
říjen

Koncem srpna Jihlava slavnostně 
otevřela Sportovně relaxační cent-
rum Český mlýn. 

Nejvýraznější stavbou sportovně 
relaxačního centra je aktuálně jeden 
z nejmodernějších skateparků v ČR, 
dále osvětlený bezmála kilometrový 
okruh pro in-line bruslaře a cyklisty, 
na nějž navazuje stezka pro chodce a 
cyklisty podél řeky, která se u restau-
race Starka novou lávkou napojuje 
ke stezce při ulici Romana Havelky 
a vytváří tak více než tříkilometrový 
okruh. 

V areálu jsou travnaté plochy na-
příklad pro míčové sporty, venkovní 
posilovací stroje, velké dětské hřiš-
tě, na březích vznikly nové přístupy 
k řece, veřejnosti budou k dispozici 
relaxační louky. Zhruba 500 metrů 
nové cyklostezky zároveň plní úlohu 
ochranné hráze řeky Jihlavy při sto-
leté vodě. 

Do dětského hřiště bude radnice 

Jihlava slavnostně otevřela 
volnočasový areálDEN ZVÍŘAT V ZOO

bohatý kulturní program věnovaný 
africkým zvířatům

sobota 3. října v 10.00 hodin
(Více na str. 27) 

ŽEHNÁNÍ ZRESTAUROVANÉ-
HO KŘÍŽKU 

v Popicích 
pondělí 5. října v 16.30 hodin

Tradiční jihlavský
PODZIMNÍ JARMARK

16. října od 8 hodin
Masarykovo náměstí

19. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL 
DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ 

JIHLAVA
úterý 27. října – neděle 1. listopadu

(Více na str. 20 a 21) 

Setkání u příležitosti výročí 
vzniku Československa 

27. října v 11 hodin u sochy TGM

OSLAVY SV. MARTINA
11. listopadu

Masarykovo náměstí

REKONSTRUKCE ulice Jiráskovy skončila. Koncem minulého měsíce byly dány do provozu i semafory. Jihlavským řidičům se tak po mnoha měsících uzavírek zpro-
voznila další dopravní tepna. Foto: Lubomír Maštera

 Ilustrační foto: archiv MMJ

ještě do konce tohoto roku doplňo-
vat další hrací prvky, nedaleko vyros-
te nové workoutové hřiště, tedy vy-
bavení pro sportovce, kteří se věnují 
disciplíně posilování s váhou vlastní-
ho těla. 

Stávající cyklostezku podél řeky v 

ulici Romany Havelky zejména od 
jara do podzimu využívají desetitisí-
ce cyklistů, in-line bruslařů i chodců 
a běžců. 

„Sportovně relaxační areál Český 
mlýn je dalším krokem dlouhodobé-
ho záměru města využívat údolí řeky 
pro volný čas obyvatel. Těší nás, že už 
v nyní zde obyvatelé města volný čas 
opravdu tráví,“ uvedl primátor města 
Rudolf Chloupek. U řeky se nachází 
např. tenisová hala a kurty, tělocvič-
ny, koupaliště Vodní ráj, dětská hřiš-
tě, lezecká stěna, sportoviště, zoolo-
gická zahrada, amfi teátr letního kina 
atd. Ke vznikajícímu sportovně-re-
laxačnímu centru se před nedávnem 
připojila i soukromá aktivita rodin-
ného parku Robinson.

Na projekt byla přidělena dotace z 
Regionálního operačního programu 
NUTS 2 Jihovýchod více než 30 mil. 
Kč, celkové náklady stavby včetně 
DPH činí necelých 40 mil. Kč. -lm-
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Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Přestěhováno v místě:

83
60

143
45
43
88

55
0

21
145

Město Jihlava má k 31. 8. 2015
přihlášeno k trvalému pobytu 
50.656 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel

v měsíci červenci 2015

Jihlava získala od světově uznáva-
ného akademického sochaře Jana 
Koblasy modely, podle kterých vzni-
kaly plastiky pro Park Gustava Ma-
hlera. 

„Mistr Koblasa dále na Jihlavu bezplat-
ně převedl vlastnické právo na 16 kusů 
A3 listů s fotografiemi a kresbami, na 
nichž je zachycen postup zrodu parku i 
samotného pomníku Gustava Mahlera. 
Získali jsme také asi čtyřiceticentimet-
rový sádrový model figury Gustava Ma-
hlera, sádrovou studii portrétu Gustava 
Mahlera v lehce nadživotní velikosti a 
tři styrodurové modely soch ptáků v asi 
třetinové velikosti,“ uvedl náměstek pri-
mátora pro oblast kultury Milan Kolář. 

Artefakty budou v příštím roce vysta-
veny v Domě Gustava Mahlera v Jihlavě. 
„Modely a skici jsou dokumentem, popi-
sem cesty, kterou autor prošel při práci 
na uměleckých dílech pro Park Gustava 
Mahlera. Pro Jihlavu je čest, že tyto vý-
tvory z dílny této skutečně světové osob-
nosti může mít,“ dodal Milan Kolář.

Jan Koblasa je významný český so-
chař, malíř a grafik, autor mnoha filo-

Jihlava získala modely soch

Z HAMBURSKÉHO ateliéru Jana Koblasy dopravili zástupci radnice například tře-
tinový model sochy Gustava Mahlera a bronzovou studii Mahlerovy hlavy.
 Foto: archiv MMJ

zofických esejů, scénograf, básník, hu-
debník, byl vedoucím katedry umění v 
Kielu. V roce 2002 bylo Janu Kolbasovi 
uděleno státní vyznamenání 1. stupně 
Medaile Za zásluhy prezidentem Vác-
lavem Havlem. Jeho dílo je známo po 
celém světě, je zastoupen v mnoha vý-
znamných sbírkách a galeriích po Ev-

ropě, Asii, Americe i v Africe. Jan Kob-
lasa žije a tvoří v Hamburku.

Modely soch ptáků se nacházejí v 
Dobřichovicích u sochaře Jaroslava 
Řehny, který byl spolupracovníkem 
Jana Koblasy – vytvořil dle mistrova 
návrhu tři sochy ptáků a tři kamenné 
ryby.  -tz-

Bílá pastelka 2015 
Dne 14. října 2015 proběhne u pří-

ležitosti Mezinárodního dne bílé hole 
celonárodní sbírka Bílá pastelka. Ob-
čané Jihlavy i ostatních měst na celém 
území republiky budou mít příležitost 
koupit si bílou pastelku „umění žít ve 
tmě“ a podpořit služby pro zrakově 
postižené. -lm-

Rekonstrukce vodovodu a kanaliza-
ce v ulici Brněnská a Křižíkova finišu-
je. Z tohoto důvodu je ale nutné již ny-
ní provést přepojení nově budovaného 
vodovodního řadu v ulici Brněnské na 
stávající vodovodní síť na Masarykově 
náměstí. Tyto práce se bohužel neobe-
jdou bez nucené odstávky vody, která 
se dotkne nejen celého Masarykova 
náměstí, ale částečně i blízkého oko-
lí.  V tomto období může lokálně dojít 
k snížení tlaku ve vodovodní síti, pří-
padně lokálnímu zákalu.

Odstávka vody je naplánována na 
sobotu 3. října od 24 hodin do nedě-
le 4. října  do 24 hodin. Po tomto ter-
mínu bude voda do vodovodní sítě 
postupně napouštěna. Po celou dobu 
odstávky bude na Masarykově náměs-
tí zabezpečeno náhradní zásobování 
pitnou vodou stabilní cisternou a dále 
mobilní cisternou, která bude pravi-
delně objíždět celé náměstí se zastáv-
kami pro možnost načerpání pitné 
vody. -lm-

Odstávka v centru Jihlavy 
v zásobování pitnou vodou

Dali si kávu po.tmě
Sto dvacet návštěvníků dorazilo 

v září do budovy jihlavské radnice, 
aby si zde dali Kávu po.tmě. Průvodci 
je s klapkami na očích doprovodili do 
prostor kavárny potmě, kde si hosté 
objednávali ze speciálních nápojových 
lístků pomocí hmatu a čichu. Projekt 
byl součástí programu Týdne mobility 
v Jihlavě. -lm-

Zastupitelé odsouhlasili na své 
schůzi podpis memoranda mezi 
Jihlavou a čínským městem Wuhan. 
Po dlouhé debatě z 34 přítomných 
zastupitelů 23 hlasovalo pro spolu-
práci, osm proti a tři se zdrželi hla-
sování. 

Text memoranda:
Za účelem zlepšení vzájemné výmě-

ny a přátelské spolupráce v různých 
oblastech město Wuhan v Číně a město 
Jihlava souhlasí se vznikem přátelské 
spolupráce a partnerství mezi městy a 
dospěly k následujícímu memorandu: 

1. Města budou udržovat pravidelné 
kontakty k diskusi ve výměně a spolu-

práci a záležitostech vzájemných zá-
jmů. 

2. Obě strany budou podporovat ná-
vštěvy mezi vedením příslušných sa-
mospráv za účelem prohloubení bila-
terální přátelské spolupráce. 

3. Obě strany budou podporovat vý-
měnu znalostí a zkušeností a spolu-
práci na poli hospodářství, obchodu, 
kultury, vzdělání, sportu, cestovního 
ruchu atd. 

4. Obě strany budou rozvíjet kontak-
ty a komunikaci mezi organizacemi a 
společnostmi mládeže, žen a práce me-
zi oběma městy, stejně jako personální 
stáže. -tz-

Jihlava podepíše memorandum 
s čínským Wuhanem

Historie Sboru dobrovolných hasi-
čů (SDH) Bedřichov se píše od 28. září 
1935, tedy letos oslaví 80. let své exis-
tence. V současné době má SDH Bed-
řichov 41 členů, z toho devět žen, a 15 
mladých členů od šesti do osmnác-
ti let. Čtrnáct členů SDH Bedřichov je 
zařazeno do JSDH města Jihlavy. 

Před 80 lety se konala v sále na Se-
verní točně ustavující valná hromada. 
Během bohaté historie, kdy například 
členský příspěvek činil jednu korunu 

měsíčně a první autostříkačku sbor 
koupil v roce 1937, družstvo žáků 
vzniklo v roce 1953 a výstavba zbroj-
nice stála 50 tisíc korun, prošly jeho 
řadami stovky dobrovolných hasičů.

„Měsíc září je tedy pro členy SDH Bed-
řichov významným obdobím. U příleži-
tosti výročí založení se uskuteční dne 7. 
listopadu Den otevřených dveří Hasič-
ské zbrojnice, kam vás k prohlídce zvou 
členové SDH Bedřichov,“ řekl Jiří Bláha 
– velitel JSDH Jihlava. -lm-

Bedřichovští hasiči slaví 
80. výročí založení sboru

HASIČI V BEDŘICHOVĚ chystají ke svému výročí Den otevřených dveří zbrojnice 
na 7. listopadu. Foto: archiv MMJ

Po pravidelné odstávce je opět otevře-
na pro veřejnost krytá část Vodního rá-
je. Důvodem uzavření byla pravidelná 
technologická odstávka provozu. 

„V tomto období jsme udělali potřeb-
né údržbářské a opravářské práce, které 
nebylo možné dělat za běžného provozu,“ 
řekl mluvčí Služeb města Jihlavy (SMJ) 
Martin Málek.

Jednalo se o vypuštění bazénových 
van a akumulačních jímek. Bazény bez 
vody se následně vyčistily, vydezinfi-
kovaly a udělaly se drobné opravy ob-
kladů a spár. Dále se provedla údržba 
technologie, drobné stavební opravy, 
výmalba šaten a demontáž točitého 
schodiště v bazénové hale u vířivky.
 -lm-

Otevření kryté části Vodního ráje

Zemřel 
zastupitel města 
Ladislav Zadražil

Po krátké těžké nemoci zemřel 
dne 29. září dlouholetý městský 
zastupitel Ing. Ladislav Zadražil 
(KSČM) ve věku 66 let. 

Byl 17 let městským zastupite-
lem, pracoval v Modetě a Motor-
palu, odkud nedávno odešel do 
důchodu. 

Poslední rozloučení se zesnulým 
bude v pondělí 5. října v 10 ho-
din v kapli na Ústředním hřbitově 
v Jihlavě. 

Vedení města vyjadřuje sou-
strast pozůstalým.

 -lm-

Ladislav
Zadražil
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Víte, že…
Do žlutého kontejneru na plasty PATŘÍ:   

• krabice od džusů, mléka, rajského protlaku, vína 
(nápojový karton), 
• PET lahve, 
• obaly od šampónů a kosmetiky (tělová mléka, kré-
my,...), 

• obaly od běžných domácích čisticích prostředků 
na mytí nádobí, oken, podlah, 
• kelímky od jogurtů, 
• obaly od špaget, bonbónů, čipsů, 
• tácky z balené zeleniny a ovoce, 
• sáčky z odnosu potravin, 
• tašky z igelitu, 
• obaly a balící fólie od spotřebních zboží - bublin-
kové fólie a další, 
• fólie, do nichž jsou baleny PET lahve s nápoji, 
• pěnový polystyren (menší kusy, větší do sběrného 
dvora), 
• uzavírací víčka od instantní kávy, 
• obaly od polévek a dalších potravin v prášku,
• obaly z CD.

Do žlutého kontejneru na plasty NEPATŘÍ:

• obaly od olejů, 
• obaly silně znečištěné, 
• obaly od nebezpečných látek, chemikálií a barev, 
• podlahové krytiny, PVC, koberce,
• novodurové trubky.

Je mnoho témat a ještě více názorů.
Dovolím si reagovat na oblast, která 

je Jihlavě v současné době často disku-
tovaná, a je to doprava a parkování.

Zaměřím se na názory k  parkování a 
dopravě přímo v centru města.

Jedna skupina, ke které se přiklá-
ní i dosavadní názor radnice, požadu-
je omezit dopravu v centru, nepovolit 
průjezd náměstím a přesunout privát-
ně parkující vozidla v ulicích  nejlépe 
mimo toto centrum.

Druhá skupina má názor, že chybí 
parkovací plochy v centru, znemožně-
ním vjezdu do některých ulic klesají 
podnikatelům tržby a alespoň omeze-
ný průjezd náměstím by pomohl do-
pravě v okolí centra.

Která skupina má pravdu?
Když se tedy potkají dva názory, tak 

musí dojít na argumenty.
Jak se zachová při argumentaci vede-

ní města? Není přece možné prosazo-
vat názor jedince a myslím, že ani rada 
města není oprávněna vytvářet názor.

Pak je tedy jediná možnost, a to zadat 
studii, jinak řečeno prezentovat názor 
odborníka. To je jistě moudré rozhod-
nutí analyzovat problém, ale uvědom-
me si, že na začátku je nepřímé zadání, 
aby výsledek byl v názorovém souladu 
se zadavatelem.

Druhá skupina, většinou zastoupena 

Slovo zastupitele

Jiří 
Dvořáček

O všem rozhodne názor
osamělými hlasy aktivních jednotlivců 
nebo opět jen ústním prohlášením sku-
pin, nemůže názorově konkurovat.

Dovedu si představit, že umožníme 
výjezd z parkovišť na náměstí na obě 
strany a ulevíme křižovatce Znojem-
ská, obnovíme provoz MHD a povolíme 
jednosměrný provoz v Benešově ulici, 
od pošty bez zákazu jednosměrně vje-
deme do Komenského ulice, zúžíme 
chodníky na ulici Křížová a vytvoříme 
parkovací místa, předěláme „zelenou“ 
plochu před DKO na parkoviště se zele-
ní atd. Je to ale zase jen jeden z názorů.

Věřím, že v budoucnu se podaří vede-
ní města Jihlavy, aby při zadávání studií 
pamatovalo na  analyzování  všech vý-
znamných názorů. 

Pokud jedna názorová strana tvr-
dí, že není možné akceptovat dopravu 
v centru, tak musí doložit racionální 
zdůvodnění, a nestačí obecné tvrzení, 
že všechna města jdou cestou redukce 
dopravy. 

Položme si otevřené otázky.
Proč potřebujeme jezdit do centra 

autem?
Co by pomohlo občanům, aby nemu-

seli jezdit  do centra autem?
Co se stane s centrem, když tam ni-

kdo nepojede?
Je jihlavské Masarykovo náměstí ješ-

tě skutečným „centrem“?
Nevznikají již dnes prostřednictvím 

našeho životního stylu nová logická 
„centra“?

Auto je fenomén dnešní doby, exis-
tence aut přispívá k turistickému ruchu 
a rozvoji obecně, a s tím se musí praco-
vat, a ne se tomu bránit.

 Jiří Dvořáček,
 zastupitel města za ČSSD

Magistrát města Jihlavy ve spolu-
práci s kolektivním systémem Ase-
kol v průběhu září 2015 roznesl při-
bližně 2.000 červených tašek a letáků 
do domácností na sídlišti Březinova. 
Na taškách s potiskem červeného 
kontejneru jsou uvedeny lokality, ve 
kterých jsou umístěny červené kon-
tejnery na drobná elektrozařízení. 

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

Červené kontejnery slouží k od-
kládání výhradně drobných elek-
trozařízení typu kalkulačka, telefon, 

rádio, klávesnice apod. Tyto infor-
mace budou mimo jiné uvedeny na 
přiloženém letáčku. Větší vysloužilá 
elektrozařízení, jako jsou např. vysa-
vač, monitor, televize apod., je nutné 
zanést do sběrného dvora a neod-
kládat je k červeným kontejnerům. 
V takovém případě se jedná o zaklá-
dání černé skládky.

Cílem této akce je motivovat ob-
čany k třídění elektrozařízení. Ne-
potřebné elektrospotřebiče tak 
mohou vložit do červené tašky a 
odnést k nejbližšímu červenému 
kontejneru. -tz-

Startuje akce Red bag

Zájemci o prodej s vlastním stánkem 
na Masarykově náměstí se mohou při-
hlásit na předepsaném formuláři – při-
hláška k prodeji. 

Cena za užívání veřejného prostran-
ství – 80 Kč/m2 . 

Ze zaslaných přihlášek budou vybráni 
zejména zájemci o prodej:  

- nápojů - svařeného vína, punče, me-
doviny, káva, čaj, pivo, nealko apod., 

- občerstvení - langoše, bramborák, 
placky, steaky, špecle se zelím, topinky, 
grilovaná kuřata, ryby, polévky, bram-
bůrky, spirály, hranolky, lupínky, klobá-
sy, špekáčky apod., 

- cukrářských a pekařských výrobků 

(sladké pochoutky, cukrovinky, cukrová 
vata, pražené oříšky, oplatky, trdelník, 
frgále, pečivo apod.), nepreferujeme 
prodej perníků,  

- doplňkového zboží - zábavné hračky 
vhodné pro tuto akci – blikací rohy, ba-
lonky apod. 

Prosíme o přiložení fotografie stánku, 
který bude při prodeji použit. 

Přihlášky adresujte:  
Magistrát města Jihlavy, odbor škol-

ství, kultury a tělovýchovy, Masaryko-
vo náměstí  1, 586 01 Jihlava, lze zaslat 
sken přihlášky vč. podpisu na e-mail: 
Alena.zapotocna@jihlava-city.cz do 20. 
10. 2015.  -tz-

Informace pro stánkaře

V objektu bazénu E. Rošického v Jih-
lavě proběhla rekonstrukce sauny. 
Byla provedena celková výměna dře-
věného obložení, podlahových roštů, 
lavic a osvětlení v saunovém srubu. 
Tato rekonstrukce byla provedena za 
cenu 450.000 korun. 

„Dále byla provedena oprava  šatny 

pro návštěvníky, a to za cenu 200.000 
korun. Bazén E. Rošického v Jihlavě  je 
městským objektem a tato rozsáhlá 
rekonstrukce byla provedena z pro-
středků města. Opravou bylo dosaže-
no zvýšení komfortu při saunování pro 
návštěvníky bazénu,“ řekl mluvčí SMJ 
Martin Málek. -lm-

Rekonstrukce sauny 
na bazéně E. Rošického

Hřbitov je místo piety, poslední-
ho odpočinku a místo, kam chodíme 
vzpomínat na naše zesnulé. Z růz-
ných důvodů chceme mít místo spo-
činutí našich blízkých pěkně upra-
vené. Přejeme-li si, aby pomník či 
kamenná deska vydržela i po genera-
ce, je potřeba k této investici v řádech 
desetitisíců přistupovat s rozmyslem 
a po předchozím důkladném výběru 
vhodné firmy. 

V poslední době se množí případy, 

kdy falešní kameníci nabízí k podpisu 
smlouvu přímo na hřbitově. Zejména 
starší lidé by měli být velmi obezřetní 
v okamžiku, kdy je kameník sám oslo-
ví z vlastní iniciativy. Jde o velmi rizi-
kový způsob uzavření smlouvy. 

Ti, kteří podvodníkovi uvěřili, mu 
na zálohách vyplatili v součtu několik 
miliónů korun na práce, které však ni-
kdy neprovedl. V posledních dnech se 
opět několik případů objevilo také na 
Vsetínsku. -lm-

Pozor na falešné kameníky

Služby města Jihlavy (SMJ), které pro-
vozují pohřební službu a krematorium, 
budou otevírat další pobočku v Jihlavě. 

Nová pobočka se bude otevírat v pon-
dělí 5. října 2015 od sedmi hodin. Na-
cházet se bude na Komenského ulici 23, 
naproti vchodu do Horáckého divadla. 

„Široké veřejnosti zde budeme nabízet 
kompletní pohřební služby. Mimo jiné i 
katalogový prodej květin, kde si zákaz-
ník vybere a objedná kytici, kterou si po-
tom vyzvedne v této pohřební službě,“ 
řekl mluvčí SMJ Martin Málek. 

SMJ budou nabízet nejen pohřeb-
ní vazby, ale i svatební a narozenino-

vé. Dále bude v pobočce zastoupené 
i kamenictví Dvořák z Telče, které bu-
de nabízet prodej hrobových zařízení, 
včetně kompletního servisu i s násled-
nou instalací.

