červen

FESTIVAL MAHLER 2015 začal prvními koncerty. Oficiální zahájení proběhlo v gotickém sále radnice, poté se uskutečnil koncert v DKO, který navštívili v hojném
počtu studenti středních škol. Rovněž večerní zahajovací koncert byl hojně navštíven a Filharmonie Hradec Králové pod vedením dirigenta Marka Štilce předvedla
skvělý výkon, který nadšené publikum odměnilo velkým potleskem, došlo i na standing ovation.
Foto: Jan Černo

Naplánujte si
kulturní léto
Jihlavský magistrát tradičně vydal brožuru s přehledem kulturních akcí, které se přes léto ve
městě odehrají. Vytištěny jsou
v nákladu čtyř tisíc kusů a jsou
k mání zdarma na pracovištích
městských a turistických informačních center. Elektronickou
podobu brožurky si můžete projít
prostřednictvím webu města na
adrese www.jihlava.cz.
-tz-

Letošní hudební festival
Mahler Jihlava – Hudba tisíců
končí 7. července.
Program zveřejňujeme na str. 16.
Jihlavské havíření 2015,
Havířský průvod,
Koncert bez hranic
Den Ježka
19. – 21. června.
Program zveřejňujeme na str. 12.

Svátek pro celé město Jihlava zažije Havíření 2015
Na třetí červnový víkend se nikam
nechystejte, zůstaňte doma v Jihlavě. A přijďte na koncerty, na tradiční ale stále pestřejší a početnější
havířský průvod, nebo se přidejte
do soutěže s potulnými havířky a
ochutnejte speciální pivo uvařené k
jediné události - Havíření 2015.
„Jde o největší městskou slavnost v roce.
Budeme potěšeni, když se občané města přijdou pobavit, vytvořit a zároveň
si užít dobrou atmosféru, a svojí účastí
podpořit všechny, kdo se na průběhu akce
podílí jak v ulicích a pódiích, tak v zákulisí akce,“ za radnici a celý pořadatelský
tým zve spoluobčany primátor města
Rudolf Chloupek.
Jihlavou od 19. do 21. června opět
budou procházet malí havířci, děti v
kostýmech všech možných profesí celého havířského řemesla, ale i v kostýmech měšťanů a dalších postav z historie města.
„Tentokrát je průvod rozšířený o osm
zástupců řemesla mincmistrovského,

takzvaných pregéřů. Ve středověku vyráželi na mince obrazy či nápisy. Někdejší
zakladatel tradice havířského průvodu
Johannes Haupt na ně pozapomněl. Celkem je do průvodu připraveno 175 kostýmovaných postav,“ sečetl náměstek
primátora pro oblast kultury a zároveň
hlavní pořadatel akce Milan Kolář.
K Havíření už tradičně patří Koncert
bez hranic a Den Ježka, což přináší do
města jak koncerty místních kapel, tak
velká jména, takže se letos můžete těšit třeba na kytaristu Radima Hladíka
s jeho Blue Effectem, kapely Sto zvířat,
The Tap Tap nebo energické Krausberry.
Zajímavým příspěvkem do pestré
skládačky celého víkendu je i počin
místního pivovaru, který pouze k příležitosti Havíření vaří pivo pojmenované po „mistru hor“ Perkmistr.
„Stupňovitost piva s hodnotou 12,40 %
vystihuje fakt, že v roce 1240 se počala
nejslavnější éra jihlavského dolování,“
poukázal na symboliku sládek Ri-

chard Procházka.
Další novinkou je fotosoutěž, která
vznikla zkušeností z minulosti. Pořadatelé po městě nechávali propagační figury havířů, které si místní lidé
zvykli, nezřídka při cestě z restaurace,
někam poponést, třeba i na kuriozní
místa.
„Tentokrát máme k dispozici 25 havířů, které vyrobily děti ze základních
škol. Pustíme je do oběhu v rámci oslavy
Dne dětí v amfiteátru 30. května. Kdo
vyfotí havíře na nejnápaditějším místě,
získá odměnu,“ uvedl vedoucí odboru
kultury jihlavského magistrátu Tomáš
Koukal.
Oslavy začnou v pátek 19. června na
Masarykově náměstí, o jejich závěr
se postará nedělní dopoledne v rámci poutě ke svatému Jánu. Připravena jsou i vystoupení kejklířů, divadla,
taneční a folklorní vystoupení a další.
Program najdete uvnitř Novin jihlavské radnice a na webu města Jihlavy
www.jihlava.cz.
-tz-
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Dotační program Zdravého města
Dotační program je systémem finanční podpory partnerským organizacím, institucím i aktivním
občanům, kteří chtějí přispět k naplňování cílů Zdravého města a
MA21 dílčí akcí, aktivitou, programem apod., a to na základě zpracovaného projektu.
Pro rok 2015 byla na tento dotační program vyčleněna částka
200.000 Kč, kdy maximální výše
dotace na jeden projekt činí 20.000
Kč. V únoru byla vypsána 1. výzva
na aktivity realizované v období
1. 4. – 31. 12. 2015.
Komise Projektu Zdravé město
a MA21 doporučila a Rada města Jihlavy schválila jedenáct žádostí v celkovém finančním objemu
197.000 Kč.
Více informací týkající se dotačního programu Zdravého města naleznete na odkazu www.jihlava.cz/
zdravemesto.
-tz-

Oznámení úřadu
práce v Jihlavě
Dne 25. 6. 2015 bude ukončen
provoz agend dávek pro osoby
v hmotné nouzi a dávek pro osoby zdravotně postižené Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Jihlavě
v prostorách budovy Žižkova 89,
Jihlava. Provoz těchto agend bude
obnoven pondělí 29. 6. 2015 v budově úřadu práce na ulici Brtnická
21, Jihlava (na Slunci) v obvyklých
úředních hodinách.
-tz-

Ministerstvo dává za pravdu
městu a končí s hazardem
Magistrát města obdržel v uplynulých týdnech devět rozhodnutí Ministerstva financí, kterými ruší svá
dřívější povolení k provozování loterií a jiných podobných her, například interaktivních videoloterijních
terminálů (VLT), rulet apod.
Ministerstvo financí tak přistoupilo k rušení povolení z důvodu jejich

rozporu s Obecně závaznou vyhláškou města Jihlavy z roku 2012, která
zakazuje provozování sázkových her,
loterií a jiných podobných her na celém území města Jihlavy. Počet zařízení povolovaných magistrátem je už
na nule, stovky dalších zařízení ale ve
městě fungují dál, spadají totiž pod
schvalování ministerstva, zákaz se na

Předali ceny Rady města Jihlavy
Zdeněk Geist a sdružení SLIBYCHYBY byli oceněni Cenou Rady
města Jihlavy. V gotické síni jihlavské historické radnice ceny předal
primátor města Rudolf Chloupek.
Předávání cen proběhlo spolu se
slavnostním zahájením festivalu
Mahler Jihlava 2015.
Zdeněk Geist byl oceněn za aktivní činnost ve Svazu PTP v Jihlavě a
dlouholetou snahu o připomínání
neblahých událostí totalitní minulosti u příležitosti významného životního jubilea.
Pan Zdeněk Geist v důsledku otcova uvěznění v únoru 1948 nesměl
jako politicky nespolehlivý studovat.
Narukoval na tzv. převýchovu k PTP,
po úrazu na šachtě byl s trvalými následky propuštěn. Následně nuceně
vykonával kopáčské práce a jiné dělnické práce. Po založení celostátního
svazu PTP se stal jedním ze zakladatelů jihlavské územní organizace.
Dosud se aktivně účastní diskusních setkání na základních a středních školách, kde studentům přibližuje dobu, kdy lidé jako on byli
perzekuováni. Po listopadu 1989 se
vedle své činnosti v rámci PTP věnoval veřejným aktivitám jako člen
Okresní privatizační komise a později jako přísedící u Okresního soudu v Jihlavě.

ZDENĚK GEIST a sdružení SLIBY CHYBY byli oceněni Cenou Rady města Jihlavy.
Foto: Jan Černo
Za svou činnost byl v r. 2010 oceněn Skleněnou medailí Kraje Vysočina. V letošním roce se pan Zdeněk
Geist jako stále aktivní předseda jihlavské územní organizace PTP dožívá významného životního jubilea
– 85 let.
Cena Rady města Jihlavy byla udělena také občanskému sdružení SLIBY-CHYBY za mimořádný počin v

roce 2014, kdy sdružení uspořádalo
Jihlavský půlmaratón. Šlo o mimořádnou sportovní událost, která v
Jihlavě dosud chyběla.
Perfektní příprava akce pro širokou veřejnost zaznamenala nebývalý
ohlas, už prvního ročníku se zúčastnilo přes 700 závodníků všech věkových kategorií. Z výtěžku rodinného
běhu organizátoři pořídili masážní
vanu pro těžce nemocnou dívku. Organizátoři připravili akci ve svém volném čase a bez nároku na odměnu.
Cenu přebírali Hana Šabatková, Ivo
Renza a Jiří Holoubek.
Ocenění Cenou Rady města Jihlavy obdrželi symbolické vyjádření
ceny v podobě investičního stříbra,
květiny a pamětní list. Slavnostní atmosféru předávání Cen Rady města
Jihlavy podpořili skvělými výkony
žáci Základní umělecké školy v Jihlavě.
Cena Rady města Jihlavy může
být udělena fyzickým a právnickým
osobám za výrazný podíl při rozvoji
města Jihlavy nebo jeho propagaci,
za ekonomický přínos, u příležitosti
životního jubilea, za činnost v mezinárodním měřítku, za významné
ovlivnění veřejného dění, čestným
návštěvám města, za výrazný počin v
daném roce apod.
-tz-

ně začal vztahovat až od 1. 1. 2015.
„Zrušením povolení dochází k uplatnění práva města na samosprávu. Ke
konci května se zrušení týká 107 technických zařízení. Ministerstvo tak plní
to, co deklarovalo začátkem roku, kdy
předpokládalo, že v průběhu měsíce
dubna začne rozesílat rozhodnutí o
zrušení povolení k provozu technických
zařízení,“ mohl konstatovat vedoucí
ekonomického odboru Jan Jaroš.
V roce 2011, tj. před účinností vyhlášky, bylo na území města Jihlavy
povoleno Ministerstvem financí 867
zařízení. V letech 2012 a 2013 se počet pohyboval kolem pěti set přístrojů, v roce 2014 počet klesl na čtyři
stovky přístrojů, nyní se tedy snížil
asi ke třem stovkám zařízení. „Prozatímní praxe ukazuje, že provozovatelé
se snaží všemožnými dostupnými prostředky a úkony toto ukončení oddálit,“
podotkl vedoucí odboru Jan Jaroš.
-tz-

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci dubnu 2015
Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

57
41
98
64
39
103

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:
Sňatků:
Přestěhováno v místě:

0
5
12
167

Město Jihlava má k 30. 4. 2015
přihlášeno k trvalému pobytu
50.551 obyvatel.
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Anketa o třídění odpadů
Ing. Tomáš
PRCHAL,
ředitel hospodářské komory
Věnujete ve vaší domácnosti pozornost odpadům? Třídíte odpad?
Ano, snažíme se třídit odpad.
Kladný vztah k životnímu prostředí, resp. správnému nakládání s odpady máte odjakživa, nebo
jste se do třídění pustil např. až po
nějaké zkušenosti, po proškolení,
nebo např. poté, kdy vám k tomu
byly vytvořeny podmínky?
Vzpomínám si, že jsme se v mládí
tříděním odpadu a ekologií obecně
nijak zvlášť nezabývali. Byla to taková doba. Je to problematika, u které
pozitivní výsledek není vidět hned.
Chce to osvětu a neustálé vysvětlování kladného dopadu na nás všechny.
Doma jsme začali třídit až poté, co
jsme kolem sebe viděli snahu s ekologií něco dělat. Efekt se již dostavil.
Myslím si, že kvalita životního prostředí se po revoluci zlepšila a i většina lidí přehodnotila svůj přístup. Tak
jsme se přidali.
Velice důležité však jsou i podmín-

ky. Kontejnery na tříděný odpad
musí být dostupné. Snaha o lepší
přístup k životnímu prostředí nesmí
lidi zásadním způsobem obtěžovat
a komplikovat jim život, jinak by to
dlouho nevydrželi. Velice důležité je
přesvědčit lidi, že se s tříděným odpadem nakládá tak, že je následně
ekologicky zlikvidován. Kontejnerů
na tříděný odpad je ve městě málo.
Čím více kontejnerů, tím více lidí
bude odpad třídit.
Máte možnost třídit odpad i na
pracovišti? Je třídění tématem,
kterým se vaše instituce zabývá?
Samozřejmě. Kromě zákonných
povinností, které musíme jako organizace plnit, tak především u nás
pracují kolegové, kteří nemyslí jen
na sebe, ale i na své okolí, na ostatní.
Sami aktivně třídí odpad vyprodukovaný v organizaci.
Město Jihlava postupně zavádí
třídění biologicky rozložitelného
odpadu. Co na to říkáte? Až budete mít možnost třídit bioodpad,
přidáte se?
Jak jsem již zmínil. Nutné jsou tři
podmínky. Musím vědět, že to pozitivně přispěje k lepšímu životnímu
prostředí, že roztříděný biologický odpad bude následně ekologicky zlikvidován a jeho uskladnění do
sběrných kontejnerů nesmí být složité a komplikované. Asi třídit budu.
-tz-

Upozornění pro vlastníky
vozidel „V PŘEVODU“
Odbor dopravy Magistrátu města
Jihlavy upozorňuje vlastníky silničních vozidel, která ke dni 1. 1. 2015
byla tzv. „V PŘEVODU“, tj. vozidel,
u nichž nejsou v dokladech k vozidlu
(osvědčení o registraci a technický
průkaz) zapsáni jako aktuální vlastníci vozidla, že takovýto vlastník silničního vozidla může do 30. 6. 2015
podat žádost o svůj zápis do registru

Líbí se vám relaxační
centrum? Hlasujte pro něj

silničních vozidel pro vozidlo, u kterého není zapsán jako vlastník.
Pokud tak vlastník vozidla v uvedené lhůtě neučiní, bude toto vozidlo
podle ustanovení čl. II bod 4 písm.
b) zákona č. 239/2013 Sb. považováno za zaniklé. Zákonným důsledkem
zániku vozidla je pak zánik technické
způsobilosti vozidla a skončení platnosti technického průkazu.
-tz-

STAVBA VYSOČINY. Město Jihlava přihlásilo do soutěže „Stavba Vysočiny“
projekt Český Mlýn - Relaxační centrum v Jihlavě. Hlasování veřejnosti už začalo, bližší informace najdete na www.stavbavysociny.cz/stavba-roku/hlasovani.
Hlasovat můžete z mobilního telefonu, cena sms jsou 3 Kč. Z jednoho mobilního
telefonu můžete hlasovat pouze 1x. Jiná omezení nejsou.
Foto: archiv MMJ

Cestující v jihlavské MHD se
účastnili dopravního průzkumu
V květnu proběhl v Jihlavě na
všech linkách a zastávkách městské
hromadné dopravy dopravní průzkum cestujících.
„Cestujícím proškolení tazatelé
kladli základní otázky, které se týkaly směrových vztahů, účelu cesty,
pravidelnosti a využití linek MHD.
Sčítači měli viditelné visačky, díky
kterým každý cestující poznal, na
co byl dotazován,“ řekl k průzkumu
vedoucí úřadu územního plánování magistrátu města Jihlavy Tomáš
Lakomý. Na základě výsledků provedeného sčítání se pak upraví systém MHD.
Dopravní průzkum zjišťoval obsa-

zenost každého jednotlivého spoje
MHD během dne na každé zastávce. Kromě počtu lidí v autobusu či
trolejbusu mezi zastávkami je také
důležitá informace o startu a cíli
cesty, tedy to, kdo z jaké zastávky
kam jede.
„Cílem průzkumů jsou kvalitní,
transparentní a objektivní data, která se dají použít pro další práci související nejen s rozvojem dopravy ve
městě,“ uvedl Tomáš Lakomý. Se
získanými daty budou pracovat jak
patřičné odbory magistrátu města,
tak Dopravní podnik města Jihlavy
a ostatní dopravní společnosti sídlící v Jihlavě.
-tz-

Víte, že…
…do modrého kontejneru na papír NEPATŘÍ:

…do modrého kontejneru na papír PATŘÍ:

 זznečištěný papír všeho druhu – mastný, od barev, po malířích, od masa a po-

 זnoviny, časopisy s papírovou obál-

travin,
 זnápojové kartony,
 זuhlový (karbonový) papír,

kou,
 זkrabice od bot,
 זlepenkové krabice od spotřebičů
(rozřezané),
 זsešity, paperbacky,
 זknihy bez vazby,

 זkancelářský papír,
 זpytlíky od mouky, strouhanky, cuk-

ru,

 זkrabičky od pytlíkových čajů,
 זvnější obaly čokolád,
 זostatní papír všeho druhu
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Náměstek Vymazal věří ve zlepšení
dopravní situace krajského města
Městská hromadná doprava, parkování, čistota komunikací a jejich průjezdnost – to jsou témata, která stojí v popředí zájmu Jihlavanů. A také
náměstka primátora Jihlavy Jaroslava
Vymazala, který má na starosti městskou mobilitu, správu realit a příměstské části.

Došlo ke zrychlení průjezdu vozidel MHD křižovatkami (až v minutách), přínos je tedy jednoznačný.
Navíc hodláme zavést v místech,
která to umožní, tzv. víceúčelové
pruhy určené pro vozidla MHD,
taxi služby a cyklisty, ty přinesou další úsporu času, a tím zvýší
atraktivitu těchto složek městské
mobility.

Jste bývalým primátorem a nyní
náměstkem. Jaký to je rozdíl?
Rozdíl tu je. Ve funkci náměstka se
nemusím věnovat všemu a mohu se
více do detailu zaměřit na svěřené
oblasti. Dnešní rozhovor je zaměřen
na oblast mobility, a to je velmi zajímavá, náročná a přitom krásná problematika.

Jsme u cyklostezek, pro někoho
moc, pro někoho málo…
A tak je to v životě se vším. Ale
opět platí – poučme se z příkladů
v jiných městech a vlastních dosavadních zkušeností. Z toho jednoznačně vyplývá, že pokud lidem
dáte šanci bezpečně a atraktivně
využívat kolo jako dopravní prostředek, pak ho rádi využijí. Dalším budováním nových koridorů
pro pěší a cyklistických úseků, které tvoří ucelenou síť cyklostezek,
vytváříme z města město krátkých
vzdáleností a takové město je živé,
přívětivé a atraktivní nebo chcete-li „Město s dobrou adresou“.

Jste také předsedou Asociace
cyklistických měst ČR (ACM),
což s mobilitou úzce souvisí…
Asociace se primárně zabývá městskou mobilitou a nese název podle
jejího nejslabšího článku, kterým je
cyklistiká doprava.
Promiňte, používáme pojem
městská mobilita, můžete ho přiblížit?
Městská mobilita představuje pohyb lidí a zboží uvnitř města. Má
zásadní vliv na veřejný prostor, a
tím významným způsobem ovlivňuje kvalitu života ve městě. Asociaci založilo v červenci 2013 dvacet
tři měst a jejich počet již vzrostl na
současných 50. Městská mobilita je
tvořena městskou hromadnou dopravou (MHD), aktivními složkami
(pěší a cyklistická doprava) a individuální automobilovou dopravou
(IAD). Dále řeší parkování a logistiku zboží.
Pojďme k Jihlavě. Ta má jako původní středověké město svá specifika…
Ano, historická část města je tvořená městskou památkovou rezervací se specifikou úzkých ulic a podle
toho se k této části musí přistupovat.
Nemusíme však pro příklad chodit až tak daleko, vždyť všechna jihlavská sídliště vznikla ve dvacátém
století a měla veřejný prostor řešen
velkoryse. V období modernismu,
kdy nastal prudký rozvoj automobilového průmyslu, města jednak nebyla (většina stále není) na tak velké
množství aut připravena, a jednak se
při následných řešeních zapomnělo,
že města jsou určena především pro
lidi a ne pro auta. Tím se realizovala řada urbanisticky špatných řešení s negativními dopady na život ve
městech.
Poprosím, zkuste to ještě přiblížit…
Tak např. velké množství zpevněných ploch přispívá k přívalovým
povodním a současně k úbytku
spodní vody a v letních měsících
rozpaluje město. K tomu si přidejte
zvýšenou hladinu hluku, emisí a poletavého prachu, velkou nehodovost
a její následky, úbytek místa pro setkávání atd.

NÁMĚSTEK primátora Jaroslav Vymazal.
Jak je na tom z tohoto pohledu
Jihlava?
Nejsme na tom zdaleka tak špatně, ale máme co zlepšovat. Je třeba
dát adekvátní prostor aktivní mobilitě a pokračovat v modernizaci a
zefektivňování MHD. V oblasti individuální automobilové dopravy
bych chtěl docílit větší spolupráce
se státem, která by pomocí integrovaných řešení umožnila podstatně
rychleji a hospodárněji řešit tuto
složku městské mobility.
Můžete být konkrétní?
Uvedu příklad možného sjezdu
z obchvatu u Vodního ráje. Pokud
stát nebude trvat na tom, že na
této komunikaci musí být sjezdy
minimálně tři kilometry od sebe a
musí být dodržena devadesáti kilometrová rychlost, pak v daném
místě lze sjezd realizovat, a navíc
za výrazného snížení zpevněných
ploch a čtvrtinových nákladů!
Stane se to?
Věřím že ano. Pokud již existují
výjimky v rámci ČR a systémová
opatření v některých evropských
zemích, pak je to otázka jednání
s kompetentními orgány.
Ve městě v květnu probíhal dopravní průzkum. Co si od něj slibujete?
Dobrý průzkum je základem
úspěšného řešení. Průzkumem
jednak zjistíme, kolik lidí a kde nastoupí, respektive kolik a kde vystoupí, a jednak, za jakých podmínek by se lidé zřekli IAD.
V co získaná data vyústí?
Data poslouží k optimalizaci dopravního modelu jihlavské MHD
a návrhu možných integrovaných
řešení.

