
červenec

JIHLAVSKÉ Havíření patří vždy k události, kterou si Jihlavané nenechají uniknout. Nejinak tomu bylo i letos. K oslavám se vracíme uvnitř vydání NJR na str. 25.
 Foto: Lubomír Maštera

PROMENÁDNÍ KONCERTY 
od 16 hodin na Masarykově náměstí

2.7. Rozmarýnka
Slovácká dechová hudby z Vlčnova

9.7. Šeucouská kapela
Dechová hudba ze Skutče
16.7. Venkovská kapela

Dechová hudba ze Žďáru nad Sá-
zavou 

23.7. Bobrůvanka
Dechová hudby z Bobrůvky

30.7. Jásalka Band
Dechová hudby z Nového Města na 

Moravě

JEŽKOVY POHÁDKOVÉ
NEDĚLE

Parkán u brány Matky Boží od 18 hod.
5.7. Vodnická pohádka

Divadlo Romaneto- Praha
12.7. Čarodějnická pohádka

Divadlo M - Praha
19.7. O Ježibabákovi 

Divadlo Josefa Dvořáka - Praha
26.7. Jak na obra

Divadýlko z pytlíčku – Praha

V Jihlavě by se měl budovat 
nový sjezd z dálničního přiva-
děče I/38 k ulici Romana Ha-
velky. Zástupcům města Jihlavy 
se na tom podařilo dohodnout s 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 
(ŘSD). 

Pozitivně vypadá i výhled termí-
nu uskutečnění – stavět by se moh-
lo už v roce 2017. Do frekvento-
vané lokality obchodních domů a 
volnočasových areálů umožní nová 
odbočka sjíždět z jihu, tedy tisíce 
vozidel ve směru od Znojma, Pel-
hřimova nebo ze sídliště Dolina 
nebudou muset vjíždět do města 
do ulic Jiráskova, Fritzova a Hav-
líčkova. 

„Toto opatření výrazně napomůže 
zklidnění dopravy ve frekventova-
ných ulicích v centru města, zároveň 
klientům obchodních a volnočaso-
vých areálů zvýší komfort cesty,“ 
popisuje přínos budoucího sjezdu 

náměstek primátora pro oblast roz-
voje města Vratislav Výborný. 

Jihlavskou myšlenku nového sjez-
du urychlila potřeba opravy mostu 
dálničního přivaděče, kterou chce 
ŘSD uskutečnit po částech v roce 
2016 a 2017. U té příležitosti by 
na mostě měla vzniknout rampa s 
odbočovacím pruhem, sjezd pak 
bude pokračovat dlouhou pravoto-
čivou zatáčkou k ulici Romana Ha-
velky, kde se vozidla potřebnými 
směry rozjedou po budoucí okruž-
ní křižovatce.

Odhadované náklady na odbočo-
vací pruh jsou 10 milionů korun, 
které by mělo zaplatit město Jih-
lava. „Je to pro město velmi důležitá 
investice, a proto, že čas tlačí, dali 
jsme předběžný souhlas jako vedení 
města. Věřím, že v zastupitelstvu pak 
definitivní uvolnění potřebné částky 
projde,“ uvedl primátor Jihlavy Ru-
dolf Chloupek. -tz-

Sjezd z přivaděče
na ulici R. Havelky bude Jihlavská radnice chce do budouc-

na předejít nepříjemným situacím 
v dopravě, které vznikají v důsledku 
nedostatečné informovanosti. Na 
webu města Jihlavy jsou údaje o uza-
vírkách a objízdných trasách, které 
vydává odbor dopravy magistrátu, 
aktuální zprávy o připravovaných 
uzavírkách můžete dostávat automa-
ticky do e-mailových schránek.

„Nerozlišujeme, kdo je investorem 
nebo která fi rma o uzavírku požáda-
la. Sdělujeme, kterou uzavírku jihlav-
ský magistrát povolil, a kudy povede 
objízdná trasa,“ uvedl náměstek pri-
mátora pro oblast dopravy Jaroslav 
Vymazal. 

Magistrát města Jihlavy, odbor do-
pravy, povoluje omezení a objízdné 
trasy na silnicích II. a III. tř. prochá-
zející 78 obcemi ve svém správním 
obvodu a ve městě Jihlavě. 

Zájemce může informaci buď vy-
hledat aktivně na webu města, nebo 
si může na webu zřídit automatic-
ké zasílání novinek.  Do e-mailové 
schránky pak dostává zprávu s odka-
zem na nový příspěvek. -tz-

Dopravní informace
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Téma Problém/příležitost pro rozvoj města
Získané 

hlasy 
FZM 

CELKEM 

POŘADÍ 
FZM

El. 
Anketa

Anketní 
lístky

Získané 
hlasy 

anketa 
CELKEM 

POŘADÍ 
anketa

CELKEM 
hlasů Pořadí Ověřeno 

ANO/NE

A1 Revitalizace sídlišť  4 11. - 13. 6 4 10 9. 14 9.  

A2 Zřízení instituce hlavního architekta  4 11. - 13. 7 5 12 8. 16 8.  

B1 Řešení zeleně na náměstí, v ulicích a kultivace 
veřejného prostoru  10 5. – 6.   15 9 24 3. 34 4. ANO

B2 Čistota města – psí exkrementy a nedopalky 33 1. 25 35 60 1. 93 1. ANO

C1 Oživení náměstí o prázdninách a víkendech 10 5. – 6. 7 6 13 7. 23 6. ANO

C2 Revitalizace náměstí 14 3. 14 5 19 5. 33 5. ANO

D1 Zpřístupnění sportovišť veřejnosti 8 7. 24 7 31 2. 39 3. ANO

D2 Finanční podpora minoritních sportů 5 8. - 10. 12 5 17 6. 22 7. ANO

E1 Absence noclehárny 11 4. 2 0 2 14.-15. 13 10.-11. NE

E2 Revitalizace povrchu Masarykova náměstí 2 14. - 15. 0 1 1 16. 3 15.  

F1 Schází kapacita školních družin 5 8. - 10. 3 0 3 13. 8 12.-14.  

F2 Zlepšení bezpečnosti na dětských hřištích 2 14. - 15. 4 2 6 11. 8 12.-14.  

G1 Živnostenský dům – podpora podnikání 0 16. 0 2 2 14.-15. 2 16.  

G2 Podpora zaměstnávání ZTP 5 8. - 10. 2 6 8 10. 13 10.-11. ANO

H1 Řešení dopravy na Masarykově náměstí 4 11. - 13. 2 2 4 12. 8 12.-14.  

H2 Obchvat města 21 2. 16 7 23 4. 44 2. ANO

CELKEM HLASOVÁNÍ K 16 PROBLÉMŮM 138  139 96 235  373   

Problém, který nebyl v anketě uveden   62 49 111     

CELKEM HLASŮ 138  201 145 346  484   

Na veřejném Fóru Zdravého 
města Jihlavy, které proběhlo 15. 
dubna 2015, byly naformulová-
ny největší problémy/příležitosti 
k rozvoji města v jednotlivých ob-
lastech tak, jak je vnímají občané. 
Diskuze probíhala u 8 tematických 
stolů, kde jednotlivé skupiny urči-

ly dva největší problémy. Témata, 
o kterých se diskutovalo, byla za-
měřená na všechny oblasti rozvoje 
města (A - udržitelný rozvoj měs-
ta a plánování, B - životní prostře-
dí, C - kultura a cestovní ruch, D 
- sport, volný čas, E - sociální ob-
last, zdravotnictví a bezpečnost, 

F - vzdělání a výchova, G - podni-
kání a zaměstnanost, H - doprava, 
udržitelná mobilita).

Tyto problémy/příležitosti k roz-
voji města byly následně ověřeny 
anketou, která probíhala v květnu 
2015. Ankety se zúčastnilo celkem 
187 respondentů, kteří odevzda-

li 346 hlasů. (dalších 84 pokusů o 
hlasování bylo neplatných – nepo-
tvrdili e-mailem elektronické hla-
sování či v anketním lístku zaškrtli 
více než 2 možnosti).

Výsledky ankety zamíchaly pořa-
dím problémů.

Desatero problémů/příležitostí
k rozvoji města Jihlavy 

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

1. Absence areálu pro malou kopa-
nou (38 hlasů)

2. Zbudování zastávky MHD až u 
vchodu do nemocnice, je to daleko 
(11 hlasů)

3. Vykoupit a zbourat Prior na Ma-
sarykově náměstí (5 hlasů)

4. Sprejeři 4x (graffi  ti, stále se ne-
lepšící situace, město stále patří k 
nejhorším v republice)

5. Chování nepřizpůsobivých ob-
čanů (3 hlasy)

6. Trolejbusová linka DOLINA 3x 
(několik let slibované dopravní spo-

- Problém, který byl ověřen v anketě a zůstává tak součástí 10P.
- Problém, který v anketě ověřen nebyl (nedostal se do desítky nejdůležitějších).
- Problém, který nebyl součástí 10P, ale v anketě se ukázal jako velmi důležitý (dostal se do první desítky).
- Problém, který se nedostal do 10P ani v rámci Fóra Zdravého města a MA21 ani v rámci anketního průzkumu.

jení MHD na Vrchlického ulici, ně-
kolik let slibovaná trolejbusová linka 
vedoucí ulicí Buková)

Na základě zjištěných skutečností 
jsou realizovány následující kroky. 
Ve spolupráci s jednotlivými odbo-
ry MMJ jsou zpracovávány návrhy 
řešení jednotlivých problémů. Infor-
mace o opatřeních a aktivitách reali-
zovaných v letošním roce či plánova-
ných v rámci strategie jsou uvedeny 
v Plánu zdraví a kvality života 2015 

– 2016. Tento dokument a další in-
formace jsou k dispozici na www.jih-
lava.cz/zdravemesto.

S postupem řešení TOP problémů 
města budou občané Jihlavy průběž-
ně seznamováni v dalších vydáních 
NJR. Výsledky řešení jednotlivých 
problémů budou vyhodnoceny na 
příštím veřejném projednání v roce 
2016.

  Soňa Krátká,
 koordinátorka PZM a MA21

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

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Přestěhováno v místě:

51
45
96
45
38
83

13
0

15
112

Město Jihlava má k 31. 5. 2015

přihlášeno k trvalému pobytu 

50.564 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel

v měsíci květnu 2015

V druhé polovině června se začalo 
pracovat na opravě mostu v Okružní 
ulici v Jihlavě. 

Oprava, resp. výměna mostu bude 
probíhat po polovinách - průjezd ne-
bude zcela omezen, ale převeden na 
druhou polovinu mostu při zachování 
obousměrného provozu. Ovšem prů-
chod pod mostem musí být po celou 
dobu uzavřen. Rekonstrukce mostu 
bude hotová do konce roku 2015.

Zhotovitel je podle smlouvy povi-
nen zajistit bezpečný pěší přístup k 
budovám základních škol v Demlově 
ulici např. dočasným umístěním se-
maforu na nejbližším přechodu pro 
chodce před obchodním domem 
nebo za asistence strážníků Měst-
ské policie Jihlava. Pro zajištění bez-
pečné cesty dětí do školy Magistrát 
města Jihlavy o připravované akci in-
formoval vedení obou škol. 

Výměnu mostu vyžaduje jeho už 
zcela nevyhovující technický stav, 
radnice dosluhující stavbu nahra-
dí novým mostem. Dodavatelem 
stavby je z výsledku výběrového ří-
zení firma Chládek a Tintěra, Par-
dubice a.s., náklady na vybudování 
nového mostu s podchodem jsou 
necelých 12 milionů korun, které 
budou hrazeny z rozpočtu města.
 -tz-

Oprava mostu po polovinách
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Věnujete ve vaší domácnosti po-
zornost opadům? Třídíte odpad?

V naší domácnosti třídíme odpad 
pečlivě, a to dokonce tak, že do po-
pelnice na komunální odpad skoro 
nic nezůstane. Proto mě někdy mrzí, 
že platím za odvoz odpadu stejně, 
jako kdybych vůbec netřídila a po-
pelnici naplnila až po okraj.

Kladný vztah k životnímu pro-
středí, resp. správnému nakládá-
ní s odpady máte odjakživa, nebo 
jste se do třídění pustila např. až 
po nějaké zkušenosti, po proško-
lení, nebo např. poté, kdy Vám k 
tomu byly vytvořeny podmínky?

Anketa
K přírodě jsem měla vždy velice 

kladný vztah a důležitost třídění od-
padu jsem si začala uvědomovat v 
souvislosti s tím, kolik ho vyprodu-
kujeme. K samotnému třídění mě 
před lety asi nejvíce dovedli mí sy-
nové, kteří byli v tomto smyslu ve 
škole mnohem více vzděláváni, než v 
době, kdy jsem do školy chodila já.

Třídíte odpad i na pracovišti? 
Máte možnost odpad dát tam, kam 
patří?

Ano, na pracovišti odpad třídíme a 
v ordinaci navíc samozřejmě musíme 
s velkou opatrností nakládat se zvlášť 
nebezpečným (zdravotnickým) od-
padem.

Město Jihlava postupně zavádí 
třídění biologicky rozložitelného 
odpadu. Co na to říkáte? Až bu-
dete mít možnost třídit bioodpad, 
přidáte se?

Vítám možnost třídění biologické-
ho odpadu, ale sama mám to štěstí, 
že mám u domu zahrádku, kde mohu 
kompostovat. Spíše bych ocenila, 
kdybych mohla snadněji třídit kovy. 
V současné době je musím odvážet 
do sběrného dvora. -tz-

MUDr. Alena DVOŘÁKOVÁ, vedou-
cí protiepidemického odboru, Krajská 
hygienická stanice kraje Vysočina 

Víte, že…
…obyvatelé Kraje Vysočina 

uspořili 11.986 MWh elektřiny, 
584.019 litrů ropy, 52.697 m3 

vody a 465 tun primárních su-
rovin? A že pomohli snížit emise 
skleníkových plynů o 2.639 tun 
CO2 ekv., a produkci nebezpeč-
ných odpadů o 10.437 tun? 

Dokázali to tím, že loni odevzda-
li k recyklaci 24.501 televizí, 9.537 

monitorů a 281.026 kg drobného 
elektra. 

Informace vycházejí ze studií ne-
ziskové společnosti ASEKOL. „Vy-
účtování“  jednoznačně prokázalo, 
že zpětný odběr elektrozařízení, i 
těch nejmenších, má nezanedba-
telný pozitivní dopad na životní 
prostředí. Recyklace běžných 100 
televizorů uspoří spotřebu elek-
trické energie pro domácnost až 

na čtyři roky, nebo ušetří přibližně 
400 litrů ropy potřebných k sedmi 
cestám do Chorvatska. 

Pozitivní zprávou pro uživatele 
počítačů také je, že odevzdání de-
sítky vysloužilých monitorů ušetří 
spotřebu energie potřebnou pro 
chod notebooku po dobu necelých 
pěti let. Všichni ti, kteří tříděním 
takto zásadně přispívají k ochraně 
životního prostředí, si zaslouží ob-

rovský dík.
Propočty posuzují systém zpět-

ného odběru CRT televizorů, po-
čítačových monitorů a drobného 
elektrozařízení.

Hodnotí jejich sběr, dopravu a 
zpracování až do okamžiku finál-
ní recyklace jednotlivých frakcí 
vyřazených spotřebičů do nového 
produktu. Pro každou frakci byly 
vyčísleny. -tz-

Pro kontejnery na separovaný odpad, 
které jsou v současnosti umístěny na 
komunikaci, bude v letošním roce vy-
budováno 20 zpevněných ploch (kon-
tejnerových stání) mimo komunika-
ce. Cílem tohoto opatření je zvýšení 
bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích a snížení rizika ohrože-
ní chodců při odhazování odpadu do 
kontejnerů. Kontejnerová stání budou 
vybudována na následujících místech:
- vedle domu 5. května 22,
- vedle domu Jarní 17

- před domem Na Kopci 1
- Sasovské údolí,proti domu 
Červený kříž 246
- vedle domu Jarní 32
- Pod Školou proti garážím
- vedle domu Šafaříkova 38 
,Henčov vedle pož. nádrže
- vedle domu Kainarova 5
- Polní 28 úprava stávajícího stání
- vedle domu Pávovská 41 z ulice 
Školní,Heroltice u autobus.
zastávky
- Kainarova roh s ulicí Helerova

- Popice nová zástavba
- vedle domu Vančurova 
5,Hruškové Dvory 97 rozšíření 
stávajícího stání
- Kosov 9 vedle pož. zbrojnice
- Sasov náves
- za domem Vrchlického 51

V případě otázek se obracejte na pra-
covníka odboru životního prostředí 
Ing. Jana Machančíka telefonicky na 
čísle 567 167 728 nebo osobně návště-
vou na pracovišti v budově Magistrátu 
města Jihlavy v Hluboké ulici.  -tz-

Město vybuduje plochy
pro kontejnery na odpad

Začátkem letních prázdnin při-
budou ve vybraných jihlavských 
parcích, dětských hřištích a spor-
tovištích odpadkové koše na třídě-
ný odpad. Půjde o stojany se žlutý-
mi plastovými pytli, které umožní 
občanům třídit plasty a nápojové 
kartony, stejně jako jsou zvyklí tří-
dit do žlutých kontejnerů. 

„Milé je to, že o možnost třídit 
plasty požádali uživatelé nového ska-
teparku v areálu centra Český mlýn. 
Nosí si s sebou pití v plastových lah-
vích a bylo jim líto, že lahve končí ve 
směsném odpadu. Třídění odpadu je 
pro ně naprosto samozřejmé. Pod-
nětu rádi vyhovíme. Uvidíme, jak to 
bude po městě fungovat,“ uvedla ve-
doucí odboru životního prostředí 
Katarína Ruschková. 

Celkem bude v jihlavských par-
cích rozmístěno 14 košů tohoto 
typu právě v areálu Českého mlýna 
u skateparku a u dětského hřiště, 
v parku Legionářů, v parku M. R. 
Štefánika, na Duhovém hřišti v ul. 
Benešova nebo na dětském hřišti 

vedle nákupního centra na sídlišti 
Březinova.

„Vzhledem ke zvýšené návštěvnos-
ti parků a dětských hřišť v průběhu  
jarních a letních měsíců, dochází k 
plnění odpadkových košů odpady, 
které nemusí skončit na skládce. Roz-
místění odpadkových košů na plasty 
a nápojové kartony umožní občanům 
třídit odpad i mimo domov,“ uved-
la vedoucí odboru životního pro-
střední Katarína Ruschková. -tz-

Skejťáci chtějí třídit, požádali si 
o koše na separovaný odpad

Ekonomický odbor magistrátu 
města vydal rozhodnutí, kterým 
se vyměřily dlužné částky za míst-
ní poplatek za svoz odpadu za rok 
2014. Součástí tohoto rozhodnutí 
je seznam dlužníků, který je zpří-
stupněn k nahlédnutí občanovi 
uvedeného v seznamu do 30. čer-
vence v budově magistrátu na eko-
nomickém odboru.

Poslední den zpřístupnění sezna-
mu je považován za den doruče-
ní a od této doby běží dlužníkům 
30denní odvolací lhůta. Po uply-
nutí odvolací lhůty se rozhodnutí 
stane pravomocným a pro dlužníky 
to znamená, že budou následně je-
jich dluhy předány k vymáhání, je-
hož posledním krokem je exekuce. 
Náklady na vymáhání budou dluž-
níkům přičteny k dluhu za místní 
poplatek.

Proto ekonomický odbor vyzývá 
občany, pokud si nejsou jisti, zda 
mají uhrazen místní poplatek za 
rok 2014, aby se osobně dostavili 
v úředních hodinách na ekonomic-
ký odbor. -tz-

Dlužníkům 
poplatků za odpad 
hrozí až exekuce

S platností od 1. července je v době 
cca od 21 hodin do 4 hodin v pracov-
ních dnech, o sobotách, nedělích a 
svátcích upraven způsob nastupování 
cestujících do vozidel MHD.

V uvedeném časovém rozpětí bude 
možné nastoupit pouze předními 
dveřmi u řidiče vozidla. Aby nedochá-
zelo k rozporům a nejasnostem, bude 
u času odjezdů ze zastávky, kterých se 
toto opatření týká, přidáno velké čer-
vené písmeno „N“.

Cestující je dle Smluvních a pře-
pravních podmínek, ze kterých je níže 
uveden výpis, povinen v uvedeném 
časovém období nastupovat pouze 
předními dveřmi. Ostatní dveře vo-
zidla budou sloužit pouze pro výstup 
cestujících.

U některých hodně obsazených spo-
jů, zejména z průmyslových zón, kde 
je nutné, aby během krátké chvíle na-
stoupilo hodně cestujících, opatření 
nebude platit. V těchto případech ne-

bude příslušný spoj označen v jízdním 
řádu písmenem „N“.

Při nástupu do vozidla MHD přední-
mi dveřmi je cestující bez vyzvání řidi-
čem prokázat, že má platný jízdní do-
klad. Jedná se o následující možnosti:

Ve spojích s povinným nástupem 
předními dveřmi je cestující povinen 
přiložit Jihlavskou kartu do čtecí zóny 
určeného čtecího zařízení u předních 
dveří (tato povinnost se týká i cestu-
jících s časovým jízdným na Jihlavské 

kartě), nebo označit papírovou jíz-
denku pro jednotlivou jízdu v elek-
tronickém označovacím zařízení u 
předních dveří. Papírovou jízdenku 
„přestupní“ pokud již byla označena 
v předchozím vozidle, cestující znovu 
neoznačuje, pouze ji předloží řidiči ke 
kontrole. V případě, že cestující není 
držitelem Jihlavské karty a nemá pře-
dem zakoupenou papírovou jízdenku, 
je povinen zakoupit jízdenku u řidiče.
 -tz-

Nástup večer do MHD jen předními dveřmi
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PRIMÁTOR Rudolf Chloupek pohovořil o majetku města.
 Foto: Lubomír Maštera

Po více než půlročním působení 
ve funkci primátor města Rudolf 
Chloupek (ČSSD) poskytl rozho-
vor na témata aktuálních problémů 
krajského města. Štve ho, když se 
věci nehýbou z místa.

Začněme sportem. Zastupitelé 
opět uvolnili peníze na opravu 
chladícího zařízení Horáckého 
zimního stadionu. Celková re-
konstrukce je asi nezbytná?

Rekonstrukce Horáckého zimní-
ho stadionu je i v našem volebním 
programu. V této chvíli se zpra-
covává variantní studie toho, ja-
kým způsobem bude rekonstrukce 
provedena. Nyní je evidentní, že 
původní projekt na přestavbu sta-
dionu je značně zastaralý, v době 
zpracování se nepočítalo s vedlejší 
halou. V zásadě jsme opustili myš-
lenku nějaké mamutí haly, teď pů-
jde o přestavbu stadionu, aby mohl 
sloužit hokeji a bruslení. To nevylu-
čuje pořádání několika kulturních a 
společenských akcí ročně.

O jaké varianty jde?
Jedna z variant počítá s extraligo-

vými parametry. Od toho se odví-
jí místa pro diváky. V současnosti 
převládá názor, že bychom neměli 
rezignovat na extraligovou účast, 
nicméně bude třeba posoudit, co 
vše by bylo pro to třeba. 

A zmíněné chladící zařízení?
Staré zařízení je v provozu dlou-

hou dobu, závady se vyskytovaly 
stále častěji. Jsou to peníze nutné 
na bezchybný proces chlazení ledu, 
a do doby přestavby je nutné ho 
udržet v provozu.

