
květen

KOBERCE květin zdobí jihlavské parky. V loňském roce nechala jihlavská radnice na několika místech ve městě strojově zasadit tisíce cibulovin, nyní jsou vidět první 
výsledky. Například ve Smetanových sadech a Štefanikově náměstí začaly kvést krokusy, na dalších místech se v nejbližších týdnech ukážou ještě tulipány, narcisy a 
modřence. Bohužel se této křehké kráse nevyhýbá vandalismus, lidé už začali čerstvě vykvetlé rostlinky vykopávat a krást, nebo je „aspoň“ otrhávají. 
 Foto: archiv MMJ 

Zastupitelé města na svém dubno-
vém jednání neodsouhlasili variantu, 
která řeší rekonstrukci Horáckého 
zimního stadionu formou architekto-
nické studie. Návrh nebyl schválen o 
jediný hlas, když hlasování předcháze-
la déle než hodinu trvající diskuze.

„Znamená to, že jsme vytvořili pracov-
ní skupinu z řad zastupitelů, která zahr-
novala všechny politické strany, abychom 
si vyjasnili, jak dál,“ řekl náměstek pri-
mátora Vratislav Výborný. Toto jed-
nání podle jeho slov proběhlo a řada 
zastupitelů deklarovala, že jim pro své 
rozhodování chybělo více materiálů.

„Takže jsme zpracovali velmi podrobný 
materiál pro všechny varianty řešení včet-
ně způsobů fi nancování a časových lhůt. 
Těch variant nyní přichází do úvahy cel-
kem šest,“ popsal Výborný.

První varianta uvažuje pouze o opra-
vě střechy stadionu, aby nespadla. Dále 
uvažuje o vymalování a provedení ne-
zbytné údržby. Druhá varianta je vari-

anta architekta Žáka, který projektoval 
rekonstrukci pro velký zimní stadion, a 
potom pro zimáček. Protože je však zi-
máček postaven, tento návrh by musel 
projít úpravou. 

Další návrh pochází od architekta 
Buchty.  Ten počítá s tím, že zůstane 
stát tribuna směrem k parku. Další ná-
vrh architekta Buchty řeší stadion jako 
„kotel“ na sezení s malými sektory na 
stání diváků.

Ve hře je také možnost postavit nový 
stadion za městem. Poslední varianta 
počítá se zbořením stávajícího stadi-
onu a na jeho místě postavit stadion 
nový. K poslední variantě se přiklání 
i náměstek Výborný. „Vypsali bychom 
architektonickou soutěž, kdy by nám sou-
těžící nabídli možnosti řešení, dopravní-
ho napojení, jak by se řešil provoz atd.“

Pracovní skupina se znovu sejde 2. 
května a zastupitelé si vyříkají, ke které 
variantě se kloní. Pokud se dohodnou, 
bude na 11. května svoláno mimořád-

né zastupitelstvo, které rozhodne o při-
jetí jedné varianty. Když dojde k přijetí 
varianty, která nyní zastupitelstvem 
neprošla – tedy že se stávající Horácký 
zimní stadion zbourá a na jeho mís-
tě se postaví nový, velmi rychle podle 
Výborného zasedne odborná porota, 
která připraví podklady pro architek-
tonickou soutěž, které by stihlo ještě 
schválit červnové zastupitelstvo.

Samotné řešení problému takové vý-
stavby nového stadionu na místě staré-
ho je velmi složité, jak ukázala diskuze 
zastupitelů. Místo je omezeno prosto-
rově, komplikací je malý zimáček, kte-
rý nemá vlastní šatny, a podobných 
potíží jsou desítky.  Rozhodovat bude 
také cena. „Město si může půjčit miliar-
du. To však neznamená, že to bude cena 
za stadion. Tyto peníze nebudeme určitě 
potřebovat letos a pravděpodobně ani 
příští rok. Předpokládám, že v roce 2017 
budeme potřebovat zaplatit hotový pro-
jekt,“ doplnil Výborný.  -lm-

Během května by zastupitelé měli 
rozhodnout, jak dál se stadionemJARNÍ KVĚTINOVÝ 

JARMARK
bude v pátek 13. května

od 8 do 17 hodin
na Masarykově náměstí

MUSIC FESTIVAL 
MAHLER JIHLAVA

zahajuje  ve středu 
18. května v 19 hodin
koncertem v kostele 
Povýšení sv. Kříže.
(Program festivalu 
uvádíme na str. 26)

ZAPOJTE SE 
DO ANKETY

Fórum Zdravého 
města o problémech, 

které vás trápí.Anketní 
lístek najdete na str. 16 

KVĚTEN NA NÁMĚSTÍ 
je program akcí, které 

pro vás připravilo 
vedení města. 

