
září

Výstava Města s dobrou adresou 
pátek 4. září v 9.30 hodin

Park Gustava Mahlera - zahájení

Den otevřených dveří památek a
Den zemědělců, potravinářů a 

venkova 
Kraje Vysočina – Dožínky.

sobota 5. září 
(Program na str. 22, 23).

Setkání s občany
Kulatý stůl k MHD

pátek 16. září v 16 hodin v DIODu
(Více na str. 2).

Evropský týden mobility
16. – 22. září 

(Program na str. 20).

Zářijová schůze
městského zastupitelstva

ve velké místnosti magistrátu
ve čtvrtek 22. září od 13 hodin.

Přestavba budovy Domu dětí a mlá-
deže v Brněnské ulici č. 46 je hotová. 
Od začátku nového školního roku 
opět začne poskytovat svoje služby v 
novém kabátě a v nově vybudovaných 
prostorách.

Při rozsáhlé rekonstrukci vznikla ná-
stavba jednoho podlaží s učebnami 
a výtvarným ateliérem, směrem do 
zahrady vyrostla nová přístavba s ta-
nečním sálem. Budova je zateplena a 
získala bezbariérový přístup, má kom-
pletně nové elektroinstalace a rozvody 
vody a tepla, v souladu s předpisy je 
objekt opatřen také únikovou cestou, 
řešenou venkovním točitým schodiš-
těm. 

„Rekonstrukce zvýšila kapacitu objek-
tu, výrazně se zlepšil technický stav budo-
vy a podmínky pro návštěvníky kroužků. 
Vybavení a podmínky pro činnost se zvý-

šily na úplně jinou úroveň,“ může před-
stavit dokončené dílo primátor Rudolf 
Chloupek.

Na první pohled budova zásadní re-
konstrukci nepotřebovala, skutečnost 
ale byla jiná. Budova je z padesátých 
let, sociální zařízení, sítě, kanalizace, to 
vše bylo na pokraji životnosti, celkově 
byl objekt ve velmi špatném stavu.

Budova stojící v městské památkové 
rezervaci byla ve své době architekto-
nicky řešena k sídlišti Březinky, tedy k 
panelové zástavbě. Vadu na kráse re-
konstrukce částečně napravila, budo-
va dostala klasickou valbovou střechu. 
Půdní vestavba se bude využívat jako 
hudební sál, výtvarná dílna a jazyková 
učebna. Dále vznikl zookoutek, elek-
trodílna, počítačová místnost a malý 
univerzální taneční sál, využitelný i pro 
divadelní aktivity. 

Dům dětí a mládeže v Jihlavě od roku 
2012 zřizuje město, kdy jej převzalo od 
Kraje Vysočina. „Pokud by město dům 
nepřevzalo, kraj by jej tehdy zrušil bez 
náhrady. Pro městský rozpočet to zname-
ná výdaje, ale myslíme si, že by ve městě 
toto zařízení nemělo chybět,“ řekl už v 
minulosti Rudolf Chloupek. 

Zájmové kroužky v Domě dětí a mlá-
deže navštěvuje kolem tisícovky dětí. 
Jihlava je zřizovatelem organizace, pro-
voz ročně dotuje přibližně jedním mi-
lionem korun.

Celkové náklady projektu jsou bez-
mála 32 milionů korun, městu se na 
akci podařilo získat dotaci z Regionál-
ního operačního programu NUTS 2 
Jihovýchod, ve výši 85 procent způ-
sobilých výdajů. Akce začala v únoru 
2014, dokončena byla v červenci 2015.
 -tz-

Jihlavský Dům dětí a mládeže
po rekonstrukci celý v novém

ŘEDITEL Domova dětí a mládeže v Jihlavě Vilibald Prokop neskrýval spokojenost s „novou tváří“ budovy, sloužící jihlavským dětem. Foto: Jiří Varhaník



Diskuze občanů v DIODu, vedení 
města a Dopravního podniku Jihla-
vy nad výsledky jarního průzkumu 
MHD, zahájí 16. září v 16 hodin celý 
týden věnovaný mobilitě. 

 Mobilita ve městě je stále disku-
tovanější téma, které se týká všech. 
Každý se potřebuje přepravovat na 
různá místa v různé vzdálenosti, a 
záleží jen na tom, jaký způsob dopra-
vy zvolí. MHD je jednou z alternativ 
pro občany žijící v Jihlavě a blízkém 
okolí. Oproti venkovskému prosto-
ru, kde není tak hustá síť veřejné do-
pravy, nabízí MHD snadný a poho-
dlný způsob každému. 

Jak občané Jihlavy tento způsob 
dopravy hodnotili, představí v rámci 
kulatého stolu zástupci města. Jaké 
jsou plány s MHD do budoucna, 
budou moci účastníci kulatého sto-
lu navrhovat a debatovat s vedením 
města a ředitelem DP města Jihlavy.

Akce pořádané v rámci Evropského 
týdne mobility jsou v duchu mott a 
pro rok 2015: „Vyber. Změň. Zkom-
binuj.“ Program zahrnující nejrůzněj-
ší způsoby pohybu po městě, přes te-
matické procházky, cyklojízdu, jízdu 
na segwayích, koloběžkách, skejtech 
apod., až po kolečková křesla a chůzi 
„naslepo“, naleznete v Novinách jih-
lavské radnice, na městském webu či 

facebooku.
Závěr týdne mobility bude opět 

ve znamení MHD. V úterý 22. září 
bude po celý den jezdit MHD na 
všech linkách ZDARMA.

 Soňa Krátká, 
 koordinátorka Projektu Zdravé 
 město a místní Agenda 21
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Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Přestěhováno v místě:

85
46

131
85
53

138

0
7

26
137

Město Jihlava má k 31. 7. 2015
přihlášeno k trvalému pobytu 
50.601 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel

v měsíci červenci 2015

Kulatý stůl k Městské
hromadné dopravě

Nových sto míst je k dispozici v jih-
lavských mateřských školkách. Do 
nového školního roku Jihlava otevře-
la v areálu ZŠ Nad Plovárnou novou 
mateřskou školu.

„V areálu základní školy nad školní jí-
delnou vyrostla jednopodlažní nadstav-
ba se čtyřmi samostatnými odděleními 
včetně šaten, umýváren, toalet, příprav-
nou pro výdej jídla a zázemím pro per-
sonál. Budovy jsou zatepleny,“ předsta-
vil dokončený projekt s celkovými 
náklady 37 milionů korun primátor 
města Rudolf Chloupek. 

Součástí projektu je také vybudová-
ní nového dětského hřiště, určeného 
pro venkovní aktivity dětí z mateřské 
školy, včetně oplocení, a dále také re-
konstrukce víceúčelového sportov-
ního hřiště pro žáky základní školy a 
veřejnost. 

Nová školka není zahrnuta pod jed-
nu značku Mozaika, která sdružuje se-
dmnáct mateřinek v Jihlavě, ale vznikl 
nový subjekt, s názvem Základní ško-
la a mateřská škola Jihlava, Nad Plo-
várnou 5. 

Jihlava v uplynulých letech navýšila 
nákladem jednoho sta milionů korun 
kapacity mateřských škol o asi 250 
míst. „Důležité byly podněty z anket a 
našich setkání s veřejností, díky kterým 
se lépe dařilo prosazovat i náš zájem 
zvyšovat kapacity mateřinek,“ podotkl 
Rudolf Chloupek. 

Město Jihlava zřizuje tři mateř-
ské školy – MŠ Mozaika, MŠ a SPC 
Demlova, a nově ZŠ a MŠ Nad Plo-

Jihlava vybudovala dalších 100 míst 
v mateřské škole Nad Plovárnou

Rozpočet projektu

 Stavební práce 23.725 mil. Kč 
(MŠ Nad Plovárnou)
11.574 mil. Kč (zateplení ZŠ Nad 
Plovárnou)

 Projektové práce + autorský dozor 
1.050 mil. Kč (MŠ Nad Plovárnou)
363 tis. Kč (zateplení ZŠ Nad Plo-
várnou)

 Technický dozor  299 tis. Kč
 BOZP 60 tis. Kč
 Dotace 19.109 mil. Kč (MŠ Nad 

Plovárnou)
7.665 mil. Kč (zateplení ZŠ Nad Plo-
várnou)

 Celkové náklady (MŠ Nad Plovár-
nou) 24.955 mil. Kč
Celkové náklady (MŠ zateplení ZŠ 
Nad Plovárnou) 12.116 mil. Kč
Celkové náklady projektu 37.071 
mil. Kč

várnou, s celkovou kapacitou 1.838 
míst. V novém školním roce všechny 
jihlavské děti od tří let věku dostaly 
místo v mateřské škole. Vyplývá to z 
výsledků zápisů, které proběhly začát-
kem dubna.

Jihlava získala na školku dotaci z 

ROP Jihovýchod, ve výši 85 procent 
způsobilých výdajů. Nejnižší cenu ve 
výběrovém řízení nabídla společnost 
Podzimek a synové, s.r.o. První etapa 
– zřízení mateřské školy, vybudování 
dětského hřiště a rekonstrukce víceú-
čelového hřiště, je spolufi nancována z 

Regionálního operačního programu 
Jihovýchod. EU na projekt přispěje 
celkem 85% uznatelných nákladů pro-
jektu. Druhá etapa – zateplení základ-
ní školy, je spolufi nancována z Ope-
račního programu Životní prostředí, 
kde celková výše dotace dosahuje 90 
% způsobilých nákladů projektu.

Stavební práce na projektu byly 
zahájeny 12. června 2014 předáním 
staveniště zhotoviteli díla, kolaudace 
dokončeného díla proběhla 15. červ-
na 2015.  -tz-

V srpnu začala obnova a doplně-
ní vodorovných dopravních značek 
na cyklostezkách. Piktogramy pro 
chodce a kola jsou na cyklostezkách 
hlavně proto, aby účastníky navedly 
na správnou stranu stezky, připo-
mněly jim, kam v provozu patří. 

Pravidla pohybu na cyklostezce 
jsou založena především na ohledu-
plnosti a respektu. Chodec, cyklista 
nebo bruslař si musí uvědomit, že 
všichni mají stejné právo pohybovat 
se po takto označené stezce. 

Co jsou vlastně vodorovné do-

pravní značky? Přesná defi nice je 
uvedena v zákoně o silničním pro-
vozu: „Vodorovné dopravní znač-
ky se užívají samostatně nebo ve 
spojení se svislými dopravními 
značkami, popřípadě s dopravní-
mi zařízeními, jejichž význam zdů-
razňují nebo zpřesňují. Vodorovné 
dopravní značky jsou vyznačeny 
barvou nebo jiným srozumitelným 
způsobem; přechodná změna míst-
ní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích je vyznačena žlutou 
nebo oranžovou barvou.“ -tz-

Vodorovné dopravní značky 
na cyklostezkách

DOPRA VNÍ značky na cyklostezkách v Jihlavě mají připomínat správnou stranu 
stezky pro chodce i cyklisty.  Foto: archiv MMJ

Ještě před necelým rokem se v areálu ZŠ Nad Plovárnou pohybovali především ře-
meslníci a těžká technika. Nyní je vybudováno nové zázemí mateřinky pro sto dětí. 
 Foto: archiv MMJ
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Víte, že…
…i vaše stará cédéčka a podob-

né disky se dají třídit a znovu 
využít? S nástupem nových tech-
nologií pro ukládání dat a nový-
mi formáty hudby a jejích pře-
hrávačů se z donedávna masivně 
využívaných disků stal takřka 
bezcenný artikl a mnohde začaly 

dříve oblíbené stohy a „salámy“ 
stříbrných disků překážet.  

CD a DVD disky jsou vyrobe-
ny z polykarbonátu, na jehož po-
vrchu je tenká vrstva kovu, např. 
hliníku, zlata či titanu. Pokud se 
disky dostanou na skládku, mohou 

se z nich tyto kovy uvolňovat do 
půdy, což je samozřejmě z hlediska 
ochrany životního prostředí nežá-
doucí. Proto by neměly být vhazo-
vány do směsného komunálního 
odpadu.

Jak s nimi tedy naložit? CD nebo 

DVD je možné odevzdat ve sběr-
ných dvorech v Jihlavě, kde budou 
uloženy do klecí na drobné elektro. 
Následně se drtí a putují k novému 
materiálnímu využití. Disky se do 
klecí na drobné elektro odkládají 
bez plastového obalu, ten patří do 
žlutého kontejneru. -tz-

Rovněž krajské město zazname-
nalo od začátku roku 2015 pokusy 
o krádeže odpadů a vysloužilých 
elektrozařízení. Nenechavci zkou-
šeli ukrást materiál ze sběrného 
dvora v ulici Brtnické v Jihlavě. 
Proto Služby města Jihlavy (SMJ) 
nejen z tohoto důvodu postupně 
přikročily k maximálnímu zabez-
pečení majetku. 

„Na buňku obsluhy bylo nutné ne-
chat vyrobit mříže. Montáž mříží na 
okna a dveře buňky stála 17 tisíc ko-
run. Dalším opatřením byla instalace 
kamerového systému s nočním vidě-
ním a záznamovým zařízením. Sou-
stava tří kamer monitoruje 24 hodin 
dění na sběrném dvoře a uchovává 
záznam po dobu sedmi dnů. Ná-
klady na realizaci projektu dosáhly 
103.761 Kč. Na financování se opět 
podílel Fond ASEKOL, který přispěl 
částkou 40.000 Kč,“ řekl mluvčí 
SMJ Martin Málek. 

Již v červenci roku 2011 SMJ 

takto řešily zabezpečení sběrného 
dvora v ulici Rantířovská. „V tomto 
sběrném dvoře nám docházelo k vy-
krádání odpadů  i vysloužilého elek-
trozařízení. Ke krádežím docházelo 
i mimo provozní dobu. Zloději na-
příklad z ukradených lednic otrhali 
všechny plechy, které potom odvez-
li do sběrny. Znehodnocené lednice 
následně končily pohozené různě po 
okolí. Dopadem těchto krádeží byl i 
vznik černých skládek. 

Museli jsme tenkrát zabezpečit 
buňku obsluhy za 20.000 Kč a po-
řídit uzamykatelný velkoobjemo-
vý kontejner na elektrozařízení za 
45.000 Kč. Cílem zlodějů byly i ode-
vzdané kovy, takže jsme na stávající 
oplocení umístili ostnatý drát. Dále 
jsme nechali nainstalovat kamerový 
systém za 114.155 Kč. Již tehdy se 
na spolufinancování výrazně podílel 
Fond ASEKOL, který přispěl část-
kou 70.000 Kč,“ doplnil Málek.
 -lm-

Kamera hlídá další sběrný dvůr

V Palackého ulici (za Snahou) jsou 
nové podzemní kontejnery na tříděný 
odpad. Další kontejnery se budou pod 
povrch země umisťovat na rohu ulic 
Bezručova a Jana Masaryka. 

„Kontejnery zabudované v zemi šetří 
místo a nenarušují vzhled městské pa-
mátkové rezervace. Na ulicích Bezručova 
a Jana Masaryka, díky umístění kontej-
nerů do země, budou mít také řidiči pře-
hlednější vjezd do křižovatky,“ uvedl pri-
mátor města Rudolf Chloupek. 

Nové podzemní kontejnery na papír 
a plast mají obsah 4.000 l, na sklo bude 
jeden dělený kontejner - na barevné a 
bílé sklo, o celkovém obsahu 3000 l, ve 
zmiňovaných lokalitách nahradí nádo-

by na 1.100 l.   
Předpokládaný vývoz bude u papíru 

a plastu jednou  týdně a u skla jednou 
měsíčně, ale uvidíme, jak budou obča-
né  pilní v odevzdávání tříděného od-
padu. První podzemní kontejnery na 
tříděný odpad nechalo město zabudo-
vat už před několika lety na Masaryko-
vě náměstí, poblíž budovy obchodní-
ho domu. 

Radnice za nová dvě podzemní sta-
noviště zaplatí bezmála dva miliony 
korun, dodavatelem je z výběrového 
řízení společnost Služby města Jihlavy. 
Termín dokončení prací je stanoven 
na 4. 9. 2015. -tz- 

Nové podzemní kontejnery
na tříděný odpad

Přinést nepotřebný elektrospotře-
bič, přiložit ruku k dílu, pomoci zbavit 
Česko elektroodpadu, prospět recykla-
cí životnímu prostředí, ušetřit primární 
suroviny, zanechat svůj otisk na stěně 
recyklace a získat odměnu, bude moci 
během září každý, kdo se zúčastní ně-
které ze zastávek tradičního Železné-
ho týdne, pořádaného magistrátem 
města a kolektivním systémem ELEK-
TROWIN, který slaví 10. výročí.

Už v úterý 15. září zavítá ELEK-
TROWIN do Jihlavy. Na Masaryko-
vo náměstí můžete od 9 do 17 hodin 
přinést spotřebič, za který vás odmění, 
zanechat otisk na stěně recyklace, užít 
si spoustu zábavy a soutěžit o ceny. 
Zažijte recyklační show s bublinami, 

mozek si můžete procvičit hlavolamy, 
nebo se můžete stát lovcem světla.

Občanům, kteří odevzdají elektro-
spotřebič v rámci výše uvedené akce 
a kteří jsou registrovaní do Programu 
zodpovědného nakládání s odpady 
prostřednictvím odpadové či jihlavské 
karty, bude odevzdání elektrospotře-
biče načteno formou zapsání čísla od-
padové či jihlavské karty. Odevzdání 
elektrospotřebiče bude tedy započítá-
no do plnění podmínek „Programu“ v 
daném kalendářním roce. Načtení na 
kartu si občané mohou ověřit na we-
bových stránkách www.odpadyjihlavy.
cz v záložce Program zodpovědného 
nakládání s odpady. -lm, tz-

Na Masarykově náměstí 
odevzdejte elektroodpad

Magistrát města Jihlavy ve spolu-
práci s kolektivním systémem Asekol 
plánuje v průběhu září 2015 roznést 
přibližně 2.000 červených tašek a le-
táků do domácností na sídlišti Bře-
zinova. Na taškách s potiskem čer-
veného kontejneru budou uvedeny 
lokality, ve kterých jsou umístěny čer-
vené kontejnery na drobná elektroza-
řízení. 

Jedná se o Březinova 62a, Stavbařů 
37, Březinova 112a, Demlova 22 a 
Brněnská 71.

Červené kontejnery slouží k odklá-
dání výhradně drobných elektrozaří-

zení typu kalkulačka, telefon, rádio, 
klávesnice apod. Tyto informace bu-
dou mimo jiné uvedeny na přilože-
ném letáčku. Větší vysloužilá elek-
trozařízení, jako jsou např. vysavač, 
monitor, televize apod., je nutné za-
nést do sběrného dvora a neodkládat 
je k červeným kontejnerům. V tako-
vém případě se jedná o zakládání čer-
né skládky.

Cílem této akce je motivovat obča-
ny k třídění elektrozařízení. Nepo-
třebné elektrospotřebiče tak mohou 
vložit do červené tašky a odnést k nej-
bližšímu červenému kontejneru. -tz-

Startuje akce Red bag

Služby města Jihlavy (SMJ) získaly 
od společnosti ECOBAT osvědčení 
o přínosu pro životní prostředí. 

„SMJ odevzdaly v roce 2014 k re-
cyklaci celkem 455 kg použitých ba-
terií. Pro lepší představu se jedná 
zhruba o 18.883 kusů baterií. Tento 
počet přinesli naši spoluobčané bě-
hem roku do sběrných dvorů SMJ v 
ulicích Havlíčkova, Rantířovská a 
Brtnická v Jihlavě,“ řekl mluvčí SMJ 
Martin Málek. 

Z tohoto množství bylo recyklací 
získáno 296 kg kovonosných druhot-
ných surovin, které budou opětovně 
využity při výrobě nových produktů. 
„Touto cestou bychom chtěli poděkovat 
všem občanům, kteří třídili a pomohli 
nám tak získat osvědčení. Věříme, že 
se tento rok dostaneme přes 500 kg v 
množství odevzdaných použitých bate-
rií,“ doplnil Málek.  -lm-

SMJ získaly 
osvědčení 

Parkoviště před Vodním rájem 
v době veder praská ve švech. Po 
jeho naplnění návštěvníci pak vyu-
žívali parkoviště před Baumaxem.

Služby města Jihlavy, které pro-
vozují Vodní ráj v Jihlavě, se proto 
dohodly s vedením Baumaxu na 
bezplatném  parkování před ob-
chodním domem. 

Vedoucí jihlavského Baumaxu 
pan Jiří Havel nechal rozdělit a 
označit parkoviště před hobbymar-
ketem. Momentálně je parkoviště 
rozděleno na parkovací místa pro 
návštěvníky Baumaxu, a pro ostat-
ní, včetně návštěvníků Vodního 
ráje. 

„Prosíme řidiče o ohleduplnost a 
dodržování vyznačeného parkování. 
Věříme, že díky tomuto opatření se 
situace s parkováním v dané lokali-
tě zlepší,“ řekl mluvčí SMJ Martin 
Málek. -lm- 

Domluvili
bezplatné parkování

Letos bude na Vodním ráji zahá-
jena první etapa výměny střechy z 
důvodu špatné izolace a zatékání 
do objektu. 

Střešní plášť se bude měnit nad 
krytým rekreačním bazénem a 
odpočinkovou částí. V této prv-
ní etapě bude vyměněna izolace a 
krytina nad krytým rekreačním ba-
zénem, proto se i během léta pře-
měřovala střecha. 

Celkem vyjdou opravy zhruba na 
7 milionů korun. První etapa oprav 
vyjde zhruba na 2 milióny korun. 
Odstávka kryté části je  naplánová-
na od 7. 9. do 26. 9. 