O jak vysoké částce na rekon-
strukci stadionu hovoříme?

To právě přesně nevíme. Vyplyne 
to z variantního návrhu rekonstruk-
ce. Každopádně půjde o stomilio-
novou částku.

Dají se na rekonstrukci sehnat 
peníze z dotačních titulů?

V rámci schválených operačních 
programů se peníze sehnat nedají. 
Město má v této chvíli něco přes 
sto milionů připraveno, máme něco 
přislíbeno z kraje a zkoumáme dal-
ší možnosti. Ale z operačních pro-
gramů nelze. 

Kdo studii zpracovává?
Studie je zadaná panu Buchto-

vi, který již stavěl několik stadionů 
v Česku.

Nedávno zastupitelstvo schváli-
lo peníze na mládežnický hokej, 
hovořilo se o nesystémovém kro-
ku. Proč?

Problém byl v tom, že auditní sta-
novisko ministerstva financí a ná-
sledně i EU vystoupilo proti tomu, 
že mládežnický hokej v Jihlavě vy-
užíval led zadarmo. To se dosud 
řešilo v rámci provozu zimního 
stadionu.

Výsledkem je to, že nyní se zvý-

Primátor Rudolf Chloupek o sportu,
kanalizaci i černých hernách

ší dotace města do mládežnického 
hokeje na tyto platby a bude se ře-
šit, jak se toto promítne do dotací 
Dukle.

Po skončení mistrovství světa 
se diskutovalo ve společnosti o 
praktikách, kdy někteří rodiče 
upláceli hokejové funkcionáře, 
aby mladí hokejisté mohli hrát. 
Máte nějaké poznatky o tom, že 
by se tomu dělo také v Jihlavě?

Já ty poznatky nemám. Zatím ne-
máme vychovaných tolik hráčů, 
kteří by mohli hrát vrcholový ho-
kej. Do okolních měst jsou hráči 
pouštěni bez jakýchkoli poplatků, 
pokud je zájem z  extraligy nebo 
první ligy, je o platbě výchovného 
jednáno. Je veřejným tajemstvím, 
že málokdo je ochoten zaplatit ta-
bulkovou hodnotu, a proto se o ce-
nách vyjednává. O úplatcích rodičů 
nevím.

Přejděme k fotbalu. FC Vysoči-
na setrvává v nejvyšší soutěži, ale 
začíná se mluvit o fotbalové aka-
demii…

Pro nejbližší zasedání rady města 
je připraveno memorandum. Pod-
le předběžných rozhovorů s kolegy 
město asi bude mít zájem o zřízení 
fotbalové akademie, otázka je, jak 
vše bude smluvně ošetřeno, jakou 
částkou bude město přispívat.

Pravděpodobně jsme ochotni po-
skytnout potřebné zázemí a stadion 
akademii, včetně zázemí – plavec-
kého stadionu atd. Jedna akademie 
je v Plzni, druhá by mohla být na 
Vysočině jako jediná na Moravě. 
To by umožnilo stáhnout talento-
vané hráče do města a vzrostla by 
tím prestiž Jihlavy.

FC Vysočina udržením v nejvyš-
ší fotbalové soutěži asi splnila vý-
konnostní cíl, takže spokojenost?

Je to sport, často je to jak na hou-
pačce. Město má v klubu malou 
účast, ale jsme vlastníkem stadio-
nu. Na myšlenky o jeho rozšíření 
bude dost času až po rekonstrukci 
zimního stadionu. A bude otáz-
kou, zda město na to v danou chvíli 
bude mít peníze.

Nechme sportu a pojďme ke ka-
nalizaci. Konkrétně k letitému 
sporu města se SVAKem. Jak se 
v tom máme vyznat?

Z mého pohledu je situace oprav-
du hodně zamotaná. Pravda je ta, 
že před vystoupením Jihlavy ze 
SVAKu v roce 2012 přijalo předsta-
venstvo SVAKu podmínky vystou-
pení Jihlavy, kterých se my držíme. 
Oni tvrdí, že za tu dobu jsou tyto 
podmínky překonány. 

V Jihlavě nejde o nic jiného, než o 
vydání majetku, který by městu měl 
patřit a se kterým bychom mohli 
disponovat. Otázka provozování 
zatím vyřešena není, protože v tuto 
chvíli to provozuje Vodárenská ak-
ciová společnost, která bohužel ná-
jemné platí pořád SVAKu. Nikoliv 
Jihlavě, což je v současnosti jeden 
z velkých problémů, protože nemů-
žeme v dostatečném rozsahu pro-
vádět opravy, rekonstrukce atd. 

Díky tomu město nedostává pení-
ze, které by dostávat mělo. Dohoda 
zatím je v nedohlednu, právní názo-
ry stran se různí a soudy rozhodu-
jí, jak rozhodují. Snažíme se proto 
jednáním vše urychlit, ale narážíme 
na neochotu. Opravdu tak hrozí, že 
to bude trvat ještě řadu let.

Nepřijetím zákona o loteriích 
se oddálilo řešení kolem heren 
ve městě. Jaká je tady situace?

V tuhle chvíli platí městská vy-
hláška o zákazu. Hrací přístroje 
v Jihlavě už žádné nejsou, výherní 
terminály jsou povolovány minis-

terstvem fi nancí. V Jihlavě jich po-
stupně ubývá, s tím přichází méně 
peněz do městské pokladny.

Pokud ovšem nebude přijat lote-
rijní zákon, nemůžeme se situací 
nic dělat.

Ukazuje se, že v dalších měs-
tech se objevují černé herny. Jak 
je tomu v Jihlavě?

Město provádí v tomto směru 
kontrolní činnost na dodržování 
licencí. Kontrolu provádí jak eko-
nomický odbor města, tak městská 
policie, ale mějme na paměti, že 
platí pravidla, kam můžeme a ne-
můžeme vstupovat.

Pokud bude ve městě v provozu 
několik málo zařízení, které budou 
podléhat kontrole a budou splňovat 
zákon, z hlediska města by to bylo 
nejlepší. Černé herny jsou problé-
mem, je to otázka pravomocí, se 
kterými můžeme operovat. Zatím 
poznatky o černých hernách v Jih-
lavě nemáme, ale nedělám si iluze, 
že by Jihlava byla výjimkou oproti 
ostatním městům.

Pojďme k majetku města. Po-
dařilo se prodat část budovy v 
Mincovní ulici, naopak prodej 
pístovských kasáren zastupitelé 
neschválili.  

Město se hodlalo zbavit budo-
vy v Mincovní ulici proto, že re-
konstrukce objektu vycházela jako 
příliš nákladná. Částka na prodej 
části budovy jihlavskému podnika-
teli nebyla nijak závratná a dalo se 
věřit, že ji podnikatelsky využije. 
Ve chvíli, kdy přišel se záměrem na 
odkup pístovských kasáren a před-
stavil svoje vize, tak se i mně osob-
ně zdály nereálné.

Nicméně nás to vede k zamyšle-
ní, co s tím areálem udělat. Možná 
by bylo dokonce výhodnější areál 
zbourat a prodávat pozemky, pro-
tože zatím veškeré nápady, jak areál 
využívat, byly – řekl bych – riskant-
ní. Další možností je zbavit se areálu 
po částech podle jednotlivých pod-
nikatelských záměrů.

Co vás jako primátora nejvíc 
trápí?

Je to to, co se nedaří vyřešit, jako 
například kanalizace. Jsou to i 
z mého pohledu nešťastné zásahy 
ministerstev do našich záměrů.

Jak jste spokojen s činností 
opozice?

Opozice je opozice. Ale i v ní vi-
dím rozdíly – někteří jednají kon-
struktivně, snaží se spolupracovat, 
aby se došlo k nějaké jednotě, ale 
jsou jedinci, kteří takové cíle nema-
jí.

A nakonec – kdy a kde budete 
čerpat dovolenou?

Budu v tuzemsku, dovolenou 
budu čerpat na několik částí. Budu 
se věnovat vnoučatům, pojedu s ka-
marády někam na kolo a na turisti-
ku, a taky hodlám udělat něco na 
chalupě a něco doma. -lm-
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INTERNET

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

50 Mbit/s

25 Mbit/s

8 Mbit/s

4 Mbit/s

50
25
8
4

391 Kč
Cena s DPH/měsíc

250 Kč
Cena s DPH/měsíc

199 Kč 
Cena s DPH/měsíc

129 Kč
Cena s DPH/měsíc

PŘIPOJENÍ - VYSOKORYCHLOSTNÍ BEZDRÁTOVÉ

Pro informace a objednávku volejte 567 579 111

DOPORUČUJE
PRO BEZPEČNÝ
INTERNET

Jsme držiteli certifi kátu:

INTERNETOVÁ 
TELEVIZE
II. GENERACE!

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

w
w

w
.m

-s
o

ft
.c

z/
tv

www.m-soft.cz

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

pustit pořad od začátku

pozastavit pořad

přeskakovat reklamy

videorekordér 
– nahrát až 40 hodin pořadů

sledovat předchozí pořady 
až 30 hodin zpětně

Provozovatelem televizní služby je

+TV 8 Kč

+TV 39 Kč

pokročilé 
 funkce
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DEN DOBROVOLNÍKŮ. V jihlavské nemocnici si připomněli Den dobrovol-
níků. Veřejnost se mohla informovat o organizacích a aktivitách dobrovolní-
ků, bylo možné přispět do sbírky na dobročinné účely. V programu také vy-
stoupily děti z MŠ Juliánka ze třídy Korálky (na snímku) a z nízkoprahového 
zařízení pro děti a mládež Erko.

JIHLAVA VZPOMNĚLA NA OBĚTI KOMUNISMU. Jihlava si připomněla 
památku tří nevinných popravených spoluobčanů - Karla Veselého, Františ-
ka Roda a Jana Tučka. Zástupci města Jihlavy, dalších organizací a veřej-
nost položili květiny k soše Zaváté šlépěje a k hrobům popravených v areálu 
ústředního hřbitova. 

JIHLAVŠTÍ BĚŽCI V HEIDENHEIMU. V červnu se v partnerském městě Heidenhe-
im uskutečnil 13. ročník Běhu městem Heidenheim. Na letošním ročníku reprezento-
vali město Jihlavu Jakub Exner (druhý zprava), Martin Buček (vlevo), Zdeněk Vašků 
(vpravo) a Martin Beneš (druhý zleva). Všichni zvolili půlmaraton a dosáhli vynikají-
cích výsledků. Jakub Exner doběhl v konkurenci 360 běžců na 2. místě a svou kategorii 
vyhrál v čase 1:17:38. Martin Buček doběhl celkově na 8. místě a ve své kategorii na 
3. místě. Zdeněk Vašků skončil celkově 19. a ve své kategorii na 5. místě, Martin Beneš 
doběhl celkově na 118. místě a ve své kategorii skončil na 18. místě. 

SVĚTLO PRO AIDS. Celý svět v rámci akce Světlo pro AIDS vzpomenul obě-
ti, které podlehly nemoci. V Jihlavě se tato akce konala již po osmé, tradičně byly 
zorganizovány dvě besedy s HIV pozitivním člověkem v kině Dukla. V rámci akce 
pracovnice Státního zdravotního ústavu testovala na protilátky HIV v sanitě or-
ganizace ROZKOŠ BEZ RIZIKA  u City Parku Jihlava. 

SVĚTOVÝ DEN BEZ TABÁKU. V rámci této kampaně se v Jihlavě uskutečnila 
tzv. Cesta za čistým vzduchem. Akce v podobě volného vstupu na vyhlídkovou 
věž kostela sv. Jakuba a na Bránu Matky Boží se konala v rámci Projektu Zdra-
vé město a místní Agenda 21. Návštěvníci měli možnost prověřit si své fyzické 
schopnosti a svůj zdravotní stav. Děti byly po výstupu odměněny balónky.

 Stránku připravil -lm-

ROBINSON FINIŠUJE. Ještě během letních prázdnin by se měl rozjet provoz 
nového rodinného parku Robinson, jeho stavba, resp. vybavení se v těchto týd-
nech dokončuje poblíž Pražského mostu. Kromě obřího „hřiště pod střechou“ 
bude centrum nabízet i aktivity a programy, které povedou děti od pasivní zá-
bavy (TV, počítače) k aktivnímu způsobu trávení volného času. Nejen malým 
návštěvníkům i kolemjdoucím a kolemjedoucím pak budou k dispozici dopro-
vodné služby či sortiment občerstvení. Robinson by se měl veřejnosti otevřít v 
srpnu, přesný termín nebyl do uzávěrky NJR znám.
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V uplynulém měsíci zpracova-
la Městská policie Jihlava celkem 
3.348 událostí. Ve 200 případech 
byla provedena kontrola podává-
ní alkoholu mladistvým osobám. 
V 462 případech se na strážníky 
občané obrátili s oznámením nebo 
žádostí o pomoc.       

Proti veřejnému pořádku nebo 
vyhláškám a nařízením města bylo 
zaznamenáno 690 přestupků. Bylo 
zpracováno 26 přestupků proti ma-
jetku, jedná se o drobné krádeže. 
Při kontrolní činnosti byly zadrže-
ny čtyři osoby, po kterých Policie 
ČR vyhlásila celostátní pátrání. 
Současně byly policii oznámeny 
čtyři podezření ze spáchání trestné 
činnosti. 

Ve spolupráci s dopravním podni-
kem strážníci provedli 125 kontrol 
černých pasažérů. V rámci jarního 
blokového čištění města Jihlavy 
strážníci asistovali při odtahu 99 
vozidel. Bylo nalezeno pět dlou-
hodobě odstavených vozidel, která 
strážníci vyhodnotili jako vraky a 
oznámili tuto skutečnost na odbor 
dopravy. 

Na psí útulek, jehož provozo-
vatelem je městská policie, bylo 
umístěno 25 odchycených psů. 
Při obchůzkové činnosti strážní-
ci nalezli jízdní kolo značky Scott. 
V šesti případech řešila předání 
nalezených peněženek s finanční 
hotovostí. 

Ve třech případech strážníci 
pomohli předat rodičům ztrace-
né děti. V prvním případě přijal 
operační strážník městské policie 
oznámení od ženy, která nalezla 
v prostorech Letního kina plačící-
ho chlapce. Na místo byla vyslána 
hlídka, která spatřila paní s naleze-
ným chlapcem. Následně bylo dítě 
předáno matce, kterou se strážní-
kům podařilo zkontaktovat. 

V druhém případě bylo přijato 
oznámení na ztraceného čtyřleté-
ho chlapce, který se na ulici Praž-
ská pohyboval pomocí odrážedla. 

Strážníci si chlapce převzali a po 
chvilce předali volající matce, která 
na linku tísňového volání nahlásila 
ztrátu svého syna. 

V třetím případě oslovil strážní-
ky při jejich obchůzkové činnosti 
otec děvčete, které ve chvilce ne-
pozornosti nastoupilo do trolej-
busu a odjelo směrem k hlavnímu 
vlakovému nádraží. Strážníci děvče 
nalezli a předali rodičům. 

Strážníci také řešili oznámení na 
muže bydlícího v ulici J. Masary-
ka, který se nedostavil do práce a 
nereagoval na telefonní hovory. 
Na místo byla vyslána hlídka a zá-
roveň byl kontaktován bratr muže. 
Po otevření bytu byl muž nalezen ve 
vážném zdravotním stavu. Okamžitě 
mu byla poskytnuta první pomoc a 
přivolána zdravotnická záchranná 
služba, která si muže převzala. 

V měsíci květnu Městská poli-
cie asistovala při tradičním cyklis-
tickém závodu 24MTB. Strážníci 
zajišťovali bezpečnost cyklistů na 
trati. Také se v tomto měsíci účast-
nila Dětského dne ve Starých Ho-
rách. Akce byla určena pro širokou 
veřejnost, hosté skládali testy a za 
správné odpovědi byli odměněni. 

V souvislosti s oslavami dětské-
ho dne se preventisté v uvedeném 
měsíci podíleli na programu Bez-
pečnost na silnicích a na akci Po-
hádkový les. Dále začala série akcí 
městské policie zaměřená na bez-
pečný a správný pohyb chodců 
na stezkách určených pro chodce 
a cyklisty. Cílem je upozornit na 
možná rizika související s provo-
zem na kombinovaných stezkách. 

Oddělení prevence kriminality 
pořádalo první ze tří besed s od-
souzenými ženami z věznice Světlá 
nad Sázavou. Malý sál kina Dukla 
byl zaplněn žáky devátých tříd zá-
kladních škol.

 Bc. Stanislav Maštera,
 zástupce ředitele MP

Nalezli pět autovraků, 99 aut 
nechali odtáhnout

Náměstek primátora Vratislav 
Výborný byl účastníkem červnové 
cesty do Číny. Kraj Vysočina vy-
pravil do provincie Hubei delegaci, 
ve které byli zástupci kraje, měst či 
hospodářské komory. Reprezenta-
ce Jihlavy jednala se zástupci šesti-
milionového města Wuhan, které je 
centrem regionu.

Chuť čínské strany spolupracovat s 
Českou republikou je velká, Vratislav 
Výborný s sebou přivezl návrh me-
moranda o budoucí spolupráci Jih-
lavy a Wuhanu. „Čínská strana vnímá 
strategickou polohu Jihlavy uprostřed 
České republiky i Evropy. Jedna z úvah 
je, že by zde mohlo vzniknout centrum 
pro aktivity čínské strany v evropském 
regionu,“ uvádí jeden z poznatků z 

cesty náměstek primátora Vratislav 
Výborný. 

Ve Wuhanu pak jednal se zástup-
cem firmy, která by potenciálně 
mohla být investorem kongresové-
ho centra. „Je to věc, která v Jihlavě 
chybí. Mohla by zvýšit význam měs-
ta, přivádět sem odborníky, oživit 
cestovní ruch atp.,“ dodal Vratislav 
Výborný.

V červnu pak Jihlavu navštívi-
ly hned dvě delegace z Číny, jedna 
z provincie Hubei, druhá z města 
Wuhan. Mimo jiné zde mělo dojít k 
podpisu memoranda, k tomu ale ne-
došlo, protože dokument byl z jed-
nání rady stažen. Znovu bude pro-
jednán pravděpodobně na zářijové 
schůzi zastupitelstva města. -tz-

Čína má stále zájem
o spolupráci s naším krajem

 Tradiční doprovodnou akcí festivalu 
Hudba tisíců – Festival Gustava Ma-
hlera je cyklojízda, při které se účast-
níci mají možnost seznámit právě 
s těmi kouty a končinami, kterými 
hudební génius za svého života mohl 
procházet. 
 Krajina Vysočiny měla na tvorbu 
hudebního skladatele Gustava Ma-
hlera velký vliv. Pro některé účastní-
ky tedy šlo o cestu, jak lépe poznat  
a pochopit hudbu Gustava Mahle-
ra, pro jiné to byla příjemná nedělní 
projížďka nebo sportovní výkon. 
 Startovalo se z obce Kaliště, tedy z 

rodné vsi skladatele a dirigenta, pro 
zájemce byl z Jihlavy připraven auto-
bus, který účastníky na start do Ka-
lišť přiblížil. 
 Aktivně se letos do akce spolupořá-
dané Klubem českých turistů Jihlava 
zapojily čtyři desítky lidí z celé Vyso-
činy. Po uvítání a společném startu 
se účastníci mohli vypravit jednou 
ze dvou připravených tras, kterou 
zvolili podle své kondice. Na trase 
bylo připraveno stanoviště v Herálci, 
kde se cyklisté mohli zastavit na ob-
čerstvení, převzít pamětní list a malé 
dárky od města Jihlavy. -tz-

Na kole ve stopách Mahlera

Z důvodu pravidelné technologic-
ké odstávky je od 1. července bazén 
E. Rošického mimo provoz.

„V době odstávky se vyčistí bazéno-
vé vany a akumulační jímky. Provede 
se komplexní údržba a drobné opra-
vy bazénové technologie,“ řekl mluvčí 
Služeb města Jihlavy Martin Málek.

Dále se budou provádět tyto práce:

- výmalba objektu – 300.000,- Kč
- oprava saunového srubu – 

460.000,- Kč
- přístavba šatny k sauně – 

200.000,- Kč
- doplnění osvětlení v bazénové 

hale – 60.000,- Kč
- oprava nátěru konstrukce tobogá-

nu – 40.000,- Kč. -lm-

Odstávka krytého bazénu
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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

Služby města Jihlavy budou do 9. 
července provádět dezinfekci vlast-
ních sběrných nádob na komunální 
odpady. Od 6. do 9. července  pro-

běhne dezinfekce v příměstských 
obcích Popice, Vysoká, Pístov, He-
roltice, Hruškové Dvory, Henčov, 
Zborná, Pančava a Telečská.  -lm-

Dezinfekce popelových nádob
Návštěvníci jihlavské zoo se mohou 
těšit i na další nová mláďata. Tři malí 
karakalové se narodili již 20. dubna, 
ve výběhu však začala koťata skotačit 
a zlobit svou mámu teprve nyní. Ka-

rakalové se v Zoo Jihlava pravidel-
ně a dobře množí v expozici malých 
koček hned vedle domova medvědů 
malajských Malay Medan. -tz-

Nová mláďata v zoo
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DĚTI z MŠ a ZŠ se seznámily s domácími zvířaty, upekly si chléb, podojily krávu, 
vyrobily máslo a tvaroh, zajezdily si na koni, opekly si špekáčky a užily si spoustu 
zábavy. Foto: archiv MMJ   

Doslova rekordní odpoledne pro-
běhlo 11. června v parku Gustava 
Mahlera. Po více než sto letech or-
ganizátoři obnovili a premiérovali 
oblíbený žánr z dob národního ob-
rození. 

Živým obrazem ,,Komenský se 
loučí s Jihlavou“ u Mahlerova po-
mníku se město zapsalo do české 
knihy rekordů. Celkový počet 405 
nadšených aktérů realizoval nej-
větší open air živý obraz v historii 
České republiky. 

Mohutné několikaminutové ,,štron-
zo“ na hudbu Zdeňka Fibicha do-
provázely i dělové salvy. Nevšední 
projekt nastudoval mladý režisér 
Matěj Balcar, který si pochvaloval 
členitý terén parku působící jako 
ohraničené jeviště. Samotné sce-
nérii předcházel promenádní kon-

cert Dechového orchestru Tutti, 
spojených sborů a umělecký tanec 
žákyň ZUŠ. 

Podvečerem s Gustavem Mahle-
rem pokračoval 16. června dopro-
vodný festivalový program. 

V domě Gustava Mahlera předná-
šel doc. Jiří Štilec o mimořádném 
Mahlerově obchodním talentu, 
který uplatňoval v rámci vydávání 
a propagace svých děl. Manažerské 
schopnosti bezesporu zdědil po 
svém podnikavém otci Bernardu 
Mahlerovi.

Součástí večera byla i rozhlasová 
přednáška Arnolda Schoenberga 
a dokumentární film Jana Špáty o 
Mahlerově tvůrčí osobnosti. Více 
na www.mahler2000.cz.