Více uvádíme na str. 12
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Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Přestěhováno v místě:

101
33

134
72
29

101

33

4
159

Město Jihlava má k 31. 3. 2016 
přihlášeno k trvalému pobytu 
50.744 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci březen 2016

Jihlava připravila už tradiční Fórum 
Zdravého města. Otevřená disku-
se obyvatel města probíhala k TOP 
AKCÍM a TOP PROBLÉMŮM či 
námětům na zlepšení ve městě. 

Druhým rokem měli účastníci také 
možnost označit místa, kde se cítí/
necítí dobře do POCITOVÉ MAPY.

„Cílem setkání je zjistit, jaké akce se 
občanům Jihlavy ve městě líbí, jaká 
témata vnímají aktuálně jako nejpod-
statnější. Občané přišli diskutovat o 
rozvoji města, námětech na zlepšení, 
problémech a možnostech jejich řešení 
s vedením města a zaměstnanci magis-
trátu,“ přibližuje myšlenku veřejného 
fóra primátor Jihlavy Rudolf Chlou-
pek, který v úvodu setkání devíti 
desítkám přítomných popsal řešení 
problémů, které občané vytipovali 
v předchozím roce 2015.

Účastníci se sesedávají u tematic-
kých stolů, kde diskutují a vybíra-
jí aktivity, které se jim ve městě líbí. 
Od každého stolu pak dvě vybraná 
témata jdou do společného hlasová-
ní všech přítomných.

Témata, o kterých se diskutovalo, 
byla zaměřena na všechny oblasti 
života ve městě, A - udržitelný rozvoj 
města a plánování, B - životní pro-
středí, C - kultura a cestovní ruch, 
D - sport, volný čas, E - sociální 
oblast, zdravotnictví a bezpečnost, F 
- vzdělání a výchova, G - podnikání a 
zaměstnanost, H - doprava, udržitel-
ná mobilita). 

Tyto problémy budou před před-
ložením radě či zastupitelstvu měs-
ta ověřeny ještě veřejnou anketou. 

Anketní lístek k této problemati-
ce bude součástí květnového vydá-
ní Novin jihlavské radnice, dále 
bude k vyzvednutí v budovách 
Magistrátu města Jihlavy, kde jej 
bude možno vyplněný odevzdat. 
Elektronická podoba ankety bude 
na webových stránkách města. 
Po vyhodnocení budou výsledky 
předloženy vedení města a násled-
ně bude zpracován Plán zdraví 
a kvality života 2016 – 2017. Zde 
budou u jednotlivých problémů 

uvedena konkrétní opatření a akti-
vity. 

Z pocitové mapy vyplynulo, 
že nejvíce občanů se cítí dob-
ře (krásné prostředí, tráví volný 
čas) v lokalitě Český mlýn, v areá-
lu letního kina a zoologické zahra-
dě, v částech města u Borovinky, 
u Staré Plovárny apod., naopak se 
necítí dobře (zanedbané prostředí, 
pocit ohrožení) v blízkosti obou 
vlakových a autobusového nádraží, 
v areálu obchodního domu BIL-
LA. 

ing. Soňa Krátká, 
koordinátorka PZM a MA21

Občané Jihlavy podpořili kamenný 
hospic. Líbí se jim jihlavské Havíření

FORUM ZM je příležitostí pro občany města vyjádřit svoje potřeby vedení města 
a ovlivnit tak život ve vysočinské metropoli. Foto: archiv MMJ

Veverka čestným občanem, 
Holík i Jiroušek s oceněními 

Krajská metropole má po třech 
letech dalšího čestného občana. Stal 
se jím in memoriam první český 
starosta Jihlavy, sociální demokrat 
Rudolf Veverka. Rozhodli o tom v 
tajném hlasování městští zastupite-
lé. Veverka vykonával úřad starosty v 
letech 1925 – 1933. 