Foto: archiv MMJ

Časově?
V současné době byl dokončen
sběr dat, bude následovat jejich
analýza a zpracování návrhové části, a to se dostáváme do podzimních měsíců.
Co se týká MHD – od 1. července platí, že po 21. hodině
bude do prostředků MHD povinný nástup předními dveřmi.
Co vedlo město k přijetí takového opatření?
Ze zkušeností jiných měst víme,
že toto opatření výrazně omezuje
černé jízdy ve večerních a nočních
hodinách, poskytuje řidiči větší
přehled o cestujících a zvyšuje tak
bezpečnost.
MHD zajišťuje Dopravní podnik autobusy a trolejbusy. Která
doprava je levnější?
V současné době se stává autobusová doprava levnější než trolejbusová. Přispěly k tomu hlavně nové
autobusy na plynový pohon. Trolejbusy však stále vynikají svými
ekologickými přednostmi a přispívají k vyšší atraktivitě města.
Bude se stavět další trolejbusové vedení? A případně kdy?
Město má připravenu realizaci
prodloužení trolejbusového vedení na ulici Vrchlického směrem na
sídliště Dolina. Čekáme jen na výzvu z integrovaného regionálního
operačního programu – předpokládá se podzim tohoto roku – a pak
již můžeme podat žádost o dotaci
a podniknout následné realizační
kroky.
Po městě je zavedena tzv. telematika, tedy soubor opatření zrychlujících MHD. Jak se to
osvědčilo?

Můžete uvést příklad pěšího
koridoru?
Velmi oblíbená jsou např. přemostění řeky Jihlavy u Českého
splavu a ve Starých Horách, nové
přemostění řeky Jihlávky u atletického stadionu, pěší zóny, parky a
nábřeží. Nereálné není ani přemostění údolí řeky Jihlávky, a tím propojení největšího jihlavského sídliště se středem města.
Jak vypadá možnost propojení centra s průmyslovou zónou
cyklostezkou?
Několik úseků je již vybudováno
v průmyslové zóně v Hruškových
Dvorech. Cyklostezce do Pávova
však doposud bránilo vypořádání
majetkoprávních vztahů. Po dořešení dalších záležitostí je reálné
tento tolik žádaný úsek do dvou let
postavit.
Musím se zeptat na problém na
cyklostezce do Luk. Soukromý
vlastník brání průjezdu a dokonce v tisku hrozil oplocením pozemku.
Zde nejde o cyklostezku, ale o
historickou cestu. Ta vždy byla a
ze zákona musí být využívána jak
pěšími, tak cyklisty a auty. Katastrálně příslušná obec Velký Beranov
daný stav řeší právní cestou.
Ještě se chci zeptat na sledování křižovatky u City Parku kamerami…
Vzhledem k velkému množství
řidičů projíždějících touto křižovatkou na červenou a následným
nebezpečným dopravním situacím
schválilo zastupitelstvo toto restriktivní opatření. Již jen povědomí o kamerovém systému a možnosti pokuty a ztráty bodů povede
alespoň u části řidičů k nápravě.
-lm-
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391 Kč
Cena s DPH/měsíc

Mbit/s8 Kč
+TV

INTERNETOVÁ

TELEVIZE

II. GENERACE!

Provozovatelem televizní služby je
Nabídka platí pro všechny zákazníky M-SOFTu, kteří platí
za internetovou linku minimálně 250 Kč vč. DPH.

250 Kč
Cena s DPH/měsíc

Mbit/s39 Kč
+TV

199 Kč

pokročilé
funkce

Cena s DPH/měsíc

Mbit/s
pustit pořad od začátku
pozastavit pořad

129 Kč

přeskakovat reklamy

Mbit/s

sledovat předchozí pořady
až 30 hodin zpětně

videorekordér
– nahrát až 40 hodin pořadů

Cena s DPH/měsíc

Jsme držiteli certiﬁkátu:
DOPORUČUJE
PRO BEZPEČNÝ
INTERNET

Pro informace a objednávku volejte

www.m-soft.cz

37 TV stanic
27 rádiových stanic
videorekordér na 40 hodin
sledování pořadů až 30 hodin zpětně

567 579 111
Jana Masaryka 12, 586 01 Jihlava, e-mail: m-soft@m-soft.cz

www.m-soft.cz/tv

PŘIPOJENÍ - VYSOKORYCHLOSTNÍ BEZDRÁTOVÉ
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Oslavila stoleté výročí

JARMILA HANYCHOVÁ přijímá gratulaci k výročí od náměstka primátora
Vratislava Výborného.
Foto: archiv MMJ
K rovné stovce blahopřáli zástupci Dlouhověkost mají Hanychovi v rodijihlavské radnice paní Jarmile Hany- ně, setra Jarmily Hanychové se dožila
chové. Stoleté dámě, která všechny gra- 98 let, další příbuzná se dožila bezmátulanty překvapila vitalitou, přál za měs- la 102 let. Dobré zdraví přikládá stoletá
to Jihlavu náměstek primátora Vratislav dáma také čisté přírodě ve svém rodišVýborný a pracovnice matriky Libuše ti, ale i pravidelnému pohybu při práci
Indrová. Oslavenkyně dostala pamětní na hospodářství a celoživotnímu vzdělist, dárkový koš, květiny a tombakový lávání se.
čtverec se symboly města Jihlavy.
Paní Hanychová ve volném čase praNejstarší obyvatelka Jihlavy je v dobré covala pro evangelickou církev, za jekondici, kromě slabšího sluchu jí zdraví den z největších koníčků uvádí čtení
vzhledem k věku slouží skvěle. Pochva- bible. Rodina se vždy zabývala uměluje si vzornou péči, kterou jí věnuje ro- ním jak výtvarným, tak hudbou, paní
dina.
hrála na klavír, dcera byla přední česJubilantka pochází z Borovnice u Po- kou harfenistkou. Ještě předloni Jarmiličky, pracovala jako úřednice na statku la Hanychová pracovala na zahrádce,
v Novém Městě na Moravě, v Jihlavě vydařenou úrodu pak ve své rodné vsi
pak v Domě zdraví v Jihlavě a u dráhy. roznášela sousedům.
-tz-
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Modernizace stadionu

REVITALIZACE HEULOSU. Jihlava oficiálně ukončila II. etapu projektu Revitalizace části parku Malý Heulos. Projekt s rozpočtem 66 milionů korun zahrnuje
investice do bezpečnější dopravy a do infrastruktury pro sportovce. Do stále více
využívaného údolí se sportovním areálem a letním kinem se návštěvníci dostanou
po rozšířené silnici s novým chodníkem a osvětlením, ve sportovním areálu je nová
třípodlažní budova se zázemím pro sportovce i tribunou pro diváky, vznikl nový
sektor pro další disciplíny, cyklostezka, nová parkovací místa, upraveno je také
volné prostranství pro volnočasové aktivity, i když to zatím zůstává za plotem,
dokud dostatečně nenaroste nová tráva.
Foto: archiv MMJ

Pod brněnským mostem roste
retenční nádrž

Mahlerův festival pokračuje

KULTURNÍ událostí roku je Mahlerův festival Hudba tisíců. Foto: Jiří Varhaník

NA DNĚ. Až sedm metrů vysoké stěny má vznikající nádrž, která bude zachycovat znečištěnou vodu, aby se nedostala do Jihlávky, ale do čističky. Nádrž pojme
1,8 tisíce metrů vody. Snímek zachycuje řemeslníky při práci na dně nádrže, která
bude po vybudování skryta vrstvou zeminy a novou zelení. Foto: archiv MMJ
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Obchodního manažera/ku
pro Jihlavu a kraj Vysočina
Láká Vás komunikace s lidmi?
Rádi řídíte, motivujete a zodpovídáte za práci svého týmu?
Nevadí Vám pracovat převážně v terénu?
Hledáte práci na HPP?
Líbila by se Vám nadprůměrná mzda, služební automobil i k soukromým
účelům a 5 týdnů dovolené?

Více informací na www.faircredit.cz
Vaše životopisy zasílejte na e-mail karel.sefcik@faircredit.cz

J06-FCm
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Informace o městských poplatcích
Poplatek za komunální odpad
platí i občan s „úřední“ adresou
Vzhledem k tomu, že mezi občany
přetrvává mylná domněnka, dle níž
není povinen platit místní poplatek
za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek za odpad)
občan s trvalým pobytem na adrese Masarykovo náměstí 97/1, Jihlava (sídlo magistrátu), uvádíme,
že povinnost platit tento poplatek
má podle zákona o místních poplatcích fyzická osoba, která má v
obci trvalý pobyt.
Tuto podmínku tedy splňují i osoby, které mají trvalý pobyt hlášen
na úřadě. Další okruh povinných
osob uvádí ustanovení zákona o
místních poplatcích a rovněž příslušná obecně závazná vyhláška
Jihlavy.
Dále si dovolujeme upozornit, že
těm poplatníkům, kteří nezaplatí
místní poplatek ve správné výši a
ve lhůtě splatnosti stanovené shora
uvedenou obecně závaznou vyhláškou, je poplatek za odpad vyměřen
platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
Platební výměr je rozhodnutí stanovující povinnost jednotlivci a
je tomuto adresátu doručován do
vlastních rukou na adresu trvalého
pobytu, popř. na řádně nahlášenou
doručovací adresu.
Hromadný předpisný seznam je
institut, zavedený daňovým řádem
s účinností od 1. ledna 2011. Tímto rozhodnutím lze stanovit povinnost velkému počtu adresátů s tím,
že se toto rozhodnutí jednotlivým
adresátům nedoručuje, ale je zpřístupněno k nahlédnutí po dobu
nejméně 30 dnů u správce daně
(poplatku), kterým je v případě
místních poplatků magistrát města.
Označení poplatku, místo a dobu,

kdy lze do hromadného předpisného seznamu nahlédnout, je zveřejněno na úřední desce města veřejnou vyhláškou, která je vyvěšena
nejméně 30 dnů.
Za den doručení hromadného
předpisného seznamu se pak považuje třicátý den po jeho zpřístupnění. Poplatek za odpad za rok
2014 tak bude dlužníkům vyměřen
a zpřístupněn k nahlédnutí v průběhu července 2015.
Před vlastním vyměřením poplatku některým ze shora uvedených
rozhodnutí však magistrát města
jako správce poplatku dlužníky na
jejich dluh upozorňuje písemnou
upomínkou. Upomínky nejsou
zasílány pouze osobám s trvalým
pobytem na adrese Masarykovo
náměstí 97/1, Jihlava, neboť takové písemnosti není možné fakticky
doručit.
Pokud má někdo hlášen trvalý pobyt na této adrese a přitom má faktické bydliště jinde, bylo by vhodné v zájmu jeho informovanosti
oznámit správci poplatku svou doručovací adresu. Nechce-li tento
údaj občan uvést, ani se nepřijde
na stav svých závazků vůči městu
informovat, nese pak riziko případné exekuce na svůj majetek.
Tyto případy však chce město minimalizovat, proto tímto sděluje
občanům, kteří mají pochybnost
o tom, zda mají zaplacen místní
poplatek, aby se dostavili na ekonomický odbor, kde jim rádi potřebné informace poskytneme.
Zároveň děkujeme všem občanům, kteří řádně a včas platí místní poplatek po celé období, kdy je
stanoven a vybírán (tedy od roku
2002), a kteří rovněž řádně plní
svou ohlašovací povinnost správci
poplatku.
-tz-

Poplatek za byty a rodinné
domy, ve kterých není k pobytu
hlášena žádná fyzická osoba
V loňském roce informoval ekonomický odbor magistrátu města Jihlavy
občany o nové povinnosti platit poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
(dále jen „poplatek za komunální odpad“) za byty a rodinné domy, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.
Ekonomický odbor, který poplatek
spravuje, učinil krok k vyhledávání vlastníků těchto bytů a rodinných
domů, a proto opět v letošním roce
přistoupil k rozesílání výzev k prokázání skutečností, tedy k podání vysvětlení ohledně vlastnictví bytů a rodinných domů.
„Ukázalo se, že do podvědomí občanů se
zmíněná povinnost ještě nedostala. Tento
krok se zatím jeví jako nejefektivnější a
vlastníci na výzvu reagují,“ uvádí vedou-

cí ekonomického odboru Jan Jaroš.
Bez přihlášeného pobytu žije ve výše
zmíněných nemovitostech mnoho
lidí, kteří produkují odpad stejně jako
ostatní obyvatelé Jihlavy, ale dosud se
nepodíleli na nákladech na svoz odpadu, které za ně vlastně hradili ostatní
občané města.
Nová povinnost platit i z nemovitostí
bez osob přihlášených pobytu je tedy
spravedlivější a solidárnější vůči obyvatelům, kteří poplatek odvádějí.
Za rok 2014 se na poplatku za komunální odpad v Jihlavě vybralo 31,9 mil.
Kč. Vybraná částka neslouží jen k odvozu odpadu od domů a bytů, ale je to
částka, kterou každý poplatník přispívá na úhradu celého systému nakládání s komunálním odpadem v Jihlavě. V
letošním roce činí příjmy z tohoto poplatku 20 mil. Kč.
-tz-

Poplatek za komunální odpad
platí i cizinci
Každý občan přihlášený k trvalému pobytu v Jihlavě je povinen
uhradit poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů (dále jen „poplatek za komunální odpad“) dle
příslušné obecně závazné vyhlášky
města. Ekonomický odbor Magistrátu města Jihlavy by rád připomenul, že poplatníky nejsou jen výše
zmínění občané, ale také cizinci:
 זs trvalým pobytem
 זs dlouhodobým vízem
 זs povolením k dlouhodobému
pobytu

 זs povolením k přechodnému pobytu
 זrespektive občané zemí EU,
EHP a Švýcarska s přechodným pobytem po dobu delší 3 měsíců
 זs udělenou mezinárodní ochranou nebo dočasnou ochranou
Ohlášení k poplatku lze učinit v
úředních hodinách na ekonomickém odboru Magistrátu města Jihlavy, 2. poschodí, vchod z ulice Hluboká.
K problematice podají informace
pracovnice ekonomického odboru
při osobní návštěvě nebo na tel. číslech 567 167 415 /418/ 419. -tz-

Ztratil klíče od auta a chtěl nasadit botičku
V uplynulém měsíci zpracovala Městská policie Jihlava celkem
3.470 událostí. Ve 200 případech
byla provedena kontrola podávání alkoholu mladistvým osobám. V
463 případech se na městskou polici obrátili občané s oznámením
nebo žádostí o pomoc. Proti veřejnému pořádku nebo vyhláškám a
nařízením města bylo zaznamenáno
724 přestupků.
Při kontrolní činnosti bylo zadrženo devět osob, po kterých Policie
ČR vyhlásila celostátní pátrání, bylo
také nalezeno jedno hledané vozidlo. Současně byla policii oznámena tři podezření ze spáchání trestné
činnosti.
Městská policie zpracovala 22
přestupků proti majetku. Jedná se
o drobné krádeže. Ve spolupráci s
dopravním podnikem strážníci provedli 118 kontrol černých pasažérů.

V jednom případě požádal majitel
vozidla o umístění botičky, jelikož
došlo ke ztrátě klíčů a měl obavu o
krádež vozidla.
V rámci jarního blokového čištění
města Jihlavy strážníci asistovali při
odtahu 88 vozidel. Byla nalezena
čtyři dlouhodobě odstavená vozidla, která strážníci vyhodnotili jako
vraky, a oznámili tuto skutečnost na
odbor dopravy. Na psí útulek, jehož
provozovatelem je Městská policie,
bylo umístěno 22 odchycených psů.
Strážníci poskytli ve třech případech první pomoc. V prvním případě se jednalo o zraněného muže,
kterého strážníci nalezli při kontrolní činnosti v ulici Matky Boží. Muž
upadl na chodník a udeřil se do hlavy. Způsobil si krvácející zranění.
Po prvotním ošetření si muže převzala přivolaná záchranná zdravotnická služba.

V druhém případě přijal operační strážník městské policie na lince
tísňového volání oznámení na sedícího muže na lavičce v ulici U Cvičiště, kterému se udělalo nevolno.
Na místo byla vyslána hlídka a zároveň byla přivolána zdravotnická
záchranná služba. Muž byl převezen
do nemocnice.
V posledním případě přijal operační strážník oznámení na osobu v podnapilém stavu budícím veřejné pohoršení v areálu Vysočina v blízkosti
Večerky. Strážníci po příjezdu na místo nalezli podnapilého muže v bezvědomí. Okamžitě mu byla poskytnuta
první pomoc a následně byl předán
přivolané zdravotnické záchranné
službě. Dále městská policie řešila
napadení revizora v autobuse MHD
na Masarykově náměstí. Strážníci napadajícího zadrželi, po jeho ztotožnění byl předán Policii ČR.

Městská policie se podílela na
zajištění parkování a bezpečnosti
v okolí krematoria při pohřbu významné jihlavské osobnosti, kterého se zúčastnilo velké množství
smutečních hostů. Ve spolupráci s
policií se strážníci podíleli na zajištění veřejného pořádku v okolí fotbalového stadionu při zápasech FC
Vysočina.
Městská policie se podílela na
cvičení složek Integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina. Strážníci zajišťovali bezpečnost
účastníků při cyklistické jízdě „Do
práce na kole 2015“ a dohlíželi na
bezpečnost průběhu Juniorského
maratonu. Městská policie se také
podílela na tradičním otevření cykloturistické sezóny na trase Jihlava
– Třebíč.
Stanislav Maštera,
Zástupce ředitele MP Jihlava
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VEDETE NÁM NOVÉHO POJIŠTĚNCE?
GRATULUJEME, BONUS 500 KČ JE VÁŠ!
Jste naším klientem? Pak pro vás máme skvělou nabídku!
Registrujte své známé k České průmyslové a užĳte si
své bonusy. Získat můžete až 3 000 Kč na pohybové
aktivity, plavání nebo třeba na vitaminy z lékárny.
Jděte na cpzp.cz/ziskej a dozvíte se více.

Noviny jihlavske radnice 205x152_babka.indd 1

kód pojišťovny

205

S námi máte navíc...

21.05.15 18:43
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Vysokoškoláci ze zahraničí se
v Jihlavě učí, jak řídit zoo
Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) ve spolupráci se Zoo
Jihlava pořádala už potřetí takzvaný International Business Week,
tedy mezinárodní týden projektových aktivit. Kromě studentů VŠPJ na něj přijeli studenti z
Portugalska, Belgie, Nizozemska,
Francie, Litvy a Lotyšska. Studenti byli rozděleni do mezinárodních týmů, v nichž řešili zadanou
případovou studii vycházející z
reálné situace Zoo Jihlava. Tématem bylo rozhodování o možnostech financování rozvoje zoologické zahrady. Svá řešení jednotlivé
týmy odprezentovali na závěr týdne, komunikačním jazykem byla
angličtina.
Na studenty čekaly během týdne i kulturní a sociální aktivity. „Cílem akce je pomoci budovat
dovednosti, pracovat v mezinárodním týmu, ale i komunikovat v cizím
jazyce. Studenti se ale navíc seznámí s Jihlavou, historickými památkami i současností – na programu
je mimo jiné i exkurze v Pivovaru
Ježek“, uvedla organizátorka Martina Chalupová.
Studenti jihlavské školy se
během letošního akademického
roku zapojili do aktivit také na
zahraničních školách. „Celkem 56
studentů vycestovalo na mezinárodní týdny do Belgie, Dánska, Finska,

NJR - ČERVEN 2015

Školství

Lotyšska, Nizozemska, Polska, Portugalska a Francie, kde měli možnost poznat prostředí, týmovou výuku a studenty jiných škol, ale získali
především zajímavé zkušenosti pro
své další studium, případně i bakalářskou práci,“ uzavírá Martina
Chalupová.
-tz-

Jihlavští studenti navrhují
Významné české technické
památky a stavby postaví jihlavští studenti v 9. ročníku celostátní
soutěže Stavby z vlnité lepenky.
Letos se přihlásilo rekordních
26 středních stavebních škol ze
všech krajů České republiky, mezi
nimi i Střední škola stavební Jihlava. Studenti budou vyrábět modely z vlnité lepenky a autoři těch
nejlepších si rozdělí ceny ve výši

40 tis. korun. Cílem projektu je
poukázat na všestranné využití
vlnité lepenky a zejména pak na
její ekologické přednosti.
„Popularita technických památek a staveb stále roste. Lidé rádi
navštěvují různé přehrady, vodárny, větrné mlýny nebo vysoké pece
a hutě,“ vysvětluje volbu zástupce
Svazu výrobců vlnitých lepenek
Pavel Sobol.
-tz-
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SIMACEK HS, spol. s r.o.
hledá nové spolupracovníky (ZPS a ID) na pozice

• • • • • • • •• •• • • • • • • •
pro pracoviště Jihlava, Batelov, Jemnice

Pracovní náplň:
• •Zabezpečení provozu vrátnice, kontrola a evidence vozidel a návštěv
Nabízíme:
• •zázemí stabilní a úspěšné firmy s celorepublikovou působností
• • pravidelný měsíční příjem a firemní bonusy, čtvrtletní příplatky
• • možnost spolupráce na zkrácený úvazek
Požadujeme:
• •spolehlivost, bezúhonnost, flexibilitu
V případě zájmu nás kontaktujte na tel.: 602 961 580 • •• • • •• •• • • • • •• •

Úpravy zvýšily bezpečnost při cestě
do údolí lesoparku Heulos
Jihlavská radnice dokončila II. etapu projektu
Revitalizace části parku Malý Heulos.
Řidiči, ale hlavně chodci v Jihlavě už nebudou
zažívat pocity úzkosti cestou do údolí lesoparku
Malý Heulos. Do letního kina za kulturou nebo
na tamní sportoviště dorazí po rozšířené silnici
s novým chodníkem a osvětlením. Výrazně se
zvýšila také úroveň sportovního areálu, kde je
k dispozici zázemí nové budovy, tribuny a nová
sportoviště. Vznikla nová parkovací místa a úsek
cyklostezky, který propojil několik dosud oddělených tras.
„Součástí projektu bylo rozšíření vozovky, vybudování chodníku a veřejného osvětlení od ulice
Úvoz až po areál letního kina. Pohyb v nepřehledném úseku tak bude výrazně bezpečnější. Podél
části nově upravené komunikace vznikla odstavná
plocha pro parkování,“ popsal část projektu primátor Jihlavy Rudolf Chloupek.
Polepší si také stovky sportovců, kteří léta

využívali zastaralý a nevyhovující objekt šaten.
Na jeho místě je dnes 26 parkovacích míst a
sportovci mají nové útočiště přímo u oválu na
stadionu, kde vyrostla třípodlažní budova s tribunou pro asi tři stovky sedících diváků, šatnami pro sportovce, prostory pro časomíru, techniku, občerstvení a sociální zařízení.
V sousedství fotbalového hřiště vznikl nový
sektor pro hod kladivem a diskem. „Na něj navazuje nově upravený volný prostor pro různé volnočasové aktivity, který se využívá třeba pro cirkus
nebo stanové městečko velkých sportovních akcí
nebo festivalů,“ uvedl primátor Rudolf Chloupek.
Prostor ale zatím zůstane zaplocený a nebude se
využívat z důvodu uchycení nového trávníku.
Na stávající stezku kolem areálu letního kina je
napojena nová stezka pro pěší a cyklisty podél
Jihlávky k areálu sportovní haly. Stezka přechází
přes řeku po nové lávce a vyúsťuje při Okružní
ulici, kde navazuje na nově vybudovanou cyklo-

stezku B02. Celkové revitalizované území zaujímá plochu 1,8 hektaru.
Celkové náklady na akci jsou 66 milionů korun
bez DPH, z výběrového řízení byla dodavatelem
firma Agrostav. Na akci se městu podařilo získat dotaci z Regionálního operačního programu
Jihovýchod ve výši 85 % způsobilých výdajů. Na
Malém Heulosu se pracovalo od března loňského roku.
Při první etapě revitalizace parku Malý Heulos, která byla dokončena v roce 2010, byl upraven areál letního kina, vznikla nová malá scéna
a dětské hřiště. Město nechalo vybudovat novou
komunikaci, která obchází areál letního kina,
takže i v průběhu akcí může bez omezení kolem
areálu proudit doprava. V území je nová kanalizace a veřejné osvětlení. Jako protipovodňové opatření bylo zrušeno potrubí říčky Jihlávky,
která opět protéká otevřeným korytem.
-tz-

Vyhlášení průběžného grantu Živé město
Město na svých webových stránkách zveřejnilo výzvu na průběžný
grant s názvem Živé město. Výzva je
adresována zájemcům – pořadatelům
kulturních akcí. Z výzvy uvádíme:
VÝZVA
k podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihlavy 2015 na projekt
v oblasti kultura realizovaný v období
od 1. července do 31. prosince 2015
1/ V rámci programu:
ŽIVÉ MĚSTO – PRŮBĚŽNÝ
GRANT
maximálně 50 000 Kč
2/ Zaměření programu:
Důvodem vyhlášení tohoto programu je zajistit do konce roku 2015 co
nejpestřejší kulturní nabídku určenou nejrůznějším skupinám obyvatel
města Jihlavy. Důraz bude kladen na
to, aby byly v Jihlavě podpořeny kulturní akce a aktivity, zejména oživení
Masarykova náměstí v letních měsících, a to v těchto oblastech a kategoriích:
- Performing Arts /Živé, reprodukované umění/

- Hudba – klasická
- Hudba – ostatní
- Hudba – vzdělávací koncerty
- Divadlo – místní
- Divadlo – hostující
- Divadlo – dětská představení
- Tanec
- Happening
- Výstava
- Vzdělávací pořady
- Vizuální umění
- Film
- Výtvarné umění
- Literatura
- Akce, aktivity
- Kulturní dědictví
- Městské slavnosti a jiné akce a aktivity
Podpora projektů:
- kulturní akce a aktivity realizované
během stanoveného období na území města Jihlavy. Tímto se rozumí
pořádání akcí jednorázového charakteru (koncert, představení…) i
série akcí, např. cykly koncertů, představení, festivaly, přehlídky, projekty,
ve kterých se objevují akce zaměřené
na různé žánry.