 Mgr. Jana Součková

Živý obraz či Mahler jako ,,manažer“

ÚSTŘEDNÍ historickou postavu učitele národů Jana Ámose Komenského ztvár-
nil primátor Rudolf Chloupek obklopen vedením města a kostýmovanými obyva-
teli od Komenského doby až po současnost. Foto: Lubomír Maštera

Hledali poklad v okolí školy

Kamarádi ze ZŠ TGM 1.A třídy a 
z oddělení Veverky a Motýli z MŠ 
Demlova se po osmi měsících opět 
sešli a strávili spolu jeden červnový 
pátek a sobotu. 

Společně se vydali hledat poklad 
ukrytý v okolí školy a plnit úkoly 
schované v lese. Protože je v sobotu 

čekal výlet na statek plný zvířátek, 
vyrobili si krásné zvířecí masky. Po 
přenocování v MŠ se vydali všichni 
na Statek u zvířátek, kde je čekal ce-
lodenní program. Školáci pomáhali 
menším dětem s těžšími úkoly a spo-
lupráce se opět vydařila. -tz-

Čestné uznání 
Město Jihlava uspělo v soutěži Stav-

ba Vysočiny 2014. Projektu sportov-
ně relaxačního centra Český mlýn 
odborníci vyslovili  čestné uznání za 
zhodnocení zanedbané nivy řeky Jih-
lavy. Uznání bylo uděleno v kategorii 
Stavby pro sport a volný čas. -tz-

Jihlava má svoje první „piáno v ulici“ 
podobně, jako tomu je třeba v Praze a 
dalších evropských městech. Zahrát si 
na něj může kdokoliv.     

„Není tedy úplně na ulici, ale ve vstup-
ním prostoru Horáckého divadla Jihlava, 
které nám vyšlo vstříc. Je to téměř celoden-
ně volně přístupný prostor, kde ale nástroj 
bude zároveň chráněn před nepřízní po-
časí,“ říká náměstek primátora pro ob-
last kultury Milan Kolář.

Jihlava má piáno v ulici

PIÁNO ve veřejném prostoru poprvé „rozezvučel“ náměstek Milan Kolář, ředitel 
divadla Josef Fila (u mikrofonu) a herci Horáckého divadla. Foto: archiv MMJ

Jihlava má čtyři stoleté občany, resp. občanky. 
„Nejmladší“ z nich, paní Anděle Hosové, popřáli k 
výjimečnému jubileu náměstci primátora Vratislav 
Výborný a Jaromír Kalina. 

Stoletá dáma je v dobré kondici, na oslavě naro-
zenin si se synem i trochu zatančila. Stěžuje si jen 
na slábnoucí paměť a sluch. Anděla Hosová celý ži-
vot manuálně pracovala v zaměstnání i doma, kde 
se starala o hospodářství. Pracovala také jako dob-
rovolnice Červeného kříže, ráda cestovala. Dodnes 
čte bez brýlí, sleduje televizi, hlavně seriály a nevy-
nechá zprávy.

Rodačka z Pavlova od devadesátky žije v Jihlavě v 
péči syna a jeho rodiny. Ač je dlouhověkost v rodi-
ně, oslavenkyně hostům až po přemlouvání prozra-
dila pravý návod na dlouhý zdravý život. „To se snad 
ani nemůže říkat. No, každé ráno jsem si dala slzu, jen 
tak po dně skleničky, však víte čeho,“ vyprávěla gratu-
lantům s nesmělým úsměvem.  -tz-

Na stých narozeninách tancovala

JUBILANTKA  Anděla Hosová převzala pamětní list, dárkový 
koš, květiny a tombakový čtverec se symboly města Jihlavy.
 Foto: archiv MMJ

Nejméně dvacetileté pianino získala 
radnice ze základní školy v Seifertově 
ulici, kde už přestalo sloužit a v učeb-
nách jej nahradily modernější elektro-
nické nástroje. Skříň pianina už nutně 
potřebovala novou povrchovou úpra-
vu, a tak nově nese motivy z grafi cké-
ho manuálu města, tedy je červená s 
bílými ježčími bodlinami. 

Ofi ciální „rozezvučení pianina“ pro-
běhlo v pondělí 22. června odpoledne. 
„Podle sdělení pracovníků Horáckého di-
vadla se brzy po uvedení piána k nástroji 
usadil jeden z diváků a zahrál své dívce 
Chopina,“ tlumočil první zkušenost z 
divadla Milan Kolář.

„Pokud se piáno osvědčí, budeme rádi. 
K případnému umístění dalšího nástroje 
pak bude chybět „jen“ najít další piáno a 
další prostor, kde bude moci stát,“ s nad-
sázkou uvedl náměstek primátora, kte-
rý inicioval i uvedení knihovnického 
trolejbusu, který už jezdí po Jihlavě s 
knihami z Městské knihovny. -tz-
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Většina z nás má možnost vý-
běru svého bydlení. Obyvatelé 
Vysočiny raději volí dobře nasta-
venou hypotéku než finančně ná-
ročný a nepraktický podnájem.

„Pokud se rozhodneme pro stavbu 
rodinného domu – což je vhodné na-
příklad pro mladé rodiny s dětmi – vy-
bíráme pozemek. Možnosti umístění 
domu blízko přírody, vlastní zahrada, 
kde budeme pěstovat ovoce a zeleninu 
pro děti, posezení s krbem pro setká-
ní s našimi blízkými – to vše patří k 
přednostem,“ řekl Petr Lorenc z jedné 
vysočinské realitní agentury. V pane-
lovém bytě máme mnohem menší 
možnosti i ohledně rozlohy. Rodin-
né domy jsou opravdové domy. Člo-
věk je tu svým vlastním pánem.

Dnes se staví různými způsoby, 
v oboru stavebnictví je využívána 
řada nových technologií. Otázkou 
je, které z nich si zvolit pro zdravé 
bydlení vás a vašich ratolestí. Vel-
kou oblibu získaly v tomto odvětví 
nízkoenergetické domy. Mají dobré 
izolační vlastnosti, a tím nízké ná-
klady na vytápění.

„Do této kategorie patří i dřevobeto-
nové domy. Vznikly spojením dvou zá-

kladních stavebních technologií. U nás 
jsou ještě novinkou, ale jejich popula-
rita stále roste,“ tvrdí Petr Lorenc. 

Na jakém principu tato výstavba 
funguje? Jde o kombinaci železo-
betonové konstrukce a dřevostavby. 
Na betonové patky se založí železo-
betonový skelet. Ušetříte tím čas i 
peníze. Žádné zemní práce, časové 
prodlevy a finančně náročné výko-
py. Složitější rozložení terénu a jeho 
různé výšky nejsou problémem.

Železobetonový skelet má ve-
tknuty spojení sloupů do základové 
konstrukce. Tím je zajištěna vyso-
ká pevnost. Nosná konstrukce vás 
nezklame ani při povodních nebo 
zemětřesení. Opláštění a zastřešení 
celého domu je provedeno sendvi-
čovou dřevostavbou, ta má velmi 
dobré tepelné izolační vlastnos-
ti. Pokud správně zvolíte světovou 
stranu při výstavbě, vhodný druh 
vytápění, chlazení, větrání a zatep-
lení objektu, vytvoříte si tzv. „pasiv-
ní dům“.

Čas strávený při výstavbě je mno-
hem menší. Betonové a dřevěné 
sendvičové díly jsou prefabrikáty a 
práce s nimi není tak náročná, jako 

u běžné stavby. Vše je předem dů-
kladně promyšleno, efektivita je na 
prvním místě.

Jde o suchou montáž, žádné pro-
dlevy ohledně technologie výstav-
by, ročního období nebo samot-
ného sestavení domu. Betonové 
díly se vyrábí v dílenském provozu 
a jejich procento vlhkosti při ná-
sledné montáži vlastního domu je 
minimální. Stavba nemusí tzv. „vy-
sychat“. Konstrukce dřevostavbo-
vých sendvičů je z vysušeného řezi-
va. Proto je možné se do hotového 
domu okamžitě nastěhovat. Nemu-
síte se bát nežádoucí vlhkosti, plísní 
a jiných komplikací.

Rodinné dřevobetonové domy 
vytváří obrovské možnosti ohledně 
rozvržení místností a prostoru vů-
bec. Velké rozpětí mezi jednotlivý-
mi sloupy, použití dřevěných trámů 
nebo panelů z železobetonu pro za-
střešení – to jsou důvody, proč stav-
ba působí vzdušně. 

Uvnitř domu nenajdete nosné 
stěny. Stavba takto „dýchá“ volnos-
tí a prostorem a to je přímo ráj pro 
kreativitu budoucího majitele nebo 
přizvaného architekta. Obytná plo-

cha je větší než u klasického domu a 
i variabilnější. V budoucnu je mož-
né flexibilně upravovat.

I exteriér má minimální nosné 
prvky, umožňuje fasádu i detaily v 
řadě variant. Chcete-li pro sebe a 
svou rodinu zajímavé, příjemné a 
zdravé bydlení ve velkém prostoru, 
využijte dřevobetonové domy. -lm-

Vysočina preferuje ve výstavbě 
dřevobetonové rodinné domy

Zahradní houpačka, závěsný koš 
nebo houpací síť různých barev a ve-
likostí mohou náramně zpříjemnit 
pobyt na zahradě. Dospělým poslouží 
ke sladkému podřimování, dětem pro 
zábavu.

Zahradní houpačky, jak je známe 
dnes, se objevily až koncem 19. stole-
tí na panských sídlech. U zahradních 
houpaček je důležitá stabilita. Jejich 
konstrukce se proto vyrábějí ze dřeva 
nebo z kovu. Obvykle se na nich mů-
že pohodlně usadit více osob. Někte-
ré houpačky mají dokonce lůžkovou 
úpravu, to znamená, že fungují jako 
houpající se pohovka i jako postel.

 -lm-

Zahradní houpačky



STRANA 14 Stavíme, bydlíme... NJR - ČERVENEC 2015

V posledních letech lidé bydlící 
v panelových domech stále více 
využívají možností zasklít lodžii 
a získat tak další prostor přede-
vším pro odpočinek nebo i pro 
malou zimní zahradu, především 
pro období od jara do zimy. Od 
r. 1994 je na náš trh dodáván sys-
tém pro přídavná zasklení domů 
OPTIMI®, od stejnojmenné praž-
ské firmy. 

Od počátku uvedení na trh bylo 
firmou a jejími smluvními part-
nery v celé republice zaskleno 
více než 80 000 lodžií, což samo 
o sobě svědčí o oblíbenosti a spo-
lehlivosti tohoto systému. Důvo-
dem je hned několik předností, 
především snadná ovladatelnost, 
minimální údržba, zlepšení tepel-
né pohody v bytě, snížení prů-
niku hluku, ochrana proti dešti, 
prachu, sněhu, a především další 
překážka proti vniknutí v nižších 
patrech domu. 

Další oceňovanou skutečností 
je, že systém nenarušuje vzhled 
domu, protože skleněné díl-
ce nemají svislé rámování, jako 
např. okna, takže může být použit 
i pro jednotlivé lodžie, vždy však 
na základě stavebního povolení. 

Samotný systém je vyroben 
ve finské licenci, kde se již po 
více než 40 let spolehlivě uží-
vá. Rychlá návratnost vložených 
prostředků do zasklení lodžie, 
vzhledem k úsporám nákladů na 
teplo, získává stále více jak jed-
notlivých zájemců, tak majitelů 
celých obytných domů. 

Základem systému je horní 
pojezdové a spodní kluzké vede-
ní, ve kteých se posouvají skle-
něné dílce, které jsou vsazeny na 
svých vodorovných stranách do 
hliníkových profilů, ve kterých 
jsou uložena pojezdová kolečka. 

Skleněné dílce se posouvají na 
předem stanovenou stranu k boč-
ní stěně lodžie, ke které se pro-
střednictvím mechanismu horní-
ho vedení otočí a zajistí. Lodžii 
lze tedy otevřít buď částečně, 
nebo úplně. Uzavřený systém je 
bezpečně zajištěn zevnitř, takže 
jej nelze zvenčí otevřít. Skla jsou 
vyrobena tuzemskými dodavate-
li s tloušťkou 6 mm, bezpečnost-
ní, tvrzená. Na systém OPTI-
MI®- KVADRO® je poskytována 
záruka 5 let. Zasklívací systém je 
po celou dobu pravidelně certifi-
kován.

OPTIMI® spol. s r.o., Praha
Zasklení lodžií originálním bezrámovým 

zasklívacím systémem OPTIMI®-KVADRO®

www.optimi.cz
Ing. František Aberle, OPTIMI® spol. s r.o. 

Dubečská 4/74,100 00 Praha 10
j07-optčD

Máte problémy s připojením Wi-
fi ? Nachází se váš počítač daleko od 
místa, kde máte umístění router? 
Chcete zvýšit dosah vašeho route-
ru tak, aby pokryl nejen jedno patro 
vašeho domu, ale třeba celý dům? 

Nejde o žádné složitosti, ale o vel-
mi jednoduché kroky, z nichž větši-
nu můžete provést ještě dnes, abys-
te využili maximálního potenciálu 
vašeho router zařízení.

Potenciál v případě wifi  sítě je 
opravdu veliký. Světový rekord ve 
vzdálenosti, na kterou bylo možno 
se připojit k wifi , je 382 km, tento 
rekord pochází z června roku 2007.  
Samozřejmě nelze očekávat, že byste 
vaši vlastní wifi  dokázali nastavit tak, 
aby měla takový dosah, přesto jde o 
úctyhodný rekord a je ukázkou tech-
nologických možností, které nám 
dnešní doba skýtá.

Věřte tomu nebo ne, dřevěný mate-
riál může být na škodu vašemu wi-
fi  připojení. Proto je vhodné umístit 
nábytek uvnitř vašeho bytu tak, aby 
se nenacházel v blízkosti wifi  a aby se 
dotýkal stěn. Týká se to kousků ná-
bytku jako noční stolky, skříně, stoly, 
postele, atd. 

Obecně se dá říci, že není špatný 
nápad používat plastový nábytek. 
Kromě nábytku signál oslabují dal-
ší věci včetně zdí, se kterými samo-
zřejmě nelze hýbat. Je však možné 
manipulovat s předměty jako dráty 
nebo samotným pc, prostřednictvím 

Jak si zařídit 
domácnost pro 
Wifi  připojení

něhož se na internet připojujete.
Dalším zařízením, se kterým se wifi  

nemá rádo, jsou telefony, resp. pevné 
linky. Pokud máte doma např. bez-
drátový telefon jako pevnou linku, 
ujistěte se, že jde o telefon DECT, 
který využívá jiných frekvencí než síť 
wifi  a je tedy „wifi  friendly“.

Bezdrátový router pracuje s frek-
vencemi od 2.4 do 5 GHz. Někteří 
lidé trpí tím, že jejich router nepo-
krývá celou plochu jejich domácnos-
ti. V takovém případě je bezdráto-
vý router, jako je Eero router, dobrý 
pomocník, protože když jej budete 
používat, nebudete již potřebovat 
prodlužovače spojení typu MoCA 
bridge, atd. Tento router využívá pro 
pokrytí celé domácnosti, potažmo 
domu, několik jednotek tohoto zaří-
zení, které spolu vzájemné komuni-
kují.

Tento postup by měl výrazně zvý-
šit rozsah vašeho pokrytí a umož-
nit vám lepší a stabilnější připojení. 
Zbytečné výpadky připojení jsou 
rozhodně něčím, co může člověku 
velmi znepříjemnit život. 

Další látkou, která blokuje signál 

wifi , je kov. Z hlediska terminologie 
toto však není zcela přesné, protože 
de facto kov signál neblokuje, ale 
odráží. Pokud je tedy mezi zdrojem 
wifi  signálu a vaším routerem kov, 
rozhodně to může být příčinou sla-
bého nebo žádného signálu. 

Zrcadla jsou předmětem, v nichž je 
obsažen kov, který způsobuje samot-
ný odraz světla. Proto se doporuču-
je buď zrcadla vyzkoušet umístit tak, 
aby signál byl co nejsilnější, typicky 
třeba v koupelně, nebo naopak hýbat 
se samotným routerem, pokud je to 
možné. 

 Router je rozumné umístit do co 
nejvyšších pozic, jak jen je to mož-
né. Rozhodně se nedoporučuje ho 
mít postavený na zemi. Jednak je 
to nepraktické a také to zapříčiňuje 
horší signál.    

Rádiové vlny nejlépe cestují smě-
rem dolů. Je tedy možné router 
umístit na skříň, na poličku, ale také 
ho třeba zavěsit na zeď, samozřej-
mě s přihlédnutím k již zmíněnému 
(např. ne v blízkosti zrcadel). 

Je to možná pro vás překvapením, 
ale wifi  router si také nerozumí s 

dráty na vedení elektřiny, dráty od 
počítače nebo také s halogenovými 
lampami. Proto se nehodí mít router 
umístěný na vrchu vašeho pc. 

Také se doporučuje mít doma rou-
ter vysoké kvality. Pokud nechce-
te volit bezdrátový router, zkuste 
použít router, který má nízkou spo-
třebu energie, jako router značky 
TP-LINK.

Existuje velice jednoduchý způ-
sob, jak se pokusit zesílit signál, kte-
rý vaše domácí anténa přijímá. K 
tomu se využívá již zmíněného prin-
cipu, že kov brání průchodu signá-
lu. Tento fakt však může hrát ve váš 
prospěch, pokud víte, jak ho využít. 
Jediná věc, kterou k zesílení signálu 
potřebujete, je prázdná plechovka 
od nápoje.

Nejdříve se ujistěte, že plechovka 
je opravdu prázdná. Poté odřezej-
te vrchní stranu plechovky a spodní 
stranu plechovky nařezejte tak, aby 
spodek pořád byl na svém místě, ale 
aby se „plášť“ plechovky (tedy to, co 
plechovku tvoří kolem dokola) dal 
rozvinout a tvořil tak jakousi clonu 
ve tvaru satelitu.  -lm-
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HUSQVARNA 440 e-series
Univerzální farmá ská et zová pila. S mo-
derními technologiemi a prvky pro snadné 
ovládání.
Výkon 1,8 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez 
lišty a et zu 4,4 kg.

HUSQVARNA 543 XP®

Výkonná pila ur ená pro profesionály. 
Motor  X-Torq® redukuje spot ebu paliva 
a emise.
Výkon 2,2 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez 
lišty a et zu 4,5 kg.

HUSQVARNA 533RS
Univerzální k ovino ez pro 
náro né používání. Jedine ná 
ergonomie a vysoká odolnost.
Objem válce 29,5 cm³, výkon 1,0 kW, 
hmotnost bez p íslušenství 7,1 kg.

HUSQVARNA 525RX
Výkonný a lehký k ovino ez, 
s kterým si snadno poradíte 
s hrubou trávou a podrostem.
Objem válce 25,4 cm³, výkon 1 kW, 
hmotnost bez p íslušenství 5,1 kg.

HUSQVARNA 450
Univerzální farmá ská et zová pila. S mo-
derními technologiemi a prvky pro snadné 
ovládání.
Výkon 2,4 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez 
lišty a et zu 4,9 kg.

HUSQVARNA 365 X-Torq
Univerzální profesionální pila. Kliková sk í  
z magnézia, išt ní nasávaného vzduchu Air 
Injection™.
Výkon 3,6 kW, délka lišty 18"/45 cm, hmotnost bez 
lišty a et zu 6,4 kg.

HUSQVARNA 535RXT
Univerzální k ovino ez pro 
náro né používání. Jedine ná 
ergonomie a vysoká odolnost.
Objem válce 34,6 cm³, výkon 1,6 kW, 
hmotnost bez p íslušenství 6,2 kg.

HUSQVARNA 455 e-series 
Rancher
Univerzální farmá ská et zová pila. S mo-
derními technologiemi a prvky pro snadné 
ovládání.
Výkon 2,6 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez 
lišty a et zu 6,0 kg.

HUSQVARNA 128R
Univerzální k ovino ez pro vaši 
krásnou zahradu.
Objem válce 28,0 cm³, výkon 0,8 kW, 
hmotnost bez p íslušenství 5,0 kg.

HUSQVARNA TC 338
Výkonný zahradní traktor s hydrostatickou p e-
vodovkou ovládanou pedálem a s integrovaným 
sb rným košem. Funkce BioClip® umož uje 
p epínání mezi sb rem a mul ováním.
Motor Briggs & Stratton, výkon 11,1 kW p i 
2600 ot./min, ší ka sekání 97 cm,sb rný koš 320 l.

Ak ní cena:

10 290 K
B žná cena: 10 850 K

Ak ní cena:

13 990 K
B žná cena: 15 250 K

Ak ní cena:

7 590 K
B žná cena: 7 990 K

Ak ní cena:

12 590 K
B žná cena: 13 390 K

Ak ní cena:

10 350 K
B žná cena: 10 890 K

Ak ní cena:

15 990 K
B žná cena: 17 250 K

Ak ní cena:

104 990 K
B žná cena: 111 290 K

Ak ní cena:

17 850 K
B žná cena: 19 390 K

Ak ní cena:

13 590 K
B žná cena: 14 750 K

Ak ní cena:

11 650 K
B žná cena: 12 290 K

J0
7-
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Prodej, servis lesní 
a zahradní techniky

MAT - Milan Milichovský
Firma Milan Milichovský - MAT 

vznikla na konci r. 1990 a od  samé-
ho začátku se specializovala na prodej 
strojů, nástrojů a nářadí pro profesio-
nály, především v oblasti zpracování 
a opracování dřeva. Po půl roce čin-
nosti podepsala dealerskou smlouvu 
s fi rmou Husqvarna Forest & Garden, 
čímž se vyprofi lovala následující ori-
entace fi rmy na prodej lesní a zahradní 
techniky, jako jsou motorové pily, elek-
trickké pily, křovinořezy, sekačky, žací 
traktory a sněhové frézy.

S postupným rozvojem fi rmy došlo 
ke zřízení prodejny v Havlíčkově Bro-
dě. V této prodejně mají zákazníci 
možnost získat přehled o nabízeném 
zboží, předvedení strojů, včetně zaško-
lení obsluhy, záruční a pozáruční ser-
vis, zhotovení pilových řetězů na míru, 
broušení řetězů a žacích nožů, ale i půj-
čovna strojů.

V roce 1995 fi rma doplnila svůj pro-
dejní program o zemědělskou a komu-
nální techniku. Široký sortiment tvo-
ří stroje tuzemské i zahraniční výroby, 
např. fi rem AGS, Zetor, Agrimaster, 
FAE, Pezzolato, Same Deutz Fahr 
Group. které ve svém sortimentu nabí-
zí štěpkovače, drtiče, štípače dřeva, pří-
kopové mulčovače a sekačky, a další.

V oblasti lesní a komunální techni-
ky poskytujeme kompletní obchodní 
a dílenský servis, pro naše zákazníky 
z privátní sféry, ale i velkých podniků. 
V nabídkovém sortimentu jsou vedle 
ručního nářadí, elektronářadí,  nástro-
jů a strojů také malotraktory a trakto-
ry pro různé druhy použití s možnos-
tí montáže široké nabídky nástaveb a 
agregátů až po speciální vyvážecí sou-
pravy.

Na všechny nabízené stroje je prová-
děn kompletní záruční i pozáruční ser-
vis, včetně dodávek náhradních dílů a 
olejových náplní. Opravy provádíme 
dle dohody se zákazníkem, ale pře-
devším podle stupně poškození stro-
je, v terénu, u zákazníka nebo v naší 
dílně. Školení servisní technici použí-
vají originální náhradní díly, které se 
snažíme mít skladem.

 Těšíme se na Vaši návštěvu.