Během ní, kromě opravy již zmí-
něné střechy, to bude pravidelná 
údržba technologie, čištění a des-
infekce bazénů, výmalby a natěrač-
ské práce. -lm-

Návštěvnost venkovní části: 
zahájení sezóny od 6. 6. 2015

 červen  – 5.163 lidí, největší ná-
vštěva 6. 6. – 1.672 lidí 

(otevřeno 8 dní z měsíce)
 červenec  – 21.747 lidí, největší 

návštěva 5. 7. – 2.586 lidí (návštěv-
nost 0 zatím 6 dní z měsíce)

 srpen  – 22.049 lidí, největší ná-
vštěva 8. 8. – 2.673 lidí 

(návštěvnost do 18. 8.)
 7x byla letos návštěva v areálu 

přes 2.000 lidí, 29 dní z léta zatím 
bylo ve venkovní části zavřeno (ka-
pacita areálu venkovního je 2.400 
lidí a vnitřního  250 lidí).

Návštěvnost kryté části: 
 od 1. 1. 2015 do 18. 8. – celkem 

84.348 lidí.

Plánovaná odstávka kryté
části Vodního ráje
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V současných horkých dnech se na-
bízí otázka, jak je to vlastně s koupá-
ním v Jihlavě? Jistě, máme Vodní ráj, 
nabízí se však několik ale. Dnes velice 
populární vodní zábavní parky nabízejí 
velké množství atrakcí od tobogánu po 
posilovnu. Až na jednu, a to je bohužel 
plavání. I při poloviční obsazenosti ani 
plavecký bazén nedokáže poskytnout 
pohodlí klidného plavání. 

Přiznám se, nejsem příznivec chloro-
vané vody a vykachlíkovaných bazénů, 
proto jsem v Jihlavě hledal, jak se mezi 
potápěči říká, „volnou vodu“. Výsledek 

Diváky i pořadatele dřevorubeckého 
mistrovství Evropy EUROJACK po-
těšilo, že mezi závodníky jsou kromě 
zkušených českých závodníků i nové 
naděje. Jeden z mladých reprezentan-
tů je přímo domácí. Radek Šerý z Pá-
vova nejen že se přihlásil do sobotní 
kvalifi kace, ale úspěšně se z ní probo-
joval i do nedělního fi nále. 

V EUROJACKu soutěžíte rok, 
ještě je možné vás řadit mezi no-
váčky. Dostat se z kvalifi kace do fi -
nále mezi nejlepší evropskou dva-
cítku, to vůbec není špatné. Co na 
to říkáte vy sám? S jakými ambice-
mi jste do závodu šel? 

Jsem nadšený. Dostat se do fi nále 
hned v druhé sezóně je pro mě malá 
výhra. O to víc, že se to povedlo v do-
mácím prostředí před domácím pub-
likem. 

Jediná ambice je nezranit se :) S tím 
nastupuju do každého závodu. Beru 

to zatím jako zábavu a užívám si to. 
Do kvalifi kace jsem nastupoval s tím, 
že bych mohl něco předvést a snažit 
se dostat do fi nále, to asi očekávali i 
známí a kamarádi. Ale ve fi nále jsem 
si to opravdu jenom užíval. Tam už 
ode mne nikdo nic nečekal :)

Co vás k závodění v EUROJACKu 
přivedlo? 

Vždycky mě tento sport zajímal a lí-
bil se mi. Na prvním jihlavském EU-
ROJACKu jsem se bavil s Davidem 
Sílou, že bych to rád zkusil a že mě to 
zajímá, ale nějak jsem se k tomu ne-
rozhoupal. Pak přišel bratránek Pepa 
Krejčí (další mladý český závodník, 
účastník soutěže. Pozn. red.), že do-
mluvil s Davidem trénink a jestli bych 
to nechtěl vyzkoušet. Tak jo, jeli jsme 
za ním na jeden trénink a asi za tři 
týdny byl závod v Jihlavě. Od té do-
by jsem u toho zůstal a navštívil kaž-
dý závod. 

Slovo zastupitele

Koupání v Jihlavě?
byl neuspokojivý, jak Stará plovárna, 
tak rybník Borovinka rozhodně nena-
bízí plavecký zážitek bez zdravotních 
následků. 

Možná by stálo za úvahu, zda by se 
se stavem těchto vodních ploch nedalo 
něco dělat. Jako vše, je to sice o fi nan-
cích, ale pokud může město investovat 
miliony do cyklostezek, které se na ně-
kterých místech budují zcela nevhod-
ně a v rozporu se zdravým rozumem 
(a našlo by se mnoho dalších projek-
tů, do kterých se pumpují fi nance v 
množství takřka neomezeném), jistě 
by se našel způsob, jak fi nančně pokrýt 
úpravu a údržbu vodních ploch. 

Jde však také o to, zda není současný 
stav záměrný, jestli se z Vodního ráje 
uměle nevytvořila slepice snášející zla-
té vejce a pro jistotu se nezlikvidoval 
zbytek chovu. Na závěr bych chtěl po-
přát všem příjemné léto a klidnou do-
volenou.

 Stanislav Doležal,
 Zastupitel města za KSČM

Zapojil se i domácí reprezentant

RA DEK ŠERÝ z Pávova se probojoval 
až do fi nále EUROJACKu.
 Foto: Milan Slavinger

O víkendu 8. a 9. srpna 2015 hostila 
Jihlava již počtvrté závod prestižního 
seriálu dřevorubeckých sportů EU-
ROJACK 2015. Český závod byl tře-
tím a zároveň fi nálovým závodem v le-
tošní sezoně.

Závod se konal v areálu letního kina 
Malý Heulos, letošní počasí divákům i 
závodníkům přálo až moc - teploty by-
ly tropické.

Stejně jako v minulých letech dopro-
vázel napínavé klání nejlepších dře-
vorubců Evropy vyzkoušený recept 
doprovodného programu formou fes-
tivalu minipivovarů „Jihlavské pivní 
pábení“ a večerní festival s příznačným 
názvem Pilník.

V sobotu odpoledne proběhla kva-
lifi kace, které se zúčastnilo 19 závod-
níků ze šesti zemí, z toho hned pět zá-
vodníků z České republiky. Nově letos 

přijeli i tři závodníci z Francie. Bojova-
lo se o 11 postupových míst do neděl-
ního fi nálového závodu, do kterého již 
bylo automaticky nominováno sedm 
přihlášených, momentálně nejlep-
ších závodníků seriálu Eurojack 2015. 
Kvalifi kaci vyhrál Švéd Calle Svadling, 
z Čechů si postup zajistil zkušený Jin-
dřich Pražák a teprve rok soutěžící Ra-
dek Šerý, kterému fandilo mnoho di-
váků, jelikož  Radek žije v části města 
Jihlavy, v Pávově.

Po sobotní kvalifi kaci se odehrál ješ-
tě samostatný závod v lezení po kme-
ni do výše 10 metrů a samostatný zá-
vod v řezání silnými pilami Powersaw. 
V závodě v lezení se představil i David 
Síla, který k veliké radosti dvoutisíco-
vého publika skončil druhý. David se 
objevil také v závodě s pilami Power-
saw a podařilo se mu kvalifi kovat mezi 

čtyři nejrychlejší závodníky do neděl-
ního fi nále. 

V neděli odpoledne byl jihlavský 
„amfík“ připravený na velkolepé fi ná-
le, ve kterém se publikum mohlo těšit 
na boj v šesti dřevorubeckých disciplí-
nách za účasti 18 sportovců. Kromě 
dvou českých kvalifi kantů  mohlo do-
mácí publikum fandit i Davidu Sílovi, 
který měl díky umístěním v aktuální 
Top 10 seriálu Eurojacku místo ve fi -
nále již jisté. Fandilo se opravdu z pl-
ných plic, a to nejen těmto dvěma, ale 
velice sportovně všem výkonům. Za to 
patří publiku veliké díky.

Závod to byl vydařený a napínavý a 
výsledky zkušenějších závodníků se 
postaraly o parádní podívanou. Letos 
navíc měli lidé z publika poprvé mož-
nost přihlásit se, aby si na vlastní kůži 
vyzkoušeli disciplínu single buck, tedy 

řezání špalku ruční pilou. Až do po-
slední chvíle nebylo jasné, kdo závod 
vyhraje, protože úřadující mistr Evro-
py Armin Kugler z Rakouska a domácí 
David Síla si oba vedli výborně. 

Ještě před vyhlášením vítězů fi ná-
le se předvedli natěšenému publiku 
čtyři nejlepší závodníci ze sobotního 
samostatného závodu Powersaw. Ví-
tězem tohoto samostatného závodu 
se v čase 8,19 vteřin stal Armin Kug-
ler. Druhý skončil David Síla s časem 
8,75 vteřin.

Poté už nastal čas vyhlásit pořadí a 
vítěze velikého fi nále. Armin Kugler a 
David Síla měli nakonec stejný počet 
bodů a proto rozhodl součet času. Ví-
tězem závodu se nakonec stal úřadu-
jící mistr Evropy z Rakouska Armin 
Kugler a David Síla skončil na stříbr-
né pozici.  -tz-

Nejlepší dřevorubci Evropy v Jihlavě

Stanislav 
Doležal

Dřevorubectví je vaše profese?
Moje profese není čistě dřevorubec-

tví. Nějaký čas jsem se živil rizikovým 
kácením stromů a dřevorubectvím. 
Nyní se k tomu v práci také dostanu, 
ale už to není hlavní náplní. 

Jak se na závody připravujete?
Trénuju většinou s bratrem, který mi 

pomáhá připravit dřevo, stopuje čas 
a pak mi říká, z druhého pohledu, co 
jsem dělal za chyby. Většinou týden, 
někdy 14 dní, před závodem si přesek-
nu pár špalků a zkusím něco říznout. A 
pak to nechám náhodě. Fyzičku moc ne-
trénuji, tu mám natrénovanou z práce. 

Úspěšně zvládáte komunikaci s 
publikem, umíte si požádat o pod-
poru. Jak jste pak při samotném vý-
konu v disciplínách vnímal atmosfé-
ru areálu letního kina?

Tím, že to bylo v domácím prostředí 
a spousta přátel v publiku, tak komu-
nikace nebyla problém, závodu to do-
dalo úžasnou atmosféru. Při každém 
vstupu na pódium se ozvalo hlasité po-
vzbuzování, to člověku dodá energii a 
pořádnou chuť. V samotných disciplí-
nách to moc nevnímám. Přemýšlím 
nad tím, jak seknout či říznout a okolí 
vlastně ani neslyším. Ale jakmile stisk-
nu stoptlačítko časomíry, začnu zase 
vnímat okolí a je to velice příjemné.

Závody EUROJACK se odehráva-
jí v několika zemích Evropy. Uvažu-
jete do budoucna, že byste zkusil se 
zúčastnit i dalších závodů tohoto se-
riálu v zahraničí? 

Začal jsem minulý rok Jihlavou. Za-
čalo mě to bavit a tak jsem ještě s bra-
trem vyrazil do Německa. Letos jsme 
navštívili celý seriál. Zatím u tohoto 
sportu chci zůstat, takže plánujeme 
příští sezónu celou. -tz-
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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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 Stránku připravil -lm-

PŘIPOMÍNKA OBĚTÍ JUSTIČNÍCH VRAŽD. U památníku Smírčí kameny pro-
běhla tradiční vzpomínka na oběti komunistického režimu. Květiny k pomníku 
položili zástupci města Jihlavy, Kraje Vysočina, Senátu, Konfederace politických 
vězňů i veřejnost. Akci pořádalo město Jihlava a Konfederace politických vězňů 
ČR. Květinu k pomníku za město Jihlavu položil primátor Rudolf Chloupek. 

ROBINSON JAKO OSTROV ZÁBAVY. V srpnu se veřejnosti otevřel Rodinný 
park Robinson - největší indoorový zábavní park v Kraji Vysočina. Návštěvníci, 
především děti, se mohou bez ohledu na rozmary počasí dosytnosti vydovádět na 
desítkách originálních atrakcí, které jsou rozprostřeny na ploše 2.300 m2, jejich 
dospělý doprovod se může dosytnosti občerstvovat v menu nové restaurace. 

MISTROVSTVÍ ČR V PLÁŽOVÉM VOLEJBALE. Vodní ráj v srpnu na svých 
hřištích přivítal 16 nejlepších ženských dvojic v boji o titul mistryň České repub-
liky do 22 let. Zvítězila nasazené dvojice Dostálová s Valkovou. Všechny hráčky 
měly během celého turnaje v rámci startovného zajištěnou regeneraci ve vnitřním i 
venkovním areálu jihlavského aquaparku včetně sauny, páry a whirlpoolu. 

ZKOUŠKY REGULOVČÍKŮ. Řidiči, projíždějící křižovatkou u City Parku, byli 
překvapeni příslušníkem PČR, který řídil průjezd křižovatkou ručně. Adepti 
z řad PČR zde v srpnu soutěžili v regulovčických dovednostech a největší problé-
my zažívali jihlavští chodci, kteří jen málokdy věděli, kdy mohou přejít. 

SILÁCI V HEULOSE. Evropská soutěž dřevorubců EUROJACK již neomylně 
patři k Jihlavě. Početné publikum fandilo šikovným silákům a jejich silným stro-
jům a své fanoušky si získal i jihlavský zástupce Radek Šerý z Pávova. (Více na 
str. 4).

FESTIVALOVÝ TROLEJBUS VYJEL. Koncem října přivítá Jihlava opět hosty 
Mezinárodního festivalu dokumentárních fi lmů Ji.hlava 2015. Tématem byla loni 
továrna (jak ukazuje ředitel festivalu Marek Hovorka), letos je to Věčnost/Věc-
nost. Akreditovaní účastníci festivalu budou mít letos městskou hromadnou do-
pravu zdarma, navíc budou pro jejich svoz zřízeny dvě speciální linky. 
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V měsíci červenci zpracova-
la Městská policie Jihlava celkem 
2.936 událostí. Strážníci proved-
li 133 kontrol podávání alkoholu 
mladistvým osobám a hraní na vý-
herních hracích automatech, řešili 
605 oznámení občanů nebo jejich 
žádostí o pomoc. 

Proti veřejnému pořádku nebo 
vyhláškám a nařízením města bylo 
zaznamenáno 862 přestupků, z 
tohoto počtu se 157 týkalo dodr-
žování pravidel stanovených vy-
hláškou o volném pohybu psů. Při 
kontrolní činnosti byly zadrženy 
tři osoby, po kterých Policie ČR 
vyhlásila celostátní pátrání. Sou-
časně bylo policii oznámeno 19 
podezření ze spáchání trestné čin-
nosti. Městská policie zpracovala 
19 přestupků proti majetku. Jedná 
se o drobné krádeže. 

Bylo zjištěno osm dlouhodobě 
odstavených vozidel, která stráž-
níci vyhodnotili jako vraky. Dále 
bylo zjištěno pět nezajištěných vo-
zidel se staženými okénky u spo-
lujezdců. O této skutečnosti byli 
majitelé vozidel strážníky informo-
vání. Na psí útulek, jehož provo-
zovatelem je městská policie, bylo 
umístěno 23 odchycených psů. 

Na základě vyhodnocení kamero-
vého systému byli ve dvou přípa-
dech zadrženi pachatelé trestných 
činů. V prvním případě byl vyhod-
nocením kamerového záznamu 
zjištěn možný pachatel a upřesněn 
jeho popis. Vzhledem ke zjištěným 
skutečnostem byl vytipován jeho 
možný pohyb a herna, do které 
pravděpodobně vstoupil. Na místo 
byla vyslána hlídka městské poli-
cie, která muže i s odcizeným zbo-
žím zadržela. Později se ukázalo, že 
se jedná o osobu, která má vyslo-
ven soudní zákaz pobytu na území 
Jihlavy. Před vloupáním do prodej-
ny květinky se tento muž pokusil 

neúspěšně vniknout ještě do něko-
lika dalších objektů. 

V druhém případě se na měst-
skou policii obrátila s žádostí o 
provedení vyhodnocení kame-
rových záznamů v centru Masa-
rykova náměstí PČR Pacov, a to 
v souvislosti s objasněním dvou 
neoprávněných výběrů finanční 
hotovosti odcizenými platebními 
kartami v bankomatu Fio banky a 
v bankomatu Reiffaisen banky. Pa-
chatel byl vytipován a následně za-
držen. 

Městská policie řešila oznámení 
od muže slyšícího na ulici Polní z 
neurčitého místa volání o pomoc. 
Na místo byly vyslány dvě hlíd-
ky, které procházely přilehlé ulice. 
Poté strážníci zaslechli volání o po-
moc z přízemního bytu v ulici Brt-
nická. Strážníci do bytu vstoupili 
přes otevřené balkonové dveře. Na 
zemi ležela žena, která si stěžovala 
na velkou bolest zad a nohou. Zra-
něnou ženu si převzala přivolaná 
zdravotnická záchranná služba. 

 Operační strážník městské poli-
cie přijal oznámení na volně pohy-
bující se želvu v chatové kolonii na 
ulici Znojemská a o hodinu pozdě-
ji na pavouka větších rozměrů le-
zoucího po chodníku na ulici Fibi-
chova. Obě exotická zvířata byla 
odchycena a umístěna na útulek 
pro opuštěná zvířata. 

V tomto měsíci městská poli-
cie zajišťovala zápas FC Vysočina. 
Mimo jiné prováděla dohled nad 
dodržováním veřejného pořádku s 
důslednými kontrolami parkování 
vozidel v okolí pořádaného třetího 
ročníku Multižánrového kulturní-
ho festivalu Vysočina Fest. V tom-
to měsíci také pokračovala úspěšná 
akce „Bezpečně na cyklostezce“. 

 Bc. Stanislav Maštera,
 zástupce ředitele MP

Zaslechli volání o pomoc
a chytali želvu a pavouka

výběrovým řízením formou 
dražby dne 21. 10. 2015 
s uzávěrkou žádostí dne

19. 10. 2015
(v 17.00 hod.)

 pronajmout nebytové prostory 
v domech:

• Matky Boží 31 v Jihlavě, 1. NP, 
12,27 m2, minimální nájemné 25.239 
Kč/rok
• Masarykovo nám. 34 v Jihlavě, 
zvýš. 1. NP, 75 m2, min. nájemné 
75.000 Kč/rok

Dále statutární město 
Jihlava zveřejňuje záměry 
výběrovým řízením formou 

dražby 
dne 18. 11. 2015 s uzá-

věrkou žádostí dne 16. 11. 
2015 (v 17.00 hod.)

 prodat volné bytové jednotky:

• bytové jednotky v domě Jarní 12, 
14, 16 v Jihlavě, energetická ná-
ročnost budovy dle PENB: D, 164 
kWh/(m2/rok): č. 376/2, 2+1, 1. 
NP, 50,88 m2, minimální kupní cena 
720.000 Kč, č. 377/2, 1+1, 1. NP, 
30,12 m2, minimální kupní cena 
490.000 Kč
• bytovou jednotku č. 394/7 v domě 
Mlýnská 34 v Jihlavě, 1+1, 2. NP, 
31,70 m2, energetická náročnost dle 
PENB: G, 784 kWh/(m2/rok), mi-
nimální kupní cena 560.000 Kč
• bytovou jednotku č. 619/6 v domě 
Lazebnická 19 v Jihlavě, 1+1, v me-
zipatře 2. a 3. NP, 36,10 m2, energe-
tická náročnost dle PENB: G, 453 

kWh/(m2/rok), minimální kupní 
cena 670.000 Kč
• bytové jednotky v domě Jarní 6, 
8, 10 v Jihlavě: č. 374/1, 4+1, 1. 
NP, 87,21 m2, minimální kupní cena 
980.000 Kč, energetická náročnost 
dle PENB: D, 235 kWh/(m2/rok), 
č. 374/7, 4+1, 4. NP, 87,21 m2, ener-
getická náročnost dle PENB: D, 179 
kWh/(m2/rok), minimální kupní 
cena 950.000 Kč

 prodat volný nebytový prostor:

• č. 1183/1 v domě Matky Boží 3, 
5, 7 v Jihlavě, býv. kancelář o výmě-
ře 59,90 m2, 2. NP, energetická ná-
ročnost budovy dle PENB: G, 394 
kWh/(m2/rok), minimální kupní 
cena 605.000 Kč

 prodat pozemek s budovou

• pozemek p.č. 2652 – zastavěná plo-
cha a nádvoří v k.ú. Jihlava, jehož 
součástí je budova č.p. 1215 v Jihla-
vě, ul. Palackého or.č. 12 (bytový 
dům se 2 byty a 1 nebytovým pro-
storem v přízemí, byty i nebytový 
prostor jsou volné, nepronajaté) 
v k.ú. Jihlava, energetická náročnost 
budovy dle PENB: E, 250 kWh/
(m2/rok), minimální kupní cena činí 
2.930.000 Kč

Nabídka na pronájem nebytových 
prostorů (tel. 567 167 279) i na-
bídka na prodej nemovitých věcí 
(tel. 567 167 278) bude rozšířena 
a bližší informace budou zveřej-
něny na www.jihlava.cz. 

Statutární město Jihlava si vyhra-
zuje právo změnit či doplnit tyto 
záměry, příp. od nich odstoupit. 
 -tz-

Statutární město Jihlava, 
Masarykovo nám. 1, Jihlava 

zveřejňuje záměry 
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OD 1. 9. 2015
POBOČKA 
V JIHLAVĚ 
NA NOVÉ 
ADRESE

kód pojišťovny

205 S námi máte navíc...

KDE NÁS NAJDETE:
Čajkovského 654/37, 586 01 Jihlava, tel.: 567 213 931

OTEVÍRACÍ DOBA:
PO/ST 8:00–17:00
ÚT/ČT 8:00–15:30
PÁ 8:00–12:00

ZASTAVTE SE V DEN OTEVŘENÍ POBOČKY 
A PROŽĲ TE SPOLU S NÁMI DEN ZDRAVÍ.
Změříme vám zdarma tlak a tuk v těle. Pro zájemce 
provedeme diagnostiku chodidla přístrojem podoskop.

