémů. 

Informace o opatřeních a aktivi-
tách realizovaných v letošním roce 
či plánovaných v rámci strategie jsou 
uvedeny v Plánu zdraví a kvality ži-
vota 2014 – 2015. Tento dokument 
a další informace jsou k dispozici na 
www.jihlava.cz/zdravemesto.

S postupem řešení TOP problémů 

města budou občané Jihlavy sezná-
meni v listopadovém vydání NJR. 

Výsledky řešení jednotlivých pro-
blémů budou vyhodnoceny na příš-
tím veřejném projednání v roce 
2015. 

Zpracovala
Ing. Gabriela Součková, 

koordinátorka PZM a MA21

Svoz biologicky rozložitelného odpadu
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Pohotovostní služba zubních lékařů – říjen 2014
Datum Den Jméno Místo poskytování, telefon

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

j10-zubZ Zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina

1. St MDDr. Imširagič Lejla Lékařský dům Jihlava, Havlíčkova 34a, 586 01 Jihlava, tel. 774 

417 100

2. Čt MUDr. Kadlčíková Veronika Dobronín 343, 588 12 Dobronín, tel. 567 217 216

3. Pá MUDr. Kazdová Zdeňka Varhánkova 227, 588 13 Polná, tel. 567 212 736

4. So MDDr. Martiňák Břetislav Stomatologické centrum ARTDENT s.r.o., Vrchlického 50/5282, 

586 01 Jihlava, tel. 567 331 666

5. Ne MUDr. Minařík Radovan Franze Kafky 109, 589 01 Třešť, tel. 567 234 137

6. Po MUDr. Pivničková Taťana Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel. 567 574 579

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

8. St MDDr. Brož Jiří Telečská 1727/34, Jihlava tel: 567 309 654

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

10. Pá MDDr. Marková Zdeňka Varhánkova 227, Polná, 588 13, 567 212 106

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

12. Ne MUDr. Mrkosová Jitka 1. máje 345, 588 22  Luka nad Jihlavou, tel. 724 748 222

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

586 01 Jihlava, tel. 567 331 666

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

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

16. Čt MUDr. Mrkosová Jitka 1. máje 345, 588 22  Luka nad Jihlavou, tel. 724 748 222

17. Pá MUDr. Vítů Lenka Březinova 4420/62a, 586 01 Jihlava, tel. 567 333 470

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

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

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

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

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

586 01 Jihlava, tel. 567 331 666

23. Čt MUDr. Novotný Vojtěch Lékařský dům Jihlava, Havlíčkova 34a, 586 01 Jihlava, tel. 774 

417 100

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

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

26. Ne MDDr. Novák Lukáš Stomatologické centrum ARTDENT s.r.o., Vrchlického 50/5282, 

586 01 Jihlava, tel. 567 331 666

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

28. Út MUDr. Novotný Vojtěch Lékařský dům Jihlava, Havlíčkova 34a, 586 01 Jihlava, 

tel. 774 417 100

29. St Mudr. Bínová Alena Masarykova 445, 588 56 Telč-Podolí, tel. 567 213 168

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

31. Pá MDDr. Peřina Vojtěch Lékařský dům Jihlava, Havlíčkova 34a, 586 01 Jihlava, 

tel. 774 417 100

j10-taxiZ

Dotační program Zdravého města
Dotační program je systémem fi -

nanční podpory partnerským organi-
zacím, institucím i aktivním občanům, 
kteří chtějí přispět k naplňování cílů 
Zdravého města a MA21 dílčí akcí, ak-
tivitou, programem apod., a to na zá-
kladě zpracovaného projektu. 

Pro rok 2014 byla na tento dotační 
program vyčleněna částka 200 000 Kč 
(max. výše dotace na jeden projekt činí 
20 000 Kč). V červnu byla vypsána 2. 
výzva pro rok 2014 na aktivity realizo-
vané v období 1. 9. – 31. 12. 2014. 

Komise Projektu Zdravé město a 
MA21 doporučila Radě města Jihla-
vy ke schválení osm žádostí v celko-
vém fi nančním objemu 129.890 Kč.

Více informací, týkajících se do-
tačního programu Zdravého města, 
naleznete na odkazu www.jihlava.cz/
zdravemesto.   -tz-

Seznam podpořených projektů z 2. výzvy r. 2014 dotačního programu Projektu Zdravé město a MA21

Žadatel Název projektu Celkový rozpočet 
projektu (v Kč)

Požadovaná výše 
dotace (v Kč)

Návrh 
komise (Kč)

Rozhodnu� 
RM (Kč)

OS Kamínek při Základní škole speciální 
Jihlava

Společně za národními kulturními 
památkami

20 000 20 000 20 000 20 000

Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě Doskákej si pro medaili! 23 000 19 400 11 800 11 800

ASOCICE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM - 
APLA - Vysočina o.s.

Kuželka cup 2014 85 000 20 000 20 000 20 000

Zdravá Vysočina, o.s. Seniorem v pohodě 20 000 20 000 20 000 20 000

Diecézní charita Brno, Oblastní charita 
Jihlava

Tančím, abych žil aneb chci žít 
zdravě

15 800 15 800 15 800 15 800

Libor Kuchtyňa
S městem Jihlava plave spolu celá 
rodina

19 790 19 790 19 790 19 790

7 500 7 500 7 500 7 500Dě� a stromy
Prožitkové environmentální 
vzdělávání dě� i jejich rodičů

Hotch-Potch o.s. Babi,dědo, já tancuju! 10 000 10 000 5 000 5 000

Ekoinfocentrum ZO ČSOP 59/12 Jihlavský biojarmark 35 500 20 000 0 10 000

236 590 152 490 119 890 129 890

Vodní ráj Jihlava se umístil na 2. 
místě v kategorii Aquaparky s ce-
loročním venkovním i vnitřním 
provozem.

Jihlavské zařízení se loni a letos 
zúčastnilo celorepublikové soutěže 
mezi aquaparky HLEDÁME TOP 
AQUA ZAŘÍZENÍ 2014. Celou akci 
hodnotila odborná komise, která 
byla  složená z našich předních od-
borníků v oblasti provozu aquaparků 
a bazénů. 

„Tato komise prověřovala během ce-
lého roku  úroveň služeb v jednotlivých 

zařízeních po celé České republice. Po-
rovnávala výpočty spotřeby energií, 
hodnotila obchodní i marketingové 
aktivity směrem k návštěvníkům. Na-
příklad ale také  i to, jak jsou provo-
zy vybaveny pro rodiny s dětmi,“ řekl 
mluvčí Služeb města Jihlavy Martin 
Málek.

Výsledky soutěže byly vyhlášeny v 
Praze u příležitosti veletrhu BAZÉ-
NY, SAUNY & SPA. Celkově se této 
soutěže zúčastnilo 43 aquaparků, ba-
zénů a výrobců zařízení, v několika 
kategoriích. -lm- 

Vodní ráj získal druhé místo 
v kategorii Aquaparky

AQUAPARK Vodní ráj Jihlava se umístil na 2. místě v kategorii Aquaparky s ce-
loročním venkovním i vnitřním provozem.  Foto: archiv MMJ

Ochránce veřejných práv
Po naší uzávěrce ve čtvrtek 2. října měla navštívit Kraj Vysočina veřejná 

ochránkyně práv Anna Šabatová, v rámci informačně osvětové kampaně „Za-
jímáte nás“, jejímž cílem je přiblížit činnost Kanceláře veřejného ochránce 
práv občanům a informovat je o její působnosti. Při této příležitosti magis-
trát města Jihlavy zřídil dočasnou podatelnu Kanceláře veřejného ochránce 
práv, kde mohli občané podávat své podněty. K události se vrátíme v dalším 
vydání NJR. -lm-
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DĚTI SE VRÁTILY DO ŠKOLNÍCH LAVIC. 696 dětí letos poprvé usedlo do lavic dva-
nácti jihlavských základních škol. Dobrý start jim přišli popřát zástupci města. 
ZŠ TGM v Žižkově ulici a novou montessori školu Meruzalka navštívil primátor 
Jaroslav Vymazal, do ZŠ E. Rošického přišel náměstek primátora pro oblast škol-
ství Rudolf Chloupek.

PAVILON PLAZŮ. Tak velký rozvoj, jako v posledních letech, jihlavská zoo za celou 
svoji historii nezažila. Velký projekt Zoo pěti kontinentů, který mimo jiné umož-
nil přivézt do Jihlavy trojici oblíbených žiraf, se přehoupl přes polovinu. Nyní se 
pracuje na architektonicky výjimečném projektu nejen v rámci zoo, kterým je 
pavilon plazů. Jeho otevření se návštěvníci dočkají až příští rok, ale už nyní je jis-
té, že se mohou těšit na velký zážitek. 

OBČANKY PRO IMOBILNÍ. Magistrát vyřizuje žádosti o občanský průkaz pro imo-
bilní občany. Jedná se o službu pouze pro zdravotně a tělesně postižené žadatele, 
kteří si nejsou schopni z vážných zdravotních důvodů přijít požádat osobně o no-
vý doklad. Samotná služba je bezplatná, zůstává ale povinnost uhradit správní 
poplatek, pokud tak stanoví zákon.

SLAVNOST HAVÍŘSKÝCH MĚST. Jihlava se zúčastnila setkání havířských měst v 
Českém Krumlově. Průvod prošel zcela zaplněným městem, setkal se s velkým zá-
jmem turistů, kteří dostávali od zástupců města drobné propagační materiály. 
Zejména havířci, ale i jihlavské měšťanky a garda byli těmi, s kým se především 
japonští turisté fotili nejvíce.  Stránku připravil -lm-

SETKÁNÍ ZASTUPITELŮ. U příležitosti blížícího se 25. výročí svobody, a také kon-
čícího funkčního období se konalo setkání zastupitelů, kteří prošli jihlavským za-
stupitelstvem od revoluce. Bylo jich za tu dobu více než 160, 16 z nich už bohužel 
nežije. Na slavnostní setkání, spojené s kulturním programem, zápisem do pa-
mětní knihy a prezentací událostí města za uplynulých 25 let, však přišlo slabých 
pět desítek osob. 

TO BUDE TANEC. Rekonstrukce a rozšíření Domu dětí a mládeže postoupila o 
další krok. Největším posunem je do dvora nově vybudovaný objekt, ve kterém 
bude taneční sál. Budova už má také přístavbu, pod střechou vzniknou výuko-
vé prostory a zázemí. Z čelní strany budovy se už rýsuje konstrukce budoucího 
výtahu. Jihlava převzala od Kraje Vysočina zřizování Domova dětí a mládeže a 
brzy připravila kompletní rekonstrukci a rozšíření nevyhovujícího objektu. Celá 
stavba by měla být dokončena v březnu 2015.
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Přípravný výbor včas nedodal kva-
litní podklady pro uspořádání refe-
renda, a nyní na základě jeho žaloby 
soud stanovil konání referenda na 
sobotu 13. prosince 2014. Jihlava tak 
nejspíše vyhodí 1,5 až 2 miliony ko-
run za všelidové hlasování, kterého 
se ani dle aktivistů nezúčastní dosta-
tečný počet voličů. Pokud by nebyla 
žaloba k soudu podána, návrhem na 
vyhlášení referenda by se řádně za-
bývalo nově zvolené zastupitelstvo 
města, které by jistě zvolilo vhod-
nější termín. Soudní zasahování do 
autonomního rozhodování volených 
orgánů města se tak nakonec ukáza-
lo pro aktivisty jako kontraproduk-
tivní. 
Magistrát města Jihlavy souhlasí 

s přípravným výborem referenda, 
že s ohledem na termín hlasování 

se lze obávat o potřebnou účast ve-
řejnosti. V usnesení soudu stojí, že 
přípravný výbor už na začátku, při 
prvním doručení na radnici, podal 
návrh na vyhlášení referenda pozdě, 
což samotnou přípravu znesnadňuje. 
Až zpětně opravované chyby a nedo-
statky návrhu přípravného výboru 
další přípravu vyhlášení referenda 
komplikovaly. Soud konstatoval, že 
„přípravný výbor podal návrh na ko-
nání místního referenda až dne 21. 
7. 2014, tedy navíc v době letních 
prázdnin, kdy podle harmonogramu 
zasedání zastupitelstva statutárního 
města Jihlava, veřejně dostupného 
na webových stránkách odpůrce, 
musel vědět, že se bude konat již 
jen jedno zasedání zastupitelstva, a 
to právě 15. 9. 2014, a dále si musel 
být vědom, že je třeba brát v úvahu 

i lhůty ve smyslu zákona o místním 
referendu“. 
Vyhlášení referenda velmi přesně 

a přehledně popisuje zákon. V něm 
stojí, že návrh referenda dává k pro-
jednání zastupitelstvu rada města. 
To se z objektivních důvodů ne-
stalo, protože podklady k hlasová-
ní byly u krajského soudu, a zastu-
pitelé na svém posledním jednání 
proto podle zákona vůbec nemoh-
li o vyhlášení referenda hlasovat. 
Město také jasně uvedlo, že zákon-
ný postup dodrží, a materiály rada 
předloží na nejbližší jednání zastu-
pitelstva. Tyto skutečnosti soud 
zcela přehlédl, upřel městu pravo-
moc o konání referenda rozhod-
nout, a město proto jeho rozhod-
nutí považuje za unáhlené.  
Přípravný výbor lže, když uvádí, 

že primátor odmítl zařadit materi-
ál do jednání zastupitelstva, a lže, 
když uvádí, že většina zastupitelů 
byla proti konání referenda. Za-
stupitelé odmítli návrh jednoho ze 
svých členů na zařazení referenda 
do programu jednání, nezamítli 
ale samotné referendum. K němu 
přitom v diskuzi vyjádřili svobod-
ně svoje názory, zejména ve vztahu 
k formulaci otázek.
Pokud přípravný výbor ve vyjádře-

ní pro média tvrdí, že primátor a ta-
jemník porušují zákon, měl by také 
uvést, jak konkrétně a které zákony 
primátor a tajemník porušují. Pravda 
je taková, že město postupuje přes-
ně podle zákona o místním referen-
du, který upravuje i právo na soudní 
ochranu, pokud nad obsahem návr-
hu není shoda.  -tz- 