Milan Milichovský - MAT 
Pražská 2495, 580 01 Havlíèkùv Brod 

tel. 569 425 052, 569 333 052
www.mathb.cz

Informace o výrobcích v letní akci žádejte 
u autorizovaného prodejce.
Ceny jsou pouze doporuèené vèetnì DPH.

Je všeobecně známo, že topení dře-
vem vychází stále nejlevněji. Stejně 
výhodně lze ovšem topit i některými 
produkty ze dřeva. Patří k nim i dře-
věné pelety, které jsou vedlejším pro-
duktem při zpracování dřeva. Ved-
le výhřevnosti mají dřevěné pelety 
i další přednosti, které z nich dělají 
mimořádně výhodné topivo.

Jednak je topení peletami velice 
ekologické, a jednak jsou nenáročné 
na skladové prostory. Pytle s pele-
tami rozhodně zaberou méně mís-
ta, než palivové dřevo. Navíc je v 
suchém prostředí můžete skladovat 
i několik let. 

Ekologických vlastností pelet se 
dociluje tím, že se využívá odpa-
du při zpracovávání dřeva. Odpa-
dem jsou dřevěné piliny a hobliny, 
které se tlakem a teplem formují do 
konečného válcovitého tvaru. 

 Předností tohoto produktu je 
extrémní hustota a nízký podíl vody. 

Při lisování pelet se nepoužívají žád-
né příměsi, ale pouze čistý dřev-
ní materiál, nejčastěji je to dřevo z 
borovice a smrku.

Můžete si objednat celou paletu, 
na které jsou pelety chráněny pro-
ti mechanickému poškození silnou 
fólií. Dřevěné pelety jsou palivem 
velice šetrným k ekologickému pro-
středí a navíc mají vysokou výhřev-
nost. 

Lze jimi topit ve všech typech 
kamen a kotlů s automatickou regu-
lací. To má obrovské výhody v 
tom, že kamna či kotel můžete plně 
naložit a nemusíte si jich všímat 
podle typu zařízení třeba i po dobu 
24 hodin.

Jde o ekologický způsob vytápě-
ní. Výhodou je i dokonalé spalová-
ní a minimum popela. Abyste moh-
li topit dřevěnými peletami, je třeba 
vyměnit starší neekologický kotel za 
moderní. -lm-

Dřevěné pelety ohřejí
Úspora energie je pro každého z 

nás prvořadým zájmem. V domác-
nostech, v kancelářích a obchodech 
se dá hodně ušetřit při svícení. V 
posledních letech se stále častěji 
místo klasických vláknových žáro-
vek používají LED žárovky.

Jejich pořizovací cena je sice vyšší 
než u klasických, ovšem řada před-
ností tento nedostatek značně pře-
vyšuje. A k LED osvětlení nepat-
ří pouze LED žárovky. Na trhu se 
objevuje a prosazuje postupně stá-
le více výrobků, které pomohou při 
úspoře energie. 

Kromě LED žárovek jsou oblíbe-
ným artiklem také zářivky, například 
LED zářivky. Úsporné LED trubi-
ce jsou vhodnou náhradou běžných 
zářivek T8. K dostání jsou v různých 
délkách, od 600 do 1500 mm. 

LED zářivky vynikají velmi dlou-
hou životností, která podle konkrét-
ních typů může dosáhnout až 70 

tisíc hodin. Jejich další výhodou je 
okamžité nastartování světla a hlav-
ně výrazně nižší spotřeba elektrické-
ho proudu oproti běžným zářivkám.

Klasické žárovkové a zářivkové 
osvětlení je rovněž nahrazováno 
kvalitními a úspornými LED panely. 
Můžete si vybrat mezi panely pod-
hledovými, závěsnými, přisazenými 
či vestavěnými. 

Všechny jsou ve tvaru hranatém 
či kruhovém a jsou vhodné do 
jakéhokoliv prostoru, jak v bytech, 
tak v kancelářích či obchodech. 
Životnost panelů je až 50 tisíc 
hodin, jsou velmi tiché a jejich 
světlo nekmitá.

Pokud chcete maximálně šetřit a 
zároveň mít velice efektní osvětlení 
například v kuchyni či na schodišti, 
můžete si pořídit poslední hit, kte-
rým jsou LED pásky. Jsou to vlast-
ně vsazené diody do samolepícího 
ohebného pásu.  -lm-

LED osvětlení ušetří
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JIHLAVA 
(u UNI HOBBY)

ZAVÁDĚCÍ CENY
už 15.7. v 8:00

NOVÉ ELEKTRO

Tel.: 563 034 166, 739 587 490 
e-mail: jihlava2@planeo.cz 

Otevřeno: PO–NE: 9:00–20:00

www.planeo.cz

Sprchových koutů je na trhu mno-
ho. Rozdíl mezi jednotlivými výrobky 
přitom netvoří pouze cena. Uživatelé 
na to bohužel často přicházejí až ve 
chvíli, kdy kout začnou používat.

Základním rozlišujícím prvkem 
je samotná konstrukce sprchových 
koutů. Existují tedy sprchové kouty 
rámové, u kterých jsou skla zasaze-
na do obvodové konstrukce, která by 
měla být hliníková s kvalitní povrcho-
vou úpravou.

Tyto kouty jsou navíc vyztuženy 
i svislými profi ly, což zvyšuje jejich 
odolnost proti nešetrnému zachá-
zení (např. sprchové kouty Super-
nova). Dále jsou na trhu k dispozici 
kouty půlrámové, které mají odleh-
čenou obvodovou konstrukci bez 
svislých vnitřních profi lů (např. spr-
chové kouty Rapier). A nakonec jsou 
tu kouty bezrámové (např. GlassLi-
ne), které se skládají pouze z bezpeč-
nostních skel a pantů, kterými jsou 
přichyceny ke zdi. 

Skla těchto koutů by měla být mini-
málně 6 mm silná, aby splňovala přís-
né nároky na bezpečnost. Panty i 
krytky by měly být zase celomosazné, 
aby dokázaly spolehlivě udržet těžká 
bezpečnostní skla sprchového kou-
tu a vydržely časté používání. Napří-
klad na panty typu G Set poskytuje 
výrobce RA VAK test životnosti 30 
let. Celomosazné panty poznáte jed-
noduchým poklepáním mincí, která i 
přes různou povrchovou úpravu spo-
lehlivě odhalí použitý materiál.

Kromě klasických koutů můžete 

Sprchový kout
s rozmyslem

pro vytvoření místa pro sprchová-
ní použít i sprchové dveře. Ty jsou 
vhodné v případě, že máte vyzděné 
3 stěny a potřebujete vyřešit pouze 
vstup. Nebo je můžete použít v kom-
binaci s pevnou stěnou, která umož-
ňuje umístit další vybavení koupelny 
hned vedle prostoru pro sprchová-
ní tak, že nijak neomezuje vstup do 
sprchového koutu. Dveře mohou 
mít konstrukci různou stejně jako 
sprchové kouty, jen jejich cena je v 
porovnání s kouty výrazně nižší. Spr-
chové dveře nabízejí také větší varia-

bilitu a umožňují vytvořit prostor pro 
sprchování 70 až 200 cm široký. Řeše-
ní prostoru pro sprchování pomocí 
dveří můžete realizovat téměř všu-
de, neboť dveře umožňují vyrovnání 
i drobných stavebních nepřesností. 
Díky nastavovacím, resp. ustavovacím 
profi lům můžete upravit šířku dve-
ří až o několik centimetrů bez toho, 
abyste museli připlácet za atypické 
provedení na míru.

Vedle povrchové úpravy je u kon-
strukce sprchového koutu důležitý 
systém otevírání. Podle dispozic 

koupelny můžete volit buď klasické 
křídlové otevírání, nebo prostorově 
úspornější posuvný systém. Zejmé-
na u posuvných systémů je třeba 
pečlivě vybírat, protože pokud není 
posuv dveří dostatečně kvalitní a 
spolehlivý, po čase se vám mohou 
začít dveře zasekávat, skřípat, vib-
rovat a vydávat nepříjemné zvu-
ky. Právě těmto obtěžujícím jevům 
dokáže zabránit unikátní systém 
AntiBlock, který byl testován na 
jeden milion otevření, a i na konci 
fungoval spolehlivě.  -lm-



STRANA 17 Stavíme, bydlíme... NJR - ČERVENEC 2015

SAPELI, VĚŘÍM ČESKÝM DVEŘÍM.

NORMALní
Buďte

SLEVA 15 % 
na zárubně NORMAL

SAPELI CENTRUM JIHLAVA
Pávovská 15a

tel.: 728 240 652
e-mail: j.homolac@hosap.cz

Akce platí
od 1. 7. do 31. 8.
při zakoupení 
kompletu dveře 
+ zárubeň.

Při výběru dveří klade český 
spotřebitel důraz na kvalitu, 
vytříbený design a také snad-
nou údržbu nebo řemeslné 
zpracování. 

Jihlavská společnost SAPE-
LI se prostřednictvím zakáz-
kové výroby snaží vhodně 
kombinovat preferované vlast-
nosti a dokonale tak uspokojit 
náročného českého zákazníka. 

SAPELI je nejstarším a nej-
větším výrobcem dveří u nás. 
Renomé rodinného podni-
ku již dávno přesáhlo hranice 
Vysočiny, ale i České repub-
liky a vybojovalo si postave-
ní v celém středoevropském 
regionu. 

V měsíci červnu spustili v 
SAPELI kampaň „Věřím čes-
kým dveřím“, jejímž cílem je 
ukázat široké veřejnosti, že 
naše české výrobky mají stá-
le odpovídající kvalitu a jsou 
schopny ustát tlak zahraniční 
konkurence. 

Kampaň navazuje na nedáv-
no provedený průzkum, který 
ukázal, že při výběru dveří se 
Češi spoléhají především na 
design a kvalitu provedení. 

Trendy bytového designu 
směřují jednoznačně k jed-
noduchým a čistým liniím a 
návratu k přírodě. 

Důkazem toho jsou např. 
letošní novinky v podobě 
sukatých dýh či dýh s příčným 
řezem. 

Stále oblíbenějším řešením 
jsou také bezfalcové dveře, 
které nyní navíc po celé léto 
můžete v SAPELI pořídit za 
cenu klasického polodrážko-
vého provedení a ušetřit tak 
1700,- Kč na dveřním kom-
pletu. Jejich kouzlo spočívá v 
jednolité rovině dveří a zárub-
ní a skrytých pantech, které 
nenarušují samotné dveřní kří-
dlo.  

Zajděte se na ně podívat do 
největší prodejny dveří v ČR, 
jihlavského SAPELI CEN-
TRA, na Pávovské ulici.

 (PI-j07-hosčD)

TRADICE, KVALITA 
A VYTŘÍBENÝ DESIGN 

– TO JSOU DVEŘE SAPELI

Zdá se, že už by si dřevěné prvky 
v naší zahradě zasloužily nový nátěr. 
Také už vypadá poněkud omšele 
lavička pod stromem, z planěk plotu 
se odlupuje barva a zahradní náby-
tek by snesl nový kabát? Pokud ano, 
je pro vás určeno malé desatero nátě-
rů všeho možného.

Mezi zcela univerzální prostředky 
pro nátěr různých materiálů od dřeva 
až po kovy a hliník patří univerzální 
vodou ředitelné barvy. Nabízejí se až 
ve třiceti různých lesklých nebo mat-
ných odstínech a lze je použít uvnitř 
i v exteriérech. Jsou velmi oblíbené 
pro širokou škálu použití. Přece jen 
ale platí: kvalita nátěru bude o to 
lepší, budeme-li vybírat prostředky, 
které jsou danému podkladu ušity 
na míru. 

Na čem závisí kvalita nátěru? Nejen 
na použitých barvách a ředidlech, 
ale hlavně na podmínkách, při nichž 
budeme barvu nanášet. Na výsled-
ný efekt má vliv nejen materiál, kte-
rý natíráme, ale i relativní vlhkost, 
teplota i čistota prostředí, kde nátěr 
aplikujeme.

Pro natírání se obecně doporučuje 
teplota kolem 10 °C. Při nižších tep-
lotách má barva vyšší přilnavost a je 
nutné ji více naředit. V tom případě 
počítáme se slabší vrstvou nátěru.

Natíráme-li předmět v několi-
ka vrstvách, musí být podklad před 
nanesením další vrstvy bezpodmí-
nečně suchý, některé barvy to ale 
nevyžadují! Nedostatečně vyschlý 
podkladový nátěr by se po nanesení 

Rady a tipy pro nátěry starého nábytku
další vrstvy mohl vlivem působení 
rozpouštědel nové vrstvy vrásnit. 

Stejně jako nízká teplota má na 
výsledek nepříznivý vliv i teplota 
příliš vysoká nebo pražící slunce. Na 
nátěru se mohou objevit puchýřky a 
opět může dojít k vrásnění. 

Jestliže napadá do nezaschlých 
barev pyl nebo prach, celé zdlouhavé 
a namáhavé natírání znehodnotí. 

Dřevěný zahradní nábytek, terasy, 
obklady, okna, dveře a další dřevěné 
plochy a předměty umístěné dlou-
hodobě v exteriéru potřebují ošetřit. 
Dřevo je totiž organický materiál a 
jako takový by bez ochranných nátě-
rů poměrně brzy podlehl venkovním 
vlivům, proměnlivé teplotě, slunci a 
hlavně vlhkosti.  

A právě za účelem prodloužení 
životnosti dřevěných materiálů se 
ochranné nátěry aplikují. Před apli-
kací nátěru zjistíme, na jaké dřevo 
můžeme použít kterou barvu.

Pečlivě si přečteme informace na 
plechovkách a dodržíme doporuče-
ní výrobce nebo se poradíme s pro-
fesionály v prodejně. Mohlo by se 
nám stát, že nábytek z exotického 
dřeva natřeme barvou, která ho zni-
čí, a přitom stačilo sáhnout po jiném 
typu nátěrové hmoty.

Jiné barvy se používají na měkké 
a jiné zase na tvrdé dřevo. Zkrátka 
nevyplatí se nic uspěchat!

Na dřevo můžeme použít hodně 
prostředků: od speciálních ochran-
ných nátěrů proti plísním a dřevo-
kazným houbám přes lazury a emai-
ly až po lodní lak. 

Pokud natíráme nové dřevo, nej-
lepší prevencí před jeho poškoze-
ním nebo napadením dřevní struk-
tury plísněmi a houbami je použití 
ochranného nátěru. K tomu slouží 
tzv. fungicidní napouštědla, bránící 
povrch před dřevokaznými škůdci. 

Dalším strašákem dřevěných povr-

chů je samozřejmě vlhkost. Způ-
sobuje plísně a hnilobu, a ty zase 
vytvářejí lákavé prostředí pro další 
škůdce. Několik nátěrů většinou jako 
ochrana postačí, ale pokud chceme 
mít jistotu, použijeme některou ze 
speciálních impregnačních lazur. 

Jestli přemýšlíme o počtu vrstev, 
pak tu platí jednoduché pravidlo pro 
všechny nátěrové hmoty: natíráme-li 
dřevo v exteriéru, potřebujeme vždy 
více vrstev kvůli nepříznivým pod-
mínkám a větší zátěži. U napouště-
del, laků i lazur se doporučují nátě-
ry dva, ale neuděláme chybu, když 
naneseme o jeden více. 

Lazury jsou transparentní (prů-
svitné) nátěry určené především pro 
měkké dřevo. Díky své řídkosti pro-
nikají hluboko do dřeva a impregnují 
ho, přičemž nepřekrývají jeho struk-
turu, a my tak můžeme plně obdivo-
vat krásu přirozené dřevěné kresby.

 -lm-
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K předání staveniště došlo v lednu 
2014 a stavba byla dokončena v dub-
nu 2015. Celkové náklady spojené s 
projektem dosáhly částky 83 mil. Kč, z 
čehož dotace ROP představuje 47 mil. 
Kč. 

V rámci komplexní regenerace spor-
tovního areálu Na Stoupách bylo vy-
tvořeno moderní zázemí pro nepro-
fesionální sportovce a veřejnost. Byl 
vybudován třípodlažní objekt sportov-
ního zázemí s tribunou, který zahrnuje 
šatny pro sportovce, trenéry a rozhod-
čí, hygienické a technické zázemí či 
posilovnu. 

Sportovní areál se rozšířil o atletic-

ký sektor pro hod kladivem, diskem a 
oštěpem, byl opatřen novým oploce-
ním, vznikly objekty pokladny a skla-
dů sportovního vybavení a přístupové 
chodníky. V areálu vzniklo také 26 no-
vých parkovacích míst.  Byla rekon-
struována komunikace Na Stoupách 
včetně souvisejících inženýrských sítí, 
podél níž byl vybudován chodník a ve-
řejné osvětlení. 

Součástí projektu byl také vznik za-
travněné plochy pro volnočasové akti-
vity a výstavba nové cyklostezky včet-
ně mostku přes řeku Jihlávku, která 
propojuje areál letního amfi teátru a 
ulici Okružní. -tz-

Čtyři investiční projekty slouží občanům

V jarních měsících město Jihlava dokončilo několik investičních projektů, 
které byly spolufi nancovány dotací z Regionálního operačního programu 
NUTS 2 Jihovýchod (ROP).

Revitalizace sídlišť na území města Jihlavy
- ul. Březinova, Na Kopci, Demlova

Stavební práce byly zahájeny v květ-
nu 2014 a byly dokončeny v květnu 
2015. Celkové náklady spojené s pro-
jektem činí 32 mil. Kč, z toho dotace 
ROP představuje 21 mil. Kč. 

Projekt se týkal největšího panelové-
ho sídliště na území města Jihlavy. V 
ulicích Demlova, Březinova a Na Kop-
ci vzniklo nebo bylo opraveno 378 

parkovacích míst, byla vybudována 
nová dětská hřiště a jedno sportovní 
hřiště v ulici Na Kopci. 

V rámci projektu byla dále upravena 
a revitalizována veřejná zeleň, byly vy-
budovány a rekonstruovány chodníky 
a cyklostezka o délce více než 2 kilo-
metry. Současně byla řešena kontejne-
rová stání a veřejné osvětlení.

PARKOVÁNÍ, zeleň, dětská a dopravní hřiště – to vše nyní mohou obyvatele 
Březinek využívat.  Foto: archiv MMJ

Dům dětí a mládeže, Brněnská 46, Jihlava 
- rekonstrukce

VÍCEÚČELOVÝ sál v DDM usnadní výuku pro taneční a dramatické soubory.
 Foto: archiv MMJ

Předmětem projektu byla moder-
nizace a rozšíření budovy Domu dětí 
a mládeže, Brněnská 46. Celkové ná-
klady  na daný projekt činí 32 mil. 
Kč, z toho dotace ROP dosáhla výše 
25 mil. Kč. 

Byla provedena komplexní rekon-
strukce exteriéru a interiéru budovy, 
která nyní zahrnuje víceúčelový sál pro 
taneční a dramatické obory, prostory 
pro keramickou dílnu, modernizované 
zázemí pro přírodovědné, technické a 
počítačové obory. 

V nástavbě nového podlaží vznikl 
malířský ateliér, jazyková učebna, hu-
debna a víceúčelová klubovna. Zpří-
stupnění budovy a všech nadzemních 
podlaží zajišťuje nový osobní výtah. U 
objektu bylo také vybudováno 6 no-
vých parkovacích míst. 

Stavební práce na projektu zača-
ly v únoru 2014 a byly dokončeny v 
březnu 2015. V současné době navíc 
probíhá rekonstrukce oplocení areálu 
realizovaná z rozpočtu statutárního 
města Jihlavy.

Mateřská a základní škola 
Nad Plovárnou 5, Jihlava

V rámci projektu vznikla nová MŠ v 
areálu ZŠ Nad Plovárnou. Na projekt 
byly vynaloženy náklady v celkové výši 
22 mil. Kč, z toho dotace ROP činí 19 
mil. Kč. Stavební práce probíhaly od 
června 2014 do května 2015.

V nově vybudovaném nadzemním 
podlaží budovy ZŠ Nad Plovárnou 
vznikla čtyři samostatná oddělení 
mateřské školy s kapacitou 100 dětí 
včetně šaten, umýváren s WC a sbo-

rovnou. Přístup do nového podlaží je 
samostatným schodištěm s výtahem. 

Součástí projektu bylo také vybu-
dování nového dětského hřiště pro 
potřeby školky a obnova stávajícího 
sportovního hřiště pro mateřskou a 
základní školu i pro veřejnost. Součas-
ně s realizací probíhalo také zateplení 
celého objektu školy, na které získalo 
město dotaci z Operačního programu 
Životní prostředí.

TAKTO pojatá umývárna se sociálním zařízením vychovává k pořádku a čistotě
 Foto: archiv MMJ

Revitalizace části parku Malý Heulos
- II. etapa

TŘÍPODLAŽNÍ tribuna zahrnuje šatny pro sportovce, trenéry, rozhodčí, také 
technické zázemí a posilovnu. Foto: Lubomír Maštera
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Vysočina láká na romantiku, zá-
žitky a dobré jídlo. Prázdniny jsou 
tady - a s nimi nejlepší čas vyrazit 
na venkov, do přírody a alespoň na 
několik hodin (anebo několik dní?) 
odbočit z kolejí každodenního živo-
ta. Na internetu objevíte spousty fa-
rem a rančů, kde si vyzkoušíte třeba 
dojení, svezete se na koni, a navíc 
ještě ochutnáte něco dobrého.

Tipem pro milovníky koní mohou 
být různé ranče. Na nich si budete 
připadat jako na Divokém Západě v 
dobách jeho největší slávy. Chovají 
se na nich stáda koní např. indián-
ského plemene appaloosa, v Čes-
ku téměř neznámého. Mimořádně 
odolní a přátelští koně mají pestro-
barevnou srst a během života se dál 
vybarvují.

Ranče jsou otevřeny pro veřej-
nost, nabízejí vyjížďky na koních s 
doprovodem a pořádají také řadu 
akcí, například srazy veteránů nebo 
farmářské slavnosti. Najdete tu in-
diánskou vesnici, několik tee-pee a 
vaše děti si tu mohou užít indiánský 
tábor s ježděním na skutečných in-
diánských koních.

Další tip je určen pro labužníky. 

Jsou to různé farmy plné kulinář-
ských specialit.

Kromě koz a ovcí na nich najdete 
celou řadu dalších zvířat.

Penziony jsou vybaveny útulnou 
restaurací. Na farmě se chovají ro-
manovské ovce, vyšlechtěné v car-
ském Rusku, a z jejich mléka vyrábí 
brynzu, oštiepok, žinčicu a další sý-
ry a mléčné výrobky. 

V restauraci ochutnáte jídla připo-
mínající sousední Slovensko: třeba 
brynzové halušky nebo halušky s 
uzeným a kysaným zelím, kapustni-
cu, pečené jehněčí a další speciality. 
Kapacita těchto restaurace je ovšem 
malá a zájem velký, takže zpravidla 
v letních měsících je nutná rezerva-
ce předem!