Otevřením nové pohřební pobočky je 
snaha SMJ zpřístupnit tuto službu v sa-
motném centru města Jihlavy. SMJ zde 
také nabídnou parkování zdarma po 
dobu jednání pohřbu. Zákazníci budou 
moci platit také platební kartou, ať už 
zálohu nebo konečnou fakturu. Oteví-
rací doba pohřební služby bude pon-
dělí až pátek od 7.00 do 15.30 hodin.
 -lm-

Nová pobočka pohřební 
služby na Komenského ul.
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Zeptali jsme se náměstka primáto-
ra Milana Koláře (Fórum Jihlava), 
co se povedlo za půlrok z jeho po-
hledu v sociálních službách, škol-
ství, kultuře a sportu, tedy v oblas-
tech, které má na starosti.

 Lubomír Maštera

Asociace poskytovatelů sociálních 
služeb vyhlásila v říjnu týden sociál-
ních služeb. Jak se město připojí?

Ve městě Jihlavě působí krom našich 
příspěvkových zařízeních desítky po-
skytovatelů sociálních služeb. Člověk 
se v nich ani nemůže dobře oriento-
vat. Oslovili jsme je všechny a vyzvali k 
účasti na takovém setkání nebo výsta-
vě a prezentaci své činnosti s názvem 
Den sociálních služeb, který plánuje-
me na úterý 6. října 2015 na Masary-
kově náměstí a ve vstupní hale jihlav-
ské radnice. 

Jaká byla odezva?
Přihlásili se ti nejaktivnější, takže se 

můžeme těšit na prezentaci asi pěta-
dvaceti organizací, které v Jihlavě pů-
sobí a nabízejí rozmanité služby růz-
ně znevýhodněným lidem. Budu rád, 
když se toto setkání všech těch, které 
nabízejí služby, stane tradicí a moc se 
na něj těším. Budou k vidění ukázky 
práce vodících a asistenčních psů, bu-
de se měřit krevní tlak a ukazovat, jak 
příjemné je stárnout, když máte jisto-
tu, že je nablízku někdo, kdo se o vás 
postará.

Součástí volebních programů po-
litických stran byl sociální program. 
Uvažuje město o navýšení fi nanč-
ních prostředků rozpočtu 2016 v té-
to oblasti?

Těžká otázka v době, kdy se začínají 
číst rozpočty a kdy Kraj Vysočina při-
chází s významnými změnami ve způ-
sobu fi nancování, které nutí obce k 
větší účasti. 

Osobně je mým úkolem snažit se 
prosadit co nejpříznivější částku, která 
by zajistila alespoň přežití všech těch 
služeb, které v Jihlavě různé neziskové 
organizace nabízejí. 

O naše příspěvkovky strach nemám. 
Na ty bude v rozpočtu jistě pamatová-
no, ale u ostatních nevím, nevím. Měs-
to je dofi nancovává pouze určitým 
procentem jejich nákladů na činnost. 
Většinu fi nančních prostředků dává 
stát prostřednictvím různých minis-
terstev a Kraj Vysočina. Určitě budou 
organizace nuceny hledat i další zdroje 
fi nancování.  

Uvidíme, co se podaří vyjednat z 
městského rozpočtu. Jisté je, že výdaje 
města Jihlavy do sociální sféry nebu-
dou nižší než v letošním roce. Takže 
cituji společně s klasikem: „Kdyby hůř 
nebylo, to by nám stačilo!“ Nebo nám to 
bude muset stačit?

V březnu jsme hovořili na tomto 
místě NJR o krásných, ale zamče-
ných sportovištích pro veřejnost. 
Jak vypadá situace nyní?

Sportoviště jsou sice zamčená, ale to 
jen proto, aby je někdo neničil. Jsem 
přesvědčený, že když si někdo chce 
pronajmout hřiště u školy, tak mu vy-
jde vedení školy vstříc. 

Loni ještě před Vánocemi jsme ob-
jeli všechny základní školy a mapova-

Kolář: I u sociálních služeb jde o peníze

li možnosti využití sportovišť. Žád-
ná škola nám neřekla, že by to nebylo 
možné. Společně s informatiky jsme 
vytvořili formulář a dotazník a začali 
sbírat informace a data o parametrech 
a možnostech využití. Zjistili jsme, že 
je to obrovské množství informací. 

V tomto okamžiku je naprogramova-
ná aplikace, která je naplňována údaji 
od jednotlivých subjektů. Posledním 
krokem je tedy všechny tyto informace 
propojit s webem města, tak aby každý 
viděl, kde jsou jaká zařízení, jak jsou 
využívaná, a každý by měl možnost si 
je zarezervovat. 

Nová aplikace nezajistí, že se hřiš-
tě odemknou, jen usnadní orientaci a 
případné objednávání. Aplikace kro-
mě jiného bude obsahovat i přehled o 
druzích sportu a vše kolem toho, takže 
bude příznivá např. rodičům, kteří hle-
dají pro své děti vhodný sport. Termín 
si netroufám vyslovit, ale dárek pod 
stromeček by to byl jistě hezký.

V Jihlavě již proběhly významné 
kulturní akce. Ale zhodnoťte pro-
sím nejen ty největší.

Těmi největšími byly oslavy 70. vý-
ročí od konce války s nádherným kon-
certem Pěveckých sborů Campanula a 
Melodie za doprovodu symfonického 
orchestru ZUŠ, kteří pod taktovkou 
pana Jana Noska v přeplněném kos-
tele sv. Ignáce předvedli Dvořákovo 
Te Deum. (Opakování bylo nedávno 
u příležitosti 15. výročí založení Kraje 
Vysočina.) Následoval velmi rozmani-
tý a pestrý Festival Gustava Mahlera s 
letošním zpestřením v podobě živého 
obrazu. 

Potom Havíření s havířskými průvo-
dy. Přes nepřízeň počasí bylo na ná-
městí stovky spokojených diváků na 
koncertě naší Filharmonie Gustava 
Mahlera a druhý den na Koncertě bez 
hranic. To se, myslím, vydařilo ke vše-
obecné spokojenosti. 

A ty menší akce?
Ale k těm menším akcím. Rád chodí-

vám vnímat příjemnou atmosféru na 
náměstí, když se tam promítá letní ki-

no nebo jsou jazzové koncerty či pra-
videlné čtvrtky s dechovkou. To jsou 
velmi příjemné události plné setkání s 
milými lidmi. 

Ke konci prázdnin to ještě završila 
Tančírna Petra Píši a s velkou rados-
tí jsem sledoval nedávné balábile Ho-
ráckého divadla, kdy herci přišli na ná-
městí pozvat diváky na novou sezonu 
a především na první premiéru Zvo-
nokosy.

Vrcholem podzimu bude MFDF. 
Jak se podílí město?

Mezinárodní festival dokumentár-
ních fi lmů letos s tématem „věcnosti“ 
nebo „věčnosti“ bude bezesporu jako 
vždy největší kulturní událostí roku. 

Nemyslím si, že by významná částka, 
kterou město dává ze svého rozpočtu 
na podporu tohoto festivalu, měla ně-
jakou vypovídající hodnotu. 

Důležité je, že Jihlava přijala MFDF 
za svůj festival, je na něj náležitě pyš-
ná a snaží se mu vycházet všemožně 
vstříc. Příkladem budiž cestování ná-
vštěvníků festivalu v trolejbusech a au-
tobusech MHD zadarmo. 

Pokládám za nesmírně důležité pro 
Jihlavu, že každoročně v pošmour-
ných podzimních dnech přímo roz-
kvétá stovkami mladých krásných lidí, 
kteří oživují ulice a zaplňují kavárnič-
ky a hospůdky a samozřejmě naplňují 
k prasknutí všechny možné i nemož-
né prostory, kde se promítají stovky 
pozoruhodných a pečlivě vybraných 
dokumentárních fi lmů. Město se sna-
ží vytvořit festivalu co největší prostor. 
Věřím, že symbolicky otevírá náruč a 
těší se!

Minule jste vyjádřil nespokoje-
nost s městskými jarmarky. Zlepšilo 
se něco?

Zatím se nezlepšilo nic. Spíše zhor-
šilo. Tomu poslednímu jarmarku ješ-
tě ke všemu nepřálo počasí, tak v deš-
ti zůstalo jen pár zmoklých stánků bez 
zájmu nakupujících. 

Na radnici se však už velmi čile při-
pravují „nové jarmarky“ pro příští rok. 
V pracovní skupině, kterou se poda-

řilo složit, jsme se shodli na tom, že 
bychom chtěli jarmarky tematické s 
pěknými řemeslnými stánky, pestrou 
nabídkou zboží a služeb, s kulturním 
programem. 

Rádi bychom, aby to bylo spíše mís-
to pro setkávání lidí a nejen možnost 
laciného nákupu nekvalitního zboží. 
Aby se z jarmarků stala společenská 
událost, na kterou se budeme těšit. 
Kde potkáme své přátele, na chvíli se s 
nimi zastavíme u dobrého jídla a pití a 
trochu se užijeme.

Kraj a město podepsaly memoran-
dum, ve kterém město bude přispí-
vat na HDJ a kraj naopak bude in-
vestovat do zoo. Pokud se nezmění 
fi nanční obnosy, nabízí se otázka, 
jaký to má smysl? A co z toho vyplý-
vá?

Máte pravdu, že to na první pohled 
vypadá jednoduše, a ani mě nena-
padlo, že se může takhle někdo zeptat. 
Je to tak! Horácké divadlo provozuje 
Kraj Vysočina a zoo město Jihlava. Tak 
jaké memorandum? Snad kdyby v di-
vadle potřebovali do Prodané nevěsty 
medvěda?(Smích). Omlouvám se za 
nejapný vtip. 

Naše krásná ZOO je největším tu-
ristickým cílem v našem kraji. Je pro-
to pochopitelné a moc pěkné, že by se 
chtěl také Kraj Vysočina podílet na je-
jím chodu a nabízí podpořit výstavbu 
nového výběhu pro vlky a především s 
tím související nové prostory pro tolik 
potřebné občerstvení návštěvníků. 

Na oplátku nám nabídl podob-
ný „prostor“ v Horáckém divadle, na 
které město Jihlava doposud nemělo 
žádný vliv. Jsem rád, že tam s nově na-
stoupeným mladým panem ředitelem 
Ondrejem Remiášem navazujeme přá-
telské vztahy a hledáme společnou řeč. 

To znamená co?
Město hodlá podpořit nákup zvuko-

vé a světelné techniky pro uměleckou 
činnost divadla, která by mohla sloužit 
i mimo samotný objekt (třeba na ná-
městí, které se tak snažíme oživit), dále 
pak vznik alternativního prostoru  pro 
umělecké aktivity souboru, případně 
pořízení nového divadelního fundusu 
divadla…

Ze spolupráce s Krajem Vysočina 
mám velkou radost, vítám ji a moc se 
na ni těším.  

Poměrně hodně rodičů je zklamá-
no cenou vstupného do dětského 
centra Robinson. Má město mož-
nost něco dělat, když jde o soukro-
mý subjekt?

Dětské centrum Robinson, jako nej-
větší a nejmodernější zábavní park u 
nás, má můj velký obdiv. S jeho majite-
li máme partnerský vztah a navzájem se 
podporujeme především v propagaci. 

V kompetenci města samozřejmě 
není, aby diktovalo ceny soukromým 
subjektům. Rada města stanoví ceny 
v našich zařízeních jako je např. zim-
ní stadion, vstup na bránu matky Boží 
nebo do ZOO, ale že bychom měli na-
příklad mluvit do ceny piva v radnič-
ní restauraci, to by mi přišlo opravdu 
hodně úsměvné. Tam je pivo drahé, 
ale nikdo tím zklamán není, protože je 
moc dobré! (To prosím berte jako ve-
likou nadsázku). 

NÁMĚSTEK primátora Milan Kolář.  Foto: archiv MMJ
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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
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-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-

JIHLAVU NAVŠTÍVIL VELVYSLANEC USA. V září navštívil Jihlavu velvyslanec 
USA v ČR Andrew Schapiro. Zajímal se o plány města do budoucnosti, ale také o 
jeho bohatou historii. Delegace si prohlédla jihlavské podzemí, na závěr návštěvy 
navštívil velvyslanec v doprovodu Ladislava Vilímka židovský hřbitov, kde uctil 
památku jihlavských Židů, kteří zahynuli během 2. světové války. 

PODZEMNÍ KONTEJNERY. Jihlava v září ofi ciálně uvedla do provozu dvě sta-
noviště podzemních kontejnerů na tříděný odpad. Z ulic tak zmizely rozměrné 
plastové nádoby, které nahradily méně výrazné „komíny“ pro vhazování odpadu 
do podzemí. V případě nového stanoviště u křižovatky pěti silnic (ulice Palackého, 
Bezručova a Jana Masaryka) nové řešení rovněž přispělo k bezpečnosti provozu 
zejména chodců.

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM V ČESKÉM MLÝNĚ. Při slavnostním 
otevření areálu v pestrém programu nabídli akrobaté - závodníci na horských a 
krosových kolech – show, kdy se divákům tajil dech. Dnes se po nových stezkách 
denně prohání cyklisté, in-line bruslaři, běžci, nebo se tu mimo rušné komunika-
ce prochází rodiny s dětmi nebo kdokoliv, kdo si chce v klidu oddechnout. Jihlava 
také získala jeden z nejmodernějších skate parků, který vyhledávají kluci a holky 
na prknech z celé republiky. K projektu volnočasového areálu patří i nová lávka 
nedaleko restaurace Starka, dětské hřiště, upravené přístupy k řece atd.

HAPPENING PRO VEŘEJNOST. Program s názvem: Bonjour! Salut! Přene-
sl na chvíli fr ancouzské Zvonokosy na jihlavské náměstí. Šansony, víno, šarm a 
umění žít, to byla témata příležitostného pouličního Kabaretu herců Horáckého 
divadla. Venkovní prostor Kavárny Muzeum herci proměnili na komediantskou 
kavárnu, prolnuli se s hosty a dali jim i kolemjdoucím „ochutnat divadlo“ a po-
zvat je do něj. 

PRIMÁTOR VE ŠKOLE. Primátor Jihlavy Rudolf Chloupek zahájil školní rok 
na ZŠ Kollárova, kde promluvil k rodičům dětí, učitelům i dětem a předal jim 
drobné dárky.
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Cesty do škol s sebou přinášejí i 
některá rizika. Jedním z nich je i ne-
bezpečí, které hrozí dítěti v silničním 
provozu. 

V období od 1. ledna 2015 do 31. 
července 2015 šetřili policisté v Kra-
ji Vysočina celkem 59 dopravních 
nehod s účastí chodců. Z tohoto cel-
kového počtu bylo v pěti případech 
účastníkem dopravní nehody dítě. Při 
těchto nehodách bylo 44 chodců leh-
ce zraněno a sedm těžce.

Z hlediska zavinění byli chodci vi-
níky dopravních nehod ve čtrnácti 
případech, a z tohoto pět nehod bylo 
zaviněno dítětem.

 S cílem předejít dalším zbytečným 
nehodám, jejichž přímými aktéry 
jsou malí účastníci silničního provo-
zu, je důležité připomenout veřejnos-
ti a hlavně rodičům školáčků některá 
základní pravidla. 

Za bezpečný pohyb dítěte v silnič-
ním provozu v první řadě odpovída-
jí jeho rodiče – škola a ostatní složky 
podílející se na prevenci v dopravě 
mohou dítěti dát v rámci dopravní vý-
chovy pouze základy, ale praxi ve sku-
tečném provozu musí zajistit rodiče, 
včetně toho, aby dětem šli příkladem. 

Co tedy mohou rodiče pro bezpeč-
nost svých dětí v silničním provozu 
udělat?

Je vhodné, aby si rodiče s dítětem 
prošli celou trasu do školy a ostatní 
trasy, po kterých se bude dítě pohy-
bovat, ukázali mu bezpečná místa pro 
přecházení a vysvětlili dítěti zásady 

bezpečného přecházení, a to zejmé-
na:

• Aby dítě použilo bezpečné místo 
k přecházení, například tam, kde má 
dostatečný rozhled a je tam vyznače-
ný přechod pro chodce.

• Před přecházením vozovky se za-
stavit, rozhlédnout na obě strany, 
rychle, ale nikoli zbrkle přejít. 

• Nikdy nepřecházet mezi zaparko-
vanými vozidly

• Nevbíhat na silnici 

Dalším důležitým a nezbytným prv-
kem pro bezpečnost dětí je také jejich 
viditelnost. Na cestu do školy a ze ško-
ly by dítě mělo být oblečeno v pestrém 
oblečení, případně je vhodné používat 
refl exní nebo fl uorescenční prvky na 
oblečení nebo na školních brašnách, 
baťůžcích. Toto neplatí pouze pro děti, 
ale pro všechny chodce v silničním 
provozu, platí zásada vidět a být viděn.

Pokud se děti přepravují do ško-
ly veřejnou dopravou, měli by jim 
rodiče vysvětlit zásady bezpečného 
chování v dopravních prostředcích - 
nutnost se za jízdy držet, nepřecházet 
vozovku před nebo za autobusem sto-
jícím v zastávce.

Jestliže rodiče přepravují menší 
dítě do školy v osobním automobilu, 
musí být vždy umístěno v dětské au-
tosedačce. U nás platí tato povinnost 
ze zákona, přesto statistiky dětských 
úmrtí hovoří o opaku. 

 KŘ policie kraje Vysočina
 Oddělení tisku a prevence
 pprap. Mgr. Tomáš Procházka

V měsíci srpnu zpracovala Měst-
ská policie Jihlava celkem 3.092 
událostí. Strážníci provedli 174 
kontrol podávání alkoholu mla-
distvým osobám a hraní na výher-
ních hracích automatech, řešili 652 
oznámení občanů nebo jejich žá-
dostí o pomoc. 

Proti veřejnému pořádku nebo 
vyhláškám a nařízením města bylo 
zaznamenáno 960 přestupků, z to-
hoto počtu se 95 týkalo dodržování 
pravidel stanovených vyhláškou o 
volném pohybu psů. 

Při kontrolní činnosti byly zadr-
ženy čtyři osoby, po kterých Poli-
cie ČR vyhlásila celostátní pátrání. 
Současně bylo policii oznámeno 
šest podezření ze spáchání trestné 
činnosti. Městská policie zpracova-
la 23 přestupků proti majetku. 

Bylo zjištěno pět dlouhodobě od-
stavených vozidel, která strážníci 
vyhodnotili jako vraky. Dále bylo 
zjištěno šest nezajištěných vozidel. 
O této skutečnosti byli majitelé vo-
zidel strážníky informování. Na psí 
útulek, jehož provozovatelem je 
městská policie, bylo umístěno 26 
odchycených psů. 

V tomto měsíci strážníci městské 
policie zadrželi čtyři osoby, po kte-
rých bylo vyhlášeno celostátní pát-
raní. První zadrženou osobou byla 
žena pohybující se v ranních hodi-
nách po horní části Masarykova ná-
městí. Dalšími zadrženými byli tři 
muži. Prvního muže zadrželi stráž-
níci u spodní kašny Masarykova ná-

městí, zbylé dva muže zadrželi v uli-
ci Palackého. 

Městská policie také řešila ozná-
mení na muže pohybujícího se po 
ulici Okružní, který hlasitě a vul-
gárně nadával. Cestou poškozo-
val zaparkovaná vozidla. Na mís-
to byly vyslány hlídky městské 
policie. Strážníci po příjezdu na 
ulici Okružní zjistili, že agresor há-
zel na zaparkovaná vozidla kameny 
a následně také poškodil vchodové 
dveře domu, ze kterého se ho snažil 
okřiknout jeden z občanů. Potom 
se dal na útěk směrem do sídliště 
Březinova. Jedna z hlídek městské 
policie spatřila muže odpovídající-
ho popisu ve spodní části sídliště u 
domu Březinova 118, kde došlo k 
jeho zadržení. Pozdějším šetřením 
bylo zjištěno, že se jedná o pachate-
le poškození sedmi zaparkovaných 
vozidel a vchodových dveří panelo-
vého domu. 

Na základě vyhodnocení kame-
rového systému dopadli strážníci 
muže podezřelého z vloupání do 
budovy na ulici Věžní. 

V tomto měsíci městská poli-
cie zajišťovala zápas FC Vysočina. 
Mimo to zajišťovala bezpečnost 
účastníků a trasu průjezdu Jihla-
vou při pátém ročníku projektu 
„Na kole dětem Vysočinou 2015“. 
Nadále pokračovala úspěšná pre-
ventivní akce „Bezpečně na cyk-
lostezce“.

 Bc. Stanislav Maštera,
 Zástupce ředitel MP

Bezpečně do školy Nadával a házel kameny na auta

Letošní velmi teplé a suché léto urychlilo vý-
voj kůrovců a umožnilo jim výrazně zvýšit jejich 
počty. Právě v této době je možné v lesních po-
rostech vidět jednotlivé smrky či skupiny smrků 
s opadávajícím jehličím a odlupující se kůrou. V 
opadané kůře se nachází malé otvory o průměru 
asi dva milimetry a v lýku pod kůrou množství 
malých chodbiček. „To jsou známky, že les napadl 
kůrovec. Majitel lesa, ve kterém jsou stromy napade-
ny, musí provést opatření k zamezení dalšího šíření 
kůrovce,“ uvádí Libor Chromek z oddělení lesní-
ho hospodářství jihlavského magistrátu.