NA KAŽDÉHO POJIŠTĚNCE ČEKÁ MALÝ DÁREK.

14376_inz otevreni pobocky jihlava 100x152_novy jicin_2.indd   1 11.08.15   16:58
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Realizace posledních šesti projektů

V areálu ZŠ Havlíčkova budou stá-
vající asfaltové a písčité plochy hřišť v 
areálu nahrazeny multifunkčním hřiš-
těm pro míčové sporty včetně oplo-
cení a hřištěm pro basketbal a volejbal 
s novým přístupovým chodníkem a 
bude regenerován sektor pro skok da-
leký. Stávající hřiště pro školní druži-

nu bude doplněno novými herními 
prvky a mobiliářem a nově bude upra-
ven prostor pro stolní tenis. Součástí 
komplexní regenerace školního areálu 
bude i obnova oplocení. Předpoklá-
dané fyzické dokončení projektu je v 
říjnu tohoto roku. -tz-

Městu Jihlava, jakožto i dalším měs-
tům v České republice, se naskytla v 
programovacím období 2007–2013 
možnost využít pro svůj všestranný 
rozvoj fi nančních prostředků ze struk-
turálních fondů EU. Regionální rada 
regionu soudržnosti Jihovýchod alo-
kovala ve svém rozpočtu ve prospěch 
města za účelem realizace projektů pro 

toto období fi nanční částku v celkové 
výši 689 mil. Kč.  

S pomocí strategického dokumen-
tu Integrovaný plán rozvoje města 
(IPRM) město realizovalo nebo reali-
zuje celkem 32 investičních projektů. 

Mezi největší projekty v tomto pro-
gramovacím období patří vybudová-
ní Parku Gustava Mahlera, sportov-

ně relaxačního centra Český mlýn, 
rekonstrukce Základní umělecké 
školy, budovy Domu dětí a mládeže 
v Brněnské ulici, výstavba veřejného 
sportoviště pro lední sporty – zimá-
ček u Horáckého stadionu a také re-
vitalizace parku Malý Heulos. Více 
informací o projektech je možné najít 
na webových stránkách města Jihlavy 

(www.jihlava.cz v sekci Integrovaný 
plán rozvoje města).

V současné době město Jihlava re-
alizuje posledních šest investičních 
akcí. Všechny projekty jsou spolu-
fi nancovány dotací z Regionálního 
operačního programu NUTS 2 Jiho-
východ (ROP) ve výši 85 % celko-
vých způsobilých výdajů projektu.

Regenerace veřejných prostranství 
– ul. Srázná, Jihlava

V rámci projektu dojde k celkové 
regeneraci ulice Srázné spočívající v 
rekonstrukci povrchu komunikace a 
přilehlých chodníků, vybudování 156 
parkovacích míst. Dále dojde k vybu-
dování nové dešťové kanalizace včet-
ně přípojek, vznikne několik nových 
stání pro kontejnery na odpad, bude 
vybudováno nové veřejné osvětlení po 
celé délce ulice. Součástí projektu je 
také revitalizace parku a okolí náměstí 
Svobody, které počítá s úpravou cestní 

sítě v parku, vybudováním veřejného 
osvětlení a několika menších zelených 
ploch a doplněním mobiliáře (lavičky, 
koše, stojany na kola a další drobná in-
frastruktura). 

Fyzická realizace projektu započa-
la v lednu tohoto roku a motoristé již 
mohou využívat novou okružní křižo-
vatku na komunikaci v ulicích Srázná, 
Úvoz a Na Stoupách. Předpokládané 
fyzické dokončení projektu je v říjnu 
tohoto roku.

Revitalizace sídlišť na území města Jihlavy 
– ulice Jarní

Součástí projektu je vybudování 
nové přístupové komunikace, chod-
níkové sítě, výstavba 27 nových par-
kovacích míst, revitalizace zeleně, 
vybudování kontejnerového stání na 

separovaný odpad, nového veřejného 
osvětlení a odpočinkové zóny s men-
ším dětským hřištěm. Předpokládané 
fyzické dokončení projektu je v říjnu 
2015.

Revitalizace sídlišť na území města Jihlavy 
– Královský vršek II. etapa

Tento projekt navazuje na první eta-
pu, která byla v panelovém sídlišti 
Královský vršek realizována v letech 
2011 – 2012. Druhá etapa řeší obnovu 
veřejných prostranství v ulicích Füg-
nerova, Kosárkova a Sokolovská. Rea-
lizací tohoto projektu vznikne zázemí 
pro sportovní a volnočasové aktivity, 
dojde k vybudování a rekonstrukci ko-
munikací pro pěší, vybudování 77 par-
kovacích míst a ke zvýšení bezpečnos-
ti pomocí vybudování nasvětleného 

přechodu pro chodce. Předpokládané 
ukončení projektu je v listopadu toho-
to roku.

V roce 2010 byl realizován projekt 
Obnova a technické zhodnocení škol-
ních hřišť v Jihlavě, který měl za cíl re-
konstrukci a úpravu školních hřišť při 
ZŠ Otokara Březiny, ZŠ Demlova 32, 
ZŠ Kollárova a MŠ Mozaika (praco-
viště Březinova 114 a Dvořákova 11). 
V roce 2015 jsou v různých etapách 
upravena tato školní hřiště. 

Obnova a technické zhodnocení školních 
hřišť v Jihlavě - II. etapa

V areálu ZŠ Seifertova vzniknou 4 
sportovní hřiště, atletický ovál, spor-
tovní sektory pro skok daleký a skok 
vysoký, sektor pro vrh koulí a lezecká 
stěna. Část hřišť bude opatřena osvět-
lením, ozvučením, časomírou a tribu-
nou. Pro sportoviště budou použity 

moderní umělé povrchy. V rámci pro-
jektu dále vznikne nová přístavba k 
tělocvičně ZŠ zahrnující šatny a míst-
nost pro správce a bude vybudováno 
hřiště pro školní družinu. Předpoklá-
dané fyzické dokončení projektu je v 
srpnu tohoto roku.

Obnova a technické zhodnocení školních 
hřišť v Jihlavě - III. etapa

V areálu ZŠ T. G. Masaryka vznikají 
dvě nová hřiště (víceúčelové pro te-
nis, malou kopanou a volejbal a hřiště 
na basketbal). Kolem obou hřišť, která 
budou oplocena, nově vznikne běžec-
ký ovál o délce 200 metrů s umělým 
povrchem a běžecká dráha pro běh až 
na 80 metrů. Chybět nebude ani nově 
provedená rozběhová dráha pro skok da-
leký s doskočištěm a sektor pro vrh koulí. 

Rekonstrukce a rozšíření se také 
dočká hřiště pro školní družinu.

Při ZŠ Jungmannova bude stávají-

cí pískovo-travnaté hřiště nahrazeno 
hřištěm s polyuretanovým povrchem 
pro malou kopanou, basketbal, volej-
bal a tenis, ke kterému bude přiléhat 
dráha pro skok daleký. Ve dvorní čás-
ti školy zcela nově vznikne hřiště pro 
petanque, venkovní učebna pod per-
golou a bude zde instalováno sedm 
posilovacích venkovních strojů vč. 
jednoho posilovacího stroje uzpůso-
beného speciálně pro potřeby handi-
capovaných. Předpokládané ukončení 
projektů je v říjnu tohoto roku.

Obnova a technické zhodnocení školních 
hřišť v Jihlavě - IV. etapa



CK ČEDOK Jihlava, Masarykovo nám. 26, 586 01 Jihlava
tel.: 567 310 789

CK ČEDOK Žďár nad Sázavou, Náměstí Republiky 292
591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 623 648

až 16% sleva
za včasný nákup do konce září!

*

CK ČEDOK Jihlava, Masarykovo nám. 26, 586 01 Jihlava
tel.: 567 310 789

j09-čedD
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MOBILNÍ SVOZY PODZIM 2015 
Sběr ŽELEZA, OBJEMNÉHO a NEBEZPEČNÉHO

odpadu a odpadu ze ZELENĚ

STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA zabezpečí bezplatný sběr pro občany města prostřednictvím společnosti
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.

TERMÍNY A LOKALITY

12.9. Objemný odpad a železo 8:00–12:45 19.9. Objemný odpad a železo 8:00–12:45

EVŽENA ROŠICKÉHO (bazén) (8:00–8:35) POPICE (náves) (8:00–8:35)

ERBENOVA x ŠTURSOVA (8:50–9:25) VYSOKÁ (konečná MHD) (8:50–9:25)

ŠTEFÁN. NÁM. x NA HLINIŠTI (9:40–10:15) PÍSTOV (býv. restaurace) (9:40–10:15)

ŽIŽKOVA (parkoviště u Globusu) (10:30–11:05) BRATŘÍ ČAPKŮ x SEIFERTOVA (10:30–11:05)

MAJAKOVSKÉHO x plk. ŠVECE (11:20–11:55) U HŘBITOVA 42 (11:20–11:55)

SRÁZNÁ–parkoviště u domů 14–16 (12:10–12:45) HOSOV (obchod) (12:10–12:45)

26.9. Objemný odpad a železo 8:00–12:45 3.10. Objemný odpad a železo 8:00–12:45

ZBORNÁ (náves) (8:00–8:35) KOSOV (obchod) (8:00-8:35)

POD ROZHLEDNOU (zast. MHD) (8:50–9:25) NA VRCHU (8:50-9:25)

5.KVĚTNA x SMRČENSKÁ (9:40–10:15) HELENÍN (MHD) (9:40-10:15)

8.BŘEZNA (fi tcentrum) (10:30–11:05) HELENÍN (SPŠT) (10:30-11:05)

SLAVÍČKOVA (parkoviště) (11:20–11:55) HENČOV (konečná MHD) (11:20-11:55)

FŰGNEROVA x SOKOLOVSKÁ (12:10–12:45) HRUŠ. DVORY (parkoviště Agrostavu) (12:10-12:45)

10.10. Objemný odpad a železo 8:00–12:45 24.10. Objemný odpad a železo 8:00–12:45

PALACKÉHO (parkoviště za Snahou) (8:00–8:35) SASOV(vývěska) (8:00–8:35)

BRNĚNSKÁ x ČAJKOVSKÉHO (8:50–9:25) HOLÍKOVA x NEZVALOVA (8:50–9:25)

DEMLOVA (u ZŠ) (9:40–10:15) NAD PLOVÁRNOU (u ZŠ) (9:40–10:15)

NA KOPCI (u odbočky k zámečku) (10:30–11:05) ZNOJEMNSKÁ x U SLUNCE (10:30–11:05)

BŘEZINOVA (parkoviště nákup. centra) (11:20–11:55) U KOŽELUHŮ x U VĚTRNÍKU (11:20–11:55)

HELENÍNSKÁ x NA SAMOTĚ (12:10–12:45) U DLOUHÉ STĚNY x U RYBNÍČKU (12:10–12:45)

31.10. Objemný odpad a železo 8:00–12:45 7.11. Objemný odpad a železo 8:00–12:45

OKRAJOVÁ x HORNÍ (8:00–8:35) ANT.DŮL (otočka MHD) (8:00–8:35)

OKRAJOVÁ x HYBRÁLECKÁ (8:50–9:25) ČERVENÝ KŘÍŽ (u bývalé školy) (8:50–9:25)

ČERVENÉ DOMKY x ROMANA HAVELKY (9:40–10:15) NOVÝ PÁVOV (autokemp) (9:40–10:15)

JÁNSKÁ x U HRANIČNÍKU (10:30–11:05) STARÝ PÁVOV (truhlárna–býv.obchod) (10:30–11:05)

KOLLÁROVA (u ZŠ) (11:20–11:55) PÁVOVSKÁ x HEROLTICKÁ (11:20–11:55)

ALŠOVA (12:10–12:45) HEROLTICE (býv. obchod) (12:10–12:45)

14.11. Objemný odpad a železo 8:00–12:45 Železo, objemný a nebezpečný odpad předávejte 
VE STANOVENÉM ČASE POUZE

PRACOVNÍKŮM obsluhujícím kontejnery,

NEUKLÁDEJTE HO VEDLE KONTEJNERŮ!!!

Na stanovištích označených         lze ODLOŽIT
LISTÍ, VĚTVE, TRÁVU a jiný odpad ze zeleně.

RANTÍŘOVKÁ (LCJ) (8:00–8:35)

ZA PRACHÁRNOU (u DPS) (8:50–9:25)

LÍPOVÁ x PŘEDNÍ (9:40–10:15)

HORNÍ KOSOV (konečná MHD) (10:30–11:05)

VRCHLICKÉHO x ZIMNÍ (u č.p. 4) (11:20–11:55)

S.K. NEUMANNA (parkoviště u domu č.1) (12:10–12:45)

POZOR!!! Čas sběru NEBEZPEČNÉHO odpadu je u stanoviště uveden v závorkách.

NEBEZPEČNÉ ODPADY jsou suché nebo jiné baterie, zbytky barev a rozpouštědel a jejich obaly, zářivky, výbojky, zbytky
spotřební chemie, odpadní motorové oleje, olověné akumulátory, kyseliny, louhy. 

Odebírá se I ELEKTROZAŘÍZENÍ - lednice, mrazničky, televizory, sporáky apod.

NEBEZPEČNÉ ODPADY donášejte POUZE ve STANOVENÉM ČASE (v závorkách) a PŘEDÁVEJTE
pouze POVĚŘENÝM pracovníkům SMJ obsluhujícím kontejnery.

OBJEMNÝ ODPADEM jsou koberce, nábýtek a jeho součásti, tabulové sklo, různé přistroje, zařízení a pod. 
Součástí svozu odpadů nejsou pneumatiky - ty je možno odložit (občané Jihlavy zdarma) ve sběrném dvoře Hlavlíčkova 64, Brtnická

a Rantířovská.
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Skutečně chcete umět
ANGLICKY?

Učte se efektivněji a rychleji s JŠ Honzík. 
Flexibilní forma studia pro všechny.

Efektivní metoda výuky vede-
ná zábavnou formou s využitím       
reálných materiálů pro mě byla 
ta správná volba. Jsem ve skupině 
4 studentů a pořád mluvíme, po-
sloucháme a navzájem se ptáme.
Neztrácím čas (a peníze) během 
výuky tím, co zvládnu sám doma. 
I příprava na výuku může přece 
být zábava! Využívám podporu 
online. Tam okamžitě zjistím, zda 
jsem odpověděl správně nebo ne,  
a je zde i vysvětlení, proč to tak má 
být. 
Líbí se mi, že je tam nejen spousta cvičení, ale i poslechy, překlady a sro-
zumitelně vysvětlená gramatika. A jak se učím slovíčka? Určitě jinak než 
z učebnice. Slovíčka jsou namluvená, mají příkladové věty a nejdou podle 
abecedy. Mám i několik možností, jak si je procvičit a zapamatovat. S  kama-
rády se zkoušíme i z výslovnosti. Je to prostě super!
Během výuky hodně mluvím a vědomě používám nové znalosti. Čím víc 
mluvím, tím větších a rychlejších pokroků dosáhnu. A co víc? Učím se i od 
ostatních. Výuka v malé skupině studentů mě opravdu baví.  Je to i tím, že 
mají skvělé lektory, kteří umí vytvořit tu pravou atmosféru. Hodně mluvit a 
hodně se ptát je potom radost. Zažijte ten rozdíl i Vy!
Udělejte si test ZDARMA a vyberte si kurz, který Vám bude vyhovovat. 
    Tom

Vyberte si z naší nabídky kurzů.

m
a
ě  
-

m

Time to START!

tel.: 777 687 074

www.jshonzik.cz

email: jihlava@jshonzik.cz

Anglicky se domluvím! 
Teď už ANO!

ět
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Stavíme, bydlíme...
STRANA 15

Parapet není jen okenní doplněk, ale 
také estetický prvek, který dokáže zú-
tulnit interiér. Stojí na něm květináče s 
rostlinami, vázičky, rozmanité dekora-
ce, voňavé svíčky, zarámované fotogra-
fie jako vzpomínky z cest. 

Současný trend - mít vše v jednom 
tónu - platí i pro parapety. A tak sladě-
ní okenních rámů, vnitřních parapetů, 
podlahové krytiny nebo dokonce ku-
chyňské linky s pracovní deskou mů-
že být klidně v barvě zlatého hřejivé-
ho dubu, buku nebo ořechu. Designéři 
obecně doporučují mít parapety sice 
vkusné, ale na první pohled spíše ne-
nápadné. Jen tak na nich totiž vynikne 
krása postavených předmětů.

I v případě parapetů se vyplatí in-
vestovat do kvality. Co sledujeme pře-

devším? Zaměříme se na nenáročnou 
údržbu, odolnost materiálu vůči po-
škrábání či vlhkosti a samozřejmě i 
tvarovou stálost. Stejně tak je podstat-
ná i kvalitně odvedená řemeslná práce, 
proto nakupujeme a vybíráme u firmy, 
která se na trhu pohybuje více let, má 
svoje jméno a nepodbízí se podezřele 
nízkou cenou.

U parapetů pochybného původu se 
můžeme dočkat kroucení, deformová-
ní, uvolňování apod. Důležité je i bez-
chybné osazení parapetu. Hlídáme ze-
jména dokonalé utěsnění spár mezi 
oknem a parapetem stejně jako mezi 
ostěním a parapetem. Pak nám totiž 
nebude zbytečně unikat teplo z interié-
ru a my nebudeme platit jaksi navíc.

 -lm-

Péče o okenní parapety
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Pomůžeš sobě 
i přírodě

Sníte o levném vytápění a ohřevu vody? 

tel.: 326 373 801, 802www.nibe.cz

Využijte „KOTLÍKOVÉ DOTACE“ 
na koupi tepelného čerpadla NIBE!

Pomůžeš sobě 
i přírodě

Snííte e  ytá ěn   hhřřevvuu voddy?ííte oo llevvnéémmm vvytáppěníí aa ooh

tetell.: 32326 373 3 801, 880002wwwwwww.nibebe.cz

Vyyužijttee „KOTLÍKOVÉ DOTACE“
naa kouuppi teepeelnénéhoo čerpadla NIBBE!
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V parném letním období je možné 
zchladit místnost buď za pomoci kli-
matizace, anebo s využitím ventilátoru. 
Jednoznačně cenově výhodnější vari-
antou jsou ventilátory, ale i při jejich 
výběru je nutné brát ohled na celou řa-
du specifi k. 

1. Umístění ventilátoru – před výbě-
rem ventilátoru byste měli mít jasno 
v tom, kde bude umístěn. Od umís-
tění ventilátoru se odvíjí i typ ventilá-
toru. Vybrat si můžete z mnoha typů 
od stolních, stojanových, přes stropní, 
sloupové nebo podlahové.

2. Výkon (vzduchový, tlakový) – 
důležitým ukazatelem je výkon venti-
látoru, a to jak vzduchový, tak i tlakový. 

3. Energetická náročnost – ventilá-
tory mají rozdílnou spotřebu energie, 
a proto by měla být spotřeba dalším z 
kritérií výběru. 

4. Hlučnost – před koupí ventiláto-
ru si zjistěte jeho hlučnost. Velmi tiché 
bývají stropní ventilátory. 

5. Design ventilátoru – na trhu exis-
tuje velké množství ventilátorů růz-
ných designů. Je tedy opravdu z čeho 
vybírat. 

6. Výběr e-shopu – než si koupíte 
ventilátor na internetu, zjistěte si infor-
mace o e-shopu. 

Několik typů, které oceníte při 
vašem nákupu:

- ventilátory s kuličkovými ložisky 
mají delší životnost;

- vždy kupujte ventilátor podle typu 
místnosti, do které bude umístěn;

- cena je odrazem funkčnosti a kvali-
ty zpracování. -lm-

Nakupujeme
ventilátor
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STAVEBNICTVÍ
PROJEKCE
ZÁMEČNICTVÍE K O S

STAVÍME RODINNÉ DOMY, HRUBÉ STAVBY, NÁSTAVBY, PŘÍSTAVBY, OPRAVUJEME 
A REKONSTRUUJEME, ZATEPLUJEME A OPRAVUJEME FASÁDY, MONTUJEME 

SÁDROKARTONY, OBKLADY A DLAŽBY, VYRÁBÍME OCELOVÉ KONSTRUKCE, SCHODIŠTĚ 
A ZÁBRADLÍ, VRATA, MŘÍŽE, REGÁLY, OBRÁBÍME NA SOUSTRUHU A FRÉZCE, PROJEKTUJEME

tel.: 777 941 000

www.ekosbrtnice.cz

BO
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  3. 7.–31. 8.   
Výtvarná a foto soutěž pro žáky a studenty JINAK NEŽ AUTEM – za kamarády/zábavou, na prázdniny, 
do práce… a v září zase do školy – výstupy soutěže vystaveny na výstavě „Města s dobrou adresou“ 

  4.–17. 9.  
Výstava MĚSTA S DOBROU ADRESOU  |  Park Gustava Mahlera a radnice – hala u Městské-
ho informačního centra a MHD 

  středa 16. 9.     
Naučná stezka HUDEBNÍ OSOBNOSTI JIHLAVY s průvodcem  |  15.00–16.00  |  
prohlídka Domu Gustava Mahlera ZDARMA  |  sraz v Domě Gustava Mahlera, ulice Znojemská 4 

KULATÝ STŮL k městské hromadné dopravě  |  16.00–18.00  Divadlo otevřených 
dveří Diod  |  Přijďte diskutovat s primátorem města PaedDr. Ing. Rudolfem Chloupkem, náměstkem 
primátora pro dopravu Ing. Jaroslavem Vymazalem, ředitelem Dopravního podniku města Jihlavy Ing. 
Josefem Vilímem a dalšími nad výsledky průzkumu MHD a návrzích řešení!