Tiše ale intenzivně se začíná praco-
vat na výchově nové generace úspěš-
ných volejbalistů v Jihlavě. 
Do devadesátých let byl volejbal 

jedním z nejoblíbenějších týmových 
sportů, což teď už není pravda. „Ale 
poznáváme mladé a talentované hrá-
če, kteří mají potenciál se dostat hodně 
daleko,“ říká Jaroslav Škrobák, který 
ve volejbalovém klubu ŠSK Demlo-
va Jihlava pečuje o mladé naděje.
Se svým kolegou Michalem Pro-

cházkou chtějí propagovat rozvoj 
mládežnického chlapeckého volej-
balu v Jihlavě. Jejich vizí je vyšší sou-
těž a zajištění návaznosti na součas-
ný mužský tým SK Jihlava a týmy v 
okolí.
Tým se zaměřil na kvalitu trénin-

ků, ale pracuje i na zvýšení podpory 
rodičů, školního klubu a sponzorů. 
„Chceme přilákat nové hráče, primár-
ně teď do nově budovaného chlapecké-
ho oddílu,“ říká Michal Procházka. 
Kategorie jsou rozděleny podle věku 
– junioři (1. 1. 1995 a mladší), ka-
deti (1. 1. 1997 a mladší), starší žáci 
(1. 1. 1999 a mladší). Dvojice trené-

rů proto chce zajistit propagaci např. 
i směrem do základních a středních 
škol.
Letos mladí volejbalisté trénují pra-

videlně v pondělí a čtvrtek, v tělo-
cvičně ZŠ Otokara Březiny. „Může 
přijít kdokoliv a přidat se, ať už úplně 
začíná, nebo už někdy a někde hrál,“ 
zve zájemce Jaroslav Škrobák.  Že se 
výchova mladých volejbalistů v Jihla-
vě daří, dokazuje tým ŠSK Demlova 
už delším seznamem odchovanců, 
kteří okusili reprezentační výběry v 
mládežnických kategoriích (Kučera, 
Bláha, Rychtecký) a extraligy dospě-
lých v ČR (Hronová, Rychtecký). 
Starší žáci se pravidelně zúčastňují 
turnaje o Mistra republiky, České-
ho poháru a dalších. Celý klub ŠSK 
Demlova má úspěchy i v dívčích ka-
tegoriích na republikové úrovni.
Přihlásit se může kdokoliv, kdo má 

zájem, buď mailem juniori.demlo-
va@centrum.cz, nebo prostřednic-
tvím facebooku 
www.facebook.com/demlovajunio-

ri nebo webu  volejbaldemlovkajih-
lava.websnadno.cz. -tz- 

Kdo nám nadělil předvánoční referendum?
Reakce vedení města na tiskovou zprávu Přípravného výboru referenda 

Volejbal chce zpět na výsluní 
a hledá mladé hráče

ŠKOLKA  ROSTE. Nad objektem stravovacího pavilonu ZŠ Nad Plovárnou 
vzniknou čtyři oddělení mateřské školy pro 100 dětí, dále šatny, umývárny, WC, 
přípravna pro výdej jídel a zázemí pro personál. Součástí projektu je vybudování 
nového dětského hřiště, určeného pro děti z mateřské školy, a rekonstrukce 
víceúčelového sportovního hřiště pro žáky základní školy a veřejnost. 
 Foto: archiv MMJ

Jako odzvonilo gramodeskám a ka-
zetám, skončila i éra kompaktních 
disků. 
Jak s nepotřebnými disky naložit? 

CD a DVD jsou vyrobeny z poly-
karbonátu, na jehož povrchu je ten-
ká vrstva kovu (např. hliníku, zlata, 
titanu). 
Pokud se tyto disky dostanou na 

skládku, mohou se z nich tyto kovy 
uvolňovat do půdy, což je z hledis-
ka ochrany životního prostředí ne-

žádoucí. Proto by neměly být vha-
zovány do směsného komunálního 
odpadu. CD nebo DVD je možné 
odevzdat na sběrných dvorech v Jih-
lavě, kde budou uloženy do klecí na 
drobné elektro. 
Disky jsou pak nadrceny a následně 

materiálově využity. CD a DVD se 
odkládají do klecí na drobné elekt-
ro bez plastového obalu, ten patří do 
žlutého kontejneru. -tz-

Co se starými CD a DVD
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(Pokračování na str. 19)

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

prodat nemovité věci v k.ú. Antonínův Důl , 
a to pozemek p.č. 63 – zastavěná plocha a nádvoří, 
jehož součástí je budova č.p. 2 v Červeném Kří-
ži, a pozemek p.č. 64/1 – zahrada dle v katastru 
nemovitostí dosud nezapsaného geometrického 
plánu č. 371-11/2012, minimální kupní cena činí 
2.000.000 Kč

Výběrovým řízením formou dražby 
dne 12. 11. 2014 s uzávěrkou žádostí 

dne 10. 11. 2014 (v 1700 hod.)
prodat nemovité věci: 

pozemek p.č. 120 – zastavěná plocha a ná-• 
dvoří v k.ú. Jihlava s budovou č.p. 83 v Jihlavě, 
ul. U Mincovny or.č. 8 (budova býv. sídla Okres-
ní vojenské správy, volná, nepronajímaná), jedná 
se o dům se třemi nadzemními podlažími, částeč-
ně podsklepený, energetická náročnost budovy 
dle PENB: F, 256 kWh/(m2 r), minimální kupní 
cena činí celkem 5.000.000 Kč

pozemek p.č. 119 – zastavěná plocha a ná-• 
dvoří v k.ú. Jihlava s budovou č.p. 82 v Jihlavě, 
ul. U Mincovny or.č. 6 (budova býv. sídla Okres-
ní vojenské správy, volná, nepronajímaná), jed-
ná se o dům, který je nemovitou kulturní památ-
kou, se čtyřmi nadzemními podlažími, částečně 
podsklepený, energetická náročnost budovy dle 
PENB: F, 256 kWh/(m2 r), minimální kupní cena 
činí celkem 4.000.000 Kč

pozemek p.č. 5158 – zastavěná plocha a nádvoří • 
v k.ú. Jihlava s objektem k bydlení č.p. 2353 v Jih-
lavě, ul. U Hlavního nádraží or.č. 7 a id. ½ na-
vazujícího pozemku p.č. 5160 – ostat. pl., ostatní 
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  r), minimální kupní cena činí celkem 
1.890.000 Kč

nemovitosti v bývalém vojenském areálu • „Nová 
kasárna Pístov“. Jedná se o nemovitosti, které 
se nacházejí v části bývalého vojenského areálu 
„Nová kasárna Pístov“ situovaném v lokalitě mezi 
obcí Rančířov a příměstskou částí Pístov. Nabíze-
nými nemovitostmi jsou jak pozemky v uvedeném 
areálu, tak stavby – bývalé vojenské objekty (pří-
zemní strážnice s věznicí, dvoupodlažní a částečně 
podsklepená jídelna a kuchyně mužstva, přízemní 
jídelna vedení, tři totožné čtyřpodlažní a částeč-
ně podsklepené ubytovací objekty a dva přízemní 
objekty ošetřovny mužstva a umývárny mužstva).

Konkrétně se jedná o:  

nemovitosti v k.ú. Pístov u Jihlavy:• 
p.č. 172/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
242 m2 
p.č. 172/4 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
31.544 m2

p.č. 172/5 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
26.363 m2

p.č. 172/6 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
1.258 m2

p.č. 172/13 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
7.686 m2

p.č. 172/14 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
586 m2

p.č. 172/23 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
1.590 m2 

p.č. 172/16 – zastavěná plocha a nádvoří o vý-
měře 251 m2 včetně stavby – jiná stavba bez č.p. a 
č.ev. na tomto pozemku a na pozemku st. p.č. 198 
v k.ú. Rančířov 

p.č. 172/17 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
515 m2 včetně stavby – jiná stavba bez č.p. a č.ev. 
na tomto pozemku
p.č. 172/18 – zastavěná plocha a nádvoří o výmě-
ře 927 m2 včetně stavby – jiná stavba bez č.p. a č.
ev. na tomto pozemku

p.č. 172/19 – zastavěná plocha a nádvoří o výmě-
ře 550 m2 včetně stavby - jiná stavba bez č.p. a č.ev. 
na tomto pozemku

p.č. 172/20 – zastavěná plocha a nádvoří o výmě-
ře 801 m2 včetně stavby - jiná stavba bez č.p. a č.ev. 
na tomto pozemku

p.č. 172/21 – zastavěná plocha a nádvoří o výmě-
ře 801 m2 včetně stavby - jiná stavba bez č.p. a č.ev. 
na tomto pozemku



STRANA 38 Kultura NJR – ŘÍJEN 2014

Výstavy

do 3. 10. 
CHVÁLA PLAKÁTU
Výstava v galerii 
V suterénu HDJ 

do 16. 10.
OBORA 
Výstava prací studentů Střední 

uměleckoprůmyslové školy Jihlava 
– Helenín

OGV, Masarykovo nám. 24

do 16. 10. 
O SVĚTLONOŠI. Lucie Ferli-

ková 
Přestože autorčino pojetí tvorby 

je velmi osobní, mnohdy stojící 
na zážitcích z regresivní psychote-
rapie, sleduje symboliku, která je 
kolektivní a může předat obecně 
platná sdělení o prožívání ženských 
archetypů, vztahu ženy k muži 
a k lásce a citu. 

OGV, Galerie Alternativa, budo-
va Komenského 10

do 19. 10. 
HRA DY ČESKO – RA KOUS-

KÉHO POMEZÍ V UMĚNÍ
Výstava představí obrazy z po-

sledních tří staletí zachycující 
fortifi kační architekturu česko-
rakouského pomezí. Projekt je 
připravován ve spolupráci se zem-
ským muzeem v dolnorakouském 
St. Pöltenu. 

OGV, Masarykovo nám. 24

do 19. 10.
DOTEKY INSPIRA CE
Průřez tvorbou Ctirada Drdackého.
Kavárna Muzeum, Masarykovo 

nám. 55

do 19. 10. 
Kamil Rydlo: ŽENY, VĚČNÉ 

MÚZY
Výstava obrazů.
Café Etage, Masarykovo nám. 39

do 27. 10. 
„VYSOČINO, KRA JI NÁŠ“
Výstava fotografi í Daniely Švan-

dové.
Galerie Umění s handicapem, Jih-

lavské terasy, Havlíčkova 30

do 31. 10. 
VÝSTAVA PRA CÍ KLIENTŮ 

DENNÍHO A TÝDENNÍHO 
STACIONÁŘE JIHLAVA

Přízemí knihovny. Vernisáž 10. 
října v 15.00, přednáškový sál 
knihovny.

Městská knihovna

do 31. 10. 
MILOSLAV NOVÁČEK – 

GRA FIKA 
Minigalerie Trifoil, grafi cké papí-

ry, Husova 10

do 15. 11.
Milan Macháček: VÝSTAVA 

FOTOGRA FIÍ
Kavárna Dena, Fibichova 28

do 15. 11. 
MAHLEROVI SOUČASNÍCI
Vzájemné umělecké inspirace od 

konce 18. do konce 20. století.
Výstava obrazů ze soukromých 

sbírek a sbírky Městského muzea 
ve Skutči se snaží napodobit roz-
manitost motivů a uměleckých in-
spirací, ke kterým se Gustav Ma-
hler rád obracel. Stejně jako jeho 
hudba je rozmanitá i skladba vy-
stavených autorů. K vidění budou 
ukázky děl českých malířů jako 
Mikuláš Aleš, Antonín Chitt ussi, 
František Kaván, Jaroslav Panuš-
ka i evropských autorů. Mezi nimi 
například Friedrich von Amerling, 
Jacob Alt či Eugene de Blaas.

Dům Gustava Mahlera, Znojem-
ská 4

do 17. 11. 
POHŘBÍVÁNÍ A HŘBITOVY 

V HISTORII JIHLAVY
Výstava mapující významná 

místa, pohřební rity a náhrobní ka-
meny odkryté při archeologickém 
výzkumu v kostele sv. Jakuba. 

MVJ, Masarykovo nám. 57/58

do 17. 11. 
Jánuš Kubíček: DEKA LKY
Prezentace tvorby Jánuše Kubíč-

ka, malíře a grafi ka, klasika českého 
moderního malířství druhé polovi-
ny 20. století.

MVJ, Masarykovo nám. 57/58

do 17. 11. 
S MEČEM A ŠTÍTEM. 
Vojenství středověku na Česko-

moravské vrchovině. Výstava se-
známí návštěvníky s vojenskou 
historií nejen Českomoravské Vr-
choviny v období středověku (12. 
– 14. století).

MVJ, Masarykovo nám. 57/58

do 30. 11. 
TAJUPLNÉ KRA JINY – Mak-

rokosmos a mikrokosmos
Makrokosmos (vesmírné objek-

ty) a mikrokosmos (např. rozsiv-
ky) prezentují autorské fotografi e 
Ing. Karla Daňka.

MVJ, Masarykovo nám. 57/58

říjen 
PŘEHLÍDKA  GRA FIKY Z NA-

ŠEHO DEPOZITU
M+K galerie, Čajkovského 33

říjen 
ZVINO VA AFRICA 
Prodejní výstava originálních dře-

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

tongo – areál.

říjen 
VÝSTAVA FOTOGRA FIÍ ING. 