Prohlídku lesa je nutné provádět dvakrát do 
měsíce až do podzimu. Rizikovými lokalitami 
pro výskyt kůrovce jsou především osluněné po-
rostní stěny a porosty trpící přísuškem. Usycha-
jící stromy napadené kůrovci je nutné ihned ká-
cet, asanovat a odvést z lesa. „Doporučujeme, aby 
majitelé udržovali kontakt se svým odborným les-
ním hospodářem a okamžitě reagovali na jeho rady 
a pokyny ohledně zpracování a asanace napadené-
ho kůrovcového dříví,“ pokračuje Libor Chromek. 
Drobní vlastníci lesů získají kontakty na odbor-
né lesní hospodáře na stránkách města Jihlavy.

Důsledná prevence a pravidelná kontrola po-
rostů umožňuje včasnou a účinnou asanaci ak-
tivního kůrovcového dříví, tj. stromů a vývratů, 
které jsou kůrovcem napadeny, ale kde kůrovec 
vývoj ještě nedokončil. Indikátorem napade-
ní stromu kůrovcem je výskyt drtinek a ronění 
pryskyřice v okolí závrtů v kůře. Silně napadený 
strom postupně vlivem přerušení vodivých ple-
tiv lýka žírem larev a brouků žloutne a usychá a 
koncem vývoje kůrovce z něj postupně začíná 
opadávat i kůra. 

Vrchol koruny ale může zůstat stále zelený.  -tz-

Horké a suché léto příliš svědčí kůrovci
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JIHLAVA, Masarykovo náměstí 36
přízemí, OD HASSO

%
www.modaprostejov.cz

Nyní skutečně bez vyjímky jsou všechny pánské kalhoty a kabáty s 50% a ještě navíc
všechny pánské obleky s 20% slevou. Stačí odevzdat tento kupon při placení. 
Na jeden kupon lze zakoupit 2 ks pánských kalhot, 1 ks pán. kabátu a 1 ks pán. obleku 
nebo jen jakýkoliv 1 ks z uvedeného zboží. Tento sortiment nabízíme ve všech 
velikostech. Dále nabízíme nový sortiment dámského zboží a opravdu velký výběr 
pánských obleků a košil. Pánské kalhoty po slevě od 99,- Kč (do vyprodání) a pánské 
kabáty po slevě od neuvěřitelných 599,- Kč! Přijďte, těšíme se na Vás. 

50

SL
EV

A

LIKVIDAČNÍ
Pánské kalhoty a kabáty

Platnost akce je 10 dnů od vydání kuponu.

VŠE

V LIK
VID

ACI

BEZ V
YJÍM

KY

minus

MAXIMÁLNÍ

Akce platí od 5. 10. 2015
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(Redakčně kráceno)

Usnesení č. 281/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e 
poskytnutí daru (300 ks poukázek 

na stravu) v celkové hodnotě 18.000 
Kč Středisku křesťanské pomoci 
Jihlava, Čajkovského 9, Jihlava 

Usnesení č. 282/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e 

Dohodu o poskytnutí fi nanční do-
tace do fondu oprav ve výši 25 % ze 
základní kupní ceny bytové jednotky 
č. 197/10 Společenství vlastníků jed-
notek obytného domu Třebízského 
197/22, Jihlava, v celkové výši 66.472 
Kč dle přílohy č. 1.

Usnesení č. 284/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s o u h l a s í

s poskytnutím neinvestičního pří-
spěvku z Pojistného fondu statutár-
ního města Jihlavy příspěvkové orga-
nizaci MŠ a Speciálně pedagogické 
centrum Jihlava, Demlova 28 ve výši 
15.000 Kč dle zdůvodnění.

Usnesení č. 285/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e 

účast na navýšení základního kapitá-
lu obchodní společnosti 

FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. ze 
7.000.000 Kč na 20.000.000 Kč upsá-
ním nových akcií

a   s c h v a l u j e

provedení rozpočtového opatře-
ní – převod z rezervy běžných vý-
dajů § 6409 Ostatní činnosti ve výši 
1.860.000 Kč do kapitálových výdajů 
na účast na navýšení základního kapi-
tálu obchodní společnosti FC VYSO-
ČINA JIHLAVA, a.s.

 
Usnesení č. 288/15-ZM

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

poskytnutí dotace ve výši 100.000 
Kč z rozpočtu statutárního města Jih-
lavy v roce 2015 Nadačnímu fondu 
regionální fotbalové Akademie Kraje 
Vysočina, v oblasti podpory Fotbalo-
vé akademie Kraje Vysočina za úče-
lem fi nancování stravování a uzavření 
Smlouvy o poskytnutí dotace dle pří-
lohy č. j. MMJ/OŠKT/1218/2015, 
JID 147058/MMJ a 

s c h v a l u j e 

provedení rozpočtového opatření - 
převod v rámci rozpočtu odboru škol-
ství, kultury a tělovýchovy tř. 5 Běžné 
výdaje z  § 3113 Základní školy ve výši 
100.000 Kč na posílení rozpočtu § 
3421 Využití volného času dětí a mlá-
deže a 

u k l á d á

vedoucímu odboru školství, kultury 
a tělovýchovy Magistrátu města Jihla-
vy zabezpečit uzavření Smlouvy o po-
skytnutí dotace dle přílohy č. j. MMJ/
OŠKT/1218/2015, JID 147058/
MMJ.

Usnesení č. 289/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e 

Obecně závaznou vyhlášku č. 
4/2015, kterou se vydává Požární řád 
statutárního města Jihlavy. 

Usnesení č. 341/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e 

Pravidla pro poskytování dotace z 
rozpočtu statutárního města Jihlavy v 
oblasti kultury, sportu a volného času 
dle přílohy JID 137694/2015/MMJ, 
č. j. MMJ/OŠKT/1155/2015 v soula-
du se zdůvodněním

Usnesení č. 343/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e 

memorandum o vzájemné spolu-
práci mezi statutárním městem Jihla-
va a Krajem Vysočina dle přílohy JID: 
141516/2015/MMJ, č. j. MMJ/OŠK-
T/1183/2015.

Usnesení č. 344/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e 

memorandum mezi městy Wuhan 
v Čínské lidové republice a Jihlavou v 
České republice. 

Usnesení č. 345/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e 

Plán zdraví a kvality života 2015 - 
2016, který navazuje na Fórum Zdra-
vého města ze dne 15. 4. 2015 a anketu 
Desatero problémů města Jihlavy, jako 
podklad pro rozhodování a plánování 
konkrétních kroků.

Usnesení č. 346/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e 

Plán zdraví a kvality života mládeže 
2015 - 2016, který navazuje na Fórum 
mladých ze dne 2. 3. 2015 a anketu 
Desatero problémů města Jihlavy oči-
ma žáků a studentů základních a střed-
ních škol v Jihlavě, jako podklad pro 
rozhodování a plánování konkrétních 
kroků.

Usnesení č. 347/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s o u h l a s í

Zastupitelé navýšili kapitál FC Vysočina
Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 22. září

AUTOGRAMIÁDA MISTRA SVĚTA. Hostem ofi ciálního otevření sportovně-re-
laxačního centra Český mlýn byl hokejista Martin Procházka. Čtyřnásobný mi-
str světa, zlatý olympionik z Nagana, si i ve velkém horku projel spolu s dalšími 
návštěvníky na in-line bruslích menší ze dvou okruhů. Předtím areál slavnostně 
otevřel s primátorem města Rudolfem Chloupkem a náměstkem primátora Jaro-
slavem Vymazalem. Na závěr své návštěvy se podepsal přítomným fanouškům a 
fanynkám.  Foto: archiv MMJ

Mistr světa Martin Procházka 
otevíral sportovní areál

s uzavřením Smlouvy o spolu-
práci mezi Centrem dopravního 
výzkumu, v.v.i. (CDV) a statutár-
ním městem Jihlava při realizaci 
projektu „Kolmo, busem, pěšky, s 
jihlavskými ježky“ jehož nositelem 
je CDV, které bude na základě výše 
uvedené smlouvy v Jihlavě realizo-
vat pilotní projekt – komunikační 
kampaň zaměřenou na čistou mo-
bilitu

a bere na vědomí

předložení žádosti o podporu 
z Národního programu Životní 
prostředí, prioritní oblasti 6 – En-
vironmentální prevence, podob-
last podpory 1 – Environmentální 
vzdělávání, výchova a osvěta na 
projekt „Kolmo, busem, pěšky, s 
jihlavskými ježky“ nositelem pro-
jektu CDV.

Usnesení č. 348/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

b e r e   n a   v ě d o m í 

závěry studie „Optimalizace hos-
podaření s komunálními odpa-
dy včetně jejich obalové složky 
ve městě Jihlavě“ dle přílohy č.j. 
MMJ/OŽP/6297/2015.

a ukládá

odboru životního prostředí ve 

spolupráci s ostatními dotčenými 
odbory magistrátu města rozpra-
covat doporučení návrhové části 
této studie do návrhu konkrétních 
kroků včetně stanovení zodpověd-
ností za realizaci těchto kroků. 

Usnesení, 
která nebyla přijata

- Návrh na provedení rozpočto-
vého opatření – převod z rezervy 
běžných výdajů § 6409 Ostatní 
činnosti ve výši 300.000 Kč na po-
sílení rozpočtu odboru kanceláře 
primátora tř. 5 Běžné výdaje - akce 
Zlepšení orientace turistů za vy-
užití moderních technologií ve 
výši 200.000,- Kč a akce Kvalitní 
a ucelená nabídka služeb z hledis-
ka historického a nadregionální-
ho významu města Jihlavy ve výši 
100.000 Kč dle zdůvodnění .

- Návrh na podání ústavní stíž-
nosti proti rozsudku Nejvyššího 
správního soudu č. j. Ars 3/2015-
30 ze dne 25. 8. 2015, ve věci návr-
hu přípravného výboru na konání 
místního referenda o odpadech a 
spalovně odpadů, dle odůvodnění.

 Ing. Vratislav Výborný
 náměstek primátora
 Ing. Jaromír Kalina
 náměstek primátora
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Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
(MMR) letos pořádá již 4. ročník úspěš-
né soutěže pro studenty všech středních 
škol a jejich pedagogy s názvem „Navrh-
ni projekt“, jejímž cílem je zábavnou for-
mou seznámit mladé lidi s problematikou 
evropských fondů. 

Studenti mají možnost navrhnout vlast-
ní projekt na libovolné téma. Na úspěšné 
autory a na jejich pedagogy čekají ultra-
booky, tablety, elektronické čtečky či 
chytré telefony.  

Prostřednictvím soutěže MMR úspěšně 
vtahuje mladé lidi do procesu regionální-
ho rozvoje a seznamuje je s potenciálem 
fondů EU. Během soutěže se prostřed-
nictvím seminářů seznámí se základy 
čerpání evropských dotací a dostanou 
příležitost vytvořit si vlastní projektovou 
žádost v její zjednodušené podobě. 

Projekt je otevřen všem studentům a 
pedagogům středních škol bez ohledu 
na obor studia či typ školy. Zúčastnit se 
mohou dvou až pětičlenné týmy studen-
tů s jedním učitelem.

Stačí, aby se soutěžící rozhlédli po svém 
okolí a zamysleli se, co by mohlo fungo-
vat lépe. Téma svého projektu pak upra-
ví podle skutečné oblasti podpory, jako 
je například, zaměstnanost, vzdělávání či 
doprava. 

Stejně jako ve skutečné projektové 
žádosti studenti popíší hlavní přínosy 
projektu a zvolí si operační program, ze 
kterého by čerpali dotace. 

Celá osnova pro vypracování návrhu je 
připravena na webových stránkách sou-
těže www.navrhniprojekt.cz. Na projek-

Soutěž pro studenty a učitele SŠ
tování soutěžící nezůstanou sami – sta-
čí kontaktovat koordinátory krajských 
Eurocenter, kteří poradí s výběrem ope-
račního programu, vysvětlí odborné ter-
míny a nabídnou pravidelné konzultace. 
Vedle toho nabízejí také organizaci semi-

náře o soutěži a o fondech EU přímo na 
školách. 

S přípravou projektu pomůže také 
metodická brožura, která je k dispozici 
na webových stránkách soutěže a v kan-
celářích Eurocenter. 

Projekty je možné zasílat e-mailem 
do kanceláří Eurocenter až do 20. lis-
topadu. Autoři těch nejlepších v pro-
sinci změří síly v regionálních kolech 
před skutečnými hodnotiteli regionál-
ních rad.  -tz-
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Odborníci na zdravý vývoj dětí opa-
kovaně upozorňují, že by bylo vhod-
né zavést třetí hodinu tělocviku týd-
ně. To zatím neprošlo. 

Všeobecná zdravotní pojišťovna 
(VZP) ve spolupráci s Asociací škol-
ních sportovních klubů teď přichá-
zí alespoň s částečným náhradním 
řešením, které má školáky přivést k 
pohybu. 

Děti, které jsou klienty VZP, 
mohou nově získat 500 korun na 
sportovní a pohybové kroužky pod 
záštitou asociace. Tuto částku VZP 
nabízí navíc k dosavadnímu pěti-
setkorunovému příspěvku, který se 
vztahuje na pohybové aktivity pořá-
dané mimo školu.

Cílem nového projektu nazvaného 
„Sportuj ve škole“ je fi nančně pomoci 
rodinám dětí s placením školních spor-
tovních aktivit. Ne každý má ambice a 
předpoklady k tomu, aby se věnoval 
výkonnostnímu sportu ve sportovním 
klubu. Ve školních kroužcích si však 
může oblíbený pohyb užít každý, koho 
to bude bavit.

„Dětská obezita je čím dál větší pro-
blém a my bychom rádi přispěli k tomu, 
aby se tento trend začal měnit. Snažíme 
se proto, aby byl pohyb pro děti co nejdo-
stupnější. Odborníci upozorňují, že sport 
v dětském věku je vhodnější prevencí pro-
ti nadbytečným kilům než omezování v 
jídle,“ vysvětlil strategii VZP její ředitel 
Zdeněk Kabátek. -tz-

Tři hodiny tělocviku týdně
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Celkem tři granty připravilo měs-
to pro pořadatele kulturních akcí 
v krajském městě. Jednoletá pod-
pora 2016, Jednoletá podpora - 
Činnost 2016 a Významné kultur-
ní akce 2016 jsou zveřejněny v plné 
verzi na webu města, z obsahu vyjí-
máme:

1/ Program:
JEDNOLETÁ PODPORA  2016 

pro období 1. 1. – 31. 12. 2016 ma-
ximálně ve výši 100.000 Kč

2/ Zaměření programu:
Důvodem vyhlášení tohoto progra-

mu je zajistit na rok 2016 co nejpes-
třejší kulturní nabídku určenou nej-
různějším skupinám obyvatel města 
Jihlavy. Důraz bude kladen na to, aby 
byly v Jihlavě podpořeny kulturní 
akce a aktivity, v těchto oblastech a 
kategoriích:

- Performing Arts /Živé, reprodu-
kované umění/

- Hudba – klasická
- Hudba – ostatní
- Hudba – vzdělávací koncerty
- Divadlo – místní
- Divadlo – hostující
- Divadlo – dětská představení
- Tanec
- Happening
- Výstava
- Vzdělávací pořady
- Vizuální umění Film
- Výtvarné umění
- Literatura Akce, aktivity
- Kulturní dědictví 
- Městské slavnosti a jiné akce a ak-

tivity
Porovnávány budou pouze projek-

ty spolu související, spadající do jed-
notlivých kategorií. Z toho důvodu 
je třeba rozdělit ty žádosti, které v 
sobě slučují více kategorií (například 
série koncertů a divadelních předsta-
vení), a zažádat na každou část zvlášť 
(zvlášť na koncerty a zvlášť na diva-
dla). V případě, že jde o jednu akci, 
která je složena z aktivit spadajících 
do dvou a více zmíněných kategorií, 
zařadí žadatel projekt do té katego-
rie, která v projektu převažuje (na-
příklad divadelní festival spojený s 
koncerty a fi lmovými projekcemi je 
především divadelním festivalem, 
převládají-li v jeho nabídce přede-
vším jihlavské divadelní soubory, 
bude zařazen do kategorie „divadla-
místní“, převládají-li hostující, bude 
zařazen do kategorie „divadla-hos-
tující“). Výjimku tvoří městské slav-
nosti spojující v sobě různé kulturní 
akce, protože ty mají svou vlastní 
kategorii spadající pod kulturní dě-
dictví.

3/ Podpora projektů:
- kulturní akce a aktivity realizova-

né během stanoveného období na 
území města Jihlavy.

Tímto se rozumí pořádání akcí jed-
norázového charakteru (koncert, 
představení…) i série akcí, např. 
cykly koncertů, představení, festi-
valy, přehlídky, projekty, ve kterých 
se objevují akce zaměřené na různé 
žánry.

4/ Podmínky pro poskytnutí a 
čerpání dotace:

- dotace je poskytována účelově, na 
neinvestiční náklady na základě uza-
vřené Smlouvy o poskytnutí dotace 
(dále Smlouva),

- dotace bude poskytnuta pouze 
příjemci, který nemá vůči městu fi -
nanční závazky po lhůtě splatnosti; 
město je oprávněno pozastavit čer-
pání dotace do doby vyrovnání těch-
to závazků,

- příjemce dotace je oprávněn 
uplatňovat pouze náklady související 
s předloženým projektem, které jsou 
nezbytné pro jeho zajištění. Příjem-
ce je povinen čerpat poskytnutou 
dotaci v souladu se schváleným úče-
lem dotace.

5/ Neuznatelné náklady:
- investiční náklady,
- náklady uhrazené vzájemným zá-

počtem;
- alkohol a tabákové výrobky,
- fi nanční dary,
- daň z přidané hodnoty, kterou si 

uplatňuje Příjemce u fi nančního úřa-
du (platí pro plátce DPH),

- výdaj na úhradu zálohové faktury 
bez konečného vyúčtování - v pří-
padě, že konečná faktura bude nižší 
než zaplacená záloha (přeplatek na 
zálohách), bude výdaj považován za 
uznatelný maximálně do výše koneč-
né faktury,

- pořízení jakéhokoliv dlouhodo-
bého hmotného i nehmotného ma-
jetku, včetně drobného, a jeho tech-
nického zhodnocení a oprav.

6/ Výše a účel dotace:
Žadatel může podat Žádost o po-

skytnutí dotace ve výši:
a) maximálně 70 % celkových 

uznatelných nákladů projektu, ma-
ximálně 100 000 Kč, přičemž fi -
nancování zbývajících nákladů ža-
datel zajistí z jiných grantů, dotací, 
sponzorských příspěvků, vstupné-
ho, členských příspěvků či vlastních 
zdrojů.

V rámci realizace projektu lze z do-
tace hradit náklady:

- na pronájem prostor včetně ostat-
ních služeb s nájmem bezprostředně 
souvisejících,

- na služby v rámci technického a 
organizačního zajištění a na výro-
bu rekvizit, včetně dopravy bezpro-
středně související,

- na honoráře a náklady na dopravu 
všech účinkujících i aktérů bezpro-
středně souvisejících s projektem,

- na služby bezprostředně souvise-
jící s propagací,

- na autorské poplatky,
- na materiál, včetně nákupu drob-

ných cen (do výše 500,- Kč/ks) a 
odměn (nikoli fi nančních).

Z dotace nelze hradit: nákup to-
nerů, pohonné hmoty na základě 
samostatného dokladu.

b) maximálně 100 % celkových 
uznatelných nákladů projektu, maxi-
málně 100 000 Kč, a to pouze ve vý-
jimečných případech a kdy nelze za-
jistit výběr vstupného (např. veřejná 
prostranství).

V rámci realizace projektu lze z do-
tace hradit náklady:

- na pronájem prostor včetně ostat-
ních služeb s nájmem bezprostředně 
souvisejících,

- na služby v rámci technického a 
organizačního zajištění a na výro-
bu rekvizit, včetně dopravy bezpro-
středně související,

- na honoráře a náklady na dopravu 
všech účinkujících i aktérů bezpro-
středně souvisejících s projektem,

- na služby bezprostředně souvise-
jící s propagací,

- na autorské poplatky,
- na materiál, včetně nákupu drob-

ných cen (do výše 500,- Kč/ks) a 
odměn (nikoli fi nančních),

- případně na „další nezbytné ná-
klady“*, které musí být odůvodněny 
a konkrétně rozepsány - musí souvi-
set s předloženým projektem a musí 
být nezbytné pro jeho zajištění.

*Z dotace nelze hradit: náklady na 
stravování, občerstvení (rauty), ces-
tovní náklady žadatele, mzdy žada-
tele (včetně odvodů), internet, poš-
tovné, telefon, služby spojů, nákup 
tonerů, pohonné hmoty na základě 
samostatného dokladu.

Žádost musí být předložena na 
celkové uznatelné náklady projek-
tu, nikoli pouze na procentní podíl 
z celkových uznatelných nákladů, 
na jehož pokrytí žadatel podává Žá-
dost.

Žádost musí obsahovat reálný a 
vyrovnaný rozpočet: náklady - pří-
jmy - dotace = 0.

Dotace není určena za účelem do-
sažení zisku projektu.

7/ Časový harmonogram reali-
zace projektu:

Žádost lze podat pouze na projekt 
v oblasti kultura realizovaný v obdo-
bí od 1. 1. do 31. 12. 2016.

1/ Program:
JEDNOLETÁ PODPORA  - ČIN-

NOST 2016 pro období 1. 1. – 31. 
12. 2016 ve výši maximálně 100 000 
Kč

2/ Zaměření programu:
Cílem poskytnutí fi nančních pro-

středků z rozpočtu statutárního měs-
ta Jihlavy (dále dotace) je podpora 
soustavné a dlouhodobé kulturní a 
společenské aktivity přispívající k 
rozvoji kulturního prostředí nebo k 
udržování kulturních tradic. Dotace 
je určena pro subjekty se sídlem v 
Jihlavě, pravidelnou činnost musí za-
jišťovat nejméně 10 měsíců v roce na 
území města Jihlavy.

3/ Podpora projektu:
- podpora činnosti kulturních zá-

jmových souborů, kroužků, sdružení 
apod. během stanoveného období 
na území města Jihlavy.