Na své si přijdou i milovníci ne-
obvyklých zvířat a chutí. Můžete 
navštívit například bizoní farmu v 
osadě Rožnov, obklopenou nádher-
nými lesy, loukami a pastvinami, 
leží u Českého Rudolce uprostřed 
přírodního parku Česká Kanada. 
V roce 2007 tu manželé Dirk a Eva 
van de Poel koupili ruinu starého 
statku a pustili se do ekologického 
chovu bizonů, na české poměry ne-

obvyklých hospodářských zvířat.
Kromě bizonů tu žije také stádo 

masného skotu plemene aberdeen-
angus. Veškeré maso se zpracovává 
přímo na farmě a právě tady je také 
můžete ochutnat – v restauraci, kte-
rá je kromě specialit z bizoního ma-
sa vyhlášená také originálním svrch-
ně kvašeným pivem Bizon. Společně 
s penzionem a wellness centrem je 
restaurace součástí rozsáhlého agro-
turistického areálu.

Tip pro obdivovatele pštrosů: 
pštrosí farmy. Na českých farmách 
vedle obvyklých krav, koz a ovcí 
potkáte občas také zvířata velmi 
exotická. Patří mezi ně například 
pštrosi; zblízka je můžete obdivovat 
třeba na farmě v Doubravicích nad 
Svitavou v Moravském krasu anebo 
na Pštrosí farmě Čenkov pár kilo-
metrů severně od Prahy. 

V Česku existuje přibližně dvacet 
pštrosích farem, některé nabízejí 
prohlídky a ochutnávky specialit ze 
pštrosího masa.

Na farmě v Doubravicích je do-
konce stánek s občerstvením, který 
nabízí pštrosí steaky, klobásy a dal-
ší pštrosí speciality, obě farmy pak 

nabízejí prohlídky a prodej nejrůz-
nějších výrobků z pštrosího masa, 
vajec, kůže i peří. Farma v Doubra-
vicích je otevřená celý rok, v Čen-
kově si prohlídky s odborným ko-
mentářem a ochutnávkou musíte 
předem objednat.

A samozřejmě i mlsalové si při-
jdou na své. Ve Slunečné kavárně v 
Srní si kromě domácích a poctivě 
pečených ovocných, čokoládových i 
smetanových dortů a zákusků v čele 
s větrníky a poháry s čerstvým ovo-
cem můžete koupit některou z mar-
melád, kterou ve své domácí manu-
faktuře tradičních chutí v Pohoří na 
Šumavě vaří marmeládová králov-
na a majitelka kavárny. Marmelády, 
oceněné spoustou gastronomických 
cen, si můžete odvézt třeba jako 
dobrý suvenýr ze Šumavy.

Na Vysočině můžete navštívit např. 
statek Šachotín ve Šlapanově s kapa-
citou 17 lůžek, farmu Kovář v Novém 
Rychnově, hospodářský dvůr v Bohu-
slavicích, Hodějovický mlýn s vlastní 
restaurací, farmou a rybníky v Pelhři-
mově – Hodějovicích, Pohodu Nára-
meč, ekologickou farmu s prodejem 
jehněčího masa v Chotěboři.  -lm-

Netradiční dovolená na Vysočině -
užijte si ji na rodinné farmě nebo ranči

Telčský dům
Historie a legendy 
z Telče a okolí

Přízemí – pro intelektuály a učence 
(ostatní přejdou, velké množství čtení)
- keramické nástěnné příběhy 
- všude hodně skřítků (intelektuál ignoruje)
Sklepení – pro otrlé návštěvníky
- legendy – provedení: keramicke fi gury. 
- studánka s čirou vodou
- okénko s vyhledem do podzemi 
- sklepení s románskymi prvky
Patro – ráj dětí a tatínků
- veselé městečko skřítka Telčáka
- tajemné zrcadlo (pro odvažnějši)
- vláčky, tunely, mosty
- magická koule
- různé hry pro intelektuály a manuálně
  zručné
Expozice je rozmístěna na cca 220 m2, při-

bližná doba prohlídky je 30-60 minut. Zaleží na 
tom, kolik podrobností se chce navštěvník do-
zvědět. 

ἷ Otevírací doba
Po - Ne 10 - 17 hodin
ἷ Adresa a kontaktní údaje
Nám. Zachariáše z Hradce 31
588 56 Telč Tel/fax: 567 213 379
E-mail: info@telcsky-dum.cz
www.telcsky-dum.cz j07-tdD
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Opět se blíží prázdniny a tak nám 
dovolte, abychom vám připomně-
li rozšířenou provozní dobu v našem 
Modelovém království… Po dobu 
letních prázdnin pro vás budeme 
k dispozici v těchto dnech: středa, 
čtvrtek a sobota, neděle vždy od 10 
do 17 hodin. Pokud jste u nás nebyli 
delší dobu, tak kolejiště určitě nepo-
znáte, protože během té doby jsme 
jej dovedli do fi nální podoby. V sou-
časné době se již zabýváme různými 
detaily a vychytávkami, které dávají 
celému kolejišti šmrnc a oživují jej. 
Můžete tak vidět různé scénky ze zná-
mých českých fi lmů, odhalíte ukrýva-
jící se milence a při nočním provozu 
můžete spatřit známá souhvězdí na 
našem modelářském nebi. Romantici 
si přijdou na své při pohledu na svat-

bu, která zrovna probíhá u Vítochov-
ského kostelíčku, hasiči zas v duchu 
budou pomáhat při požáru pod Zele-
nou horou a naši ostražití příslušníci 
veřejné bezpečnosti odhalí nejednu 
trestnou činnost.

Do toho všeho vám bude jezdit na 
70 vlakových souprav, které máme 
ozvučené autentickými zvuky, mno-
hé soupravy máme již osvětlené a po 
silnicích se budou prohánět autobusy 
a nákladní auta. Další novinkou, kte-
rou se můžeme pochlubit je fungující 
informační systém značky Pragotron 
a tak se budete moci podívat, kam 
právě ten Váš vlak zrovna jede.

Na vaši návštěvu se těší nejenom 
průvodci Modelového království.
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Vyrobeno v Edenu:
Naučte se, jak na domácí pivo, 

chléb nebo třeba kosmetiku
Centrum Eden v Bystřici nad Pernštejnem se o víkendu 

25. a 26. července stane rájem kurzů a workshopů. Chce-
te se naučit, jak se vaří pivo nebo jak upéci domácí chleba 
a jiné pečivo?  Jak profesionálové dělají ty nejlepší marme-
lády a sirupy? Nebo jak vyrobit domácí mýdla, pomády na 
rty a jinou bylinkovou kosmetiku? V tom případě neváhej-
te a přihlaste se na jeden z připravovaných kurzů. O zábavu 
pro děti bude postaráno v dětské dílničce, takže tatínkové 
budou mít dostatečný prostor na vaření piva a maminky na 
pečení domácího chleba. Nebo obráceně.  Více informací 
naleznete na www.centrumeden.cz. 

Co dělat, když nás na túře od 
těžkého batohu bolí záda, ramena 
necítíme už po pár hodinách a tak-
hle máme vydržet ještě několik dní? 
Pokud máme kvalitní batoh, který 
nám opravdu sedne, mohlo by sta-
čit jediné – jednoduše si ho přebalit. 
I ten nejlépe padnoucí batoh se totiž 
pronese, pokud si ho špatně zabalí-
me.

Kam dáme v batohu těžké věci, 
kam lehké, a jak si na sobě batoh 
dopneme ovlivní výrazně komfort, 
se kterým se nám ponese. Správné 
zabalení batohu je proto téměř stej-
ně důležité, jako to, aby nám sednul. 

Naštěstí se však nejedná o žád-
nou velkou vědu. Stačí se v podsta-
tě řídit jednoduchou fyzikou – těžké 
věci, které budeme při každodenním 
pohybu s batohem nejvíce cítit, je 
dobré si dát zhruba doprostřed výš-
ky batohu co nejblíže zádům. Tady 
nás nebudou vyvádět z rovnováhy, 
jako kdybychom je daly příliš od těla 
či úplně nahoru. 

Pod lopatky tak umístníme stan, 
bombu na vaření, potraviny i veške-
ré hygienické nezbytnosti. A lehký-
mi věcmi, jako je spacák a oblečení, 
pak vycpeme spodek batohu a zbý-
vající prostory. Oblečení můžeme 
přitom stejně jako spacák sbalit do 
praktického kompresního vaku, a 
ušetřit tak nějaké místo. Určitě je 
dobré si ale nechat nějaké kousky 
šatstva volně na docpání prázdných 
rohů a krajů. 

Dalším pravidlem, které se vypla-
tí mít při balení na zřeteli, je nechat 

si potřebné věci po ruce. Díky tomu 
nebudeme muset pokaždé vybalo-
vat celý batoh, když si potřebujeme 
obléknout rychle větrovku. Mapa, 
sluneční krém, nepromokavá vrstva 
oblečení, svačinka, čelovka, to vše 
si proto dáme do víka batohu, nebo 
těsně pod něj, či to vhodně rozmístí-
me do postraních kapes.

Pozor však při upevňování věcí na 
postraní popruhy batohu. Nic by se 
kolem nás nemělo za chůze bimbat, 
vychylovat nás tak do stran a nemo-
torně se zachycovat za okolní větve. 
Bundy, fotoaparát i láhev s pitím by-
chom proto měly přitáhnout pevně, 
a navíc tak, abychom je při každém 
otevírání batohu nemusely nepoho-
dlně sundávat.

Důležité je, brát si do s sebou sku-
tečně jen potřebné věci. Zbytečnosti 
nejenže zabírají místo v batohu, ale 
také se brzy pronesou. Krom toho, 
i když máme batoh velký, nezname-
ná to, že si jej můžeme naložit plný. 
Váha sbaleného batohu by nemě-
la překročit 25 – 30 % naší tělesné 
hmotnosti.

Takže dámy, dvě trička na den a lak 
na nehty je na túře zbytečný luxus, 
který nechme raději doma. Jinak 
tam budeme s krásnými nehty, ale s 
těžkým batohem a zpocené a vyčer-
pané.

Teď, když už máme batoh správně 
naložen i zabalen, nezapomeneme, 
pořádně dotáhnout všechny kom-
presní popruhy, aby se nám věci uv-
nitř případně zbytečně nehýbaly a 
nesesouvaly níž. -lm-

Špatně sbalený batoh potrápí



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

výběrovým řízením formou dražby dne 
15. 7. 2015 s uzávěrkou žádostí dne 

13. 7. 2015 (v 17.00 hod.)
 pronajmout nebytové prostory v domech 

v Jihlavě:

• Matky Boží 31, 1. NP, 12,27 m2, bez sociál. 
zařízení, býv. prodej zmrzliny, minimální roční 
nájemné 25.239 Kč

• Masarykovo nám. 34, zvýšené 1. NP, 75 
m2, býv. kancelář Oriflame, min. roční nájemné 
po slevě 75.000 Kč

Bližší informace na tel. 567 167 279, na www.
jihlava.cz či na Majetkovém odboru Magistrátu 
města Jihlavy, Hluboká 8, Jihlava.

Statutární město Jihlava si vyhrazuje právo 
změnit či doplnit tyto záměry, příp. od nich 
odstoupit.

statutární město Jihlava, Masaryko-
vo nám. 1, Jihlava zveřejňuje záměry 

 prodat volné bytové jednotky:

• bytovou jednotku č. 394/3 ve 2. NP domu 
Jarní 11, 13, 15, 17 v Jihlavě, 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 Kos-
mákova 1 v Jihlavě, 1. NP, 2+1, 52,30 m2, ener-
getická náročnost dle PENB: E, 378 kWh/(m2/
rok), minimální kupní cena po slevě 610.000 Kč

statutární město Jihlava dále zve-
řejňuje záměry výběrovým řízením 

formou dražby 
dne 26. 8. 2015 s uzávěrkou žádostí 

dne 24. 8. 2015 (v 17.00 hod.)
 prodat volné bytové jednotky:

• 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

• 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

• 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

• č. 374/1 v 1. NP domu Mlýnská 50 v Jih-
lavě, 1+1, 43,69 m2, energetická náročnost dle 
PENB: E, 523 kWh/(m2/rok), minimální kup-
ní cena 495.000 Kč

• 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

• v domě Benešova 17 v Jihlavě:

- č. 1254/3, 2. NP, 1+1, 32,40 m2, energetic-
ká 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

• 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 kup-
ní cena 610.000 Kč

• 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

• 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

• 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 

• č. 396/1 v 1. NP domu Jarní 19 v Jihla-
vě, 3+1, 68,92 m2, energetická náročnost dle 
PENB: D, 157 kWh/(m2/rok), minimální kup-
ní cena 790.000 Kč

• 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

• č. 925/2 v 1. NP domu U Dvora 9 v Jihla-
vě, 1+1, 30,35 m2, energetická náročnost dle 
PENB: E, 557 kWh/(m2/rok), minimální kup-
ní cena 490.000 Kč

• č. 1185/4 ve 4. NP domu Matky Boží 3, 5, 
7 v Jihlavě, 4+1, 141,50 m2, energetická nároč-
nost dle PENB: G, 394 kWh/(m2/rok), mini-
mální kupní cena 1.380.000 Kč

• č. 394/4 ve 2. NP bytové sekce Jarní 15 v 
Jihlavě, 3+1, 67,12 m2, energetická náročnost 
dle PENB: E, 234 kWh/(m2/rok), minimální 
kupní cena po slevě 620.000 Kč

• č. 5060/2 v 1. NP domu Sokolovská 141a 
v Jihlavě, 1+1, 30,50 m2, energetická náročnost 
dle PENB: F, 745 kWh/(m2/rok), minimální 
kupní cena po slevě 450.000 Kč

• č. 230/2 ve 2. NP domu Pod Jánským ko-
pečkem 8 v Jihlavě, 3+1, 89,80 m2, energetická 
náročnost dle PENB: G, 398 kWh/(m2/rok), 
minimální kupní cena po slevě 700.000 Kč

 prodat pozemky:

• p.č. 169 v k.ú. Pávov, 1.092 m2, minimální 
kupní cena 1.092.000 Kč

• v k.ú. Antonínův Důl, p.č. 62/1, pozemek 
dle GPL č. 371-11/2012 p.č. 64/3 a dále nava-
zující pozemek p.č. 379/1 v k.ú. Pávov, celkem 
1.090 m2, minimální kupní cena 820.000 Kč

• p.č. 186/6 v k.ú. Vysoká u Jihlavy, 5.132 
m2, minimální kupní cena 3.900.000 Kč

• p.č. 94/27 v k.ú. Zborná, 1.795 m2, mini-
mální kupní cena 2.692.500 Kč

• p.č. 830/1 v k.ú. Jihlava, 1.202 m2, mini-
mální kupní cena 1.514.520 Kč

 prodat pozemky s budovami: 

• pozemek p.č. 5158 – zastavěná plocha a ná-
dvoří v k.ú. Jihlava, jehož součástí je budo-
va č.p. 2353 v Jihlavě, ul. U Hlavního nádraží 

or.č. 7 (bytový dům se 4 volnými, neprona-
jatými 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 kup-
ní cena činí po slevě 1.700.000 Kč

• pozemek p.č. 119 – zastavěná plocha a ná-
dvoří v k.ú. Jihlava se stavbou č.p. 82 v Jihlavě, 
ul. U Mincovny or.č. 6, jde o objekt se čtyř-
mi nadzemními podlažími a částečným pod-
sklepením s administrativní funkcí (bývalé 
sídlo Okresní vojenské správy), nacházející se 
v Městské památkové rezervaci, dům je nemo-
vitou kulturní památkou zapsanou v Ústřed-
ním seznamu kulturních památek, v současné 
době je nabízený objekt prázdný, nevyužívaný, 
energetická náročnost budovy dle PENB: F, 
256 kWh/(m2.rok), minimální kupní cena činí 
4.000.000 Kč 

Bližší informace na www.jihlava.cz či na 
tel. 567 167 278, 567 167 281 (prodej budov 
a bytů), tel. 567 167 277 (prodej pozemků) 
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.
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(Redakčně kráceno)

Usnesení č. 207/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

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

Centrum pro rodinu Vysočina, 
z.s. 100.000 Kč

na nájemné a služby s nájmem 
související a na úhradu provozních 
nákladů

Organizace nevidomých 10.000 
Kč

na pořádání dvou turnajů v show-
downu 

Občanské sdružení pro pod-
poru a péči o duševně nemocné 
VOR Jihlava10.000 Kč

na dofi nancování služby „sociálně 
terapeutické dílny“ 

Svaz postižených civilizační-
mi chorobami v ČR, OV Jihlava 
30.000 Kč

na nájemné 
a
uzavření veřejnoprávních smluv o 

jejich poskytnutí v souladu se Zá-
sadami pro činnost Komise pro ne-
ziskovou, sociální oblast a prevenci 
Rady města Jihlavy.

Usnesení č. 208/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

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

Občanské sdružení pro pod-
poru a péči o duševně nemocné 
VOR  Jihlava 10.000 Kč

na dofi nancování služby „chráně-
né bydlení“

a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

jejich poskytnutí v souladu se Zá-
sadami pro činnost Komise pro ne-
ziskovou, sociální oblast a prevenci 
Rady města Jihlavy.

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

poskytnutí dotace z rozpočtu statu-
tárního města Jihlavy 2015 

subjektu D-cinema, s.r.o. ve výši 
750.000 Kč 

 na úhradu nákladů při realizaci 
projektu v oblasti kultura „Provozo-
vání kina Dukla“ 

a schvaluje uzavření Smlouvy 
o poskytnutí dotace dle přílohy 
JID 82288/2015/MMJ, č. j. MMJ/
OŠKT/720/2015 v souladu se zdů-
vodněním.

Usnesení č. 210/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e 

vyplacení dotace spolku DUKLA 
Jihlava – mládež 

schválené usnesením č. 86/15-
ZM ve výši 6.717.960 Kč.

Usnesení č. 211/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e 

poskytnutí dotace v rámci pod-
pory de minimis z fi nančních pro-
středků ze sázkové činnosti na rok 
2015 subjektu:

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

 na činnost společnosti - nákla-
dy na odměny hráčů dle hráčských 
smluv   

 a    s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o poskyt-
nutí dotace dle přílohy JID 
89474/2015/MMJ, č. j. MMJ/
OŠKT/791/2015. 

Usnesení č. 212/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e 

poskytnutí dotace z  Fondu pro 
opravy domů na obnovu vnějších 
povrchů nemovitostí a ostatních 
ploch poškozených sprejery v celko-
vé výši 9.750 Kč  těmto žadatelům:

Společenství vlastníků pro dům 
Březinova č.p. 4057/129, Jihlava 
4.690 Kč

Společenství vlastníků jedno-
tek obyt. domu Štefánikovo nám. 
1974/1, Ji  660 Kč 

Společenství vlastníků jednotek 
obyt. domu Mrštíkova 1176/1, 
Jihlava          4.400 Kč 

Usnesení č. 218/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s o u h l a s í

s poskytnutím neinvestičního pří-
spěvku z Pojistného fondu statutár-
ního města Jihlavy příspěvkové orga-
nizaci Dům dětí a mládeže Jihlava, 
Brněnská 29 ve výši 58.000 Kč dle 
zdůvodnění.

Usnesení č. 220/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

p o v o l u j e

prominutí odvodu za porušení 
rozpočtové kázně ve výši 15.005 
Kč a penále za prodlení s odvodem 
za porušení rozpočtové kázně ve 
výši 10.711 Kč církevní organiza-
ci Diecézní charita Brno, Oblastní 
charita Jihlava, Jakubské náměs-
tí 2, Jihlava, dle žádosti č.j. MMJ/
EO/3053/2015

Usnesení č. 221/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e 

Obecně závaznou vyhlášku č. 
3/2015, kterou se upravují pravi-
dla pro pohyb psů na veřejném pro-
stranství a vymezují prostory pro 

volné pobíhání psů dle upravené pří-
lohy č.j. MMJ/OŽP/4860/2015. 

Usnesení č. 260/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e 

aktualizovaný prováděcí dokument 
„Akční plán 2015“ ke Strategickému 
plánu rozvoje statutárního města 
Jihlavy do roku 2020 dle zdůvod-
nění a dle přílohy č. j. MMJ/OR-
M/1163/2015 JID: 88812/2015/
MMJ.

Usnesení č. 261/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

b e r e   n a   v ě d o m í

Analýzu zdravotního stavu oby-
vatel zdravého města JIHLAVA, II. 
část, 2014, MUDr. Miloslav Kodl, 
která aktualizuje Analýzu a vyhod-
nocení zdravotního stavu obyvatel 
města JIHLAVY z prosince 2010

a    s ch v a l u j e

aktualizaci Zdravotního plánu 
města Jihlavy tj. Zdravotní plán měs-
ta Jihlavy na roky 2015 – 2017, který 
představuje důležitou součást strate-
gické dokumentace města v oblasti 
podpory zdraví obyvatel.

Usnesení č. 262/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

b e r e   n a   v ě d o m í

Aktualizace Komunitního plánu 
sociálních služeb statutárního města 
Jihlavy.

PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek,
primátor města

Ing. Jaromír Kalina,
náměstek primátora

Zastupitelé podpořili mládežnický hokej
Usnesení z 6. zasedání zastupitelstva města, konaného 16. června

 V půli června nachystal festival Ma-
hler poslední komorní koncert letoš-
ního ročníku. 
 Vynikající mladý ansámbl Benda 
Quartet z Ostravy zahrál pro plnou 
gotickou síň krásný kvartetní reper-
toár Mozarta, Šostakoviče a Schu-
berta. Úvodem tradičně vystoupili 
talentovaní žáci - klavíristka Ludmi-
la Nosková, cellista Ondřej Molva 
(oba ZUŠ Jihlava) a houslistka Iveta 
Horáčková (ZUŠ Havlíčkův Brod). 
Nadšené publikum jim aplaudova-
lo za bravurní provedení Klavírního 
tria op. 49 F. M. Bartholdyho.  
 Benda Quartet předvedl skvělý 
hráčský kumšt s citem pro plastič-
nost ansámblového souzvuku. Na-

studováním Šostakovičova Smyčco-
vého kvartetu č. 8 hráči připomněli 
letošní výročí konce 2. světové vál-
ky. Dokonale vystihli poselství díla 
- drásavé momenty i pasáže smíření. 
Finální Schubertův kvartet ,,Smrt a 
dívka“ s patřičným výrazovým na-
pětím byl potvrzením virtuózního 
umění mladého souboru, který tak 
důstojně uzavřel letošní festivalové 
komorní večery.  -tz-

Vrcholy kvartetního umění uzavřely 
komorní část festivalu Mahler

BENDA QUARTET předvedl skvělý 
hráčský kumšt s citem pro plastičnost 
ansámblového souzvuku. 
  Foto: Jan Černo
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Občané Jihlavy se po dvou letech 
dočkali - jihlavští havíři  opět vyrazi-
li do ulic. Tentokrát počasí relativně 
přálo –několik přeháněk nemohlo 
zkazit dobrou náladu slavností.

Jihlavský havířský průvod letos 
představil i několik novinek. Tříden-
ní městský festival Jihlavské havíření 
od pátku do neděle zahrnul Jihlavský 
havířský průvod, Den Ježka a Kon-
cert bez hranic.

Na Masarykově náměstí i v ulicích 
se sešly stovky aktérů i diváků, do 
samotného průvodu se zapojilo 190 

dětí. Od tribuny se vydaly v pátek v 
podvečer a v neděli dopoledne uli-
cemi Benešovou, Palackého, Matky 
Boží, Věžní, Benešovou, Palackého a 
Matky Boží zpět. 