3/ Okruh způsobilých žadatelů:
- právnické osoby, vyjma příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Jihlava, na základě
platného oprávnění souvisejícího s
danou činností dle platných zákonů,
vztahujícího se k vypsanému programu,
- fyzické osoby, tj. osoby podnikající
na základě platného oprávnění souvisejícího s danou činností dle platných
zákonů, vztahujícího se k vypsanému
programu.

nutou dotaci v souladu se schváleným
účelem dotace.

4/ Podmínky pro poskytnutí a
čerpání dotace:
- dotace je poskytována účelově, na
neinvestiční náklady na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace
- dotace bude poskytnuta pouze
Příjemci, který nemá vůči Městu
finanční závazky po lhůtě splatnosti; Město je oprávněno pozastavit
čerpání dotace do doby vyrovnání
těchto závazků,
- příjemce dotace je oprávněn
uplatňovat pouze náklady související s předloženým projektem, které
jsou nezbytné pro jeho zajištění.
Příjemce je povinen čerpat poskyt-

Lhůta pro podání žádosti:
Žádosti lze podávat od 15. června
2015 nejpozději do 30. září 2015
(průběžně).

6/ Výše a účel dotace
Žadatel může podat Žádost o
poskytnutí dotace ve výši:
a) maximálně 70% celkových
uznatelných nákladů projektu, maximálně 50 000 Kč, přičemž financování zbývajících nákladů žadatel
zajistí z jiných grantů, dotací, sponzorských příspěvků, vstupného, členských příspěvků či vlastních zdrojů.

Bližší informace a průběžné konzultace poskytuje OŠKT - kontaktní
osoby:
- Ing. Marie Krajíčková, e-mail:
marie.krajickova@jihlava-city.cz
tel: 567 167 442, 730 855 765
- Mgr. Tomáš Koukal, e-mail:
tomas.koukal@jihlava-city.cz
tel: 567 167 440, 605 206 159
-lm-
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Slovo zastupitele:
Demokracie ve veřejném prostoru

Rád bych svou prací v zastupitelstvu a radě města přispěl ke kultivaci urbanizovaného prostředí, ve
kterém žijeme, prostředí, ve kterém chceme vychovávat naše děti,
prostředí, kde chceme prožít podzim života.
Myslím tím naše náměstí, naše
ulice, domy, parky, hřiště, chodníky, silnice, zelené plochy, městský
mobi- liář (lavičky, zastávky, koše,
prodejní stánky,...) a mnohé další
prvky tvořící město.
Jsem architekt a svou prací
pro klienty se snažím dělat stavby nejen funkční a pěkné, ale také
ohleduplné k prostředí, kde jsou
zasazeny. Mluvím o tom, protože si
myslím, že nejen soukromý klient,
ale právě město Jihlava by mělo
mít garanta, který by měl vzhled
města na zodpovědnost a dlouhodobě o něj dbal.

Většina mých kolegů architektů potvrzuje mé přesvědčení, že
demokracie ve veřejném prostoru nevede k vytváření funkčních a
pěkných prostor města, ale k anarchii, jejíž výsledky již v některých
lokalitách Jihlavy dnes vidíme.
Někteří investoři pojali v rámci
demokracie dojem, že si mohou na
svém pozemku dělat, co se jim zlíbí. Demokracie však ve veřejném
prostoru znamená pravý opak. Je
to hlavně respekt k majetku a právům těch druhých.

Demokracie ve
veřejném prostoru
znamená respekt
k majetku a právům
těch druhých.
Proto si nejen já, ale i řada z vás
přeje, aby dohled nad estetickou
stránkou přijal garant, říkejme mu
třeba hlavní architekt města, jehož
prací by byla péče o veřejný prostor. Znamená to regulace, znamená to také náklady na takového
člověka či jeho tým, znamená to
respektovat pravidla námi všemi

bez výjimek, která garant nastaví v
rámci výstavby, obnovy či vybavování města.
Co to může znamenat konkrétně. Například neměnná pravidla
(regulační plány, studie a další)
pro výstavbu nových lokalit pro
bydlení. Koupím-li si pozemek
pro rodinný dům, budu dopředu
vědět, co na něm mohu postavit, v
jaké velikosti, v jaké vzdálenosti od
silnice, s jakou střechou, orientací,
barevností, plotem, parkovacím
stáním, budu vědět, kam půjdu
s odpadem, kde si budou moci
děti hrát, kam půjdu na procházku s kočárkem,... Současně mám
jistotu, že na sousedním pozemku nevyroste nic, co by mě mohlo
překvapit.
Tato pravidla pak ve výsledku vedou k prostorové harmonii
veřejného prostoru, který tak obdivujeme jinde, a to jak v zahraničí,
tak už i u nás. Vyspělost a vzdělanost města a jeho občanů se pozná
i podle prostředí, které město tvoří, a protože jsem patriot, kterému
leží na srdci naše Jihlava, udělám
vše pro to, aby se nám všem zde
dobře žilo.
Ing. arch. David Beke,
zastupitel města a radní za ODS

Co na hřbitov
nepatří,
musí pryč
Celá plocha Ústředního hřbitova v
Jihlavě v květnu procházela úklidem,
tentokrát podrobnějším, než tomu
bylo v minulosti. Ze hřbitova musí
pryč věci, které komplikují údržbu,
nepůsobí esteticky a mohou způsobit
zranění pracovníků správy hřbitova.
Úklid spočívá zejména v odstraňování předmětů uložených nájemci hrobového místa v prostoru mezi
náhrobkem a živým plotem z keřů,
který odděluje hrobová místa či skupiny hrobů. Jde o uskladněné pracovní
náčiní, plastové lahve, kbelíky, zbytky
vyhořelých svíček, různých schránek a
podobně.
„V některých případech dochází k
výraznému narušení celkového estetického vzhledu pohřebiště, předměty také
ztěžují provádění řádné údržby při sečení trávy nebo při údržbě živých plotů, ale
také dochází ke zranění pracovníků správy hřbitova například o skleněné či keramické střepy,“ vysvětluje kroky, které
jsou prováděny v souladu s pohřebím
řádem Martina Gregorová z odboru
životního prostředí jihlavského magistrátu.
Majitelé nemusí mít strach, že by
například o hrabičky nebo motyčky
přišli. Správce hřbitova nalezené předměty zatím nelikviduje.
-tz-
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Mahler Jihlava
Hudba tisíců
18. 5.–7. 7. 2015

pátek 26. června
19.00 | Kostel Povýšení sv. Kříže, Jihlava
Ewig, ewig – modravé dálky Vysočiny
Gustav Mahler Píseň o zemi (komorní verze)
Eva Garajová – alt, Lukáš Hacek – tenor
Komorní filharmonie Pardubice,
Petr Altrichter – dirigent

doprovodné akce
úterý 2. června
19.00 | Divadlo na Kopečku, Jihlava
Divadelní představení
Ladislav Fuks Pan Theodor Mundstock
Jaroslav Achab Haidler / Činoherák
Ústí nad Labem

Kateřina Englichová a Vilém Veverka

neděle 7. června
pondělí 1. čevna
19.00 | Hotel Gustav Mahler
Fibichův Poem a německé texty
v dílech českých autorů
Josef Václav Tomášek, Zdeněk Fibich
Lucie Silkenová – soprán, Markéta
Janoušková – housle, Miroslav Sekera
– klavír, Ondřej Kepka – umělecký přednes

čtvrtek 4. června
19.00 | Velká gotická síň radnice, Jihlava
Hudba mezi obrazy Rudolfa Veverky
W. A. Mozart, Cl. Debussy, M. Ravel
Vilém Veverka – hoboj,
Kateřina Englichová – harfa

úterý 9. června
19.00 | Hotel Gustav Mahler
Poezie a violoncellové sonáty
J. S. Bach / R. M. Rilke
Jitka Vlašánková – violoncello,
Václav Vydra – umělecký přednes

čtvrtek 11. června
15.00 | Park Gustava Mahlera
Živý obraz „Komenský“ u sochy
Gustava Mahlera
Koncert a vystoupení všech Jihlavanů
Zdeněk Fibich Jan Ámos Komenský
se loučí s Jihlavou
Symfonický orchestr ZUŠ Jihlava,
Jan Nosek – dirigent

středa 17. června
19.00 | Velká gotická síň radnice, Jihlava
Vrcholy světového kvartetního umění
W. A. Mozart, Dm. Šostakovič, F. Schubert
Benda Quartet

středa 24. června
19.00 | Kostel Povýšení sv. Kříže
Pravdy každému přejte…
Sborový koncert inspirovaný postavou
Jana Husa, čtení citátů z díla Jana Husa
Jistebnický kancionál, P. Eben, A. Tučapský
Alfréd Strejček – umělecký přednes,
Pěvecké sdružení Campanula,
Pavel Jirák – sbormistr

10.00 | Rodný dům Gustava Mahlera,
Kaliště u Humpolce
Na kole po stopách Gustava Mahlera
Slavnostní start cyklojízdy Kaliště – Jihlava
Ve spolupráci s Klubem českých turistů Jihlava
8.30 ul. Legionářů Jihlava – odjezd autobusu

úterý 16. června
17.00 | Dům Gustava Mahlera, Jihlava
Podvečer s Gustavem Mahlerem
Přednáška, divadlo, film

neděle 5. července
15.00 | Rodný dům Gustava Mahlera
Kaliště u Humpolce
Soňa Červená | Čím vším jsem žila
výstava a koncert
Soňa Červená – zpěv a recitace
15:00 odjezd autobusu od Hotelu Gustav Mahler, Jihlava

čtvrtek 15. října
19.00 | DIOD
Ozvěny festivalu – Nový cirkus
jako hudební a scénická inspirace
Valentina Shuklina – Stabat mater
www.tichaopera.cz

Předprodej vstupenek
Turistické infomační centrum, Masarykovo nám. 2, Jihlava, tel. 567 167 158–9 | DKO Jihlava, Tolstého 2, Jihlava, tel.: 567 571 671
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4, Jihlava, tel. 567 320 501 | Občanské sdružení Mahler 2000, Jaromírova 48, 120 00 Praha 2,
tel. 223 006 935, info@mahler2000.cz | On-line: www.mahler2000.cz

pořádá Občanské sdružení Mahler 2000
– společnost Gustava Mahlera
ve spolupráci s:
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STAVÍME, BYDLÍME ...
Zahrada jako
kuchyně
Asi největší výhodou života v
rodinném domě je, že za pěkného
počasí může váš životní prostor rozšířit zahrada – jak o další čtvereční
metry, tak i o úplně jiný rozměr bydlení. Může se stát vaším letím obývacím pokojem, jídelnou či kuchyní
pod širým nebem, jen ji na to musíte
připravit.
K oblíbeným letním radovánkám většiny majitelů zahrad patří
posezení při ohni spojené s opékáním či grilováním. Nabídka grilů je
v současnosti pestrá a vyhoví každé
peněžence.
Když vynecháme elektrické grily,
které se pojí především s přípravou
jídla na kuchyňském stole v domě
či na terase, grilovat můžete na dřevěném uhlí (asi nejlevnější alternativa, ale příprava jídla trvá déle a gril
je nutné po každém použití vyčistit)
nebo na lávových kamenech ohřívaných plynem (používají se opakovaně a jídlo se připraví rychleji a
zdravěji, nemá však typické kouřové
aroma).
V zásadě si můžete vybrat přenosný nebo stabilní gril. I ten přenosný
by však měl mít v zahradě stabilně
určené místo – ideálně v závětří, na
dostatečně velké zpevněné či travnaté ploše, nejlépe na takové, na níž
se dá vytvořit i prostor pro přípravu

a stolování. Podobná pravidla platí i
pro otevřená ohniště, která můžete v
případě potřeby doplnit grilovacím
roštem či stojanem, aby byly možnosti k přípravě vašich romantických
letních večeří co nejširší.
V zahradě si můžete vybudovat i
celé grilovací centrum. V této souvislosti je zajímavá rozšiřující se

nabídka zahradních krbů (na rozdíl
od ohniště či grilu mají komín, často i spodní přívod vzduchu, který
zlepšuje hoření, a popelník; prostor
ohniště by měl být obložen šamotovými cihlami).
Složitější zahradní krby bývají vybaveny i pracovním pultem, na
který lze něco položit, a často i stříš-

kou. I u jednodušších zařízení je však
dobré počítat s určitým manipulačním prostorem (ať už stabilním nebo
s mobilním nábytkem), nejlépe alespoň částečně zastřešeným.
Ideální místo pro krb je v blízkosti
domu (abyste nemuseli daleko běhat
se surovinami), na zpevněné ploše se
zahradním nábytkem.
-lm-
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Podle čeho vybrat
kvalitní lednici
První otázka, kterou byste si měli
položit, zní: pro kolik strávníků lednici pořizuji? Obecně platí, že na
jednoho obyvatele domácnosti je
potřeba 50-70 litrů objemu lednice a
zhruba 20 litrů mrazáku.
Jednodveřové lednice většinou
nabídnou malý mrazící prostor (většinou kolem 20 litrů), který je jejich
součástí. Objem osciluje zhruba
mezi 120 a 300 litry, najdou se ale i
objemnější.
Oddělený, zvlášť otevíratelný mrazící a chladící prostor mají lednice
kombinované. Bývají větší, a pokud
zvolíte dvoukompresorové provedení, můžete regulovat výkon lednice a
mrazáku nezávisle na sobě.
Pokud je ale ve vaší domácnosti
více strávníků, logicky budete potřebovat větší objem. Americká lednice je ideálním řešením pro početnější rodiny s dětmi, jejichž kuchyň
nabízí dostatek prostoru. Americké
chladničky jsou většinou dvoudvéřové, zahrnují mrazák a navíc nabízí zajímavé funkce, jako je například
ledovač. Většinou jsou volně stojící,
jejich výhodou je stylový design, již
zmíněný větší objem a nadstandardní funkce, nevýhodou pak vyšší spotřeba a cena, která se může vyšplhat
až 40 tisícům.
Speciální kategorií jsou lednice
monoklimatické. Nemají mrazák a
dost často vynikají velkým objemem,
proto najdou uplatnění v průmyslu,
či v obchodech. V menším provedení je využijete ale také třeba na chatě,
či v kanceláři.
Jistě už jste zahlédli například
označení A+++. Jedná se o označení spotřeby, která je dalším z velmi
důležitých kritérií pro výběr té správné lednice. Výrobci jsou povinni tyto
značky u chladniček uvádět, není to
však to jediné, co její finální spotřebu ovlivňuje.
Velký podíl na spotřebě má také
teplota prostoru okolo lednice, která
se nemusí shodovat s celkovou teplotou v místnosti a jejíž ideální hodnota je 20 °C. Každý stupeň navíc
má za důsledek zvýšení spotřeby až
o 6%.
A proč se teplota zvyšuje? Stane se to zejména v případě, když
kolem chladničky nemůže dostatečně proudit vzduch (řeč je samozřejmě o volně stojící variantě). Proto
je dobré okolo nechat dostatečný
prostor, konkrétně 3-5 centimetrů
vepředu a vzadu, na bocích pak 1 2 centimetry.
-lm-

Módní trend: kuchyň v zeleni
Zapomeňte na věčné běhání mezi
kuchyní a altánem či sezením uprostřed trávníku. Trendem jsou malé
kuchyňské koutky, vybudované přímo v zahradě.
Míváte-li v létě často hosty, případně rádi stolujete venku, nemáte nad
čím přemýšlet. Základem je stůl a
pracovní plocha s dostatkem odkládacích prostorů...
Asi největším rozdílem oproti kla-

sické kuchyni je, že všechno stabilní
zařízení musí odolávat vlhku, sluneční výhni a dalším vrtochům počasí.
Prostor zahradní kuchyně by měl být
alespoň částečně krytý a pamatujte i
na přívod vody a odpad (rozhodně
by tu měl být alespoň malý dřez),
případně i na elektrickou zásuvku s
vhodným stupněm ochrany – tak si
můžete zabezpečit při práci vhodné osvětlení a budete moci i venku

www.segajihlava.cz

využívat některé kuchyňské spotřebiče. Exteriérová kuchyň by měla
sousedit s místem na stolování a
stejně jako všechny stabilní prvky v
zahradě by měla stylem ladit s okolím.
Ideální volbou do okolí ohnišť a
grilů (samozřejmě ne do jejich těsné
blízkosti) jsou některé teplomilné
rostliny.
-lm-
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Pořizujeme kvalitní venkovní vířivky
Vybrat svou vlastní venkovní vířivku
není jen tak. V první řadě by nám v ní
mělo být po celý rok teplo v jakémkoli
počasí a měla by být odolná. Jak na to,
abychom zvolili tu pravou?
Na trhu je velké množství výrobců, z
nichž jsou jen někteří skutečně kvalitní. Dobrou vířivku poznáme podle dílčích parametrů, z nichž je vyrobena.
Kvalitní vířivky jsou zhotoveny:
z kvalitního pevného akrylátu
(poznáte jej podle země výroby –
kvalitní akrylát se vyrábí například v
U.S.A, nikoli v Číně a podle hladkosti
povrchu vířivky – ten musí být silný a
bez prohybů),
- nejsou ekonomicky náročné, jelikož
mají trojitou termální izolaci povrchu
(akrylát má tři vrstvy, díky nimž nedochází k tak velké tepelné ztrátě),
- mají trysky, které jsou zapuštěné bez silikonu (méně se ničí) a jejich
rozmístění není náhodné (jsou umístěné tak, aby přesně masírovaly vysoce namáhaná místa na těle – především na zádech a na chodidlech), čímž
dochází k léčivé hydromasáži,
- mají intuitivní ovládací jednotku, díky které lze snadno ovládat celou
vířivku, například podsvícený vodopád a intenzitu hydromasáže, ale i světlo, a další,
- jsou vybaveny audiosystémem,
který umožňuje i hlasitý poslech hudby (MP3 a FM) a lze jej snadno propojit s dalším zařízením (Aux či Blue-

tooth s iPhonem, iPodem a s dalšími),
- součástí moderních vířivek je
chromoterapie (osvětlení různými
barvami, které mají terapeutický účinek a prohlubují relaxaci),
- jsou vybavené filtrační pumpou,

Lehátka a sedátka ve vířivce by
měla být pohodlná. Pokud si nejsme jisti, měli bychom si vířivku pře-

STAVEBNICT VÍ
PROJEKCE
ZÁMEČNICT VÍ

dem vyzkoušet. Sedátka by měla být
zhotovena terapeuticky a ergonomicky. Mělo by se nám na nich příjemně
sedět. Při sezení si můžeme vyzkoušet
ovládání a rozmístění trysek.
-lm-

tel.: 777 941 000
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která čistí nejen povrch, ale i dno vířivky na 100%, nikoli jen částečně.