V tajném hlasování zastupitelé rov-
něž rozhodli o udělení tří Cen měs-
ta. Jejich držiteli se stali hokejista Jiří 
Holík, sochař, malíř a grafi k profesor 
Jan Koblasa a dlouholetý ředitel jih-
lavské zoologické zahrady Vladislav 
Jiroušek.   -tz-

V dubnu odcestovala na pracov-
ní návštěvu do čínskéhu Wuhanu 
delegace Kraje Vysočina. 

Za město Jihlava náměstek Vrati-
slav Výborný v Číně jednal o mož-
nostech vybudování kongresového 
centra v Jihlavě a možnostech spo-
lupráce v oblasti sportu, zejména 
hokeje. -tz-

NÁMĚSTEK primátora Vratislav 
Výborný domlouval při návštěvě Číny 
další kroky případné spolupráce. 
 Foto: archiv MMJ

TOP AKCE: 
1.  Havíření
2.  Český mlýn
3.  MFDF
4. - 5. ZOO
4. - 5. Dechovky
6. Živá hudba na   
 náměstí
7. Vysočina Fest
8. Hrátky ZŠ Demlova
9. Centrum Robinson
10. Půlmaratón

TOP PROBLÉMY či 
náměty na zlepšení ve 

městě: 
1. Podpora vzniku kamenného 
hospicu 
2. Záchytná parkoviště pro 
pracující v Jihlavě a napojení na 
MHD 
3. Posílení terénních sociálních 
služeb 
4. Vypořádat se s Priorem na 
náměstí 
5. Revitalizace rybníků pro kou-
pání  6. Oživení parků prvky 
pro volnočasové aktivity 
7. – 8.  Revitalizace náměstí 
(zeleň, vodní prvky + parky) 
7.  –  8. Řešení křižovatky u 
ONO, TERNO  
9. Oprava amfi teátru a jeho 
oživení 
10. – 13. Zachování 
zeleně na náměstí (stabilní a 
mobilní) 
10. – 13. Revitalizace Šacberku 
a jeho okolí (rozhledna) 
10. – 13. Nevychovaní rodiče = 
nevychované děti
10. – 13.  Regulace reklamy a 
vystaveného zboží u obchodů 
v MPR 
14. Násilná inkluze – potřeba 
nenásilné formy a individuální-
ho přístupu 
15. – 16. Motivační akce – 
kompost, tašky na separovaný 
odpad  15. – 16. Řešení odpadu 
podnikatelů 

Spolupráce Jihlavy a Wuhanu

Informace 
z radnice e-mailem

Magistrát města zavedl nový infor-
mační systém, jehož součástí je i 
správa poplatků. Systém mimo jiné 
umožňuje zasílání informačních 
e-mailů občanům.

Ekonomický odbor, jako správce 
místních poplatků, by chtěl touto for-
mou zasílat občanům aktuální infor-
mace, například o nově vydané vyhláš-
ce, upozornění na blížící se termín 
splatnosti apod. Na přepážkách lze 
nalézt formulář pro vyplnění e-mai-
lového kontaktu zároveň s udělením 
souhlasu o jeho použití pro výš uve-
dené účely. Kdo chce využít této mož-
nosti být informováni pomocí e-mailu, 
vyplní formulář a dodá na radnici.   -tz-

JUDR. R. VEVERKA  
 Foto: archiv MMJ
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Víte, že…
…CD a DVD disky vyhozené do 

směsného odpadu a vyvezené na 
skládku mohou do půdy uvolňovat 
nežádoucí látky? Jsou vyrobeny z 
polykarbonátu, na jehož povrchu je 
tenká vrstva kovu (např. hliníku, zla-
ta, titanu). Proto by neměly být vha-
zovány do směsného komunálního 
odpadu.