  čtvrtek 17. 9.  

STROLLERING JIHLAVA – na mateřské aktivně  |  Divadlo otevřených dveří Diod 
a Smetanovy sady  |  9.00–9.15 projekce strolleringu v Diodu  |  9.20–9.30 ukázka strolleringu 
(sportovní chůze, kardio cviky u kočárku) ve Smetanových sadech  |  9.35–9.50  indoor strollering, dance 
strollering  |  9.55–10.00 závěr, projekce závodu kočárků  |  druhá hodina10.15–11.15 stejný program

JIHLAVSKÝ DEN ZDRAVÍ  |  Masarykovo náměstí horní 10.00–16.00
Zdravé město Jihlava – zdravý životní styl, propagace sítě nekuřáckých restaurací, naučných stezek, 
cyklostezek apod.  |  Zdravá Vysočina, o.s. a Státní zdravotní ústav – vyšetřování cholesterolu, 
krevního tlaku, odborné konzultace a poradna  |  Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR – měření % 
tělesného tuku, prevence, poradenská činnost v oblasti veřejného zdravotního pojištění  |  Policie ČR, 
Městské policie Jihlava, Oblastní spolek ČČK Jihlava, BESIP, Klub českých turistů, Bílý kruh 
bezpečí, Výživové poradenství, Elektro-bicykl.cz – prezentace a ukázky činnosti

MEZI SVĚTY  |  Masarykovo náměstí horní 10.00–16.00  |  Přijďte nahlédnout do světa han-
dicapovaných a zažít každodenní realitu nevidomých a vozíčkářů.  |  Informační stánky: Liga vozíčkářů, 
Centrum pro zdravotně postižené Kraje Vysočina, DMA Praha s.r.o., Tyfl oCentrum Jihlava, 
o.p.s., Tyfl o Vysočina Jihlava o.p.s., SVOŠS, o.p.s. – kavárna potmě

CYKLOJÍZDA JIHLAVOU  |  Před cyklojízdou ukázka STROLLERINGU  |  start: Masarykovo 
náměstí horní 16.30  |  cíl: Český mlýn – ukázka skejťáků 

  pátek 18. 9.  

Naučná stezka JIHLAVSKÁ PEVNOST s průvodcem  |  13.00–15.00  |  prohlídka 
jihlavského podzemí ZDARMA  |  sraz u Brány Matky Boží, Věžní 1

PIVOVARSKÁ naučná stezka – provádí náměstek primátora Ing. Jaromír Kalina  |  15.00–
16.30  |  zakončeno prohlídkou Pivovaru Jihlava ZDARMA  |  sraz u vchodu do CITY PARKU z ulice 
U Dlouhé stěny

JIHLAVSKÁ HODINOVKA  |  15. závod Běžce Vysočiny 2015  |  Start:  17.00 – 12 min. děti 
a dorost, děti 4/6 – 200 m  |  17.00 – 1 hod. muži, ženy  |  více info www.bezecvysociny.cz  |  Všechny 
zájemce o start žádáme o zajištění vlastního POČTÁŘE KOL. 

Výstava VÍME CO DÝCHÁME?  |  PRACH POD ELEKTRONINOVÝM MIKROSKOPEM  |  
18. 9.–30. 9. na radnici v hale Městského informačního centra a MHD

  sobota 19. 9.  
JIHLAVSKÝ BIOJARMARK  |  8.30–15.00 Park Gustava Mahlera a přilehlé budovy  |  
8.30–15.00 ochutnávky a prodej bioproduktů na dvaceti stáncích  |  hry a soutěže pro děti  |  živá hudba 
9.00–13.00  |  ukázky řemesel 8.30–12.00  |  od 8.30 do 13.00 promítání pro děti  |  od 13.00 do 15.00 
– přednášky a promítání pro dospělé

Nordic/priessnitz walkingová procházka  |  14.00–18.00  |  trasa bude upřesněna  |  
program: nastavení holí účastníkům, rozcvička – zahřátí, instruktáž správné techniky nordic walkingu, 
chůze, zastávka – ukázka a nácvik rehabilitačního dýchání, chůze, ochlazování dolních končetin, strečink

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD  |  start: Masarykovo náměstí horní – sraz 19.30 u morového 
sloupu  |  Pro rodiče s dětmi. Vyjdeme od morového sloupu a projdeme přístupné části hradebního parkánu.

  neděle 20. 9.  
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v Dopravním podniku  |  10.00–16.00  |  Dopravní pod-
nik města Jihlavy, Brtnická 23  |  ukázka techniky, otevření dílen, komentované prohlídky 

Naučná stezka STARÁ PLOVÁRNA s průvodcem  |  14.00–15.00  |  sraz před 
domem Křižíkova 41 (první stanoviště naučné stezky)  |  Po skončení procházky čekají na děti soutěže 
a možnost vyzkoušet si různé sporty či pohrát si na dětském hřišti.

STARÉ AUTOBUSY na Masarykově náměstí s možností prohlídky vozů 

  pondělí 21. 9.  
DO PŘÍRODY KOLO-PĚŠKY  |  soutěž družstev pro žáky 2. a 3. ročníků ZŠ  |  8.00–12.00 na 
Dětském dopravním hřišti v Jihlavě, U Rybníčků 1  |  pořadatel: ZŠ a MŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5  
|  spolupořadatelé: Magistrát města Jihlavy  |  BESIP 

Komentovaná procházka MĚSTSKÁ ZELEŇ V CENTRU JIHLAVY s vedoucí OŽP 
Ing. K. Ruschkovou 15.00–16.30  |  Sraz: Morový sloup, Masarykovo náměstí  |  trasa: Komunitní 
zahrada František, nám. Svobody, ulice Jana Masaryka, Smetanovy sady, Park GM, hradební parkán

  úterý 22. 9.  
MHD ZDARMA  |  Zkus i Ty jeden den nechat AUTO DOMA a vyzkoušet trolejbus nebo 
autobus. Nemusíš řešit, na jaké karty či lístky se jezdí, DNES je to ZDARMA!

DEN BEZ AUT  |  Masarykovo náměstí 10.00–16.00

Staré autobusy na Masarykově náměstí s možností prohlídky vozů 

Prezentace DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ UDRŽITELNÉ MOBILITY  |  Zdravé 
město Jihlava – zdravý životní styl, propagace sítě nekuřáckých restaurací, naučných stezek, cyklostezek 
apod.  |  Ekoinfocentrum – info o pěší a cykloturistice, tipy na výlety  |  Výživové poradenství – mě-
ření BMI, rozložení tuků a svalů, viscerální tuk, klidový metabolismus  |  Elektro-bicykl.cz  |  Křemešník 
– „Segway“ – elektrické dvojkolky, možnost vyzkoušet si jízdu  |  Všeobecná zdravotní pojišťovna 
ČR – měření % tělesného tuku, prevence, poradenská činnost v oblasti veřejného zdravotního pojištění  
|  ÚAMK – Jezdi bezpečně

Zásah Hasičského záchranného sboru  |  Masarykovo náměstí 16.00  |  Ukázka zása-
hu Hasičského záchranného sboru a Zdravotnické záchranné služby při simulované havárii osobních aut. 

LÍZÁTKOVÝ ZÁVOD  |  Masarykovo náměstí závody pro nejmenší – koloběžky/odrážedla  |   
14.30–15.30 – LÍZÁTKO pro všechny účastníky – hlavní cena KOLOBĚŽKA ZM
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Historická radnice  |  Masarykovo nám. 1
otevřeno 8.30–17 hod.  |  prohlídky s výkladem v 10, 11, 12, 14, 15 a 16 
hod. (zajišťuje TIC).  |  kapacita prohlídek omezena na 30 osob. Bezplatné 
vstupenky budou k dipozici 5. 9. od 8:30 hod. na Turistickém informačním 
centru, Masarykovo nám. 2. 

Brána Matky Boží  |  Věžní 1
otevřeno 10–13, 14–18 hod.  |  prohlídky s průvodcem v 11 a 14 hod. 
s kapacitou 20 osob  |  stálá výstava obrazů ak. mal. Gustava Kruma  |  
vstup zdarma

Jihlavské historické podzemí  |  Hluboká 1
otevřeno 9–13, 14–17 hod.  |  prohlídky v 10, 11, 12, 14, 15, 16 a 17 
hod.  |  kapacita prohlídek omezena na 45 osob  |  Bezplatné rezervační 
lístky budou k dispozici 5. 9. od 9 hodin v pokladně jihlavského podzemí.

Muzeum Vysočiny  |  Renesanční cechovní dům, Masarykovo nám. 57  
|  Renesanční měšťanský dům, Masarykovo nám. 58
otevřeno 9–12, 12.30–17 hod.  |  prohlídky s odborným výkladem (historie, 
architektura) v 10 a 13 hod. (Mgr. Silvie Čermáková)  |  historické prostory 
přístupné zdarma (mázhaus, renesanční kryté dvory, cechovní síň, vnitřní 
dvorní trakt)  |  vstupné: při prohlídce vstup zdarma, mimo běžné vstupné

Oblastní galerie Vysočiny  |  Komenského 10  |  
Masarykovo nám. 24
otevřeno 10–18 hod.  |  prohlídka s odborným výkladem v budově Komen-
ského 10 v 9 hod. (Mgr. Jana Bojanovská), v budově Masarykovo nám. 
24 v 11 hod. (Mgr. Jana Bojanovská)  |  kapacita obou prohlídek 45 osob  
|  vstup zdarma

Vyhlídková věž kostela sv. Jakuba  |  Jakubské nám.
otevřeno 10–13, 14–18 hod.  |  prohlídky s výkladem ve 12 a 16 hod. 
s kapacitou 30 osob  |  bez průvodce individuálně během otevírací doby  
|  vstup zdarma 

Kostel sv. Ignáce z Loyoly  |  Masarykovo nám.
otevřeno 9–11, 14–16 hod.  |  prohlídka s odborným výkladem 
v 10 a 15 hod. (Mgr. Daniel NOVÁK)  |  vstupné dobrovolné

Kostel sv. Jakuba Většího včetně kaple Bolestné 
Panny Marie  |  Jakubské nám.
otevřeno 9–11, 14–16 hod.  |  prohlídka s odborným výkladem v 9 hod. 
(Mgr. David ZIMOLA)  |  vstupné dobrovolné

navštivte památky Kostel sv. Jana Křtitele  |  Jánský kopeček
otevřeno  9–11, 14–16 hod.  |  prohlídky s odborným výkladem v 10 a 14 
hod. (PhDr. Vlastimil SVĚRÁK)  |  vstupné dobrovolné

Minoritský kostel Nanebevzetí Panny Marie  
|  ul. Matky Boží
otevřeno 9–11, 14–16 hod.  |  prohlídka s odborným výkladem ve 14 hod. 
(Mgr. David ZIMOLA)  |  vstup zdarma

Kostel Povýšení sv. Kříže  |  Křížová ul.
otevřeno  9–17 hod.  |  prohlídka s odborným výkladem v 11 a 16 hod. 
(Mgr. David ZIMOLA)  |  vstup zdarma

Kostel sv. Pavla  |  Dvořákova ul.
otevřeno  10–12, 14–16 hod.  |  prohlídka s výkladem v 10.30 a ve 14.30 
hod. (Mgr. Jan KEŘKOVSKÝ)

Městská knihovna  |  Hluboká 1
prohlídka s odborným výkladem v 11 hod. (PhDr. Jarmila DAŇKOVÁ) – 
kapacita 20 osob  |  vstup zdarma

Dům Gustava Mahlera  |  Znojemská 4
otevřeno 10–12, 13–18 hod.  |  prohlídka s výkladem v 15 hod. s kapa-
citou 30 osob (provází pracovník DGM)  |  vstup zdarma

Základní umělecká škola Jihlava  |  Masarykovo nám. 16
otevřeno 9–15 hod.  |  urbanisticky významná budova ovládající jihový-
chodní část náměstí se složitým stavebním vývojem po celkové rekonstrukci 
objektu  |  prohlídky s průvodcem od 9 hod. po 30 minutách s kapacitou 
25 osob  |  poslední prohlídka v 15 hod.

Horácké divadlo Jihlava  |  Komenského 22
otevřeno 9–14 hod.  |  moderní budova s vlastní divadelní scénou schovanou 
za historizující fasádou o pěti osách, s dvěma nikami v přízemí, šesti pilast-
ry s kompozitními hlavicemi, odstíněnou římsou v 1. patře a trojúhelníko-
vým štítem – po poslední nejrozsáhlejší rekonstrukci slavnostně otevřena 
v roce 1995  |  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ „Jak se dělá muzikál“ – nahléd-
nutí do zkušebního dne připravovaného muzikálu „Zvonokosy“ (premiéra 
12. 9. 2015) a prohlídky divadla s průvodcem a odborným výkladem 
v časech: 9, 10, 11, 12 a 13 hod.  |  Prohlídka trvá cca 1,5 hodiny
s kapacitou 40 osob.  |  vstupenky zdarma na jednotlivé časy k dispozici 
v předprodeji HDJ

Pivovar Jihlava  |  Vrchlického 2
Pivovar vznikl roku 1860, vybudovaný jihlavským várečenstvem (Mäl-
zerschaft).  |  procházka po pivovarské stezce se sládkem v 10 
 a 14 hod.  |  sraz za vchodem do City Parku (pod Mariánským sloupem)  |  
exkurze do pivovaru v 10, 12, 14 a 16 hodin s kapacitou 20 osob

25. ročník akce
Den otevřených
dveří památek

a Den zemědělců, 
potravinářů a venkova 
Kraje Vysočina – Dožínky
5. 9. 2015  

Statutární město Jihlava, kulturní a církevní instituce 
v Jihlavě, Krajská Agrární Komora Kraje Vysočina, 
Kraj Vysočina, Agrotom, Agrovenkov Vysočina a Okresní 
Agrární Komora Havlíčkuv Brod zvou všechny občany na

 pod názvem Památky znovuzrozené 
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 JIHLAVSKÁ RADNICE  Masarykovo nám. 1, velká zasedací síň

15.00 Jihlava ve fotografi i včera a dnes – volné pokračování promítání 
s komentářem nad místy v našem městě – ak.mal. Martin KOS

 HORÁCKÉ DIVADLO JIHLAVA  malá scéna

19.00 Večer otevřené improvizace – Tomáš Andrášik a herci HDJ + vý-
tvarná improvizace Stanislava Gerstnera na divadelním dvorku

Po celý den projížďky kočárem po historické části města (od 10 do 17 
hodin nebo dle zájmu) zajišťuje František Nešpor z Kněžic po trase – park 
za kinem Dukla, ulice Věžní, Benešova, Masarykovo náměstí, ulice Matky 
Boží, Věžní, park za kinem Dukla.

 VÝSTAVY 

OGV, Komenského 10  |  10–18 hod.  |  Núdzový program spravovania 
odpadu
OGV, Masarykovo nám. 24  |  10–18 hod.  |  Stálá expozice ze sbírek  OGV 
a výstava Jaroslav Rössler
Brána Matky Boží, Věžní 1  |  10–13, 14–18 hod.  |  Brána plná panenek 
Barbie, autíček, motorek a 3D modelů z Puzzle

program

mediální
partneři akce:

partneři akce:

Dělnický dům  |  Žižkova 15
otevřeno  9–12, 13–17 hod.  |  velký společenský sál: fotografi e z rekon-
strukce Dělnického domu pana Ing. Jana Konicara v roce 2006 a 2013 pod 
vedením nových majitelů manželů Siřínkových, kompletní historie domu 
včetně dobových fotografi í z roku 1869, 1900, 1910, 1948 aj., rekon-
strukce Velkého sálu akustickými obklady z roku 2015  |  přísálí: místo pro 
sezení + projekce ve smyčce bez zvuku, cca 30 minutové video o rekon-
strukci v roce 2006  |  malý salonek a baletní sál: nová výmalba 2015  
|  Pilsner Urguell Original Restaurant: denní menu bude obohacené 
o tradiční české speciality, nová vstupní chodba – rekonstrukce  |  vstup 
do sálu zdarma  |  bez výkladu

 MASARYKOVO NÁMĚSTÍ  10–19 hod.

POZDRAV Z ČECH A MORAVY – přehlídka dechových hudeb:
 10.00 zahájení  |  zástupci města, Kraje Vysočina a zemědělců
  a předání dožínkového věnce, pohoštění chlebem a solí…
10.30 STRAHOVANKA  |  populární pražská dechovka
 12.15 MUZIKANTI Z JIŽNÍCH ČECH  |  jihočeská dechovka
 14.00 ŠOHAJKA  |  dechová hudba z Dolních Bojanovic
 15.45 MISTŘÍŇANKA  |  populární slovácká dechová hudba 
 17.30 Cimbálová muzika JOŽKY ŠMUKAŘE  |  lidové písně 
  z Moravy a Čech
  Moderují: Karel Paštyka a Joža Kolář

Doprovodný program na náměstí 10–19 hod.

výstava zemědělské techniky  |  výstava vozidel značky KIA  |  ochutnávka 
regionálních potravin kraje Vysočina, prodej regionálních produktů, výsta-
va zvířectva, expozice včelařů, vinařů, chráněné dílny Vrátka Třebíč s.r.o.
naučná stezka pro děti – poznávání zemědělství a přírody, skákací hrad, 
malování na obličej, dětská kušová střelnice…
výtvarné dílničky DDM se zaměřením na památky
ukázka dobových řemesel – vitráže, tkaní, pedig a proutí, tisk trička, 
drátkování, drátěné zboží, paličkování, košíkářství, výrobky z kůže, 
smaltované šperky, řezbář, keramika, výroba svíček, přadlena, kovář, 
odlévání cínu, výroba sýrů, …
trh řemesel – zajišťuje SMJ s.r.o. Jihlava

Okresní agrární komora
Havlí k v Brod

Krajská agrární komora 
Kraje Vyso ina

Krajská rada Kraje Vyso ina

Turistické informační centrum, Masarykovo nám. 2, Jihlava, 
tel. 567 167 158–9  |  5. 9. 2015 otevřeno 8.30–17.00 hod.
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Prvoligoví hokejisté HC Dukla 
Jihlava se připravují na nadcházejí-
cí sezonu, která začíná 1. soutěžním 
kolem již 9. září. V přípravném ob-
dobí na ledě sehráli zatím devět zá-
pasů. Ve třech z nich dokázali vyhrát 
v základní hrací době a jedno utkání 
dotáhli k výhře po samostatných ná-
jezdech. Naproti tomu čtyřikrát pro-
hráli v základní hrací době a jednou 
prohráli po samostatných nájezdech.

Hned v prvním zápase na konci 
července přivítali jihlavští hokejis-
té na domácím ledě výběr Francie 
do 23 let. Domácí předvedli velmi 
solidní hru a svého soupeře porazili 
4:2 (1:1, 1:0, 2:1). Dvě branky Jih-
lavy zaznamenal Kohout, po jedné 
přidali Březina a Harkabus.

Prvním českým soupeřem v pří-
pravném období byl 4. srpna na ledě 
Horáckého zimního stadionu exex-
traligový celek Slavie Praha. Díky 
střelecké potenci v první třetině, kdy 
domácí vstřelili tři góly, zvítězila Jihla-
va až po samostatných nájezdech 4:3 
(3:0, 0:3, 0:0 – 1:0). Branky Jihlavy 
stříleli Flek, Skořepa, Severa a v roz-
hodujícím nájezdu se prosadil Prokš.

Hned o dva dny později hrála Duk-
la na domácím ledě potřetí v řadě. 
Jejím soupeřem byla jmenovkyně ze 
Slovenska – Dukla Trenčín. Sloven-
ský extraligový celek byl nad síly do-
mácích a zvítězil 2:5 (1:2, 1:1, 0:2). 
O branky Dukly se podělili Harka-
bus a Kohout.

Ke zpestření přípravy sloužil ná-
sledný mezinárodní turnaj na Slo-
vensku. V Trenčíně se Dukla střetla 

se třemi extraligovými celky. Prvním 
soupeřem na turnaji byla Dukla 
Trenčín. Hráči z Vysočiny sehráli 
vyrovnanější partii, než při předcho-
zím zápase s Trenčínem na domácím 
ledě, přesto na body do turnajové ta-
bulky nedosáhli, když prohráli 3:0 
(1:0, 1:0, 1:0).

Hned druhý den je čekal další ex-
traligový soupeř, a to tým Banské 
Bystrice. V utkání diváci příliš bra-
nek neviděli, přesto se jihlavští ho-
kejisté po výhře 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) 
radovali z prvních bodů. Góly za Jih-
lavu vstřelili Skořepa a Harkabus.

V posledním utkání turnaje zvítězi-
la jihlavská Dukla nad celkem Nitry 
4:1 (2:0, 1:1, 1:0), když dvě branky 
zaznamenal Flek a po jedné připojili 
Harkabus a Kohout. Na turnaji, kte-
rého se zúčastnilo šest týmů, obsadi-
la Dukla pěkné třetí místo.

Po návratu ze Slovenska se rozehrá-
ly zápasy Regionálního poháru, kte-
rého se kromě Jihlavy účastní také 
týmy Třebíče, Českých Budějovic 
a Kladna. Prvním soupeřem Dukly 
byla ve vysočinském derby Třebíč.

Hrálo se 18. srpna v Jihlavě, a Dukla 
vysoko prohrála 5:1 (1:0, 3:0, 1:1). 
Jediný gól se podařilo vsítit ruskému 
hráči, který je v Jihlavě na zkoušku, 
Aleksejevovi. Dukla nebyla v zápase 
herně horším týmem, ale hosté pro-
měnili téměř každou šanci, která se 
jim naskytla, zatímco domácí nemoh-
li soupeřova gólmana překonat ani 
z těch nejlepších příležitostí.