STAVÍME RODINNÉ DOMY, HRUBÉ STAVBY, NÁSTAVBY, PŘÍSTAVBY, OPRAVUJEME
A REKONSTRUUJEME, ZATEPLUJEME A OPRAVUJEME FASÁDY, MONTUJEME
SÁDROKARTONY, OBKLADY A DLAŽBY, VYRÁBÍME OCELOVÉ KONSTRUKCE, SCHODIŠTĚ
A ZÁBRADLÍ, VRATA, MŘÍŽE, REGÁLY, OBRÁBÍME NA SOUSTRUHU A FRÉZCE, PROJEKTUJEME

www.ekosbrtnice.cz
DO NAŠEHO TÝMU PŘIJMEME:

• PŘÍPRAVÁŘE/ ROZPOČTÁŘE staveb - nutná praxe s rozpočtováním!
• ZEDNÍKY - nutná praxe klasické zedničiny a zateplovacích systémů, ŘP B
• OMÍTKÁŘE - nutná praxe se strojními omítkami, ŘP B
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MAZEL, s. r. o., Novoměstská 7, Žďár nad Sázavou, 608 878 882, www. mazelsro.cz
MAZEL, s.r.o., Dělnický Dům, Žižkova 15, Jihlava
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Proti depresi pomocí dveří
Je všeobecné známo, že nedostatek denního světla škodí zdraví. Sluneční paprsky mají pozitivní vliv na
metabolismus, imunitu nebo odolnost vůči stresu. Přesto mnozí z nás
žijí místo v bytech spíše v temných
v kobkách. Svůj díl odpovědnosti na
tom mají dveře s plnou výplní dveřního křídla.
I když letní slunce za okny vytrvale pálí, v některých domácnostech,
které se potýkají s trvalým nedostatkem světla, byste to nepoznali. Jejich
obyvatelé proto často trpí únavou,
bolestmi očí nebo dokonce depresemi. Řešení těchto problémů přitom
může být velmi snadné. Dostat světlo i do těch nejtemnějších zákoutí
vašeho bytu vám totiž mohou pomo-

ci prosklené či poloprosklené dveře.
Prosklené dveře se hodí spíše do
obývacího pokoje, případně pokojů, které jsou obývány převážně přes
den. Sice totiž místnosti prosvětlují a opticky zvětšují, na druhé straně nedokáží zabezpečit dostatečné
soukromí. A i když někteří designéři
používají skleněné dveře i do koupelen a na WC, jedná se zatím spíše o
raritu. Oproti plným dveřím jsou ty
skleněné navíc mnohem náchylnější
na poškození a hůře izolují hluk.
Chytrým kompromisem jsou proto
dveře poloprosklené, tj. kombinace
skla a pevných dřevěných materiálů.
Ty lze nejen z bezpečnostních důvodů doporučit především do dětských
pokojů.
-lm-
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Nabídka psů
z městského útulku
Městský útulek pro opuštěná a nalezená zvířata Jihlava
vedoucí: RNDr. Aleš Toman
kapacita útulku: 75 psů
Statutární město Jihlava, Městská policie
adresa: oddělení útulek pro zvířata - Jihlava - Pístov, PSČ 586 01
e-mail: utulek.jihlava@seznam.cz
telefon: 723 446 583, 721 282 895
otevírací doba: po – pá 7 - 20 hod

1. Alan, pes, kříženec vlčáka, 3 roky, pes
na hlídání

2. Sam, pes, labrador, 3 roky, vhodný
kamkoli

3. Brix, kříženec dalmatína, 5 let, osobnost,zahrada, ne k dětem

4. Bela, fena, kříženec NO, 4 roky, nesnáší feny a malé psy, na dvorek

5. Deni, pes, kříženec NO, 1 rok, výchova nutná

6. Nela, fena, kříženec, 3 roky, kastrovaná, čistotná, do bytu

7. Čarli, pes, kříženec, 2 roky, hodný,
hravý, k dětem, zahrada

8. Viktorie, fena, kříženec, 1 rok, na
zahradu

9. Haryk, pes, kříženec špice, 2 roky,
hodný, sportovně založený

10. Boní, fena, kříženec, 2 roky, hodný,
na zahrádku, bojácná

13. Čert, pes, kříženec, 4 roky, na zahradu ke starším lidem

14. Šarpina, fena, kříženec, 4 roky, trpí
potravinovou alergií, má výcvik, vhodná
do bytu

11. Mates, pes, kříženec bišona, 2 roky,
vhodný k dětem, výchova nutná

12. Ferda, pes, kříženec, 5 let, nevhodný k dětem

Stránku připravil -lm-
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TIPY NA PRÁZDNINY ...
Pravidla pro dovolenou s dětmi
Chystáte se v létě s dětmi na dovolenou? Základem je plánovat a dodržovat jednoduchá pravidla, zvláště pokud
vyrážíte na cesty s kojenci a batolaty.
1. Příprava
Zaměřte se na výběr destinace, její
vzdálenost a čím budete cestovat. Jako
první byste měli mít na paměti pohodlí dítěte – nikoli vaše.
2. Co zabalit
Předem si připravte seznam věcí, které budete potřebovat (určitě nemusíte vozit vše, co jinak využíváte každý
den). Určitě nezapomeňte na lékárničku! Podívejte se, jestli jste si zabalili
skutečně vše.
3. Očkování
Zkontrolujte, zda má dítě všechna
povinná očkování za sebou. A pouvažujte o očkování nepovinném,
například proti klíšťové encefalitidě
apod. Cestujete-li do exotických zemí,
poraďte se i o dalších očkováních.
4. Pozor na nevolnost
Cestovní nevolnost, tzv. kinetóza, se
u kojenců projevuje neklidem a pláčem, u větších batolat pocity na zvracení či zvracením, bolestmi bříška. Trpíli dítě cestovní nevolností, před jízdou

mu dejte sníst něco lehčího (nejsou
vhodná tučná jídla, čokoláda a podobně).
5. Kdo si hraje, nezlobí

Nezapomínejte na to, že o dovolené
byste měli zajistit zábavu pro děti.
6. Jídelníček o dovolené
Zdravá a vyvážená strava má být

samozřejmostí také o dovolené. Správný jídelníček má obsahovat dostatek
obilovin (zejména v podobě kaší),
masa, ovoce, zeleniny a také mléka.
-lm-

Tipy na prázniny ...

Wellness je slovem pocházejícím
z anglického spojení well-being a
znamená celkově vyvážený tělesný
i mentální stav člověka.
Všechny wellness pobyty jsou
připraveny tak, aby člověka navedly k zdravějšímu stylu života, a to
ve všech jeho sférách. Wellness
balíčky jsou složeny z lehčích wellness procedur, optimální výživy a
aktivního pobytu.
Celá Vysočina je součástí Českomoravské vrchoviny, která je velmi oblíbeným turistickým místem.
Dovolená na Vysočině v krásné
přírodě je odpočinkem pro každého. A lze ji spojit také například se
zmiňovanými wellness pobyty

Na výlety lákají taková místa,
jako např.: Křemešnická vrchovina, Jihlavské vrchy s nejvyšší horou
Vysočiny Javořice 837 m, Žďárské vrchy jen s o metr nižší horou
Devět skal.
Vysočina oplývá řadou kulturních památek, z toho hned tři jsou
na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO: židovská čtvrť, židovský hřbitov a Bazilika sv. Prokopa - Třebíč,
centum města Telč, Poutní kostel
sv. Jana Nepomuckého - Žďár nad
Sázavou.
Dalším jistě zajímavým výletem
může být Muzeum rekordů a kuriozit v Pelhřimově.
-lm-

TRADIČNÍ LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR
Kalich

J05-KALm

Wellness pobyty na Vysočině
možným druhem dovolené
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Překvapte děti táborem plným
zábavy, fantazie a objevů
TÁBOR JE:
KONTAKTY
• pro děti od 6 do 16 let
Antonín Hubený
+420 602 583 747
• pro Teenagery od 16 do 18 let
anton.hubeny@seznam.cz
• s netradiční výukou němčiny pro děti od 10 do 17 let
http://www.dtkalich.cz/

Dět
Dětský tábor se nachází u Kamenice nad Lipou
v půvabném, ekologicky čistém prostředí jižních Čech.
Pro Vaše děti je zde k dispozici rybník s pláží a loďkami.
Množství sportovního vyžití, klubovna s diskotékou
a výlety. Výborná česká kuchyně.
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Sport

FC Vysočina se rozloučí se sezonou:
Boleslav hraje o poháry, Jihlava o čest
Letošní ročník fotbalové Synot
ligy má před sebou poslední kolo.
Jihlavané zajíždí v sobotu do Mladé Boleslavi, která potřebuje vyhrát.
 זDavid Kratochvíl
Prvoligová opona se pro letošní
soutěžní ročník definitivně zatáhne
v sobotu 29. května po sedmé hodině večer. V té době už bude odehráno poslední, kompletní 30. kolo
nejvyšší profesionální soutěže v tuzemsku.
Fotbalisté Jihlavy zajíždí na horkou půdu aktuálně čtvrté Mladé
Boleslavi, která ale v boji o pohárové příčky potřebuje bodovat, protože se na ni zcela dotáhla Příbram.
Bramborová pozice má letos velkou
hodnotu.
Jednak v případě vítězství Jablonce v poháru znamená lepší pozici
v předkolech Evropské ligy, ale hlavně, pokud v českém poháru zvítězí
Liberec, mužstvo na pátém místě
ostrouhá a nebude mít možnost se
o vstupenku mezi evropskou fotbalovou elitu vůbec ucházet.
Jihlavané takové starosti kvůli nezdarům v minulých kolech řešit nemusí. Aktuálně se s 36 získanými
body nacházejí na 9. místě prvoligové tabulky a při ztrátách konkurentů
v posledním kole mohou myslet na

FANOUŠCI FC Vysočina připravili Jaromíru Blažkovi rozloučení s aktivní kariérou na jedničku. Ten jim za to věnoval, dres, trenky i rukavice.
Foto: David Kratochvíl
posun v tabulce až o dvě místa směrem vpřed. Ovšem to jen za předpokladu, že navážou na vítězství proti
Liberci a znovu zvítězí.
Jenže v případě bodové ztráty
může ale nastat i tabulkový sešup.
Slavia i Slovácko totiž na ni ztrácí jen dva body. Brno už Jihlavany
ohrozit nemůže, protože z 12. po-

zice ztrácí body tři a má horší vzájemný zápas.
Proti Liberci ale Vysočina v domácí rozlučce předvedla výkon jako
z partesu a proti výrazně omlazené
sestavě soupeře, který si v minulém
kole zajistil záchranu, vyhrála pohodově 4:0. Vysokého vítězství si
cenil kouč Luděk Klusáček.

„Jsem hlavně rád, že se nám utkání
vydařilo kvůli divákům. Během jara
si totiž moc radosti na domácí půdě
neužili. Tento duel tak představuje vydařenou tečku za sezonou, která jim
snad přes léto utkví v paměti. Snad
jsme všechny věrné, kteří v tomto počasí dorazili, trošku odměnili,“ uvedl.
S aktivní fotbalovou kariérou se
v tomto duelu navíc rozloučila také
brankářská legenda Jaromír Blažek,
který se po delší době objevil mezi
třemi tyčemi. Proti severočeskému
týmu navíc vychytal své 166. čisté
konto. Žádný jiný brankář v rámci
české ligy nemá v této chvíli více.
„Zápas jsem si užil. Stejně jako jakékoliv jiné utkání. Zatím jsem dal
jen rozhovor do televize a čekám,
kdy mi opravdu docvakne, že už je
asi opravdu konec, ale to nastane asi
až o dovolené, kdy zjistím, že už se
nemusím honit a připravovat se na
sezonu jako hráč,“ pověděl žurnalistům na pozápasové tiskové konferenci.
V brance strávil celkem 25 sezon
a nastoupil do více než pětistovky
zápasů. V kariéře navlékl dres devíti klubů a celkem sedmkrát se stal i
mistrem ligy. Teď se chce dvaačtyřicetiletý gólman věnovat studiu
trenérské licence. Zvažuje nabídku
FC Vysočina na post trenéra brankářů. Jasno má být příští týden.

Cyklistům při 24hodinovce přálo počasí
Pátý ročník cyklistického závodu
na čtyřiadvacet hodin doprovázela o
víkendu 16. a 17. května v krajském
městě přízeň počasí. Podmínky pro
závodníky byly ideální.
Letošní závod si díky dobrému počasí
zhruba tři sta závodníků ve všech kategoriích náležitě užilo. A nejenom závodu,
ale i pátečního doprovodného koncertu
v amfiteátru v lesoparku Heulos.
„Musím říci, že letošní ročník se vydařil.
Jak po stránce sportovní, tak i pořadatelské.
Přece jen za ty předešlé ročníky již parta
dobrovolníků přesně ví, co má každý dělat.
Zkrátka, všechno šlo jako na drátku,“ sdělil
ředitel závodu Jiří Holoubek.
Příjemná teplota a dostatek sluníčka
provázely závodníky od startu na Masarykově náměstí v sobotní poledne až do
nedělního poledne, kdy závod skončil.
Slunce samozřejmě, po jeho západu, vystřídaly čelové lampy na přilbách závodníků a taktéž svítilny na kolech, protože
bez nich by průjezd například úseku na
Staré plovárně nebyl v noci možný.
Pořadatelé závodu z občanského sdružení Sliby-Chyby připravili obdobnou
trať jako loni, ovšem na některých úsecích museli kvůli stavebním pracím značně improvizovat. To bylo vidět třeba v
Brněnské ulici, při výjezdu od Mahlerova penzionu. Po sjezdu nových schodů z
hradebního parkánu a průjezdu okolo restauračních stolů následovala pasáž přes
staveniště, kde mnohým závodníkům na
štěrku „ustřelilo“ kolo.
Zabrat dal cyklistům tradiční táhlý vý-

jezd ke Hrádečku v lesoparku Heulos,
novinkou byl prudký sjezd na opačné
straně parku. Jednalo se o dobrovolnou
zkratku pro technicky zdatné závodníky,
v podobě strmého padáku, pojmenovaného pořadateli Downhill.
Přestože závod provázely solidní podmínky, tak více práce než jindy měli zdravotníci. „Měli jsme asi deset transportů do
nemocnice. Jednalo se o zlomeniny klíční
kosti, rukou, otřesy mozku. Je to jasné, trať
byla suchá a rychlá, a to svádí k trochu nebezpečnější jízdě, a s ní přichází i úrazy,“
dodal Holoubek.
Se skončením závodu však práce pro
pořadatele z občanského sdružení Sliby
– Chyby neskončila. Již nyní připravují
2. ročník Jihlavského půlmaratonu, který
se uskuteční 13. září v Jihlavě.
-vš-

TRAŤ závodu vedla tradičně po lesoparku
Heulos.
Foto: Vladimír Šťastný

PO SLAVNOSTNÍM startu projeli závodníci ve volném tempu ulicemi města.
Foto: Lubomír Maštera

Vítězové Jihlavské 24 MTB
Závod na 24 hodin – jednotlivci a dvojice
Solo muži Open
Ondřej Krejčík
Solo muži od 40 let
Tomáš Sytař
Solo muži od 55 let
Karel Záboj
Solo ženy open
Jana Doležalová
Solo ženy od 40 let
Eva Svobodová
2tým muži Open
Tomáš Kalita, Michal Holub
2tým muži do 40 let
Richard Hrzán, Jaroslav Kalužný
2tým mix open
Tomáš Málek, Jana Skrbková

428,4 km
361,2 km
327,6 km
344,4 km
226,8 km
495,6 km
453,6 km
478,8 km

Závod na 12 hodin – jednotlivci dvojice
Solo muži Open
Michal Prokop
Solo muži od 40 let Marek Křepelka
Solo ženy Open
Alena Svačinková
2tým muži Open
Jan Blažek, Ondřej Partl
2tým muži od 40 let Václav Beneš, Martin Dvořák
2tým ženy Open
Boh. Semerádová, Žaneta Křípalová
2tým mix Open
Tomáš Makoň, Dana Kopecká
2tým mix od 40 let
Pavel Kořínek, Marie Kostínková

226,8 km
210 km
117,6 km
252 km
235,2 km
117,6 km
226,8 km
134,4 km
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Město Jihlava zveřejňuje záměry
 זprodat volné bytové jednotky:

• bytovou jednotku v domě Jarní 11, 13, 15, 17
v Jihlavě č. 394/3, 2. NP, 4+1, 87,52 m2, energetická náročnost dle PENB: E, 313 kWh/(m2.rok),
minimální kupní cena činí po slevě 755.000 Kč
• bytovou jednotku č. 3440/3 v domě Pod
Rozhlednou 19 v Jihlavě, 2. NP, 2+1, 57,10 m2,
energetická náročnost dle PENB: E, 418 kWh/
(m2.rok), minimální kupní cena po slevě 540.000
Kč
• bytovou jednotku č. 1093/1 v domě Kosmákova 1 v Jihlavě, 1. NP, 2+1, 52,30 m2, energetická
náročnost dle PENB: E, 378 kWh/(m2.rok), minimální kupní cena po slevě 610.000 Kč
 זnemovité věci v k.ú. Antonínův Důl, pozemek p.č. 63 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je budova č.p. 2 v Červeném Kříži, a
pozemek p.č. 64/1 – zahrada dle geometrického
plánu č. 371-11/2012, energetická náročnost dle
PENB: F, 346 kWh/(m2.rok), minimální kupní
cena po slevě 2.000.000 Kč

Dále statutární město Jihlava zveřejňuje záměry výběrovým řízením formou dražby
dne 26. 8. 2015 s uzávěrkou žádostí
dne 24. 8. 2015 (v 17.00 hod.)
 זprodat volné bytové jednotky:

• bytovou jednotku č. 209/4 v domě Úvoz 21
v Jihlavě, 2. NP, 1+1, 30,10 m2, energetická náročnost dle PENB: F, 275 kWh/(m2.rok), minimální
kupní cena 390.000 Kč
• bytové jednotky v domě Třebízského 10
v Jihlavě:
- č. 184/1, 1. NP, 1+1, 41,80 m2, energetická náročnost dle PENB: E, 475 kWh/(m2.rok), minimální kupní cena 540.000 Kč
- č. 184/3, 2. NP, 1+1, 47,60 m2, energetická náročnost dle PENB: F, 483 kWh/(m2.rok), minimální kupní cena 650.000 Kč
• bytové jednotky v domě Na Vyhlídce 1 v Jihlavě:
- č. 255/1, 1. NP (sekce A), 2+1, 45,50 m2, energetická náročnost dle PENB: E, 380 kWh/(m2.
rok), minimální kupní cena 505.000 Kč
- č. 255/18, 2. NP (sekce B), 2+1, 61,20 m2,
energetická náročnost dle PENB: E, 299 kWh/
(m2.rok), minimální kupní cena 720.000 Kč
• bytovou jednotku č. 374/1 v 1. NP domu
Mlýnská 50 v Jihlavě, 1+1, 43,69 m2, energetická
náročnost dle PENB: E, 523 kWh/(m2.rok), minimální kupní cena 495.000 Kč
• bytovou jednotku č. 3638/16 ve 4. NP domu
Březinova 15 v Jihlavě, 1+1, 41,80 m2, energetická náročnost dle PENB: C, 105 kWh/(m2.rok),
minimální kupní cena 635.000 Kč
• bytové jednotky v domě Benešova 17 v Jihlavě:
- č. 1254/3, 2. NP, 1+1, 32,40 m2, energetická
náročnost dle PENB: F, 351 kWh/(m2.rok), minimální kupní cena po slevě 350.000 Kč

- č. 1254/4 a 1254/7, byt č. 1254/4 ve 2. NP,
4+1, 129,20 m2, energetická náročnost dle PENB:
E, 240 kWh/(m2.rok), byt č. 1254/7 ve 3. NP,
4+1, 137,30 m2, energetická náročnost dle PENB:
G, 394 kWh/(m2.rok), minimální kupní cena celkem 2.520.000 Kč
• bytové jednotky v domě Palackého 3 v Jihlavě:
- č. 1236/3 v mezipatře 2. – 3. NP, 1+kk, 32,80
m2, energetická náročnost dle PENB: D, 670
kWh/(m2.rok), minimální kupní cena 640.000 Kč
- č. 1236/5 v mezipatře 3. – 4. NP (půda), 1+kk,
33,50 m2, energetická náročnost dle PENB:
C, 633 kWh/(m2.rok), minimální kupní cena
610.000 Kč
• bytovou jednotku č. 618/5 v domě Lazebnická 17 v Jihlavě, 1+1, 3. NP, 49,40 m2, energetická náročnost dle PENB: F, 411 kWh/(m2.rok),
minimální kupní cena po slevě 610.000 Kč
• bytové jednotky v domě Znojemská 13 v Jihlavě:
- č. 671/1, 1. NP, 1+1, 51,20 m2, energetická náročnost dle PENB: E, 452 kWh/(m2.rok), minimální kupní cena 590.000 Kč
- č. 671/3, 2. NP, 3+1, 121,70 m2, energetická
náročnost dle PENB: E, 367 kWh/(m2.rok), minimální kupní cena 1.450.000 Kč
- č. 671/4, 3. NP, 2+1, 65,50 m2, energetická náročnost dle PENB: F, 491 kWh/(m2.rok), minimální kupní cena 850.000 Kč
• bytovou jednotku č. 383/2 v 1. NP domu
Jarní 24, 26, 28, 30 v Jihlavě, 2+1, 51,80 m2, energetická náročnost dle PENB: C, 134 kWh/(m2.
rok), minimální kupní cena 590.000 Kč
• bytovou jednotku č. 396/1 v 1. NP domu
Jarní 19 v Jihlavě, 3+1, 68,92 m2, energetická náročnost dle PENB: D, 157 kWh/(m2.rok), minimální kupní cena 790.000 Kč
• bytovou jednotku č. 1956/14 ve 4. NP domu
Mahlerova 3 v Jihlavě, 1+1, 59,78 m2, energetická náročnost dle PENB: E, 522 kWh/(m2.rok),
minimální kupní cena 580.000 Kč
• bytovou jednotku č. 925/2 v 1. NP domu U
Dvora 9 v Jihlavě, 1+1, 30,35 m2, energetická náročnost dle PENB: E, 557 kWh/(m2.rok), minimální kupní cena 490.000 Kč
• bytovou jednotku č. 1185/4 ve 4. NP domu Matky Boží 3, 5, 7 v Jihlavě, 4+1, 141,50 m2,
energetická náročnost dle PENB: G, 394 kWh/
(m2.rok), minimální kupní cena 1.380.000 Kč

 זprodat pozemek p.č. 169 v k.ú. Pávov, 1.092
m2, minimální kupní cena 1.092.000 Kč
 זprodat pozemek p.č. 5158 – zastavěná plocha
a nádvoří v k.ú. Jihlava, jehož součástí je budova
č.p. 2353 v Jihlavě, ul. U Hlavního nádraží or.č.
7 (bytový dům se 4 volnými, nepronajatými byty) a id. 1/2 navazujícího pozemku p.č. 5160 –
ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Jihlava,
energetická náročnost budovy dle PENB: G, 254
kWh/(m2.rok), minimální kupní cena činí po slevě
1.700.000 Kč

Nabídka na prodej nemovitých věcí výběrovým
řízením bude rozšířena. Bližší informace na www.
jihlava.cz či na tel. 567 167 278, 567 167 281
(prodej budov a bytů), tel. 567 167 277 (prodej
pozemku) či přímo na Majetkovém odboru Magistrátu města Jihlavy,
Hluboká 8, Jihlava.
Statutární město Jihlava si vyhrazuje právo
změnit či doplnit tyto záměry, příp. od nich
odstoupit.