V Jihlavě je možné CD nebo DVD 
donést do sběrných dvorů, kde bu-
dou uloženy do klecí na drobné 
elektro. Disky jsou pak nadrceny 
a materiály znovu použity. CD a 
DVD se do „elektra“ odkládají bez 
plastového obalu, ten patří do žluté-
ho kontejneru. -tz-

Třídění opadu v Jihlavě se význam-
ně zvyšuje. Čísla za březen 2016 ve 
srovnání s březnem loňského roku 
ukazují například 9% nárůst v třídě-
ní papíru, u plastů dokonce nárůst 
14 %. 

„To jsou potěšitelné údaje a obyvatelé 
si za takto zodpovědné chování zaslou-
ží poděkování a uznání,“ říká Rudolf 
Chloupek, primátor města Jihlavy, 
který má ve své gesci oblast životní-
ho prostředí. 

Město Jihlava a svozová společnost 
ale s narůstajícím množstvím vytří-
děného odpadu řeší problém. 

Nádoby na odpad, které loni kapa-
citně vyhovovaly, jsou letos přeplně-
né. „Poukazuje na to veřejnost a potvr-
zují to data svozové společnosti i naše 
kontroly. Už jsme zvýšili četnost vývo-
zů a doplňovali další nádoby do kon-
tejnerových stání,“ popsala řešení 
vedoucí odboru životního prostře-
dí jihlavského magistrátu Katarína 
Ruschková. 

K navýšení frekvence svozu nebo 
přistavení dalšího kontejneru došlo 
u 52 kontejnerových stání pro plast 
a 53 kontejnerových stání pro papír. 

Pomohlo by obyčejné 
sešlápnutí krabice nebo lahve

Když se odpad nevejde do kontej-
neru, lidé jej odloží vedle, a vznikají 
tak černé skládky. Přitom by v mno-
ha případech problém přeplněných 
kontejnerů nemusel být tak velký 
nebo žádný. 

„Často se v kontejnerech na papír obje-
vují celé papírové krabice, které zabírají 
velký objem, a způsobují přeplnění kon-
tejneru, ke kterému by vůbec nemuselo 
dojít,“ popisuje Katarína Ruschková 
s tím, že obdobná situace je u kon-
tejnerů na plasty, které bývají přepl-
ňovány nesešlápnutými plastovými 
lahvemi. 

Zmenšením objemu papírových 
krabic i plastových lahví odkládaných 
do kontejnerů se výrazně omezí vznik 
černých skládek okolo kontejnerů, 
a tím se zkultivuje okolní prostře-
dí. „Zároveň dojde k poklesu nákladů 
na svoz tříděných odpadů. Sešlapávejte 
proto plastové lahve a papírové krabice, 
podaří se tak omezit jednorázové pře-
plňování kontejnerů, a tím i nastavit 
efektivní fr ekvenci vývozů,“ vyzývá pri-
mátor Rudolf Chloupek. -tz-

Jihlava řeší přeplněné 
kontejnery na tříděný odpad

Bezmála stovka pracovníků jih-
lavského magistrátu se i letos vy-
pravila pomoci s jarním úklidem 
města. Množství odpadu, které 
jsou někteří lidé schopni vyházet 
do zeleně a v okolí silnic, je velké, 
pestrost nekonečná. 

Kromě fotogenické lahve „archiv-
ního Staroplovárenského“ dovalili 
úředníci ze zelených ploch a okolí 
silnic několik pneumatik, tři televize, 
matrace, vysavače, nádoby od olejů, 
množství autodílů, podlahové kry-
tiny, metr a půl vysoký „stoh“ květi-
náčů, nejméně šest párů bot, bundy, 
plastové přepravky, nebo bezpočet 
lahví „placatek“. Prázdných. 

Pro rozměrné těžké kanape bude 

úřad muset poslat silnější jednot-
ku, než kterou byla pětice dam z 
odboru životního prostředí. Úřed-
níci uklízeli např. v okolí Staré plo-
várny, v parku Keťásek a v okolí 
městského vlakového nádraží, na 
Štefánikově náměstí nebo na Šip-
nově (k Hybrálci).