Další utkání Poháru sehrála Jihlava 
v Kladně, a prohrála opět vysoko 6:2 

Fotbalisté FC Vysočina mají za 
sebou třetinu podzimních zápasů 
v Synot lize. Svěřenci trenéra Luď-
ka Klusáčka zatím tápou v kon-
covce.

 David Kratochvíl
 
Pět odehraných zápasů, čtyři body 

v tabulce za jedno vítězství a remízu, 
průběžně 14. místo v tabulce, do-
provázené hrozivým skóre 2:7. Tak 
přesně takováhle je bilance jihlav-
ských fotbalistů po třetině odehra-
ného podzimu v Synot lize. 

Jihlavané vstoupili do sezony pa-
rádně. V prvním utkání na domácí 
půdě, před téměř vyprodaným hle-
dištěm, dokázali vybojovat velmi 
cennou remízu proti pražské Spartě 
(0:0). Pak sice prohráli na hřišti no-
váčka první ligy ze Zlína (0:1), ale 
hned o kolo později si vyšlápli před 
vlastními fanoušky na dalšího favori-
ta – Jablonec (1:0).

Jenže venku se družině kolem tre-
néra Luďka Klusáčka zatím vůbec 
nedaří. Nezískali tam ještě ani bod, 
což demonstroval další zápas, tento-
krát na Slavii, kde přitom Jihlavané 
neměli vůbec špatnou bilanci. Celek 
z Vršovic je na vlastním moderním 
stadionu ještě nikdy nepřemohl. 

Až teď vyhrál suverénně 4:0, a Vy-
sočina se domů vracela opět s nepo-
řízenou. Druhá porážka v řadě přišla 
v sobotu, doma, se Slováckem (1:2). 
Zatímco v domácím prostředí šlo 

o první zápas bez bodového zisku, 
v cizím prostředí se FC Vysočina ne-
jenže nedokáže zatím prosadit bodo-
vě, ale ani gólově. Na branku venku 
čeká v této sezoně už 180 minut.

Další pokus o prolomení obou 
negativních prozatímních bilancí 
budou mít fotbalisté za dva týdny, 
konkrétně 12. září, kdy se od 17 ho-
din představí na Andrově stadionu, 
tedy na půdě dalšího nováčka, 
z Olomouce.

Nyní má totiž liga kvůli reprezen-
tační přestávce dva týdny volno, 
ale trenér aktuálně 14. týmu Sy-
not ligy by byl raději, kdyby jeho 
svěřenci pokračovali. „Na druhé 
straně, díky té pauze budeme mít 
k dispozici doléčené hráče,“ přede-
sílá. Hlavně absence defenzivního 
buldoka Adama Jánoše a obránce 
Petra Tlustého je na týmu z metro-
pole Vysočiny znát.

Přece jen si ale modří repre pau-
zu vyplnili mistrovským zápasem, 
ale ne o body do prvoligové ta-
bulky, nýbrž v rámci 2. kola MOL 
cupu, kde se ve středu představi-
li na půdě divizní Staré Říše, ta si 
souboj s prvoligovým celkem vy-
bojovala po suverénní výhře nad 
účastníkem MSFL z Třebíče (4:0). 
Souboj Jihlavanů s celkem z malé 
vísky na Telčsku ale skončil až po 
uzávěrce aktuálního vydání NJR.

I když Vysočina prohrála dva zá-
pasy v řadě, měl její kouč pro své 

Dukla v přípravě se střídavými úspěchy

HNED ve druhém přípravném utkání byl soupeřem Dukly exextraligový celek 
Slavie Praha. Jihlavští hokejisté (ve žlutém) vyhráli až po samostatných nájez-
dech.  Foto: Vladimír Šťastný

(2:0, 3:0, 1:2). Hned v úvodu se zra-
nil po prvním inkasovaném gólu gól-
man Dukly Honzík, a do klece se tak 
poprvé v kariéře postavil za seniorský 
tým junior Jan Brož. Ten čelil mno-
ha pokusům kladenských Rytířů, ale 
v pěti případech, zejména z dorážek, 
nemohl zamezit přechodu puku za 
svou brankovou čáru. Dukla kosme-
ticky vylepšila skóre až v závěrečné 
třetině, kdy se do černého trefi li Flek 
a Skořepa.

Zatím poslední utkání sehráli jihlav-
ští hokejisté na domácím ledě 25. srp-
na. Soupeřem jim byl tým Českých 
Budějovic. Hrálo se v solidním tem-
pu s množstvím šancí, ale oba gólma-
ni předváděli výtečné výkony. Zvláště 

jihlavský Jakub Škarek, teprve patnác-
tiletý gólman staršího dorostu, který 
si v zápase odbyl seniorskou premié-
ru, předvedl několik solidních zákro-
ků. Dukla prohrála po samostatných 
nájezdech  2:1 (0:1, 1:0, 0:0 – 1:0). 

Dukla sehraje v přípravě na novou 
sezonu již jen jedno domácí utkání, 
a to v pondělí 1. září, kdy se v Jihlavě 
představí Rytíři Kladno. Samotná pr-
voligová soutěž začne 9. září. Jihlava 
se na svém ledě představí 12. 9., kdy 
hostí Ústí nad Labem, 16. 9. přivítá 
nováčka soutěže Přerov, a 23. 9. se-
hraje utkání s Benátkami nad Jizerou. 
Poslední zářijové utkání sehraje 28. 
9. na domácím ledě s exextraligovým 
celkem Slavie Praha. -vš-

FC Vysočina má za sebou třetinu podzimu

PRVNÍM střelcem branky FC Vysočina v nové sezoně první ligy byl záložník Ma-
rek Jungr (v modrém), jenž rozhodl domácí utkání proti Jablonci. 
 Foto: David Kratochvíl  

svěřence po utkání se Slavií a Slo-
váckem slova chvály. „Pokud bude-
me pokračovat v takovém stylu hry, 
tak body přijdou. Za výkon kluky 
musím pochválit. Chybí tomu větší 
produktivita. To nejsou věci, za které 
bych je měl kárat. Na koncovce mu-
síme dál usilovně pracovat, branky 

časem přijdou,“ uvedl ve svém ko-
mentáři po utkání s Jihomoravany 
kouč Klusáček.

Jediné zářijové utkání sehraje FC 
Vysočina na domácím hřišti 18. 9. 
s Duklou Praha. Začátek zápasu 
bude upřesněn podle možných po-
žadavků televizní společnosti.
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Výstavy

OZVĚNY MINULOSTI – DOTE-
KY KRÁSNA 
Stálá expozice Oblastní galerie Vyso-
činy v Jihlavě.
Expozice nabízí část z výběru těch 
nejlepších děl ze sbírky OGV v Jihla-
vě. Prezentováno je zde české umění 
od 19. století až po současnost, s od-
borným výkladem širšího kontextu a 
vývoje moderního českého výtvarné-
ho umění.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo nám. 
57/58

do 4. 9.  
FOTOGRA FIE TANEČNÍHO DI-
VADLA „ONLY GOOG LIGHT“
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

do 6. 9.  
MANDALY TROCHU JINAK
Autorská výstava originálních obrazů 
Jaroslavy Chlupáčové.
Kavárna muzeum, Masarykovo nám. 
55

do 6. 9.   
BRÁNA PLNÁ PANENEK BAR-
BIE, AUTÍČEK, MOTOREK A 3D 
MODELŮ Z PUZZLE 
Mezi panenkami se najdou i fi lmové 
a hudební hvězdy, např. Johnny Depp 
jako kapitán Jack Sparrow, Elizabeth 
Taylor, Marilyn Monroe, Lady Gaga, 
William a Catherine a další. Díky vel-
kému počtu 3D modelů z Puzzle mají 
děti jedinečnou příležitost dozvědět 
se informace o významných světo-
vých stavbách. Připraven je zajímavý 
kvíz a nechybí hrací koutek s Barbie 
domem, prostor pro autíčka a malo-
vání. Výstava je určena jak pro holčič-
ky, tak i pro kluky!
Brána Matky Boží, Věžní Divadlo Na 
Kopečku, Brněnská 54

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

do 13. 9.  
NÚDZOVÝ PROGRA M SPRA VO-
VANIA ODPADU 
Výstava představí díla čtyř mladých 
slovenských mediálních umělců (Be-
ata Kolbašovská, Jakub Pišek, Richard 
Kitt a a Erik Sikora), kteří ve své tvor-
bě tematizují odpad a jeho produkci; 
společný je jim jazyk a estetika digi-
tálních médií, videoartu, interaktiv-
ních instalací a internetového umění 
(netartu). 
OGV, Galerie Alternativa, budova 
Komenského 10

do 20. 9. 
UMĚNÍ VĚDY

Na náměstích a veřejných prostran-
stvích šesti velkých měst ČR se před-
staví jednotlivá pracoviště Akademie 
věd ČR. Výstava seznamuje veřejnost 
se současnými výzkumy v Akademii 
věd, ale také s úspěchy české vědy za 
posledních 125 let a novými výzkum-
nými programy AV21. Vybrané obje-
vy, poznatky a vědecké výstupy uka-
zují, jak velký vliv má tato instituce 
na společnost a běžný život každého 
z nás. 
Park Gustava Mahlera, Benešova ul.

do 30. 10.  
MÝMA OČIMA
Výstava fotografi í Terezy Hawerlan-
dové.
Bez obav, výtvarná dílna a prodejní 
galerie Denního a týdenního stacio-
náře Jihlava, Husova 16

září
„ÚDĚL AFRICKÉ ŽENY“
Lenka Klicperová - výstava fotografi í. 
Na světě žije v extrémní chudobě 
zhruba miliarda lidí, přičemž více než 
polovina z nich jsou ženy. Právě ženy 
jsou ve většině rozvojových zemích 
těmi, kdo se stará o obživu, vzdělání a 
výchovu dětí. Navíc ženy jsou ty, kte-
ré ve velké většině obdělávají půdu, 
chodí pro vodu, sbírají dřevo, stara-
jí se o domácnost. Úděl ženy je o to 
těžší, že ve většině zemí třetího světa 
nejsou ženy považovány za rovno-
cenné s muži a nemají stejná práva. V 
mnoha afrických zemích nemají ženy 
práva vlastnit půdu, mají omezený 
přístup ke vzdělání a zdravotní péči. 
Autorka tyto fotografi e pořídila  při 
svých pracovních cestách a pobytech 
v různých afrických zemích.
Výstavu připravilo občanské sdružení 
Femisphera díky podpoře České roz-
vojové agentury.
Africká vesnice Matongo – Škola 
(chýše).
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10
 
září
Originální africké batiky BURKI-
NA FASO  
Prodejní výstava.
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10
 
září
ZVINO VA AFRICA – prodejní vý-
stava originálních dřevěných soch ze 
Zimbabwe
Africká vesnice Matongo – areál.
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10
 
září
„ZVÍŘATA AFRIKY“
Jarka Melicharová - výstava fotografi í.
Areál hlavního vstupu – infocentrum.
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10

4. 9. – 17. 9. 
MĚSTA S DOBROU ADRESOU
Nejde jen o klasickou výstavu, která je 
určena k pasivnímu prohlížení. Tento 

projekt by měl nastartovat diskuzi o 
kvalitě života v našich městech, o no-
vém pohledu na městskou mobilitu, 
na veřejný prostor a dopravu.
Park Gustava Mahlera. Radnice - hala 
MIC a MHD
 
18. 9. – 30. 9. 
VÍME, CO DÝCHÁME? 
Prach pod elektronovým mikrosko-
pem.
Radnice - hala MIC a MHD.
Magistrát města Jihlavy, Masarykovo 
nám. 1

od 1. 12. 
Stálá výstava ATM „AXMA-
NOVY TECHNIKY HMATU“
Možnost nákupu.
Galerie Umění s handicapem, Jihlav-
ské terasy, Havlíčkova 30 

Městská knihovna

od 15. 6.    
S DOBROU KNIHOU JE TO JÍZ-
DA 
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 trolejbu-
sových linkách. 
Principem této kampaně je vnést 
„čtenářského ducha“ na další z ve-
řejných míst města a zpříjemnit tak 
cestujícím čas strávený v městské 
hromadné dopravě v Jihlavě. Příno-
sem je také netradiční způsob propa-
gace služeb městské knihovny a dru-
há šance pro knihy. 
Knihy si mohou cestující zapůjčit, 
ponechat, či sami darovat jiné. 
Knihy umístěné v koši jsou volně k 
dispozici, nejsou součástí knihovní-
ho fondu Městské knihovny Jihlava, 
a není tedy nutné je vracet.
Koš neslouží k vrácení knih zapůjče-
ných v knihovně.

Divadla
Dům kultury, Tolstého 2

24. 9.  19.00 
Owen McCaff erty: PRÁSKNI DO 
BOT
Představení Divadla Na Jezerce Pra-
ha. Zlodějská komedie o hledání 
štěstí prostřednictvím krádeže. Le-
žérní řemeslníky, které dobře zná-
me i u nás, a kteří se mezi sebou baví 
jako dlaždiči, s gustem hrají Jan Hru-
šínský, Radek Holub, Martin Sitt a a 
Václav Liška. Vstupné: 350 Kč.
 
30. 9.  19.00 
ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
Nový pořad travesti skupin SCREA-
MERS a TECHTLE MECHTLE. 
Vstupné: 300 Kč.

DIOD
divadlo otevřených dveří, 

Tyršova 12

25. 9.  19.30 
FEDERER – NADAL
A studio Rubín. Činohra. 
„Moje činy může soudit jedině jes-

třábí oko!“ Posvátná tráva wimble-
donského All England Clubu přímo 
v A studiu Rubín. Dva nezničitel-
ní hrdinové dnešní doby tak, jak je 
možná neznáte. Pět setů autorského 
divadla, které se nebojí metafyzic-
kého obsahu: Tenisu!!! Bílé trenky, 
tvrdé údery, chytré kraťasy i halušky 
Rogerovy tchýně. Hrají: Marek Ta-
clík, Jakub Prachař a Petr Kolečko. 
Vstup 160/50 Kč.
  

Dělnický dům
 Jihlava, Žižkova 15

 
5. 9.  9.00 
Den otevřených dveří památek 
2015 pod názvem Památky znovu-
zrozené
Výstava napříč historií Dělnické-
ho domu od prvopočátku Hostince 
Holubník, přes Hotel CZAP, až po 
rekonstrukci v letech 2006, 2013, 
2015 a současnost.

17. 9.  19.00 
Travesti show Hanky Panky - ILU-
ZE
Uvidíte známe slečny Sašu, Valerii i 
Nadju, a spolu s nimi Stefany a Jen-
nifer.
Velký společenský sál Dělnického 
domu Jihlava.
Předprodej v Turistickém informač-
ním centru Jihlava (Mas. náměstí 
96/2)
Vstupné: 200,- Kč předprodej, 250,- 
Kč na místě

25. 9.   
SVATOVÁCLAVSKÁ DANCE 
PARTY

Kino Dukla
Jana Masaryka 20 

1., 7. a 29. 9. v 17.00
Pařížská blbka
Komedie / Francie /  82min / titul-
ky / 100,- / 12+
Když je vyhozena z dalšího zaměst-
nání, třicetiletá Camilla, blbka od 
narození, se rozhodne pro změnu. 
Cíl je jasný: mít život lepší než zby-
tek lidstva. Jedinou možností je stát 
se šlechtičnou - rozhodne se odletět 
do Velké Británie. Právě tam se na-
chází poslední svobodný princ, který 
nemá vadu (i když je to zrzek, ale co 
už), a který je v produktivním věku 
– princ Harry…
Režie: E. Lang, N. Saglio/ Hrají: Ca-
mille Cott in, Stéphane Bern, Antony 
Hickling

1. 9. v 17.30, 27. 9. v 15.00
Malý dráček
Rodinný, animovaný / Německo /  
80min / dabing / 100,-
Dráček Kokosáček a jeho kamarád 
Oskar se narodili na Dračím ostrově, 
ale jsou jiní než ostatní. Kokosáček 
je létající drak, který nelítá a Oskar 
je drak masožravec, který se stal ve-
getariánem. Společně s vynalézavou 
dikobrazicí Matildou musí zachránit 
ostrov před nebezpečnou sopkou, 
která se po letech najednou probudi-
la. Bude to ale možné jenom tehdy, 
pokud draci všech velikostí a barev 
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uzavřou mezi sebou mír a spojí síly k 
záchraně jejich nádherného ostrova.
Režie: H. Weiland, N. Wels

1. 9. v 19.30, 19. 9. v 17.00, 23. 
9. v 17.30
Dárek
Psychologický thriller / Austrálie, 
USA / titulky / 110,- / 12+
Simon a Robin žijí klidně, podle 
představ a plánů. Až do dne, kdy 
náhodně potkají Gorda, Simono-
va dávného známého ze střední 
školy. Od té chvíle se jejich bu-
doucnost začíná rozjíždět po dě-
sivém a šíleném tobogánu. Po 
několika dalších nečekaných ná-
vštěvách Simon a Robin začínají 
být z Gordova chování a slov zne-
pokojení. A navíc se začnou obje-
vovat záhadné dary, díky nimž se 
odkrývají podivná tajemství z mi-
nulosti. 
Režie: J. Edgerton / Hrají: Ja-
son Bateman, Rebecca Hall, Joel 
Edgerton, Busy Philipps

1. 9. ve 20.00
Fantastická čtyřka
Akční sci-fi / USA /  94min / ti-
tulky / 120,- / 12+
Čtyři obyčejní mladí outsideři, je-
jichž cílem je interdimenzionální 
cestování. Po návratu se jim změ-
ní schopnosti. Sue se stane In-
visible Woman, jež umí vytvářet 
silová pole, Johnny jako Human 
Torch dokáže vzplanout, Reed 
neboli Mr. Fantastic dokáže nata-
hovat své tělo a z Bena je Thing, 
kamenný obr s nadlidskou silou. 
Po prvním šoku se dokáží spo-
jit v tým, který se učí schopnosti 
ovládat a využívat, vše budou po-
třebovat při záchraně Země před 
silným nepřítelem.
Režie: J. Trank/ Hrají: Miles Tel-
ler, Michael B. Jordan, Kate Mara, 
Jamie Bell, Toby Kebbell

2. 9. v 17.00
Slow West
Western, road movie / V. Británie, 
N. Zéland / 84min / titulky / 80,- 
/ 15+
Šestnáctiletý Jay přicestoval ze 
Skotska do amerického Colorada 
19. století, aby pátral po ženě, kte-
rou miluje. Evropskému zelenáčo-
vi dělá společnost nájemný zabi-
ják 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 puto-
vání celou řadu zvratů. Slow West 
je western ostrý jako sůl v ráně. 
Režie: J. Maclean / Hrají: Michael 
Fassbender, Kodi Smit-McPhee, 
Caren Pistoriusová, Ben Mendel-
sohn

2. 9. v 17.30, 5. a 19. 9. v 15.00, 
13. 9. v 15.30
V hlavě
Animovaný / USA / 102min / da-
bing / 2. 9. 100,- poté 80,-
Období dospívání může být veli-
ce komplikované - také pro jede-
náctiletou Riley, která se musí se 
svou rodinou přestěhovat do San 
Francisca. Stejně jako nás všech-
ny, i ji ovlivňují emoce – Radost, 
Strach, Vztek, Nechuť a Smutek. 
Emoce žijí na Hlavním velitel-
ství, což je řídící centrum uvnitř 
Rileyiny mysli, odkud Riley po-
máhají vypořádat se s nástrahami 

všedních dní. 
Režie: P. Docter, R. Del Carmen 
/ České znění: Zuzana Slavíková, 
Michal Bumbálek, Jaromír Medu-
na 

2. 9. v 19.30 
Když zvířata sní
Hororové, mysteriózní drama / 
Dánsko / 84min / 90,- / 15+
Devatenáctiletá Marie, outsiderka 
v ostrovní komunitě, žije sama s 
rodiči. Nemá nikoho, kromě Da-
niela, mladého muže okouzlené-
ho její divokou povahou. Místní 
lidé však mají z dívky obavy, ne-
méně pak z její matky, upoutané 
na invalidní vozík a trpící záhad-
nou chorobou. Když Marie zjistí, 
že se jí tělo mění – na její hrudi 
a zádech roste hustá srst – začne 
pátrat po utajované rodinné mi-
nulosti. Po něčem, co bude mít 
nedozírné následky pro ni i pro 
celou rodinu.
Režie: J. A. Arnby/ Hrají: Sonia 
Suhl, Lars Mikkelsen, Sonja Rich-
ter

2. 9. ve 20.00
Nesmrtelný 
Drama, sci-fi , thriller / USA /  
117min / 110,-
Průmyslový magnát, miliardář Da-
mian již dlouho ovládá svůj svět, ve 
kterém ze své newyorské operační 
základny mistrovsky rozehrává mo-
censké hry. Po vzájemném odcizení 
se svou dcerou, aktivistkou Claire, 
má Damian opravdový vztah pouze 
ke svému příteli a pravé ruce Mar-
tinu O‘Neilovi. Ale diagnóza nevy-
léčitelné rakoviny přiměje Dami-
ana podstoupit radikální lékařský 
zákrok, „odpoutání“, který pro něj 
zvrátí běh času.
Režie: T. Singh/ Hrají: Ben Kingsley, 
Natalie Martinez, Ryan Reynolds

3. 9. v 17.00, 13. 9. v 19.30
Papírová města
Romantický, drama / USA / 109min 
/ titulky / 100,- / 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 záha-
dy, a také, že pro něj zanechala určité 
stopy 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