KA RLA ŽENÍŠKA 
Zoo Jihlava – výstavní místnost 

v areálu hlavního vstupu.
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10

říjen 
VÝSTAVA VÝTVARNÝCH 

PRA CÍ pacientů Psychiatrické 
nemocnice Jihlava

Bez obav, Výtvarná dílna a pro-
dejní galerie Denního a týdenního 
stacionáře Jihlava, Husova 16

říjen 
THE TAP TAP NAČERNO – 

turné černého humoru 2014
DNK – foyer a Violka.
Divadlo Na Kopečku, Psychiat-

rická nemocnice, Brněnská 54

říjen 
DVA POHLEDY NA VYSOČI-

NU 
František Sarna – oleje, Bohumila 

Sarnová Horková – oleje.
Prodejní výstava. 
Potraviny Kočina, Jana Masaryka 18

2. 10. – 31. 10. 
10 LET.EU
Výstava fotografi í 10 let České re-

publiky v Evropské unii.
Desáté výročí vstupu České repub-

liky do Evropské unie připomíná vý-
stava unikátních velkoformátových 
fotografi í ČTK pod širým nebem, 
kterou pořádá Zastoupení Evropské 
komise v ČR. Výstava představuje 
unikátní velkoformátové fotografi e 
z databáze České tiskové kanceláře, 
které zachycují období od vstupu 
České republiky dne 1. května 2004 
do současnosti. Fotografi e nabízejí 
vzácný pohled na desetileté působe-
ní ČR v Evropské unii a představu-
jí důležité milníky našeho členství 
a evropského integračního procesu. 
htt p://10let.eu/program

Parkán u Brány Matky Boží, ulice 
Matky Boží

4. 10. – 20. 11. 
„NUTKA VÝ OBRA Z“
Výstava tapiserií studentů SUPŠ 

textilní. 
V galerii V suterénu HDJ.
Galerie Horácké divadlo Jihlava, 

Komenského 22 

4. 10. – 30. 11. 
BORŮVKY – výstava obrazů 

Petra Vlacha
Zahájení výstavy 3. 10. 2014 

v 17.00 hodin. Úvodní slovo Jan Do-
čekal.

Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

13. 10. – 28. 10. 
OBRA ZY RODIČOVSTVÍ 
Interaktivní výstava v kostele sv. 

Kříže. 
Výstava ukazuje hodnotu rodi-

čovství z pohledu biologické pod-
staty mateřství a otcovství. Určena 
dětem i dospělým.

Kostel Povýšení sv. Kříže, Křížo-
vá ul.

21. 10. – 30. 11. 
PAMÍRSKÁ ZASTAVENÍ
Fotograf a cestovatel Alfred Krze-

mieň představí své autorské foto-
grafi e.

Kavárna Muzeum, Masarykovo 
nám. 55

23. 10. – 9. 11. 
FESTIVAL IDENTITY 
Výstava festivalových plakátů, 

která je jedním z výstupů projektu 
Festival Identity, který je připravo-
ván v rámci Mezinárodního festiva-
lu dokumentárních fi lmů Ji.hlava.

OGV, Masarykovo nám. 24

23. 10. – 28. 10. 
18. MEZINÁRODNÍ FESTI-

VAL DOKUMENTÁRNÍCH 
FILMŮ JI.HLAVA 

Mezinárodní festival dokumentár-
ních fi lmů Ji.hlava je slavností autor-
ského dokumentárního fi lmu a nej-
větší událostí svého druhu ve střední 
a východní Evropě. OGV pro potře-
by festivalu poskytuje prostor pro 
provoz Festivalového centra a pro 
výstavu festivalových plakátů.

OGV, Komenského 10

Městská knihovna

1. 10. – 31. 10. 
VÝSTAVA PRA CÍ KLIENTŮ 

DENNÍHO A TÝDENNÍHO 
STACIONÁŘE JIHLAVA

Přízemí knihovny. Vernisáž 10. 
října v 15.00, přednáškový sál 
knihovny.

2. 10. 17.00
„SEZÓNNÍ SUROVINY PRO 

ZDRA VÉ TĚLO A DUŠI“
Přednáška z cyklu Praktická Ajur-

véda s Ivou Georgievovou
Vstupné 70 Kč. 

6. – 12. 10. 
14. TÝDEN KNIHOVEN

Program Městské knihovny Ji-
hlava:

Čtenářská amnestie, burza vy-
řazených časopisů, vydání sbor-
níku příspěvků k 120. výročí za-
ložení České veřejné knihovny 
v Jihlavě.

Středa 8. října 
v 18.00 – poslechový pořad  
s hudebním publicistou
Jiřím Černým na téma „Pavel  
Bobek“

Pátek 10. října:
Registrace zdarma (platí pro  
nové a skončené registrace)



Workshop s komisařem Vr- 
ťapkou (zadáno pro ZŠ)
15.00 vernisáž k výstavě prací  
klientů Denního a týdenního
stacionáře Jihlava 
Anketa „Kde, kdy a jak knihu  
nejraději čtu“ – možnost za-
pojení
se v knihovně a na Facebook  
stránkách knihovny
Velké říjnové společné čtení  
s herci Horáckého divadla
(rezervováno pro ZŠ) 
Výstavka literatury a zajíma- 
vostí k výročí 1. světové války
Pobočka Bedřichov: 
Burza vyřazených časopisů,  
soutěž pro děti „Pohádko-
vé hrátky“ (listy se zadáním 
k dispozici od 6.10, termín 
odevzdání do 28.11.)

Pobočka Horní Kosov:
Od 10. 10. etapové Velké říjnové 

společné čtení ,,Čteme v polštářích“

8. 10. 18.00 
„PAVEL BOBEK“
Poslechový pořad s hudebním 

publicistou Jiřím Černým. 

16. 10. 17.00 
„PODVEČER S AFRIKOU“
Autorské čtení z románů z afric-

kého prostředí, autorka Hana Hin-
dráková.

23. 10. 17.00 
„VZTAHY, KTERÉ ŽIJEME – 

co dělat, když chybí láska a po-
rozumění“

Přednáška z cyklu Praktická Ajur-
véda s Ivou Georgievovou.

Vstupné 70 Kč.

24. – 27. 10. 16.00 
„DISKUZNÍ TOVÁRNA“
Doprovodný program Meziná-

rodního festivalu dokumentárních 
fi lmů.

Série debat osobností českého 
veřejného života nad aktuálními 
problémy evropské společnosti 
(ekonomická krize v EU, multikul-
turalismus a jeho budoucnost, rus-
ko-ukrajinský konfl ikt a jeho impli-
kace pro Evropskou unii, projekt 
neliberálního státu Viktora Orbána 
a vzestup neliberální demokracie 
v Evropě)

Mezi řečníky se objeví Roman 
Joch, Matyáš Zrno, Jaromír Štětina 
a mnozí další.

Horácké divadlo
Komenského 22
VELKÁ SCÉNA

1. 10. 19.00 
V. Vančura: Rozmarné léto
Jevištní adaptace novely plné po-

ezie, lásky a kouzel.
V liduprázdných říčních lázních 

na břehu řeky Orše se denně během 
jednoho léta setkávají tři přátelé: 
majitel lázní Antonín Důra, major 
ve výslužbě Hugo a sečtělý abbé 
Roch. Počasí je nestálé, často po-
prchává, a tak má pan Důra nouzi 
o zákazníky. Většinu času, tudíž 
tráví se svými přáteli v rozmluvách 
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a rozjímání nad smyslem existence, 
krásou a věrností žen a nepostižitel-
nosti rozmarů letního počasí. Roz-
ruch do jejich životů i celého měs-
tečka pak vnese příchod potulného 
kouzelníka Arnoštka a jeho půvab-
né schovanky Anny…

mimo předpl.

2. 10. 19.00 
P. Stone – J. Styne – B. Merrill: 

Někdo to rád horké
Muzikálová gangsterka.
Příběh plný komických situací 

a vtipných dialogů začíná ve chví-
li, kdy se dva nezaměstnaní muzi-
kanti nedopatřením stanou svědky 
vyřizování účtů dvou mafi ánských 
gangů. Aby unikli pronásledo-
vání, odjedou s dívčí kapelou na 
Floridu – jak jinak než převlečeni 
za dívky. Rozjíždí se kolotoč plný 
bláznivých situací – obzvláště když 
se Joe zamiluje do dráždivé, i když 
poněkud naivní zpěvačky Sugar, 
která čeká na svého vysněného mi-
lionáře, a naopak se jeden skutečný 
milionář zamiluje do Dafne, aniž 
by tušil, že Dafne je ve skutečnosti 
převlečený muž…

T /1/

4. 10. 19.00
Alois a Vilém Mrštíkové: Ma-

ryša
Drama. Premiéra.
Vrcholná hra českého realismu, 

strhující drama Maryši, které její 
vlastní rodina a společenské kon-
vence zničily život. Tato dnes již 
národní klasika oslovuje i dnešní-
ho člověka svým příběhem vztahu 
rodičů a dětí, poslušnosti a práva 
na vlastní život, prosazení své 
vlastní individuality – v konfron-
taci „obecně přijímaných“ pravidel 
a norem.

P /2/

7. 10. 17.00 
Alois a Vilém Mrštíkové: Ma-

ryša 
M /1/

8. 10. 17.00 
W. Shakespeare: Hamlet
Tragédie.
Na ponurých, vichry bičovaných 

hradbách dánského Elsinoru se 
nad ránem zjevuje princi Hamleto-
vi duch jeho zesnulého otce a vyzý-
vá ho k pomstě zákeřné královraž-
dy. Od této chvíle se princ pokouší 
srovnat s novou skutečností, a sice 
že strýc Claudius je ve skutečnosti 
nejspíš vrahem, že ani matka není 
bez viny a všichni okolo jen lhos-
tejně přihlížejí… 

mimo předpl.

9. 10. 19.00 
Alois a Vilém Mrštíkové: Ma-

ryša 
L /1/

10. 10. 19.00 
P. Stone – J. Styne – B. Merrill: 

Někdo to rád horké 
K /1/

13. 10. 10.00 
J. Ondra – B. Němcová: Bajaja, 

pěšák snů

Pohádka.
Klasická pohádka v dramatiza-

ci režiséra Jiřího Ondry o princi, 
který se vypraví do světa a jako 
němý sluha Bajaja si dokáže zís-
kat srdce princezny i utkat se 
s drakem… Pohádka o hrdinství 
bez velkých gest a slov, o tom, že 
i všemi vysmívaný a opovrhovaný 
outsider může být „velký člověk“ 
– velký duchem a srdcem, ne svým 
postavením a mocí. Jen přátelství, 
láska a pokora mohou být klíčem 
k vítězství a pravý hrdina se neo-
hání zbůhdarma mečem, ale přede-
vším musí překonat sám sebe. Ba-
jaja v sobě nese poselství, že záleží 
na člověku samém, k jakému cíli 
ho jeho cesta dovede. 

mimo předpl.

14. 10. 17.00 
Alois a Vilém Mrštíkové: Ma-

ryša
Š /1/

15. 10. 19.00 
P. Stone – J. Styne – B. Merrill: 

Někdo to rád horké 
KV/1/

16. 10. 17.00 
J. Stein – J. Bock – S. Harnick: 

Šumař na střeše
Muzikál.
Světoznámý americký muzi-

kál, který patří k nejslavnějším 
a mnohokrát oceněným muziká-
lům divadelní historie, přibližuje 
dramatický osud jednoho ukrajin-
ského městečka na počátku 20. sto-
letí. Svérázným hrdinou je mlékař 
Tovje, obdařený pěti dcerami a ráz-
nou manželkou, díky jehož osobi-
tému humoru přerůstá děj v neo-
kázalou oslavu lidské soudržnosti. 
Je to muzikálový příběh o štěstí, 
lásce, tradicích, schopnosti a bo-
lesti spojené s porušením léta zaži-
tých zvyklostí a také o paralelně se 
odehrávajících tragických událos-
tech předrevolučního období.

mimo předpl.

18. 10. 19.00
P. Stone – J. Styne – B. Merrill: 

Někdo to rád horké
mimo předpl.

21. 10. 19.00
P. Stone – J. Styne – B. Merrill: 

Někdo to rád horké
H /1/

22. 10. 17.00 
V. Vančura: Rozmarné léto
mimo předpl.

23. 10. 19.00
Předání nejvyššího ocenění
zadáno

24. 10. 19.00 
P. Stone – J. Styne – B. Merrill: 

Někdo to rád horké
C /1/

25. 10. 19.00 
Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša
B /1/

27. 10. 19.00 
Alois a Vilém Mrštíkové: Mary-

ša A /2/

29. 10. 19.00
Alois a Vilém Mrštíkové: Ma-

ryša 
D /1/

30. 10. 19.00 
P. Stone – J. Styne – B. Merrill: 

Někdo to rád horké
U /1

31. 10. 19.00
Alois a Vilém Mrštíkové: Ma-

ryša
R /1/

MALÁ SCÉNA 

3. 10. 17.00 
U. Hub: Tučňáci na arše
Komedie pro teenagery.
Usměvavý, ale i poučný a také 

biblický příběh o třech tučňácích, 
kteří přežijí potopu světa. Jak to 
udělají a zda jim v tom pomůže 
Bůh, se dozvíte z představení ur-
čeného všem věkovým kategoriím, 
zejména pak teenagerům. 

mimo předpl.

11. 10. 19.30
P. Vogel: Nejstarší řemeslo
Do 15 let nevhodné!
Tragikomedie o ženách, kterým 

nezbývá než dřít do roztrhání těla. 
V úvodu hry zastihneme pětici sta-
rých žen kdesi v New Yorku, kde 
se přes polední pauzu sluní na la-
vičkách v parku. Stařenky probí-
rají témata přiměřená jejich věku 
a duševnímu rozpoložení, ale zvol-
na v nás začíná sílit podezření, že 
titul Nejstarší řemeslo, ač je to na 
první pohled vyloučeno, se vztahu-
je právě k nim… 

mimo předpl.

17.10 19.00 
Vyhlášení výsledků divácké an-

kety

HORÁC 2013-2014 
(22. ročník) 

mimo předpl.

20.10. 9.00 a 10.30 
V. Peška: O perníkové chaloup-

ce aneb Jenom jako
Dramatizace klasické pohádky, je-

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

mimo předpl.

Divadlo Na Kopečku
Brněnská 54

2. 10. 8.30 a 10.00 
HRNEČKU VAŘ 
Představení pro MŠ pořádá 

a hraje DS NaKop Tyjátr Jihlava. 

16. 10. 15.00 
ZÁVISLOSTI A JEJICH LÉČBA
Beseda pro seniory s prim. 

MUDr. Janou Bartesovou. 
Pořádá o. s. Nebojte se policie  

23. 10. 19.00 
MONGOLSKO



Digitální diashow Martina 
Loewa.

26. 10. 18.00 
Karel Poláček: MUŽI V OF-

SAJDU 
Divadelní představení nejen pro 

pacienty hraje DS Stonařov.