Připomínáme, obyvatelé měs-
ta nemusí odpady vozit do parků 
nebo za město, ale že jej mohou 
zdarma odevzdávat ve třech sběr-
ných dvorech, a dokonce tak mo-
hou získat slevu na poplatku za 
odpad. Adresy a provozní dobu 
sběrných dvorů najdete na městské 
stránce - www.odpadyjihlavy.cz.
 -tz-

ÚŘEDNÍCI magistrátu pomáhali s úklidem města. Našli dokonce vyhozené ka-
nape. Foto: archiv MMJ

Magistrát pomohl s úklidem 

Jihlavští občané jsou zvyklí, že 
v březnu nebo dubnu obdrží slo-
ženky na úhradu poplatku za svoz 
komunálního odpadu se splatnos-
tí do konce dubna. Letos složenky 
přijdou až začátkem června, také je-
jich splatnost bude posunuta na 30. 
června. 

Důvodem pro odložení je přechod 
na nový informační systém, který je 
technicky a časově náročný. Změna 
je jednorázová pro rok 2016, příští 

rok se rozesílání složenek a splatnost 
vrátí na obvyklý dubnový termín. 

Pro případy, kdy občané poplatek 
hradí ve dvou splátkách, je splat-
nost první splátky posunuta rov-
něž do 30. června, splatnost druhé 
splátky zůstává do 30. září. U po-
platku, který občané platí za stavbu 
určenou k individuální rekreaci, byt 
nebo rodinný dům, zůstává splat-
nost nezměněna, a je nejpozději 
do 30. června. -tz- 

Složenka na poplatek 
za odpad přijde v červnu

Na podzim loňského roku SVAK 
Jihlavsko podal na Jihlavu žalo-
bu o zaplacení 17 milionů korun. 
Jde o částku, kterou svazek v mi-
nulosti převedl Jihlavě, aby mohla 
uskutečnit velký vodohospodářský 
projekt, který svazek nebyl schopen 
uskutečnit. 

„Vloni chtěl SVAK prostřednictvím 
soudu peníze získat zpět. Jihlava ale 
peníze vracet nemusí, požadavek svaz-
ku je od ledna 2015 promlčen,“ uvedl 
stanovisko radnice náměstek primá-
tora Jaromír Kalina, který se proble-
matikou majetkového vypořádání se 
svazkem zabývá. Názor města tento 
týden potvrdil Okresní soud v Jih-
lavě. Rozhodnutí soudu není dosud 
v právní moci.

SVAKu Jihlavsko vznikla škoda ve 
výši promlčeného nároku na 17 mili-
onů korun, dále ve výši zaplaceného 
soudního poplatku 850 tisíc korun, 
a nakonec ve výši náhrady nákladů 
města Jihlavy na právní zastoupení 
v tomto soudním řízení více než 300 
tisíc korun. Zcela stejně se promlčel i 
nárok SVAK Jihlavsko vůči městu na 
zaplacení zhodnocení vodohospo-
dářské infrastruktury na jeho území 
provedené SVAK Jihlavsko za dobu 
členství Jihlavy, a to ve výši okolo 70 
milionů korun.

„Ukazuje se, že SVAK Jihlavsko hos-
podařil s majetkem jednotlivých člen-
ských obcí nedbale a nehospodárně ne-
jenom po dobu, kdy byla Jihlava jeho 
členem, ale že tak hospodaří nadále i 
po jejím vystoupení,“ komentuje pri-

mátor Rudolf Chloupek a připomí-
ná, že právě způsob hospodaření byl 
důvodem vystoupení Jihlavy ze svaz-
ku. Jihlava v uplynulých několika 
letech investovala do modernizace 
a rozšíření zanedbané vodohospo-
dářské sítě hodně přes sto milionů 
korun a další investice se připravují. 

„Je věcí jednotlivých členských obcí, 
jestli svou lhostejností a pasivitou ve 
vztahu k hospodaření vedení SVAKu 
Jihlavsko budou i nadále podporo-
vat jeho ekonomicky sebezničující a ni-
čím neodůvodnitelný postup ve vztahu 
k Jihlavě,“ poznamenal Jaromír Kali-
na.