3., 4. a 8. 9. v 17.30, 5., 6., 12. a 27. 
9. v 15.30 
Mune – Strážce měsíce
Animovaný / Francie / PREMIÉ-
RA  / 91min / 2D i 3D dabing / 2D 
110,-; 3D 130,-
Co by se stalo, kdyby jednoho rána 
slunce nevyšlo? Anebo kdyby měsíc 
najednou zmizel a zapomněl rozsví-
tit všechny hvězdy a noční oblohu? 
Strážce měsíce Mune dělá vše pro 
obnovu světa poté, co zlé temné síly 
ukradnou Slunce! Umí sice mluvit 
tiše a jemně našlapovat, ale jeho ob-
div k Měsíci a láska k ženě jeho snů 
z něj udělá nezastavitelného hrdinu, 
jakým byl zrozen! Tento milý příběh 

si užije celá rodina.
Režie: A. Heboyan, B. Philippon

3. a 28. 9. v 19.30, 4. 9. v 17.00
We Are Your Friends - Party začí-
ná
Hudební, romantický, drama / USA 
/ PREMIÉRA  / 93min / 110,-
Příběh o hledání vlastního stylu ze 
světa elektronické hudby a hollywo-
odského nočního života, kde cti-
žádostivý 23letý DJ Cole tráví dny 
tím, že kuje pikle se svými přáteli a 
pracuje na skladbě, se kterou udělá 
díru do světa. Vše se ale změní, když 
se seznámí s charizmatickým postar-
ším DJ Jamesem. Věci se komplikují, 
když se Cole zamiluje do Jamesovy 
mnohem mladší přítelkyně Sophie. 
Cole si musí vybrat mezi láskou, lo-
ajalitou a budoucností, pro kterou je 
předurčen.
Režie: M. Joseph/ Hrají: Emily Ra-
tajkowski, Shiloh Fernandez, Wes 
Bentley, Zac Efron

3., 4., 5. a 13. 9. ve 20.00, 11. a 29. 
9. v 17.30
Kurýr: Restart
Akční, thriller / Francie / / PREMI-
ÉRA  / 96min / 120,- / 12+
Luc Besson se vrací ke své mistrov-
ské akční legendě Kurýr. Profesio-
nální kurýr Frank se musí proti své 
vůli spojit s nájemnou vražedkyní 
Annou, aby dostali skupinu bezcit-
ných ruských překupníků s lidmi. 
Rafi novaná a okouzlující Anna a její 
tři společnice Franka najmou, aby 
jim pomohl zorganizovat bankov-
ní loupež století. Odmítnutí takové 
nabídky bohužel není na programu 
víkendu. 
Režie: C. Delamarre/ Hrají: Ed 
Skrein, Loan Chabanol, Lenn 
Kudrjawizki, Radivoje Bukvic

4. a 30. 9. v 19.30, 15. 9. v 17.30
RYTMUS - Sídliskový sen
Hudební, dokument / Slovensko, 
ČR / 96min / 4. 9. 120,-, 15. 9. 
110,-, 30. 9. 100,- / 12+
Pohled do soukromí slovenského 
rapera, z kterého je dnes fenomén: 
Rytmus. Film vznikal 8 let, a zblízka 
dokumentuje jednu z nejznámějších 
osobností česko-slovenské scény. 
Patrik „Rytmus“ Vrbovský vyrůstal 
v obyčejné rodině na sídlišti v Pieš-
ťanech, a kvůli romskému původu se 
nejednou setkal s předsudky okolí. 
Dnes vydává alba v desetitisícových 
nákladech. Film nabídne i exkluzivní 
záběry z rodinný ch archivů, dolože-
né osobními výpověďmi lidí z nej-
bližšího okolí Rytmuse.
Režie: M. Drobný/ Účinkují: Patrik 
„Rytmus“ Vrbovský, Vlasta Miezgo-
vá, Dara Rolins a další

5. 9. v 17.00, 9. a 27. 9. v 17.30
Domácí péče
Lidská komedie / ČR / 92min / 
110,-
Obětavá zdravotní sestra Vlasta při 
své práci na jihomoravském venko-
vě ošetřuje spoustu rázovitých míst-
ních 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 alternativní-
ho léčení, a díky němu snad i sebe 
samu. To vše k velké nelibosti man-
žela Ladi, který na tyhle „hňupovi-
ny“ nevěří. 
Režie: S. Horák / Hrají: Alena Mi-
hulová, Bolek Polívka, Tatiana Vil-

helmová, Sára Venclovská, Zuzana 
Krónerová

5. a 17. 9. v 17.30
Pixely
Akční komedie / USA / 106min/ 
2D dabing / 120,-
Když si mezigalaktičtí mimozemš-
ťané chybně vyloží záznamy klasic-
kých videoher jako vyhlášení války, 
zaútočí na Zemi s armádou jedno-
tek, která je inspirovaná objekty ze 
zmíněných videoher. Prezident Will 
Cooper je nucen vyzvat na pomoc 
svého nejlepšího kamaráda z dětství 
a nepřekonatelného hráče videoher 
Sama, aby se ujal vedení týmu ostří-
lených pařanů, s cílem vetřelce pora-
zit a zachránit tak naši planetu. 
Režie: Ch. Columbus / Hrají: Adam 
Sandler, Kevin James, Michelle Mo-
naghan, Peter Dinklage

5. 9. v 19.30, 11. a 20. 9. v 17.00
Amy
Dokument / Velká Británie / 
128min / titulky / 100,- / 12+
Kým ve skutečnosti byla dívka, kte-
rá stojí za jménem Amy Winehouse? 
Co skrývala před okolním světem, a 
proč zemřela v pouhých 27 letech? 
Dokument nechává promlouvat ze-
jména Amy prostřednictvím dosud 
nezveřejněných archivních záběrů, 
ale především skrze její hudbu. Vi-
díme Amy jako obyčejnou dívku s 
obrovským talentem a touhou zpí-
vat, jako zjevení ohromující hudeb-
ní fajnšmekry, jako popovou hvězdu 
obletovanou fanoušky i jako oběť 
manipulovanou manažery a proná-
sledovanou bulvárními novináři.
Režie: A. Kapadia / Vystupují: Amy 
Winehouse a další

6. 9. v 15.00
Sedmero krkavců
Pohádka / ČR, SR / 97min / 80,-
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 prokletí, 
které na ně uvrhla jejich matka. Je to 
příběh o odvaze, vytrvalosti, ale také 
o síle slova, pravdě a opravdové lásce
Režie: A. Nellis / Hrají: Martha Is-
sová, Sabina Remundová, Lukáš 
Příkazský, Václav Neužil ml., Zuzana 
Bydžovská

6. a 16. 9. v 17.00, 26. 9. v 19.30
Věčně mladá
Romantický, drama / USA / 112min 
/ titulky / 100,- / 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

6. 9. v 17.30, 16. 9. ve 20.00
Hitman: agent 47
Akční thriller / USA / 96min / titul-
ky / 110,- / 15+
Je známý pouze podle dvou posled-
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ních čísel čárového kódu, který má 
vytetovaný vzadu na krku. Agent 47 
není obyčejný člověk, představuje 
vrchol tajného genetického výzku-
mu. Stojí na konci vývojové řady, 
jeho existence navazuje na 46 před-
chozích klonovaných agentů, obda-
řených neuvěřitelnou silou, rychlostí 
a inteligencí. Jeho nadcházejícím cí-
lem je korporace, která má v úmys-
lu zmocnit se vytvořeného genu a 
vytvořit armádu zabijáků, jejichž 
schopnosti předčí dokonce i vlast-
nosti agenta 47. 
Režie: A. Bach/ Hrají: Rupert Fri-
end, Zachary Quinto, Hannah Ware, 
Ciaran Hinds, Th omas Kretschn-
mann

6. 9. v 19.30
Šílený Max: Zběsilá cesta
Akční, Sci-Fi / USA / 120min / ti-
tulky 2D / 80,- / 15+
Režisér George Miller, duchovní 
otec legendární série „Šílený Max“, 
se v dalším pokračování vrací do 
světa bojovníka silnic Maxe Rocka-
tanskyho. Šílený Max, pronásledova-
ný 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

6. a 9. 9. ve 20.00, 22. 9. v 17.30
Krycí jméno U. N. C. L. E.
Akční, dobrodružný / USA /  
116min / titulky / 100,-
Hlavními postavami fi lmu, zasazené-
ho do první poloviny šedesátých let 
minulého století, do doby vrcholící 
studené války, jsou agent CIA Solo a 
agent KGB Kuryakin, kteří jsou nu-
ceni odložit dlouholeté nepřátelství 
a spolupracovat. Cílem je překazit 
plány tajemné mezinárodní zloči-
necké organizace, která chce šířit ja-
derné zbraně. Musí závodit s časem, 
aby vědce našli a zabránili celosvěto-
vé katastrofě.
Režie: G. Ritchie/ Hrají: Alicia Vi-
kander, Armie Hammer, Elizabeth 
Debicki, Henry Cavill, Jared Harris

7. 9. v 17.30 Bio Senior, 23. 9. 
14.30 BABY BIO
Život je život
Komedie / ČR / 95min / 80,- / 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 nastěho-
vat zpět k rodičům, a v rámci mož-
ností se dál snaží otěhotnět. Té pro-
střední se zas neomylně lepí na paty 
jenom naprostí exoti a mimoňové. A 
nejmladší dcera? Tak ta je zase mi-
lostně úspěšná až moc. Je jí šestnáct, 
je těhotná, a neví s kým.
Režie:  M. Cieslar / Hrají: Ondřej 
Vetchý, Simona Stašová, Tereza Vo-
říšková

7. 9. v 19.30 
Dáma ve zlatém
Životopisný / USA / 110min / titul-
ky / 80,- / 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

7. 9. ve 20.00
Úžasný Boccaccio
Historický, komedie / Itálie, Francie 
/120min / titulky / Filmový klub / 
90,- / 15+
Podle mistrovského díla DEKA ME-
RON; - Florencie 13. století, šíří se 
mor. Tři chlapci a sedm dívek se roz-
hodnou odejít z města a hledají úto-
čiště daleko od strašných následků 
choroby. Krátí si chvíle povídáním  
příhod o čemkoliv, ale jedno musí 
mít společné - musí být o lásce. O 
lásce, která jim pomůže zapomenout 
na těžkou a nejistou dobu, ve které 
žijí.
Režie: P. Taviani, V. Taviani / Hrají: 
Carolina Crescentini, Flavio Parenti, 
Vitt oria Puccini

8. 9. v 17.00
Bláznivá dovolená
Dobrodružná komedie / USA / 
96min / titulky / 100,-
Další generace Griswoldů v tom zase 
lítá. Dospělý Rusty Griswold kráčí 
ve stopách svého otce a v naději na 
posílení rodinných pout se rozhodne 
překvapit svou ženu Debbie a jejich 
dva syny cestou zpět do Ameriky, do 
rodinného „oblíbeného zábavního 
parku“ Walley World.
Režie:  J. F. Daley, J. M. Goldstein/ 
Hrají: Ed Helms, Chevy Chase, 
Chris Hemsworth, Christina Apple-
gate

8. 9. v 19.30
Filmový dobrodruh Karel Zeman
Dokument / ČR / 102min / 70,-
Životopisný fi lm, ohlížející se za ži-
votem, prací a významem génia svě-
tové kinematografi e. Odhaluje in-
spirující zdroje jeho práce a nahlíží 
do kuchyně průkopníka fi lmových 
triků. Se současnými fi lmaři se snaží-
me zjistit, proč jsou jeho fi lmy stále 
aktuální a v mnoha směrech dosud 
nepřekonané. T. Gilliam, T. Burton, 
K. Yamamura a další hovoří o své in-
spiraci K. Zemanem. Jeho fi lm Vy-
nález zkázy se v 50. letech promítal v 
70 zemích světa, jen v New Yorku v 
96 kinech najednou.
Režie: T. Hodan / Hrají: Terry Gilli-
am, Tim Burton, Ludmila Zemano-
vá, Karel Hutěčka, Kosei Ono, Paul 
Wells

8. a 27. 9. ve 20.00
Terminátor: Genisys
Akční sci-fi  thriller / USA / 126min 
/ 2D titulky / 110,- / 12+
Slavný režisér James Cameron po 
shlédnutí fi lmu prohlásil, že právě 
viděl snímek, který může být prá-
vem považovaný za třetí díl, navazu-
jící na jeho dva Terminátory. Větší 
punc kvality, než pochvalu od „otce 
zakladatele“, fi lm získat nemohl. Ca-
meron to řekl i přesto, že si Termina-
tor: Genisys s původním příběhem 
pohrává a dost zásadně mění pravi-
dla hry. Kvalitní a originální příběh 
byl hlavním důvodem, proč se k jed-
né ze svých nejslavnějších rolí vrátil 
Arnold Schwarzenegger.
Režie: A. Tailor / Hrají: Arnold 
Schwarzenegger, Emilia Clarke, Jai 
Courtney, Jason Clarke 

9. 9. v 17.00, 20. 9. v 19.30
Pride
Komedie, drama / Francie, Velká 
Británie / 120min / titulky / 90,- / 

15+
Film dle skutečné události - britskou 
premiérkou je M. Th atcherová, tzv. 
Železná lady. Za dob její vlády vr-
cholí v zemi nepokoje horníků. Bě-
hem Gay Pride v Londýně se skupi-
na aktivistů rozhodne pomoci jejich 
rodinám a uspořádají sbírku. Odbo-
rový svaz horníků se ale zdráhá po-
moc přijmout. Neradi by totiž čelili 
obvinění, že hornický svaz sympa-
tizuje s gay hnutím. Aktivisté se ale 
vydají přímo do menší vesnice ve 
Wallesu, kde hodlají předat výtěžek 
přímo rodinám; vše nakonec vyústí 
v překvapivé partnerství.
Režie: M. Warchus/ Hrají: Bill Nig-
hy, Imelda Staunton, Dominic West, 
Joseph Gilun, George MacKay

9. a 15. 9. v 19.30, 22. 9. v 17.00
Schmitke
Mysteriózní detektivka / ČR, Ně-
mecko /  94min / 90,- / 15+
Mysteriózní detektivka o pátrání po 
chuti do života na vrcholcích Kruš-
ných hor. Schmitke je postarší ně-
mecký konstruktér, jehož osamělý 
život se skládá z práce a ukecaného 
mladého kolegy. Když je jednoho 
dne pověřen opravou nevysvětlitelně 
skřípající staré turbíny, kterou kdysi 
navrhl, není z výletu na českou stra-
nu Krušných hor příliš nadšen. Po-
divný kraj hlubokých lesů, zchátra-
lých dolů a neméně podivných lidí 
v něm mnoho důvěry nevyvolá, ale 
když se mu přes noc záhadně ztra-
tí kolega, musí i Schmitke vstoupit 
mezi mlhou zahalené stromy. 
Režie: Š. Altrichter / Hrají: Pe-
ter Kurth, Johann Jürgens, Helena 
Dvořková, Jakub Žáček, Petr Vršek

10. a 12. 9. v 17.00, 27. 9. v 19.30
American Ultra
Akční komedie / USA / PREMIÉ-
RA  / titulky / 110,- / 12 +
Mike, hulič trávy, žije v malém ospa-
lém městečku se svojí přítelkyní 
Phoebe. Jeho náplní dne je práce v 
marketu a obstarání kvalitního „ma-
troše“. Ani by ho nenapadlo, že by 
mohl řešit závažnější věci …až do té 
noci, kdy se objeví neznámí lidé… 
Mike záhy zjišťuje, že je spícím agen-
tem. K jeho smůle ale agentem urče-
ným k likvidaci.  Všichni mu jdou po 
krku, a Mikovi nezbývá nic jiného, 
než v sobě najít kuráž a začít bojovat. 
Režie: N. Nourizadeh/ Hrají: Kris-
ten Stewart, Jesse Eisenberg, John 
Leguizamo

10. 9. ve 2D a 21. 9. ve 3D v 17.30
Jurský svět
Dobrodružný / USA / 125min / 2D 
i 3D dabing / 3D 130,-, 2D 110,- 
Před dvaadvaceti lety tragicky skon-
čil sen excentrického milionáře Joh-
na Hammonda, který chtěl na od-
lehlém ostrově z dinosauří DNA 
pořídit Jurský park s živými exponá-
ty. Od té doby se ale mnohé změni-
lo, park jede na plné obrátky, ročně 
jím projdou milióny nadšených ná-
vštěvníků, kteří s očima navrch hlavy 
sledují v akci desítky „vyhynulých“ 
živočichů. 
Režie: C. Trevorrow / Hrají: Chris 
Pratt , Bryce Dallas Howard, Ty 
Simpkins

10., 11., 12. a 21. 9. v 19.30
Sinister 2
Horor / USA / 97min / PREMIÉ-
RA  / titulky / 110,- / 15 +
Do opuštěného venkovského domu 

se nastěhuje Courtney se svými de-
vítiletými syny, Dylanem a Zachem. 
Brzy ale zjistí, že asi nejsou mezi stě-
nami domu až tak úplně sami. Na 
scénu krvavého příběhu se vrací sta-
rá promítačka a fi lmy, kamera, duše 
dětí zavražděné rodiny, využité jako 
oběť něčemu, či někomu. Malý Dy-
lan se mění, chová se stále záhadněji, 
a zdá se být pod vlivem divných sil. 
Bagulova chvíle se blíží…
Režie: C. Foy / Hrají: Shannyn 
Sossamon, James Ransone, Nicho-
las King, Tate Ellington, Dartanian 
Sloan

Od 10. 9. (informace o časech a 
termínech projekcí na webu)
Gangster Ka
Kriminální, thriller / ČR / PREMI-
ÉRA  / 100min / 130,- / 12 +
Film Gangster Ka je natočen pod-
le námětu J. Kmenty, který je auto-
rem knihy „Padrino Krejčíř“. Radim 
Kraviec alias Káčko se vyznačuje 
vysokou inteligencí a talentem pro 
dokonalý podvod. Mrknutím oka 
okrádá stát o miliardy korun. Káčka 
nečekaně zradí jeho pravá ruka, Al-
bánec Dardan, který spolupracuje s 
hospodářskou kriminálkou. Rozjíždí 
nelítostnou mašinerii pomsty. Káčko 
překračuje pomyslnou hranici mezi-
fi nančním zločincem a nelítostným 
řezníkem…
Režie: J. Pachl / Hrají: Hynek Čer-
mák, Jaromír Hanzlík, Miroslav 
Etzler, Alexej Pyško, Marian Roden

12. 9. 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

12. a 23. 9. ve 20.00
Vetřelci: Režisérský sestřih
Sci-Fi, horor / USA, Velká Británie / 
obnovená premiéra / FK / 154min / 
titulky / 100,- / 12 +
Obnovená digitální premiéra kultovní-
ho sci-fi . Důstojnice Ripleyová, která 
jako jediná přežila boj v nákladní lodi 
Nostromo s vesmírným vetřelcem, je 
po několika letech nalezena záchran-
nou lodí a vrací se zpět na Zemi. Když 
už se zdá, že je po všem, začíná horor 
znova, tentokrát na vzdálené koloni-
zované planetě. Nyní ne všichni proti 
jednomu, ale Ripleyová se skupinou 
speciálně vycvičených vojáků proti ti-
sícihlavé smrtící síle vetřelců.
Režie: J. Cameron / Hrají: Sigourney 
Weaver,Michael Biehn, Paul Reiser, 
Lance Henriksen, Carrie Henn

13. 9. v 15.00, 20. 9. v 15.30
Mimoni
Animovaný, Komedie / USA / 
100min / dabing / 110,- (děti 90,-)
Zamysleli jste se někdy nad tím, proč 
vlastně ti žluťoučcí a k sežrání rozto-
milí Mimoni dobrovolně slouží Gru-
ovi, padouchovi s velkým P? Od-
pověď přináší animovaná komedie 
Mimoni! 
Režie: P. Coffi  n, K. Balda / Mluví: 
Ivana Chýlková, Jan Vondráček, Jiří 
Klem
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13. 9. v 17.00 
Ant-man
Akční, sci-fi  / USA / 117min / 2D 
dabing / 80,-
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

14. 9. v 17.00
Iracionální muž
Mysteriózní/ USA / 96min / titulky / 
100,- 
Uznávaný profesor fi lozofi e Abe je už 
víc než rok emocionálně na dně. Ne-
může psát, nemůže dýchat, nemůže 
si vzpomenout na smysl života. Jeho 
jediným přítelem je alkohol. Abe při-
jíždí učit na fakultu do malého města. 
Brzy se zaplétá se dvěma ženami – s 
osamělou profesorkou Ritou a se svou 
nejlepší studentkou Jill. Při jednom 
obědě vyslechnou Abe a Jill zvláštní 
konverzaci cizích lidí u vedlejšího sto-
lu. Tento okamžik Abea změní, a on si 
začne plnými doušky vychutnávat ži-
vot. Tato změna spustí řetězec událos-
tí, které ovlivní jeho, Ritu i Jill navždy.
Režie: W. Allen / Hrají: Emma Stone, 
Joaquin Phoenix, Parker Posey, Mere-
dith Wagner

14. 9. v 17.30
Mission: Impossible – Národ grázlů
Akční thriller / USA / 132min / titul-
ky / 100,-, / 12+
Ethan Hunt je zvyklý vyrážet na mise, 
jejichž úspěšné splnění je nemožné, a  
jde znovu po krku těm největším grá-
zlům současného světa. A jak je dob-
rým zvykem, většinu krkolomných 
kaskadérských scén točil Tom Cruise 
sám a bez dubléra, a tak budou diváci 
společně s hlavními hrdiny cestovat 
po celém světě, proletí se Airbusem 
(zvenčí), sklouznou se po střeše ví-
deňské opery a zazávodí si sporťákem 
na marocké dálnici.
Režie: Ch. McQuarie / Hrají: Tom 
Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg, 
Alec Baldwin