V čele průvodu kráčeli orchestr 
ZUŠ Tutt i a konšelé, v závěru hrála 
a zpívala Počátecká kapela. V neděli 
ráno potom havířci sešli od depozi-
táře kostýmů v ZŠ Křížová Úvozem 
ke kostelíku sv. Jana Křtitele. Tady se 
účastnili mše svaté a užili si celoden-
ní pouť, plnou zábavy a divadelních 
vystoupení. -lm-

Červnový víkend s jihlavskými havířky

Jihlava navázala na úspěšný animova-
ný fi lm O Ježkově, a uvedla jeho volné 
pokračování s jednoduchým názvem O 
jihlavském havíření, který popisuje his-
torii jihlavského havířského původu a 
dolování stříbra. 

Film natočily jihlavské výtvarnice Eva 
Bystrianská a Tereza Atanasčevová, 
hudbu nahrál jihlavský hudebník Matěj 
Kolář, slovem provází jihlavský rodák, 
herec Ondřej Vetchý. Film byl ofi ciál-
ně uveden o víkendu na úvod městské 
slavnosti Jihlavské havíření 2015.

Historie havířského průvodu a jihlav-
ského dolování je v originálně zpracova-
né animaci shrnuta na ploše šesti minut. 

Film mimo jiné připomíná dvě zásadní 
postavy průvodu v minulosti, a to mě-
dirytce, pedagoga a vlastivědného pra-
covníka Johanna Heinricha Marzyho 
(1722-1801), který průvod uspořádal 
v roce 1799, a fotografa a nadšence do 
historie Johanna Haupta (1849-1928), 
který na jeho nápad v roce 1890 navá-
zal. „Papírový fi lm“ vtipně ukazuje, kdo 
je vůdčí osobností havířského průvodu 
dnes. 

Film O jihlavském havíření je volně 
dostupný na www.youtube.com, pří-
padně je ke stáhnutí v různě velkém 
rozlišení na stránce ohavireni.jihlava.cz.
 -tz-

Jihlava má animovaný fi lm o 
historii havířského průvodu

Stránku připravil –lm-. Foto: Jiří Varhaník a Lubomír Maštera  

PÁTEČNÍ slavnosti zahájily výstřely z ručních dobových zbraní, orchestr ZUŠ 
Tutt i vyvedl městské konšely z radnice.

PRIMÁTORA  města Rudolfa Chloupka doprovázely na čele ptůvodu vlajkonoši 
na chůdách a následovali je městští radní.

JIHLAVSKÝM havířkům jako vždy kostýmy slušely a diváci to ocenili patřičnými 
ovacemi.

NE KA ŽDÝ z diváků viděl tak, jak by chtěl. Atmosféru pomáhala zachytit i vel-
koplošná obrazovka.

V NEDĚLI ráno havířci sešli Úvozem ke kostelíku sv. Jana Křtitele, kde proběhl 
mše svatá a následovalo pouťovní dění.

KONCERTEM BEZ HRA NIC pokračovaly slavnosti v sobotu odpoledne a večer 
na obou podiích na Masarykově náměstí.
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Tři stovky Jihlaváků se letos zapoji-
ly do kampaně Do práce na kole. Za 
měsíc květen aktivní účastníci na-
šlapali více než 56.000 km, většina 
z nich jezdí na kole do zaměstnání i 
nadále. 

V soutěži se porovnává najetá vzdá-
lenost nebo pravidelnost. 57 týmů a 
200 soutěžících překonalo požado-
vanou pravidelnost 66 %, v kategorii 
výkonnosti jednotlivců mezi muži 
najel první v pořadí více než 1.400 
km, první mezi ženami najela přes 
600 km. Vyhlášení výsledků a loso-
vání cen proběhlo v areálu koupaliště 
Vodní ráj. Město Jihlava je hlavním 
partnerem akce, město při vyhlášení 
zastupoval náměstek primátora pro 
dopravu Jaroslav Vymazal. 

„Prostřednictvím kampaně lze oslo-
vit všechny, kteří mají vůli změnit své 
dopravní chování a zlepšit životní 
prostředí v našem městě. S potěšením 
sledujeme, že takových lidí každým 
rokem obecně přibývá a účast v roč-
níku 2015 v Jihlavě překonala loňský 
rekord. Celkem se registrovalo v Jih-
lavě 310 lidí tvořících 90 týmů ze 40 
jihlavských podniků, fi rem, institucí, 
úřadů a škol,“ uvádí se ve vyhodno-
cení akce, v jejímž čele stojí sdruže-
ní Auto*Mat. Do loňského ročníku 

soutěže se v Jihlavě zapojilo 215 lidí 
z 62 týmů. 

Celkově se ve 24 účastnických 
městech do soutěže zapojilo 7.260 
účastníků, kteří na svých cestách do 
práce na kole v měsíci květnu ujeli 
celkem více než 1.400.000 km. Kdy-
by všichni tito zaměstnanci jeli sami 
do práce autem, vyprodukovali by 
tím zhruba 212 tun oxidu uhličité-
ho, 1 tunu oxidu uhelnatého, 49 kg 
prachových částic, které na sebe váží 
karcinogenní látky a kila dalších lá-
tek poškozující naše zdraví a životní 
prostředí.

Kampaň, letos už pátý ročník, or-
ganizuje na celonárodní úrovni ob-
čanské sdružení Auto*Mat. V Jihlavě 
je lokálním koordinátorem občan-
ské sdružení SLIBY – CHYBY, o. s., 
Jihlava je hlavním partnerem. Cílem 
kampaně a soutěže je motivovat ve-
řejnost k pravidelnému využití kola 
jako dopravního prostředku na krát-
ké a střední vzdálenosti.

Pozitivní efekty kampaně jsou ne-
jen podpora ekologické dopravy, 
zlepšování fyzické kondice a zdraví, 
ale i posilování komunitního života 
ve městě setkáváním lidí a šířením 
myšlenek udržitelného rozvoje ve 
městech. -tz-

Jihlaváci najezdili do práce
na kole 56 tisíc kilometrů

Úspěšná výprava judistů jihlav-
ského Sokola absolovovala silně 
obsazený Mezinárodní turnaj v 
holandském Venray.  Vzhledem  k 
velikosti turnaje a jeho kvalitnímu 
obsazení nebyly cíle sokolského 
výběru příliš vysoké. 

Ovšem jihlavští judisté se zahra-
ničních soupeřů nezalekli, přivez-
li domů tři cenné kovy a několik 
dalších umístění do pátého místa. 
Samotného turnaje se zúčastnilo 
1400 judistů z 33 států. -lm-

Judisté jihlavského Sokola 
reprezentovali

JUDISTÉ jihlavského SOKOLA úspěšně reprezentovali Jihlavu v holandském 
Venray. Foto: archiv MMJ

Fotbalisté FC Vysočina v pon-
dělí odjíždí na herní soustředě-
ní do Rakouska. Největší hvězdy 
ale ve výběru budou chybět. Už 
hrají jinde. 

 David Kratochvíl
 Jihlava 

Fotbalisté Jihlavy už za tři týdny 
vstoupí do nového ročníku Synot 
ligy. V prvním kole, které je stano-
veno na 24. až 26. července přivíta-
jí na domácím stadionu v jihlavské 
Jiráskově ulici pražskou Spartu.

V tuhle chvíli jsou v plné letní 
přípravě. Tento týden dokonču-
jí v domácích podmínkách sou-
středění, které zakončí v sobotu 4. 
července účastí na tradičním Per-
leťovém poháru v Žirovnici na Pel-
hřimovsku. Loni v létě podnik Vy-
sočina vyhrála. 

Letošního turnaje se účastní ještě 
pražská Slavie a nováček první ligy 
Zlín. Přijedou také od nové sezo-
ny druholigové České Budějovice, 
které budou od 12.30 hodin sou-
peřem FC Vysočina. Od 17 hodin 
pak nastoupí buď ve finále nebo v 
souboji o třetí místo. 

V pondělí 6. července odjede 
kádr, se kterým bude vesměs počí-
táno pro podzimní část Synot ligy, 
na herní soustředění do Rakouska, 
kde sehraje dvě přípravná střetnu-
tí proti týmům ze zahraničí. Jejich 
jména ale zatím nejsou potvrzená. 

Generálku na nový ročník Synot 
ligy, který začne o posledním čer-
vencovém víkendu obstará fotba-
listům FC Vysočina sobotní duel 
proti druholigovému Táborsku. Vy-
sočina poprvé otestuje zbrusu nový 
pažit na hlavní hrací ploše. Přesný 
čas utkání zatím ale ještě stanoven 
nebyl.

Vysočině se ale výsledkově zatím 
vůbec nedaří. Nejprve se Slovanem 

Bratislava prohrála 0:6 ve Žďáře, 
aby pak v Chotěboři znovu inkaso-
vala půltucet branek s Duklou Pra-
ha, s kterou padla taktéž vysoko 1:6. 
Chytla se až proti celku z I. A třídy 
Žebětínu, který porazila 9:2.

Kouč Luděk Klusáček po dvou 
debaklech začal volat po posilách. 
„Musíme se zamyslet nad doplněním 
kádru. Je vidět, že odchod některých 
hráčů z jarní sestavy je citelnější, než 
se čekalo. Někteří hráči budou muset 
hodně přidat,“ řekl po ostudné po-
rážce od pražské Dukly. 

Z jarní části sezony už totiž 
v týmu nepůsobí Sparťané Adam 
Jánoš s Matějem Hybšem, kte-
ří v Jihlavě byli na hostování. Do 
Plzně se na roční hostování s opcí 
vydal záložník Tomáš Kučera a do 
Spartaku Trnava šel na půlroční 
hostování s opcí ještě forvard Ha-
ris Harba, jehož by měl nahradit 
z Hradce přicházející Dvořák.

V týdnu vedení FC Vysočina na-
víc oznámilo i přestup záložníka 
Jana Klimenta do Stuttgartu. Hvěz-
da malého reprezentačního Eura 
podepsala s prvoligovým němec-
kým týmem smlouvu na čtyři roky. 

„Myslím, že jsme vybrali klub, který 
splnil nejen finanční představy Jihla-
vy, ale především Honzovi nabídnul 
vynikající podmínky pro jeho dal-
ší fotbalový růst v jedné z nejlepších 
fotbalových lig světa,“ řekl k dnešní-
mu přestupu Klimentův agent Da-
vid Nehoda ze zastupující agentu-
ry Nehoda Sport.  

Jednadvacetiletý  Kliment na sebe 
upozornil na probíhajícím EURU 
U21, kde  do sítě Srbska nastřílel 
hatt rick. V březnu 2012 si připsal 
první druholigový start za A-tým 
FC Vysočina, když zasáhl do utkání 
proti Čáslavi. 

V nejvyšší soutěži debutoval v 
únoru 2013 duelem proti Českým 

HERNÍ příprava se zatím pro fotbalisty FC Vysočina Jihlava (ve žlutém) nevyvíjí 
podle představ. Ve čtvrtek se po uzávěrce střetli s pražskou Slavií, předchozí duely 
proti prvoligovým soupeřům dopadly vždy špatně. Od bratislavského Slovanu (na 
snímku) inkasovali šest branek, stejně jako posléze od pražské Dukly.
 Foto: David Kratochvíl

Fotbalisté ladí formu zatím bez opor

Budějovicím. Na premiérovou ligo-
vou trefu si počkal do dubna téhož 
roku, když hlavou zajistil remízu 
proti Teplicím. V úvodní sezóně za-
sáhl do 9 duelů, k nimž na podzim 
2013 přidal dalších 6 startů. 

V zimě jej sportovní vedení FC 

Vysočina vyslalo na hostování do 
Banské Bystrice. Po svém návratu 
do Jihlavy získal stabilnější místo v 
prvoligovém kádru, když ve skon-
čeném ročníku 2014/15 nastoupil 
v 15 duelech a vstřelil dvě branky 
do sítě Ostravy a Liberce.
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Výstavy
do 18. 7. 
JINDŘICH ŠTREIT: BRÁNA 
NADĚJE
Fotografi e. 
Kostel Povýšení sv. Kříže

do 31. 7.  
MNOHO DRUHŮ DOBRODRU-
HŮ
Zveme Vás na výstavu grafi ky atelié-
ru Design a vizuální komunikace při 
Střední umělecko-průmyslové škole 
Jihlava-Helenín. Výstava je věnová-
na tématu tzv. dobrodružného ge-
nomu DRD 4-7R.
Café Etage, Masarykovo nám. 39 

do 8. 8.      
VISETI ZLATO!
Současný cirkus ve fotografi ích Voj-
těcha Brtnického. 
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

do 23. 8. 
JAKUB SCHIKA NEDER (1855-
1924) 
Známý český malíř přelomu devate-
náctého a dvacátého století proslul 
hlavně obrazy nostalgických praž-
ských zákoutí, která na výstavě ne-
budou chybět.
OGV, Masarykovo nám. 24

do 24. 8.  
BÁJEČNÉ VYNÁLEZY
Výstava prací žáků výtvarného obo-
ru Základní umělecké školy Jihlava.
Městská knihovna, Hluboká 1

do 30. 8.  
ZAŠLÁ SLÁVA JIHLAVSKÝCH 
PLOVÁREN – fotoalbum
Výstava provede po místech, kam se 
Jihlavané chodili nejen osvěžit.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

do 30. 8.  
Pavel Matuška: USMÍVÁNÍ                                                                         
Výstava prací karikaturisty, kreslíře, 
malíře a řezbáře představuje uměl-
covu tvorbu v oblasti výtvarného 
humoru. 
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

do 30. 8.  
NĚMEČTÍ ANTIFAŠISTÉ NA 
JIHLAVSKU 
70 let od vítězství nad fašismem v 2. 
světové válce připomene výstava do-
sud nezdokumentovanou činnost a 
většinou tragické osudy německých 
antifašistů na Jihlavsku. 
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

do 30. 8.  
VESNICE JE SVĚT 
Tématem výstavy je venkov v sou-
časném umění; shromáždí díla 

umělců, které spojuje komplexní a 
dlouhodobý zájem o zachycování 
venkovských prostředí a společen-
ství a které navíc v mnoha případech 
do tohoto prostředí také specifi cky 
zasahují nejrůznějšími tvůrčími in-
tervencemi.
OGV, Komenského 10

do 31. 8.  
BRÁNA PLNÁ PANENEK BAR-
BIE, AUTÍČEK, MOTOREK A 
3D MODELŮ Z PUZZLE 
Mezi panenkami se najdou i fi lmo-
vé a hudební hvězdy např. Johnny 
Depp jako kapitán Jack Sparrow, 
Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe, 
Lady Gaga, William a Catherine a 
další. Díky velkému počtu 3D mo-
delů z Puzzle, mají děti jedinečnou 
příležitost dozvědět se informace 
o významných světových stavbách. 
Připraven je zajímavý kvíz a nechy-
bí hrací koutek s Barbie domem, 
prostor pro autíčka a malování. 
Brána Matky Boží, Věžní 1 

do 13. 9.  
NÚDZOVÝ PROGRA M SPRA -
VOVANIA ODPADU 
Výstava představí díla čtyř mladých 
slovenských mediálních umělců 
(Beata Kolbašovská, Jakub Pišek, 
Richard Kitt a a Erik Sikora), kte-
ří ve své tvorbě tematizují odpad a 
jeho produkci; společný je jim ja-
zyk a estetika digitálních médií, vi-
deoartu, interaktivních instalací a 
internetového umění (netartu). 
OGV, Galerie Alternativa, budova 
Komenského 10

do 13. 9.  
PŘÍBĚH NEMOCNÉ DUŠE
Seznámení s historií péče o dušev-
ně nemocné.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

do 30. 9. 
MÝMA OČIMA
Výstava fotografi í Terezy Hawerlan-
dové.
Bez obav, Výtvarná dílna a prodejní 
galerie Denního a týdenního staci-
onáře Jihlava, Husova 16

červenec 
„ÚDĚL AFRICKÉ ŽENY“
Lenka Klicperová - výstava fotogra-
fi í. Na světě žije v extrémní chudobě 
zhruba miliarda lidí, přičemž více 
než polovina z nich jsou ženy. Prá-
vě ženy jsou ve většině rozvojových 
zemích těmi, kdo se stará o obživu, 
vzdělání a výchovu dětí. Navíc ženy 
jsou ty, které ve velké většině obdě-
lávají půdu, chodí pro vodu, sbírají 
dřevo, starají se o domácnost. 
Africká vesnice Matongo – Škola.

červenec 
STROMY ROKU

Výstava fotografi í je důležitou sou-
částí každoročně vyhlašované celo-
státní ankety Strom roku. Velkofor-
mátové snímky zachycují dvanáct 
fi nalistů ankety. Pořídili je během 
cesty za stromy a jejich navrhovateli 
profesionální fotografové Petr Fran-
cán a Lenka Grossmannová.
Zoo Jihlava, infocentrum (místnost 
za pokladnou).

červenec 
ZVINO VA AFRICA – prodej-
ní výstava originálních dřevěných 
soch ze Zimbabwe
Africká vesnice Matongo – areál.

červenec  
„OD PÓLU K PÓLU“
Výstava výrobků dětí v rámci kam-
paně Od pólu k pólu.
Zoo Jihlava, výstavní místnost.

3. 7. – 28. 8.  
Oldřich Smutný: LABUTĚ
Minigalerie Trifoil, grafi cké papíry, 
Husova 10

8. 7. – 23. 8.  
ŠÁRKA  RA DOVÁ: KONTRA S-
TY
Vernisáž 7. 7.  v 17 hodin.
Výstava akademické sochařky a 
keramičky narozené v Praze. Šár-
ka Radová používá kontrastních 
materiálů, z nichž vyniká zejména 
kombinace porcelánu a upravené 
papíroviny. V jejím díle je patrná in-
spirace lidským tělem a jeho přiro-
zeností. Často se nechá ovlivnit po-
ezií a civilizačně-environmentálním 
napětím. Její dílo nechává promlu-
vit materiál svou syrovostí. Nejvíce 
zřejmým výrazovým prostředkem 
její tvorby je grotesknost.
Dům Gustava Mahlera, Znojemská 
4

OZVĚNY MINULOSTI – DOTE-
KY KRÁSNA 
Stálá expozice Oblastní galerie Vy-
sočiny v Jihlavě  Expozice nabízí 
část z výběru těch nejlepších děl ze 
sbírky OGV v Jihlavě. Prezentová-
no je zde české umění od 19. sto-
letí až po současnost s odborným 
výkladem širšího kontextu a vývo-
je moderního českého výtvarného 
umění.
OGV, Masarykovo nám. 24

Městská knihovna

od 15. 6.    
S DOBROU KNIHOU JE TO 
JÍZDA 
Městská knihovna Jihlava ve spolu-
práci s Dopravním podnikem měs-
ta Jihlavy přináší cestujícím MHD 
novinku v podobě koše s knihami 
umístěného v trolejbusu č. 77, který 
střídavě cestuje po různých trolej-
busových linkách. Principem této 
kampaně je vnést „čtenářského du-
cha“ na další z veřejných míst města 
a zpříjemnit tak cestujícím čas strá-
vený v městské hromadné dopravě 
v Jihlavě. Přínosem je také netradič-
ní způsob propagace služeb městské 
knihovny a druhá šance pro knihy. 
Knihy si mohou cestující zapůjčit, 
ponechat či sami darovat jiné. Kni-
hy umístěné v koši jsou volně k dis-

pozici, nejsou součástí knihovního 
fondu Městské knihovny Jihlava a 
není tedy nutné je vracet.Koš ne-
slouží k vrácení knih zapůjčených v 
knihovně.

15. 7. 16.00
KDO SI HRA JE, NEZLOBÍ!
Turnaj v deskových hrách. Přihláš-
ky do 13. července. Pro děti od 8 
let.
Pobočka městské knihovny na Hor-
ním Kosově
8.7. - 28. 8. 2015 - změna provozní 
doby během prázdnin:

Otevírací doba MK po dobu 
prázdnin:

Hlavní budova - Hluboká 1 
oddělení pro dospělé, studovna a čí-
tárna, internetová studovna, dětské 
oddělení, studovna pro mládež, hu-
dební oddělení, zvuková knihovna

Pondělí 8.00 – 11.30  12.30 –18.00
Úterý zavřeno
Středa 8.00 – 11.30  12.30 –18.00
Čtvrtek 8.00 – 13.00
Pátek 8.00 – 11.30  12.30 –18.00

Pobočky - Bedřichov, Březinova a 
Horní Kosov mají normální oteví-
rací dobu. 

Uzavření poboček z důvodu dovole-
né:
Bedřichov - 27. 7. - 19. 8. 2015  
Březinova - 20. 7. - 14. 8. 2015
Horní Kosov - 20. 7. - 24. 7. 2015

Kluby

DIOD
Tyršova 12

30. 7.  19.30 
JAZZ PRO HOSPIC  
Jednotné vstupné 100 Kč. Zahraje 
Essex Youth Jazz Band. Výtěžek be-
nefi čního koncertu půjde na domácí 
hospicovou péči. 

Zacheus
  klub pro volný čas

Komenského 20 

30. 6. – 4. 7.  17.00 
HUSCAFÉ  and HUSTEA
Podvečerní kavárna a čajovna, denně 
17-21 hodin.
Čtení, přednášky, hudba, výstavky:
ÚT 30. 6. v 18 h - Čtení z Husových 
listů aj. překvapení
ST 1. 7. v 18 h - O jihlavském Huso-
vě pomníku
ČT 2. 7. v 18 h – Hudba a dobové 
písně. Pěvecký spolek Husquarna.
PÁ 3. 7. v 18 h – Výzdoba Husových 
sborů a protipožární ochrana.
SO 4. 7. v 18 h – Od Husa (přes 
Švejka) k Husákovi. Možná i huspe-
nina.

5. 7.  19.00 
EKUMENICKÁ VZPOMÍNKA 
V kostele sv. Kříže. 
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Family Point
 Palackého 26 

23. 7.  14.30 
REFLEXOLOGIE II 
Přednáška. Bc. Jana Nagyová ukáže, 
jak stimulací refl exních bodů posí-
lit imunitní systém, uvolnit tělo od 
stresů a nervozity.

VRAK BAR,
Nízkoprahový klub,
sídliště U Pivovaru 

1. 7. – 31. 8.   
LÉTO BEZ KORUNY S VRA KBA-
REM
Na prázdniny chystáme venkovní 
aktivity v terénu, který budou probí-
hat v parcích ve městě (hlavně park 
u zimáku) a na hřištích. Program je 
otevřený i pro vaše nápady... Cvičení 
venku, pikniky, hry, basket, fotbal, be-
sedy, koncerty, malování, ... hlavně se 
nenudit. 

7. 7.  18.00 
INGRESS – hodně jiná mobilní 
hra
Hrajete rádi počítačové nebo mobilní 
hry? Zveme Vás do parku u zimního 
stadionu, kde vám dva nejlepší hráči 
Ingressu v Jihlavě představí zcela uni-
kátní hru, která je spojená s reálným 
světem. Můžete nachodit tisíce kilo-
metrů, poznat nové přátelé a každý 
den bojovat o území svého města, hra 
se hraje po celém světě. 
Park u Zimáku.

8. 7.  13.00 
DEN PLNÝ FOTOGRA FIÍ (+ 
workshop s Petrem Zbrojkou)
Fotíte rádi? Nebo se necháváte rádi 
fotit? Zveme Vás na sraz fotografů! 
Pokud vlastníte zrcadlovku, tak se 
můžete zúčastnit Workshopu s Pet-
rem Zbrojkou, který vám poradí, jak 
strojek poladit ještě k lepším výsled-
kům (workshop je určen spíše pro 
amatéry a nadšence). 
Park u Zimáku.