4/ Z dotace nelze hradit tyto ná-
klady:

- daň z přidané hodnoty, kterou si 
uplatňuje Příjemce u fi nančního úřa-
du (platí pro plátce DPH),

- náklady uhrazené vzájemným zá-
počtem;

- výdaj na úhradu zálohové faktu-
ry bez konečného vyúčtování není 
uznatelným nákladem. V případě, 
že konečná faktura bude nižší než 
zaplacená záloha (přeplatek na zá-
lohách), bude výdaj považován za 
uznatelný maximálně do výše ko-

nečné faktury.

5/ Účel a výše dotace:
Uznatelnými náklady v rámci pro-

jektu jsou pouze náklady na činnost 
na území města Jihlavy, a to konkrét-
ně:

- na pronájem prostor včetně ostat-
ních služeb s nájmem bezprostředně 
souvisejících,

- na energie související s proná-
jmem prostor (voda, plyn, elektřina, 
vytápění).

Jedná se o náklady v rámci celoroč-
ní činnosti příjemce. Pro účel dotace 
se činností nerozumí pořádání akcí 
jednorázového charakteru (koncert, 
představení, výstava a jiné akce ko-
merčního charakteru - např. semi-
náře pro veřejnost) i série akcí, např. 
cykly koncertů, představení, festiva-
ly, přehlídky, projekty apod.

Žadatel může podat žádost o po-
skytnutí dotace (dále Žádost) ve výši 
maximálně 70 % z celkových uzna-
telných nákladů, maximálně 100.000 
Kč, přičemž fi nancování zbývajících 
nákladů žadatel zajistí z jiných gran-
tů, dotací, sponzorských příspěvků, 
vstupného, členských příspěvků či 
vlastních zdrojů.

Poskytnutá dotace dosáhne maxi-
málně 70 % skutečných uznatelných 
nákladů.

V Žádosti a Vyúčtování dotace 
musí být uvedeny náklady a výnosy 
celoroční činnosti (roční výsledov-
ka). Dotace není určena za účelem 
dosažení zisku.

1/ Program:
VÝZNAMNÉ KULTURNÍ AKCE 

2016 pro období 1. 1. – 31. 12. 2016

2) Zaměření programu:
Cílem poskytnutí fi nančních pro-

středků z rozpočtu statutárního měs-
ta Jihlavy (dále dotace) je podpora 
kulturních projektů významných pro 
město, propagujících a reprezentují-
cích město Jihlava v České republice, 
případně v zahraničí, projektů, na je-
jichž realizaci má poskytovatel dota-
ce zájem. Podpořeny budou zejména 
kulturní akce a aktivity, které svým 
významem přesahují regionální pů-
sobnost, mají nejméně 5letou tradi-
ci, jsou pro město reprezentativní z 
hlediska mezinárodního dopadu a 
vychází z programového prohlášení 
Rady města Jihlava.

Pokud jsou součástí projektu též 
akce a aktivity konané mimo úze-
mí města Jihlavy, nelze náklady na 
ně hradit z dotace - tyto náklady lze 
pouze zahrnout do celkových uzna-
telných nákladů projektu.

Akce a aktivity - rozumí se pořá-
dání akcí jednorázového charakte-
ru i série akcí, např. cykly koncertů 
nebo představení, festivaly, přehlíd-
ky, nebo projekty, ve kterých se ob-
jevují akce zaměřené na různé žánry, 
případně projekty, jejichž nezbytnou 
součástí je celoroční činnost žádají-
cího subjektu.

Lhůta pro podání žádosti:
Žádosti lze podávat od 12. října 

2015 do 30. října 2015 do 14hodin.
 -lm-

Město vyhlásilo granty pro oblast kultury
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Babí léto ještě pokračuje, ale zkušení 
majitelé zahrad vědí, že je nejvyšší čas 
na podzimní práce.

Příroda se na podzim připravuje k 
zimnímu spánku, život v ní se zklidňu-
je a zpomaluje, ovšem na zahrádce je 
práce víc než v kterémkoliv jiném roč-
ním období. 

Kromě úklidu spadaného listí je také 
nutné dopřát potřebnou péči i zahrad-
nímu nářadí. Je třeba jej očistit od 
hlíny a listí. Pomocníkem vám bude 
třeba vysokotlaký čistič, který vám 
usnadní práci. Měli byste zkontrolovat 
a popřípadě vyměnit poničené nebo 
povolené násady, promazat motoro-
vé stroje a dobře je na zimu uložit, aby 
nebyly ve vlhkém prostředí. 

Úklid si zaslouží i skleník. Odstraň-
te všechny rostliny, překopejte zemi-
nu a naposledy jej vyplevelte. Vnitř-
ní rámy očistěte tvrdým kartáčem a 
zbavte je všech usazených nečistot, 
které by mohly být ideálním mís-
tem pro škůdce a choroby. Vymeť-
te všechen nepořádek i z podlah a 
nakonec celý skleník vydesinfi kujte. 

Ukliďte nádoby z terakoty do skle-
pa nebo kůlny, aby v mraze nepo-
praskaly. 

Z trávníku vyhrabejte spadané 
listí, naposledy jej posekejte, pro-
vzdušněte a pohnojte podzimním 
hnojivem a protiplísňovým příprav-
kem. Holá místa dosejte a zalijte. 
 -lm-

Podzimní práce na zahradě
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Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, Jihlava 
zveřejňuje záměry 

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, mi-
nimální nájemné 25.239 Kč/rok
• Masarykovo nám. 34 v Jihlavě, zvýš. 1. NP, 75 
m2, min. nájemné 75.000 Kč/rok
• Komenského 30 v Jihlavě, nebytový prostor 
č. 1361/9 v 1. NP, 51 m2, býv. vinotéka, min. ná-
jemné 96.237 Kč/rok
• Komenského 36 v Jihlavě, 1. NP, 19 m2, býv. 
tabák, min. nájemné 35.853 Kč/rok

 prodat opotřebovaný kolový traktor značky 
ZETOR 5718, min. kupní cena činí 15.970 Kč + 
DPH

Dále statutární město 
Jihlava zveřejňuje záměry výběrovým 
řízením formou dražby dne 18. 11. 

2015 s uzávěrkou žádostí dne
16. 11. 2015 (v 17.00 hod.)

 pronajmout nebytový prostor v domě:
• Brněnská 6 v Jihlavě, 1. NP, 96 m2, býv. pro-
dejna kočárků, hraček, těhotenské a dětské módy 
a potřeb, min. nájemné 65.760 Kč/rok

 prodat volné bytové jednotky:
• v domě Palackého 3 v Jihlavě:
- č. 1236/3 v mezipatře 2. a 3. NP, 1+kk, 32,80 
m2, náročnost dle PENB: D, 670 kWh/(m2/rok), 
minimální kupní cena 640.000 Kč
- č. 1236/5 v mezipatře 3. a 4. NP (půda), 1+kk, 
33,50 m2, náročnost dle PENB: C, 633 kWh/
(m2/rok), minimální kupní cena 610.000 Kč
• č. 1185/4 v domě Matky Boží 3, 5, 7 v Jihlavě, 
4. NP bytové sekce Matky Boží 3 v Jihlavě, 4+1, 
141,50 m2, energetická náročnost budovy dle 
PENB budovy: G, 394 kWh/(m2/rok), minimál-
ní kupní cena 1.380.000 Kč
• č. 619/6 v domě Lazebnická 19 v Jihlavě, 1+1, 
v mezipatře 2. a 3. NP, 36,10 m2, energetická ná-
ročnost dle PENB: G, 453 kWh/(m2/rok), mini-
mální kupní cena 670.000 Kč
• v domě Znojemská 13 v Jihlavě:
- č. 671/1, 1. NP, 1+1, 51,20 m2, energetická ná-
ročnost dle PENB: E, 452 kWh/(m2/rok), mini-
mální kupní cena 590.000 Kč
- č. 671/3, 2. NP, 3+1, 121,70 m2, energetická 
náročnost dle PENB: E, 367 kWh/(m2/rok), mi-
nimální kupní cena 1.450.000 Kč
- č. 671/4, 3. NP, 2+1, 65,50 m2, energetická ná-
ročnost dle PENB: F, 491 kWh/(m2/rok), mini-
mální kupní cena 850.000 Kč
• bytové jednotky v domě Jarní 6, 8, 10 v Jihla-
vě:
- č. 374/1, 4+1, 1. NP, 87,21 m2, energetická ná-
ročnost dle PENB: D, 235 kWh/(m2/rok), mini-
mální kupní cena 980.000 Kč
- č. 374/7, 4+1, 4. NP, 87,21 m2, energetická ná-
ročnost dle PENB: D, 179 kWh/(m2.rok), mini-
mální kupní cena 950.000 Kč
• v domě Jarní 12, 14, 16 v Jihlavě, energetická 
náročnost budovy dle PENB: D, 164 kWh/(m2/
rok):
- č. 376/2, 2+1, 1. NP, 50,88 m2, minimální kup-
ní cena 720.000 Kč
- č. 377/2, 1+1, 1. NP, 30,12 m2, minimální kup-
ní cena 490.000 Kč
• č. 1579/12 v 1. NP domu tř. Legionářů 8 
v Jihlavě, 5+1, 128,70 m2, energetická náročnost 
budovy dle PENB: 324 kWh/(m2/rok), mini-
mální kupní cena 1.100.000 Kč
• v domě Úvoz 13 v Jihlavě, energetická nároč-
nost budovy dle PENB: D, 120 kWh/(m2/rok):

- č. 192/6, 1+1, 2. NP, 27,27 m2, minimální kup-
ní cena 400.000 Kč
- č. 192/7, 1+1, 2. NP, 41,21 m2, minimální kup-
ní cena 620.000 Kč
• 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), minimální kupní cena 
560.000 Kč
• č. 255/18 v domě Na Vyhlídce 1 v Jihlavě, 2. 
NP (sekce B), 2+1, 61,20 m2, energetická nároč-
nost dle PENB: E, 299 kWh/(m2/rok), minimál-
ní kupní cena 720.000 Kč
• č. 5060/2 v 1. NP domu Sokolovská 141a 
v Jihlavě, 1+1, 30,50 m2, energetická náročnost 
dle PENB: F, 745 kWh/(m2/rok), minimální 
kupní cena po slevě 450.000 Kč
• č. 230/2 ve 2. NP domu Pod Jánským kopeč-
kem 8 v Jihlavě, 3+1, 89,80 m2, energetická ná-
ročnost budovy dle PENB: G, 398 kWh/(m2/
rok), minimální kupní cena po slevě 700.000 Kč

 prodat volný nebytový prostor:
č. 1183/1 v domě Matky Boží 3, 5, 7 v Jihlavě, 
býv. kancelář o výměře 59,90 m2, 2. NP, energe-
tická náročnost budovy dle PENB: G, 394 kWh/
(m2/rok), minimální kupní cena 605.000 Kč

 prodat pozemky s budovami
• pozemek p.č. 5158 – zastavěná plocha a nádvo-
ří, jehož součástí je budova č.p. 2353 v Jihlavě, ul. 
U Hlavního nádraží or.č. 7 (bytový dům se 4 
volnými, nepronajatými byty) a  id. 1/2 navazu-
jícího pozemku p.č. 5160 – ostatní plocha, ostat-
ní komunikace, k.ú. Jihlava, energetická nároč-
nost budovy dle PENB: G, 254 kWh/(m2/rok), 
minimální kupní cena činí po slevě 1.700.000 Kč
• pozemek p.č. 2652 – zastavěná plocha a nádvo-
ří k.ú. Jihlava, jehož součástí je budova č.p. 1215 
v Jihlavě, ul. Palackého or.č. 12 (bytový dům 
se 2 byty a 1 nebytovým prostorem v přízemí, 
byty i nebytový prostor jsou volné, nepronaja-
té), energetická náročnost budovy dle PENB: E, 
250 kWh/(m2/rok), minimální kupní cena činí 
2.930.000 Kč

• pozemek p.č. 119 – zastavěná plocha a nádvo-
ří k.ú. Jihlava, jehož součástí je budova č.p. 82 
v Jihlavě, ul. U Mincovny or.č. 6, jde o objekt se 
čtyřmi nadzemními podlažími a částečným pod-
sklepením s administrativní funkcí (bývalé sídlo 
Okresní vojenské správy), nacházející se v Měst-
ské památkové rezervaci, dům je nemovitou kul-
turní památkou zapsanou v Ústředním seznamu 
kulturních památek, v současné době je nabízený 

objekt prázdný, nevyužívaný, energetická nároč-
nost budovy dle PENB: F, 256 kWh/(m2.rok), 
minimální kupní cena činí 4.000.000 Kč

 prodat pozemky 
• p.č. 169 k.ú. Pávov, 1.092 m2, minimální kupní 
cena 1.092.000 Kč
• k.ú. Antonínův Důl, p.č. 62/1, pozemek dle 
GPL č. 371-11/2012 p.č. 64/3 a dále navazující 
pozemek p.č. 379/1 k.ú. Pávov, celkem 1.090 
m2, minimální kupní cena 820.000 Kč
• p.č. 186/6 k.ú. Vysoká u Jihlavy, 5.132 m2, 
minimální kupní cena 3.900.000 Kč
• p.č. 94/27 k.ú. Zborná, 1.795 m2, minimální 
kupní cena 2.692.500 Kč
• p.č. 830/1 k.ú. Jihlava, 1.202 m2, minimální 
kupní cena 1.514.520 Kč

Bližší informace jsou k dispozici na www.
jihlava.cz či na tel. 567 167 279 (pronájem 
nebytových prostorů), tel. 567 167 278, 
567 167 281 (prodej jednotek a budov), tel. 
567 167 277 (prodej pozemků), příp. na Ma-
jetkovém odboru Magistrátu města Jihlavy, 
Hluboká 8, Jihlava. 

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

V září uskutečnil odbor sociálních věcí magis-
trátu besedu v domě s pečovatelskou službou Za 
Prachárnou. Beseda byla zaměřena na seznámení 
seniorů s širokým spektrem pomůcek, které jim 
mohou výrazně usnadnit každodenní život.

Účastníci získali praktické informace, jak lze ta-
kové pomůcky získat, zda jsou hrazeny zdravotní 
pojišťovnou a hlavně si mnohé z nich mohli pro-
hlédnout i vyzkoušet.

„Při výběru pomůcky je potřeba si napřed uvědo-
mit mnoho faktorů, především kde, jakým způso-
bem a k čemu bude pomůcka používána, protože 
nárok na předepsání lékařem je zpravidla pouze 
jednou a výměna je možná jen ve výjimečných pří-
padech,“ zdůraznila Jana Indrová z fi rmy DMA, 
která je jedním z největších dovozců a prodejců 
zdravotních a kompenzačních pomůcek na čes-
kém trhu. -lm-

Seniorům představili 
zdravotnické pomůcky
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19. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ JI.HLAVA

27. října - 1. listopadu 2015
MFDF Ji.hlava se ptá s Reggiem, 

Vasulkou a Kafkou, co je svoboda
Letošní festivalová znělka MFDF 

Ji.hlava, jejímž autorem je americký 
režisér Godfrey Reggio, se ptá společ-
ně s Franzem Kafkou, co znamená slo-
vo „svoboda“. 

Ohledávání hranic svobody lze na-
jít napříč festivalovým programem: 
v unikátní retrospektivě filmového 
surrealismu, kurátorované Skupinou 
česko-slovenských surrealistů, v ob-
jevném profilu francouzského avant-
gardisty Eugena Deslawa i na Inspirač-
ním fóru, diskuzní platformě hledající 
podstatná témata dnešní doby. 

„Již proto, že jsem opice, poznávám 
jasně, jak lidský druh je příliš okouz-
len, velmi často nechaje se svést slovem 
‚SVOBODA‘. Tolik důvěry tak často končí 
zklamáním, protože volnost a svoboda 
jsou těmi nejšílenějšími a nejhlubšími 
pocity lidskosti,“ parafrázuje Kafkovu 
Zprávu pro jistou Akademii ve festiva-
lové znělce Woody Vasulka.

Přátelé Godfrey Reggio a Woody
 Vasulka natočili pro Ji.hlavu

 festivalovou znělku 
Autorem 19. festivalové znělky je 

americký režisér Godfrey Reggio, dr-
žitel ocenění za přínos světové ki-
nematografii z loňského roku, spo-
lu s průkopníkem českého videoartu 
Woodym Vasulkou, který k ní namlu-
vil komentář. Hlavními postavami fes-
tivalové znělky jsou sami filmoví di-
váci v kinosále naslouchající Kafkovu 
učenému opičákovi, který k nim pro-
mlouvá bez jediného pohybu ústy. 

„Je nám ctí, že autorem festivalové 
znělky je režisér Godfrey Reggio. Dlou-
ho jsme snili o podobném konceptu, 
kdy by držitelé Ceny za přínos kinema-
tografii natočili Ji.hlavě takovýto malý 
film. A již podruhé se to podařilo, God-
frey Reggio navázal na režiséra Jana 
Němce. Vnímáme to jako jejich respekt 
festivalu, který vzdává hold autorské-
mu filmu,“ říká Marek Hovorka, ředitel 
MFDF Ji.hlava.

Oscarový režisér kriticky zkoumá 
význam Steva Jobse 

Téměř čtyři roky po smrti slavného 
ředitele americké počítačové společ-
nosti Apple Steva Jobse natočil osca-
rový dokumentarista Alex Gibney ži-
votopisný film Steve Jobs: The Man 
in the Machine (2015), který diváci 
zhlédnou v české premiéře. Gibney ve 
svém filmu přibližuje charakter zakla-
datele největší IT firmy pomocí fasci-
nujícího mixu archivních záběrů s roz-

hovory s jejími zaměstnanci a rodinou 
Steva Jobse. Nebojí se však odhalit i 
temné stránky nové průmyslové re-
voluce, jejíž motto hlásá: „Vítěz bere 
vše!“.

„Vyšel jsem z představy filmu Orso-
na Wellese Občan Kane. Chci divákům 
pomoci pochopit odkaz, který po sobě 
zanechal muž, jehož cílem bylo udělat 
ze světa lepší místo. Vynálezce techno-
logie, která dokázala společnost sblížit 
a zároveň zcela izolovat. Člověka, který 
obětoval morální hodnoty pro růst své-
ho bohatství, což je často mylně bráno 
za důkaz jeho cti,“ popsal režisér Alex 
Gibney. 

Dánský dokument ukazuje, kdo 
první promluví s UFO

Jednou z variant dokumentárních 
filmů je i konstrukce možné situace a 
sledování reakcí zúčastněných. O to 
se snaží film významného dánského 
režiséra Michaela Madsena Návště-
va (2015), který MFDF Ji.hlava uvede 
rovněž v české premiéře. Madsen se 
ptá zástupců velkých světových insti-
tucí, jako jsou Spojené národy, NASA či 
britské ministerstvo obrany, jak jsou 
připraveni na situaci, pokud by na pla-
netě Zemi přistáli zástupci mimozem-
ské civilizace. Je fascinující sledovat 
klid a připravenost některých prota-
gonistů v hraničním okamžiku lidstva, 
vše podtrženo Madsenovou bravurní 
a hypnotickou režií. 

Norská zkušenost s imigranty 
okem brilantního filmaře Thomase 

Østbyeho
Spíše než návštěva mimozemské ci-

vilizace je však současným problé-
mem evropská uprchlická krize. Tento 
fenomén ve svých dvou výjimečných 
filmech zkoumá režisér Thomas 
Østbye, který na festivalu přednese 
svou režisérskou masterclass. Zatím-
co snímek Představa o Emanuelo-
vi, uvedený v Ji.hlavě již v roce 2012, 
zkoumá první kroky hlavního prota-
gonisty, Libyjce Emanuela, norskou 
zemí i státním systémem spojeným 
s žádostí o azyl, druhý film Out of Nor-
way zaznamenává jeho návrat po de-
seti letech anonymního života uprch-
líka v Norsku zpět do rodné Afriky. Na 
severu Evropy totiž nezískal oficiální 
identitu, nemůže pracovat, studovat 
nebo se oženit, a tak se z mysteriózní-
ho objektu zájmu prvního filmu stává 
myslící a cítící bytost s vlastním cílem 
– cestou zpět. Videodeník natáčený 
na cestě zpět do Afriky klade podstat-
né otázky spojené s pocity emigrace, 

možnostmi identifikace s novou zemí 
i ne-možností vrátit se zpět domů.  

Průhledná bytost: Ojedinělá
 retrospektiva francouzského

 avantgardisty Eugèna Deslawa
Na MFDF Ji.hlava budou mít diváci 

jedinečnou možnost zhlédnout film 
francouzského avantgardisty Eugèna 
Deslawa Fantastická vize (1957), kte-
rý byl v historii veřejně promítán jen 
několikrát.  „Je to rarita. Trvalo nám 
rok dát dohromady kopie Deslawových 
filmů, jež byly ukryté v téměř dvaceti 
archivech v různých koutech Evropy. 
Podařilo se objevit celkem šest kopií 
jeho filmů, existují však zprávy o dal-
ších nejméně pěti filmech, které zatím 
zůstávají v propadlišti věčnosti,“ uve-
dl dramaturg retrospektivy David Če-
něk. 

Dalším unikátním Deslawovým 
dílem je Film o filmu Konec světa 
(1930), ve kterém jsou mistrovsky za-
chycené scény z natáčení filmu Konec 
světa Abela Gance. Deslaw byl jedním 
z prvních, kdo se zajímal o tzv. making 
of dokumenty, a tak je jeho Film o fil-
mu výjimečný nejen svojí dokumen-
tární hodnotou, ale i díky ukázkám 
dobové natáčecí techniky, záznamům 
hereckých zkoušek i záběrům, které 
kvůli cenzuře musely být z filmu Ko-
nec světa vypuštěny. 