14. 9. v 19.30, 24. 9. v 17.00
Bojovník
Drama, sportovní / USA / 120min / 
titulky / 90,- / 12+
Boxer Billy je na vrcholu své slávy. Na-
vzdory jeho úspěšné kariéře, ho man-
želka prosí, aby s boxem skončil. Bě-
hem večírku tedy oznámí odchod. Vše 
se změní, když je jeho manželka neú-
myslně zabita během potyčky s jiným 
boxerem. Billyho svět se hroutí. Když 
mu soud odebere kvůli jeho nevyrov-
nané povaze dceru z opatrovnictví, je 
jeho poslední nadějí návrat do světa 
boxu. Za pomoci trenéra se pokusí zís-
kat svoji dceru zpět… 
Režie: A. Fuqua  / Hrají:  Jake Gyllen-
haal,  Rachel McAdams, Oona Lau-
rence, Forest Whitaker

14. 9. ve 20.00
Pudr a benzín
Hudební, komedie / ČR / Filmový 
klub / 94min / 70,-

Voskovec s Werichem zde vytvořili 
svéráznou dvojici - nešikovného ři-
diče autokaru a stejně nešikovného 
dopravního strážníka, kteří se zami-
lují do mladé herečky. Jejich potřeš-
těné námluvy sice nevyjdou, zato se 
z obou kumpánů stanou úspěšní re-
vuální komici.
Režie: J. Honzl  / Hrají:  Jiří Vosko-
vec, Jan Werich, Ela Šárková, Bohuš 
Záhorský, Vojta Plachý-Tůma 

15. 9. v 17.00
Vynález zkázy
Dobrodružný, fantasy, rodinný / ČR 
/ 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

16. 9. v 19.30
Mallory
Dokument / ČR / 101min / 80,- 
13 let na cestě ze dna v dokumentár-
ním fi lmu Heleny Třeštíkové
S Mallory se život nemazlil, ona se 
však po porodu syna dokázala vy-
manit z drogové závislosti a zvládla 
i období, kdy se ocitla s dítětem na 
ulici a žila jako bezdomovec. Mal-
lory dnes studuje na střední odbor-
né škole obor Sociální činnost, a 
své uplatnění nakonec nalezla v po-
moci těm, jejichž životy zná nejlépe 
– lidem na okraji společnosti. Film 
Mallory je tak kromě jiného fi lmem 
o naději, že každý má šanci změnit 
svůj život.
Režie: H. Třeštíková

17., 18. a 27. 9. v 17.00, 19. 9. 
v 19.30, 24. 9. v 17.30
Nikdy není pozdě
Hudební, komedie / USA / 101min 
/ titulky / 120,- / 12 +
Meryl Streep se nám představuje 
tak, jak jsme ji dosud nepoznali - v 
roli rockové zpěvačky a kytaristky. 
V původním snímku, plném živých 
hudebních vystoupení, ztvárnila po-
stavu Ricki Rendazzové, slavné kyta-
ristky, která se ve snaze splnit si své 
sny o rock‘n‘rollové slávě dopustila 
nepřeberného množství životních 
chyb. Během návratu domů dostává 
tváří v tvář své rodině šanci tyto chy-
by napravit a změnit se. 
Režie: J. Demme / Hrají: Me-
ryl Streep, Kevin Kline, Mamie 
Gummer, Audra McDonald, Rick 
Springfi eld

17., 18. a 25. 9. v 19.30
LOVE
Drama / Francie / PREMIÉRA  / 
130min / titulky / 100,- / 18 +
LÁSKA  stojí mimo dobro a zlo. 
LÁSKA  je genetická potřeba. LÁS-
KA  je změněný stav vědomí. LÁSKA  
je tvrdá droga. LÁSKA  je duševní 
choroba. LÁSKA  je mocenská hra. 
LÁSKA  přesahuje lidské já. LÁSKA  
je oslepující světlo. LÁSKA  je sper-
ma, tekutiny a slzy. LÁSKA  je vzru-
šující sexuální melodrama o chlapci, 
dívce a DALŠÍ DÍVCE. 
Režie: G. Noé / Hrají: Aomi 
Muyock, Klara Kristin, Juan Saaved-

ra, Gaspar Noé

17. a 22. 9. ve 20.00, 18., 19., 20. a 
28. 9. v 17.30, 26. 9. v 17.00
Labyrint: Zkoušky ohněm
Akční sci-fi  / USA / PREMIÉRA  / 
129min / titulky 2D i 3D / 2D 110,-, 
3D 140,- / 12 +
Když Th omas s kamarády dokáza-
li uniknout z vražedného labyrintu, 
chtěli se vrátit ke svým starým živo-
tům. Nemohli se ale splést víc. Mís-
to svobody je čekal pouhý postup 
do druhé fáze zkoušky, připravené 
organizací Z.L.S.N. Pro Th omase a 
ostatní tak běhání zdaleka nekončí. 
Jejich další útěk je zavede na Spále-
niště, nejvíce sežehnutou část plane-
ty, plnou nepředstavitelných překá-
žek. Sluneční erupce sežehly Zemi 
na popel a proměnily ji v pustinu. 
Světové vlády se zhroutily – a s nimi 
i řád a právo.
Režie: W. Ball / Hrají: Dylan O’Bri-
en, Kaya Scodelario, Th omas Bro-
die-Sangster, Giancarlo Esposito, 
Aidan Gillen

19. a 26. 9. v 15.30
Uuups! Noe zdrhnul…
Rodinný, animovaný / Německo, 
Lucembursko, Belgie, Irsko /  86min 
/ dabing / 90,-
Zvířátka Dejv a jeho syn Finík jsou 
Raťafáci - nemotorní a podivně vy-
hlížející tvorečci. Ničím nevynikají, 
a tak nejsou vpuštěni ani na Noemo-
vu archu. Trikem a neúmyslnou po-
mocí dalších fantastických zvířátek, 
Grumpíků Lísky a Ley, se na palu-
bu dostanou. Finík a Lea nestihnou 
ale odjezd. Co teď? Při hledání cesty 
zpátky na archu budou muset spo-
lečně přemoci nejen lstivé nepřátele, 
ale také najít nové kamarády a uvě-
domit si, na čem v životě skutečně 
záleží.
Režie: T. Genkel, S. McCormack 

20. a 26. 9. v 15.00
Barbie Rock´n Royals
Animovaná muzikálová pohádka / 
USA / 84min / dabing / 115,- (děti 
90,-)
Hlavní zápletkou je kardinální nedo-
rozumění, kdy se princezna Court-
ney (Barbie), která původně mířila 
na letní přípravný tábor pro dívky 
s modrou krví, ocitla v kempu pro 
rockery. Tady nahradila drsnou zpě-
vačku Eriku, kterou vlastní nedo-
chvilnost poslala… ano, tušíte správ-
ně… mezi princezny. Ač jsou každá 
z jiného těsta, najdou společnou sílu 
a řeč ve výpravném hudebním fi nále, 
které nejen jim navždy změní život.
Režie: K. Lloyd

21. 9. v 17.00
Daleko od hlučícího davu
Romantický, drama / USA / 119min 
/ titulky / 90,- / 12+
Bathsheba je krásná a také hodně 
svéhlavá. A jako mnoho svobodo-
myslných žen to ani ona nemá leh-
ké. Tím spíše, že žije ve viktoriánské 
Anglii druhé poloviny 19. století. Ba-
thsheba se v okamžiku, kdy po svém 
strýci zdědí usedlost v panství Wes-
sex, promění z obyčejné venkovské 
dívky v nezávislou a cílevědomou 
statkářku. A to z ní dělá lákavou par-
tii pro to, čemu se zatím snaží vy-
hnout - manželství. 
Režie: T. Vintenberg / Hrají: Ca-
rey Mulligan, Matt hias Schoenaerts, 
Tom Sturridge, Michael Sheen

21. 9. ve 20.00
Cesta vzhůru
Dokumentární fi lm / ČR, SR / 
100min / 100,- / 12 +
Film vypráví o umanutosti, o zdolá-
vání vlastních limitů, ale také o kom-
promisech a ceně, kterou mohou 
mimořádné osobní výkony stát. R. 
Jaroš si jako první Čech a teprve pat-
náctý člověk na světě splnil sen a vy-
stoupil na poslední z nejvyšších hor 
světa K2, která mu chyběla do tzv. 
Koruny Himálaje. Film se tak pro 
diváka stává mimořádnou příležitos-
tí absolvovat společně s Radkem a 
jeho horolezeckými přáteli Miskou a 
Trávou strastiplnou cestu na osmiti-
sícový vrchol a stát se na malou chví-
li doslova součástí expedice na K2.
Režie: D. Čálek/ Účinkují: Radek 
Jaroš, Honza „Tráva“ Trávníček, Petr 
„Miska“ Mašek, Martin Havlena, Lu-
cie Výborná, Andrea Jarošová

22. 9. v 19.30
Očima fotografk y
Dokumentární fi lm / ČR, SR / 
81min / 90,- 
Film o osudech energické 84le-
té Zuzany Mináčové, která patří k 
největším osobnostem slovenské a 
české fotografi e. Vystavovala v 30 
zemích, a její fotografi e světových 
fi lmových hvězd z festivalů jsou le-
gendární. Vydá se na nejtěžší ces-
tu, na místo, kde jako 13letá zažila 
nejděsivější momenty svého života. 
Najde tam konečně klid? Mináčová 
vás, s humorem pro ni typickým, 
provede zásadními zvraty 20. století 
- nacismem, komunismem, kapita-
lismem, a odhalí principy své tvor-
by, zákulisí fotografování hvězd, ale 
taky svůj dramatický osobní život.
Režie: M. Mináč / Účinkují: Matej 
Mináč, Zdeněk Piškula, Julie On-
dráčková

23. 9. v 17.00
Poutník - nejlepší příběh Paula 
Coelha
Životopisné drama / Brazílie, Špa-
nělsko / 112min / titulky / 80,- / 
12+
Paulo Coelho je jedním z nejzná-
mějších a nejprodávanějších spi-
sovatelů všech dob. Ale jeho mlá-
dí nebylo tak přímočaré a snadné, 
jako souhrn jeho spisovatelských 
úspěchů. Nepochopený kluk a re-
belující mladík se však změnil v 
muže, který jde za svým snem: stát 
se slavným a uznávaným spisovate-
lem.
Režie: D. Augusto / Hrají: Júlio 
Andrade, Ravel Andrade, Fabiana 
Gugli

23. 9. v 19.30, 30. 9. v 17.00
Lví srdce
Drama, romantický / Finsko, Švéd-
sko / 99min / titulky / 80,- / 15+
Teppo je radikální neonacista, kte-
rý si pevně stojí na svých názorech 
a předsudcích, ale touží i po lásce a 
rodině. Když potká atraktivní ser-
vírku Sari, vše se zdá ideální, dokud 
nepozná jejího malého černošské-
ho syna Rhamua. Teppo tak stojí 
před těžkým rozhodnutím – splní si 
svůj sen o otcovství a rodině, nebo 
zůstane věrný své celoživotní víře a 
přesvědčení, založené na diskrimi-
naci, ignoranci a nenávisti? 
Režie: D. Karukoski/ Hrají: Pe-
ter Franzén, Yusufa Sidibeh, Lau-
ra Birn, Jasper Pääkkönen, Pamela 
Tola



24. a 29. 9. v 19.30
Marguerite
Komedie, drama / Francie, ČR, Bel-
gie / PREMIÉRA  / 127min / titulky 
/ 110,-
Paříž dvacátých let. Marguerite je zá-
možná žena, milovnice hudby a opery. 
Už celé roky pravidelně zpívá pro své 
hosty. Jenže Marguerite zpívá zoufale 
falešně a nikdo jí nikdy neřekl prav-
du. Její manžel a blízcí ji nechávali žít 
v iluzích. Vše se zkomplikuje, když si 
vezme do hlavy, že zazpívá před sku-
tečným publikem, v Opeře. Výpravné 
kostýmní drama o vášni, která je po-
stavena na jedné velké lži.
Režie: X. Giannoli/ Hrají: Catherine 
Frot, André Marcon, Michel Fau Atos, 
Christa Th éret

24., 25. a 26. 9. ve 20.00, 30. 9. 
v 17.30
Everest
Dobrodružný, drama / USA / PRE-
MIÉRA  / 121min / titulky 2D i 3D / 
2D 120,-, 3D 140,- / 12 +
V letové výšce Boeingu nemá lidské 
tělo šanci dlouho přežít. Přesto se na-
jdou lidé, kteří do téhle výšky šplha-
jí, aby pokořili Everest, nejvyšší horu 
světa. Horští vůdci Rob a Scott  nic ne-
podceňují a do své expedice na nejvyš-
ší bod naší Země berou jen lidi, kteří 
mají něco za sebou. Všichni jsou skvěle 
připravení a vybavení, splnění snů kli-
entů by nic nemělo stát v cestě. Stačí 
však náhlá změna počasí, a klíčovou 
otázku: „Podaří se nám horu zdolat?“ 
vystřídá otázka mnohem zásadnější: 
„Dokážeme přežít?“
Režie: B. Kormákur/ Hrají: Jason 
Clarke, Keira Knightley, Jake Gyllen-
haal, Josh Brolin, Robin Wrigt, Emily 
Watson
 
25. 9. v 17.00
Dior a já
Dokument / Francie / 89min / titulky 
/ 80,- 
Francouzský dokumentární snímek 
Dior a já otevírá divákům dveře do 
mýty opředeného světa módního 
domu Christian Dior.
Režie: F. Tcheng

28. 9. v 17.00
Nenasytná Tiff any
Dobrodružně hororová komedie / ČR 
/ 80min / 90,- / 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 lu-
pičských výpadů je málem chycen při 
činu, a během následného útěku ná-
hodou objeví starou videokameru. Ta 
skrývá záznam, který odhaluje cestu 
k netušenému pokladu. Brzy však po-
chopí, že aby ho získal celý, nebude 
muset podstoupit jen hodiny kopání. 
Cena bude mnohonásobně vyšší...
Režie: A. Fehu / Hrají: Leoš Noha, Jiří 
Panzner, P Jeer Van Eck, Petr Čtvrtní-
ček, Jitka Pavlišová

28. 8. ve 20.00
Divoké historky
Černá komedie / Španělsko, Argenti-
na / 122min / titulky / Filmový klub 
/ 80,- / 12+
Šest divokých historek spojuje téma 
drobných i větších nespravedlností a 
křivd, kterým se člověk nemůže bránit, 
nechce-li překročit hranice zákona či 
dobrých mravů. Čeho je ale moc, toho 
je příliš. V různých situacích se hrdi-
nové fi lmu dostanou do bodu, kdy už 
jim dojde trpělivost. Vezmou věci do 

svých rukou a s lidskou malostí, byro-
kracií či vypočítavostí si to vyřídí s in-
tenzitou rozzuřeného zvířete.
Režie: D. Szifron / Mluví: Rita Corte-
se, Julieta Zylberberg, Erica Rivas

29. 9. ve 20.00
Roger Waters – Th e Wall
Hudební fi lm / Velká Británie / PRE-
MIÉRA  / 165min / 200,-
Hudebně-zážitková road movie, která 
zachycuje turné zakládajícího člena le-
gendární britské skupiny Pink Floyd v 
letech 2010 až 2013. Záběry, pořízené 
ve třech městech na dvou kontinen-
tech exkluzivně komentuje sám Wa-
ters. Divákům se naskytne pohled na 
úchvatnou hudební a vizuální show, 
ve které nechybí pyrotechnika, bohaté 
projekce, a před jejich  zraky rostoucí 
monumentální zeď. Waters doslova 
zhmotnil vlastní imaginaci a protivá-
lečné vize – stejně jako původní dvo-
jalbum z roku 1979 nese i tento fi lm 
silné pacifi stické poselství a stopuje 
Watersovu osobní minulost, kterou 
tvrdě zatížila otcova a dědečkova smrt 
ve světových válkách. 
Režie: R. Waters, S. Evans 

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

Koncerty

5. 9.   
PŘIJĎTE NA KONCERT, POMŮ-
ŽETE 2015
Amfi teátr Heulos.

28. 9.  18.00 
SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT 
Pro posluchače bude připraven svá-
teční program z děl klasické sborové 
tvorby.
Vstupné 100 Kč/50 Kč (studenti, dů-
chodci, ZTP).
Kostel Povýšení sv. Kříže.

Přednášky 

3. 9.  17.00 
KLUBOVÝ VEČER V ZOO
Pravidelné jarní a podzimní Klubové 
večery vás zavedou do dalekých kra-
jů!
Klubové večery jsou besedy se zají-
mavými cestovateli a přírodovědci, 
každý první čtvrtek v měsíci. Začátek 
je v 17:00. Beseda se koná v budově 
zoologické zahrady, a to v centru Pod-
poVRCH. Vchod do centra je přes 
parkoviště, vlevo od hlavního vstupu. 
Vstupné je 40 Kč. Každý posluchač 
obdrží drobný dárek.
Zoo Jihlava 

Ostatní 

1. 9. – 30. 9.   
DRAVCI NAD HLAVAMI V 
ZOO
Přijďte se podívat na krásu dravých 
ptáků a sov zblízka! 
Zajímavé vyprávění ze života drav-
ců a sov včetně praktických ukázek 
předvádějí každý den kromě pon-
dělí manželé Školoudovi. Sokolní-
ky v akci lze vidět vždy v 11.00 a 
v 15.00 hodin v prostoru sadu, jež 

spojuje nový vstupní areál s expo-
ziční částí zoo.
Manželé Školoudovi se nevěnují 
pouze výcviku, ale i chovu vzác-
ných dravců. Celkem se jim po-
dařilo již přes padesát odchovů! 
Mláďata putují buď zpět do volné 
přírody, nebo k dalším sokolníkům.
Jaké dravce můžete při ukázkách za-
hlédnout? 
Podívejte se na: www.dravci.com   
Každý den kromě pondělí v 11 a v 
15 v Zoo Jihlava.   

2. 9.   
FANS DAY 
Tradiční zahájení nové sezony, 
představení a autogramiáda A-týmu 
hráčů HC Dukla, křest dresu pro 
sezonu 2015/2016 + doprovodný 
program. 
Vstup zdarma, bližší info na webu 
www.hcdukla.cz 
Horácký zimní stadion.

3. 9.  17.00 
DEN FANOUŠKŮ FC VYSOČI-
NA
Stadión FC Vysočina,  Jiráskova uli-
ce
Den otevřených dveří stadiónu - au-
togramiáda prvního týmu – beseda 
s vedením klubu - nábor do týmu 
přípravek (roč. 2010) – skákací 
hrad a soutěže pro děti - koncert 
skupiny Pepíno Band.

3. 9.  14.00 
SENIOŘI A DECHOVKA  
Kulturní pořad plný veselého po-
vídání a hudby. K poslechu a tanci 
hraje Otíňanka. 
V parčíku před sídlem Svazu dů-
chodců K. Světlé 11

4. 9.   
DEN PRO DĚTI NA SUCHU I 
NA LEDĚ
Program v parku pro děti, o který se 
postarají moderátoři Hitrádia Vyso-
čina, děti se mohou těšit na doved-
nostní soutěže, ukázky policejních 
a hasičských aut, hadů a malování 
na obličej.
Dále program na „Zimáčku“ - volné 
bruslení, ukázka tréninku malých 
hokejistů a krasobruslařek.

5. 9.  8.00 
TRH ŘEMESEL
Masarykovo náměstí.

5. 9.  15.00 
PÍSTOVSKÁ POUŤ
Tradiční Pístovská pouť se zábavou 
pro děti (trampolína, skákací hrad, 
střelnice, lanové centrum, malo-
vání na obličej), ale i pro dospělé, 
během odpoledne i večera hudební 
skupina Trnová růže, vystoupení di-
vadla, bohoslužba, zajištěno bohaté 
občerstvení. 
Pístovská náves

12. 9.  10.00 
DEN S KRA JEM VYSOČINA
Akce bude konána u příležitosti 15. 
výročí založení krajů České republi-
ky. V rámci celodenního programu 
bude na velkém pódiu prezentová-
na krajská kultura, spolková činnost 
Kraje Vysočina a ochutnávka regi-
onálních potravin. Pozvání přijali i 
zástupci zahraničních partnerských 
regionů, kteří představí zajímavosti 
svého kraje. 
Areál amfi teátru letního kina – 
Malý Heulos.
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Obchodní zástupce Lomax
pro Žďár nad Sázavou a Jihlavu

Ždár nad Sázavou, Jihlava
tel.: 566 630 717
mobil: 608 878 882
www.vrata-mazel.cz

NOVINKA 2015 

Garážové vrata LOMAX Home
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18. 9.  8.00 
ZÁŘIJOVÝ JARMARK
Masarykovo náměstí.

19. 9.  
PÍSTOVSKÉ MOKŘADY – pod-
zim 2015: off road akce na pomoc 
přírodě.
Pístov u Jihlavy, bývalý VVP.
Veřejná prezentace spolupráce mezi 
ochránci přírody a off roadisty. K vi-
dění budou, kromě jízd off roado-
vých automobilů, i živí obojživelníci 
a další živočichové a rostliny, kterým 
off roadové jízdy pomáhají; přírodo-
vědné soutěže a hry, bagrování pro 
veřejnost skutečným bagrem a další 
zajímavé atrakce. Akce proběhne za 
každého počasí, většina přírodověd-
ných aktivit bude pod stanem.
Na celou off road akci bude men-
ší vstupné, dílčí akce z.s. Mokřady 
bude zdarma.

24. 9.  
DEN CHARITY 2015 
Mott o „Buďte s námi světlem pro 
druhé.“
Program:
8.00 bohoslužba za Charitu v kostele 
sv. Jakuba v Jihlavě
14.00 – 17.00 akce na podiu a ve sta-

nech na Masarykově náměstí v Jihla-
vě
19.00 – koncert Campanuly v koste-
le Povýšení sv. Kříže v Jihlavě

28. 9.  19.00 
Filmový Jeden svět v Jihlavě: 
FILM NA PŘÁNÍ DIVÁKŮ
NOCTURNO bar tradičně promí-
tá snímky z předchozích let festiva-
lu dokumentárních fi lmů o lidských 
právech. V září budeme promítat 
fi lm na přání diváků. Zapojte se i 
vy – hlasovat můžete pro dokumen-
tární snímek VIVA CUBA LIBRE, 
VZDÁM TO AŽ ZÍTRA  nebo NA 
STUPNÍCH VÍTĚZŮ.
Nocturno bar, Masarykovo nám. 39. 