DIOD
 Tyršova 12

1. 10. 19.30 
DESET DEK(K)A TANCE – 

DEKKA DANCERS
Tanec.
SIDE EFFECTS, ULTIMO, NE-

DOKONČENÝ KUS, KILL DE 
BILL 

Komponovaný večer v podání ta-
nečníků a choreografů ND v Praze. 

3. 10. 19.30 
FAiTH – Tantehorse
Tanec.
Když je víra v umění silnější než 

v život, Miřenka Čechová a Andrea 
Miltnerová v tanečně-výtvarném 
představení o ztrátě víry v umění, 
jež nahradilo život, o nemožnosti 
přestat a nemožnosti zůstat. 

5. 10. 16.00 
TANČÍČEK ADUŠIADÁŠI + 

žonglérská dílna – Divadlo Kufr
Pohádka. 
Pohybově – žonglérská klauniáda 

vhodná pro děti i dospělé Tančíček 
„Adušiadáši” je non-verbální před-
stavení dvou rozpustilých holek – 
Aduši a Dáši. 

10. 10. 19.30 
HUKOT 4 (a půl) – De Facto 

Mimo
činohra, komedie

15. 10. 17.00 
KA M KRÁČÍŠ, JIHLAVO?
Diskuze
Povolební diskuze s lídry poli-

tických stran a hnutí, jejichž kan-
didáti získali zastupitelský man-
dát v komunálních volbách. Kdo 
se stane primátorem? Jaká vznik-
ne koalice a jaké bude mít cíle? 
Co se stane s tématy předvolební 
kampaně a jak se na věc dívají klí-
čový zaměstnavatelé z regionu? 
Přijďte se zajímat o svoji budouc-
nost. Moderuje: Bedřich Musil.

19. 10. 16.00 
VELKÁ HASIČSKÁ POHÁD-

KA  – De Facto Mimo
Pohádka o tom, že nemusí hořet, 

co je potřeba uhasit a není lehké 
znovu zapálit, co bylo jednou uha-
šeno. 

22. 10. 19.30 
MRA KY – Handa Gote
činohra
Jak naši předkové ovlivnili naše 

životy?
Co nám řekli a co zamlčeli?
Co z jejich životních osudů se 

opakuje i v těch našich?

23. – 28. 10. 
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL 

DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ

STRANA 42 Kultura NJR – ŘÍJEN 2014

29. 10. 19.30 
U ZDI – Continuo
Pohyb
Kompozice volných asociací na 

téma zdi se spojila v pohybové 
a výtvarné pouliční představení 
Divadla Continuo. 

DKD JEŽEK 
Jarní 22 (areál MŠ)

4. 10. 10.00 
BUNKR PLNÝ HER   
Zábavné písničkové představe-

ní se soutěžemi o ceny pro malé 
i velké diváky. 

11. 10. 10.00 
CIRKUS V DIVADLE 
O tom, co všechno můžete zažít 

v cirkuse.

18. 10. 10.00 
POPLETENÉ POHÁDKY
Písničky z pohádek, soutěže a po-

hádka.   

25. 10. 10.00 
COuNTRY JeŽEK ShOw   
Veselé představení v country 

stylu, kostýmy vítány.   

Dům kultury
Tolstého 2

2. 10. 15.00 
KULTURNÍ POŘAD K MEZI-

NÁRODNÍMU DNI SENIORŮ 
2014

Od 15.00 hodin v Domě kultu-
ry. Zahájení – operní pěvec Jakub 
Pustina. 

Bohatý zábavný program s hud-
bou Otíňankou.

Bez vstupného. 

5. 10. 19.00 
Patrik Hartl: HLAVA V PÍSKU
Komedie o milostném příběhu, 

který dojal celé Maďarsko. Jan Po-
tměšil a Ivana Chýlková se před-
staví v jedinečných komediálních 
rolích, které jim byly napsány 
přímo „na tělo“.

Vstupné 360 Kč. Divadelní sál 
DKO.

10. 10. 20.00 
TANČÍRNA PETRA  PÍŠI
Tradiční Tančírna v Jihlavě letos 

přivítá vzácného hosta – LAĎU 
KERNDLA.

Vstupné 299 Kč. Společenský sál 
DKO.

14. 10. 19.30 
ESTER KOČIČKOVÁ & LU-

BOMÍR NOHAVICA
Populární moderátorka, textařka 

a šansoniérka se představí jihlav-
ským posluchačům na Malé scéně za 
klavírního doprovodu svého kolegy 
Lubomíra Nohavici, který je zároveň 
autorem hudby k jejím písním. 

Vstupné: v předprodeji 170 Kč, 
na místě 190 Kč. Malá scéna DKO.

17. 10. 19.00 
Petr Iljič Čajkovskij: LABUTÍ 

JEZERO

Nesmrtelný příběh o lásce prince 
Siegfrieda a něžné princezny Odet-
ty, kterou zlý Rudovous proměnil 
v labuť. Špičková technika tanečníků, 
velkolepé kostýmy i výpravná scéna 
vtáhnou diváka do pohádkové říše.

Vstupné: 480, 420, 360 Kč.

19. 10. 19.00 
Filharmonie G. Mahlera: KON-

CERT TŘÍ TENORŮ
ÚČINKUJÍ: Filharmonie G. Ma-

hlera, Jiří Jakeš – dirigent
Ondřej Socha – tenor, Tomáš 

Kořínek – tenor, Martin Šrejma – 
tenor – sólisti Státní opery Praha 
a dalších světových operních scén.

Divadelní sál DKO.

30. 10. 19.00 
Georges Bizet: CARMEN
Geniální zhudebnění původního 

příběhu Prospera Mériméa o di-
voké cikánce Carmen, jejíž lásku 
nikdy nikdo nezíská natrvalo. 

Vstupné 260 Kč. Divadelní sál 
DKO.

Centrum pro rodinu 

 Vysočina
Chlumova 3 

do 3. 10. 
TOULKY JIHLAVSKOU MI-

NULOSTÍ 
tentokrát v kostele Nanebevzetí 

Panny Marie.
Program, který je určen pro děti 

navštěvující MŠ a 1. stupeň ZŠ, 
bude probíhat od 22. září do 3. 
října 2014.

13. 10. – 28. 10. 
OBRA ZY RODIČOVSTVÍ 
Interaktivní výstava v kostele sv. 

Kříže. 
Výstava ukazuje hodnotu rodi-

čovství z pohledu biologické pod-
staty mateřství a otcovství. Určena 
dětem i dospělým.

Dům dětí a mládeže
Brněnská 29 

18. 10. 13.30 
DRA KIÁDA S DDM JI 2014
21. ročník tradiční létací soutěže. 

Od 13.30 hod. ukázky létání letec-
kých modelářů, příprava draků-
prezence do 14.30 hod. na letišti 
Jihlava – Henčov. 

Startovné 40,- za každého draka. 
Netradiční disciplíny pro děti a do-
spělé, možno si opéci i špekáčky na 
ohníčku.

Informace na www.ddmjihlava.cz 
nebo na melounova@ddmjihlava.cz.

27. 10. 9.00 
FLORBALOVÝ TURNAJ 

TROJIC
Od 9:00 hodin v tělocvičně 

DDM JI, Brněnská 29. Tříčlenná 
družstva v kategoriích mladší - do 
11 let a starší do 15ti let. Možno 
přinést vlastní výstroj.

Startovné 30,- za člena, přezutí.

Nutno se přihlásit do 23. 10. na 
DDM JI nebo na rychetsky@ddm-
jihlava.cz.

29. 10. 9.00 
DDM JIHLAVA CUP 2014
Turnaj ve stolním tenisu pro ne-

registrované kluky a holky.
Od 9:00 hodin v hale SK JI-stolní 

tenis (pod autobusovým nádražím, 
ul. K. Světlé).

Kategorie: mladší do 11ti let; 
starší do 16ti let.

Startovné 40,-, nutno přezutí 
a vlastní pálku.

Informace na www.ddmjihlava.cz 
nebo napravnik@ddmjihlava.cz.

Zacheus, 

 klub pro volný čas
Komenského 20 

3. 10. 18.00 
JI.NA.KUK 
Vernisáž hromadné výstavy ama-

térských výtvarníků.

21. 10. 18.00 
JAN ŽIŽKA  Z TROCNOVA 

– ZACHRÁNCE NEBO LOU-
PEŽNÍK?

Přednáška s možnou diskuzí (F. 
Tichý).  

26. 10. 15.00 
FRA NTIŠEK Z ASSISI A SE-

STRA  KLÁRA 
Loutkohraní mládeže z farnosti 

od Matky Boží.

13. – 28. 10. 
OBRA ZY RODIČOVSTVÍ
Výstava v kostele sv. Kříže. 

Senior Point
Žižkova 57, budova D

1. 10. 15.00 
Ing. Peter Gajdoštin: „POD-

ZIM A NOVÉ JARO NA ZELE-
NINOVÉ ZAHRA DĚ“

15. 10. 15.00 
MUDr. Jaroslav Točík: „CIVI-

LIZAČNÍ NEMOCI“

29. 10. 15.00 
Th Mgr. Milan Klapetek: 

„UMĚNÍ SPOLEČENSKÉ KON-
VERZACE A ZÁBAVY“

Centrum 

 multikulturního 

 vzdělávání
Masarykovo nám. 34

8. 10. 17.00 
Mgr. Petr Štěpán: ROMÁNSKÉ 

UMĚNÍ 

15. 10. 17.00 
Mgr. Petr Štěpán: JAROSLAV 

RÖSSLER
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22. 10. 17.00 
Jaroslava Melicharová: TAJUPL-

NÁ PERSIE – přednáška o Iránu 

29. 10. 17.00 
Radim Fiedler, DiS.: TANZÁ-

NIE 

KINO DUKLA
Jana Masaryka 20

1. 10. v 17.00 a 5. 10. v 19.30
Kouzlo měsíčního svitu
Drama, Romantika / USA / 

109min / titulky / 90,- / 12+
Děj se odehrává ve 20tých le-

tech minulého století ve Francii. 
Mladý Angličan přijde do oblasti 
Cote d‘Azur odhalit podvodníky. 
Do cesty se mu připlete tajemná 
a krásná podvodnice, do které se 
„detektiv“ bezhlavě zamiluje.

Režie: W. Allen / Hrají: Emma 
Stone, Colin Firth, Marcia Gay 
Harden

1. 10. v 17:30, 4. 10. v 19:30 
a 6., 11. 10. v 17:00

Výchozí bod
Sci-Fi / USA / 107min / titulky / 

110,-
Oční duhovka je jedinečným 

znakem každého člověka, je ne-
zaměnitelná a nepřenositelná, 
stejně jako otisk prstu. Existují 
systémy, které umí pomocí dva-
náctimístných kódů rozpoznávat 
tuto jedinečnost a využívají se při 
identifikaci jednotlivých osob. 
Na letištích, v porodnicích... Ale 
co když je to jinak?

Režie: M. Cahill / Hrají: Michael 
Pitt , Brit Marling, Astrid Bergès-
Frisbey

1. a 7. 10. v 19:30
Dřív než půjdu spát
Mysteriózní, Th riller / USA, 

Velká Británie, Francie, Švédsko / 
92min / titulky / 110,- / 15+

Vzpomínky: právě ty defi nují, 
kým jsme. Bez paměti člověk pře-
stává existovat. A právě takto žije 
Christine, která po autonehodě 
ztrácí paměť pokaždé, když večer 
usne. Každý nový den je tak pro 
ni první a zároveň poslední. Její 
manžel Ben jí každé ráno trpělivě 
vypráví její vlastní život a obětavě 
se o ni stará.

Režie: R. Joffe / Hrají: Nico-
le Kidman, Colin Firth, Mark 
Strong

1. 10. ve 20:00, 3. 10. v 19:30, 
4. 10. v 15:00 a 8. 10. v 17:30

Labyrint: Útěk
Akční, Sci-Fi / USA / 114min / 

titulky / 110,- / 12+
Podzemní výtah Th omase vyve-

zl na louku obklopenou vysokými 
zdmi. Vůbec na nic si nepamatuje, 

dokonce si zpočátku nevzpomí-
ná ani na vlastní jméno. Hned po 
příjezdu jej přivítá skupina dalších 
mladíků, které již dříve potkal stej-
ný osud..

Režie: W. Ball / Hrají: Dylan 
O’Brien, Kaya Scodelario, Th omas 
Brodie-Sangster

2. 10. v 17:00
O koních a lidech
Romantická komedie / Itálie, Ně-

mecko / 81min / titulky / 100,- / 
12+

Kolbeinn miluje Solveig a Solveig 
miluje Kolbeinna, ale Kolbeinn 
miluji svoji prvotřídní klisnu, mi-
láčka Gránu. Grána je však posed-
lá hřebcem Brúnnem. Vernhardur 
miluje vodku a kůň Jarpur miluje 
Vernhardura, svého pána. Grimur 
má vášeň pro starou koňskou do-
pravu, ale Egill obdivuje jiskřivé 
elektrické ploty. Přichází jaro a celá 
místní komunita sleduje tento pří-
běh.

Režie: B. Erlingsson / Hrají: In-
gvar Eggert Sigurðsson, Charlott e 
Bøving, Steinn Ármann

2., 6. a 20. 10. v 17:30, 4. a 12. 
10. v 15:30 a 5. 10. v 15:00

7 trpaslíků
Animovaný / Německo / 88min 

/ PREMIÉRA , dabing / 
Bobo, nejmladší ze sedmi trpas-

líků nešťastnou náhodou píchnul 
princeznu Růženku do prstu, než 
hodiny na oslavě jejích 18. naro-
zenin odbily půlnoc. Tak naplnil 
kletbu zlé čarodějnice Dellamorty. 
Touto drobností totiž poslal celé 
království do staletí trvajícího spán-
ku. On i jeho šest kamarádů musí 
stůj co stůj chybu napravit. Ale jak? 
Přece polibkem z pravé lásky!

Režie: H. Siepermann / Mluví: 
Josef Vágner, Zdeněk Maryška, Jan 
Maxián

2. 10. v 19:30
Fakjů pane učiteli
Komedie / Německo / 118min / 

dabing / 100,- / 12+
Zeki Müller nemá na vybranou. 