Rizika na sociálních sítích
V současné době je facebook a další sociální sítě již běžnou součástí života velké většiny
populace. Jejich vznik přinesl řadu pozitiv, ale
sociální sítě s sebou přinesly také množství negativ a rizik, zejména pro mládež. Ačkoli v této
oblasti již existuje velmi dobrá prevence zaměřená právě na děti a mládež, kteří jsou informováni a varováni před nebezpečími, přesto se policisté stále setkávají s případy, kdy se uživatel
sociální sítě stal obětí protiprávního jednání.
K rizikům je tak nutné se stále vracet a o
skrytých nebezpečích informovat. Jedna z oblastí rizik na sociálních sítích je v souvislosti s
pořizováním obrazových materiálů zachycujících intimní partie těla, vyzývavé a erotické
pózy nebo jakékoli jiné fotografie či videa se
sexuální tématikou a jejich následným zveřejňováním nebo zasíláním jiným osobám.
Mnoho dopívajících a mladých lidí se prostřednictvím sociálních sítí seznamuje s osobami opačného pohlaví. Této situace využívají pachatelé, kteří si vytvoří falešnou identitu,
oslovují mladé lidi a navazují s nimi “přátelství“.
(V této chvíli je nutné podotknout, že veškeré
údaje, které k sobě pachatel uvede, jsou smyšlené a většinou diametrálně odlišné od skutečnosti.)
Po vytrvané komunikaci, jejímž cílem je zís-

kat si důvěru, která může trvat i poměrně dlouhou dobu, pachatel zcela cíleně láká od protějšku intimní fotografie nebo videa. Pokud tak ale
oběť učiní, stane se poté obvykle terčem vydírání.
Pachatel začne hrozit zveřejněním, veřejnou
ostudou a požaduje zaslání dalších odvážnějších fotografií či videí nebo v horším případě
osobní schůzku.
Oběť se tak postupně dostává do situace, která je extrémně psychický náročná, a ze které nemá velké šance dostat se sama.
V této oblasti existuje velmi jednoduché
opatření, jak se do rizikové situace nedostat, a
to intimní fotografie a videa nikomu neposílat
a v lepším případě je vůbec nepořizovat. Je také
nutné zmínit, že i když si osoba pořídí svoji intimní fotografii nebo video, a zašle ji pouze tomu, koho osobně zná, může i v tomto případě
nastat riziko zveřejnění, a to buď záměrně (nejčastěji jako pomsta při rozchodu), nebo neúmyslně například při odcizení výpočetní techniky nebo mobilního telefonu, kde je fotografie
nebo video uložené.
KŘ policie kraje Vysočina
Oddělení tisku a prevence
por. Bc. Jana Kroutilová
tisková mluvčí

STRANA 31

Aktuality

NJR – ČERVEN 2015

Projekt „Obce sobě“ řešil školství
Projekt je uskutečňován v celé
ČR, účastní se ho celkem 186
obcí s rozšířenou působností
(ORP) včetně smluvního partnera ORP Jihlava, který sdružuje celkem 79 obcí.
Řídí ho Svaz měst a obcí ČR, je
plně hrazený ze zdrojů OP LZZ,
oficiální název je „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních
obvodů obcí s rozšířenou působností“.
Hlavními ambicemi všech aktivit
v rámci projektu je zefektivnit a
zkvalitnit veřejné služby, a tím získat pro obce a města finanční prostředky použitelné na jejich další rozvoj. Důležitým aspektem je
dobrovolnost zapojení všech obcí
v rámci ORP.
V ORP Jihlava působí projektový tým, který ve spolupráci s odborníky zpracoval oficiální výstup
- strategický dokument skládající
se z analytické a návrhové části, a
to pro oblast školství, sociálních
služeb, odpadového hospodářství,
aglomerace (cestovní ruch) a volitelného tématu „Servis samosprávám“ (téma bylo vybráno na základě rozhodnutí zástupců obcí).
V oblasti školství a předškolního
vzdělávání v analytické části byl
definován počet mateřských a základních škol, sledován vývoj školství v oblasti ORP Jihlava od roku
2005, zmapován přehled pracovní-

ků ve školství a počet žáků. V oblasti financování byly porovnány
provozní a přímé výdaje, byly sledovány investiční potřeby obcí.
V návrhové části byly vytipovány
nejdůležitější problémové okruhy,
které byly dále rozpracovány do
konkrétních cílů a opatření, primárně se týkají nedostatečné kapacity v jeslích, nedostatečné kapacity ve školních družinách v ZŠ,
nutnosti modernizace vybavení
MŠ, a tím zlepšení přechodu dětí
z MŠ na ZŠ, nedostatku sportovních zařízení a hřiští u MŠ a ZŠ,
potřebnost projektové a metodické pomoci pro ZŠ se zohledněnými možnostmi meziobecní spolupráce.
V problematice odpadového hospodářství jsou zohledněny aktuální změny, které přijdou v roce
2015. Je zdůrazněno, že problematika odpadového hospodářství je
záležitostí plošnou, která se dotýká celého procesu sběru a nakládání s odpady.
Řešení situace v ORP Jihlava, kde
dominují malé obce, se právě jako
jedna z možností nabízí cesta meziobecní spolupráce. V této oblasti
byly reálně zhodnoceny možnosti
spolupráce obcí, které odráží názory a míru rozvoje jednotlivých
obcí a v návaznosti na tyto poznatky byly zformulovány cíle a indikátory.
V oblasti odpadového hospodář-

ství je tedy nezbytné zahájit nové
a udržet stávající vzájemné diskuze
a vytvořit z nich určitou informační a komunikační platformu, např.
ve formě, již jednou zmiňovaných
pravidelných setkávání, spojených
s prezentací nejdůležitějších změn,
požadavků a povinností.
Z pohledu sociálních služeb existuje v ORP Jihlava ucelená síť poskytující sociální služby, avšak jejich rozmístění je nerovnoměrné a
jejich většina se nachází ve městě
Jihlava. Sledována byla také kapacita zařízení se sociálními službami
a forma poskytování těchto služeb.
Problematická se jeví kapacita u
domovů pro seniory a u domovů
se zvláštním režimem, a to primárně z pohledu dalšího demografického vývoje.
V analytické části byla také sledována problematika nízkoprahových denních center nebo koncepce sociálního bydlení. Návrhová
část plynule navazuje na výstupy
analýz, které rozpracovává do konkrétních cílů, vycházejících z podmínek v území a z možností meziobecní spolupráce.
Téma servis samosprávám je zpracováno jako téma volitelné a reflektuje potřebu primárně malých
obcí na jejich administrativní zátěž. Celé téma rozpracovává vysokou administrativní náročnost,
poměrně nízkou úroveň spolupráce obcí a v neposlední řadě efekti-

vitu managementu obce. Přičemž
všechna témata na sebe navazují a
jsou vzájemně provázaná.
Byla provedena analýza rozvoje,
stavu a skutečného fungování meziobecní spolupráce a možnosti
položení základů meziobecní spolupráce a vzájemné komunikace.
Celá problematika je úzce spjata se
vzájemnou komunikací mezi obcemi, sdílením informací a informovanosti obecně.
V rámci aglomeračního tématu –
cestovní ruch v destinaci Jihlavsko
byla zpracována nabídka kulturně
historických a přírodních památek. Oblast Jihlavska má hustou síť
turistických značených tras, dále
nabízí vhodné podmínky pro agroturistiku a cykloturistiku.
V návrhové části byly zpracovány
návrhy starostů na rozšíření sítě
bezpečných cyklostezek, které by
byly využívány nejen k rekreačním
účelům, nýbrž i pro bezpečnou
dopravu osob do zaměstnání, na
úřady nebo za nákupy. O převážné části destinace Jihlavsko tak lze
říci, že disponuje velkým potenciálem cestovního ruchu, který není
v maximální možné míře zatím
plně využíván. Navrhovaná doporučení směřují k většímu využití
nabízeného potenciálu.
Aktuální informace, dokumenty,
stanoviska, kontakty a ostatní záležitosti jsou k dispozici na oficiálním webu www.obcesobe.cz. -tz-
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Více informací a pravidla na www.visitjihlava.eu nebo Turistickém informačním centru na naší radnici, Masarykovo náměstí 2, tel: 567 167 158, 159, e-mail: tic@jihlava-city.cz

Chcete se vyfotit s havířkem?
Zúčastněte se fotosoutěže
„Chyťte si svého havířka!“
V sobotu 30. května 2015 na akci Den dětí v amﬁteátru Malý
Heulos budou k dispozici postavy „havířků“ v životní velikosti,
které vytvořili žáci ZŠ, ZUŠ… a možná i někdo jiný.
Zájemce si vyzvedne (u pódia) v čase vyhlášeném moderátorem
havířka. Pořídí s ním originální foto na obvyklém či neobvyklém
místě v Jihlavě, v situacích možných i zcela nemožných!
Pak předá havířka dalšímu zájemci.
O co jde?
Jde o to, aby se s postavami havířků vyfotografovalo
co nejvíce zájemců na různých místech v Jihlavě
a v co nejoriginálnějších situacích.
Fotograﬁe vkládejte od 1. června do 17. června 2015
na FB stránky „Jihlavský havířský průvod“ (timeline/vložit fotku).
Ten, kdo bude mít u sebe havířka v poslední den, žádáme o jeho
vrácení na Turistické informační centrum, Masarykovo nám. 2,
Jihlava během 18. 6. 2015.
Tři nejoriginálnější fotograﬁe budou odměněny
20. června 2015 v 8.30 hodin na jihlavské
radnici u příležitosti oslav Havíření 2015.
Více informací na tel. číslech: 567 167 440,
567 167 438, 567 167 136.

19.–21. června
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Na světě žije v extrémní chudobě
zhruba miliarda lidí, přičemž více
než polovina z nich jsou ženy. Právě ženy jsou ve většině rozvojových
zemích těmi, kdo se stará o obživu,
vzdělání a výchovu dětí.
Africká vesnice Matongo – škola

Výstavy

do 4. 6.
JAN HUS roku 1415, a 600 let
poté
Výstava k výročí úmrtí náboženského myslitele, kazatele, reformátora,
učitele a kněze.
Kavárna Muzeum, Masarykovo
nám. 55
do 12. 6.
Martin Gerboc, Jiří Petrbok:
ATENTÁT
Galerie Půda, Joštova 27
do 14. 6.
SOPKY
Sopečná činnost jako geologický fenomén – sopečné katastrofy i aktivní vulkány.
Kavárna Muzeum, Masarykovo
nám. 55
do 14. 6.
RYTINY ZEMĚTŘESENÍ A
ERUPCÍ SOPEK
Zemětřesení, sopečná činnost a přírodní katastrofy zachycené umělci
minulých staletí.
Kavárna Muzeum, Masarykovo
nám. 55
do 14. 6.
POZITIV / NEGATIV
Trojice fotografek – Barbora Fastrová, Jana Šašková a Miroslava Večeřová – se zaměří na fotografický
princip pozitivu a negativu, postavený do nových souvislostí konceptuálních prostorových postupů;
tradiční poloha fotografie, jak je obvykle chápána, se stává bodem k vymezování a překonávání.
OGV, Galerie Alternativa, budova
Komenského 10
do 19. 6.
Bílek – Šerý – Váňa: TĚLO
Výstava sochařského kolektivu.
Galerie Jána Šmoka, Dvořákova 12
do 21. 6.
POČÁTKY KONCŮ
Světové války v archivních dokumentech.
Autoři výstavy: Mgr. Petr Dvořák,
Mgr. Jiří Jelínek, PhDr. Renata Pisková
Výtvarník: Jan Morkus
Výstavu připravil Moravský zemský
archiv – Státní okresní archiv Jihlava k příležitosti 100. výročí vypuknutí První světové války a 70. výročí ukončení Druhé světové války.
Dům Gustava Mahlera, Znojemská
4
do 26. 6.
René Nestrojil - „STMÍVÁNÍ“
Výstava fotografií. Telč a okolí v
barvách mobilního telefonu.
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

do 30. 6.
Petr Adamčík OBJEKTY a Dorota Zlatohlávková OBRA ZY
Galerie Horácké divadlo Jihlava,
Komenského 22
do 30. 6.
SVĚT A DÍLY
Open výstava výtvarných činností
klientů DTS Jihlava.
Bez obav, Výtvarná dílna a prodejní
galerie Denního a týdenního stacionáře Jihlava, Husova 16
do 3. 7.
Oldřich Smutný: OBRA ZY A
KRESBY
Minigalerie Trifoil, grafické papíry,
Husova 10
do 23. 8.
JAKUB SCHIKANEDER (18551924)
Známý český malíř přelomu devatenáctého a dvacátého století, proslul
hlavně obrazy nostalgických pražských zákoutí, která na výstavě nebudou chybět.
OGV, Masarykovo nám. 24
do 15. 9.
PŘÍBĚH NEMOCNÉ DUŠE
Seznámení s historií péče o duševně nemocné.
Kavárna Muzeum, Masarykovo
nám. 55
červen
MNOHO DRUHŮ DOBRODRUHŮ
Zveme vás na výstavu grafiky ateliéru Design a vizuální komunikace
při Střední umělecko-průmyslové
škole Jihlava-Helenín. Výstava je
věnována tématu tzv. dobrodružného genomu DRD 4-7R.
Café Etage, Masarykovo nám. 39
červen
DNK – foyer a Violka: VÝSTAVA
FOTOGRAFIÍ LENKY MONČEKOVÉ
Divadlo Na Kopečku, Brněnská 54
červen
ŠKODOVKOU AŽ NA HRANICE ČÍNY
Jiří Folbrecht a Michal Mázl – výstava fotografií.
„To nejde, to nemůžete zvládnout!“,
fotografie z cesty „tří magorů“, kteří jeli 17.065 km napříč střední Asií
stařičkou škodovkou, kdy se střídaly nekonečné pláně, sedmitisícové
hory pohoří Taň-šan, pouště, a bez
výjimky milí a vstřícní lidé.
Vstupní areál zoo – infocentrum za
hlavní pokladnou
červen
„ÚDĚL AFRICKÉ ŽENY“
Lenka Klicperová - výstava fotografií.

červen
ZVINO VA AFRICA – prodejní výstava originálních dřevěných
soch ze Zimbabwe.
Africká vesnice Matongo – areál
červen
„OD PÓLU K PÓLU“
Výstava výrobků dětí v rámci kampaně Od pólu k pólu.
Zoo Jihlava, výstavní místnost
1. 6. – 31. 8.
BRÁNA PLNÁ PANENEK BARBIE, AUTÍČEK, MOTOREK A
3D MODELŮ Z PUZZLE
Mezi panenkami se najdou i filmové a hudební hvězdy, např. Johnny
Depp jako kapitán Jack Sparrow,
Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe,
Lady Gaga, William a Catherine a
další. Pro děti bude připraven zajímavý kvíz, a nebude chybět hrací koutek s Barbie domem, prostor
pro autíčka, a malování.
Brána Matky Boží, Věžní 1
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18. 6. – 13. 9.
NÚDZOVÝ PROGRAM SPRAVOVANIA ODPADU
Výstava představí díla čtyř mladých
slovenských mediálních umělců
(Beata Kolbašovská, Jakub Pišek,
Richard Kitta a Erik Sikora), kteří
ve své tvorbě tematizují odpad a
jeho produkci; společný je jim jazyk a estetika digitálních médií, videoartu, interaktivních instalací a
internetového umění (netartu).
OGV, Galerie Alternativa, budova
Komenského 10
19. 6. – 26. 6.
JIHLAVSKÝ HAVÍŘSKÝ PRŮVOD
Výstava fotografií.
Jihlavská radnice, hala MIC i
MHD.
Magistrát města Jihlavy, Masarykovo náměstí 1
19. 6. – 30. 8.
Pavel Matuška: USMÍVÁNÍ
Výstava prací karikaturisty, kreslíře, malíře a řezbáře představuje
umělcovu tvorbu v oblasti výtvarného humoru.
Kavárna Muzeum, Masarykovo
nám. 55

2. 6. – 14. 6.
FOTOGRAFIE Z JIHLAVSKÉHO HAVÍŘSKÉHO PRŮVODU
Reportážní fotografie z předchozích
ročníků jihlavských havířských průvodů.
Kavárna Muzeum, Masarykovo
nám. 55

26. 6. – 30. 8.
NĚMEČTÍ ANTIFAŠISTÉ NA
JIHLAVSKU
70 let od vítězství nad fašismem v
2. světové válce připomene výstava
dosud nezdokumentovanou činnost a většinou tragické osudy německých antifašistů na Jihlavsku.
Kavárna Muzeum, Masarykovo
nám. 55

10. 6. – 14. 6.
KAKTUSY A SUKULENTY
Tradiční prodejní výstava pěstitelů
kaktusů a sukulentů.
Kavárna Muzeum, Masarykovo
nám. 55

od 1. 12.
Stálá výstava ATM „AXMANOVY TECHNIKY HMATU“
Možnost nákupu.
Galerie Umění s handicapem, Jihlavské terasy, Havlíčkova 30

10. 6. – 24. 8.
BÁJEČNÉ VYNÁLEZY
Výstava prací žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Jihlava.
Městská knihovna, Hluboká 1
11. 6. – 30. 8.
VESNICE JE SVĚT
Tématem výstavy je venkov v současném umění; shromáždí díla
umělců, které spojuje komplexní
a dlouhodobý zájem o zachycování venkovských prostředí a společenství, a kteří navíc v mnoha případech do tohoto prostředí také
specificky zasahují nejrůznějšími
tvůrčími intervencemi.
OGV, Komenského 10
12. 6. – 30. 8.
ZAŠLÁ SLÁVA JIHLAVSKÝCH
PLOVÁREN
Výstava provede po místech, kam se
Jihlavané chodili nejen osvěžit.
Kavárna Muzeum, Masarykovo
nám. 55
16. 6. – 26. 7.
NAPŘÍČ
Výstava zachycuje průřez aktuální
tvorbou autora, studenta designu
Tomáše Starého.
Kavárna Muzeum, Masarykovo
nám. 55

Městská knihovna
1. 6.
18.00
„#CHICAGOGIRL“
Pořádá: Městská knihovna Jihlava
ve spolupráci s Europe Direct Jihlava.
Promítání filmu v rámci programu
PROMÍTEJ I TY!
Devatenáctiletá Ala´a Basatneh
by měla mít běžné starosti jako
její američtí vrstevníci: školu, lásky, módu, hudbu… Jenže na nic
z toho studentka z Chicaga nemá
čas – prostřednictvím svého notebooku totiž organizuje revoluci v
Sýrii… Film sleduje úsilí a odvahu
mladých lidí a odkrývá fenomén
sociálních sítí, který se stal zásadním hybatelem vlny
arabského jara.
2. 6.
15.00
OTEVŘENÍ HERNIČKY – Čtení hrou aneb Se čtením začínáme u
nejmenších.
Pobočka Horní Kosov, S. K. Neumanna 22.
1. 6. – 5. 6.
SBÍRKA DĚTSKÝCH KNIH
Pořádá Městská knihovna Jihlava.
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Vybrané knihy budou rozděleny do
ordinací dětských lékařů v Jihlavě
a jejím okolí. SVÉ KNIŽNÍ DARY
MŮŽETE ODEVZDAT NA: MěK
Jihlava, Hluboká 1 a pobočkách
Horní Kosov, Březinova a Bedřichov
v otevírací době. Akce probíhá v
rámci 5. TÝDNE ČTENÍ DĚTEM,
které zajišťuje CELÉ ČESKO ČTE
DĚTEM.
18. 6. 17.00
„PŘÍBĚH OPRAVDOVÉ VÁŠNĚ
– ROAD SHOW BLANKY MILFAITOVÉ“
Beseda s „marmeládovou královnou“
Blankou Milfaitovou,
držitelkou několika ocenění za nejlepší marmeládu na světě.
Příběh opravdové vášně představuje
ohlédnutí nejen za roční
marmeládovou expedicí, kdy s obytným vozem projela celou Evropu
a kus Afriky a vařila marmelády na
nejrůznějších místech starého kontinentu, ale nabízí také příběh o hledání sebe sama. Obsáhlá publikace,
plná autorčiných snímků, receptů na
marmelády i lokální jídla, přináší i životní příběh Blanky Milfaitové, který dokáže motivovat čtenáře k tomu,
aby se pustili do toho, po čem touží
ze všeho nejvíc.
19. 6. 16.00
ODPOLEDNE PLNÉ VYRÁBĚNÍ
Výroba prázdninových přání pro
učitele a učitelky.
Pobočka Horní Kosov, S. K. Neumanna 22.
24. 6. 15.00
DESKNI-TO!
Každou poslední středu v měsíci se
schází Klub deskových her pro mladé (věková hranice 13+) ve Studovně pro mládež.
Každé pondělí 16.00
KNIHÁČKOVO POČTENÍČKO
Každé pondělí od 16 hodin ve Studovně pro mládež společné čtení z
vybraných knih.

Divadla
Horácké divadlo
Komenského 22
VELKÁ SCÉNA
1. 6.
10.00
J. Ondra – B. Němcová: BAJAJA,
PĚŠÁK SNŮ
Klasická pohádka v dramatizaci režiséra Jiřího Ondry o princi, který se
vypraví do světa a jako němý sluha
Bajaja si dokáže získat srdce princezny, i utkat se s drakem…
mimo předpl.
2. 6.
17.00
Michael Cooney: HABAĎÚRA
aneb Nájemníci pana Swana
Situační komedie ze současnosti o
tom, jak to vypadá, když přijde kontrola ze sociálního úřadu na člověka,
který v sociálním systému pro sebe
objevil jisté trhliny… Hlavní hrdina
Eric Swan využívá trhliny sociálního
systému k vylepšení svého rozpočtu.
Když však na něj přijde kontrola ze
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sociálního úřadu, jeho habaďůry mu
začnou přerůstat přes hlavu. Zoufalá
snaha o záchranu celé situace, spolu
s plejádou dalších postav, rozehraje
ztřeštěnou komedii plnou situačního i slovního humoru.
Š /6/
3. 6.
17.00
Moliére: Lakomec
Moliérova komedie z roku 1668, kde
hlavní roli hraje člověk, z něhož mamon a hon za penězi učinil otroka
zlata a bohatství, který pro samé peníze nevidí, že ztrácí své nejbližší, že
ztrácí svou lidskost, radost i lidskou
pospolitost, je bezesporu i v dnešní
době velmi živá…
mimo předpl.
4. 6.
19.00
M. Cooney: HABAĎÚRA aneb
Nájemníci pana Swana
F /6/
5. 6.
17.00
V. Vančura: ROZMARNÉ LÉTO
Adaptace novely plné poezie, lásky a
kouzel. Derniéra.
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 poprchává,
a tak má pan Důra nouzi o zákazníky. Většinu času tudíž tráví se svými
přáteli v rozmluvách a rozjímání nad
smyslem existence. mimo předpl.
6. 6.
19.00
M. Cooney: HABAĎÚRA aneb
Nájemníci pana Swana
G /6/
8. 6.
19.00
M. Cooney: Habaďúra aneb Nájemníci pana Swana
A /6/
9. 6.
19.00
M. Cooney: Habaďúra aneb Nájemníci pana Swana
H /6/
10. 6. 19.00
P. Stone – J. Styne – B. Merrill:
Někdo to rád horké
Muzikálová gangsterka.
Příběh plný komických situací a
vtipných dialogů začíná ve chvíli,
kdy se dva nezaměstnaní muzikanti
nedopatřením stanou svědky vyřizování účtů dvou mafiánských gangů.
Aby unikli pronásledování, odjedou
s dívčí kapelou na Floridu – jak jinak
než převlečeni za dívky. Rozjíždí se
kolotoč plný bláznivých situací…
mimo předpl.