Jihlava nyní očekává, zda vedení 
SVAKu Jihlavsko po této zkušenosti 
přejde od planého deklarování ocho-
ty jednat o vypořádání Jihlavy k její-
mu skutečnému vypořádání. 

SVAK dál odmítá Jihlavě vydat její 
vodohospodářskou infrastrukturu za 
více než 1,2 miliardy korun

Jihlava ukončila své členství v dob-
rovolném svazku obcí SVAK Jihlav-
sko 31. prosince 2012. Svazek byl 
podle svých vlastních stanov povi-
nen majetkově vypořádat Jihlavu do 
31. ledna 2013. „Dodnes však svazek 
dobrovolně Jihlavě nevydal ani metr 
trubek, a ani korunu,“ dodal Jaromír 
Kalina. SVAK Jihlavsko se přitom 
po celou tuto dobu brání vypořádá-
ní Jihlavy tvrzením, že vypořádání 
musí proběhnout komplexně a jed-
nou smlouvou.  -tz-

Jihlava vyhrála soudní 
spor o 17 milionů korun 

Obyvatelé Jihlavy se zodpovědně 
pustili do třídění bioodpadu, které 
radnice zavedla od začátku března. 
V první polovině dubna se svezlo 
63 tun bioodpadu, to je skoro stej-
né množství bioodpadu jako za celý 
březen, kdy bylo celkové množství 

Igelit do bioodpadu nepatří
bezmála 77 tun.

Vlastní 240 litrovou nádobu na bi-
oodpad má už 1.300 jihlavských do-
mácností a zájem trvá. K domům je 
radnice nechává přistavit zdarma, je 
ale nutné si o ni požádat na magistrá-
tu odboru životního prostředí. Jinak 
mohou lidé bioodpady vynášet do 
260 velkých hnědých nádob ve všech 
kontejnerových stáních ve městě. 

Igelit se nerozpadne 
a znehodnocuje kompost

Velká většina bioodpadu v hnědých 
kontejnerech je „čistá“, obsah tedy 
může být vyvážen k využití do kom-
postárny. „Takto dobře tříděný odpad 
tak brzy po zavedení svozu bioodpadu 
považujeme za velmi dobrý výsledek, 
obecně se česká veřejnost učila třídit 
odpad několik let. Oceňuji odpověd-
nost obyvatel,“ říká primátor města 
Rudolf Chloupek.

Plasty nebo jinými složkami zne-
čištěný obsah hnědé nádoby se musí 
vyvézt do skládky směsného komu-
nálního odpadu.  -tz-
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V Henčově začaly práce na vybu-
dování nové kanalizace a čistírny od-
padních vod. 

„Jihlava tak v další části města docílí 
souladu s legislativou a požadavků na 
ochranu životního prostředí,“ uvedl 
primátor města Rudolf Chloupek. 
Čistička a čtyři větve nové kanaliza-
ce o celkové délce 1.262 metrů při-
jdou městskou pokladnu na 22 milio- 
nů korun.

„Splaškové vody jsou nyní v Henčově 
likvidovány pomocí žump, domovních 
čistíren odpadních vod a septiků s pře-
pady do potoka,“ popsal situaci Jiří 
Benáček, provozní ředitel městské 
společnosti JVAK, která vybudování 
kanalizace zajišťuje. 

Kanalizace je navržena ve čtyřech 
hlavních větvích jako tzv. oddílná, 
zvlášť pro dešťovou vodu a zvlášť 
pro splaškovou odpadní vodu, která 
poteče do nové čistírny odpadních 
vod. Objekt čističky vyroste v údo-
lí pod obcí u Henčovského potoka. 
Původní neúplná kanalizace, která 
z části obce odvádí splaškové i deš-
ťové vody, bude po vybudování nové 
oddělené kanalizace sloužit pouze 
pro odvádění dešťové vody.