Někdo totiž postavil školní tělocvič-
nu přímo nad jeho „úsporami“. Tedy 

nad místem se zakopanými ukrade-
nými penězi, které tam pro něj ukry-
la jeho přítelkyně. A tak, aby se po 
propuštění z basy dostal ke své kořis-
ti, musí se vydávat za suplujícího uči-
tele na Götheho gymnáziu. 

Režie: B. Dagtekin / Mluví: 
Radek Hoppe, Irena Máchová, 
Viktorie Taberyová

2. – 4. 10. ve 20:00, 5. 10. 
v 17:30 a 10. a 20. 10. v 19:30

Zmizelá
Drama, Th riller / USA / 145min 

/ PREMIÉRA , titulky / 120,- / 
15+

Amy se ztratila v den pátého výro-
čí svatby s Nickem. Vše naznačuje, že 
nezmizela dobrovolně. Zoufalý man-
žel organizuje rozsáhlé pátrací akce 
a snaží se dělat vše možné pro to, aby 
se jeho žena našla. Paralelně s tím 
probíhá policejní vyšetřování, které 
kromě Amy hledá i člověka, jenž má 
její zmizení na svědomí. Všechny 
stopy ale ukazují právě na Nicka.

Režie: D. Fincher / Hrají: Ben 
Affl  eck, Rosamund Pike, Neil

3. a 5. 10. v 17:00
Zůstaň se mnou
Romantický / USA / titulky / 

100,-
Sedmnáctiletá Mia se po vážné au-

tonehodě ocitá v kómatu, její svět 
se právě převrátil vzhůru nohama. 
Měla všechno – báječnou rodinu, 
oddaného přítele a hudební talent. 
Rázem ovšem přichází o vše, co po-
kládala za samozřejmé. Po tragické 
srážce aut zahynou její rodiče i bratr. 
Mia teď klade sama sobě klíčovou 
otázku – má zůstat, či odejít?

Režie: R. J. Cutles / Hrají: Chloë 
Grace Moretz, Mireille Enos, Liana 
Liberato

3. 10. v 17:30, 11. a 18. 10. 
v 15:30, 15. 10. (BABY BIO) a 1. 
11. v 15:00

Tři bratři
Pohádka / ČR / 86min / 110,-, 

později 100,-
Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš 

Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají do 
světa na zkušenou, aby si našli nevěs-
ty a rodiče jim mohli předat hospo-

dářství. Sourozenci při svém putová-
ní vstupují do slavných pohádek, ve 
kterých je čeká mnoho nástrah, ne-
čekaných příhod a snad také láska…

Režie: J. Svěrák / Hrají: Jiří 
Lábus, Zuzana Norisová, David 
Matásek

BABY BIO >>> MAMINKY a TA-
TÍNKOVÉ, vyrazte i vy se svými 
nejmenšími DO KINA! Pro děti 
bude v sále připraven koberec s hrač-
kami a pro vás fi lm. Do sálu si vez-
mete vše, co budete potřebovat a po 
celou dobu projekce bude v sále pří-
tmí. Film poběží se sníženou hlasitos-
tí. Kočárky vám ve foyer POHLÍDÁ-
ME a vy se můžete jít BAVIT. <<<

4. 10. v 17:00
Láska na kari
Romantické drama / USA / 

122min / titulky / 100,- / 12+
Madame Mallory, majitelka vyhlá-

šené restaurace se třpytem Michelin-
ských hvězd se nestačí divit, když se 
do jejího městečka přistěhuje indic-
ká rodina a otevře si restauraci hned 
naproti přes ulici. Schyluje se k sou-
boji dvou odlišných kultur a zcela 
odlišné skladby koření. Dobré jídlo 
ale hory přenáší.

Režie: L. Hallström / Hrají: Helen 
Mirren, Charlott e Le Bon, Rohan 
Chand

4. 10. v 17:30
Díra u Hanušovic
Načernalá komedie / ČR / 

102min / 100,- / 15+
Učitelka němčiny Maruna, toho 

času hospodská, se snad nikdy 
nevdá. Maruně na klidu nepřidá 
ani její panovačná matka, o kte-
rou spolu se sestrou Jarunou peču-
jí. Když navíc Jaruna využívá první 
příležitosti a odjíždí po boku po-
staršího Němce Hanse do Mnicho-
va, zůstává Maruna v „Díře“ s mat-
kou i nápadníky sama. Jednoho dne 
však u Hanušovic dojde k nečekané 
události..

Režie: M. Krobot / Hrají: Tatia-
na Vilhelmová, Ivan Trojan, Jaro-
slav Plesl, Lukáš Latinák, Johanna 
Tesařová, Lenka Krobotová



5. a 14. 10. ve 20:00 a 15. 10. 
v 17:30

Sin City: Ženská, pro kterou 
bych vraždil

Akční / USA / 103min / titulky 
/ 100 / 15+

Je další horká noc. Bezvětrná 
a vyprahlá. Dwight hloubá o tom, 
na kolik způsobů to v životě zvo-
ral a co by dal za to, kdyby dostal 
šanci začít znova s čistým ští-
tem. Vtom mu zavolá jeho osu-
dová žena Ava a požádá ho, aby ji 
ochránil před násilnickým man-
želem. Dwight však netuší, že Ava 
má úplně jiné úmysly.

Režie: R. Rodriguez / Hrají: Jes-
sica Alba, Mickey Rourke, Rosario 
Dawson

6. 10. v 19:30
Strážci Galaxie
MARVEL / Sci-Fi, Komedie / 

USA / 122min / titulky / 80,- / 12+
Na odvážného dobrodruha Pete-

ra Quilla je vypsána vysoká odmě-
na poté, co mocnému padouchovi 
Ronanovi, jež kuje plány na zničení 
galaxie, ukradne před nosem tajem-
ný orb. Aby neúnavnému Ronanovi 
unikl, je Quill nucen spojit síly se 
čtveřicí pozoruhodných hrdinů.

Režie: J. Gunn / Hrají: Chris 
Pratt , Zoe Saldana, Dave Bautista, 
Vin Diesel

6. 10. ve 20:00
Cizí oběd
Drama / Indie / 104min / FIL-

MOVÝ KLUB, titulky / 70,-
Už 120 let posílají ženy v Bomba-

ji svým manželům do práce obědy 
v kastrůlkách prostřednictvím po-
zoruhodné sítě poslíčků. Vědci došli 
k závěru, že na špatnou adresu do-
putuje jen jeden z milionu obědů. 
A právě tento ojedinělý zatoulaný 
oběd svede dohromady osudy dvou 
lidí – půvabné Ily, která žije osaměle 
v domácnosti a marně bojuje o man-
želovu pozornost, a úředníka Saa-
jana, kterému důchod nepříjemně 
klepe na dveře.

Režie: R. Batra / Hrají: Irrfan Khan, 
Nimrat Kaur, Nawazuddin Siddiqui

7. 10. v 17:00
Lepší teď než nikdy
Romantická komedie / USA / 

94min / titulky / 100,- / 12+
Existuje milión důvodů, proč nemít 

rád realitního makléře Orena Litt -
lea, a to je přesně to, co se mu líbí. 
Na každého, kdo mu zkříží cestu, je 
schválně nepříjemný, a nechce nic 
jiného, než prodat poslední dům 
a v klidu a míru odejít do penze.

Režie: R. Reiner / Hrají: Micha-
el Douglas, Diane Keaton, Sterling 
Jerins

7. 10. v 17:30
Dárce
Sci-Fi / USA / 89min / titulky / 

110,- /12+
Jonas vyrůstá v idylickém světě, kde 

existuje pouze štěstí. Lidé neznají 
utrpení, války, násilí, strach ani bolest. 
Základem světa je jednotvárnost: 
stejné domovy, stejné oblečení, stej-
né rodiny. Na okraji společenství žije 
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jediný držitel a strážce všech pravdi-
vých vzpomínek lidstva – Dárce.

Režie: P. Noyce / Hrají: Brenton 
Th waites, Jeff  Bridges, Meryl Streep

7. 10. ve 20:00
Nejhledanější muž
Th riller / USA, Velká Británie, 

Německo / 121min / titulky / 
100,- / 12+ 

V hamburské islámské komunitě 
se jedné noci objeví neznámý muž 
na pokraji smrti. Napůl Čečenec, 
napůl Rus, který má u sebe 500 do-
larů a tajné informace o miliono-
vém kontě v jedné soukromé bance. 
Jeho identita zůstává záhadou – je 
Issa terorista, nebo oběť špinavých 
praktik mezinárodního zločinu?

Režie: A. Corbijn / Hrají: Rachel 
McAdams, Philip Seymour Hoff -
man, Willem Dafoe

8. 10. v 17:00
Letadla 2: Hasiči a záchranáři
Dětský, Dobrodružný / USA / 

84min / dabing / 80,- 
Letadla 2: Hasiči a záchranáři je 

novým komediálně-dobrodružným 
fi lmem o druhých šancích, ve kte-
rém se představuje elitní tým hasič-
ských letadel, jež svůj život zasvětila 
ochraně historického Národního 
parku Písty před lesními požáry.

Režie: B. Gannaway / Mluví: 
Kryštof Hádek, Jaromír Meduna, 
Hana Vágnerová

8. a 21. 10. v 19:30
Odborný dohled nad výcho-

dem slunce
Drama / ČR / 70min / 90,-
Nepotrestané bezpráví přivádí do 

města na severu tři bývalé vězně. 
Kdysi je trápil stejný příslušník stát-
ní bezpečnosti. Teď tady má hospo-
du. Pánové se rozhodnou vzít zákon 
do vlastních rukou, aby zjistili, že 
pro pomstu nemají vlohy.

Režie: P. Göbl / Hrají: Jiří Lábus, 
Jiří Vymětal, Vratislav Brabenec

8. 10. ve 20:00
Chlapectví
Drama / USA / 166min / titulky 

/ 100,-
Chlapectví je výjimečný fi lm. Pří-

běh o dospívání jednoho obyčejné-
ho kluka chtěl režisér Richard Lin-
klater natočit co nejpoctivěji, i proto 
na něm pracoval dvanáct let. Výsled-
kem je snímek, který je neobyčejný 
svou obyčejností a také tím, jak neu-
věřitelně pestrou škálu emocí dokáže 
ze svých diváků vydolovat.

Režie: R. Linklater / Hrají: Ellar 
Coltrane, Lorelei Linklater, Ethan 
Hawke

9., 12., 13. a 16. 10. v 17:00, 11. 
a 29. 10. v 19:30

Divoké historky
Černá komedie / Španělsko, Ar-

gentina / 122min / PREMIÉRA , 
titulky / 100,- / 12+

Šest divokých historek spojuje 
téma drobných i větších nesprave-
dlností a křivd, kterým se člověk 
nemůže bránit, nechce-li překročit 
hranice zákona či dobrých mravů. 
Čeho je ale moc, toho je příliš. 
V různých situacích se hrdinové 

fi lmu dostanou do bodu, kdy už jim 
dojde trpělivost. Vezmou věci do 
svých rukou a s lidskou malostí, by-
rokracií či vypočítavostí si to vyřídí 
s intenzitou rozzuřeného zvířete.

Režie: D. Szifron / Mluví: Rita 
Cortese, Julieta Zylberberg, Erica 
Rivas

9. – 11., 10. v 17:30, 12. 10. 
ve 20:00, 18., 21. 10. a 1. 11. 
v 17:00

Equalizer
Akční, Th riller / USA / 132min / 

titulky / 120,- / 15+
McCall předstíral svou smrt, aby 

mohl začít žít poklidný život v Bos-
tonu. Když kvůli záchraně života 
mladé dívky Teri musí svůj dob-
rovolný odpočinek ukončit, ocitá 
se tváří v tvář extrémně násilným 
gangsterům. Během tohoto zúčto-
vání se v McCallovi znovu probudí 
touha po konání spravedlnosti. 

Režie: A. Fuqua / Hrají: Den-
zel Washington, Marton Csokas, 
Chloë Grace Moretz

9., 12., 13., 17. a 18. 10. a 2. 11. 
v 19:30

Annabelle
Horor / USA / 95min / PREMI-

ÉRA , titulky / 100,- / 15+
John Form našel pro svou nastáva-

jící manželku Miu dokonalý dárek 
– krásnou starou klasickou panenku 
oděnou do sněhobílých svatebních 
šatů. Ale Miina radost z Annabelle 
nemá dlouhého trvání. Jedné hrůz-
né noci vtrhnou do jejich domu 
vyznavači satanského kultu a bru-
tálně napadnou mladý pár. Prolitá 
krev a hrůza nejsou to jediné, co za 
sebou nechávají. 

Režie: J. R. Leonett i / Hrají: 
Annabelle Wallis, Brian Howe

9. – 11., 15. – 16., a 19. 10. ve 
20:00, 12., 13., 17., 18. 10. + 1. 
11. v 17:30

Andělé všedního dne
Komedie, Drama / ČR / 97min / 

PREMIÉRA  / 120,- / 12+
Našimi hrdiny jsou lidé, kteří si 

nechávají život prokluzovat mezi 
prsty. Neměli by. Pro některé 
z nich to totiž dneska večer skončí. 
A proto se v jejich blízkosti objevi-
li andělé. Jejich podoba a názory 
vás asi zaskočí. Ono je to vzájemné. 
Lidskému oku neviditelní strážci 
našich osudů bývají zase pro změnu 
překvapeni překážkami, které sobě 
a jim dobrovolně stavíme do cesty.

Režie: A. Nellis / Hrají: Marián 
Labuda, Vojtěch Dyk, Vladimír 
Javorský, Eliška Křenková, Bolek 
Polívka, Zuzana Bydžovská, Václav 
Neužil, Ondřej Sokol

10. 10. v 17:00
Pošťák Pat
Animovaný / Velká Británie / 

88min / dabing / 100,-
Nejoblíbenější listonoš na světě, 

Pošťák Pat, se chystá do kin v ani-
mované podívané, ve které nechybí 
humor, akce, písničky a také světla 
ramp. Jeho městečko ohrožuje stov-
ka robotů, kteří vypadají jako on. 
Ještě že má Freda, věrného kocoura. 