Dorst v této hře hledá odpověď na
aktuální otázky svých současníků. I
jeho hrdinové ze světa bájí mají jazyk, rysy a vlastnosti současného
člověka. „Merlinem jsem chtěl ukázat, že koberec našich konvencí, morálky, našich úmluv a všeho, co jsme
si tak hezky vymysleli, je tenounký,
pod ním je kamení, pustá zem.“
O /6/
18. 6. 19.00
Moliére: Lakomec

L /6/

19. 6. 19.00
M. Cooney: Habaďúra aneb Nájemníci pana Swana
K /6/
20. 6. 19.00
J. Giraudoux: Ondina
Romantická „pohádka“ pro dospělé
o síle lásky a obětavosti.
Ondina je rusalka. Je jí šestnáct let,
narodila se před mnoha sty lety a
nikdy neumře. Nikdy také nepotkala žádného muže. Jednoho dne ale
spatří Hanse – rytíře, který v temném lese náhodou zabloudil, zamiluje se do něj a prožije neuvěřitelnou
vášeň a nekonečnou bezpodmínečnou lásku…
E /6/
22. 6. 19.00
P. Stone – J. Styne – B. Merrill:
Někdo to rád horké
zadáno
23. 6. 17.00
J. Giraudoux: Ondina

M /6/

24. 6. 19.00
M. Cooney: Habaďúra aneb Nájemníci pana Swana
D /6/
25. 6. 19.00
J. Giraudoux: Ondina

U /6/

26. 6. 19.00
J. Giraudoux: Ondina

C /6/

27. 6. 19.00
M. Cooney: Habaďúra aneb Nájemníci pana Swana
B /6/
29. 6. 10.00
Moliére: Lakomec

mimo předpl.

MALÁ SCÉNA

11. 6. 19.00
M. Cooney: Habaďúra aneb Nájemníci pana Swana
T /6/

8. 6.
9.00 a 10.30
J. Marek: AUTOPOHÁDKY
Divadelní verze Autopohádek bude
hrát písničky od Chinaski a bude
vyprávět příběhy o tom, Jak si pan
Chrysler koupil šoféra, O Plivníkovi,
O princezně, která se nesmála, nebo
pohádku Účetní a víla.
mimo předpl.

12. 6. 19.00
M. Cooney: Habaďúra aneb Nájemníci pana Swana
R /6/

11. 6. 10.00
P. Vogel: Nejstarší řemeslo
zadáno

13. 6. 19.00
P. Stone – J. Styne – B. Merrill:
Někdo to rád horké mimo předpl.
15. 6. 10.00
J. Ondra – B. Němcová: Bajaja,
pěšák snů
mimo předpl.
16. 6. 19.00
M. Cooney: Habaďúra aneb Nájemníci pana Swana
J /6/
17. 6. 19.00
T. Dorst: Merlin aneb Pustá zem
Historická freska o rytířích krále Artuše a hledání Grálu…

Divadlo Na Kopečku
Psychiatrická nemocnice,
Brněnská 54

2. 6.
19.00
PAN THEODOR MUNDSTOCK
Divadelní představení – Činoherák
Ústí n. L.
8. – 9. 6. 17.00
Slavnostní akademie zájmových
útvarů DDM
Pořádá DDM Jihlava.

DIOD

Tyršova 12

1. 6.
19.30
PROCES
Tanec Praha 2015 v Jihlavě — Dora
Sulženko Hoštová.
Tanec… bez příběhu, bez emocí,
beze smyslu… bez humoru, bez režie, bez nadhledu… trapný, nudný, dlouhý… prázdný, nahý, krátký… bez konce a bez názoru. Vstup
160/50 Kč.
3. 6.
19.30
SNIPER`S LAKE
Tanec Praha 2015 v Jihlavě – Spitfire
Company.
Inscenace o tenké hranici zápasu, který člověk musí svést sám se sebou, aby
obhájil vlastní důstojnost. Uprchlictví,
útěk, běh, který se nikdy nezastaví.
Alespoň jednou za život zažíváme pocit uprchlíků, běžíme. Pokud neutečeš,
zemřeš. Vzpomínky na ohrožené lidi v
Sarajevu, Majdanu, stejně jako na lidi
v krizových oblastech na Blízkém východě. Hrozba může přijít odkudkoli a
kdykoli… Vstup 160/50 Kč.
4. 6.
20.00
KONCERT DVA
Pro kapelu DVA mají hudební kritici
vyhrazenou škatulku „nezařaditelné“
– dvojice ve složení Jan Kratochvíl
(On) a Bára Kratochvílová (Ona)
zhmotňuje svoje originální hudební vize nesčetnými prostředky: svoji
představu o tom, jak má znít tango,
naplňují beatboxem, křehké folkové
skladby zase opentluje klarinet. Čerpají také z estetiky kabaretu nebo cirkusu. Příběhy z vlastních světů pak
popisují vlastním vymyšleným jazykem – právě proto se pro jejich hudbu vžilo označení „folklor neexistujících národů“. Vstup 160/50 Kč.
5. 6.
18.00
ČAS TANEČNICE – Hotch-Potch
Životní cesta tanečnice v celovečerní komponované show na písničky
Hany Zagorové. Vstup 100 Kč.
10. 6. 19.30
COLLECTIVE LOSS OF MEMORY
Tanec Praha 2015 v Jihlavě –
DOT504 & Jozef Fruček, Linda Kapetanea.
Taneční inscenace pro pět mužů.
„Studie provokace“ otevírající téma
násilí v současné společnosti, lidské
potěšení zabíjet a účastnit se násilí.
Inscenace zkoumá jemné aspekty vývoje lidského chování a také to, jakými evolučními tlaky lidstvo prošlo a
prochází v současném bezprecedentním způsobu života, jenž je orientován pouze na uspokojování momentálních sobeckých potěšení.
Vstup 160/50 Kč.
14. 6.
16.00
SVĚT Z PAPÍRU
Tanec Praha 2015 v Jihlavě – Mirka
Eliášová.
Interaktivní hravé představení pro 4 tanečníky, hudebníka a listy papíru. Pro
děti 6 – 12 let. Vstup 50 Kč.
17. 6.
19.30
ŽIJÍ MEZI NÁMI (skupina B)
De Facto Mimo
Psychologická komedie s vedlejšími
účinky. Objevte psychoevokaci a od-

STRANA 35

Kultura

blokujte se! Kurzy sebeovládání a sebeprosazení pod vedením zkušeného
terapeuta! Máte problém? S námi ho
můžete vyřešit. Hrají: Michal Kouba,
Pavel Štěpán, Jakub Vyvážil, Dana Holíková, Kamila Koubová, Markéta Ketnerová a Jiří Varhaník
Vstup 90/70 Kč.

D

ělnický dům
Žižkova 15

19. 6.
Dětské vystoupení hudební školy
YAMAHA

Dům kultury

Tolstého 2

8. 6.
19.00
Ray Cooney: PRACHY!!!
Představení Divadla Palace Theatre
Praha. Hrají Ondřej Vetchý, Vanda
Hybnerová, Richard Trsťan, Michal
Novotný, Nela Boudová a další. Vstupné: 360 Kč.
13. 6.
14.00
24. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA
DĚTSKÝCH FOKLORNÍCH SOUBORŮ
Představí se nejlepší dětské soubory
z celé České republiky. Z pověření a
za finančního přispění Ministerstva
kultury, Kraje Vysočina a statutárního
města Jihlava pořádá NIPOS-ARTAMA Praha ve spolupráci s DKO s.r.o.
Jihlava.
Vstup ZDARMA.

Zuš

Masarykovo nám. 16

8. 6.
17.00
SBOROVÝ KONCERT
Vystoupí DPS Radost a Gaudium
ZUŠ Jihlava.
Jako host se představí DPS Telččísla ze
ZUŠ Telč.

Zacheus

klub pro volný čas
Komenského 20

9. 6.
19.00
MODLITBA TAIZÉ
V kostele sv. Kříže.
18. 6.
17.00
BRÁNA NADĚJE
JINDŘICH ŠTREIT – FOTOGRAFIE
Vernisáž v kostele sv. Kříže.
21. 6.
10.00
SETKÁNÍ RODIN S DĚTMI a Janem Husem v klubu
23. 6.
18.00
HUSOVSKÉ VÝROČÍ:
JAN HUS – KNĚZ A MISTR
III. KOSTNICKÝ PROCES
Historická přednáška (F. Tichý).
30. 6. – 4. 7.
17.00
HUSCAFÉ and HUSTEA
Podvečerní kavárna a čajovna, denně
17-21 hodin.
Čtení, přednášky, hudba, výstavky,

dárky:
ÚT 30. 6. v 18 h – Čtení z Husových
listů aj.
ST 1. 7. v 18 h – O jihlavském Husově
pomníku
ČT 2. 7. v 18 h – Písně z doby husitské
PÁ 3. 7. v 18 h – Husovy sbory a jejich
umění
SO 4. 7. v 18 h – Čtení z Husových listů aj.
5. 7.
19.00
EKUMENICKÁ VZPOMÍNKA
V kostele sv. Kříže.

Senior Point

Krajský úřad Kraje Vysočina,
Žižkova 57

10. 6.
14.00
Marie Gregorová: VÁŽNÉ ONEMOCNĚNÍ A JEHO DOPADY NA
ŽIVOT RODINY
Vstup zdarma.
24. 6.
14.00
Mgr. Pavel Schmidt: NA LIDOVOU
NOTU
Vstup zdarma.

Kino Dukla

Jana Masaryka 20

1. a 23. 6. v 17.00
Láska na první boj
Komediální romance / Francie /
98min / titulky / 110,- / 15+
Zdá se, že Arnaud stráví pokojné léto.
Jednou si však všimne krásné, ale drsné Madeleine, ztělesňující čistou energii, která ho svým nevhodným a někdy
násilným jednáním záhadně přitahuje.
Arnaud bere věci tak, jak jsou, naopak
Madeleine neustále s něčím bojuje.
Jejím snem je podstoupit armádní výcvik a Arnaud se rozhodne ji podporovat, čímž se jeho život převrátí vzhůru
nohama. Nic však nevyjde podle jejich
plánu, protože vzájemně nepatří do
svých rozdílných světů. Jediným východiskem je vytvořit si nový.
Režie: T. Cailley / Hrají: Adèle Haenel, Kévin Azaïs
1. a 23. 6. v 17.30, 9. 6. ve 20.00
Avengers: Age of Ultron
Akční, dobrodružný / USA / 141min
/ titulky, dabing / 100,- / 12+
Marvel Studios uvádí pokračováním
největšího super-hrdinského filmu
všech dob. Pokus miliardáře Tonyho
Starka oživit program na udržení celosvětového míru končí nezdarem a
největší hrdinové světa musí čelit děsivému nebezpečí. Povstane zlovolný
Ultron a jenom Avengers mu mohou
zabránit v uskutečnění ďábelských plánů.
Režie: J. Whedon / Hrají: Robert
Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris
Evans, Scarlett Johansson
1. a 23. 6. v 19.30, 7. 6. v 17.00
Dejte mi pokoj
Komedie / Francie / 79min / titulky
/ 100,Michela Leprouxe, vášnivého milovníka hudby, potkalo nečekané štěstí. Na
bleším trhu objevil vzácnou gramodesku – první album Neila Youarta. A
od té chvíle touží Michel po jediném:
v naprostém tichu, klidu a samotě si
vychutnat tento hudební klenot. Jenže v tom okamžiku se celý svět a snad

i všichni jeho obyvatelé proti němu
spiknou. Michel musí nasadit do boje
všechnu svou energii, lstivost i mazanost, aby získal svou vytouženou hodinku klidu. Dokáže to?
Režie: P. Leconte/ Hrají: Christian
Clavier, Carole Bouquet, Rossy de Palma, Stéphane De Groodt
1. 6. v 20.00
Můj strýček z Ameriky
Komedie, drama, romantický / Francie / 125min / Filmový klub, titulky /
50,Renaisův film Můj strýček z Ameriky
je věnován Henrimu Laboritovi, vědci,
zabývajícímu se behaviorismem, který
vychází z těchto tezí: „Pro bytost je jediným důvodem bytí být, to znamená
udržet si svou strukturu, udržet se při
životě, bez toho není bytí.“
Režie: A. Resnais / Hrají: Gérard Depardieu, Nicole Garcia, Pierre Arditi,
Marie Dubois

NJR – ČERVEN 2015
vrtulníku a jeho bývalá manželka na
cestu z Los Angeles do San Francisca
zachránit svou jedinou dceru.
Režie: B. Peyton / Hrají: Alexandra
Daddario, Carla Gugino, Colton Haynes, Dwayne Johnson
3. a 11. 6. v 17.00
Divoká dvojka
Komedie / USA / 100min / titulky /
120,- / 12+
Reese Witherspoon hraje v této akční komedii vzornou a snaživou policistku, jíž svěří do ochrany klíčového
svědka v soudním procesu s vlivným
mafiánským bossem. Svědek je vlastně
ona – sexy manželka místního drogového dealera. Když se o tuto dvojici začnou intenzivně zajímat najatí zabijáci
a zkorumpovaní policisté, nezbývá jim
nic jiného, jen se vydat na útěk napříč
celým Texasem.
Režie: A. Fletcher / Hrají: Reese Witherspoon, Sofía Vergara

1. a 15. 6. v 17.00
Den blbec
Komedie / Německo / 110min / titulky / 100,- / 12+
Film natočili tvůrci úspěšné komedie
Fakjů pane učiteli. Třicátník Till vede
klidný a průměrný život. Vybočení z
životní rutiny přichází v podobě bankovního lupiče. Ten nejenže si na útěk
z banky vybere Tillovo auto, ale navíc
si jeho majitele přibalí do kufru jako
rukojmí..
Režie: P. Thorwarth / Hrají: Moritz
Bleibtreu, Axel Stein, Jasmin Gerat,
Anna Maria Mühe

3. 6. v 17.30, 10. a 25. 6. v 19.30
Pořád jsem to já
Drama / USA / 99min/ titulky / 100,Alice Howlandová, šťastně vdaná matka tří dospělých dětí, je uznávanou
profesorkou lingvistiky, která začíná
zapomínat slova. Když je jí diagnostikována raná forma Alzheimerovy choroby, zjišťuje Alice společně se svou
rodinou, že jejich vzájemné vztahy
projdou tou nejnáročnější zkouškou.
Její úsilí zůstat stále tím, kým kdysi
byla, je děsivé, dojemné i inspirující.
Režie: R. Glatzer, W. Westmoreland /
Hrají: Julianne Moore, Alec Baldwin,
Kristen Stewart

2. a 7. 6. v 17.30, 6., 10., 14., 22., 28.
6. a 5. 7. ve 20.00, 13. 6. v 17.00
Život je život
Komedie / ČR / 95min / 110,- / 12+
Hlava rodiny, morousovitý a přísný
František, by po boku svých tří dcer
rád viděl schopné a úspěšné muže.
Jenže... Nejstarší dcera se musí i se
svým neúspěšným mužem nastěhovat
zpět k rodičům a v rámci možností se
dál snaží otěhotnět. Té prostřední se
zas neomylně lepí na paty jenom naprostí exoti a mimoňové. A nejmladší
dcera? Tak ta je zase milostně úspěšná
až moc. Je jí šestnáct, je těhotná a neví
s kým.
Režie: M. Cieslar / Hrají: Ondřej Vetchý, Simona Stašová, Tereza Voříšková

3., 13. A 28. 6. v 19.30
Zabijáci
Thriller, krimi / Dánsko / 119min /
titulky / 80,Kdo stojí za 20 let starou sérií vražd a
znásilnění? Všechny stopy vedou ke
skupině studentů prestižní internátní
školy, jako pachatel byl však odsouzen
místní podivín. Po Ženě v kleci přicházejí režisér Mikkel Nørgaard a scénárista Nikolaj Arcel s druhým dílem
detektivky podle bestsellerů Jussiho
Adler-Olsena.
Režie: M. Nørgaard / Hrají: Nikolaj
Lie Kaas, Fares Fares, Pilou Asbæk,
David Dencik

2. 6. v 19.30
Malá z rybárny
Animovaný, loutkový / ČR / 75min /
100,- / 12+
Pod mořskou hladinou vypráví hlas
moře příběh Mořského krále a jeho
dcery Malé. Stejně jako mnozí jiní
opustil král se svou stařičkou matkou
a třemi dcerami vydrancované vody a
odešli žít mezi lidi. Jednoho dne vstoupí do jejich rybího obchodu sebevědomý, pohledný, ale neurvalý mladý muž.
Malá je naprosto okouzlená. Od této
chvíle se život Malé a její rodiny změní. Film na motivy Malé mořské víly
od H. Ch. Andersena.
Režie: J. Balej
2D 2. 6. ve 20.00
3D 5. 6. v 17.00
8. 6. v 17.30
San Andreas
Katastrofický / USA / 110min / titulky / 100,- (3D za 130,-) / 12+
Poté, kdy o sobě dá vědět nechvalně
známý tektonický zlom San Andreas a
vyvolá v Kalifornii zemětřesení o síle 9
Richterovy stupnice, vydávají se pilot

3D 3. 6. ve 20.00; 2D 14. 6. v 19.30
a
4. 7. v 17.00
Šílený Max: Zběsilá cesta
Akční, Sci-Fi / USA / 120min / titulky, 3D i 2D / 100,- ve 2D a 130,- ve
3D / 15+
Režisér George Miller, duchovní otec
legendární série „Šílený Max“, se v
dalším pokračování vrací do světa bojovníka silnic Maxe Rockatanskyho.
Šílený Max, pronásledovaný svou minulostí, je přesvědčen, že jediný způsob, jak přežít, je vydat se na osamělou
pouť.
Režie: G. Miller / Hrají: Charlize Theron, Tom Hardy, Zoë Kravitz
4. a 6. 6. a 2. 7. v 17.00, 9., 12. a
15. 6. v 19.30
Špión
Komedie / USA / 120min / PREMIÉRA / dabing, titulky / 120,/12+
Susan je zaměstnankyní CIA, což zní
zajímavě. Ve skutečnosti má ale klidnou a nenáročnou práci, je totiž analytičkou. Jednoho dne se vše změní.
Raina Boyanov, dcera zesnulého ob-
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obchodníka se zbraněmi, totiž dostala
neobvyklé dědictví v podobě malé jaderné bomby. A chce ji prodat, klidně
i teroristům. A tak padne návrh, že jedině ta nejméně nápadná osoba – tedy
Susan – může proniknout do smrtícího světa obchodníků se zbraněmi a zabránit tak globální katastrofě.
Režie: P. Feig / Hrají: Melissa McCarthy, Jason Statham, Jude Law, Rose
Byrne
4., 5., 9., 12., 17. 6. a 4. 7. v 17.30,
6., 7., 13., 14. a 20. 6. v 15.30, 27. 6.
v 15.00
Sedmero krkavců
Pohádka / ČR, SR / 97min / PREMIÉRA / 120,- (cena se v průběhu měsíce snižuje)
Pohádkový příběh vychází z klasické
pohádky Boženy Němcové „Sedmero krkavců“. Mladá dívka na sebe bere
těžký úkol. Musí se pokusit zachránit
své bratry a zbavit je prokletí, které na
ně uvrhla jejich matka. Je to příběh o
odvaze, vytrvalosti, ale také o síle slova, pravdě a opravdové lásce
Režie: A. Nellis / Hrají: Martha Issová,
Sabina Remundová, Lukáš Příkazský,
Václav Neužil ml., Zuzana Bydžovská
4. a 6. 6. v 19.30
Slepá
Drama / Norsko / 96min / PREMIÉRA, 6. 6. pro Filmový klub / 90,- /
18+
Po náhlé ztrátě zraku objevuje Ingrid
zákoutí vlastní představivosti. Láska,
touha i obavy se v nich zhmotňují s
intenzitou, která si v ničem nezadá s
vnějším světem. Dráždivá sonda do
vnitřního světa slepé ženy překvapuje
bohatou vizualitou, otevřeným přístupem k sexu i absurdním humorem.
Režisérovi E. Vogtovi vynesla Slepá
uznání na festivalech v Sundance a
Berlíně.
Režie: E. Vogt / Hrají: Ellen Dorrit Petersen, Henrik Rafaelsen, Vera Vitali
4. 6. ve 20.00, 5. 6. v 19.30, 6., 10. a
22. 6. v 17.30
Země zítřka
Sci-fi, rodinný / USA / 130min /
PREMIÉRA / 120 / 12+
Společnost Disney představuje napínavý dobrodružný snímek. Bývalý
dětský génius Frank, naplněný rozčarováním ze světa, ve kterém žije, a Casey, chytrá a optimistická dospívající
dívka, plná vědecké zvídavosti, se společně vydávají na nebezpečnou misi
s cílem odhalit tajemství záhadného
místa, známého pouze pod názvem
„Země zítřka“. To, co na tomto místo
budou muset vykonat, navždy změní
celý svět – a také je samotné.
Režie: B. Bird / Hrají: George Clooney, Britt Robertson, Hugh Laurie
5., 7., 17., 21. 6. a 1. 7. ve 20.00
Dítě číslo 44
Drama, Thriller / USA, ČR / 137min
/ titulky / 110,- / 12+
Příběh knihy a filmu Dítě číslo 44 byl
inspirován skutečným případem „rostovského řezníka“ Andreje Čikatila.
Film produkoval slavný Ridley Scott,
jeho značná část se točila v Praze a na
dalších místech České republiky.
Režie: D. Espinosa / Hrají: Tom Hardy, Joel Kinnaman, Noomi Rapace,
Gary Oldman
6. a 28. 6. v 15.00
Hurá na fotbal
Komedie / Španělsko, Argentina /
106min/ dabing / 100,-