Sport
  
12. – 13. 9.  14.00 
XXVI. HORÁCKÝ LETECKÝ DEN 
2015 
Program: Autosalon, historická vozi-
dla, zážitkové lety ve vrtulníku COB-
RA , Baťova Elektra, Praga AirBaby.
Vstupné: dospělí 200 Kč, děti 6-15 let 
50 Kč.
Letiště

13. 9. 12.00 
JIHLAVSKÝ PŮLMARA TON 
2. ročník vytrvalostního běžeckého zá-
vodu.
Start a cíl: Masarykovo náměstí, Jihla-
va. 
Trať: 2 x okruh 10,5 km v centru měs-
ta.
Kategorie: jednotlivci, dvojice, čtveři-
ce.

13. 9. 10.30 
RODINNÝ BĚH
Běh na 1,4 km v centru města. Start 
10:30 hodin.
Start a cíl: Masarykovo náměstí, Jihla-
va.
Kategorie: rodinné týmy.

13. 9.  
ZÁVOD NA KOLOBĚŽKÁCH NA 
10,5 KM
Start a cíl: Masarykovo náměstí, Jihla-
va.
Trať: okruh 10,5 km v centru města.

26. 9.   
JIHLAVSKÁ 24 KM
Rodinný MTB závod na 24 kilometrů. 
Start a cíl: Zborná, Hostinec U Lípy.
Trať: 24 km. Kategorie: chlapci, dívky, 
ženy, muži.

Turistika

11. 9.  17.00 
KOLEM NOČNÍ JIHLAVY PO 
HISTORICKÝCH PAMĚTI-
HODNOSTECH
26. ročník. 
Trasy: 8 a 15 km. Start:  Dům dětí 
a mládeže, Brněnská ulice, 17.00 – 
19.00 hod. 
Kontakt: Ing. Míla Bradová, Na 
Kopci 22, 586 01 Jihlava, tel. 736 
754 080, e-mail: mila_bradova@
volny.cz

26. 9.  6.00 
NONSTOP STŘÍBRNOU STO-
POU
Vrchol, PĚŠÍ, CYKLO.
Trasy: pěší 15 – 50 km, cyklo 30 – 
100 km. 
TJ Sokol sportovní hala, Sokolov-
ská 122c, Jihlava.

28. 9.  9.30 
SVATOVÁCLAVSKÉ ROZLOU-
ČENÍ SE SEZÓNOU CYKLO
Trasa: 55 km. 
Start: hlavní nádraží ČD Jihlava.

Změna programu vyhrazena!
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5. ZÁŘÍ 2015
NAVŠTIVTE PAMÁTKY:
HISTORICKÁ RA DNICE, Masarykovo nám. 1
otevřeno:  8.30 - 17
Prohlídky s výkladem v 10, 11, 12, 14, 15 a 16 hodin 
(zajišťuje TIC).
Kapacita prohlídek omezena na 30 osob. Bezplatné 
rezervační lístky budou k dispozici 5. 9. od 8.30 ho-
din
v Turistickém informačním centru, Masarykovo 
nám. 2. 
BRÁNA MATKY BOŽÍ, Věžní 1
otevřeno:        10 – 13     14 - 18
Prohlídky s průvodcem v 11 a 14 hodin s kapacitou 
20 osob.
Stálá výstava obrazů ak. mal. Gustava Kruma.
Vstupné: zdarma
JIHLAVSKÉ HISTORICKÉ PODZEMÍ, Hlubo-
ká 1
otevřeno:           9 – 13,  14 - 17
prohlídky v 10, 11, 12, 14, 15, 16 a 17 hodin.  Kapa-
cita prohlídek omezena na 45 osob. Bezplatné rezer-
vační lístky budou k dispozici 5. 9. od 9 hodin v po-
kladně jihlavského podzemí.
MUZEUM VYSOČINY - Renesanční cechovní 
dům, Masarykovo nám.57, Renesanční měšťanský 
dům, Masarykovo nám. 58 
otevřeno:             9 – 12   12.30 – 17
Prohlídky s odborným výkladem (historie, architek-
tura) v 10 a 13 hodin (Mgr. Silvie Čermáková).
Historické prostory, přístupné zdarma (mázhaus, 
renesanční kryté dvory, cechovní síň, vnitřní dvorní 
trakt).
Vstupné: při prohlídce vstup zdarma, mimo běžné 
vstupné.
OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY  - Komen-
ského 10, Masarykovo nám. 24
otevřeno:          10 – 18
Prohlídka s odborným výkladem v budově Komen-
ského 10 v 9 hodin (Mgr. Jana Bojanovská), v budo-
vě Masarykovo nám. 24 v 11 hodin (Mgr. Jana Boja-
novská).
Kapacita obou prohlídek 45 osob.
Vstupné: zdarma
VYHLÍDKOVÁ VĚŽ KOSTELA SV. JAKUBA, 
Jakubské nám.
otevřeno:           10 – 13        14 - 18

Prohlídky s výkladem ve 12 a 16 hodin s kapacitou 
30 osob.
Bez průvodce individuálně během otevírací doby.
Vstupné: zdarma 
KOSTEL SV. IGNÁCE z LOYOLY, Masarykovo 
nám.
otevřeno:              9 – 11      14 – 16
Prohlídka s odborným výkladem v 10 a 15 hodin 
(Mgr. Daniel NOVÁK).
Vstupné: dobrovolné.
KOSTEL SV. JAKUBA VĚTŠÍHO včetně kaple 
Bolestné Panny Marie, Jakubské nám.
otevřeno:              9 -11          14 - 16
Prohlídka s odborným výkladem v 9 hodin (Mgr. 
David ZIMOLA)
Vstupné: dobrovolné.
KOSTEL SV. JANA KŘTITELE, Jánský kopeček
otevřeno:          9 – 11          14 - 16
Prohlídky s odborným výkladem v 10 a 14 hodin 
hod (PhDr. Vlastimil SVĚRÁK).
Vstupné: dobrovolné.
MINORITSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PAN-
NY MARIE, ul. Matky Boží
otevřeno:          9 – 11           14 – 16
Prohlídka s odborným výkladem ve 14 hodin (Mgr. 
David ZIMOLA).
Vstupné: zdarma
KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE, Křížová ul.
otevřeno:  9 – 17
Prohlídka s odborným výkladem v 11 a 16 hodin 
(Mgr. David ZIMOLA).
Vstupné: zdarma
KOSTEL SV. PAVLA, Dvořákova ul.
otevřeno: 10-12 14-16
Prohlídka s výkladem v 10.30 a ve 14.30 hodin (Bc. 
Jan KEŘKOVSKÝ).
MĚSTSKÁ KNIHOVNA, Hluboká 1
Prohlídka s odborným výkladem v 11 hodin (PhDr. 
Jarmila DAŇKOVÁ), kapacita 20 osob.
Vstupné: zdarma
DŮM GUSTAVA MAHLERA , Znojemská 4
otevřeno:          10 – 12         13 – 18
Prohlídka s výkladem v 15 hodin s kapacitou 30 
osob (provází pracovník DGM) Vstupné: zdarma.
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Masarykovo 
nám. 16
otevřeno: 9 – 15

Urbanisticky významná budova, ovládající jihový-
chodní část náměstí, se složitým stavebním vývojem 
po celkové rekonstrukci objektu. Prohlídky s prů-
vodcem od 9 hodin po 30 minutách s kapacitou 25 
osob. Poslední prohlídka v 15 hodin.
HORÁCKÉ DIVADLO JIHLAVA, Komenského 
22
otevřeno:                9 – 14
Moderní budova s vlastní divadelní scénou, scho-
vanou za historizující fasádou o pěti osách, s dvěma 
nikami v přízemí, šesti pilastry s kompozitními hla-
vicemi, odstíněnou římsou v 1. patře a trojúhelníko-
vým štítem po poslední nejrozsáhlejší rekonstrukci 
slavnostně otevřena v r. 1995.
Den otevřených dveří - „Jak se dělá muzikál“. Na-
hlédnutí do zkušebního dne připravovaného muzi-
kálu „Zvonokosy“ (premiéra 12. 9. 2015). Prohlíd-
ky divadla s průvodcem a odborným výkladem v 
časech: 9, 10, 11, 12 a 13 hodin. Prohlídka trvá cca 
1,5 hodiny s kapacitou 40 osob. Vstupenky zdarma 
na jednotlivé časy budou k dispozici v předprodeji 
HDJ.
PIVOVAR JIHLAVA, Vrchlického 2  
Pivovar vznikl r. 1860, vybudovaný jihlavským váre-
čenstvem (Mälzerschaft ). 
Procházka po pivovarské stezce se sládkem v 10 a 14 
hodin.
Sraz za vchodem do City Parku (pod Mariánským 
sloupem). Exkurze do pivovaru v 10, 12, 14 a 16 ho-
din s kapacitou 20 osob.
DĚLNICKÝ DŮM, Žižkova 15
Otevřeno: 9-12, 13-17
Velký společenský sál: fotografi e z rekonstrukce Děl-
nického domu pana Ing. Jana Konicara v roce 2006 a 
2013, pod vedením nových majitelů manželů Siřín-
kových. Kompletní historie domu vč. dobových fo-
tografi í z r. 1869, 1900, 1910, 1948 aj. Rekonstrukce 
Velkého sálu akustickými obklady z r. 2015.
Přísálí: místo pro sezení + projekce ve smyčce bez 
zvuku, cca 30 minutové video o rekonstrukci v roce 
2006.
Malý salonek a baletní sál: nová výmalba 2015.
Pilsner Urguell Original Restaurant: denní menu 
bude obohacené o tradiční české speciality, nová 
vstupní chodba – rekonstrukce.
Vstup do sálu zdarma, bez výkladu.

Den otevřených dveří památek 
a Den zemědělců, potravinářů a venkova - dožínky
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PROGRA M:
Masarykovo náměstí od 10 – 19 hodin
POZDRA V Z ČECH A MORA VY – přehlídka de-
chových hudeb:
10 – zahájení - zástupci města, Kraje Vysočina a ze-
mědělců a předání dožínkového věnce, pohoštění 
chlebem a solí….
10.30 – 12.00 STRA HOVANKA  – populární 
pražská dechovka
12.15 -  13.45    MUZIKA NTI Z JIŽNÍCH ČECH – 
jihočeská dechovka
14.00 – 15.30 ŠOHAJKA  - dechová hudba z 
Dolních Bojanovic
15.45 – 17.15 MISTŘÍŇANKA  – populární 
slovácká dechová hudba 
17.30 – 19.00 Cimbálová muzika JOŽKY 
ŠMUKA ŘE – lidové písně z Moravy a Čech

Moderují: Karel Paštyka a Joža Kolář.
Doprovodný program na náměstí od 10 do 19 
hodin
Výstava zemědělské techniky, výstava vozidel značky 
KIA, ochutnávka regionálních potravin kraje Vysoči-
na, prodej regionálních produktů, výstava zvířectva, 
expozice včelařů, vinařů, chráněné dílny Vratka o.s.,
Naučná stezka pro děti – poznávání zemědělství a 
přírody, skákací hrad, malování na obličej, dětská ku-
šová střelnice…… 
Výtvarné dílničky DDM se zaměřením na památky.
Ukázka dobových řemesel – vitráže, tkaní, pedig a 
proutí, tisk trička, drátkování, drátěné zboží, paličko-
vání, košíkářství, výrobky z kůže, smaltované šperky, 
řezbář, keramika, výroby svíček, přadlena, kovář, od-
lévání cínu, výroba sýrů…
Trh řemesel – zajišťuje SMJ, s.r.o., Jihlava.

JIHLAVSKÁ RA DNICE - velká zasedací síň:
Od 15 hodin „Jihlava ve fotografi i včera a dnes“ – 
volné pokračování promítání s komentářem nad 
místy v našem městě - ak.mal. Martin KOS.

HORÁCKÉ DIVADLO JIHLAVA - malá scéna:
Večer otevřené improvizace od 19 hodin – Tomáš 
Andrášik a herci HDJ + výtvarná improvizace Stani-
slava Gerstnera na divadelním dvorku.

Po celý den projížďky kočárem po historické části 
města (od 10 do 17 hodin nebo dle zájmu) zajišťu-
je František Nešpor z Kněžic a Karel Vrzáček z Otína 
po trase – park za kinem Dukla, ulice Věžní, Bene-
šova, Masarykovo náměstí, ulice Matky Boží, Věžní, 
park za kinem Dukla.

16. – 22. 9. 
Hlavním záměrem kampaně je upo-
zornit na neudržitelný nárůst indi-
viduální automobilové dopravy ve 
městech a na různé způsoby jeho 
řešení – podpora veřejné dopravy 
silniční i železniční, budováni cyk-
lostezek, zkvalitňování prostranství 
pro pěší apod. 
Pořadatel: Zdravé město Jihlava, více 
informací na www.jihlava.cz/zdrave-
mesto

Program:

4. – 17. 9.
Výstava MĚSTA S DOBROU AD-
RESOU | Park Gustava Mahlera a 
radnice – hala u Městského infor-
mačního centra a MHD

středa 16. 9.
Naučná stezka HUDEBNÍ OSOB-
NOSTI JIHLAVY s průvodcem | 
15.00–16.00 |
prohlídka Domu Gustava Mahlera 
ZDARMA | sraz v Domě Gustava 
Mahlera, ulice Znojemska 4

KULATÝ STŮL k městské hro-
madné dopravě | 16.00–18.00 Di-
vadlo otevřených dveří DIOD | 
Přijďte diskutovat s primátorem 
města PaedDr. Ing. Rudolfem 
Chloupkem, náměstkem primá-
tora pro dopravu Ing. Jaroslavem 
Vymazalem, ředitelem Doprav-
ního podniku města Jihlavy Ing. 
Josefem Vilímem a dalšími nad 
výsledky průzkumu MHD a návr-
zích řešení!

čtvrtek 17. 9.
STROLLERING JIHLAVA – na 
mateřské aktivně | Divadlo otevře-
ných dveří DIOD a Smetanovy sady 
| 9.00–9.15 projekce strolleringu v 
Diodu | 9.20–9.30 ukázka strollerin-
gu (sportovní chůze, kardio cviky u 
kočárku) ve Smetanových sadech | 
9.35–9.50 indoor strollering, dance 
strollering | 9.55–10.00 závěr, pro-
jekce závodu kočárků | druhá hodina 
10.15–11.15 stejný program

JIHLAVSKÝ DEN ZDRA VÍ | Masa-
rykovo náměstí horní 10.00–16.00
Zdravé město Jihlava – zdravý život-
ní styl, propagace sítě nekuřáckých 
restaurací, naučných stezek, cyklos-
tezek apod. | Zdravá Vysočina, o.s. a 
Státní zdravotní ústav – vyšetřování 
cholesterolu, krevního tlaku, odbor-
né konzultace a poradna | Všeobecná 
zdravotní pojišťovna ČR – měření % 

tělesného tuku, prevence, poraden-
ská činnost v oblasti veřejného zdra-
votního pojištění | Policie ČR, Měst-
ská policie Jihlava, Oblastní spolek 
ČČK Jihlava, BESIP, Klub českých 
turistů, Bílý kruh bezpečí, Výživové 
poradenství, Elektro-bicykl.cz – pre-
zentace a ukázky činnosti

MEZI SVĚTY | Masarykovo ná-
městí horní 10.00–16.00 | Přijďte 
nahlédnout do světa handicapova-
ných a zažít každodenní realitu ne-
vidomých a vozíčkářů. | Informační 
stánky: Liga vozíčkářů, Centrum pro 
zdravotně postižené Kraje Vysoči-
na, DMA Praha s.r.o., Tyfl oCentrum 
Jihlava, o.p.s., Tyfl o Vysočina Jihlava 
o.p.s., SVOŠS, o.p.s. – kavárna Po-
tmě

CYKLOJÍZDA JIHLAVOU | Před 
cyklojízdou ukázka STROLLERIN-
GU | start: Masarykovo náměstí 
horní 16.30 | cíl: Český mlýn – ukáz-
ka skejťáků

pátek 18. 9.
Naučná stezka JIHLAVSKÁ PEV-
NOST s průvodcem | 13.00–15.00 
| prohlídka jihlavského podzemí 
ZDARMA | sraz u brány Matky 
Boží, Věžní 1.

PIVOVARSKÁ naučná stezka – pro-
vádí náměstek primátora Ing. Jaro-
mír Kalina | 15.00– 16.30 | zakon-
čeno prohlídkou Pivovaru Jihlava 
ZDARMA | sraz u vchodu do CITY 
PARKU z ulice U Dlouhé stěny.

JIHLAVSKÁ HODINOVKA  | 15. 
závod Běžce Vysočiny 2015 | Start: 
17.00 – 12 min. děti a dorost, děti 
4/6 – 200 m | 17.00 – 1 hod. muži, 
ženy | více info www.bezecvysociny.
cz | Všechny zájemce o start žádá-
me o zajištění vlastního POČTÁŘE 
KOL.

Výstava: VÍME, CO DÝCHÁME? 
PRA CH POD ELEKTRONINO-
VÝM MIKROSKOPEM |18. 9.–30. 
9. na radnici v hale Městského infor-
mačního centra a MHD.

sobota 19. 9.
JIHLAVSKÝ BIOJARMARK | 
8.30–15.00 Park Gustava Mahlera a 
přilehlé budovy
8.30–15.00 ochutnávky a prodej bi-
oproduktů ve dvaceti stáncích | hry 
a soutěže pro děti | živá hudba 9.00–
13.00 | ukázky řemesel 8.30–12.00 | 
od 8.30 do 13.00 promítání pro děti 

Evropský týden mobility
| od 13.00 do 15.00 – přednášky a 
promítání pro dospělé

NORDIC/PRIESSNITZ WAL-
KINGOVÁ PROCHÁZKA  | 14.00–
18.00 | trasa bude upřesněna 
Program: nastavení holí účastníkům, 
rozcvička – zahřátí, instruktáž správ-
né techniky nordic walkingu, chůze, 
zastávka – ukázka a nácvik rehabili-
tačního dýchání, chůze, ochlazování 
dolních končetin, strečink

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD | start: 
Masarykovo náměstí horní – sraz 
19.30 u morového sloupu | Pro ro-
diče s dětmi. Vyjdeme od morového 
sloupu a projdeme přístupné části 
hradebního parkánu.

neděle 20. 9.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v 
Dopravním podniku | 10.00–16.00 | 
Dopravní podnik města Jihlavy, Brt-
nická 23 | ukázka techniky, otevření 
dílen, komentované prohlídky.
Naučná stezka STARÁ PLOVÁRNA 
s průvodcem | 14.00–15.00 | sraz 
před domem Křižíkova 41 (první 
stanoviště naučné stezky) | Po skon-
čení procházky čekají na děti soutěže 
a možnost vyzkoušet si různé sporty, 
či pohrát si na dětském hřišti.
STARÉ AUTOBUSY na Masary-
kově náměstí, s možností prohlídky 
vozů.

pondělí 21. 9.
DO PŘÍRODY KOLO-PĚŠKY | 
soutěž družstev pro žáky 2. a 3. roč-
níků ZŠ | 8.00–12.00 na Dětském 
dopravním hřišti v Jihlavě, U Ryb-
ničků 1 | pořadatel: ZŠ a MŠ Jihlava, 
Nad Plovárnou 5 | spolupořadatelé: 
Magistrát města Jihlavy | BESIP.
Komentovaná procházka MĚST-
SKÁ ZELEŇ V CENTRU JIHLA-
VY, s vedoucí OŽP Ing. K. Ruschko-

vou 15.00–16.30 | Sraz: Morový 
sloup, Masarykovo náměstí horní | 
trasa: Komunitní zahrada František, 
nám. Svobody, ulice Jana Masaryka, 
Smetanovy sady, Park GM, hradební 
parkán.

úterý 22. 9.
MHD ZDARMA | Zkus i Ty jeden 
den nechat AUTO DOMA a vy-
zkoušet trolejbus neboautobus. Ne-
musíš řešit, na jaké karty či lístky se 
jezdi, DNES je to ZDARMA!
DEN BEZ AUT | Masarykovo ná-
městí 10.00–16.00
Staré autobusy na Masarykově ná-
městí, s možností prohlídky vozů
Prezentace DOPRA VNÍCH PRO-
STŘEDKŮ UDRŽITELNÉ MO-
BILITY | Zdravé město Jihlava – 
zdravý životní styl, propagace sítě 
nekuřáckých restaurací, naučných 
stezek, cyklostezek apod. | Ekoin-
focentrum – info o pěší a cyklotu-
ristice, tipy na výlety | Výživové po-
radenství – měření BMI, rozložení 
tuků a svalů, viscerální tuk, klidový 
metabolismus | Elektro-bicykl.cz | 
Křemešník – „Segway“ – elektrické 
dvojkolky, možnost vyzkoušet si jíz-
du | Všeobecná zdravotní pojišťovna 
ČR – měření % tělesného tuku, pre-
vence, poradenská činnost v oblas-
ti veřejného zdravotního pojištění | 
UAMK – Jezdi bezpečně.
Zásah Hasičského záchranného 
sboru | Masarykovo náměstí horní 
16.00 | Ukázka zásahu Hasičského 
záchranného sboru a Zdravotnické 
záchranné služby při simulované ha-
várii osobních aut.

LÍZÁTKOVÝ ZÁVOD | Masaryko-
vo náměstí závody pro nejmenší – 
koloběžky/odrážedla
14.30–15.30 – LÍZÁTKO pro všech-
ny účastníky – hlavní cena KOLO-
BĚŽKA .
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