V retrospektivě budou dále uvedeny 
filmy jako poetický záznam prolínání 
obrazu veřejného osvětlení v Berlíně a 
Paříži Elektrická noc (1928), surrealis-
tický snímek o muži s býčími rohy vy-
robený na zakázku pařížské společnosti 
Gaumont Pán, který snědl býka (1935) 
nebo nejodvážnější Fantastická vize, 
pro kterou Deslaw využil solarizace, 
tehdejšího nového způsobu zpraco-
vání filmového materiálu, kdy se z bílé 
stává černá a naopak. Výsledkem pak 
jsou dvě reality – jedna zachycená na 
filmovém pozitivu a druhá převedená 
z negativu – ukazující nové aspekty bí-
lých stínů a černého světla. Retrospek-
tivu na festivalu představí francouzský 
filmový historik a specialista na De-
slawovu tvorbu Lubomir Hosejko.  

Průhledná bytost: Arménská 
legenda dokumentárního filmu

 Artavazd Pelešjan
Své svérázné filmy osobně uvede dal-

ší ji.hlavská průhledná bytost, význam-
ný arménský myslitel a filmař Artavazd 
Pelešjan. Muž, jehož filmovou tvorbu 
využívající metodu found footage ob-
divuje i jinak velmi kritický Jean-Luc 
Godard, natočil stěžejní díla arménské 

dokumentární kinematografie jako 
My (1959), Obyvatelé (1970), Konec 
(1992) či Život (1992). 

Pelešjan počátkem sedmdesátých let 
formuloval svoji teorii distanční mon-
táže, jež je radikálním průlomem v dě-
jinách střihové skladby, neboť stojí v 
jisté opozici vůči tradičnímu chápání 
filmové montáže. Zkrácená verze jeho 
teoretické stati Distanční montáž, vyšla 
v češtině v 80. letech v časopise Film a 
doba. „Nápad pozvat Artavazda Pelešja-
na do Česka přišel od studentů střihové 
skladby, kteří trpěli nedostatkem divác-
ké zkušenosti s jeho filmy. Vůbec poprvé 
budeme mít možnost se skutečně sezná-
mit s Pelešjanem osobně a slyšet jeho 
osobní svědectví ze zkoumání filmového 
universa,“ vysvětlil Martin Čihák, peda-
gog střihové skladby na FAMU a hlavní 
iniciátor Pelešjanovy návštěvy v České 
republice. MFDF Ji.hlava uvedl Pelešja-
novu retrospektivu na začátku tisíciletí 
a tímto navazuje na zkoumání jeho vý-
jimečného díla.

Na ji.hlavském festivalu mohou divá-
ci navštívit sérii projekcí téměř všech 
Pelešjanových děl včetně jednoho stu-
dentského snímku z  moskevského 
VGIKu a osobně se s žijící arménskou 
legendou setkat na festivalové master-
class.

Věčné surrealistické snění
Letošní speciální tematická sekce 

odhalí kouzlo českých a francouz-
ských filmů ovlivněných surrealis-
mem, jedním z posledních přeživších 
avantgardních směrů 20. století. Dra-
maturgie sekce se ujali členové Sku-
piny česko-slovenských surrealistů. 
Ta je největší na světě a na festivalu 
tak představí nejen česká surrealis-
tická filmová díla, ale i průřez fran-
couzskou tvorbou. „Vybírali jsme 
filmy surrealistických tvůrců nebo 
autorů surrealismem ovlivněných či 
mu – třeba i bezděčně – blízkých. Při-
tom jsme preferovali díla explicitně 
zahrnující dokumentární či parado-
kumentární prvky a motivy. Vybraná 
díla spojuje důraz na konfrontaci žité 
‚syrové‘ reality se sférou individuální 
i kolektivně sdílené a zkoumané ima-
ginace jako interpretačního nástroje,“ 
uvedl zástupce surrealistické skupi-
ny, český básník a esejista, František 
Dryje. 

Na notoricky známý film Andalúský 
pes Luise Buñuela však nedojde, čeští 
surrealisté jej totiž za „svůj“ vůbec ne-
považují. I tak ale Ji.hlava představí vel-
ká jména jako Jan Švankmajer, Alexan-
der Hackenschmied nebo Francouzka
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Germaine Dulac. V sekci se objeví také 
filmové povídky českého psychiatra a 
jazzmana Ludvíka Švába. 

MFDF Ji.hlava také uvede známou 
folkloristickou dokumentární esej Mo-
ravská Hellas (Karel Vachek, 1967), 
poetickou Bezúčelnou procházku (Ale-
xander Hackenschmied, 1930) odka-
zující k nové věcnosti nebo nejnověj-
ší experimenty českých tvůrců Jana 
Daňhela a Martina Ježka – Hra na hra-
du (Martin Ježek, 2010), Kousek (Jan 
Daňhel, 2012) a Raketa lásky (Jan 
Daňhel, Martin Ježek, 2009) – které 
jednoznačně překračují ryze formální 
limity filmařského výrazu právě smě-
rem k svébytnému, mnohdy paradoku-
mentárnímu vyjádření událostí, dějů a 
prostředí, jejichž vnitřní rozměr či ne-
zřejmou souvislost konfrontačně, ať už 
pomocí arytmické zacyklené střihové 
skladby, či jinými postupy, nově vyme-
zují a pojmenovávají. 

Francouzské kořeny surrealismu 
bude na MFDF Ji.hlava reprezentovat 
nejen první surrealistický film Kněz 
a škeble (Germaine Dulacová, 1927), 
který bývá označován ze jeden z nej-
větších uměleckých skandálů 20. let, i 
proto, že jej pařížští surrealisté na prv-
ní projekci vypískali. 

Do historie na český pohřeb
 významných myslitelů

V souvislosti s festivalovým té-
matem Věčnost představí sekce Do 
historie filmové a televizní reflexe 
pohřbů českých intelektuálů – kon-
krétně těch, za nimiž zůstává zásad-
ní odkaz v díle a idejích. „Pohřeb vý-
znamné osobnosti na sebe navíc vždy 
nabalí řadu symbolických významů, 
vzedme vlnu různých nálad a často 
též iniciuje revizi stávajícího pohledu 
na daného člověka a jeho dílo, přičemž 
jeho medializace v tom sehrává důle-
žitou roli,“ řekla jedna dramaturgyně 
sekce Do historie Lucie Česálková.

Sekce zahrne i rané záznamy z desá-
tých let – pohřeb spisovatelů Jakuba 
Arbese a Aloise Jiráska, Karla Čapka, 
básníka Vítězslava Nezvala, státníka 
Tomáše Garrigue Masaryka nebo no-
vináře S. K. Neumann a dalších.  Pro-
gram bude mít formu komentova-
né přehlídky zpravodajských šotů a 
krátkých filmů.

Inspirační fórum při MFDF Ji.hlava
 je výjimečným prostorem

 pro podstatné otázky dneška 
Každý rok se festival snaží vytvá-

řet příležitosti a prostor pro debaty 
na aktuální témata. Letos je jedním 
z lektorů pátého ročníku Inspirační-
ho fóra zakladatel portálu WikiLeaks 
Julian Assange, jenž se už třetím ro-
kem ukrývá na ekvádorské ambasá-
dě v Londýně. Muž nenáviděný ame-
rickou vládou a stíhaný švédskou 
policií víří mediální vody už od roku 
2010, kdy celý svět obletělo video 
zachycující americkou vojenskou he-
likoptéru útočící na bagdádské civi-
listy včetně dvou novinářů agentury 
Reuters. Inspirační fórum, jehož ku-
rátorem je režisér a producent Filip 
Remunda, nabídne unikátní příle-
žitost živě diskutovat s touto výraz-
nou a pro mnohé velmi kontroverzní 
osobností současnosti.

Do Jihlavy se sjedou distributoři 
experimentálních filmů

MFDF Ji.hlava je jedinou platfor-
mou pro systematickou prezenta-
ci českých experimentálních filmů, 
především těch s referencí k reali-
tě a s dokumentárními rysy. Ambicí 
festivalu je zároveň napomoci me-
zinárodnímu rozšíření českých děl 
a umožnit spolupráci se zkušenými 
zahraničními distributory a festi-

valy, proto je letos poprvé součástí 
programu pro filmové profesionály 
i celodenní konferenční setkání ev-
ropských distributorů experimen-
tálních filmů s titulem Konference 
Fascinace. 

„Konference Fascinace je dalším 
krokem k podpoře české experimen-
tální scény, která zatím nemá pevné 
institucionální zázemí a do zahraničí 
se dostává jen velice výjimečně. Deset 
klíčových mezinárodních distributo-
rů představí na konferenci své pro-
fily, kurátorskou práci, distribuční 
možnosti experimentů, od festivalů 
přes site-specific projekce až po ga-
lerie, historický vývoj i aktuální eko-
nomicko-institucionální modely fun-
gování,“ vysvětlila dramaturgyně 
festivalové sekce Andrea Slováková. 
Součástí konference jsou i one-to-o-
ne meetingy, při nichž se čeští tvůrci 
osobně setkají s distributory a bu-
dou jim moci nabídnout své (i star-
ší) filmy anebo s nimi konzultovat 
optimální distribuční strategie pro 
svoje projekty. Na konferenci přijali 
pozvání zástupci distribučních spo-
lečností jako Rebecca Cleman (USA), 
Brigitta Burger-Utzer (Rakousko), 
Emmanuel Lefrant (Francie), Mat 
Carter (Velká Británie) nebo Hanna 
Maria Anttila (Finsko) a další.

Konference se uskuteční druhý 
festivalový den, ve středu 28. října 
2015.

Radiodokument: poslechněte si 
sníh, zemětřesení a atmosféru na 

řecko-makedonské hranici
Český rozhlas již po čtvrté uvede 

na MFDF Ji.hlava výběr z rozhlaso-
vých dokumentů z Čech i zahraničí. 
V díle Žena na kraji ledu se dánská 
režisérka Rikke Houdová vydává na 
zamrzlé pláně nezkrotného Norska, 
kde před více než 80 lety zmize-
la mladá zdravotnice. Zůstaly po ní 
jen šlépěje ve sněhu a neúplný deník 
s lyžařskou hůlkou. České rozhla-
sové dokumenty ve výběru repre-
zentuje dokument Terezy Hronové 
Zažila jsem zemětřesení v Nepálu 
o ničivém zemětřesení z poloviny 
dubna letošního roku, při kterém ze-
mřelo téměř 9 tisíc lidí. 
Český rozhlas na festivalu také na-

bídne workshop zaměřený na umění 
rozhovoru s titulem Jak se ptát? Roz-
hovor jako spolupráce. 

Doprovodný program: Hudební
 procházky i ucpávky do uší

Kromě filmů se návštěvníci festi-
valu mohou těšit také na unikátní hu-
dební program, který se i letos ubírá 
cestou původních událostí iniciova-
ných festivalem pod taktovkou hu-
debního dramaturga Pavla Klusáka. 
Soundwalk, tedy zvukovou procház-
ku po speciální trase odkrývající zvu-
ky Jihlavy, chystá skladatelka Eliška 
Cílková. 

„V dnešní době dáváme přednost 
spíše vizuálním vjemům a někdy je až 
překvapivě inspirativní pouze soustře-
děně naslouchat. Procházka navržená 
přímo pro festival její posluchače za-
vede na místa odkrývající překvapivé 
momenty ze zvukového života města 
Jihlava,“ uvedl dramaturg hudební 
části doprovodného programu Pavel 
Klusák. 

Svoji unikátní českou premiéru si 
na MFDF Ji.hlava odehraje i smetán-
ka evropského (post)noisu, vídeň-
ské trio Shampoo Boy. Renomovaný 
evropský elektronik Peter Rehberg 
spolu s DJkou Christinou Nemec a 
zástupcem techno undergroundu 
Christianem Schachingerem vystou-
pí v jihlavském klubu Soul ve čtvrtek 
29. října 2015 ve večerních hodinách. 
Festival svým návštěvníkům k této 

Pro jeden z festivalových projektů 
nazvaný Váš domácí festival hledáme 
větší jihlavské byty a jejich odvážné 
majitele, kteří chtějí být Ji.hlavě nato-
lik blízko, že k některé z festivalových 
událostí propůjčí právě své bydlení. 

„Letos chceme oblíbené domácí pro-
jekce rozšířit o jedinečné koncerty, 
autorská čtení či komorní divadelní 
představení pro osm diváků. Pro ak-
ci zajistíme kompletně všechno včet-
ně techniky i produkčního a každému, 

kdo nám svůj větší byt zapůjčí, nabíd-
neme dvě akreditace či peněžní odmě-
nu,“ vysvětlil koordinátor doprovod-
ného programu Michael Jiřinec. Každý 
z pronajímatelů dostane dvě akredita-
ce na celou dobu festivalu či odpoví-
dající finanční odměnu.

Zájemci o uspořádání některé 
z festivalových akcí ve svém obývá-
ku se mohou hlásit na e-mail: do-
program@dokument-festival .cz.
 -tz- 

Znělka, Steve Jobs a Julian Assange.

příležitosti nabídne ochranné ucpáv-
ky do uší. Koncert se koná za podpory 
Rakouského kulturního fóra v Praze.

Další části nadgeneračního pro-
gramu, jehož součástí je i vystoupe-
ní Schwarzprioru, Vladimíra Merty, 
Dětí mezi reprákama, Iry Mimosy, 

noisera a výtvarníka skrývajícího se 
pod pseudonymem Der Marebrechst 
nebo nové superskupiny Karlíček 
a Květy a mnoha dalších, přesáhne i 
ke speciálním domácím koncertům v 
jihlavských bytech a do kostela Pový-
šení sv. Kříže.  -tz-

Ji.hlava u vás v obýváku
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10.10. Objemný odpad a železo 8:00–12:45

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

BRNĚNSKÁ x ČAJKOVSKÉHO (8:50–9:25)

DEMLOVA (u ZŠ) (9:40–10:15)

NA KOPCI (u odbočky k zámečku) (10:30–11:05)

BŘEZINOVA (parkoviště nákup. centra) (11:20–11:55)

HELENÍNSKÁ x NA SAMOTĚ (12:10–12:45)

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

OKRAJOVÁ x HORNÍ (8:00–8:35)

OKRAJOVÁ x HYBRÁLECKÁ (8:50–9:25)

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

JÁNSKÁ x U HRANIČNÍKU (10:30–11:05)

KOLLÁROVA (u ZŠ) (11:20–11:55)

ALŠOVA (12:10–12:45)

14.11. Objemný odpad a železo 8:00–12:45

RANTÍŘOVSKÁ (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)

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

KOSOV (obchod) (8:00-8:35)

NA VRCHU (8:50-9:25)

HELENÍN (MHD) (9:40-10:15)

HELENÍN (SPŠT) (10:30-11:05)

HENČOV (konečná MHD) (11:20-11:55)

HRUŠ. DVORY (parkoviště Agrostavu) (12:10-12:45)

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

SASOV(vývěska) (8:00–8:35)

HOLÍKOVA x NEZVALOVA (8:50–9:25)

NAD PLOVÁRNOU (u ZŠ) (9:40–10:15)

ZNOJEMNSKÁ x U SLUNCE (10:30–11:05)

U KOŽELUHŮ x U VĚTRNÍKU (11:20–11:55)

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

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

ANT.DŮL (otočka MHD) (8:00–8:35)

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

NOVÝ PÁVOV (autokemp) (9:40–10:15)

STARÝ PÁVOV (truhlárna–býv.obchod) (10:30–11:05)

PÁVOVSKÁ x HEROLTICKÁ (11:20–11:55)

HEROLTICE (býv. obchod) (12:10–12:45)

Železo, objemný a nebezpečný odpad předávejte VE STANO-
VENÉM ČASE POUZE

PRACOVNÍKŮM obsluhujícím kontejnery,

NEUKLÁDEJTE HO VEDLE KONTEJNERŮ!!!

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

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.

STRANA  24 Aktuality NJR  –  ŘÍJEN 2015

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

Pelhřimovská za Dianou

Chatová oblast Handlovy Dvory

U Hřbitova – u kotelny

Dvorce

Znojemská (směr do Jihlavy)

Purkyňova

Rantířovská (u autobusové zastávky)

Pavlovova (k zahrádkám pod garážemi) – pouze BIOODPAD

MOBILNÍ SVOZ BIOODPADU
A OBJEMNÉHO ODPADU 

Z CHATOVÝCH A ZAHRÁDKÁŘSKÝCH 
OBLASTÍ

Statutární město Jihlava zabezpečí bezplatný sběr pro 
občany města prostřednictvím společnosti SLUŽBY MĚSTA 

JIHLAVY, s.r.o.
Kontejnery na biologicky rozložitelný odpad a objemný 

odpad budou umístěny dne 17. 10. 2015 v době od 8:00 do 
12:45 hod. v těchto lokalitách:

Do kontejneru na biologicky rozložitelný odpad lze odložit 
listí, větve, trávu a jiný odpad ze zeleně. Objemným odpadem 

jsou například koberce, nábytek a jeho části, tabulové sklo 
apod. Součástí svozu není nebezpečný odpad, ten je možné 

zdarma odevzdat ve sběrném dvoře.

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 PŘEDÁ-

VEJTE pouze POVĚŘENÝM pracovníkům
 SMJ obsluhujícím kontejnery.
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Již před rokem na SK Jihlava svou 
sportovní činnost obnovil florbalový 
oddíl. O vedení tohoto oddílu se stara-
jí lidé, kteří jsou držiteli trenérských 
licencí a samotní hráči i hráčky, které 
mají zkušenost i s extraligovým flor-
balem. Během jednoho roku se nám 
podařilo zdvojnásobit počet kategorií 
a členů. Ke kategoriím přípravka, žá-
kyně, dorostenky a ženy, přibyly kate-
gorie mužů, ml. a str. žáků a dorosten-
ců. V loňské sezoně byl nejúspěšnější 

tým žen, který postoupil do 1. ligy. 
Přes dosažené úspěchy je však pro 

klub tou největší prioritou šířit oprav-
dovou myšlenku sportu, tedy fair play, 
zábavu, rozvoj fyzických i morálních 
hodnot sportovce. 

PŘIDEJ SE K NÁM! Nábor probíhá 
NEUSTÁLE! Kontaktovat nás můžeš 
na: Tel.: 603 524 624, na FACEBOO-
KU – Florbal SK Jihlava nebo na na-
šich stránkách www.florbaljihlava.cz.
 -tz-

Na Mistrovství Evropy ve vodním ly-
žování za vleky do 19 let se stala mis-
tryní Evropy v nejcennější disciplíně 
- kombinace - jihlavská studentka gym-
názia Kateřina Švecová. Svůj titul pod-
pořila ještě druhým místem ve skoku a 
třetím ve slalomu, páté místo obsadila 
v tricích. Je jedinou závodnicí své kate-
gorie, která se dostala do finále všech 
tří disciplín. Mistrovství se jelo v pol-

ském Augustowu od 18. do 20. září.
Katka si tak rozšířila svoji letošní 

sbírku z ME, když o prázdninách získa-
la bronz na ME dospělých za čluny, kte-
ré se jelo v Paříži. Je jedinou reprezen-
tantkou ČR, která reprezentovala na 
člunech i za vleky. Stejně tak je jedinou 
závodnicí v Evropě, která dokázala zís-
kat medaile na ME za vleky i za čluny.
 -lm-

Nábor fl orbalového SK Jihlava

Švecová je mistryní Evropy

JIHLAVSKÁ Kateřina Švecová se stala mistrem Evropy v kombinaci vodního lyžo-
vání. Foto: archiv MMJ

FLORBALOVÉ SK Jihlava je dobrou příležitostí pro jihlavskou mládež, jak se spor-
tovně vyžít. Foto: archiv MMJ

Fotbalistům prvoligové Jihlavy se 
nedaří. Po osmi odehraných kolech 
Synot ligy se sice zuby nehty s pěti zís-
kanými body drží na poslední nese-
stupové příčce, ale na záda jim dýcha-
jí pražští Bohemians 1905 (4 body) a 
poslední ostravský Baník s jedním bo-
dem.

Už dva zápasy má tým z Vysočiny 
zbrusu nově složený realizační tým. 
Představenstvo FC Vysočina před do-
mácím utkáním s Duklou Praha (2:2) 
odvolalo dosavadního hlavního kouče 
Luďka Klusáčka a do funkce instalova-
lo sportovního manažera Milana Bok-
šu. Skončil i asistent Marek Zúbek.

Novému lodivodovi se ale zatím ne-
daří nastartovat Jihlavany hlavně na 
půdě soupeře. Na domácí půdě v prv-
ním zápase získal proti Dukle bod, 
ale venku je to pořád bída. Stejně jako 
Klusáček, ani Bokša zatím nedokázal 
bodovat.

Naposled v Příbrami inkasovali jeho 
svěřenci čtyři branky a odjeli poraže-
ní 1:4. Nyní je v rámci 9. kola Synot li-
gy před Vysočinou těžký úkol. V neděli 
4. října přivítá na stadionu v Jiráskově 
ulici od 18 hodin mistrovskou Viktor-

ku Plzeň.
Duel v Příbrami podle Bokši přine-

sl zklamání. „Tentokrát nám schop-
nost rvát se o výsledek chyběla. Klíčem 
k úspěchu mělo být to, komu se podaří 
získávat odražené balóny, jenže v tom-
to ohledu jsme většinou byli druzí,“ do-
plnil jihlavský lodivod. 

Na zápas s Plzní se ale tým připra-
ví dobře. „Musíme teď mančaft znovu 
zaktivovat a zapracovat na nárůstu se-
bevědomí hráčů, které se pak následně 
může promítnout do herního projevu. 
Otázkou samozřejmě bude podoba zá-
kladní sestavy, v níž musíme zohlednit 
představu o naší hře i sílu soupeře. Vě-
řím, že na duel proti Plzni budeme při-
pravení,“ dodal stratég. 