Kultura
Amadeo už od malička trénuje se svými kamarády fotbal. Myslíte, že běhá
po trávníku? Omyl! Jeho spoluhráči
jsou sedm palců veliké figurky a hřištěm fotbalový stůl.
Režie: J. J. Campanella
7. 6. v 15.00, 16. 6. a 1. 7. v 17.00
Malý pán
Loutková pohádka / ČR / 83min /
100,- (1. 7. za 90,-)
Malý Pán si žije spokojeně ve svém domečku v Duté hoře. Jeho poklidný život skončí ve chvíli, kdy se mu zdá sen
o tajemném domě, ve kterém najde, co
mu schází. Protože sám nemá pocit, že
by mu něco scházelo, rozhodne se přijít té záhadě na kloub.
Režie: R. Beran / Mluví: Saša Rašilov,
Valérie Zavadská, Zuzana Bydžovská
7. a 17. 6. v 19.30, 14. 6. v 17.00
Ex Machina
Sci-fi thriller / USA, Velká Británie /
108min / titulky / 100,- / 15+
Dva muži a dívka tvoří součást velmi
neobvyklého vztahového trojúhelníku,
který se vytvořil v laboratorním komplexu skrytém v srdci aljašské divočiny.
Bizarnost jejich soužití podtrhává fakt,
že ta dívka je robot. Alex Garland natočil atmosférický sci-fi thriller z blízké
budoucnosti, v němž názorně předvádí, jak to dopadá, když si lidé hrají na
Boha.
Režie: A. Garland / Hrají: Alicia Vickander, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson
8. a 24. 6. v 17.00
Diplomacie
Drama / Německo / 84min / titulky /
80,- / 15+
25. srpna 1944 Spojenci vstupují do
Paříže. Krátce před úsvitem se německý vojenský místodržitel Paříže Dietrich von Choltitz chystá vykonat krutý
příkaz Adolfa Hitlera, a to vyhodit do
povětří pýchu všech Francouzů – Paříž. Všechny mosty a historické budovy jsou již podminované. Z jakého
důvodu Dietrich von Choltitz odmítá splnit Führerův rozkaz, i navzdory
bezmezné věrnosti Německé říši?
Režie: V. Schlöndorff/ Hrají: André
Dussollier, Niels Arestrup, Burghart
Klaußner, Robert Stadlober
8. a 16. 6. v 19.30
Poltergeist
Horor / USA / 92min / titulky /
110,- / 12+
Legenda hororového žánru Sam Raimi přichází s úplně novým zpracováním klasického příběhu o rodině, jejíž
poklidný život se obrátí naruby, když
se v jejich domě začnou dít podivné
věci. Útoky děsivých bytostí se stále
stupňují a rodina musí čelit nejhorší
noční můře ve chvíli, kdy zmizí jejich
nejmladší dcera.
Režie: G. Kenan / Hrají: Sam Rockwell, Rosemarie DeWitt, Jared Harris
8. 6. ve 20.00
Klub rváčů
Drama / USA, Německo (1999) /
139min / PROJEKT 100, titulky /
90,- / 15+
Mainstreamový film, který naprosto
narušil pravidla mainstreamu a ukázal na velkém plátně šokující násilné
scény, obnažené pohlavní orgány a inteligentní terorismus. Komplikovaná
dějová skládanka adaptující stejnojmenný a podobně převratný román
Chucka Palahniuka pracující s odvěkým motivem dvojníka. Katalogy

z IKEA, Meat Loafova prsa, pěsti ve
tmě, tučňáci, liposukce a mýdlo. Snímek, který bude za sto let ve všech
učebnicích dějin filmu.
Režie: D. Fincher / Hrají: Edward
Norton, Brad Pitt, Helena Bonham
Carter
9. 6. a 5. 7. v 17.00
Samba
Drama / Francie / 120min / titulky /
70,- / 12+
Samba se do Francie přistěhoval před
deseti lety ze Senegalu. Pracuje načerno v různých zaměstnáních a doufá, že
brzy dostane povolení k trvalému pobytu. Jeho neradostná rutina se změní,
když potká Alice – manažerku, která
trpí syndromem vyhoření.
Režie: O. Nakache, E. Toledano / Hrají: Omar Sy, Charlotte Gainsbourg, Tahar Rahim
10. a 22. 6. v 17.00 a 1. 7. v 19.30
Dior a já
Dokument / Francie / 89min / titulky
/ 100,Francouzský dokumentární snímek
Dior a já otevírá divákům dveře do
mýty opředeného světa módního
domu Christian Dior.
Režie: F. Tcheng
11. - 16., 19., 20., 27. 28., 30. 6. a 5.
7. (informace o časech a verzích na
webu)
Jurský svět
Dobrodružný / USA / 125min /
PREMIÉRA, 3D dabing i 2D dabing
a titulky / 3D za 140,- (děti 120,-), 2D
za 120,Před dvaadvaceti lety tragicky skončil sen excentrického milionáře Johna
Hammonda, který chtěl na odlehlém
ostrově z dinosauří DNA vypěstovat
Jurský park s živými exponáty. Od té
doby se ale mnohé změnilo, park jede
na plné obrátky, ročně jím projdou milióny nadšených návštěvníků, kteří s
očima navrch hlavy sledují v akci desítky „vyhynulých“ živočichů.
Režie: C. Trevorrow / Hrají: Chris
Pratt, Bryce Dallas Howard, Ty
Simpkins
11. 6. v 19.30, 17. a 29. 6. v 17.00
Láska šílená
Historické drama / Rakousko, Německo / 96min / titulky / 110,- / 15+
V Berlíně začátkem 19. století mladý
německý básník Heinrich touží po romantické sebevraždě ve dvojici a neúnavně hledá spřízněnou lidskou duši,
která by byla ochotná s ním dobrovolně ukončit svůj pozemský život.
Režie: J. Hausner / Hrají: Birte
Schnöink, Christian Friedel, Stephan
Grossmann
12. 6. v 17.00
Teorie všeho
Životopisný / Velká Británie / 123min
/ titulky / 90,Příběh začíná v roce 1963, kdy má
jednadvacetiletý Stephen Hawking,
student kosmologie na Cambridge,
našlápnuto ke skvělé budoucnosti. Spolužáci i profesoři ho naprosto
zbožňují, stejně jako krásná Jane, která na téže škole studuje umění. Když
však v osobním i profesním životě
stane na pomyslném vrcholu, zažije
nemilosrdný pád. Doslova. Lékařské
vyšetření po jednom z mnoha jeho
„nešikovných“ škobrtnutí vyřkne drsnou diagnózu – neléčitelné postupné
ochrnutí nervového systému, které do
dvou let obvykle ukončí smrt..
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Režie: J. Marsh / Hrají: Eddie Redmayne, Felicity Jones, Charlie Cox
13. a 21. 6. a 4. 7. v 15.00
Pírkovo dobrodružství
Animovaný, dobrodružný/ Francie /
90min / dabing/ 90,Pírko je ptačí sirotek, který nevyniká
ani krásou peří, ani sokolí sílou. Je hubený, opelichaný a žije sám v hnízdě,
ze kterého ještě nikdy nevyletěl. Tak
moc by chtěl táhnout do Afriky s hejnem ptačích kamarádů! Až se jednoho
dne sebere veškerou odvahu a vydává
se za dobrodružstvím, na jehož konci
leží vysněné africké zimoviště.
Režie: Ch. De Vita / Mluví: Michal
Holán, Petra Tišnovská, Bohdan
Tůma
14. 6. v 15.00
Píseň moře
Pohádka, dětský, rodinný / Irsko /
93min / BIO SENIOR, dabing / 70,V bájné krajině starých Keltů žije na
osamělém majáku otec s dcerou a synem. Život rodiny se obrátí vzhůru
nohama, když se ukáže, že dcerka je
poslední z tuleních víl. Jedině ona totiž může písní moře zachránit všechny
pohádkové bytosti, které proměnila v
kámen čarodějnice Macha.
Režie: Tomm Moore
15. a 24. 6. ve 20.00
Rudá mašina
Historický, sportovní / USA, Rusko /
85min / titulky / 100,Celovečerní dokument pojednává o
Sovětském svazu a o nejúspěšnějším
uskupení sportovní historie - o hokejovém týmu Rudá armáda. Příběh, vyprávěný z pohledu jeho kapitána Slavy
Fetisova, popisuje přerod národního
hrdiny do role politického nepřítele.
Režie: G. Polsky / Hrají: Slava Fetisov,
Vladislav Tretiak, Scotty Bowman,
Vladimir Pozner
16. 6. v 17.30
Kobry a užovky
Drama / ČR / 111min / 80,- / 15+
Užovka je ztracen ve svém vlastním
životě. Ale naskytne se mu šance, kterou nehodlá promarnit. Jeho bratr
Kobra je magor, nezodpověděné dítě
a feťák, bydlící s věčně opilou matkou.
Staví vzdušné zámky a vykrádá chatky.
Ve chvíli, kdy se ukáže, že by Užovka
mohl být už konečně šťastný, se objeví
Kobra.
Režie: J. Prušinovský / Hrají: Matěj
Hádek, Kryštof Hádek, Jan Hájek
18. 6. v 17.00, 22. 6. a 2. 7. v 19.30
Poutník - nejlepší příběh
Paula Coelha
Životopisné drama / Brazílie, Španělsko / 112min / PREMIÉRA, titulky /
110,- / 12+
Paulo Coelho je jedním z nejznámějších a nejprodávanějších spisovatelů všech dob. Ale jeho mládí nebylo
tak přímočaré a snadné jako souhrn
jeho spisovatelských úspěchů. Nepochopený kluk a rebelující mladík se
však změnil v muže, který jde za svým
snem: stát se slavným a uznávaným
spisovatelem.
Režie: D. Augusto / Hrají: Júlio Andrade, Ravel Andrade, Fabiana Gugli
18. a 24. 6. v 17.30, 20. a 27.
v 17.00 a 30. 6. v 19.30
Andílek na nervy
Komedie / ČR / 105min/ PREMIÉRA / 110,- / 12+
Čtrnáctiletá fashion bloggerka Vikto-
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rie si musí po smrti matky vybrat, zda
žít v dětském domově nebo na malé
vesnici s otcem, kterého nikdy neviděla. Venkovské prostředí na ni zpočátku
působí jako zoo plné exotů, kteří jsou
sice zajímavou náplní pro její blog, ale
žít se s nimi nedá. Její otec navíc úspěšně vzdoruje pokusům o převýchovu a
raději se věnuje své praxi zvěrolékaře a
poklidnému popíjení s kamarády.
Režie: J. Šajmovič / Hrají: Pavel Řezníček, Anna Kadeřávková, Petra Černocká
18., 20., 29. 6. a 3. 7. v 19.30
Odebrat z přátel
Horor / USA / 83min / PREMIÉRA,
titulky / 110,- / 15+
Zesměšnit člověka uveřejněním jeho
nelichotivé fotky či choulostivého videa na internetu vás může stát život.
To je v příběh hororu, který se jmenuje jako jedna nepopulární možnost na
nejoblíbenější sociální síti na světě.
Režie: L. Gabriadze / Hrají: Heather
Sossaman, Matthew Bohrer, Courtney
Halverson
18., 20., 23. a 26. 6. ve 20.00, 19. 6.
v 17.30 a 4. 7. v 19.30
Temné kouty
Horor / Francie / 104min / PREMIÉRA, titulky / 130,- / 15+
Sedmiletá Libby Day jako jediná přežila brutální masakr své rodiny. Matka
a sestry byly zavražděny během rituálního satanského obřadu přímo před
jejíma očima. Za strašlivý zločin byl na
základě Libbyina svědectví odsouzen
na doživotí její bratr Ben. Minulost je
minulostí… Dokud tě nedostihne –
příběh začíná o 30 let později.
Režie: G. Paquet-Brenner/ Hrají:
Chloë Grace Moretz, Charlize Theron,
Nicholas Hoult
19. 6. v 17.00
Divočina
Drama / USA / 115min / titulky /
90,- / 15+
Každý z nás má chvíle, kdy se cítí mizerně, má všeho plné zuby a všechno
se kolem něj hroutí. Cheryl se takto
cítí už delší dobu. Po smrti matky a
krachu manželství, si myslí, že už přišla
o všechno. Do života jí navíc vstoupí
i drogy a náhodné známosti na jednu
noc. A když už má pocit, že nemá co
ztratit, udělá nejimpulzivnější rozhodnutí svého života.
Režie: J. M. Vallée / Hrají: Reese Witherspoon, Laura Dern, Thomas Sadoski
19. 6. v 19:30, 30. 6. a 3. 7. v 17.00
Vincentův svět
Komedie / USA / 104min / titulky /
110,V dlouho očekávané filmové verzi cenami ověnčeného úspěšného seriálu
kanálu HBO „Vincentův svět“ se opět
sejdou herci z původního seriálu, v
čele s Kevinem Connollym, Adrianem
Grenierem, Kevinem Dillonem, Jerry
Ferrarou a Jeremym Pivenem.
Režie: D. Ellin / Hrají: Adrian Grenier,
Jeremy Piven, Kevin Connolly
20. 6. v 15.00
Asterix: Sídliště Bohů
Pohádka / Francie / 2D dabing /
85min / 90,Asterix a Obelix svou malou vesnici,
ukrytou v hlubokém lese, oplývajícím
chutnými divočáky, nadevše milují.
Přece nedopustí, aby se z jejich milovaného domova stal pouhý turistický
skanzen. Musejí nabrousit veškerý svůj
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Kultura
důvtip a pokusit se prohnaného Caesara v této podlé bitvě porazit…
Režie: L. Clichy / Mluví: Pavel Trávníček, Jiří Štěpnička, Karel Heřmánek
PŘEDPREMIÉRA
21. 6. ve 3D (140,-) i 2D (120,-),
25. 6. - 5. 7. (informace o časech a verzích na webu)
Mimoni
Animovaný, Komedie / USA /
100min / 3D i 2D dabing / od 25. 6.
ve 3D za 140,- (děti 120,-), ve 2D za
120,- (děti za 100,-)
Zamysleli jste se někdy nad tím, proč
vlastně ti žluťoučcí a k sežrání roztomilí Mimoni dobrovolně slouží Gruovi,
padouchovi s velkým P? Odpověď přináší animovaná komedie Mimoni!
Režie: P. Coffin, K. Balda / Mluví: Ivana Chýlková, Jan Vondráček, Jiří Klem
21. 6. v 17.00
Popelka
Romantický, rodinný / USA / 105min
/ dabing /80,Příběh o osudech mladé Elky, jejíž
otec se po smrti její matky znovu ožení. Po smrti otce je vydána na milost
své nové žárlivé a kruté rodiny. Elka se
setká v lesích s pohledným cizincem,
ale netuší, že se ve skutečnosti jedná o
prince. Všechny dívky z širokého okolí
jsou sezvány na královský bál. Macecha jí však návštěvu bálu zakáže. Jako
ve všech správných pohádkách je však
pomoc nablízku a objevuje se kouzelná víla kmotřička.
Režie: K. Branagh / Hrají: Cate Blanchett, Lily James, Richard Madden,
Sophie McShera a Helena Bonham
Carter
21., 24. a 26. 6. v 19.30
Sejmi prezidenta
Komedie, Akční / Finsko, Německo, Velká Británie / 90min / titulky /
110,- / 12+
Poté, co teroristé sestřelí letadlo Air
Force One, prezident Spoj. států zůstává napospas divočině. Je tu jediný člověk, který ho může zachránit – 13letý
kluk jménem Oskari z domorodého
kmene, který se chystá složit zkoušku
dospělosti. Jeho úkol spočívá v přežití
v nehostinné krajině Laponska.
Režie: J. Helander / Hrají: Samuel L.
Jackson, Onni Tommila, Ray Stevenson
25. a 29. 6. ve 20.00, 27. 6. v 19.30
Dáma ve zlatém
Životopisný / USA / 110min / titulky
/ 110,- / 12+
Příběh ženy, která se rozhodla dosáhnout spravedlnosti a za každou cenu
bojovat o dědictví, které její rodině
právem náleželo. Šedesát let poté, co
byla za druhé světové války nucena
utéct z milované Vídně, se Maria rozhodne získat zpět rodinný majetek,
který jí byl zabaven nacisty.
Režie: S. Curtis / Hrají: Jamie Dornan,
Dakota Johnson, Marcia Gay Harden
26. 6. v 17.00
Králova zahradnice
Komedie, drama, romantický / Velká
Británie / 116min / titulky / 100,- /
12+
Královský dvůr Ludvíka XIV. byl nabitý vášněmi, lascivností a nebezpečím.
To se často ukrývalo pod sešněrovanými korzety, napudrovanými parukami
a bohatými krinolínami dvorních dam,
jež za svými vějíři uměly zamaskovat
nejednu špinavost. A tak je tomu i v
případě Královy zahradnice Sabine De

Barra, která je povolána do Versailles,
aby pro krále vytvořila zahrady dosud
nevídané nádhery.
Režie: A. Rickman / Hrají: Kate Winslet, Alan Rickman, Stanley Tucci, Jennifer Ehle, Helen McCrory
28. 6. v 17.00
Čarovný les
Muzikál, Fantasy / USA / 125min /
titulky / 80,Vtipný a dojemný muzikál Čarovný les
představuje klasické pohádkové příběhy bratří Grimmů – Popelky, Červené
Karkulky, Jacka a fazolového stonku a
Lociky – ty všechny spojené v původním příběhu, ve kterém se dále objevuje pekař se svou ženou a přáním založit
rodinu, a také zlá čarodějnice, která na
oba manžele uvrhla kletbu.
Režie: R. Marshall / Hrají: Meryl
Streep, Emily Blunt, James Corden,
Anna Kendrick, Johnny Depp
2. - 4. 7. ve 20.00, 5. 7. v 19.30
Méďa 2
Komedie / USA / XXXmin / titulky
3. a 4. 7., dabing 2. a 5. 7. / 120,- / 15+
Nejsprostší a nejukecanější plyšový
medvěd na světě zdárně překonal pubertu a touží se usadit, oženit a pořídit
si rodinu. Co na to ochránci tradičních
rodinných hodnot?
Režie: S. MacFarlane / Hrají: Mark
Wahlberg, Amanda Seyfried, Jessica
Barth
5. 7. v 15.00
Ovečka Shaun ve filmu
Rodinný, animovaný / Velká Británie
/ 85min / dabing / 90,Ovečka Shaun a další ovce přijdou s
mazaným trikem jak farmáře uspat.
Skáčou stále dokolečka přes ohradu,
farmář počítá, počítá a počítá své ovečky, až nakonec usne. Ovečka Shaun
nechtěně způsobí, že pan farmář opustí spící v karavanu svou farmu. Shaun,
pastevecký pes Bitzer, a vůbec celé ovčí
stádo se proto vydává na nebezpečnou
cestu do velkého města, aby přivedli
svého pána zpět domů!
Režie: Mark Burton

Kluby
Hudební club JEŽEK
Mostecká 10

13. 6.
21.00
Dream of Floyd

SOUL music club
Žižkova 15

5. 6.
Havana club time
12. 6.
K.O.P.R. – WARM UP
19. 6.
21.00
Sodoma Gomora & James Cole
Tour
20. 6.
21.00
WAKE THE TOWN – Lengualerta /
Pio Squad a další
26. 6.
22.00
Mashinery Drum and Bass

27. 6.
20.00
KOIFEST 2015
Kapely: Disbeatless / No fun at all in
the house of dolls / Rybydub / Mulholland / DisKoi a další...

