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18. ročník Mezinárodního fes-
tivalu dokumentárních fi lmů 
Ji.hlava skončil, a opět se stal 
nejen jihlavskou, ale i meziná-
rodní atrakcí.

„Letošní ročník byl unikátní v mnoha 
ohledech. Výjimečný program doprovo-
dily desítky vzácných hostů, následo-
vané tisíci a tisíci diváků. Zaznamenali 
jsme divácký rekord a doslova narazili 
na hranice kapacit festivalových kin, 
kdy desítky či stovky akreditovaných se 
opakovaně nemohly dostat na vybrané 
projekce,“ říká ředitel festivalu Marek 
Hovorka. „Znamená to pro nás výzvu 
pro příští rok, spojenou s otázkou, zda 
je možné v Jihlavě připravit ještě jeden 
středně velký festivalový sál.“ 

Při 18. MFDF Ji.hlava zahájilo svou 
činnost též Centrum dokumentár-
ního fi lmu, nacházející se v prosto-
rách zrekonstruovaného jihlavského 
kina Dukla. Jde o vzdělávací a vý-
zkumné centrum, v jehož rámci se 
uskuteční řada přednáškových cyklů 
a tematických projekcí, určených 
studentům, seniorům a nejširší ve-
řejnosti. 

Cílem CDF je stát se pravidelným 

místem exkurzí žáků a studentů zá-
kladních i středních škol a zvyšovat 
gramotnost v audiovizuální oblasti. 
Součástí centra je knihovna, čítající 
více než tisíc titulů z oblasti historie a 
kritické refl exe oblasti médií a fi lmu, a 
také systematicky uspořádaná video-
téka, kde jsou prezenčně přístupné 
stovky dokumentárních fi lmů. 

Jihlavský festival připravil i rozsáhlé 
ozvěny s názvem Po.hlavě, které se 
odehrají v šesti místech, v České re-
publice a na Slovensku. Pouhých osm 
dní po ukončení 18. ročníku Ji.hlavy 
se největší dokumentární přehlídka 
stěhuje do dalších měst. Projede Olo-
moucí, Libercem, Prahou, Bratisla-
vou, Žilinou a Brnem – a představí 
některé z dokumentů, které se spolu 
utkaly na letošním festivalu. 

Diváci se tak mohou těšit na 
snímky Evangelium podle Brabence, 
Pavel Wonka se zavazuje, Mat Goc, 
4 dny v Hotelu Pavouk, František 
svého druhu a Několik Let. 

Další dokumenty z Jihlavy přiveze 
v listopadu do českých kin také pro-
jekt Česká radost v českých kinech. 
Pět nových dokumentárních fi lmů 

Festival dokumentárních fi lmů skončil

čeká turné po českých kinech, pro-
mítání zahájí v listopadu pražská 
kina Lucerna a Atlas. Bude mezi 
nimi i zahajovací fi lm letošního fes-
tivalu Adopce: Konkurz na rodiče 
Alice Nellis, vizuálně napínavý fi lm 
o myslivosti Lovu zdar! Jaroslava 
Kratochvíla nebo Jáma Jiřího Stejs-
kala, která sleduje osud ukrajinské 
farmy uprostřed sídliště. 

Ve výběru nechybí ani vítězný fi lm 
letošní Ji.hlavy, K oblakům vzhlížíme, 
Martina Duška, nebo dokumentární 
detektivka Pirátské sítě, Davida Čálka, 
o novém somálském „byznysu“.

Projekt Česká radost v českých 
kinech vznikl v roce 2011 ze spolu-
práce MFDF Ji.hlava a distribuční 
společnosti Verbascum Imago. „Již 
první ročník České radosti v českých 
kinech ukázal, o jak skvělý jde počin. 
Množství diváků, které pět fi lmů tehdy 
navštívilo, ukázalo i dalším distributo-
rům a kinařům, že dokument patří do 
kin.“ okomentoval Českou radost v 
českých kinech ředitel ji.hlavského 
festivalu Marek Hovorka. 

Více informací o projektu i jednot-
livých fi lmech naleznete na strán-
kách www.ceskaradost.cz. -lm-

Jihlava má zmodernizované 
všechny světelně řízené křižovatky.

V Jihlavě je spuštěna telematika, sys-
tém, který zajišťuje plynulejší průjezd 
vozidel MHD přes křižovatky řízené 
semafory. Fungování systému má po-
zitivní dopad na zkrácení nebo odstra-
nění čekacích dob vozidel městské hro-
madné dopravy na světelně řízených 
křižovatkách a přechodech pro chodce. 
Zavedení systému je druhou etapou 
projektu s názvem Bezbariérové úpravy 
zastávek MHD a dopravní telematika 
pro preferenci MHD v Jihlavě.

Systém důmyslně propojuje všechny 
křižovatky a přechody se světelným 
signalizačním zařízením (dále SSZ), 
všechna vozidla MHD a dispečink 
Dopravního podniku města Jihlavy. 

„Telematika sleduje pohyb vozidel ve 
městě a dokáže uspíšit signál „volno“ pro 
pruh s vozidlem MHD, čímž zkracuje 
nebo odstraňuje čekací doby vozidel na 
„světlech“ a zajistí jejich přednostní ply-
nulý průjezd křižovatkou,“ vysvětluje 
náměstek primátora pro oblast do-
pravy Jaroslav Vymazal. 

Systém ale také dokáže pozdržet vo-
zidlo v zastávce pro prodloužení doby 
odbavení cestujících: než je zajištěn 
plynulý průjezd křižovatkou, může vo-
zidlo chvíli počkat v zastávce, což např. 
umožní nastoupit i opozdilcům. 