Podle mluvčího klubu Miroslava 
Fukse je k dispozici dostatečný počet 
vstupenek. K nákupu můžete využít 
internetového prodeje přes síť společ-
nosti Ticketportal nebo přímo na sta-
diónu FC Vysočina v den utkání, kde 
budou vstupenky k dispozici na všech 
pokladnách stadiónu, který své brány 
otevře v 16.30 hodin. Dalším domácím 
střetnutím bude 25. října od 18 hodin 
duel Slovanem Liberec.   -kra-   

PŘED ROKEM slavili fotbalisté FC Vysočina senzační vítězství proti Plzni. Dokážou 
českého mistra obrat o body i v neděli 4. října? Zápas 9. kola Synot ligy na stadionu 
v Jiráskově ulici začíná v 18 hodin. Foto: David Kratochvíl

FC Vysočina přivítá mistra z Plzně!

Prvoligoví hokejisté jihlavské Dukly 
nemohou být s prvním měsícem soutě-
že zcela spokojeni.

Odehráli v něm do uzávěrky vydání 
Novin jihlavské radnice celkem osm 
mistrovských zápasů, ze kterých vytě-
žili dvanáct bodů, což je padesátipro-
centní úspěšnost. V prvních třech zá-
pasech sice zvítězili a nakrátko ovládli 
čelo tabulky, poté se týmu výsledkově 
přestalo dařit.

Trenérské duo Petr Vlk a František 
Zeman trápí zejména post brankáře. 
Gólman Honzík, který byl zamýšlen 
jako jednička týmu, je stále zraněný, 
proto si vedení Dukly vypomohlo ně-
kolika starty brankáře z Karlových 

Varů Habalem a do mistrovských zá-
pasů zasáhl v pěti případech teprve 
patnáctiletý jihlavský odchovanec Ja-
kub Škarek.

V prvním utkání sezony zvítězi-
la Dukla v Litoměřicích 4:1 a stejným 
brankovým poměrem porazila na do-
mácím ledě Ústí nad Labem. Násle-
dovalo utkání v Šumperku, kde Jihla-
va zvítězila v prodloužení 5:4. Smolný 
zápas odehráli jihlavští hokejisté na 
domácím ledě ve 4. kole, kdy slibně 
rozjetý zápas s nováčkem z Přerova a 
náskok 2:0 neudrželi, soupeř vyrovnal 
na 2:2 a v loterii samostatných nájezdů 
pak byl úspěšnější soupeř.

Následovala prohra 3:1 na Kladně a 

Začátek sezony se Dukle příliš nevydařil
poté i domácí porážka od Benátek nad 
Jizerou 4:2. V zatím předposledním 
utkání v září sice Dukla naplno bodova-
la v Prostějově, kde po výhře 2:0 slavil 
brankář Škarek svoji první vychytanou 
nulu v mistrovském zápase v seniorské 
soutěži.

Poslední zářijové utkání sehráli hoke-
jisté Dukly na domácím ledě a soupe-
řem jim byl exextraligový celek Slavie 
Praha. Před velmi pěknou návštěvou se 
hrál kvalitní hokej, ovšem se smolným 

koncem pro domácí, kteří neudrželi 
jednobrankové vedení a po třech inka-
sovaných gólech ve třetí třetině odešli 
z ledu po prohře 4:2 s prázdnou.

Již tuto sobotu 3. 10. se v Jihlavě ode-
hraje tradiční derby Vysočiny s Horác-
kou Slavií Třebíč a k vidění budou na 
Horáckém zimním stadionu v říjnu ješ-
tě další čtyři zápasy. Dukla se střetne 
12. 10. s Havířovem, 14. 10. s Litomě-
řicemi, 21. 10. se Šumperkem a 28. 10. 
s Kladnem.  -vš-
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Výstavy
do 18. 10.
JAROSLAV RÖSSLER – „ZE SMI-
LOVA DO PAŘÍŽE“ (A ZPĚT) 
Jaroslav Rössler byl nesporně jedním z 
nejvýznamnějších fotografů moderní 
doby. Narodil se roku 1902 v malé ves-
ničce Smilov nedaleko Štok. Výstava 
představuje Rösslera především jako 
kreslíře a malíře.
OGV, Masarykovo nám. 24

do 20. 10.
MARIE BLABOLILOVÁ  
Malířka a grafi čka Marie Blabolilová 
(1948) pracuje solitérním způsobem, 
její tvorba je charakteristická nesenti-
mentálním, přesným a přece citlivým 
viděním světa, které si všímá obyčej-
ných věcí a krajiny kolem nás.
OGV, Komenského 10

do 18. 10. 
5 MINUT ZA MĚSTEM 
Výstava je společným projektem au-
torské a partnerské dvojice Tomáš 
Hlavenka a Jana Hlavenková Preko-
pová; představí tematicky ucelený 
projekt umělců, kteří se ve své práci 
inspirují „kutilstvím“, lidovou tvorbou 
a odlehčeným způsobem komentují 
vztah současného městského člověka 
a přírody.  
OGV, Galerie Alternativa, budova Ko-
menského 10 

do 30. 10.   
„MOJI BLÍZCÍ“   
Výstava ZŠ Havlíčkova. 
Magistrát města Jihlavy, Masarykovo 
nám. 1, hala MHD

do 30. 10.  
MÝMA OČIMA
Výstava fotografi í Terezy Hawerlando-
vé.
Bez obav, Výtvarná dílna a prodejní 
galerie Denního a týdenního stacioná-
ře Jihlava, Husova 16

do 30. 10.  
Výstava výtvarníků JINAKOL
Výstava umělců spolku Ji.na.k
Vernisáž 2. října 2015 v 18 hodin. 
Živé obrazy, autorská čtení, vystou-
pí jazzová kapela U ZDI. Po vernisáži 
pokračujeme v Divadelním klubu Ho-
ráckého divadla. Od 21 hodin zde vy-
stoupí kapela TUZEX unplugged. 30. 
10. v 18 hodin – Dernisáž. - od 19 di-
vadlo Zmatkaři, představení VŠECH-
NY MOJE ZIMY - hraje Tereza Fia-
lová.
Klub Zacheus, Komenského 20

do 31. 10. 
VÝSTAVA OBRA ZŮ DANY HOR-
ČIČKOVÉ Z TŘEBÍČE
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

do 31. 10.
FUNKCE A STYL – JIHLAVSKÁ 

MODERNÍ ARCHITEKTURA 
Výstava věnující se jihlavské archi-
tektuře od období pozdní secese po 
současnost. Výstava podtrhuje ar-
chitektonicky zajímavé objekty mezi 
koncem 18. století a současností, a 
poukazuje tak na jejich významnou 
roli a estetickou hodnotu, jako proti-
pól kontroverzi, s níž se občas střetá-
vají. 
Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4

do 31. 10.  
DNK – foyer a Violka: KDO JE V 
POHODĚ, ROZDÁVÁ RA DOST 
Výstava obrázků - Honza Volf, ten 
který neumí hrát golf.                 
Divadlo Na Kopečku, Brněnská 54

do 31. 10. 
Jaroslava Pokorná:  OBRA ZY
Minigalerie Trifoil, grafi cké papíry, 
Husova 10

do 15. 11. 
STŘEDOVĚKÉ HORNICTVÍ
Výstava představí metody, nástroje a 
postupy středověké těžby a zpracová-
ní stříbrných rud podle nejnovějších 
archeologických dokladů z Vysočiny.
Muzeum Vysočiny, 
Masarykovo nám. 57/58

do 15. 11. 
TA NAŠE LÁSKA  K DIVADLU…  
Horácké divadlo 1940-2015
Výstava připomene 75 let existence 
krajské profesionální činoherní scény.
Muzeum Vysočiny, 
Masarykovo nám. 57/58

do 22. 11.
BOŽENA NĚMCOVÁ: BABIČKA 
Malíř a novinář Jaroslav Kreibich 
představí svou unikátní sbírku výtis-
ků Babiček.
Muzeum Vysočiny, 
Masarykovo nám. 57/58

do 11. 12. 
REMINISCENCE
Výstava k výročí divadla v galerii v Su-
terénu HDJ.
Galerie Horácké divadlo Jihlava, Ko-
menského 22

do 31. 1.  
FENOMÉN IGRÁČEK
Pohled do historie, současnosti, ale i 
budoucnosti legendární plastové fi -
gurky.
Muzeum Vysočiny, 
Masarykovo nám. 57/58

říjen 
ZVINO VA AFRICA 
prodejní výstava originálních dřevě-
ných soch ze Zimbabwe
Africká vesnice Matongo – areál.
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10

říjen 
„ZVÍŘATA AFRIKY“

Jarka Melicharová – výstava fotogra-
fi í.
Areál hlavního vstupu – infocentrum.
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10

7. 10. – 16. 11.   
„TYTO SEM KNIEŽKY NA-
PSAL…“
Výstava putování díla Jana Husa z 15. 
do 21. století.
Městská knihovna, Hluboká 1

13. 10. – 29. 11. 
DIVADELNÍM KUKÁTKEM
Pohled do zákulisí Horáckého diva-
dla prostřednictvím fotografi í Leoše 
Skokana.
Kavárna Muzeum, 
Masarykovo nám. 55

14. 10. – 30. 10.  
PŘÍBĚH STATISTIKY – VÝSTA-
VA PLAKÁTŮ
Výstava se obrací ke kořenům světo-
vé i české statistiky a přináší základní 
orientaci v jejích dějinách.
Magistrát města Jihlavy, Masarykovo 
nám. 1, hala MHD

Městská knihovna

5. – 11. 10.   
TÝDEN KNIHOVEN

PROGRA M MĚSTSKÉ KNIHOV-
NY JIHLAVA: čtenářská amnestie, 
burza vyřazených časopisů, nová 
anketa – „V knihovně si přeji…“, vý-
stavka literatury a zajímavostí k 70. 
výročí konce 2. světové války, zaháje-
ní výstavy putování díla Jana Husa z 
15. do 21. století. „Tyto sem kniežky 
napsal…“
pondělí 5. října:
16.00 „Tvůrčí dílna – Náramek z pa-
měťového drátu“ 
16.00 „Kniháčkovo počteníčko“ – 
společné čtení dětem z vybraných 
knih 
18.00 „Přestupní stanice“ – promítání 
fi lmu v rámci projektu Promítej i ty!- 
zahájení Kurzu znakového jazyka
úterý 6. října 
-  „Hele lidi!“ - výtvarné dílny se Sle-
pýši z Tasova
středa 7. října 
18.00 - poslechový pořad s hudebním 
publicistou Jiřím Černým na téma 
„Petr Skoumal“
čtvrtek 8. října: registrace zdarma 
(platí pro nové a skončené registrace) 
9.00 zahájení Kurzu angličtiny pro 
úplné začátečníky z řad seniorů 
16.00 „Zábavná historie cestování“ – 
přednáška Ing. Petra Šiky 
Velké říjnové společné čtení s herci 
Horáckého divadla (rezervováno pro 
ZŠ)
Dětské oddělení zahajuje nové eta-
pové hry k 700. výročí narození Karla 
IV.:„Nejen Karel IV. byl král“ (3. – 5. 
ročník ZŠ)„Životní pouť Karla IV., cí-
saře římského, krále českého“ (6. – 9. 
ročník ZŠ)

Pobočka Bedřichov:
burza vyřazených časopisů 
- zahájení činnosti čtenářského klubu
Pobočka Horní Kosov:
9. 10. v 19.00 
- „Pirátská výprava za pokladem“ – 
akce ve spolupráci s „Celé Česko čte 

dětem“ v rámci projektu „Nebojme se 
vnímat stáří“ – spaní v knihovně a ná-
sledná výprava na Geriatrické odděle-
ní Nemocnice Jihlava.

5. 10.  18.00  
„PŘESTUPNÍ STANICE“
Promítání fi lmu v rámci projektu Pro-
mítej i ty!
Snímek přináší intimní pohled do ži-
vota migrantů, kteří jsou kvůli svým 
snům ochotni riskovat vše.

7. 10.  18.00  
„PETR SKOUMAL“
Poslechový pořad hudebního publi-
cisty Jiřího Černého.

8. 10.  16.00  
„ZÁBAVNÁ HISTORIE CESTO-
VÁNÍ“
Dozvíte se úsměvné podrobnosti o 
cestách, cestování a cestovních pro-
středcích. Víte, jak fungovaly cestovní 
kanceláře ve středověku? Nebo jak to 
bylo s „dresínou“?
Přednáška Ing. Petra Šiky – cyklus. 
Zajímavé pořady pro seniory.

9. – 10. 10.  19.00 
PIRÁTSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ 
V KNIHOVNĚ NA HORNÍM KO-
SOVĚ
Na pirátskou výpravu se vydáme 9. 
října v 19.00 hodin a skončíme 10. říj-
na v 12.00 hodin. Co nás čeká? Čtení 
pirátských příběhů, pirátský QUÍZ, 
turnaj v deskových hrách a vše zavr-
šíme klidným spánkem v knihovně. V 
sobotu dopoledne se vydáme na ost-
rov zvaný Oddělení geriatrické a ná-
sledné péče Nemocnice Jihlava, kde 
navštívíme klienty ostrova a najdeme 
POKLAD!!!

12. 10.  17.00 
EXPEDIČNÍ YACHTING
Přednáška Tomáše Kůdely. Moře, 
oceán, ostrovy, exotické země, sopky: 
zveme Vás na putování evropskými 
moři a Atlantikem až na Kapverdské 
ostrovy.

14. 10.  17.00 
„VITALITA A ZDRA VÍ“
Přednáška z cyklu Praktická Ayurveda 
s Ivou Georgievovou, vstupné 70,-.
Co dělat pro to, abychom se cítili i v 
tmavém ročním období jako v krás-
ném létě.

26. 10.  17.00  
„ŽENA A JEJÍ CYKLY“
Přednáška Lenky Losertové o důle-
žitosti, poslání a úloze žen a cyklech, 
kterými procházejí. Vstupné 60,-

Divadla

Horácké divadlo Jihlava
Komenského 22 

VELKÁ SCÉNA
3. 10.  19.00 
G. Chevallier: Zvonokosy 
G /1/
5. 10.  19.00 
E. Albee: Kdo se bojí Virginie 
Woolfové?
Hostuje Divadlo Rokoko
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Slavné komorní drama plné překvapi-
vých zvratů  i absurdních krutých her 
je sondou do partnerských vztahů. 
V novém překladu J. Joska. To, co se 
dříve jevilo jako nové a překvapivé – 
drásavý pohled na strukturu vztahů, 
kruté manželské hry, psychické i fy-
zické týrání – dnes již dávno není na 
jevištích tabu. Režie Petr Svojtka. 
X /1/

7. 10.  19.00 
G. Chevallier: Zvonokosy 
O /1/
8. 10.  17.00 
M. Cooney: Habaďúra aneb nájem-
níci pana Swana
Situační komedie ze současnosti o 
tom, jak to vypadá, když přijde kon-
trola ze sociálního úřadu na člověka, 
který v sociálním systému pro sebe 
objevil jisté trhliny… 
mimo předpl.

9. 10.  19.00 
G. Chevallier: Zvonokosy 
C /1/

10. 10.  15.00 
J. Ondra – B. Němcová: Bajaja, pě-
šák snů
Klasická pohádka v dramatizaci re-
žiséra Jiřího Ondry o princi, který se 
vypraví do světa a jako němý sluha 
Bajaja si dokáže získat srdce princez-
ny i utkat se s drakem… Pohádka o 
hrdinství bez velkých gest a slov, o 
tom, že i všemi vysmívaný a opovrho-
vaný outsider může být velký člověk -  
velký duchem a srdcem, ne svým po-
stavením a mocí. Jen přátelství, láska a 
pokora mohou být klíčem k vítězství 
a pravý hrdina se neohání zbůhdarma 
mečem, ale především musí překonat 
sám sebe.
mimo předpl

13. 10.  17.00 
G. Chevallier: Zvonokosy 
Š /1/

14. 10.  17.00 
Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša
Drama. Vrcholná hra českého realis-
mu, strhující drama Maryši, které její 
vlastní rodina a společenské konven-
ce zničily  život. Tato dnes již národ-
ní klasika oslovuje i dnešního člověka 
svým příběhem vztahu rodičů a dětí, 
poslušnosti a práva na vlastní život, 
prosazení své vlastní individuality - 
v konfrontaci „obecně přijímaných“ 
pravidel a norem. 
mimo předpl.

15. 10.  19.00 
G. Chevallier: Zvonokosy 
L /1/

17. 10.  18.00 
Setkání generací - oslava 75. výročí 
HDJ
mimo předpl.

20. 10.  17.00 
G. Chevallier: Zvonokosy 
M /1/

22. 10.  19.00 
G. Chevallier: Zvonokosy 
U /1/

23. 10.  19.00 
G. Chevallier: Zvonokosy 
R /1/

24. 10.  19.00 
P. Stone - J. Styne - B. Merrill: Ně-

kdo to rád horké
Muzikál. Příběh plný komic-
kých situací a vtipných dialogů začí-
ná ve chvíli, kdy se dva nezaměstna-
ní muzikanti nedopatřením stanou 
svědky vyřizování účtů dvou mafi -
ánských gangů. Aby unikli pronásle-
dování, odjedou s dívčí kapelou na 
Floridu - jak jinak než převlečeni za 
dívky. Rozjíždí se kolotoč plný bláz-
nivých situací -  obzvláště když se Joe 
zamiluje do dráždivé, i když poněkud 
naivní zpěvačky Sugar, která čeká na 
svého vysněného milionáře, a naopak 
se jeden skutečný milionář zamiluje 
do Dafne, aniž by tušil, že Dafne je ve 
skutečnosti převlečený muž…
mimo předpl.

27. 10.  19.00 
G. Chevallier: Zvonokosy 
H /1/

31. 10.  19.00 
W. Shakespeare: Romeo a Julie 
P /2/

MALÁ SCÉNA
5. 10.  17.00 
U. Hub: Tučňáci na arše
Začíná potopa světa, na Noemovu 
archu nastupují zvířata po dvou, ale 
tučňáci jsou tři nerozluční kamarádi 
a vše navíc organizuje lehce zmatená 
holubice, která leccos přehlédne… 
Zachrání se všichni tři tučňáci? Bude 
svět po potopě lepší? A na co zapo-
mněla holubice? Usměvavý, ale i po-
učný a také biblický příběh o třech 
tučňácích, kteří přežijí potopu světa. 
Jak to udělají a zda jim v tom pomů-
že Bůh, se dozvíte z představení ur-
čeného všem věkovým kategoriím.     
mimo předpl.

8. 10.  17.00 
J. Marek: Autopohádky
Naše divadelní verze pohádek pro 
předškoláky i školáky hraje „naživo“ 
písničky od Chinaski a vypráví příbě-
hy o  tom,   Jak  si  pan  Chrysler  kou-
pil  šoféra, O Plivníkovi, O princezně, 
která se nesmála nebo pohádku Účet-
ní a víla. 
mimo předpl.

10. 10.  19.30 
P. Vogel: Nejstarší řemeslo
Do 15 let nevhodné! Tragikomedie o 
ženách, kterým nezbývá než dřít do 
roztrhání těla. V úvodu hry zastih-
neme pětici starých žen kdesi v New 
Yorku na lavičkách v parku. Stařen-
ky probírají témata, přiměřená jejich 
věku a duševnímu rozpoložení, ale 
zvolna v nás začíná sílit podezření, 
že titul Nejstarší řemeslo se vztahuje 
právě k nim… 
mimo předpl.

12. 10. 9.00 a 10.30 
J. Marek: Autopohádky 
mimo předpl.

14. 10.  19.30 
T. Holman: Interview
Politický novinář je přinucen udě-
lat rozhovor se slavnou hvězdičkou 
televizních seriálů, ale raději by sle-
doval odstupování vlády, než být s 
herečkou („silikonovým mozkem“) 
v jedné místnosti. Herečka také není 
rozhovorem nijak nadšená a mezi 
dvojicí se rozpoutá konverzační bitva 
s překvapivým fi nále. Brzy se z roz-
pačitého interview stává nebezpečný 
psychologický duel, ve kterém chvíli 
vítězí jeden a chvíli druhý…

mimo předpl.

19. 10.   
Improvizace II.
Nový formát na Malou scénu přináší-
me po víc než roční herecké přípravě. 
Již podruhé se herci souboru divadla 
utkají v různých improvizačních dis-
ciplínách.

Divadlo Na Kopečku
Psychiatrická nemocnice,

Brněnská 54 

7. 10.  18.00 
KRVAVÉ JAHODY 
Věry Sosnarové
Beseda. 

14. 10.  15.00 
KVALITA ŽIVOTA V SENIOR-
SKÉM VĚKU
Beseda s odborníky. 

21. 10.  10.00 
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA  
Pohádka pro MŠ.

22. 10.  19.00 
ISLAND – horká země s ledovou 
tváří 
Digitální diashow M.Loewa. Mocné 
ledovce, hřmící vodopády i roztomilí 
papuchalci.

Dětské karnevalové

divadlo JEŽEK
Jarní 22 (areál MŠ), 

Jihlava – Horní Kosov

3. 10.  10.00 
JEŽKŮV DIVADELNÍ PODZIM... 
aneb když opadá listí.

10. 10.  10.00 
POHÁDKY Z HROMÁDKY
Písničky, soutěže a pohádka.

17. 10.  10.00 
VODNICKÁ SOBOTA
Mokré vodnické představení.

24. 10.  10.00 
Hrajeme si na: Tentokráte NA DI-
VADLO

31. 10.  10.00 
JEŽEK BUNKR PARÁDA  
Zábavné písničkové představení.