Režie: M, Disa

11. 10. v 15:00
Jak vycvičit draka 2
Animovaný / USA / 105min / 

dabing / 2D 90,-
Příběh poskočil o pět let do-

předu a z Blpu se stal v mezidobí 
dračí ráj, kde se lidé a draci na-
vzájem respektují a mají se rádi. 
Škyťák však dává přednost osa-
mělým spanilým letům s Bezzub-
kou, během nichž mapují nezná-
má území a objevují nové světy 
a nové draky. Jedno z jejich dob-
rodružství je přivede do těžko 
přístupné ledové jeskyně, která je 
domovem stovky neznámých di-
vokých draků. Taky se zde setkají 
s tajemnou Dračí jezdkyní.

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

12. 10. v 15:00
Stoletý stařík, který vylezl 

z okna a zmizel 
Komedie / Švédsko / 114min / 

titulky / 70,- / 12+
Allanu Karlssonovi je 100 let. 

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

Režie: F. Herngren / Hrají: Ro-
bert Gustafsson, Iwar Wiklander, 
David Wiberg

13. 10. ve 20:00
Následky lásky
Krimi, Romantický / Itálie / 

100min / FILMOVÝ KLUB, titul-
ky / 80,-

Padesátník Titt a vede extrémně 
nudný, extrémně rutinní a extrém-
ně nezáživný život v blíže nespe-
cifi kovaném švýcarském hotelu. 
Jeho každodenní rutinu, stávající 
z několika neměnných úkonů, však 
naruší láska a všechny problémy, 
které z ní vyplývají. Jeho dosavadní 
život bez práce, plný samoty, ticha, 
vykouřených cigaret a prázdných 
skleniček v hotelovém baru se na-
jednou začne měnit..

Režie: P. Sorrentino / Hrají: Toni 
Servillo, Olivia Magnani, Adriano 
Giannini

14. 10. v 17:00 a 19. 10. ve 
14:30

Století Miroslava Zikmunda
Dokument / ČR / 75min / 90,-
Všichni znají dvojici slavných 

cestovatelů – Zikmunda a Han-
zelku. Všichni znají jejich expe-
dice a knihy. Jejich zážitky z cest 
znají miliony lidí na celém světě. 
Legendární dvojici spojuje 111 
tisíc kilometrů cest, 6,5 milionu 
prodaných knih v 11 světových 
jazycích, 4 celovečerní filmy, 
147 dokumentárních a televiz-
ních filmů a přátelství přetrváva-
jící i po smrti. Málokdo ví, že si 
bezmála stoletý M. Zikmund již 
sedmdesát let denně píše deník. 
A nyní odtajnil své celoživotní 
osobní vzpomínky….
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Režie: P. Horký / Hrají: v ar-
chivních materiálech vystupují 
Miroslav Zikmund a Jiří Han-
zelka, Edmund Hillary, Haroun 
Tazijef a neuvěřitelná plejáda 
státníků, lidojedů, válečníků uni-
formovaných i domorodých

14. 10. v 19:30, 15., 20. 10. 
v 17:00

Kmen
Krimi, Drama / Ukrajina, Nizo-

zemí / 130min / beze zvuku i titul-
ků / 110,-

Hluchoněmý teenager Sergey 
nastoupí do specializované inter-
nátní školy. Aby zde „přežil“, stává 
se členem divoké organizace, tzv. 
kmene. Postupně se sžívá s míst-
ním prostředím a přizpůsobuje se 
jeho režimu. Náhodný sex s jed-
nou z kmenových konkubín však 
přeroste v lásku a Sergey tak proti 
své vůli musí porušit všechna ne-
psaná pravidla společenské hierar-
chie kmene.

Režie: M. Slaboshpitsky / Hrají: 
Grigoriy Fesenko, Yana Novikova, 
Rosa Babiy

15. 10. v 19:30
Ranhojič
Dobrodružné drama / Německo 

/ 150min / titulky / 70,- / 12+
Ke slavnému učenci Avicenu při-

jíždí do Persie mladík Rob Cole 
z Evropy, aby se z potulného ran-
hojiče stal skutečným léčitelem. 
Velký problém představuje mla-
díkovo 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

16. a 19. 10. v 17:30, 17., 18. 
a 21. 10. ve 20:00

Drákula: Neznámá legenda
Dobrodružný, Fantasy / USA 

/ 92min / PREMIÉRA , titulky / 
120,- / 12+

Nebál se postavit obrovské přesi-
le. Obětoval se, aby ochránil svou 
rodinu a svůj lid. Stal se legendou, 
která úspěšně zbrzdila turecký 
vpád do Evropy. Přesto ho dnes 
vnímáme především jako jedno 
z největších monster, jaké lidská 
mytologie stvořila.

Režie: G. Shore / Hrají: Luke 
Evans, Dominic Cooper, Sarah 
Gadon

16. 10. v 19:30, 17. a 29. 10. 
v 17:00

Co s láskou
Romantický / USA / 115min / 

PREMIÉRA , titulky / 120,- / 12+
V roce 1984 byli Amanda a Daw-

son spolužáci na střední škole. Po-
cházeli z odlišných sociálních po-
měrů, navzdory tomu mezi nimi 
vznikla přímo osudová láska. Měš-
ťacká společnost jim ji nedopřála. 
Zklamaná Amanda odešla studo-
vat na vysokou školu a Dawsona 
po tragické autonehodě zavřeli do 
vězení. Neviděli se celé čtvrtstoletí, 
dokud se nesetkali na pohřbu spo-
lečného přítele Tucka, který jim 

poskytl útočiště v době, kdy museli 
svou lásku tajit..

Režie: M. Hoff man / Hrají: Mi-
chelle Monaghan, James Marsden

18. 10. v 15:00, 19. 10. v 17:00 
a 21. 10. v 17:30

Dům kouzel
Animovaný, Dětský / Belgie / 

85min / dabing / 100,-
Opuštěný kocourek Bouřka se 

jednoho deštivého dne ukryje v ta-
juplném domě starého kouzelníka, 
kde bydlí také celá řada nevšedních 
bytostí ze světa fantazie. Ale ne 
každý je nadšený příchodem ne-
čekaného hosta. Králík Jack spolu 
s myškou Maggie udělají všechno 
pro to, aby kocourka vyhnali.

Režie: B. Stassen, J. Degruson

19. 10. v 19:30
Magický hlas rebelky
Životopisný dokument / ČR / 

90min / 80,- 
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 archivů.

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

20. 10. ve 20.00
Je muž, který je vysoký, šťastný?
Dokument / Francie / 88min / 

FILMOVÝ KLUB, titulky / 70,- 
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 animo-
vané, Gondryho rukou.

Režie: M. Gondry / Hrají: Mi-
chel Gondry, Noam Chomsky

29. a 31. 10. + 1. 11. ve 20:00, 
30. 10. + 2. 11. v 17:30

Intimity
Romantická komedie / ČR / 

104min / 90,- / 12+
Sedm příběhů o lásce, které se vzá-

jemně prolínají. Zamilované páry 
nám nechávají nahlédnout do svého 
intimního soukromí v okamžiku, 
kdy řeší určitý citový milostný pro-
blém úměrný jejich věku a povaze. 
Všechny příběhy dospějí k řešení, 
které může přinést pozitivní naději 
do budoucnosti. Je to vlastně jeden 
příběh lásky na pozadí času vyměře-
ném pro jeden lidský život.

Režie: I. Macharáček / Hrají: 
Zlata Adamovská, Petr Štěpánek, 
Tomáš Klus

29. a 31. 10. v 17:30, 1. 11. 
v 15:30

Škatuláci
Animovaný, Dětský / USA / 

97min / dabing / 110,- (děti 90,-)
V Sýrečkově není radno vycházet 

po setmění. Z podzemních doupat 
vylézají podivní tvorové zvaní Ška-
tuláci, kteří kradou vše, co jim při-

jde do rukou. Jednou prý dokonce 
ukradli malého kluka! A právě ten-
hle ukradený klučina vám v dob-
rodružném a zábavném vyprávění 
prozradí, že to všechno jsou jen 
bohapusté lži a kecy v kleci.

Režie: A. Stacchi / Hrají: Ben 
Kingsley, Simon Pegg, Elle Fanning

30. 10. a 2. 11. ve 17:00
Mezi náhrobními kameny
Akční / USA / 113min / PRE-

MIÉRA , titulky / 110,- / 12+
Matt  Scudder je bývalý newyor-

ský policista a vyléčený alkoholik, 
který pracuje jako soukromý de-
tektiv bez licence pro ty, kdo z ja-
kýchkoliv důvodů nemůžou jít za 
policií. Jedním z takových je i dro-
gový dealer Kenny, který si detek-
tiva najme, aby našel ty, kdo mu 
unesli a brutálně zavraždili ženu.

Režie: S. Frank / Hrají: Liam Ne-
eson, Ólafur Darri Ólafsson, Ruth 
Wilson

30. 10. – 1. 11. v 19:30
Soudce
Drama / USA / 142min / PRE-

MIÉRA , titulky / 100,-
Robert Downey Jr. hraje ve fi lmu 

právníka Hanka Palmera, který se 
z velkoměsta vrací domů, kde prožil 
dětství a kde je jeho odcizený otec, 
maloměstský soudce, podezřelý ze 
spáchání vraždy. Palmer se rozhod-
ne zjistit pravdu a v průběhu pátrá-
ní obnovuje spojení s rodinou, od 
které před lety odešel.

Režie: D. Dobkin / Hrají: Robert 
Downey Jr., Vera Farmiga, Leigh-
ton Meester

30. 10. a 2. 11. ve 20:00
Mapy ke hvězdám
Drama / USA / 111min / PREMI-

ÉRA , titulky / 110,-
Dr. Stanford Weiss a jeho manželka 

Christina jsou typickými představi-
teli hollywoodské rodinné dynastie. 
Ale rozhodně nejsou typickou rodi-
nou. On je psychoterapeutem peču-
jící o hollywoodské hvězdy a také au-
torem úspěšných motivačních knih, 
které mají jejich čtenářům zajistit více 
dokonalý a šťastný život.

Režie: D. Cronenberg / Hrají: Juli-
anne Moore, Robert Patt inson, Mia 
Wasikowska

AKTUÁLNÍ PROGRA M SLE-
DUJTE NA WEBU KINA 

ZMĚNA V PROGRA MU VY-
HRA ZENA / www.kinodukla.cz / 
www.facebook.com/KinoDukla 

Kluby

Hudební club JEŽEK
Mostecká 10 

3. 10. 21.00 
Robert Hlavatý & Band 

Mr.Hanky
Smíšený pocity

11. 10. 21.00 
APPLE SPOKESMAN

20 let kapely.

17. 10. – 18. 10. 16.00 
GARA GE OF ROCK – VIII. 

ROČNÍK
Ježek Stage

17. 10. 
Basters, Smíšený pocity, Mara-

bu, Hand Grenade, Ocelot.

18. 10. 
Joyners, Krleš, Acheron, Night-

fane, Hairy Groupies, Summer 
in Head.,

24. 10. 21.00 
Punk´s not dead fest

25. 10. 20.00 
SANDONORICO
Symphonic rock skupina.

31. 10. 21.00 
Vyvrhells tour
S.A.S
Inseminačni Stanice
Aft 
P.U.M.

KD – Tunell, velký sál
Mostecká 10 

4. 10. 21.00 
VIGO
Koncert rockové kapely z Jihlav-

ska. Jako host se představí kapela 
Merlin.

17. 10. – 18. 10. 17.00 
GARA GE OF ROCK – VIII. 

ROČNÍK
Tunell Stage:
17. 10. 365, Sotury, Major Major, 

Autobus, Metanoon, Hakmak
18. 10. Belphegora, Deathward, 

Vigo, Lady Kate, Markýz John, Mr. 
Hanky.

Chilli Cafe – bar
Masarykovo nám. 25

8. 10. 20.00 
OKA ZAgig uvádí: cars&trains/

us/ + big pauper/us/ 

SOUL music club
Žižkova 15   

3. 10. 22.00 
LIPSTICK PARTY CHRIS 

BROWN SPECIAL!

4. 10. 21.00 
SODOMA GOMORA  

10. 10. 22.00 
LATINSKÉ RYTMY V SOULU! 

11. 10. 20.00 
BENEFIČNÍ KONCERT PRO 

DOMÁCÍ HOSPIC VYSOČINA 

18. 10. 17.00 
SOULTRA IN + FUNKY WORK-

SHOPS (Wahe & Spy Roby)

24. 10. – 27. 10. 
DOPROVODNÝ PROGRA M 

MEZINÁRODNÍHO FESTI-
VALU DOKUMENTÁRNÍCH 
FILMŮ JI.HLAVA 2014
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31.10. 2014
DEPECHE MODE PARTY 
Po dlouhé době tu máme další at-

mosférickou DM Party pro vyzna-
vače temné nálady! 

Noc plná těch nejzásadnějších hitů, 
klipů a projekcí vám bude hrát DJ 
STRA NGE

Vstup: 60,- 

SOUL MUSIC CLUB 
24. – 27. 10. 2014:

24. 10. 21.00 
KA LLE (post / rock) 
MANON MEURT (shoegaze) 
+ Aft erparty s DJ´s 
25. 10. 21.00  
DEBBI LOVE (crazy / hip  
hop / funk)
KYKLOS GALAKTIKOS (al- 
ternative / hip hop / electro)
+ Aft erparty s DJ´s 

26. 10. 21.00 
MYDY RA BYCAD  
(electroswing)
+ Aft erparty s DJ´s 
27. 10. 21.00  
SAMČO, BRA T DÁŽĎO- 
VIEK (speed-aggro)
JIŘÍ STIVÍN: Sám se svým  
stínem (jazz/solo)
MARTIN TVRDÝ & VÁC- 
LAV HAVELKA  III: U nás 
v garáži (indie/rock)
+ Aft erparty s DJ´s 

Koncerty

5. 10. 18.00 
OZVĚNY FESTIVALU MA-

HLER JIHLAVA 2014
Operní árie a předehry. 
ŠTEFAN MARGITA, Petra Fro-

ese, Filharmonie Hradec Králové
Marek Štilec – dirigent
Koncert je věnovaný památce di-

rigenta Gerda Albrechta a obnově 
rukopisu opery Antonína Dvořáka 
„Alfréd“.

Vstupné 250 Kč, 50% sleva dů-
chodci a studenti.

Předprodej TIC Jihlava, Masary-
kovo nám. 2, tel. 567 167 158

Kostel Povýšení sv. Kříže.