Telematika zpřesňuje dodržování 
jízdního řádu, zkracuje dobu jízdy, 
případně prodlužuje dobu pro nastou-
pení do vozu.  

S projektem má Jihlava i kom-
pletně modernizované světelné 
řízení všech křižovatek  a vybudo-
vané nové SSZ na jednom z frek-
ventovaných přechodů pro chodce, 

u křižovatky Žižkova-Seifertova. 
Snížení čekacích dob a popojíždění 

vozidel na SSZ vede ke snižování 
spotřeby pohonných hmot (resp. el. 
energie) a poklesu emisí a hlučnosti, 
s pozitivním dopadem na kvalitu ži-
vota a životního prostředí ve městě.

„Telematika samozřejmě není ab-
solutní preferencí městské hromadné 
dopravy, systém vždy musí vyhodno-
tit situaci tak, aby zcela nezablokoval 
ostatní dopravu,“ doplňuje náměstek 
primátora Jaroslav Vymazal. 

„V některých městech je na komuni-
kacích dostatek místa, takže lze jeden 
celý pruh vyčlenit pouze pro hromad-
nou dopravu a tím ji před individuální 
dopravou preferovat. V Jihlavě i dalších 
městech jsou tyto možnosti minimální, 
proto se volí cesta telematiky,“ dodává 
náměstek.

Projekt byl podpořen dotací ve výši 
85 % způsobilých výdajů z Regionál-
ního operačního programu NUTS 
2 Jihovýchod a navázal na první 
etapu, realizovanou v roce 2010, je-
jímž předmětem byly bezbariérové 
úpravy 30 vybraných frekventova-
ných zastávek MHD v Jihlavě, která 
byla rovněž podpořena z ROP Jiho-
východ, a projekty realizované Do-
pravním podnikem města Jihlavy, 
zaměřené na pořízení bezbariérově 
přístupných vozidel MHD a mo-
derní odbavovací systém.

Celkové náklady projektu činí 
20.615 tis. Kč, způsobilé výdaje 
projektu: 18.458 tis. Kč, celková 
předpokládaná výše dotace ROP 
je 15.618 tis. Kč, dodavatelem z 
výběrového řízení byla společnost 
CROSS Zlín, a. s. -tz-

Chytré semafory dávají 
přednost MHD Mladík kradl v kostele

V uplynulém měsíci zpracovala 
Městská policie v Jihlavě celkem 
2.452 událostí. 

Z uvedeného počtu se 246 zá-
znamů týkalo zákroků proti bezdo-
movcům. 

Ve 242 případech byla provedena 
kontrola podávání alkoholu mladist-
vým osobám, při kterých bylo zjiš-
těno 38 podezření na spáchání pro-
tiprávního jednání. 

Ve 426 případech se na městskou 
policii obrátili občané s oznámením, 
nebo žádostí o pomoc. Proti veřej-
nému pořádku, nebo vyhláškám a 
nařízením města, bylo zaznamenáno 
328 přestupků. Při kontrolní čin-
nosti bylo zadrženo 12 osob, po kte-
rých Policie ČR vyhlásila celostátní 
pátrání. 

Současně bylo policii oznámeno 9 
podezření ze spáchání trestného 
činu, a v 15 případech byl poskyt-
nut záznam z kamerového systému 
pro potřeby šetření trestné čin-
nosti. 

Městská policie zpracovala 32 pře-
stupků proti majetku, obvykle se 
jedná o drobné krádeže v obchodech. 
Ve spolupráci s dopravním podnikem 
strážníci provedli 110 kontrol čer-
ných pasažérů. 

Na ulici Srázná byla zadržena sku-
pina mladíků, kteří, posíleni alko-
holem, poškozovali zaparkovaná 
vozidla. 

Po zadržení bylo zjištěno, že dva 
z pachatelů ještě nedosáhli věku 18 
let. Na základě využití kamerového 
systému byl zadržen muž, který roz-
bil okno trolejbusu na Masarykově 
náměstí. 

Začátkem listopadu zadrželi 
strážníci mladíka, který se pokusil 
odcizit pokladničku ze vstupních 
prostor kostela v ulici Matky Boží. 

Na Masarykově náměstí byl za-
držen muž ohrožující kolemjdoucí 
nožem. Zadržený byl předán k dal-
šímu šetření Policii ČR. 

Bc. Stanislav Maštera
zástupce ředitele MP Jihlava

Výkaz činnosti operační služby MP Jihlava

Klidné prožití vánočních svátků
a úspěšný rok 2015

vám přeje

Česká strana 
sociálně demokratická

pf 2015

festival v Jihlavě přivítal 3420 akreditovaných hostů, z toho 714 fi lmových pro- 
fesionálů, 128 hostů a 183 novinářů
festivalové projekce vidělo dohromady více než 37000 diváků a prodalo se více  
než 2200 individuálních vstupenek
s organizací festivalu pomáhalo 134 dobrovolníků 
osmého ročníku semináře Média a dokument se zúčastnilo 72 studentů 
festival promítl 266 fi lmů všech metráží z celkového počtu více než 2800 při- 
hlášených, dalších 5 fi lmů bylo uvedeno online na dafi lms.cz
24 fi lmů bylo uvedeno v rámci Dokumentu ČT 
festivalové fi lmy přijely do Jihlavy ze 42 zemí světa 
57 fi lmů bylo uvedeno ve světové, mezinárodní či evropské premiéře 

18. MFDF JI.HLAVA 2014 V ČÍSLECH