AKCE MĚSTA JIHLAVY

18. 5. – 7. 7. 2015
Mahler Jihlava 2015: Music Festival
– Hudba tisíců
pondělí 1. června
19.00 | Hotel Gustav Mahler, Jihlava,
vstupné 100 Kč
Fibichův Poem a německé texty
v dílech českých autorů
Josef Václav Tomášek, Zdeněk Fibich
Lucie Silkenová – soprán, Markéta Janoušková – housle,
Miroslav Sekera – klavír,
Ondřej Kepka – umělecký přednes
čtvrtek 4. června
19.00 | Velká gotická síň radnice, Jihlava, vstupné 150 Kč
Hudba mezi obrazy Rudolfa Veverky
W. A. Mozart, Cl. Debussy, M. Ravel
Vilém Veverka – hoboj, Kateřina Englichová – harfa
úterý 9. června
19.00 | Hotel Gustav Mahler, Jihlava,
vstupné 150 Kč
Poezie a violoncellové sonáty
J. S. Bach / R. M. Rilke
Jitka Vlašánková – violoncello,
Václav Vydra – umělecký přednes
čtvrtek 11. června
15.00 | Park Gustava Mahlera, Jihlava
Živý obraz „Komenský“ u sochy Gustava Mahlera
Koncert a vystoupení všech Jihlavanů
Zdeněk Fibich Jan Ámos Komenský
se loučí s Jihlavou
Symfonický orchestr ZUŠ Jihlava, Jan
Nosek – dirigent
středa 17. června
19.00 | Velká gotická síň radnice, Jihlava, vstupné 100 Kč
Vrcholy světového kvartetního umění
W. A. Mozart, Dm. Šostakovič, F.
Schubert
Benda Quartet
středa 24. června
19.00 | Kostel Povýšení sv. Kříže, Jihlava, vstupné 150 Kč
Pravdy každému přejte…
Sborový koncert inspirovaný postavou
Jana Husa,
čtení citátů z díla Jana Husa
Jistebnický kancionál, P. Eben, A. Tučapský
Alfréd Strejček – umělecký přednes,
Pěvecké sdružení Campanula, Pavel Jirák – sbormistr
pátek 26. června
19.00 | Kostel Povýšení sv. Kříže, Jihlava, vstupné 200 Kč
Ewig, ewig – modravé dálky Vysočiny
Gustav Mahler Píseň o zemi (komorní
verze)
Eva Garajová – alt, L. Hacek – tenor
Komorní filharmonie Pardubice,
Petr Altrichter – dirigent
DOPROVODNÉ AKCE
úterý 2. června
19.00 | Divadlo na Kopečku, Jihlava
Divadelní představení
Ladislav Fuks Pan Th for Mundstock
Jaroslav Achab Haidler / Činoherák
Ústí nad Labem
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neděle 7. června
10.00 | Rodný dům Gustava Mahlera,
Kaliště u Humpolce
Na kole po stopách Gustava Mahlera
Slavnostní start cyklojízdy Kaliště–
Jihlava
Ve spolupráci s Klubem českých turistů Jihlava
8.30 ul. Legionářů Jihlava – odjezd
autobusu
úterý 16. června
17.00 | Dům Gustava Mahlera, Jihlava
Podvečer s Gustavem Mahlerem
Přednáška, divadlo, film
neděle 5. července
15.00 | Rodný dům Gustava Mahlera
Kaliště u Humpolce
Soňa Červená | Čím vším jsem žila
výstava a koncert
Soňa Červená – zpěv a recitace
čtvrtek 15. října
19.00 | DIOD, Jihlava
Ozvěny festivalu – Nový cirkus jako
hudební
a scénická inspirace
Valentina Shuklina – Stabat mater
www.tichaopera.cz
19. – 21. června 2015 na
JIHLAVSKÉ HAVÍŘENÍ 2015
Den Ježka, Jihlavský havířský průvod,
Koncert bez hranic
pátek 19. 6. 2015
Masarykovo náměstí – horní pódium: Moderuje Petr Palovčík
14 hod. - hudební skupina Péro za
kloboukem
15 hod. - folklórní soubor ŠÍPEK
15.30 hod. - kejklíř Vojta VRTEK
16 hod. - hudební skupina JAK
CHCEŠ
16.30 hod. - VOILA – francouzský
šanson
18 hod. - JIHLAVSKÝ HAVÍŘSKÝ
PRŮVOD – moderuje Jakub Škrdla
Trasa: Masarykovo náměstí, Benešova, Palackého, Matky Boží, Věžní, Benešova, Palackého, Matky Boží, Masarykovo náměstí.
18.30 hod. - folklórní soubory PRAMÍNEK a FORMANI
19.30 hod. - hudební skupina NATALIKA
dolní pódium:
21 hod. - FILHARMONIE GUSTAVA MAHLERA – SLAVNÉ FILMOVÉ MELODIE
Výběr z nejpopulárnějších filmových
a muzikálových melodií pro symfonický orchestr. Sólisté filharmonie, dirigent a autor aranží Jiří Jakeš.
Jihlavská radnice – vestibul (hlavní
vchod) – otevřeno do 20 hodin:
15.30 hod. - Vernisáž výstavy fotografií „Jihlavský havířský průvod“.
V rámci výstavy promítání havířského
průvodu z r. 1936, 1961, 1999 a 2009.
O JIHLAVSKÉM HAVÍŘENÍ – prezentace KRÁTKÉHO animovaného
filmu nejen o historii havířského průvodu za účasti autorů.
sobota 20. 6. 2015
Ústřední hřbitov:
11.30 hod. - Pocta Johannu Hauptovi
(uctění památky zakladateli havířského průvodu v r. 1890 a položení květin na jeho hrob)
Masarykovo náměstí – horní pódium:
10 hod. - JIHLAVSKÝ HAVÍŘSKÝ

Kultura
PRŮVOD – moderuje Jakub Škrdla
Trasa: Masarykovo náměstí, Benešova, Palackého, Matky Boží, Věžní, Benešova, Palackého, Matky Boží, Masarykovo náměstí
10.30 hod. - folklórní soubory PRAMÍNEK a FORMANI
Jihlavská radnice – vestibul (hlavní
vchod):
12 – 20 hod. – výstava fotografií „Jihlavský havířský průvod“. V rámci výstavy promítání DVD z jihlavského
havířského průvodu z r. 1936, 1961,
1999, 2009 a nového animovaného
filmu O JIHLAVSKÉM HAVÍŘENÍ (nejen o historii havířského průvodu).
Výstava fotografií „Jihlavský havířský
průvod“ se koná do 26. Června 2015,
otevřeno v provozní době Magistrátu
města Jihlavy.
KONCERT BEZ HRANIC a DEN
JEŽKA
horní pódium:
12.00 KAREL NA NÁKUPECH
14.00 FILTR
16.00 LUCREZIA BORGIA
18.00 DISCOBALLS
20.00 ČARDÁŠ KLAUNŮ
22.00 CLAYMORE
dolní pódium:
13.00 DĚDA MLÁDEK ILLEGAL
BAND
15.00 Radim HLADÍK a BLUE EFFECT
17.00 STO ZVÍŘAT
19.00 THE TAP TAP
21.00 KRAUSBERRY
23.00 CHINA BLUE
Moderuje: Petr Palovčík a Michaela
Mráčková
PŘEHLÍDKA DECHOVÝCH HUDEB
zadní trakt jihlavské radnice – parčík:
13 hod. - VÁHOVANKA – slovenská
dechovka z Trenčína
14.45 hod. - KVĚTOVANKA – populární pražská dechovka
16.30 hod. - BOJANÉ – slovácká krojovaná dechovka – vítěz Zlaté křídlovky
18.15 hod. - ŠUMAVANKA – jihočeská dechovka z Netolic
Moderuje: Karel Paštyka
JIHLAVSKÉ HAVÍŘENÍ DĚTEM
Moderuje: Robin Šalamon
Parkán u brány M. Boží:
14 hod. - O ČARODĚJNICI CHYTROLÍNĚ – Liduščino divadlo Praha
15.15 hod. - KRAMÁŘI – Komedianti na káře
16 hod. - O KRÁSNÉM PÁVU A ZAČAROVANÉM HRADU – Liduščino divadlo Praha
17.15 hod. - KAŠPAŘI – Divadlo z
Polné
Za bránou – zelená plocha:
14 – 18 hod. - atrakce pro děti – skákací hrad, fotografování dětí v postavách havířů, nafukovací balonků, malování dětí na obličej, výtvarné dílny,
cukrová vata.
Malování portrétů na místě.
ŽONGLÉRSKÁ DÍLNA – Komedianti na káře
19. a 20. června 2015
na Masarykově náměstí:
JARMARK – řemesla a velký sortiment občerstvení.
Točit se bude jihlavské pivo Ježek.

Pro Havíření 2015 je uvařeno speciální pivo – ležák tmavý PERKMISTR.
neděle 21. 6. 2015
POUŤ KE SV. JÁNU
9 hod. - Průvod jihlavských havířů po
trase ZŠ Křížová, Úvoz, secesní most
u Jánů, kostelík sv. Jana Křtitele.
Kostelík sv. Jana Křtitele a prostranství kolem:
Po celý den flašinetář Jan Bondra, Divadlo TEJP a Jakub Škrdla a tvůrčí dílničky Centra pro rodinu…..
9.30 hod. - mše svatá v kostelíku svatého Jana Křtitele
Kejklíř Vojta VRTEK – Velká cirkusová pohádka
Hudební skupina PÉRO ZA KLOBOUKEM
ŠÍPEK a SEJKORY – folklórní soubory
DeFactoMimo – Kája v cirkuse
Cirkus MLEJN a saxofonové kvarteto
ZUŠ Jihlava
Petr KASNAR – kouzelník a mistr mikromagie
Hudební skupina TRAM-TRAM
Víťa MARČÍK – Tři zlaté vlasy děda
Vševěda
Hudební skupina JAK CHCEŠ
Divadlo CYLINDR – Škola Malého
stromu
Víťa MARČÍK – O holčičce, která se
ještě nenarodila
…a mnohé další.

Koncerty

2. 6.
19.00
JAZZ CAFÉ: HIS MASTER´S
VOICE BAND
Vstup 90 Kč (na místě).
Café Etage, Masarykovo náměstí 39
3. 6.
15.00
KONCERT HUDBY HRADNÍ
STRÁŽE A POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Park Gustava Mahlera
5. – 7. 6.
58. FESTIVAL SBOROVÉHO
UMĚNÍ JIHLAVA
Druhý nejstarší hudební festival v ČR
nabídne soutěžní a nesoutěžní přehlídku 24 pěveckých sborů z ČR, Polska, Maďarska a Ukrajiny.
Na všechny koncerty je vstup volný.
Festival pořádá Společnost pro FSU,
o. s. Jihlava a NIPOS – Artama Praha
s podporou statutárního města Jihlavy, Kraje Vysočina a Ministerstva kultury. www.fsujihlava.com
pátek 5. 6. 2015
1. FESTIVALOVÝ KONCERT –
kostel Povýšení sv. Kříže, 19.00 hodin.
Spektrum Praha, PS Monteverdi Budapešť (Maďarsko), VUS Praha, VUS
Pardubice, Filharmonie G. Mahlera.
Doprovodný koncert – kostel sv. Františka Serafinského, Golčův Jeníkov,
19.00 hodin.
sobota 6. 6. 2015
MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ PĚVECKÝCH SBORŮ - Dům kultury,
divadelní sál, 9.55 hodin.
ODPOLENÍ KONCERT – Masarykovo náměstí, 15.00 hodin.
Tucet Humpolec, Hudební sdružení
Gymnázia Jihlava
PS Foerster Jihlava
ATELIÉR – „O alikvotním zpěvu a
zvuku pěveckého sboru“ – Dům kultury, Malá scéna, 15.30 hodin. Lektor:
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Jan Staněk
2. FESTIVALOVÝ KONCERT –
Dům kultury, divadelní sál, 19.00 hodin.
Gaudeamus Brno, Permoník Ostrava,
PS Hudební školy Čerkasy (Ukrajina).
Předání Ceny Ministerstva Kultury,
vyhlášení výsledků soutěže pěveckých
sborů, vystoupení vítězných sborů.
neděle 7. 6. 2015
3. FESTIVALOVÝ KONCERT –
Park Gustava Mahlera, 10.00 hodin.
Vítěz kategorie „B“ soutěže pěveckých
sborů PS Monteverdi Budapešť.
PS Hudební školy Čerkasy (Ukrajina)
6. 6.
12.00
JIHLAVA´S NOT DEAD FEST
Program:
12.00-12.45 Just War, 13.00-13.45
Aft, 14.00-14.45 Driák,
15.00-15.45 DEGRADACE, 16.0016.45 Ilegality, 17.00-17.45 N.V.Ú.,
18.00-18.45 MUERTI, 19.00-19.45
Malomocnost Prázdnoty,
20.00-20.45 Začiatok konca, 21.0021.45 KONFLIKT,official
22.00-22.45 Houba, 23.00-00.00 The
Fialky
Letní kino Jihlava, 12.00 hodin.
7. 6.
19.30
CAMPANULA NA RADNICI
Skladby Jakuba Jana Ryby, Petra Ebena, Antonína Dvořáka a úpravy lidových písní.
Velká gotická síň radnice v Jihlavě
8. 6.
19.00
HANA ZAGOROVÁ a Petr Rezek
Se skupinou BOOM!BAND Jiřího
Dvořáka.
Předprodej: TIC, Masarykovo náměstí 2, vstupné 450 Kč.
Amfiteátr Heulos
11. 6. 19.00
JAZZ & Swing do Jihlavy - Tarapaca
Jazz:
letní zahrádka kavárny Muzeum/klubová scéna Radničního pivovaru.
15. 6. 18.00
SETKÁNÍ S MELODIÍ
Program koncertu je sestaven ze sborových úprav lidových písní a skladeb
populární hudby, aby doplňoval atmosféru pohody téměř letního podvečera.
Vstupné 100 Kč /50 Kč (studenti, důchodci, ZTP).
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4, rajský dvůr

Přednášky

2. 6.
17.00
ZBYTKY DÁVNÝCH SOPEK V
ČECHÁCH
Přednáší Mgr. Vladislav Rapprich,
Ph.D. z České geologické služby
Muzeum Vysočiny.
9. 6.
18.00
Science Café - METEOROLOGIE
A LETECKÝ PROVOZ
„Co potřebuje pilot vědět o počasí, než
odletí?“
kavárna Muzeum/Malovaný sál.
10. 6.
18.00
Cestovatelské promítání: LATINSKÁ AMERIKA SE MĚNÍ
Posluchárna P3 Vysoké školy poly-
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technické Jihlava, Tolstého 16
Vstup zdarma.
12. 6.
17.00
RYZCE
Přednáší Mgr. Miroslav Beran.
Muzeum Vysočiny.
14. 6.
9.00
SMRT – A CO JE DÁL?
Jan Boštík zakusil klinickou smrt a o
svém zážitku bude vyprávět v neděli
14. 6.
9.00 hodin – shromáždění ECM v
Dělnickém domě – sdílení životního
příběhu.
15.00 hodin – beseda (místo bude
upřesněno): Existuje život po životě?
Bojíme se smrti?
30. 6.
17.00
JIHLAVA NA FOTOGRAFIÍCH
DŘÍVE A DNES VI.
Přednáší akad. Mal. Martin Kos
Muzeum Vysočiny.

Ostatní akce
1. 5. – 30. 9.
DRAVCI NAD HLAVAMI V ZOO
Přijďte se podívat na krásu dravých
ptáků a sov zblízka! Sokolníky v akci
lze vidět vždy v 11.00 a v 15.00 hodin v prostoru sadu, jež spojuje nový
vstupní areál s expoziční částí zoo.
Každý den kromě pondělí v 11.00 a
v 15.00 v Zoo Jihlava.
5. 6.
17.00
NOC SNŮ
Rezervace předem nutná! Tel. 567
573 777.
Tento večer se sny plní i v zoo. Zoo
Jihlava se zapojila do celosvětové akce
„NOC SNŮ“, která je věnována dětem
s postižením. Speciální program pro
tyto děti je založen na kontaktu se zvířaty a lidmi pracujícími v zoo.
Zoo Jihlava
6. 6.
10.00
155 LET PIVOVARU JIHLAVA
Vycházka po Pivovarské naučné stezce
10.00 a 14.00, sraz u sloupu Piety za
City Parkem
Exkurze v Pivovaru Jihlava s ochutnávkou tankového piva 10.00., 13.00,
15.00, 17.00, sraz na nádvoří pivovaru
17.00 Divadlo Damúza Deset-dvacetSova, pohádka pro děti a rodiče, výtvarné dílny
20.00 Na stojáka! Lukáš Pavlásek, Jakub Žáček a Vojta Záveský
Pohádky, exkurze a naučná stezka
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
Na stojáka!: vstupné předprodej 90
Kč (Song, Palackého Jihlava), na místě
120 Kč.
7. 6.
14.00
BENEFICE PRO HÁJENKU
Hravé odpoledne pro děti a rodiče,
divadelní představení, živá hudba, výtvarné dílničky, lanové hrátky, opékání
na ohni, bazárek pro maminky, vstupné dobrovolné. Od 14 hodin v Dětském lesním klubu Hájenka, Zborná
28.
8. 6.
14.00
VÍTÁNÍ LÉTA JIHLAVSKÝMI SENIORY
V parčíku před sídlem Svazu důchodců K. Světlé 11
K poslechu a tanci hraje Sádlo v pohybu. Bez vstupného.

Kultura
11. 6.
CHODEC?
Dopravně-bezpečnostní akce. Pořádá:
Městská policie Jihlava ve spolupráci
se základní školou Nad Plovárnou a
s organizací BESIP, pod záštitou náměstka pro dopravu Ing. Jaroslava
Vymazala. Program je zaměřený na
správný a bezpečný pohyb chodců na
cyklostezkách a v místech, které jsou
označeny dopravní značkou Stezka
pro chodce a cyklisty. Český mlýn, v
odpoledních hodinách.
12. 6.
8.00
ČERVNOVÝ JARMARK
Masarykovo náměstí.
13. 6.
10.00
155 LET PIVOVARU JIHLAVA
Vycházka po Pivovarské naučné stezce 10.00 a 14.00 sraz u sloupu Piety za
City Parkem
Exkurze v Pivovaru Jihlava s ochutnávkou tankového piva 10.00., 13.00,
15.00, 17.00 sraz na nádvoří pivovaru
17.00 Divadlo De Facto Mimo Velká
hasičská pohádka pro děti i dospělé.
Vstupné zdarma.
20.00 Česká pivní válka Promítání filmu o postavení velkých a malých pivovarů na pivním trhu. Vstupné dobrovolné.
21.30 Postřižiny Česká filmová klasika.
Vstupné dobrovolné.
16. 6.
16.00
KÁVA O ČTVRTÉ s herci Horáckého
divadla: zahrádka kavárny Muzeum.
Herci Horáckého divadla se loučí se
úspěšnou sezónou a připravili si pro
vás několik akcí. Přijďte si užít konec
sezóny a začátek léta třeba právě na
zahrádku kavárny Muzeum - aneb to
Pravé léto začíná!
17. 6.
9.00
DEN S POLICIÍ ČR
Letiště Henčov, 9.00 – 13.00 hodin,
pro širokou veřejnost.
18. 6.
10.00
SETKÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ
Pořádá:Nemocnice Jihlava p. o.
Setkání dobrovolnických organizací,
které navštěvují pacienty v Nemocnici
Jihlava.
Místo konání: prostor u gyn.-porodního pavilonu a bufetu Slunečnice –
přízemí, 10:00 – 16:00 hodin.
Vystoupí: v 10:00 MŠ Erbenova, třída Korálky, v 15:00 ERKO – Oblastní
charita Jihlava. Vstup volný.
21. 6.
10.00
MEZINÁRODNÍ DEN ŽIRAF
Nejdelší den v roce pro nejdelší krk
Žirafí stezka, Žirafí a antilopí hrátky,
Komentované krmení žiraf, Žirafí výtvarné tvoření (pokud děti přinesou
již hotový žirafí obrázek, získají drobnou odměnu a obrázky vystavíme v
pavilonu žiraf)
Od 19.00 do 21.30 večerní program
Žirafí přednáška pro dospělé, Žirafí
hrátky pro děti v centru PodpoVRCH
Pro večerní program platí speciální
vstupné 150 Kč. Rezervace a platba
večerního programu předem prostřednictvím e-shopu na www.zoojihlava.cz,
nebo na vstupních pokladnách.
Zoo Jihlava
24. – 28. 6.
JIHLAVSKÁ POUŤ
Svatojánské veselí s pouťovými atrakcemi na Masarykově náměstí.

25. 6.
CHODEC?
Dopravně-bezpečnostní akce. Pořádá:
Městská policie Jihlava ve spolupráci
se základní školou Nad Plovárnou a
s organizací BESIP, pod záštitou náměstka pro dopravu Ing. Jaroslava
Vymazala. Program je zaměřený na
správný a bezpečný pohyb chodců na
cyklostezkách a v místech, které jsou
označeny dopravní značkou Stezka
pro chodce a cyklisty.
Sídliště Březinova – Demlova, v odpoledních hodinách.
25. 6.
16.00
CESTA TANCE
Miloš Veselý seznámí s tím, jak se
Square Dance dostal z Čech do Ameriky a poté zpět do Čech; před budovou Muzea Vysočiny proběhne i ukázka tance.
29. 6.
19.00
Filmový Jeden svět v Jihlavě: #CHICAGOGIRL
NOCTURNO bar tradičně promítá snímky z předchozích let festivalu
dokumentárních filmů o lidských právech. Nocturno bar, Masarykovo nám.
39.

Sport

6. 6.
8.00
BILLák
NeVšední AMATÉRSKÝ triatlon pořádaný amatéry pro amatéry. 0,3 km
plavání, MTB koloorientačním způsobem, 3 km běh. Vstupné 150 Kč předem, 200 Kč na místě. Kategorie muži,
ženy, týmy.
Prezence 8 – 9.15 Zborná u Jihlavy,
hostinec U Lípy.
6. 6.
9.00
BADMINTON PRO VEŘEJNOST
Akce je určena pro všechny amatérské
příznivce badmintonu všech věkových
kategorií. Organizační informace:
Přihlásit se je možno mailem na badminton@sportjihlava.cz nebo přímo
na místě (nejpozději do 8.30 hod.).
Startovné je 250 Kč na osobu. V ceně
je zajištěn oběd a ovoce.
Program: Sraz na sportovišti do 8.30.
Utkání hraná turnajovým způsobem
9.00 – 16.00. Vyhlášení výsledků
17.00 hodin.
Teniscentrum Jihlava, Mostecká 24.
6. – 7. 6.
1. kolo regionální MČR ABV
Plážový volejbal v rámci Beachvolejbalového léta na Vodním ráji.
6. – 7. 6. 10.00
MISTROVSTVÍ ČR V TRUCK
TRIALU – ZÁVOD JIHLAVA 2015
Místo: Tankodrom Rančířov u Jihlavy.
Program:
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SOBOTA
7.00 – 10.00 Přejímky vozidel
10.00 – 10.15 Rozprava a zahájení závodů
10.30 – 18.30 Soutěže v sekcích
20.00 – 01.00 Diskotéka s Karlem Fialou
NEDĚLE
8.45 – 9.00 Rozprava a zahájení závodu
9.00 – 16.00 Soutěže v sekcích
17.00 – 18.00 Vyhlášení výsledků
6. – 7. 6. 7.00
POHÁR VYSOČINY
Parašutistická soutěž v seskoku padákem na přesnost přistání.
Letiště Jihlava – Henčov.
13. 6.
11.00
MISTROVSTVÍ REPUBLIKY V
AKROBATICKÉM ROKENROLU
Jedná se o prestižní republikovou soutěž pro mistrovské kategorie. Soutěž
je pořádána z pověření Českého svazu
akrobatického rokenrolu (ČSAR).
Sportovní hala E. Rošického 6, Jihlava.
13. 6.
10.00
DOBRONÍNSKÝ KOSOČTVEREC
12. ročník již tradiční soutěže historických vozidel.
Masarykovo nám
Součástí soutěže bude výstava historických automobilů a motocyklů, ukázka
dobového oblečení, výstava stabilních
motorů ze sbírky pana B. Dědka.
10.00 – 12.00 hod. koncert populární
dechové hudby VYSOČINKA.
Začátek soutěže v Dobroníně v 8.00,
trasa Štoky, Úsobí, Smrčná, Jihlava
pivovar, náměstí, dále pak Velký Beranov, Polná, Dobronín. Přihlášky na
místě startu do 9.20 hodin, počet startujících max. 100 vozidel.
13. – 14. 6.
2. kolo regionální MČR ABV
Plážový volejbal v rámci Beachvolejbalového léta na Vodním ráji.
16. 6.
10.00
BRANNÝ ZÁVOD JIHLAVSKÝCH
SENIORŮ
Start u restaurace Pančava, trasa závodu kolem Staré plovárny.
16. 6.
17.00
AKADEMIE Sokola Jihlava
Vstupné dobrovolné. Na programu
budou vystoupení a ukázky z činnosti
našich oddílů.
Sokolovna, Tyršova 12.
19. 6.
17.30
OKOLO RUDNÉHO
10. závod Běžce Vysočiny 2015.
Start v 17.30 – 18 hodin u dolní stanice lyžařské sjezdovky Jihlava – Zborná.
Propozice ke stažení na
www.bezecvysociny.cz
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