„Výstavba splaškové kanalizace, čis-
tírny odpadních vod, vodovodní a 
elektrické přípojky a příjezdové komu-

nikace, přijde bezmála na 22 milionů 
korun, celou částku zaplatí město Jih-
lava,“ dodal primátor Rudolf Chlou-
pek. Výstavbu organizačně zajišťuje 
městská společnost Jihlavské vodo-
vody a kanalizace a.s. Dodavatel, kte-
rým se z výběrového řízení stala spo-
lečnost  COLAS CZ, a.s., dokončené 
dílo předá do června 2017.

Stavba proběhne ve třech eta-
pách: 

I. etapa – stoka A, vodovodní a 
elektrická přípojka, ČOV a příjezdo-
vá komunikace, stoka B (od šachty 
B12 po šachtu B20);

II. etapa – dokončení stoky B, od-
bočná stoka B1, stoka D, ČOV;

III. etapa – stoka C a odbočná sto-
ka C1, ČOV.  

Stavba je připravena tak, aby byl 
zachován příjezd do obce vždy ně-
kterou z přístupových komunikací. 
Zajištěn bude i odvoz komunálního 
a tříděného odpadu.

Náklady na vybudování splaško-
vé kanalizace v Henčově budou 
21.780.080,09 Kč bez DPH. Zadáva-
cí dokumentaci si vyzvedlo 41 ucha-
zečů, nabídku předložilo 12 ucha-
zečů. Nejnižší nabídku předložila 
a dodavatelem se stala společnost 
COLAS CZ, a.s. -tz-

Henčov bude mít novou 
kanalizaci a čističku

POKLEPÁNÍM na odpadní rouru byla ofi ciálně zahájena výstavba nové kanali-
zace a čistírny odpadních vod v Henčově. Foto: archiv MMJ

 Festival OČIMA GENERA CÍ  za-
vítá do Jihlavy poprvé v sobotu 7. 
května  a svým programem odstar-
tuje štafetu  celorepublikového me-
zigeneračního  festivalu, který putu-
je v průběhu roku po jednotlivých 
krajích. 

Návštěvníci akce i umělečtí aktéři 
z řad dětí, mládeže i seniorů spolu 
komunikují prostřednictvím umění, 
které jedni připravili pro ty druhé. 
Slavnostní zahájení proběhne v 10 
hodin, a tím bude odstartován celo-
denní program v prostorách radnice. 

V rámci vernisáže vystoupí dětí ze 
Základní umělecké školy v Jihlavě. 
Výtvarné i literární ztvárnění téma-
tu  „Souznění“ poskytly děti, mládež 
a senioři Kraje Vysočina. Od 14. ho-
diny proběhne za účasti herců Ho-

ráckého divadla Jihlava autorské čte-
ní příběhů, které napsal sám život. 
Tvůrci těchto literárních děl jsou 
různého věku - od 13 do 96 let.

V 16 hodin vyvrcholí aktivity celo-
denní tvůrčí výtvarné dílny, v rámci 
které se mohou v průběhu celého 
dne připojit návštěvníci svou tvor-
bou ke společnému projektu ARTo-
vé mezigenerační dílny.

Závěr programu v 17 hodin tzv. 
„Čaj o páté... Babičko, dědečku, 
pojďme si spolu povídat“, je neje-
nom mezigenerační setkáním u čaje, 
ale jsou to hlavně osobní vzpomínky 
starší generace, které má možnost 
je takto předat nejen svým dětem a 
vnukům. Jako host vystoupí Zdeněk 
Dryšl - herec Horáckého divadla. 
 -tz-

Festival Očima generací  

ÚSPĚŠNÝ JARMARK. Poprvé v režii magistrátu se na Masarykově náměstí ode-
hrál farmářský jarmark. Akci přálo počasí, ale především zájem veřejnosti, která 
dala najevo svoji přízeň, někteří prodejci balili vyprodané stránky už po poledni. 
Nejen na místě, ale třeba i na sociálních sítích návštěvníci ocenili pestrý sortiment 
a doprovodný program. Jarmark se doplňoval s programem Dne Země. Další jar-
mark bude květinový, proběhne 13. května. -tz-