9. 7.  15.00 
POSILOVÁNÍ SE ZUZKOU
Přijďte se protáhnout, zacvičit si a po-
znat nové techniky cvičení pro Vaše 
ztuhlé tělo s trenérkou Zuzkou. 
Park u Zimáku.

13. 7.  14.00 
PIKNIK
Park u Zimáku.

14. 7.  14.00 
BĚH/CHŮZE SE ZUZKOU
Park u Zimáku.

14. – 16. 7.   16.30 
REÁLNÁ SEBEOBRA NA (RBSD)
Park u Zimáku.

21. 7.  15.00 –17.00 
JÓGA SE ZUZKOU
Přijďte s námi odbourat stres, naučit 
se relaxovat a načerpat novou energii. 
Lekci povede trenérka Zuzka, která 
pracuje ve fi tku, takže budete pod od-
borným dohledem. Těšíme se na Vás!
Park u Zimáku.

22. 7.  14.00 
BIKE GAMES (Jihlava)

28. 7.  15.00 – 17.00 
POSILOVÁNÍ SE ZUZKOU
Přijďte se protáhnout, zacvičit si a po-
znat nové techniky cvičení pro Vaše 
ztuhlé tělo s trenérkou Zuzkou. 
Park u Zimáku.

29. 7.  14.00 
PARK GAMES
Park u Zimáku.

Hrad Roštejn
 
3. 7. – 25. 8.  21.30 
NOČNÍ PROHLÍDKY
Pravidelné noční prohlídky s hra-
běnkou Františkou Slavatovou, s 
duchy a strašidly každý pátek (nut-
ná rezervace vstupenek).

4. 7.  14.00 
STŘEDOVĚKÉ HRY NA ROŠ-
TEJNĚ
8. ročník tradiční historizující akce 
pro celou rodinu pořádaný Agentu-
rou Kašpaři.

4. 7.  20.30 
NOC NA KA RLŠTEJNĚ
Známý muzikál v podání Divadel-
ního souboru Karla Čapka a Skupi-
ny historie, divadla a tance a tance 
Hebrix z Třeště a hostující agentury 
Kašpaři.

12. 7.  14.00 
IYASA
Taneční a pěvecké vystoupení před-
vede v rámci svého evropského tur-
né folklorní skupina ze Zimbabwe.

19. 7.  17.00 
ČERT NA ZEMI aneb o čertech v 
nás a mezi námi
Národní báchorka J. K. Tyla v podá-
ní Divadelního souboru Stonařov.

25. – 31. 7.  10.00 
VÝTVARNÉ DÍLNY PRO 
VŠECHNY
Kreslení a tvoření z papíru i hlíny 
v podání Tei a Mary z Brna, každý 
den od 10 do 17 hodin.

Kino Dukla
Jana Masaryka 20 

1. - 5. 7., 18., 19., 22., 25., 26. a 
29. 7. a 2. 8.  (informace o časech 
a verzích na webu)
Mimoni
Animovaný, Komedie / USA / 
100min / 3D i 2D dabing / 3D za 
140,- (děti 120,-), ve 2D za 125,- 
(děti 100,-)
Zamysleli jste se někdy nad tím, 
proč vlastně ti žluťoučcí a k sežrání 
roztomilí Mimoni dobrovolně slou-
ží Gruovi, padouchovi s velkým P? 
Odpověď přináší animovaná kome-
die Mimoni! 
Režie: P. Coffi  n, K. Balda / Mluví: 
Ivana Chýlková, Jan Vondráček, Jiří 
Klem

29. 7. v 19.30
Dior a já
Dokument / Francie / 89min / titul-
ky / 100,- 
Francouzský dokumentární snímek 
Dior a já otevírá divákům dveře do 
mýty opředeného světa módního 
domu Christian Dior.
Režie: F. Tcheng

28. 7. v 19.30
Poutník - nejlepší příběh Paula 
Coelha
Životopisné drama / Brazílie, Špa-
nělsko / 112min / titulky / 110,- / 
12+
Paulo Coelho je jedním z nejznáměj-
ších a nejprodávanějších spisovate-
lů všech dob. Ale jeho mládí nebylo 
tak přímočaré a snadné, jako souhrn 
jeho spisovatelských úspěchů. Ne-
pochopený kluk a rebelující mladík 
se však změnil v muže, který jde za 
svým snem: stát se slavným a uzná-
vaným spisovatelem.
Režie: D. Augusto / Hrají: Júlio An-
drade, Ravel Andrade, Fabiana Gugli

2. - 4. 7. ve 20.00, 5. 7. v 19.30, 26. 
7. v 17.00
Méďa 2
Komedia / USA / 125min / PRE-
MIÉRA , titulky 3. a 4. 7., dabing 2., 
5. a 26. 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

3. 7. v 17.00 
Vincentův svět
Komedie / USA / 104min / titulky 
/ 110,- 
V dlouho očekávané fi lmové verzi 
cenami ověnčeného úspěšného se-
riálu kanálu HBO „Vincentův svět“ 
se opět sejdou herci z původního 
seriálu, v čele s Kevinem Connol-
lym, Adrianem Grenierem, Kevi-
nem Dillonem, Jerry Ferrarou a Je-
remym Pivenem.
Režie: D. Ellin / Hrají: Adrian Gre-
nier, Jeremy Piven, Kevin Connolly

3. a 26. 7. v 19.30
Odebrat z přátel
Horor / USA / 83min / titulky 
/110,- / 15+
Zesměšnit člověka uveřejněním 
jeho nelichotivé fotky či choulos-
tivého videa na internetu vás může 
stát život. To je v kostce příběh ho-
roru, který se jmenuje jako jedna 
nepopulární možnost na nejoblíbe-
nější sociální síti na světě.
Režie: L. Gabriadze / Hrají: Hea-
ther Sossaman, Matt hew Bohrer, 
Courtney Halverson

4. 7. v 15.00
Pírkovo dobrodružství
Animovaný, dobrodružný/ Francie 
/ 90min / dabing/ 90,-
Pírko je ptačí sirotek, který nevyni-
ká ani krásou peří ani sokolí sílou. 
Je hubený, opelichaný a žije sám v 
hnízdě, ze kterého ještě nikdy nevy-
letěl. Tak moc by chtěl táhnout do 
Afriky s hejnem ptačích kamarádů! 
Až se jednoho dne sebere veškerou 
odvahu a vydává se za dobrodruž-
stvím, na jehož konci leží vysněné 
africké zimoviště. 
Režie: Ch. De Vita / Mluví: Michal 
Holán, Petra Tišnovská, Bohdan 
Tůma

4. 7. v 17.00, 21. 7. v 19.30
Šílený Max: Zběsilá cesta
Akční, Sci-Fi / USA / 120min / ti-
tulky, 2D / 100,- / 15+
Režisér George Miller, duchovní 
otec legendární série „Šílený Max“, 
se v dalším pokračování vrací do 

světa bojovníka silnic Maxe Rocka-
tanskyho. Šílený Max, pronásledo-
vaný svou minulostí, je přesvědčen, 
že jediný způsob jak přežít, je vydat 
se na osamělou pouť.
Režie: G. Miller / Hrají: Charlize 
Th eron, Tom Hardy, Zoë Kravitz

4. 7. v 17.30, 26. 7. v 15.00, 1. 8. 
v 15.30
Sedmero krkavců
Pohádka / ČR, SR / 97min /100,-; 
od 26. 7. 90,-, 4. 7. BIO SENIOR 
Pohádkový příběh vychází z klasic-
ké pohádky Boženy Němcové „Sed-
mero krkavců“. Mladá dívka na sebe 
bere těžký úkol. Musí se pokusit za-
chránit své bratry a zbavit je prokle-
tí, které na ně uvrhla jejich matka. 
Je to příběh o odvaze, vytrvalosti, 
ale také o síle slova, pravdě a oprav-
dové lásce
Režie: A. Nellis / Hrají: Martha 
Issová, Sabina Remundová, Lukáš 
Příkazský, Václav Neužil ml., Zuza-
na Bydžovská

4. 7. v 19.30, 17. 7. v 17.30, 22. 7. 
ve 20.00
Temné kouty
Horor / Franice / 104min / titulky 
/120,-; od 17. 7. 110,- / 15+
Sedmiletá Libby Day jako jediná 
přežila brutální masakr své rodiny. 
Matka a sestry byly zavražděny bě-
hem rituálního satanského obřadu 
přímo před jejíma očima. Za straš-
livý zločin byl na základě Libbyina 
svědectví odsouzen na doživotí její 
bratr Ben. Minulost je minulostí… 
Dokud tě nedostihne - příběh začí-
ná o 30 let později.
Režie: G. Paquet-Brenner/ Hrají: 
Chloë Grace Moretz, Charlize Th e-
ron, Nicholas Hoult

5. 7. v 15.00
Ovečka Shaun ve fi lmu
Rodinný, animovaný / Velká Britá-
nie / 85min / dabing / 90,- 
Ovečka Shaun a další ovce přijdou s 
mazaným trikem, jak farmáře uspat. 
Skáčou stále dokolečka přes ohra-
du, farmář počítá, počítá a počítá 
své ovečky, až nakonec usne. Oveč-
ka Shaun nechtěně způsobí, že pan 
farmář opustí spící v karavanu svou 
farmu. Shaun, pastevecký pes Bit-
zer, a celé ovčí stádo se proto vydá-
vá na nebezpečnou cestu do velké-
ho města, aby přivedli svého pána 
zpět domů! 
Režie: Mark Burton

5. 7. v 17.00
Samba
Drama / Francie / 120min / titulky 
/ 70,- / 12+
Samba se do Francie přistěhoval 
před deseti lety ze Senegalu. Pracu-
je 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, Charlott e Ga-
insbourg, Tahar Rahim

5., 18., 20. a 26. 7., 2. 8. (informace 
o časech a verzích na webu)
Jurský svět
Dobrodružný / USA / 125min / 3D 
dabing i 2D dabing a titulky / 3D za 
130,-, 2D 120,- od 18. 7. 110,- 
Před dvaadvaceti lety tragicky skon-
čil sen excentrického milionáře Johna 
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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, kte-
ří s očima navrch hlavy sledují v akci 
desítky „vyhynulých“ živočichů. 
Režie: C. Trevorrow / Hrají: Chris 
Pratt , Bryce Dallas Howard, Ty 
Simpkins

5. a 21. 7. ve 20.00, 25. 7. v 17.00
Život je život
Komedie / ČR / 95min / 110,- od 
21. 7. 100,- / 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 na-
prostí exoti a mimoňové. A nejmladší 
dcera? Tak ta je zase milostně úspěš-
ná až moc. Je jí šestnáct, je těhotná a 
neví s kým.
Režie:  M. Cieslar / Hrají: Ondřej 
Vetchý, Simona Stašová, Tereza Vo-
říšková

17. a 19. 7. v 17.00
Daleko od hlučícího davu
Romantický, drama / USA / 119min 
/ titulky / 110,- / 12+
Bathsheba je krásná a také hodně své-
hlavá. A jako mnoho svobodomysl-
ných žen, to ani ona nemá lehké. Tím 
spíše, že žije ve viktoriánské Anglii 
druhé poloviny 19. století. Bathshe-
ba se v okamžiku, kdy po svém strýci 
zdědí usedlost v panství Wessex, pro-
mění z obyčejné venkovské dívky v 
nezávislou a cílevědomou statkářku. 
A to z ní dělá lákavou partii pro to, 
čemu se zatím snaží vyhnout - man-
želství. 
Režie: T. Vintenberg / Hrají: Carey 
Mulligan, Matt hias Schoenaerts, Tom 
Sturridge, Michael Sheen

17. a 24. 7. v 19.30, 18. a 19. 7., 4. 
8. ve 20.00, 25. a 31. 7. v 17.30 (in-
formace o verzích na webu)
Terminátor: Genisys
Akční sci-fi  thriller / USA / 126min / 
2D i 3D titulky / 2D 120,-, 3D 150,- 
/ 12+
Slavný režisér James Cameron po 
shlédnutí fi lmu prohlásil, že právě vi-
děl snímek, který může být právem 
považovaný za třetí díl, navazující 
na jeho dva Terminátory. Větší punc 
kvality než pochvalu od „otce zakla-
datele“ fi lm získat nemohl. Came-
ron to řekl i přesto, že si Terminator: 
Genisys s původním příběhem po-
hrává a dost zásadně mění pravidla 
hry. Kvalitní a originální příběh byl 
hlavním důvodem, proč se k jedné ze 
svých nejslavnějších rolí vrátil Arnold 
Schwarzenegger.
Režie: A. Tailor / Hrají: Arnold 
Schwarzenegger, Emilia Clarke, Jai 
Courtney, Jason Clarke 

17. a 26. 7. ve 20.00, 18., 19. a 24. 
7. v 17.30
Domácí péče
Lidská komedie / ČR / 92min / 
120,-
Obětavá zdravotní sestra Vlasta při 
své práci na jihomoravském venkově 
ošetřuje spoustu rázovitých místních 
pacientů. Když se však dozví, že sama 
potřebuje pomoc, musí ji začít hledat 
mimo prostředí, které zná. Díky dceři 

jednoho z pacientů začíná objevovat 
svět alternativního léčení a díky němu 
snad i sebe samu. To vše k velké ne-
libosti manžela Ladi, který na tyhle 
„hňupoviny“ nevěří. 
Režie: S. Horák / Hrají: Alena Mihu-
lová, Bolek Polívka, Tatiana Vilhel-
mová, Sára Venclovská, Zuzana Kró-
nerová

18. 7. ve 20.00
André Rieu: Maastrichtský koncert 
2015 – ŽIVĚ
Koncert / cca 180min včetně 15min 
pauzy / 250,- (senioři a studenti za 
200,-)
Přímý satelitní přenos koncertu. An-
dré Rieu známý širokému publiku 
jako Král valčíků se specializuje na 
takzvanou lehkou klasiku. Tradičně 
ho doprovodí známý Johann Strauss 
Orchestra spolu se soprány a tenory 
a dojde i na speciální hosty. Maast-
richtské koncerty jsou Andrého nej-
populárnější, a ten letošní by měl 
být navíc podle jeho vlastních slov 
tím největším a nejokázalejším. A vy 
můžete být u toho!!! Večerem pro-
vází moderátor, který bude přímo v 
průběhu koncertu zpovídat Andrého 
v zákulisí exkluzivně pro publikum v 
kinech. Komentáře jsou v angličtině a 
holandštině s anglickými titulky.

19. 7. a 4. 8. v 19.30, 23. 7. v 17.30
Andílek na nervy
Komedie / ČR / 105min/ 100,- / 
12+
Čtrnáctiletá fashion bloggerka Vikto-
rie si musí po smrti matky vybrat, zda 
žít v dětském domově nebo na malé 
vesnici s otcem, kterého nikdy nevi-
děla. Venkovské prostředí na ni zpo-
čátku působí jako zoo plné exotů, kte-
ří jsou sice zajímavou náplní pro její 
blog, ale žít se s nimi nedá. Její otec 
navíc úspěšně vzdoruje všem poku-
sům o převýchovu a raději se věnuje 
své praxi zvěrolékaře a poklidnému 
popíjení s kamarády.
Režie: J. Šajmovič / Hrají: Pavel Řez-
níček, Anna Kadeřávková, Petra Čer-
nocká

20. 7. v 19.30, 2. 8. v 17.00
Slow West
Western, road movie / V. Británie, 
N. Zéland / 84min / titulky / 80,- / 
15+
Šestnáctiletý Jay přicestoval ze Skot-
ska do amerického Colorada 19. 
století, aby pátral po ženě, kterou 
miluje. Evropskému zelenáčovi dělá 
společnost nájemný zabiják Silas, 
který souhlasil, že ho za úplatu na 
cestě ochrání. Divoký západ však 
není místo, kde by věci vycházely 
přesně podle plánu, a tak Jay zažije 
během svého putování celou řadu 
zvratů. Slow West je western ostrý 
jako sůl v ráně. 
Režie: J. Maclean / Hrají: Michael 
Fassbender, Kodi Smit-McPhee, Ca-
ren Pistoriusová, Ben Mendelsohn

22. 7. a 5. 8. v 19.30
V hlubinách
Th riller / Norsko / 106min / titulky 
/ 100,- / 15+
„Když se vaše největší dobrodruž-
ství promění ve vaši nejhorší noční 
můru.“ Na začátku 80. let se v Nor-
sku rozmohl doslova ropný boom. 
Pett er, profesionální potápěč, a jeho 
bratr Knut mají potřebnou disciplí-
nu, sílu a odvahu, aby se vydali na 
nejnebezpečnější misi na světě – na 
dno Severního moře. Avšak nenadá-

lá tragická nehoda vše změní. Pett er 
je vyslán na riskantní cestu, na kte-
ré ztrácí přehled o tom, kdo tahá za 
jeho nitky osudu a postupně zjišťu-
je, že tato mise je nad jeho síly a že v 
sázce je jeho život.    
Režie: E. Skjoldbjærg / Hrají: Aksel 
Hennie, Wes Bentley, Stephen Lang

23. 7. v 17.30, 25. 7. v 19.30
Bojovník
Drama, sportovní / USA / 120min / 
PREMIÉRA   / titulky / 120,- / 12+
Boxer Billy je na vrcholu své slávy, 
navzdory jeho úspěšné kariéře, ho 
manželka prosí, aby s boxem skon-
čil. Během jednoho večírku odchod 
oznámí. Vše se změní ve chvíli, kdy 
je jeho manželka neúmyslně zabi-
ta během potyčky s jiným boxerem. 
Billyho svět se hroutí, když mu soud 
odebere kvůli jeho nevyrovnané po-
vaze dceru z opatrovnictví, je jeho 
poslední nadějí návrat do světa boxu. 
Za pomoci trenéra se pokusí získat 
svoji dceru zpět… 
Režie: A. Fuqua  / Hrají:  Jake 
Gyllenhaal,  Rachel McAdams, 
Oona Laurence, Forest Whitaker

23., 24., 25. a 29. 7. ve 20.00, 2. 8. 
v 17.30
Papírová města
Romantický, drama / USA / PRE-
MIÉRA   / titulky / 110,- / 12+
Hlavní hrdina Quentin má od dět-
ství rád nespoutanou sousedku Mar-
go a je jejím tajným ctitelem. Jedné 
noci ho nečekaně vytáhne na podi-
vuhodnou trestnou výpravu namí-
řenou proti bývalému příteli. Jenže 
druhý den ráno jejich společné dob-
rodružství skončí. Margo ve škole 
chybí. Quentin začne pátrat a brzy si 
uvědomí, že Margo miluje záhady a 
také, že pro něj zanechala určité sto-
py a zašifrované vzkazy. Jak moc ji 
vlastně zná? A co jsou to ta papírová 
města, o kterých Margo mluvila? 
Režie: J. Schreier / Hrají:  Nat Wolff , 
Cara Delevingne, Austin Abrams, 
Halston Sage

24. 7. v 17.00
Dáma ve zlatém
Životopisný / USA / 110min / titul-
ky / 110,- / 12+
Pozoruhodný skutečný příběh ženy, 
která se rozhodla dosáhnout spra-
vedlnosti 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 Altman-
nová rozhodne získat zpět rodinný 
majetek, který jí byl zabaven nacisty.  
Režie: S. Curtis / Hrají: Jamie Dor-
nan, Dakota Johnson, Marcia Gay 
Harden

25. 7. v 15.00
Píseň moře
Pohádka, dětský, rodinný / Irsko /  
93min / dabing / 70,-
V bájné krajině starých Keltů žije na 
osamělém majáku otec s dcerou a 
synem. Život rodiny se obrátí vzhů-
ru nohama, když se ukáže, že dcer-
ka je poslední z tuleních víl. Jedině 
ona totiž může písní moře zachránit 
všechny pohádkové bytosti, které 
proměnila v kámen čarodějnice Ma-
cha.  
Režie: Tomm Moore

27. 7. v 19.30
Stále spolu
Dokument / ČR / 75min/ 80,- 

Petr a Simona spolu žijí dvacet pět 
let. Mají devět dětí, se kterými bydlí 
v maringotkách na šumavské louce – 
bez televize, počítače a tekoucí vody. 
Autoritativní Petr potomky vede ke 
svobodě a souznění s přírodou a zá-
roveň se je snaží chránit před škod-
livým vlivem konzumní společnosti. 
Do školy chodí děti jen na přezkou-
šení - vysokoškolsky vzdělání rodiče 
je učí doma. Rodinná soudržnost 
působí na první pohled idylicky. 
Film zkoumá, jaká je cena za svo-
bodný život stranou společnosti, a 
ptá se: existuje recept na ideální ro-
dinu? 
Režie: Eva Tomanová / Scénář: Eva 
Tomanová / Kamera: Petr Koblov-
ský, Jiří Krejčík ml., Michal Vojkův-
ka, Patrik Balonek

27. a 28. 7. ve 20.00
Bez kalhot XXL
 Komedie / USA / 115min / titulky 
/ 100,-
Děj fi lmu navazuje na první fi lm tři 
roky poté, kdy Mike ukončil svou vr-
cholnou kariéru striptéra a i zbývají-
cí členové striptérské skupiny Králo-
vé Tampy se chystají hodit ručník do 
ringu. Ale chtějí to udělat po svém: 
společně s legendární hlavní hvěz-
dou Magickým Mikem chtějí vstou-
pit do světel refl ektorů v posledním 
dech beroucím představení v Myrt-
le Beach a udělat tak tlustou čáru za 
minulostí.
Režie: G. Jacobs / Hrají: Adam Ro-
driguez, Andie MacDowell, Elizabe-
th Banks, Channing Tatum

30. 7. v 17.00
Vynález zkázy
Dobrodružný, fantasy, rodinný / ČR 
/ PREMIÉRA  / 78min / 70,-
Slavný fi lm Karla Zemana vznikl v 
roce 1958 na motivy románů Jule-
se Vernea a s použitím výtvarných 
předloh původních verneovských 
ilustrátorů Riona a Benneta. Kom-
binace kresleného a hraného fi lmu 
dosáhla zde neobyčejného sjedno-
cení díky detailně propracovanému 
výtvarnému pojetí, které začínalo u 
kreslených kulis a končilo u kostýmů 
a masek hereckých představitelů.
Režie: K. Zeman / Hrají: Arnošt Na-
vrátil, Lubor Tokoš, Miloslav Holub

Ve 3D 30. 7. v 17.30, ve 2D 1. 8. 
v 17.30 a 5. 8. ve 20.00
Ant-man
Akční, sci-fi  / USA / 117min / 2D 
i 3D dabing, 2D také titulky / 2D 
120,- (děti 100,-), 3D 155,- (děti 
135,-)
Bývalý zloděj Scott , vybavený pozo-
ruhodnou schopnosti zmenšit své 
fyzické rozměry, ale současně zná-
sobit svou sílu, se musí ujmout role 
hrdiny a pomoci svému mentorovi 
doktorovi Hankovi ochránit tajem-
ství, skrývající se v jeho úžasném 
obleku Ant-Mana, před zcela nový-
mi nebezpečími, která ho ohrožují. 
Pym a Lang jsou tváří v tvář zdánlivě 
nepřekonatelným překážkám nuce-
ni naplánovat a provést rafi novanou 
loupež, která zachrání celý svět.
Režie: P. Reed / Hrají: Paul Rudd, 
Michael Douglas, Michael Peña, 
Evangeline Lilly