14. 10. 19.00 
JAZZ & Swing do Jihlavy: 

NOCZ
19:00 hod., klubová scéna Rad-

ničního pivovaru. V rámci posled-
ního koncertu z našeho cyklu JAZZ 
& Swing do Jihlavy 2014 se nám na 
klubové scéně Radničního pivova-
ru představí česko-norské uskupení 
NOCZ – NOrway / CZech. 

Přednášky 

2. 10. 17.00 
Klubový večer: ŠKODOVKOU 

NA HRA NICE ČÍNY
Všichni nám říkali: „To nejde, to 

nemůžete zvládnout!“
Přijďte si poslechnout vyprávění 

tří „magorů“, kteří jeli 17.065 km 
napříč střední Asií stařičkou ško-
dovkou, kde se střídali nekonečné 
pláně, sedmitisícové hory pohoří 

Taň-šan, pouště a bez výjimky milí 
a vstřícní lidé. Jiří Folbrecht a Mi-
chal Mázl. Vstupné 40 Kč. Každý 
účastník obdrží drobný dárek. 

Centrum PodPovrch, www.zoo-
jihlava.cz 

2. 10. 17.00 
VOJENSTVÍ DOBY KRÁLOV-

SKÉ – BITVA
Výcvik, taktika, logistika a mož-

nosti vrcholně středověkého vojska 
při polním střetu (13. – 14. století).

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 55, Jihlava.

14. 10. 17.00 
VOJENSTVÍ DOBY KRÁLOV-

SKÉ – OBLÉHÁNÍ
Organizace, taktika a zázemí vr-

cholně středověkého vojska
při obléhání středověkých měst 

a hradů (13.-14. století).
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 55, Jihlava

Ostatní akce

4. 10. 9.00 
DEN ZVÍŘAT
Zvířecí svátek věnujeme letos 

ptáčkům zpěváčkům a zároveň 
vyhodnotíme fotosoutěž „pípni 
spoušť“.

Zoo Jihlava

4. 10. 9.00 
DEN ARCHITEKTURY
JIHLAVA – PRIOR VS. CITY 

PARK
Představení dvou kontroverzních 

staveb v centru Jihlavy s architekty 
z jihlavského ateliéru UNArchitekti. 
Prohlídka veřejně nepřístupných pro-
stor Prioru a o dvacet pět let mladšího 
City Parku, dvou staveb, které spojuje 
ve své době kontroverzní přijetí od-
bornou i laickou veřejností.

Sraz v 9:00 u horní kašny (Neptu-
novy). 

4. 10. 14.30 
MUZEUM NA DLAŽBĚ
Příběh z věku páry: 

KINEMATOGRA F ANEB GRO-
TESKA  Z JIHLAVSKÉ KRČMY

Divadelní představení, příběhy 
z městských kronik, procházky, vy-
právění. Divadlo v 14:30, procház-
ky jihlavskou historií 15:30 hodin.

Ve spolupráci se studenty SUPŠ 
Helenín.

Přednáškový sál Muzea Vysočiny 
– Kavárna Muzeum, Masarykovo 
nám. 55.

4. – 5. 10. 
DNY OTEVŘENÝCH ATELI-

ÉRŮ 2014
Neseďte doma! Navštivte ateliéry, 

dílny a galerie na Vysočině.
Více informací a programová bro-

žurka: www.vysocina-kultura.cz

11. 10. – 12. 10. 
PRIMA JEDE ZA VÁMI
Unikátní mobilní studio TV 

Prima na Masarykově náměstí 
v Jihlavě!

Těšit se můžete na živé vysílání 
přímo z mobilního studia, bohatý 
doprovodný program pro celou rodi-
nu či hvězdné tváře. 

www.iprima.cz
Masarykovo náměstí.

17. 10. 8.00 
PODZIMNÍ JARMARK
Masarykovo náměstí 

17. 10. 16.00 
DRA KIÁDA
U studánky Na Skalce. 
Pouštění draků, hry pro děti. 

18. 10. 10.00 
VEPŘOVÉ HODY NA BŘE-

ZINKÁCH
Program: 

10 – 17 Harmonikář, 10 – 16  
Malování na obličej
14:30 – 15 Loutkové divadlo  
– Kouzelná píšťala, 15:30 – 
16 Loutkové divadlo – Zakle-
tý les, 16:30 – 17 Loutkové 
divadlo – Labutí panna, 18 – 
21:30 Rocková zábava s kape-
lou Šusťáci
Skákací hrad pro děti! 

Obchodní centrum Březinky.

18. 10. 14.00
SPOLEČNÉ BAGROVÁNÍ 

TŮNÍ VE ŽLEBECH
Začátek ve 14 hod u zastávky Pís-

tov, Horní domky (MHD č. 7) na 
jihozápadním okraji Pístova u Ji-
hlavy. Lokalita „Pístov Žleby“.

Hlavní náplní této akce bude prak-
tická ukázka využití těžké techniky 
ve prospěch přírody. Uvidíte, jak 
probíhá budování malých vodních 
ploch za pomoci pásového mini-
bagru. Pro zájemce bude možnost 
si bagrování tůně osobně vyzkou-
šet! Součástí akce bude též krátká 
procházka (s výkladem) po části 
lokality Pístov Žleby, kde v letoš-
ním roce členové organizace Mok-
řady provádějí opatření ve prospěch 
mokřadních živočichů a rostlin a na 
podporu zadržení vody v krajině.

S sebou: oblečení a pevnou obuv 
do terénu.

Pořadatel: „Mokřady – ochrana a 
management“, www.mokrady.wbs.cz.

19. 10. 9.00 
DEN STROMŮ
I stromy mají své místo v naší 

zoo. Přijďte se přesvědčit.
Zoo Jihlava, www.zoojihlava.cz

21. 10. 17.00 
OZVĚNY EKOFILMU: Zabi-

ják v jeskyních
režie, scénář Dennis Wells
Německo, Spojené státy americké
Milióny netopýrů v Severní Ameri-

ce vymírají – jedná se o jednu z nej-
větších přírodních katastrof v his-
torii. Tým vědců se pokouší nalézt 
způsob, jak nebezpečnou epidemii 
zastavit. Díky revolučním výzkum-
ným postupům a technickým vymo-
ženostem nám tak nabízí jedinečnou 
příležitost nahlédnout do světa toho-
to tajemného – a častokráte démo-
nizovaného – živočicha. Podaří se 
vědcům zvrátit běh evoluce? Souboj 
s časem začíná – v sázce je mnoho.

Vstup je zdarma. Centru Podpo-
VRCH, www.zoojihlava.cz 

Vstup do centra je po levé straně 
od hlavní pokladny Zoo.

23. 10. – 28. 10. 
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL 

DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ 
JI.HLAVA

Mezinárodní festival dokumen-
tárních fi lmů Ji.hlava je největší 
přehlídkou autorského dokumen-
tárního fi lmu ve střední a východ-
ní Evropě, která se za dobu své 
existence stala nepřehlédnutelnou 
součástí českého i světového doku-
mentárního dění.

Také letos nabídne festival pes-
trou škálu českých i zahraničních 
snímků a nebude chybět řada čes-
kých či světových premiér.

Festivalový program se již tradičně 
skládá ze čtyř soutěžních kategorií, 
z nichž každá klade důraz na jinou 
část produkce – středo- a východo-
evropskou tvorbu prezentuje sekce 
Mezi moři, experimentální produk-
ci představuje Fascinace a světovou 
Opus Bonum. Každoročně divácky 
nejúspěšnější je sekce Česká radost, 
která nabízí nejnovější díla českých 
autorů. 

Pořadatel: Jihlavský spolek ama-
térských fi lmařů / JSAF, 

www.dokument-festival.cz

24. 10. – 26. 10. 16.00 
ŘÍŠE MRTVÝCH V JIHLAV-

SKÉM PODZEMÍ
Jihlavské katakomby se promě-

ní v místo, kde ožijí vaše nejhorší 
noční můry!!

V místních chodbách už dávno 
vyhasl život a vy budete rádi, až se 
vrátíte na denní světlo.

Jestli vůbec.......

ČASY PROHLÍDEK:
Pátek 24. října: 
16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 

18:30 19:00 19:30
Sobota 25. října: 10:00 10:30 

11:00 11:30 13:00 14:00 14:30 
15:00 15:30 16:00 17:00 17:30 
18:00 19:00 19:30

Neděle 26. října:
10:00 10:30 11:00 11:30 13:00 

13:30 14:00 15:00 15:30 16:00 
17:30 18:00

26. 10. 14.00 
DRA KIÁDA
Mott o: Vzhůru nad mraky
Přijďte si s dětmi zkusit vystoupat 

až do nebeských výšin v neděli 26. 
října od 14.00 hod. na vrch Skalka 
v Jihlavě.

Soutěžíme o: Nejhezčího draka 
Vysočiny (vyhlašuje Kraj Vysoči-
ny), Nejhezčího draka drakiády 
(divácká soutěž), Draka nejvýše se 
vznášejícího nad mraky

Sport

1. 10. 6.00 – 21.00 
PLAVECKÁ SOUTĚŽ MĚST
23. ročník Plavecké soutěže měst 

dává příležitost ke startu vodo-
milům všech věkových kategorií. 
Každý z nás má možnost vyzkoušet 
si svojí aktuální formu na stometro-
vé trati a stát se na chvíli „reprezen-
tantem“ svého města. 

Bazén E. Rošického



Vydává: Parola spol. s r.o., IČ 18199283, Fritzova 1552/34, 586 01 Jihlava,www.
jihlavske-listy.cz/njr – Vychází 1× měsíčně v nákladu 22.200 ks, zdarma do každé 
rodiny v Jihlavě, č. 10 vyšlo 3. 10. 2014. Vychází od roku 1994.

Adresa redakce: Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava – Redaktor: Lubomír 
Maštera, tel. 567 167 434, mobil: 603 805 141, e-mail: njr.redakce@centrum.cz – 
Inzerce: Hana Ilečková, tel.: 567 167 435, mobil: 732 507 191, e-mail: ileckova.
njr@seznam.cz. – Tisk: Czech Print Center a.s. Registrace: MK ČR E 11733. 
– Distribuce: Parola spol. s r.o., Fritzova 1552/34, 586 01 Jihlava – Reklamace: 
567 578 027. 

© Parola spol. s r. o. Jakékoliv užití části či celku, zejména přetisk včetně šíření 
bez výslovného svolení vydavatele je zapovězeno. 

STRANA 47 Kultura NJR – ŘÍJEN 2014

1. 10. 17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – SK 

KA DAŇ
Pořadatel: HC Dukla Jihlava, s. r. 

o.: 1. liga ČR 2014/15.
Horácký zimní stadion, www.hc-

dukla.cz

4. – 5. 10. 7.00 
MISTROVSTVÍ ČR V TRUCK 

TRIALU
Místo: Tankodrom Pístov u Ji hlavy

Program: 
SOBOTA 

7:00 – 10:00 Přejímky vozidel  
10:00 – 10:15 Rozprava a za- 
hájení závodů
10:30 – 18:30 Soutěže v sek- 
cích 
20:00 – 01:00 Diskotéka  
s Karlem Fialou 

NEDĚLE 
8:45 – 9:00 Rozprava a zahá- 
jení závodu
9:00 – 16:00 Soutěže v sek- 
cích 
17:00 – 18:00 Vyhlášení vý- 
sledků

www.trucktrial.cz

3. 10. 17.00 
Cena BĚŽCE VYSOČINY – 

Memoriál Luboše Svobody
Okruh 2,2 km lesoparkem Heu-

los, start v 17 hod. v prostorách let-
ního kina Heulos. 

4. 10. 9.00 
DOWNHILL CUP KOSOV
Kosov u Jihlavy.
9 – 11 Registrace závodníků, 9 – 

11:30 Trénink na první trati,
11:30 – 14:45 Trénink na druhé 

trati, 15:00 Start prvního kola
Startovné 200 Kč

4. 10. 17.00 
BC VYSOČINA – BK OPAVA
BASKETBALOVÝ KLUB JIH-

LAVA o. s.: Liga U19
Sportovní hala nad bazénem na 

ul. Evžena Rošického 6.

4. 10. 17.00 
FC VYSOČINA JIHLAVA – SK 

SLAVIA PRA HA
Pořadatel: FC VYSOČI-

NA JIHLAVA, a. s. – Synot liga 
2014/2015

Hraje se na fotbalovém stadionu 
na ul. Jiráskova v Jihlavě.

5. 10. 10.00 
BC VYSOČINA – BK NH OS-

TRA VA
BASKETBALOVÝ KLUB JI-

HLAVA o. s.: Liga U19

25. 10. 17.00 
BC VYSOČINA – SAM BŠM 

BRNO
BASKETBALOVÝ KLUB JIH-

LAVA o. s.: Liga U17
Sportovní hala nad bazénem na 

ul. Evžena Rošického 6.
25. 10. 17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – PIRÁ-

TI CHOMUTOV
Pořadatel: HC Dukla Jihlava, s. r. 

o.: 1. liga ČR 2014/15.
Horácký zimní stadion 25. 10. 
FC VYSOČINA JIHLAVA – FC 

Zbrojovka Brno
Pořadatel: FC VYSOČI-

NA JIHLAVA, a. s. – Synot liga 
2014/2015

Čas zápasu na: www.fcvysocina.cz
Hraje se na fotbalovém stadionu 

na ul. Jiráskova v Jihlavě.

26. 10. 10.00 
BC VYSOČINA – JISKRA  

KYJOV
BASKETBALOVÝ KLUB JIH-

LAVA o. s.: Liga U17
Sportovní hala nad bazénem na 

ul. Evžena Rošického 6.