Dům kultury
 Tolstého 2

  
8. 10.  15.00 
KULTURNÍ POŘAD K MEZINÁ-
RODNÍMU DNI SENIORŮ
Kulturní program: Zahájí operní pě-
vec Jakub Pustina, vystoupení hos-
tů, předání ocenění a pamětních 
listů. Dále vystoupí Sokol Jihlava, 
Základní umělecká škola, tance Ištar, 
Hotch-Potch. Následovat bude mód-
ní přehlídka. K poslechu a tanci  hraje 
TOTO-BAND. Srdečně zve Svaz dů-
chodců.

8. 10.  19.30 
K. Huff : DEŠTIVÉ DNY 

Divadlo Ungelt. Hrají: Richard Kraj-
čo a David Švehlík. VYPRODÁNO.

9. 10.  19.00 
VĚRA  ŠPINAROVÁ a ADAM PAV-
LÍK BAND 
Tuto naši vynikající zpěvačku dopro-
vodí na jevišti i smyčcové kvarteto 
členů Janáčkovy fi lharmonie Ostrava. 
Vstupné: 420, 390 Kč.

10. 10.  19.30 
CHARITATIVNÍ GALAVEČER 
pro NF Šťastná hvězda
Kdo a co Vás během večera čeká?
Jan ČENSKÝ - Petr KOLÁŘ - Petr 
BENDE - Bohuš MATUŠ - Felix 
SLOVÁČEK - ABBA Stars, světel-
ná show MAGNIS - kolekce návr-
háře LUĎKA  HANÁKA ,módní 
show MISS PRINCESS OF THE 
WORLD. Vstupné 350 Kč

18. 10.  19.00 
3. ORCHESTRÁLNÍ KONCERT
Filharmonie G. Mahlera
Jiří Jakeš – dirigent
Veronika Böhmová – klavír
Program:L. van Beethoven – Koncert 
pro klavír a orchestr č. 5 „Císařský“J. 
Haydn – Symfonie č. 45 „Na odchod-
nou“
Cena vstupného: 190 Kč / 150 Kč

Dům dětí a mládeže
Brněnská 29 

17. 10.  13.30 
DRA KIÁDA
22. ročník tradiční populární podzim-
ní soutěže. Letiště Jihlava – Henčov. 
Soutěž i o nejlepšího a nejoriginálněj-
šího draka. Doprovodný program pro 
děti. Vzletné za každého draka 40,-.
Informace: melounova@dmjihlava.
cz.

29. 10.  9.00 
PODZIMNÍ TURNAJ TROJIC VE 
FLORBALU
Tělocvična DDM JI, Brněnská 29 
(stará budova) 
Pro žáky – 1. kategorie do 12 let, 2. 
kategorie do 15 let.
Startovné 30,- za osobu.
Přihlášky: rychetsky@ddmjihlava.cz 
do 23.10.

DIOD
divadlo otevřených dveří, 

Tyršova 12

7. 10.  19.30 
WE ARE THE TALENTS
Divadelní soubor „ZNIČEHONIC“
Činohra. Hudební tragikomedie ze 
zákulisí talentových soutěží na mo-
tivy Heleny Eliášové. Hrají: Denisa 
Sáblíková, Daniel Jeřábek, Lenka Ma-
tulová, Lenka Roučková, Kristýna 
Hamršmídová, Patrik Urbánek, Anet 
Řezníčková
Vstup 90/70 Kč.

9. 10.  19.30 
SUPERNATURA LS
Martina Hajdyla Lacová, Stano Do-
bák / ME-Satanec
Dva úplně obyčejní smrtelníci se 
rozhodnou stát superhrdiny. Může 
jejich soužití zůstat nadále tak su-
per? Jedinečnost charakterů ve víru 
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změny, záchrany, přetvářky a snahy 
hrát si na něco, co v žádném případě 
nejsem. Fyzické uchopení okamžiků 
fi ktivní nadlidské síly. Heroismus v 
podobě normálních smrtelníků, kteří 
musí občas tasit tajné zbraně. Vstup 
160/50 Kč.

15. 10.  19.00 
STABAT MATER
Tichá opera / Valentina Shuklina, Ra-
dim Vizváry
Opera
Ozvěny festivalu Mahler Jihlava 2015 
- Nový cirkus jako hudební a scénická 
inspirace. Propojení akustické hudby 
s elektronickou či využití principů 
nového cirkusu a fyzického divadla v 
duchovním dramatu plném lásky, ne-
smrtelnosti a silné víry. Vstup120/50 
Kč.

16. 10.  19.30 
HUKOT 4 (a půl) 
De Facto Mimo, činohra, komedie
Vyslechněte si hlášení. Vedení žádá 
zaměstnance, aby se převlékli do čis-
tých stejnokrojů a umožnili ministru 
Baďurovi nerušenou prohlídku veške-
rých částí provozu elektrárny, kromě 
jádra reaktoru a úklidové komory ve 
druhém sektoru. Radioaktivní grotes-
ka o jednom dějství a předvídatelném 
konci, který přesto uspokojí. Hrají: 
Martin Kacafírek, Michal Kouba, Jiří 
Varhaník, Martin Kolář, Hynek Steh-
lík, Jakub Vyvážil, Michal Pokorný, 
Karolína Koubová a Markéta Ketne-
rová.
Vstup 90/70 Kč.

17. 10.  19.30 
PŘÍBĚHY NEČEKA NÝCH KON-
CŮ 
Buranteatr, činohra. Brněnský soubor 
BURA NTEATR se nechal inspiro-
vat drobnými prózami Roalda Dahla, 
autora skvělých knih jako Fantastický 
pan Lišák nebo Karlík a továrna na 
čokoládu. Skvělý, poučný a lehký text 
je adaptován s mimořádnou dynami-
kou, smyslem pro nadsázku a černý 
humor. Hrají: Bára DeSousa, Kamila 
Zetelová, Lukáš Rieger, Petr Tlustý, 
Pavel Novák
Vstup 160/50 Kč.

18. 10.  16.00 
SMETIŠŤÁK TOM SemTamFór
Pohádka. Původní autorská ekolo-
gická hudební pohádka o tom, jak si 
zvířecí hrdinové Tom, Ága, Hubert a 
Čenda poradí s problémy spojenými 
se světem lidí. „Smetišťák Tom“ zá-
bavnou formou poukazuje nejen na 
rozdíly života na vesnici a ve městě, 
ale také jak přátelství a láska ruku v 
ruce dokážou překonat mnohá úskalí. 
Vstup 50 Kč.

20. 10.  9.00 
ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT
Jihlavské školy představují své žákov-
ské parlamenty. 
Pořádá Magistrát města Jihlavy.

21. 10.  19.30 
GOLDEN EVIL
Karen Foss, tanec. Meditativní dílo, 
jehož cílem je kritizovat současnou 
adoraci bohatství a konzumu, a po-
lemizuje o tom, zda elegance a eli-
tářství se nemění v určitý moment v 
aroganci.
Vstup 160/50 Kč.

22. 10.  15.00 
OSLAVY 90 LET ZŠ HAVLÍČKO-

VA
Akademie žáků školy, setkání všech 
současných i bývalých pracovníků.

23. 10.  19.30 
ŽIJÍ MEZI NÁMI (SK. B)
De Facto Mimo činohra, komedie.
Psychologická komedie s vedlejšími 
účinky. Objevte psychoevokaci a od-
blokujte se! Kurzy sebeovládání a se-
beprosazení pod vedením zkušeného 
terapeuta! Máte problém? S námi ho 
můžete vyřešit. Hrají: Michal Kou-
ba, Pavel Štěpán, Jakub Vyvážil, Dana 
Holíková, Kamila Koubová, Markéta 
Ketnerová a Jiří Varhaník.
Vstup 90/70 Kč.

27. 10. – 1. 11.   
MFDF

Dělnický dům Jihlava
 Žižkova 15

17. 10.  14.00 
GARA GE OF ROCK 2015 
IV. ročník podzimního festivalu
VYSTOUPÍ: SOTURY, AUTOBUS, 
OCELOT, MR. HANKY, FILTR, 
LADY KA TE,ABIGAIL, VIGO, 
HAIRY GROUPIES, THE REVOLT, 
VZHŮRU A NÍŽ.
  
27. 10. – 1. 11.   
19. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL 
DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ 
JIHLAVA 
Kdy: v časech promítání. Více na: 
www.dokument-festival.cz

FILM

KINO DUKLA
Jana Masaryka 20

14. 10. ve 20.00
Cesta vzhůru
Dokumentární fi lm / ČR, SR / 100 
min / 100,- / 12 +
Režie: D. Čálek/ Účinkují: Radek 
Jaroš, Honza „Tráva“ Trávníček, Petr 
„Miska“ Mašek, Martin Havlena, Lu-
cie Výborná, Andrea Jarošová

21. 10. v 19.30
LOVE
Drama / Francie / 130 min / titulky 
/ 90,- / 18 +
Režie: G. Noé / Hrají: Aomi Muyock, 
Klara Kristin, Juan Saavedra, Gaspar 
Noé

11. 10. v 19.30
Straight Outt a Compton
Hudební drama / USA / 147 min / 
titulky / 100,- / 15 +
Režie: F. Gary Gray / Hrají: O´Shea 
Jackson, Corey Hawkins, Jason Mit-
chell, Paul Giamatt i

3. a 10. 10. ve 20.00, 6., 12., 16. a 
22. 10. v 17.30
Marťan
Dobrodružné sci-fi  / USA / PREMI-
ÉRA  / 134 min / titulky / 2D 120,-; 
3D 140,- (3D 1., 6. A 12. 10. ) / 12+

6. a 18. 10. v 17.00
Labyrint: Zkoušky ohněm

Akční sci-fi  / USA / 129 min / titulky 
/ 2D 110,- / 12 + 
Režie: W. Ball / Hrají: Dylan O’Bri-
en, Kaya Scodelario, Th omas Brodie-
Sangster, Giancarlo Esposito, Aidan 
Gillen

3., 7. a 20. 10. v 17.30, 13. 10. ve 
20.00
Everest
Dobrodružný, drama / USA / 121 
min / titulky 2D i 3D / 2D 120,-, 3D 
140,- (3D 2. 10.) / 12 +

3. a 17. 10. V 15.00
V hlavě
Animovaný / USA / 102 min / da-
bing / CENA 80,-
Režie: P. Docter, R. Del Carmen / 
České znění: Zuzana Slavíková, Mi-
chal Bumbálek, Jaromír Meduna 

3. a 25. 10. v 15.30 
Mimoni
Režie: P. Coffi  n, K. Balda / Mluví: 
Ivana Chýlková, Jan Vondráček, Jiří 
Klem

3. 10. v 17.00
Věčně mladá
Romantický, drama / USA / 112min 
/ titulky / 100,- / 12+
Režie: L. T. Krieger / Hrají: Blake 
Lively, Michiel Huisman, Harrison 
Ford, Ellen Burstyn

3. a 14. 10. v 19.30 
Amy
Dokument / Velká Británie / 128min 
/ titulky / 90,- / 12+
Režie: A. Kapadia / Vystupují: Amy 
Winehouse a další

4. 10. v 14.30
Sedmero krkavců
Pohádka / ČR, SR / 97min / 80,-
Režie: A. Nellis / Hrají: Martha Is-
sová, Sabina Remundová, Lukáš Pří-
kazský, Václav Neužil ml., Zuzana 
Bydžovská

4. 10. v 15.00
Princ Jaromil
Divadelní pohádka / 50min / 60,-
Hraje: Divadlo Studna

4. 10. v 17.00
Papírová města
Romantický, drama / USA / 109min 
/ titulky / 100,- / 12+
Režie: J. Schreier / Hrají:  Nat Wolff , 
Cara Delevingne, Austin Abrams, 
Halston Sage

4., 18. a 25. 10. v 17.30, 7. 10. ve 
20.00
Nikdy není pozdě
Hudební, komedie / USA / 101min 
/ titulky / 90,- / 12 +
Režie: J. Demme / Hrají: Meryl 
Streep, Kevin Kline, Mamie Gummer, 
Audra McDonald, Rick Springfi eld

4. 10. v 19.30, 12. 10. v 17.00
Domácí péče
Lidská komedie / ČR / 92min / 90,-
Režie: S. Horák / Hrají: Alena Mihu-
lová, Bolek Polívka, Tatiana Vilhel-
mová, Sára Venclovská, Zuzana Kró-
nerová

4. 10. ve 20.00, 5. a 19. 10. v 17.30, 
14. 10. v 18.00 
Gangster Ka
Kriminální, thriller / ČR / 100min / 
110,- / 12 +
Režie: J. Pachl / Hrají: Hynek Čer-
mák, Jaromír Hanzlík, Miroslav 

Etzler, Alexej Pyško, Marian Roden

5. 10 v 17.00 
Život je život
Komedie / ČR / 95min / 80,- / 12+
Režie:  M. Cieslar / Hrají: Ondřej 
Vetchý, Simona Stašová, Tereza Vo-
říšková

5. 10. v 19.30
We Are Your Friends – Party začíná
Hudební, romantický, drama / USA / 
93min / 100,-
Režie: M. Joseph/ Hrají: Emily Rataj-
kowski, Shiloh Fernandez, Wes Bent-
ley, Zac Efron

5. 10. ve 20.00
Zimní spánek
Drama / Turecko, Německo, Francie 
/196min / titulky / Filmový klub / 
70,- / 15+
Režie: N. B. Ceylan/ Hrají: Haluk 
Bilginer, Melisa Sozen, Demet Akbağ

6. 10. v 19.30
Očima fotografk y
Dokumentární fi lm / ČR, SR / 
81min / 90,- 
Režie: M. Mináč / Účinkují: Matej 
Mináč, Zdeněk Piškula, Julie Ondráč-
ková

Be2Can
Velké  fi lmové festivalové echo

7. 10. v 17.00
Dheepan
Drama / Francie / PŘEDPREMI-
ÉRA  / titulky / 109min / 100,- (FK 
80,-) / 15+
Režie: J. Audiard/ Hrají: Vincent 
Rott iers, Marc Zinga, Antonythasan 
Jesuthasan

7. 10. v 19.30
Chronic
Drama / Francie, Mexiko / PŘED-
PREMIÉRA  / titulky / 92min / 100,- 
(FK 80,-) / 15+
Režie: M. Franco/ Hrají: Tim Roth, 
Bitsie Tulloch, David Dastmalchian, 
Nailea Norvind

8. 10. v 17.00
Pasolini
Drama, biografi cký / Francie, Itálie, 
Belgie / PŘEDPREMIÉRA  / titulky 
/ 86min / 100,- (FK 80,-) / 15+
Režie: A. Ferrara/ Hrají: Willem Da-
foe, Riccardo Scamarcio, Maria De 
Medeiros

8. 10. v 19.30
Ve sklepě
Dokument / Rakousko / PŘEDPRE-
MIÉRA  / titulky / 81min / 100,- (FK 
80,-) / 18+
Režie: U. Seidl

9. 10. v 17.00
Ptáci a lidé
Drama, fantasy / Francie / PŘED-
PREMIÉRA  / titulky / 127min / 
100,- (FK 80,-) / 15+
Režie: P. Ferran/ Hrají: Radha Mi-
tchell, Josh Charles, Clark Johnson, 
Anaïs Demoustier

9. 10. v 19.30
Assassin
Drama, historický / Čína, Hongkong, 
Taiwan, Francie / PŘEDPREMIÉRA  
/ titulky / 105min / 100,- (FK 80,-) 
/ 15+
Režie: Hou Hsiao-Hsien / Hrají: Shu 
Qi, Chang Chen, Zhou Yun, Satoši 
Cumabuki
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8., 10., 13. a 23. 10. v 17.30, 11. 10. 
v 15.30, 18. 10. ve 14.30, 25. 10. 
v 15.00
Pan
Rodinný, fantasy, dobrodružný / 
USA / PREMIÉRA  / dabing 2D, 3D 
/ 111min / 3D 140,-, 2D 110,- 
Režie: J. Wright / Hrají: Amanda 
Seyfried, Cara Delevingne, Hugh 
Jackman, Levi Miller, Rooney Mara.

8., 9. a 11. 10. ve 20.00, 17. 10. 
v 17.00, 19. 10. v 19.30
Nemilosrdní
Akční, thriller / Francie / PREMIÉ-
RA  / 90min / titulky / 120,- / 12 +
Režie: G. Olivares, O. Penker/ Hrají: 
Jean Reno, Katerina Murino, Alban 
Lenoir

9. 10. v 17.30, 10., 17. a 24. 10. 
v 15.30, 11. 10. v 15.00
Hotel Transylvánie 2
Animovaný / USA / 90min / dabing 
2D, 3D  / 3D 155,- děti 135,-, 2D 
120,-  děti 100,- 
Režie: G. Tartakovsky / České znění: 
Petr Rychlý, Lucie Vondráčková, On-
dřej Brzobohatý

10. 10. v 15.00
Píseň moře
Pohádka, dětský, rodinný / Irsko /  
93min / dabing / 70,-
Režie: Tomm Moore

10. a 19. 10. v 17.00, 11. 10. 
v 17.30, 13. 10. v 19.30
Laputa
Milostné drama / ČR /  93min / 
120,- / 15 +
Režie: J. Šmíd / Hrají: Tereza Voříš-
ková, Marika Šoposká, Igor Orozovič, 
Petr Stach, Ivana Chýlková

10. a 18. 10. v 19.30, 16. 10. v 17.00
Mládí
Drama / Itálie, Francie, Velká Britá-
nie /118min / titulky / Filmový klub 
/ 90,- / 12+
Režie: P. Sorrentino / Hrají: Michael 
Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz, 
Paul Dano, Jane Fonda

11. 10. v 16.45
Giselle
Bolšoj Balet ŽIVĚ / 140min / 250,- 
(senioři, děti a studenti 200,-)
Hudba: Adolf Charles Adam / Cho-
reografi e: Jurij Grogorovič

12. 10. v 17.00
Mallory
Dokument / ČR / 101min / 80,- 
Režie: H. Třeštíková

12. 10. ve 20.00
Svět patří nám
Komedie / ČR / 90min / Filmový 
klub / 70,- 
Režie: M. Frič / Hrají: Jiří Voskovec, 
Jan Werich, Adina Mandlová, Bohuš 
Záhorský

13. 10. v 17.00
Marguerite
Komedie, drama / Francie, ČR, Bel-
gie / 127min / titulky / 100,-
Režie: X. Giannoli/ Hrají: Catheri-
ne Frot, André Marcon, Michel Fau 
Atos, Christa Th éret

14. 10. v 17.00
Úžasný Boccaccio
Historický, komedie / Itálie, Francie 
/120min / titulky / 90,- / 15+
Režie: P. Taviani, V. Taviani / Hrají: 
Carolina Crescentini, Flavio Parenti, 

Vitt oria Puccini

15. 10. v 17.00, 20. 10. 19.30
Th e Program: Pád legendy
Drama, thriller, sportovní / USA / 
PREMIÉRA  / 104min / titulky /  
100,- 
Režie: S. Frears / Hrají: Ben Foster, 
Chris O’Dowd, Guillaume Canet, 
Jesse Plemons, Dustin Hoff man

15. a 17. 10. v 17.30, 16., 18., 20. a 
25. 10. ve 20.00
Wilsonov
Detektivní komedie / ČR / 115min 
/ 120,-
Režie: T. Mašín / Hrají: Jiří Machá-
ček, Vojtěch Dyk, Tatiana Pauhofová, 
Jan Kraus, Petr Čtvrt

15., 16., 17. a 25. 10. v 19.30
Legendy zločinu
Krimi/ thriller / biografi cký/ Velká 
Británie / PREMIÉRA  / 133min / ti-
tulky /  110,- / 15+
Režie: B. Helgeland / Hrají: Tom 
Hardy, Emily Browning, Taron Eger-
ton

15. a 17. 10. ve 20.00, 21. 10. 
v 17.00, 24. 10. v 17.30
Purpurový vrch
Gotický horor / USA / PREMIÉRA  
/ 119min / titulky /  110,- / 15+
Režie: Guillermo del Toro / Hrají: 
Mia Wasikowska, Tom Hiddleston, 
Jessica Chastain, Charlie Hunnam

18. 10. v 15.00
O perníkovém dědkovi
Divadelní pohádka / 50min / 60,-
Hraje: Divadlo Andromeda

19. 10. ve 20.00
Takovej barevnej vocas letící ko-
mety
Dokument / ČR / 100min / Filmový 
klub / 80,- 
Režie: V. Kučera / Účinkují: Filip To-
pol, Jáchym Topol, Jan Hazuka, Da-
vid Skála a další

20. 10. v 17.00
Poutník – nejlepší příběh Paula 
Coelha
Životopisné drama / Brazílie, Španěl-
sko / 112min / titulky / 80,- / 12+
Režie: D. Augusto / Hrají: Júlio And-
rade, Ravel Andrade, Fabiana Gugli

21. 10. v 17.30
Návrat do budoucnosti I.
Dobrodružné sci-fi  / USA / OBNO-
VENÁ PREMIÉRA  / 116min / titul-
ky / 100,- (při koupi lístků na I. I II. 
Díl pouze 180,- za oba)
Režie: R. Zemeckis / Hrají: Micha-
el J. Fox, Christopher Lloyd, Lea 
Th ompson, Crispin Glover

21. 10. ve 20.00
Návrat do budoucnosti II.
Dobrodružné sci-fi  / USA / OBNO-
VENÁ PREMIÉRA  / 108min / titul-
ky / 100,- (při koupi lístků na I. I II. 
Díl pouze 180,- za oba)
Režie: R. Zemeckis / Hrají: Micha-
el J. Fox, Christopher Lloyd, Lea 
Th ompson

22. a 25. 10. v 17.00, 23. a 24. 10. 
v 19.30
Stážista
Komedie / USA / PREMIÉRA  / 
121min / titulky / 110,-
Režie: N. Meyers / Hrají: Robert De 
Niro, Anne Hathaway

22. 10. v 19.30, 24. 10. v 17.00
Poslední lovec čarodějnic
Akční, dobrodružný, fantasy / USA /
PREMIÉRA  / titulky / 110,- / 12+
Režie: C. Goodman, M. Wallack / 
Hrají: Vin Diesel, Rose Leslie, Elijah 
Wood, Michael Caine

22., 23. a 24. 10. ve 20.00
Muž na laně
Dobrodružný, životopisný, drama / 
USA / 123min / 2D, 3D titulky / 3D 
140,-, 2D 110,-
Režie: R. Zemeckis / Hrají: Joseph 
Gordon-Levitt , Ben Kinglsey, James 
Badge Dale, Ben Schwartz

23. 10. v 17.00
Dokonalý šéf
Komedie, drama / USA /PREMIÉ-
RA  / titulky / 110,- 
Režie: J. Wells / Hrají: Bradley Coo-
per, Uma Th urman, Emma Th omp-
son, Daniel Brühl, Sienna Miller

24. 10. v 15.00
Mrkáček Bill 
Animovaný, rodinný / Austrálie / 
91min /dabing / 110,-
Režie: A. Stadermann, D. Taylor  / 
Hrají: Barry Humphries, David Wen-
ham, Rufus Sewell, Ryan Kwanten

Kluby

SOUL music club
Žižkova 15 

  
3. 10.  21.00 
STRA IGHT – křest CD 
Další hardcorový večer bude ve zna-
mení křtu dlouho očekávaného CD 
jihlavské kapely STRA IGHT. Jako 
support vystoupí spřízněná brněn-
ská kapela FILTHYMINDS, dále 
mladá metalcoreová parta z Bučovic 
– HARD TO BELIEVE a hardcore/
experimentální kapela z Třebíče – JE-
ZEREL. 