30., 31. 7. a 3. 8. v 19.30
Iracionální muž
Mysteriózní/ Francie / PREMIÉRA  
/ 96min / titulky / 120,- 
Uznávaný profesor fi lozofi e Abe je 
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už víc než rok emocionálně na dně. 
Nemůže psát, nemůže dýchat, ne-
může si vzpomenout na smysl živo-
ta. Jeho jediným přítelem je alkohol. 
Abe přijíždí učit na fakultu do malé-
ho města. Brzy se zaplétá se dvěma 
ženami – s osamělou profesorkou 
Ritou a s jeho nejlepší studentkou 
Jill. Při jednom obědě vyslechnou 
Abe a Jill zvláštní konverzaci cizích 
lidí u vedlejšího stolu. Tento oka-
mžik Abea změní a on si začne plný-
mi doušky vychutnávat život. Tato 
změna spustí řetězec událostí, které 
ovlivní jeho, Ritu i Jill navždy.
Režie: W. Allen / Hrají: Emma Sto-
ne, Joaquin Phoenix, Parker Posey, 
Meredith Wagner

30., 31. 7. a 1., 2. a 3. 8. v 20.00
Mission: Impossible – Národ grá-
zlů
Akční thriller / USA / titulky / 
120,-, / 12+
Ethan Hunt je zvyklý vyrážet na 
mise, jejichž úspěšné splnění je ne-
možné a  jde znovu po krku těm nej-
větším grázlům současného světa. A 
jak je jeho dobrým zvykem, většinu 
krkolomných kaskadérských scén to-
čil Tom Cruise sám a bez dubléra, a 
tak budou diváci společně s hlavními 
hrdiny cestovat po celém světě, pro-
letí se Airbusem (zvenčí), sklouznou 
se po střeše vídeňské opery a zazávo-
dí si sporťákem na marocké dálnici.
Režie: Ch. McQuarie / Hrají: Tom 
Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg, 
Alec Baldwin

31. 7. a 1. 8. v 17.00
Věčně mladá
Romantický, drama / USA / 112min 
/ titulky / 120,- / 12+
Kdo z nás by nechtěl přestat stár-
nout? Ani ne třicetiletá Adaline ha-
varuje a stane se zázrak – nejen, že 
nehodu přežije, ale navíc už nikdy 
nezestárne ani o den. Věčné mládí 
se však záhy projeví jako překážka v 
běžném životě, bezmocně sleduje, 
jak její dcera stárne. Po letech osa-
mocení se objevuje Ellis, do kterého 
se zamiluje. Vše vypadá idylicky, než 
se Adaline setká s otcem přítele Wil-
liamem. Ten totiž v Adaline pozná 
dívku, kterou před lety miloval…
Režie: L. T. Krieger / Hrají: Blake 
Lively, Michiel Huisman, Harrison 
Ford, Ellen Burstyn

1. 8. v 19.30
Nenasytná Tiff any
Dobrodružně hororová komedie / 
ČR / 80min / 110,- / 15+
Pepa tráví většinu času vysedáváním 
po hospodách. Aby si vydělal na ži-
vobytí, vykrádá chaty a vše prodává 
v zastavárně. Při jednom ze svých 
lupičských výpadů je málem chycen 
při činu a během následného útěku 
náhodou objeví starou videokame-
ru. Ta skrývá záznam, který odhalu-
je cestu k netušenému pokladu. Brzy 
však pochopí, že aby ho získal celý, 
nebude muset podstoupit jen hodi-
ny kopání. Cena bude mnohonásob-
ně vyšší...
Režie: A. Fehu / Hrají: Leoš Noha, 
Jiří Panzner, P Jeer Van Eck, Petr 
Čtvrtníček, Jitka Pavlišová

>>> AKTUÁLNÍ PROGRA M 
SLEDUJTE NA WEBU KINA >>> 
ZMĚNA V PROGRA MU VYHRA -
ZENA / www.kinodukla.cz / www.
facebook.com/KinoDukla 
 

Koncerty

PROGRA M FESTIVALU 
VYSOČINA FEST

 6. - 11.7

6. 7. – 8. 7. 
VYSOČINA FEST – dopro-
vodný program na Masary-
kově náměstí

PONDĚLÍ 6. 7. 

17.00 – 18.00 
divadlo Kvelb – Český Kašpárek 
Kterak český Kašpárek se zvířátky 
principála zlého potrestal aneb Jak si 
vodník na fl ašinet zahrál a čert holou 
hlavu v kotli uvařil – v podání česko-
budějovického pouličního divadla, 

18.00 – 19.00 
vítězové soutěže VysočinaFest 
   
19.00 – 20.00 
divadlo Kvelb – Otesánek  
Rostoucí „udělané“ děťátko Otesá-
nek pojídá kromě všech možných 
věcí a bytostí také fyzikální veličiny 
a jiné nehmotnosti. Mizí v něm po-
stavy - loutky všech možných druhů, 
od marionet z domácího loutkového 
divadélka až po lidi. Zkrátka něco, co 
má obrovskou chuť.

20.00 – 20.30 
Zero Number One  
Jihlavská kapela fungující od roku 
2007. Tři členové (Mojše, Jiřina, 
Maci), dříve hrající v Tabletkách, se 
rozhodli založit skupinu, která bude 
vytvářet emocemi nabitou hudbu. 
Snahou přistupovat k tvorbě bez 
předsudků k hudebním stylům, do-
chází ke vzniku žánrově hůře zařa-
ditelné hudby, a proto můžete slyšet 
například vliv indie, folku, rapu, dan-
cu a dalších stylů.

20.30 – 21.30 
Vzhůru a níž   
Mladá jihlavská kapela hrající převáž-
ně autorskou tvorbu. V únoru letoš-
ního roku vydali debutovou desku 
společně s videoklipem.

ÚTERÝ 7. 7.

16.00 – 17.00 
Highlanders - Bluegrass z Vyso-
činy. 

17.00 – 17.30
divadlo Kvelb – Černá hodinka 
Chůdařský výlet mezi lidi v podo-
bě ztřeštěné rodinky, která se ocitla 
v neznámém městě. Rodina je hra-
vá, ihned se chytá podaného prstu. 
Neustále se musí starat o neukáz-
něného dědu, přerostlé nemluvně a 
promiskuitní matku. S muzikou, ve 
svátečním šatě, jde ulicemi, vytváří 
improvizované situace, neplechy a 
konfl ikty, vyvolává nepokoje a růz-
nice, zkrátka vychytaná partička po-
divné famílie.

17.30 – 18.30 
Metropolis Dream Th eater - Jih-
lavští rockeři v akci

18.30 – 19.00 
divadlo Kvelb – Černá hodinka - 
pokračování 

19.00 – 20.00 
vítězové soutěže VysočinaFest 
  
20.00 – 20.30 
divadlo Kvelb – Černá hodinka - 
pokračování 

20.30 – 21.30    
Skalingrad - Skalingrad, nebo také 
Skajana je ska kapela původem ze 
Žďáru nad Sázavou. Jedenáct hu-
debníků v obsazení zpěv, trubka, 
ságo, pozoun, bicí, kytara, baskyta-
ra, klávesy. 

STŘEDA 8. 7.

16.00 – 17.00 
Devět životů   
Sympatická mladá kapela z Luk nad 
Jihlavou preferuje autorskou tvor-
bu. 

17.00 – 17.30 
divadlo Kvelb – Uličnickej blázen 
Komedianti vyrazili do ulic a mezi 
lidi. Velké 4m loutky tančí, šašek na 
chůdách svádí počestné dámy, hra-
je muzika, někdo si tahá knedlíky z 
rukávu, aby s nimi žongloval, jiný si 
cpe trumpetu do nosu, tu a tam se 
mihne dřevěná postava. Co se týče 
kostýmů a masek – kejklíři, šašci, 
fantaskní individua, masky benátské 
noci, kolombína, pierot, podivné 
ryby, ptáci, lidi atd. 

17.30 – 18.30 
Madame Butt erfl y - čtyřčlenné le-
dečské kvarteto s ženským zpěvem. 
Naděje české kytarové scény hraje 
již od roku 2007. 

18.30 – 19.00 
divadlo Kvelb – Uličnickej blázen 
- pokračování 

19.00 – 20.00 
vítězové soutěže VysočinaFest 
 
20.00 – 20.30 
divadlo Kvelb – Uličnickej blázen 
– pokračování

21.00 – 22.00 
Funky Ship Třešť - devítičlenná 
kapela z Třeště, která hraje ve stylu 
funky, ale míchá do něj všechny své 
oblíbené styly.

8. 7.  20.00 
JESUS CHRIST SUPERSTAR
Open air muzikál. Městské divadlo 
Brno.
Předprodej: 350 Kč - při prokázání 
zakoupené vstupenky na Vysočina 
Fest 2015. Ostatní 400 Kč. Na mís-
tě: 500 Kč. 
Amfi teátr Jihlava. 

9. 7. – 11. 7. 
VYSOČINA FEST 2015
Multižánrový kulturní festi-
val.  Amfi teátr Jihlava. 

ČTVRTEK 9. 7. 2015

HLAVNÍ STAGE
15.30 - 16.00 
Autorské kapely 3. místo.
17.00 – 18.15 
ANNA K.
19.00 – 20.15 
V. DYK & B-SIDE BAND
21.00 – 22.15 
CHINASKI
23.00 – 00.00 

HORKÝŽE SLÍŽE

DRUHÁ STAGE
16.00 – 17.15 
LIKE IT
18.15 – 19.30 
DARA  ROLINS
20.30 – 21.45 
TOP DREAM COMPANY
22.45 – 00.00 
MOJA RECPÁTEK 

PÁTEK 10. 7. 2015 

HLAVNÍ STAGE
15.30 - 16.00 
Autorské kapely 2. místo.
17.00 – 18.15 
ANETA LANGEROVÁ
19.00 – 20.15 
ARA KA IN + LUCIE BÍLÁ
21.30 – 22.45 
WANASTOWI VJECY
23.45 – 01.00 
CECHOMOR

DRUHÁ STAGE
16.00 – 17.15 
PRA GO UNION + CHAMPION 
SOUND
18.00 – 19.15 
VISACÍ ZÁMEK
20.15 – 21.30 
XINDL X
22.45 – 00.00 
STROMBOLI

SOBOTA 11. 7. 2015

HLAVNÍ STAGE
14.15 - 14.45 
Autorské kapely 1. místo.1
5.15 – 16.30 JAROSLAV UHLÍŘ
17.15 – 18.30 
MANDRA GE
19.15 – 20.30 
MICHAL HRUZA
21.30 – 22.45 
NO NAME
23.45 – 01.00 
INÉ KA FE

DRUHÁ STAGE
16.00 – 17.15 
ONDŘEJ HAVELKA  A JEHO 
MELODY MAKERS
18.15 – 19.30 MNÁGA A ŽDORP
20.30 – 21.45 WOHNOUT
22.45 – 00.00 KONTRA FAKT

9. 7.  16.00 
ŠEUCOUSKÁ KA PELA
Promenádní koncert dechové hudby 
ze Skutče. Pořadatel: statutární měs-
to Jihlava a Karel Paštyka Agentura 
TIME. Na Masarykově náměstí.

16. 7.  16.00 
VENKOVSKÁ KA PELA
Promenádní koncert dechové hudby 
ze Žďáru nad Sázavou. Pořadatel: sta-
tutární město Jihlava a Karel Paštyka 
Agentura TIME. 
Na Masarykově náměstí.

17. 7.  13.00 
ČEŘÍNEKFEST 2015
8. ročník u Jurdy z Divokýho Billa na 
tý louce zelený. Tomáš Klus, Rybičky 
48, UDG, Imodium, Harlej, Marek 
Ztracený, Zakázaný Ovoce, Wabi Da-
něk, Hakmak, Filtr, Like-It a další.
Dětské dílny, bazén, aquazorbing,di-
vadla a další. Děti do 12 let zdarma.
Parkování a stanování zdarma. Ky-
vadlová doprava.Vstupenky: www.
ticketstream.czHutě – Cejle u Jihlavy 
– vrch Čeřínek, www.cerinekfest.cz
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21. 7.  19.00 
JAZZ & Swing do Jihlavy – TARA  
FUKI
Letní zahrádka kavárny Muzeum/klu-
bová scéna Radničního pivovaru. Tara 
Fuki je duo zpívajících violoncellistek, 
které tvoří Dorota Barová a Andrea 
Konstankiewicz-Nazir. Ve své hudbě 
i textech se nechaly inspirovat poeti-
kou nocí a snů. Protože „to, co se v nás 
odehrává v noci, je úplně jiné a mnoh-
dy i pravdivější než to, co vnímáme ve 
dne.“ 

23. 7.  16.00 
BOBRŮVANKA 
Promenádní koncert dechové hudby z 
Bobrůvky.
Pořadatel: statutární město Jihlava a 
Karel Paštyka Agentura TIME. 
Na Masarykově náměstí.

30. 7.  16.00 
JÁSALKA  BAND
Promenádní koncert dechové hudby z 
Nového Města na Moravě
Pořadatel: statutární město Jihlava a 
Karel Paštyka Agentura TIME
Na Masarykově náměstí.

Ostatní akce

1. 5. – 30. 9.   
DRA VCI NAD HLAVAMI V ZOO
Přijďte se podívat na krásu dravých 
ptáků a sov zblízka! Zajímavé vyprávě-
ní ze života dravců a sov včetně prak-
tických ukázek předvádějí každý den 
kromě pondělí manželé Školoudovi. 
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.Manželé Školoudovi se nevě-
nují pouze výcviku, ale i chovu vzác-
ných dravců. Celkem se jim podařilo 
již přes padesát odchovů! Mláďata pu-
tují buď zpět do volné přírody, nebo k 
dalším sokolníkům. 
Každý den kromě pondělí v 11.00 a 
v 15.00 v Zoo Jihlava.   

Červenec – srpen  
BLÍŽ, NEŽ JSTE ZVYKLÍ!
Oblíbená komentovaná krmení zvířat 
opět po celé letní prázdniny.
10.30 surikaty
11.30 žirafy
12.00 lamy
12.30 babirusy
13.00 medvědi
13.30 lemuři
14.00 tuleni
Zoo Jihlava
  
4. 7.  10.00 
PRÁZDNINY ZAČÍNAJÍ V ZOO
Přijďte do zoo přivítat prázdniny!           
Zoo Jihlava

5. 7.  10.00 
VÝBĚR Z KÁZÁNÍ MISTRA  JANA 
HUSA
Akce k výročí 600 let od upálení Mis-
tra Jana Husa. Připomeneme si posel-
ství, které je stále živé.
Bohoslužby v kostele sv. Ducha, Sme-
tanovy sady.

5. 7.  14.00 
SOŇA ČERVENÁ – ČÍM VŠÍM 
JSEM ŽILA
Doprovodná akce k festivalu Mahler 
2015. Výstava a koncert. Soňa Červe-
ná – zpěv a recitace Rodný dům Gus-
tava Mahlera Kaliště u Humpolce.
Odjezd autobusu z Jihlavy od hotelu 

Gustav Mahler ve 14 hodin.

5. 7.  18.00 
SLAVNOST SMÍŘENÍ
Ekumenické setkání při příležitosti 
600 let od smrti Mistra Jana Husa.
Kostel Povýšení sv. Kříže

5. 7.  18.00 
Ježkovy pohádkové neděle: VOD-
NICKÁ POHÁDKA 
Divadlo Romaneto – Praha.
Pořadatel: statutární město Jihlava a 
Karel Paštyka Agentura TIME. Parkán 
u Brány Matky Boží.

8. 7.  21.00 
LETNÍ KINO na náměstí: NA DI-
VOKÉ VLNĚ
Film natočený podle životního příbě-
hu Jaya Moriartyho (Jonny Weston), 
neuvěřitelně talentovaného surfaře, 
jehož styl dodnes obdivují tisíce fa-
noušků divokých vln. Letní zahrádka 
kavárny Muzeum. Vstupné zdarma, 
promítáme po setmění (cca 21:00 
hod.). 

9. 7. – 11. 7.  10.00 
KA VÁRNA POTMĚ
Světluščí Kavárna POTMĚ, ve které 
obsluhují nevidomí kavárníci. Návště-
vou zcela zatemnělého kavárenského 
autobusu přispějete 140 Kč Světlušce 
na pomoc nevidomým. Na památku 
vám zůstane hrneček s logem Světluš-
ky a svinovací metr, který symbolizuje 
expedici prakticky nevidomého horo-
lezce Jana Říhy na himálajskou osmiti-
sícovku Cho Oyu. Vezměte na palubu 
nevšední kavárny i děti, mohou si dát 
čaj či džus a vyzkoušet si malování po-
tmě. U kavárny bude také možné si ne-
chat zdarma změřit zrak. 
Otevřeno: 9. – 10. 7. Od 10 – 20 ho-
din, 11. 7. Od 10 – 18 hodin. Od 13 – 
14 hodin přestávka. 
Masarykovo náměstí.

11. 7.  16.30 
IYASA Vás roztančí 
Vystoupení originální umělecké sku-
piny ze Zimbabwe, tento rok s názvem 
Celebrate Afrika.  
Zoo Jihlava.

12. 7.  18.00 
Ježkovy pohádkové neděle: ČARO-
DĚJNICKÁ POHÁDKA 
Divadlo M – Praha.
Pořadatel: statutární město Jihlava a 
Karel Paštyka Agentura TIME. Parkán 
u Brány Matky Boží.

15. 7.  21.00 
LETNÍ KINO na náměstí: ČTYŘ-
LÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE
V půlce července si budete moci vy-
chutnat velké fi lmové dobrodružství 
Fifi nky, Myšpulína, Pindi a Bobíka. 
Letní zahrádka kavárny Muzeum. 
Vstupné zdarma, promítáme po se-
tmění (cca 21.00 hod.). 
  
17. 7.  8.00 
ČERVENCOVÝ JARMARK
Masarykovo náměstí.

19. 7.  18.00 
Ježkovy pohádkové neděle: O JEŽI-
BABÁKOVI 
Divadlo Josefa Dvořáka – Praha.
Pořadatel: statutární město Jihlava a 
Karel Paštyka Agentura TIME. Parkán 
u Brány Matky Boží.

19. 7. od 10 do 14 hodin
FESTIVÁLEK U PIRÁTA 2. ROČ-
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NÍK - DEN PRO DĚTI
Vystoupení Divadla Ježek s písnič-
kami, dětská diskotéka, malování na 
obličej, živý kůň s možností projížď-
ky, soutěže o ceny, slavnostní otevře-
ní malého dětského hřiště, kouzelník. 
Vstup zdarma.
Krčma U piráta na Březinkách, Stavba-
řů 41, Jihlava (za bývalým Hotelem)

22. 7.  21.00 
LETNÍ KINO na náměstí: BÍLÝ 
BŮH
Strhující nadčasový snímek o vztahu 
lidské a psí rasy. Vezměte svoje čtyřno-
hé miláčky do kina – vyhlašujeme „dog 
free“ promítání! Letní zahrádka kavár-
ny Muzeum. Vstupné zdarma, promí-
táme po setmění (cca 21.00 hod.). 
  
26. 7. 18.00 
Ježkovy pohádkové neděle: JAK NA 
OBRA 
Divadýlko z pytlíčku – Praha.
Pořadatel: statutární město Jihlava a 
Karel Paštyka Agentura TIME. Parkán 
u Brány Matky Boží 

29. 7.  21.00 
LETNÍ KINO na náměstí: MĚSÍC 
NAD ŘEKOU
Fráňa Šrámek poskytl námět k nostal-
gickému ohlédnutí dávných spolužá-
ků na jednom abiturientském sjezdu, 
kteří zjišťují, jak jim život neplodně 
proklouzl mezi prsty. Netřeba před-
stavovat krásnou českou klasiku! Letní 
zahrádka kavárny Muzeum. Vstupné 
zdarma, promítáme po setmění (cca 
21.00 hod.). 

Sport

3. 7.   
KŘÍŽEM KRÁŽEM VYSOČINOU 
NA KOLE
Máte rádi pohyb a jezdíte na kole? 
Chcete poznat krásy Vysočiny? Pak 
právě pro vás připravuje příspěvko-
vá organizace Vysočina Tourism již 
osmý ročník vícedenního putování na 
kolech. Registrace v dopol. hodinách 
na Masarykově náměstí. Trasa: Jihlava 
– Kostelec – Nový Rychnov – Horní 
Cerekev – Batelov – Třešť (58,7 km). 
Další trasy a informace: www.vysoci-
nounakole.cz

4. 7. a 24. 7.  14.00 
BEZPEČNĚ NA CYKLOSTEZCE  
Preventivní akce zaměřená na cyklisty 
a in-line bruslaře. Nechte si zkontro-
lovat stav vašeho kola. Připomeňte si 
pravidla silničního provozu. V malém 
testu můžete získat zajímavé odměny.
Čas konání: 14.00 – 18.00 hodin. 
Pořádá Městská policie Jihlava.
4. 7. Staré Hory, restaurace Starka. 
24.7. Luka nad Jihlavou.

4. – 5. 7.   
WATER PARA DISE CUP 2015
Populární beachvolejbalový víkend s 
aft erparty na „pláži“.
Vodní ráj

11. 7.   
ČESKÝ POHÁR JUNIOŘI
Plážový volejbal v rámci Beachvolejba-
lového léta na Vodním ráji.

13. 7. a 15. 7.  13.45 
Sportovní akce v rámci projektu – 
SPORT NÁS SPOJUJE A MOTI-
VUJE Nemáte-li o prázdninách co dě-
lat, přijďte sportovně oblečeni, doneste 
si míč, či fl orbalku a zasportujte si s 
námi. Zdarma. Akce je určená dětem 
od 9 let, mládeži do 14 let a v případě 
zájmu i jejich rodičům.  Sportovní hala 
SK Jihlava (Modeta), Okružní 2.

18. 7.   
FC VYSOČINA JIHLAVA – FC Tá-
borsko           
Letní příprava 2015,
www.fcvysocina. cz
Hraje se na fotbalovém stadionu na ul. 
Jiráskova v Jihlavě

24. – 26. 7.   
BEACHVOLEJBALOVÝ KEMP
Plážový volejbal v rámci Beachvolejba-
lového léta na Vodním ráji. 

25. 7. – 2. 8.    
ISS International sports school je 
projekt, jenž navazuje na IIHS (mezi-
národní hokejová škola) a je rozšířen 
o IFS (mezinárodní fl orbalová škola). 
Fanoušci mohou navštívit některý ze 
zápasů výběru českých a fi nských hrá-
čů, kteří se mezi sebou promíchají a 
utvoří namíchaná mezinárodní muž-
stva. Rozpis zápasu bude zveřejněn na 
webu hcdukla.cz
Horácký zimní stadion.

30. 7.  18.00 
HC DUKLA JIHLAVA – Francie
Přípravný zápas 2015.
Horácký zimní stadion

Turistika

18. 7.  6.00 
BEDŘICHOVSKÁ 50
IVV, PĚŠÍ, CYKLO.
Trasy: pěší 15 – 50 km, cyklo 30 – 100 
km. 
Start: 6.00 hodin TJ Sokol sportovní 
hala, Sokolovská 122c, Jihlava. Pořada-
tel: KČT Bedřichov Jihlava, www.kct-
bedrichovjihlava.estranky.cz

Změna programu vyhrazena!
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