Beletrie
Sedm svateb a jeden rozvod 
V cizích zemích, dalekých krajích 

Abbott, Edwin Abbott, 1838-1926 Plochozemí 
Abuelaish, Izzeldin, 1955- Nebudu nenávidět 
Ampuero, Roberto, 1953- Případ Neruda 
Andrews, V. C. (Virginia Cleo), 1923-
1986 Květy z půdy 
Andrews, V. C. (Virginia Cleo), 1923-
1986 Lístky ve větru 

Barron, Stephanie, 1950- Jane a nepříjemnost na panství Scargrave 
Bloch, Robert, 1917-1994 Psycho III 
Brown, Chester, 1960- Sex není zadarmo 
Cabot, Meg, 1967- Velikost L. Šaty pro nevěstu 
Carter, Chris, 1965- Sochař smrti 
Cartland, Barbara, 1901-2000 Nebezpečná maškaráda 
Cílek, Roman, 1937- Deník mrtvého vraha 
Cimický, Jan, 1948- Dvířka do neznáma 
Clayton, Alice Zrzka se odhaluje 
Colgan, Jenny, 1972- Báječný krámek s čokoládou 
Doller, Trish Kde hvězdy stále září 
Dostál, Richard, 1965- Žižka 
Etzold, Veit, 1973- Final cut 
Evans, Katy Remy 
Evans, Suzanne Machiavelli pro mámy 
Fabbri, Robert, 1961- Vespasián. Římský popravčí 
Fojtová, Věra, 1947- Čas havranů 
Guthrie, Woody, 1912-1967 Dům z hlíny 
Hanibal, Jiří, 1929- Kat lidumil 
Horňanová-Jodasová, Marie Magda-
lena, 1920- Osud rodu Erdošů 

Howell, Hannah, 1950- Milenec z Vysočiny 
Hwang, Son-mi, 1963- O slepici, která snila o létání 
Chesterton, G. K. (Gilbert Keith) , 
1874-1936 

Úžas, radost a paradoxy života podle G.K. 
Chestertona 

Výběr z novinek z fondu Městské 
knihovny Jihlava na říjen 2014

Sportovní hala nad bazénem na 
ul. Evžena Rošického 6.

5. 10. 8.00 
DOSKÁKEJ SI PRO MEDAILI 

– ROPE SKIPPING
Soutěž ve skákání přes švihadlo 

pro celé rodiny. Startovné 20 Kč. 
Vstupné pro diváky dobrovolné. 
Švihadla k zapůjčení.

Sokolovna, Tyršova 12

8. 10. 17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – HC 

BENÁTKY NAD JIZEROU
Pořadatel: HC Dukla Jihlava, s. r. 

o.: 1. liga ČR 2014/15.
Horácký zimní stadion

11. 10. 17.00 
BC VYSOČINA – TJ SOKOL 

KA RVINÁ
BASKETBALOVÝ KLUB JIH-

LAVA o. s.: Liga U17
Sportovní hala nad bazénem na 

ul. Evžena Rošického 6.

12. 10. 10.00 
BC VYSOČINA – BCM OS-

TRA VA
BASKETBALOVÝ KLUB JIH-

LAVA o. s.: Liga U17
Sportovní hala nad bazénem na 

ul. Evžena Rošického 6.

13. 10. 17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – AZ 

HAVÍŘOV   
Pořadatel: HC Dukla Jihlava, s. r. 

o.: 1. liga ČR 2014/15.
Horácký zimní stadion

15. 10. 17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – ČEZ 

MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE
Pořadatel: HC Dukla Jihlava, s. r. 

o.: 1. liga ČR 2014/15.
Horácký zimní stadion

19. 10. 15.30 
BC VYSOČINA – BK LOKO 

PLZEŇ
BASKETBALOVÝ KLUB JI-

HLAVA o. s.: I. liga muži.
Sportovní hala nad bazénem na 

ul. Evžena Rošického 6.

22. 10. 17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – HC 

STADION LITOMĚŘICE
Pořadatel: HC Dukla Jihlava, s. r. 

o.: 1. liga ČR 2014/15.
Horácký zimní stadion 24. 10. 

16.30 
BĚH HEULOSEM – MEMO-

RIÁL JIŘÍHO ŠMRHY
Okruh 3,1 km lesoparkem Heu-

los, start v 16:30 hod. v prostorách 
letního kina Heulos. 

29. 10. 17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – HC 

REBEL HAVLÍČKŮV BROD
Pořadatel: HC Dukla Jihlava, s. r. 

o.: 1. liga ČR 2014/15.
Horácký zimní stadion 

Turistika

5. 10. 8.00 
FESTIVAL PTACTVA
Celoevropsky organizovaná akce 

– vycházka.
Sraz: v 8.00 hodin u Domova pro 

seniory na Lesnově (Pod Rozhled-
nou 10, Jihlava). Trasa: cca 5 km – 
zakončení u MHD v Pávově.

S sebou: dalekohled, svačinu 
a dobrou obuv 

Ukázka dravců ze záchranné sta-
nice v Pavlově, soutěž pro děti 
a procházka krásnou (již)podzim-
ní přírodou.

Povede Bára Kolmanová, tel. 606 
885 091.

 Změna programu vyhrazena!
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Vstup do nadcházející sezony se 
svěřencům trenérů Petra Vlka a Fran-
tiška Zemana celkem vydařil. Od za-
hájení ligy v pondělí 8. září, do uzá-
věrky vydání Novin jihlavské radnice, 
sehráli hokejisté s ježkem na dresech 
celkem osm utkání.

Na domácím ledě se představili jih-
lavskému publiku čtyřikrát a stejný 
počet zápasů odehráli na venkovních 
stadionech. Z osmi utkání čtyřikrát 
vyhráli v základní hrací době, jednou 
zvítězili v prodloužení, jednou pro-
hráli až po samostatných nájezdech a 
dvakrát odešli z ledu s porážkou. Ve 
čtrnáctičlenné tabulce jim po osmi 
odehraných kolech patří - se ziskem 
patnácti bodů - třetí místo.

Hned v úvodním duelu jim byl v té-
měř zaplněné Budvar aréně soupeřem 
tým ČEZ Motor České Budějovice. 
Cestu do hlediště si našlo více než pět 
tisícovek diváků. Jihlavští hokejisté 
vstoupili do nové sezony správnou 
nohou. Po velmi dobrém výkonu si 
z jižních Čech zpět na Vysočinu do-
vezli plný bodový zisk. 

Úvodní branku nové sezony pro 
tým Dukly obstaral obránce Čáp již 
v první třetině. Domácí sice hned po 
přestávce vyrovnali, ale krátce nato šla 
Dukla opět do vedení. Ve třetí třetině 
pak tým z Vysočiny přidal další dva 
góly a radoval se z výhry 4:1.

O dva dny později – 10. září - se 
Dukla představila domácímu publiku. 
Do Jihlavy přijel nováček soutěže Jes-
třábi Prostějov, který se do druhé nej-
vyšší české hokejové soutěže probo-
joval po pěti sezonách, strávených ve 
2. lize.

Dukla neponechala nic náhodě a 
dvěma góly během úvodních dvanácti 
minut získala dvoubrankový náskok. 
Na další gól se na Horáckém zimním 
stadionu čekalo až do 56. minuty. 
Trefi l se jihlavský Seman a završil tak 
brankový účet na konečných 3:0.

Sobota 13. září a 3. kolo soutěže ne-
přinesly Dukle štěstí. Soupeřem v li-

Letošní prvoligová sezona je v pl-
ném proudu, ale ve srovnání se srp-
nem se ani v září fotbalistům Jihlavy 
příliš nedařilo. Svěřenci trenéra Pe-
tra Rady nastoupili celkem ke čty-
řem zápasům, z kterých ale dokázali 
vydolovat jen čtyři body za výhru 
v Hradci Králové (3:0) a bod za 
bezbrankovou remízu doma, proti 
nováčkovi soutěže z Českých Budě-
jovic.

Poté zástupce Vysočiny v nej-
vyšší profesionální fotbalové sou-
těži v Česku padl před vlastními fa-
noušky překvapivě s Příbramí (0:1), 
a zářijovou pouť SYNOT ligou Jihla-
vané zakončili porážkou v Praze, kde 
Na Julisce podlehli Dukle Praha 1:4. 
Výsledkem herního i výsledkového 
zmaru jsou v září po celkem devíti 
odehraných kolech jen čtyři body 
v tabulce. 

Fotbalisté Vysočiny proto celou 
tabulku uzavírají. Aktuálně mají po 

Hradci druhý nejhorší útok v sou-
těži, protože prozatím dokázali vstře-
lit jen pět branek. Co se týče defen-
zivní činnosti, inkasovali Jihlavané 
celkem 15krát. V tomto ohledu jsou 
horší už jen oba nováčkové soutěže, 
Hradec Králové a České Budějovice, 
a také středočeská Příbram.

Na nepovedený vstup do sezony 
vedení klubu reagovalo okysličením 
kádru. Nejvýraznější posilou je be-
zesporu levý obránce Sparty Matěj 
Hybš, který z Letné na Vysočinu 
dorazil na roční hostování. Nutno 
zmínit také fakt, že zatím nejlepším 
střelcem klubu v probíhajícím sou-
těžním ročníku je dvougólový Haris 
Harba. 

Zlými muži jsou v kádru žlutomod-
rých zatím mladý záložník Tomáš 
Kučera, který do konce září nasbíral 
prozatím čtyři žluté karty. Musel už 
tak odpykat jednozápasový discipli-
nární trest.                                        -kra-

Trenér Petr Rada končí na lavičce prvoligových fotbalistů FC Vysočina. 
Klubová generalita se po dlouhých pondělních jednáních rozhodla přistou-
pit ke změně ve vedení zatím posledního týmu tabulky. Počínaje úterým 30. 
září odvolala nejen hlavního kouče Petra Radu, ale i asistenta Zdeňka Kluc-
kého, a zodpovědností za ligové „áčko“ pověřilo dlouholetého trenéra mlá-
dežnických týmů FC Vysočina Romana Kučeru. 

„Cítíme, že tým potřebuje okamžitý impuls, ke kterému jsme se rozhodli přistou-
pit,“ uvedl Jiří Pech, předseda představenstva FC Vysočina, který dále dopl-
nil: „Příchod trenéra Romana Kučery představuje dočasné řešení maximálně do 
konce podzimní sezóny. Vnímáme u něj zodpovědnost za další vývoj klubu a velké 
odhodlání pomoci FC Vysočina ve složité situaci. Zároveň tak získáváme prostor 
k nalezení trenérské osobnosti, která bude zárukou dlouhodobé koncepční práce s 
týmem.“ 

Prvoligoví hokejisté Dukly začali 
novou sezonu dobře

Vysočina v září uhrála 4 body

Rada u fotbalistů Jihlavy 
končí, nahradí ho Kučera

HNED osm hráčů se sjelo do závaru před jihlavskou brankou v prvním utkání Dukly na domácím ledě v nové sezoně. Sou-
peřem Dukly byl nováček z Prostějova, a z krajského města odjel s prohrou 3:0.                                    Foto: Vladimír Šťastný

toměřické Kalich aréně jim byl celek 
Stadionu Litoměřice. Dukla inkaso-
vala již v 9. minutě, a fotbalový stav 
vydržel až do třetí třetiny. V ní Lito-
měřice skórovaly dvakrát a postaraly 
se - po výsledku 3:0 - o první prohru 
Jihlavy v nové sezoně.

Hned v dalším kole zajižděla Dukla 
opět na sever Čech, do Chomutova, 
kde je čekal ještě v loňské sezoně 
extraligový celek Piráti Chomutov. 
V první části padly čtyři branky, dvě 
na každé straně hřiště. Domácí šli 
dvakrát do vedení, ale hosté vždy na 
vedoucí gól dokázali odpovědět. Ve 
druhé části se trefi l do černého jihlav-
ský Štěpánek, takže Dukla šla do závě-
rečné periody s nadějným náskokem. 

Ke konci základní hrací doby hrála 
Dukla v oslabení, domácí začali hrát 
navíc power play, a ve dvojnásobné 

přesilovce se jim podařilo vyrovnat. 
V prodloužení se nerozhodlo, takže se 
o bodu navíc rozhodlo až v loterii sa-
mostatných nájezdů. Tuto disciplínu 
zvládli lépe domácí a radovali se z vý-
hry 4:3 po samostatných nájezdech.

V 5. kole se hrálo první vysočinské 
derby. Do Jihlavy přijela Horácká Sla-
via Třebíč. Hosté se předvedli velmi 
dobrou hrou a po dvou třetinách vedli 
3:0. Na začátku třetí části domácí 
v rychlém sledu dvakrát skórovali, a 
dále se snažili o vyrovnání. Jenže se 
jim to nepodařilo ani v závěrečném 
power play, kdy hráli dokonce v po-
četní výhodě 6 na 3, protože trestnou 
lavici v té době zahřívali dva třebíčští 
hráči. Hosté v poslední minutě vy-
píchli jihlavským obráncům puk a za-
věsili počtvrté do opuštěné jihlavské 
branky. První derby ovládla po výhře 
4:2 Třebíč.

Hned v následujícím kole se hrálo 
další derby, a to na ledě havlíčkobrod-
ských Rebelů. Celku z okresního 
města se zatím v nové sezoně vůbec 
nedaří, po osmi odehraných kolech 
jsou se ziskem pouhého bodu na po-
sledním místě tabulky, a nedařilo se 

jim ani proti Dukle. V derby padlo 
celkem deset gólů, a vpředu byla vždy 
o jeden gól Dukla. Ve třetí třetině se 
poprvé v zápase dostala Jihlava do tr-
háku o dvě branky (5:3), ale domácí 
opět snížili. Poslední gól Dukly padl 
tři vteřiny před koncem třetí třetina a 
jeho autorem byl Melenovský. Dukla 
z derby odjížděla s výhrou 6:4.

V 7. kole přijel na jihlavský zimní 
stadion celek Šumperka, kterému 
se úvod sezony taktéž vyvedl. V zá-
pase dominovali oba brankáři. První 
gól padl až na začátku třetí části, a do 
vedení šli domácí. Ti o několik oka-
mžiků později přidali druhou branku 
a dvoubrankové vedení drželi do 53. 
minuty. V ní hosté snížili, a v poslední 
minutě z trestného střílení vyrovnali. 
O výhru 3:2 se postaral ke konci pro-
dloužení domácí Zeman.

Zatím poslední utkání sehrála Dukla 
na domácím ledě proti exextraligo-
vému celku Rytíři Kladno. Dukla zví-
tězila zejména dík produktivní první 
třetině, ve které dokázala skórovat tři-
krát. Jediný gól hostů zaznamenal až 
v 50. minutě Pitule, v přesilovce 5 na 
3. Jihlava zvítězila 3:1.                       -vš-
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