9. 10.  22.00 
Latinské Rytmy v Soulu! 
10. 10.  21.00 
BROUCI BAND 
Th e Beatles revival Britská roc-
k´n´rollová kapela Th e Beatles patří 
mezi nejpopulárnější hudební kapely 
všech dob a sobota bude v Soulu pat-
řit právě nesmrtelným broukům.

16. 10.  22.00 
DRUM DRIVE vol.2 
DNB mejdan s rezidentama Dobi a 
Nedro + quests. 

17. 10.  21.00 
Indy & Wich feat. LA 4 
Legendární hiphopová kapela Indy & 
Wich přijede na exkluzivní koncert v 
půlce října do Soulu. 

23. 10.  21.00 
OLDIES PARTY 
Taneční večer s náladou – to je nově 
jihlavská oldies party v Soulu.

24. 10.  20.00 
Kapela Mig 21 v Soulu! 

28. 10. – 31. 10.   
Hudební program MFDF Ji.hlava

Senior Point
Kraj Vysočina, Žižkova 57

Přihlášky na přednášky adresujte te-
lefonicky na číslo 724 650 241 nebo 
e-mailem na adresu: poulova.p@kr-
vysocina.cz. Vstup zdarma.

15. 10.    14.00
Svatava Drlíčková: DÁVNÁ TA-
JEMSTVÍ HUDBY
Zasedací místnost B 3.16.
 
29. 10.    14.00
Mgr. Pavel Schmidt: VLIV HUD-
BY NA POZITIVNÍ MYŠLENÍ 
VŠECH GENERA CÍ.
Zasedací místnost B 3.16.

Koncerty
  
4. 10.  19.00 
5. KOMORNÍ KONCERT
Jozef Zimka – trubka, Marek Paľa – 
klavír.
Vstupenky lze rezervovat na mana-
ger@f-gm.cz, info: www.f-gm.cz
Cena vstupného: 120 Kč / 100 Kč
Dům fi lharmonie-hudby, Kosmákova 9.

9. 10.  19.00 
TRIOMIX (Otíňanka) 
K tanci i poslechu hraje legendární 
trio z Otína – pro všechny generace.
Krčma U piráta, Stavbařů 41.

23. 10.  20.00 
PETR KA DLČEK “60”
Klubová scéna Radničního pivovaru. 

31. 10.  16.00 
VLADIMÍR MERTA a ZUZANA 
HOMOLOVÁ
Koncert v rámci MFDF, 
www.dokument-festival.cz
Kostel Povýšení sv. Kříže.

Přednášky 
  
8. 10.  17.00 
10+1 ZPŮSOB JAK ZNIČIT ZEMI 
A ŽIVOT NA NÍ
Přednáší Ing. Martin Kotěra.
Muzeum Vysočiny.

8. 10.  17.00 
LÁSKY BOŽENY NĚMCOVÉ
Beseda se spisovatelkou M. Bitt nero-
vou, po ukončení besedy autogramiá-
da stejnojmenné knihy, přednáška se 
koná v expoziční budově. 
Muzeum Vysočiny

13. 10.  16.30 
Dějiny na vlastní kůži: EXODUS – 
Musíme si pomáhat (?)
Další beseda z tohoto muzejního cyk-
lu se tentokrát věnuje velmi aktuální-
mu tématu uprchlíků.
Muzeum Vysočiny.

13. 10.  18.00 
SCIENCE CAFÉ - Modely budou-
cích potřeb vody
Voda je základním přírodním zdro-
jem, bez kterého se život neobejde. 
V uplynulých desetiletích jsme žili v 
období, které někteří vodohospodáři 
nazývají „vodním blahobytem“. 
Ing. Libor Ansorge z Výzkumného 
ústavu vodohospodářského.
Kavárna Muzeum
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Ostatní akce
  
každé pondělí  
PODZIMNÍ MYKOLOGICKÁ 
PORA DNA 
Od 16.00 do 17.00 v předsálí Muzea 
Vysočiny Jihlava.
  
3. 10.  10.00 
DEN ZVÍŘAT
věnovaný africkým zvířatům. Od 
10 do 15 hodin v areálu Zoo Jihlava. 
Soutěžní výstava fotografi í ZOOOB-
JEKTIV AFRIKA  v Centru Podpo-
VRCH, hlasování 10.00 - 14.30 
Program:
Africké vyrábění: 
výtvarná dílnička v Centru Podpo-
VRCH.
Malování na obličej, komentovaná kr-
mení zvířat.
11.00 surikaty, 13.00 žirafy.
Cesta za pokladem: Projděte si tento 
den zoo podle tajných šifer a objevte 
skrytý poklad.  Vyhlášení výsledků 
fotosoutěže  15.00 v centru Podpo-
VRCH.
Zoo Jihlava

4. 10.  14.00 
VÝROBA A POUŠTĚNÍ DRA KŮ 
Akce pro děti. Přijďte si vyrobit se 
svými dětmi papírového draka, sou-
těž o nejkrásnějšího draka. 
Krčma U piráta, Stavbařů 41.

4. 10.  15.00 
S Jihlavskými listy za pohádkou: 
PRINC JAROMIL
Hraje: Divadlo Studna
Je to příběh o moudrosti, která ale ne 
vždy vyhrává nad hloupostí, o touze 
po lásce, neboť nikomu není dobře 
samotnému, o hrdinství, přátelství a 
jiných dobrých vlastnostech, na které 
my dospělí dost často zapomínáme, 
a hlavně o legraci, která z obyčejných 
okamžiků dělá nezapomenutelné 
zážitky. O tom všem vám zahrají ne-
jen živí herci, ale také jejich kolegové 
na nitích, a snad i herci z řad diváků. 
Vstupné 60 Kč. 
Kino Dukla, Jana Masaryka 20.

7. 10.  7.00 – 17.00 
KOLÁČ PRO HOSPIC 2015 Pro 
Bárku – Charitní domácí hospico-
vou péči.
Darem 20 Kč za koláč umožníte na-
koupit ošetřovatelský materiál pro 
péči o nevyléčitelně nemocné a při-
spějete na provoz Bárky – Charitní 
domácí hospicové péče. Novinka 
– kromě koláčů můžete přispět také 
zakoupením kávy, kterou bude ke ko-
láčům nabízet Kavárna Muzeum. Do-
mácí hospicová péče je poskytována 
týmem odborníků terminálně ne-
mocným, aby mohli důstojně prožít 
závěrečnou etapu života v domácím 
prostředí u svých rodin a blízkých. 
Masarykovo náměstí.

16. 10.  8.00 
PODZIMNÍ JARMARK
Masarykovo náměstí.

17. 10. – 18. 10.  10.00 –15.00 
NE - VIDITELNÁ ZOO
Přijďte si vyzkoušet, jak svět a zoo 
vnímají nevidomí. Dotkněte se zvířat 
Výtvarná dílna Umění s handicapem 
Ukázka práce vodícího psa Seznáme-
ní s činností organizací Tyfl ocentrum, 
Tyfl oservis, Tyfl o ČR a SPC Jihlava. 
Osoby se zrakovým postižením (dr-

žitelé průkazu ZTP a ZTP-P ) mají 
vstup zdarma. 
Zoo Jihlava

18. 10.  15.00 
S Jihlavskými listy za pohádkou: O 
PERNÍKOVÉM DĚDKOVI
Hraje: Divadlo Andromeda
Perníkovému dědkovi a perníkové 
bábě se již nelíbí číhat na děti ve své 
perníkové chaloupce, a tak se vydají 
do světa hledat štěstí. Díky své nena-
sytnosti ovšem dědek zůstane uvěz-
něn v chlívku s čuníkem, a o pomoc 
musí požádat Mařenku. Podaří-li 
se mu dostat se na svobodu, a jak to 
všechno dopadne, uvidí děti v naší 
veselé pohádce s mnoha písničkami. 
Vstupné: 60 Kč. 
Kino Dukla, Jana Masaryka 20.

24. 10. 9.00
OBLASTNÍ VÝSTAVA NĚMEC-
KÝCH OVČÁKŮ 
V kynologickém areálu Jihlava – He-
lenín

25. 10.  14.00 – 18.00 
DĚTSKÁ NEDĚLE 
Dětský den plný soutěží, dílny, jízda 
na koni. 
Krčma U piráta, Stavbařů 41.

27. 10. – 1. 11.   
19. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL 
DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ 
JI.HLAVAMFDF Ji.hlava je slav-
ností autorského dokumentárního fi l-
mu a největší událostí svého druhu ve 
střední a východní Evropě.Informace 
a program: www.dokument-festival.
cz

30. 10.  19.00 
Divadlo Zmatkaři - VŠECHNY 
MOJE ZIMY
Doprovodný program při dernisáži 
výstavy JINAKOL. Tereza Fialová v 
titulní strhující roli, kterou musíte vi-
dět! 
Klub Zacheus, Komenského 20.

Sport

1. – 3. 10.   
DNY FITNESS
Přijďte si zdarma zacvičit, 
www.dnyfi tness.cz
Rezervace na jednotlivé lekce nutná, 
tel. 567 217 821.
DoubleDrive club, s.r.o., Žižkova 13.

2. 10.  16.45 
8. ROČ. MEMORIÁLU LUBOŠE 
SVOBODY – CENA BĚŽCE VY-
SOČINY  
Start v 16.45 – 17 hod. v amfi teátru 
letního kina Heulos v Jihlavě – okruh 
3 km. Propozice závodů ke stažení na 
www.bezecvysociny.cz.
Běžec Vysočiny o. s. 

3. 10.  8.00 
DOSKÁKEJ SI PRO MEDAILI 
Soutěž ve skákání přes švihadlo v 
disciplínách jednotlivců i týmů pro 
všechny věkové kategorie pro širokou 
veřejnost.
Tělocvičná jednota Sokol Jihlava – 
oddíl ropeskippingu.
Registrace soutěžících od 8 – 8.45 
hod. v Sokolovně na ul. Tyršova v Jih-
lavě.

3. – 4. 10.   
MISTROVSTVÍ ČR V TRUCK 
TRIALU
Místo: Tankodrom Rančířov u Jihla-
vy (vjezd přes Pístov). 
Program: 
SOBOTA 
7.00 - 10.00 Přejímky vozidel 
10.00 - 10.15 Rozprava a zahájení zá-
vodů
10.30 – 18.30 Soutěže v sekcích 
NEDĚLE 
8.45 - 9.00 Rozprava a zahájení závodu
9.00 -16.00 Soutěže v sekcích 
17.00 - 18.00 Vyhlášení výsledků.

3. 10.  17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – SK Horác-
ká Slavia Třebíč
HC Dukla Jihlava, s. r. o. – 2015/2016 
– 1. Liga ČR.
Horácký zimní stadion v Jihlavě, Tol-
stého ul. 

4. 10.  8.30 
KURZ BRUSLENÍ PRO DĚTI A 
DOSPĚLÉ
První lekce pro děti 4. 10. v 8.30 – 
9.30 v hlavní hale Horáckého zimní-
ho stadionu, 
pro dospělé 8.30 – 9.30 na Zimáčku.
Online přihlášky na www.hcdukla.cz 
v sekci AKCE.

4. 10.  15.30 
BC VYSOČINA – JBC Brno
BASKETBALOVÝ KLUB JIHLA-
VA: I. Liga mužů.
Sportovní hala nad bazénem na ul. 
Evžena Rošického 6.
 
4. 10.  18.00 
FC VYSOČINA JIHLAVA – FC 
Viktoria Plzeň
FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s. – Sy-
not liga 2015/2016.
Hraje se na fotbalovém stadionu na 
ul. Jiráskova v Jihlavě v 18 hodin. 
Změna času i termínu vyhrazena (Tv 
přenosy zápasů).

10. 10.  17.00 
BC VYSOČINA – BC Nový Jičín
BASKETBALOVÝ KLUB JIHLA-
VA: Liga U17
Sportovní hala nad bazénem na ul. 
Evžena Rošického 6.
 
11. 10.  10.00 
BC VYSOČINA – SKB Zlín 
BASKETBALOVÝ KLUB JIHLA-
VA: Liga U17
Sportovní hala nad bazénem na ul. 
Evžena Rošického 6.
 
12. 10.  17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – AZ Haví-
řov           
HC Dukla Jihlava, s. r. o. – 2015/2016 
– 1. Liga ČR.
Horácký zimní stadion v Jihlavě, Tol-
stého ul. 

14. 10.  17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – HC Stadi-
on Litoměřice  
HC Dukla Jihlava, s. r. o. – 2015/2016 
– 1. Liga ČR.
Horácký zimní stadion v Jihlavě, Tol-
stého ul. 

16. 10.  19.30 
BC VYSOČINA – Start Havířov
BASKETBALO VÝ KLUB JIHLA-
VA: I. Liga mužů.
Sportovní hala nad bazénem na ul. 
Evžena Rošického 6.
 

17. 10.  17.00 
BC VYSOČINA – SAM Brno
BASKETBALOVÝ KLUB JIHLA-
VA: Liga U19
Sportovní hala nad bazénem na ul. 
Evžena Rošického 6.

18. 10.  10.00 
BC VYSOČINA – Jiskra Kyjov 
BASKETBALOVÝ KLUB JIHLA-
VA: Liga U19
Sportovní hala nad bazénem na ul. 
Evžena Rošického 6.

21. 10.  17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – Salith 
Šumperk   
HC Dukla Jihlava, s. r. o. – 2015/2016 
– 1. Liga ČR.
Horácký zimní stadion v Jihlavě, Tol-
stého ul. 

22. 10.  17.00 
MATT ONI FREERUN ROAD-
SHOW
Podzimní běžecká roadshow.
Start na matt oni freerun trase podél 
řeky na cyklostezce za Kaufl andem. 
Začátek trasy, je u dětského hřiště. 

23. 10.  16.05 
3. ROČ. MEMORIÁLU JIŘÍHO 
ŠMRHY A 52. ROČ. BĚHU HEU-
LOSEM  
Start v 16.05 – 16.30 hod. v amfi teát-
ru letního kina Heulos v Jihlavě. 
Propozice  závodů  ke stažení na 
www.bezecvysociny.cz.
Běžec Vysočiny o. s.
 
25. 10.  18.00 
FC VYSOČINA JIHLAVA – FC 
Slovan Liberec
FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s. – Sy-
not liga 2015/2016.
Hraje se na fotbalovém stadionu na 
ul. Jiráskova v Jihlavě v 18 hodin. 
Změna času i termínu vyhrazena (Tv 
přenosy zápasů).

28. 10.  17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – Rytíři 
Kladno
HC Dukla Jihlava, s. r. o. – 2015/2016 
- 1. liga ČR.
Horácký zimní stadion v Jihlavě, Tol-
stého ul.

Turistika
  
3. 10.  8.00 
PODZIMNÍ FESTIVAL PTAC-
TVA
SRA Z v 8 hod. na hrázi Hellerova 
(Panského) rybníka na Dolině při ul. 
S. K. Neumanna v Jihlavě.
TRA SA cca 5 km – zakončení u 
MHD v Horním Kosově. 
S SEBOU: dalekohled, svačinu a dob-
rou obuv 
NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT - vy-
pouštění dravců ze Záchranné stani-
ce v Pavlově do volné přírody, soutěž 
pro děti a procházka krásnou (již) 
podzimní přírodou
KDO VÁS POVEDE - Bára Kolma-
nová (tel. 606 885 091).

Změna programu vyhrazena!
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Při příležitosti Světového dne statis-
tiky, který připadá na 20. října 2015, se 
v prostorách magistrátu uskuteční ve 
dnech 14. až 30. října výstava plakátů – 
Příběh statistiky. 

Výstava se obrací ke kořenům světo-
vé i české statistiky a přináší základní 
orientaci v jejích dějinách. 

„Z historického kontextu se návštěvník 
dozví, co a proč naši předkové pomocí 
statistiky zjišťovali. Část plakátů je věno-
vána i vývoji statistických cenzů – od prv-
ních celonárodních sčítání až po poslední 
sčítání v roce 2011,“ řekla Jitka Číhalová 
z krajské správy ČSÚ Jihlava.  -lm-

Příběh statistiky 
– výstava plakátů

Výběr z novinek z fondu Městské 
knihovny Jihlava na říjen 2015

Beletrie

Beran, Ladislav, 1945- Písecká četnická pátračka
Calonita, Jen Léto, jak má být
Cook, Robin, 1940- Invaze z galaxie
Cruz, Afonso, 1971- Kokoschkova loutka
Ginsberg, Allen, 1926-1997 Kvílení a jiné básně
Christie, Agatha, 1890-1976 Cestující do Frankfurtu
Kettu, Katja, 1978- Porodní bába
 May, Peter, 1951 prosinec 20.- Čtvrtá oběť
Pancol, Katherine, 1954- Muchachas [mučačas] 2
Roberts, Nora, 1950- Víc než touha
Rodriguez, Deborah Kavárnička v Kábulu
Schmitt, Eric-Emmanuel, 1960- Všechno, co potřebuješ ke štěstí
Sund, Erik Axl Pýthiiny rady. Slabost Victorie Bergmanové
Valko, Tanya Arabská dcera
Vérant, Samantha Sedm dopisů z Paříže
Žáček, Jiří, 1945- Sonety

Dětská literatura
Collin, Renaud Mimoni. Banán!
Davis, Jim, 1945- Garfield velevážený
Eastman, Kevin, 1962- Želvy Ninja
Fučíková, Renáta, 1964- Středověk Evropy
Julius, Jessica Ledové království. Olafův báječný letní den
Kuncl, Pavel Dobrodružství antických bohů
Tatulli, Mark Tomáš Děsný

• SRA Z - Dne 3. 10. 2015 v 8.00 
hod. na hrázi Hellerova (Panského) 
rybníka na Dolině při ul. S.K.Neum-
anna v Jihlavě

• TRA SA - cca 5 km – zakončení u 
MHD v Horním Kosově 

• S SEBOU - dalekohled, svačinu a 
dobrou obuv 

• NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT 
- vypouštění dravců ze Záchranné 
stanice v Pavlově do volné přírody, 
soutěž pro děti a procházka krásnou 
podzimní přírodou

• KDO VÁS POVEDE - Bára Kol-
manová (tel. 606 885 091)

POZVÁNKA 
NA CELOEVROPSKY ORGANIZOVANOU 

AKCI - VYCHÁZKU PODZIMNÍ 
FESTIVAL PTACTVA

Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) - foto Karel Ženíšek

Muzeum Vysočiny Jihlava ve spolu-
práci s Horáckým divadlem připravilo 
pro podzimní měsíce letošního roku 
originální výstavu věnovanou 75. výro-
čí vzniku profesionální divadelní scény 
na Vysočině.

Výstava nabízí návštěvníkům ve 
zkratce pohled na divadelní život 
ve městě Jihlavě od jeho počátků spo-
jených se školským divadlem, připo-
mene působení cestujících hereckých 
společností a zřízení divadelní budovy 
v roce 1850. 

V prostorách výstavní místnosti v pří-
zemí expoziční budovy muzea se před-
staví samotný vznik a rozvoj Horácké-

ho divadla v uplynulých desetiletích. 
Na textových panelech doplněných 

řadou dobových fotografi í a dalšími 
dokumenty se návštěvník bude moci 
seznámit s významnými momenty 
historie divadla, se zajímavými osob-
nostmi, které zásadním způsobem 
ovlivnily zdejší divadelní scénu – ať 
už z pozice ředitelů či herců a dalších 
tvůrčích pracovníků, a také s promě-
nami divadelních budov a jejich tech-
nického zázemí. 

Výstavní prostor nabídne možnost 
projít oponou a ocitnout se ve světě 

kulis, kostýmů, světel, rekvizit a líčidla. 
Součástí výstavy v prostorách muzej-
ního mázhausu je rovněž seznámení 
s vnitřním chodem divadla, s tím, co 
všechno obnáší příprava a vlastní rea-
lizace divadelního představení a jaké 
zajímavé, ale oku diváka utajené umě-
lecké a technické profese se na něm 
podílí.

Výstava s názvem „Ta naše láska k di-
vadlu – Horácké divadlo 1940-2015“ 
byla zahájena slavnostní vernisáží 1. 
října a zájemci ji mohou navštívit od 2. 
října do 15. listopadu.  -tz-

Ta naše láska k divadlu – 
Horácké divadlo 1940-2015
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