První jarmark v režii magistrátu

Den Země dokázal překvapit

HROŠÍK? Třeba morče bez srsti přejmenované majitelkou na hrošíka, bylo k vi-
dění v bohatém programu letošního Dne Země (20. dubna), který radnice oslavi-
la na Masarykově náměstí. Přítulné neokoukané zvířátko bylo předváděno jako 
příklad domácího mazlíčka pro alergiky. Den Země samozřejmě nabízel ještě 
mnohem víc a přitáhl stovky lidí. Odehrál se ve spojení s farmářským trhem. -tz-

Akce zastupitelek v zoo
Na slavnostním otevření expozice „Údolí včel“ v Zoologické zahradě Jih-
lava, která se bude konat v pátek 20. 5. 2016 v  15 hodin v areálu zoo, se 
kromě vedení radnice budou podílet i jihlavské zastupitelky. Ve své další 
akci Dámského zastupitelského klubu napříč politickými stranami se ten-
tokrát i s dětmi zúčastní nejen slavnostního zahájení, ale zároveň si pro-
hlédnou zoo v doprovodu průvodce. -tz-

První májovou sobotu 7. května  se 
na jihlavském Masarykově náměstí 
odehraje scéna, jakou už město hod-
ně dlouho nepamatuje, pokud tedy 
vůbec.

 Horácké folklorní soubory Pramí-
nek a Vysočan z Jihlavy, Kalamajka 
z Havlíčkova Brodu a Studánka ze 
Žďáru nad Sázavou tu odpoledne 
budou za doprovodu muziky společ-
ně tančit a zaplétat přitom májku. 

V doprovodném programu dále vy-
stoupí se svým představením soubor 

Okřešánek z Okříšek a také zahra-
niční host, Folklorná skupina Prasli-
ca ze slovenských Kozárovců. 

Veřejná generálka zaplétání máje 
proběhne už v 11 hodin dopoledne. 
Hlavní program Zaplétání máje se 
uskuteční v 15 hodin na Masaryko-
vě náměstí pod májí, ale již od 13.30 
vystoupí soubor Okřešánek a v 17 
hodin vystoupí zahraniční host, FS 
Praslica z Kozárovců. 

Večer bude hrát jen tak k poslechu 
i tanci cimbálová muzika složená z 
účastníků akce. -tz-

Premiéra: Zaplétání máje

Jarní sezona běžeckých závodů na 
Vysočině odstartovala 26. 3. 2016 
nočním běžeckým závodem v Jihlavě 
u lávky za Kaufl andem. Na start dru-
hého ročníku závodu AXIS NOČNÍ 
DESÍTKY se postavilo více jak devět 

desítek dětí a přes 300 dospělých zá-
vodníků ve všech kategoriích. Start 
prvního závodu dětí odstartoval 
přesně v 19.00, kdy se role startéra 
zkušeně zhostil primátor města. 

 -tz-

Axis noční desítka
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INTERNET

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

50 Mbit/s

25 Mbit/s

8 Mbit/s

4 Mbit/s

50
25
8
4

391 Kč
Cena s DPH/měsíc

250 Kč
Cena s DPH/měsíc

199 Kč 
Cena s DPH/měsíc

129 Kč
Cena s DPH/měsíc

PŘIPOJENÍ - VYSOKORYCHLOSTNÍ BEZDRÁTOVÉ

Pro informace a objednávku volejte 567 579 111

DOPORUČUJE
PRO BEZPEČNÝ
INTERNET

Jsme držiteli certifi kátu:

INTERNETOVÁ 
TELEVIZE
II. GENERACE!

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

w
w

w
.m

-s
o

ft
.c

z/
tv

www.m-soft.cz

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

pustit pořad od začátku

pozastavit pořad

přeskakovat reklamy

videorekordér 
– nahrát až 40 hodin pořadů

sledovat předchozí pořady 
až 30 hodin zpětně

Provozovatelem televizní služby je

+TV 8 Kč

+TV 39 Kč

pokročilé 
 funkce
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 Stránku připravil -lm-

VÝSTAVA KE DNI AUTISMU. V souvislosti se Dnem autismuse v prostorách his-
torické radnice konala výstava výtvarných prací, které vytvořily děti s poruchou 
autistického spektra. Byly zde zastoupeny práce dětí od předškolního věku až po 
adolescenty. V závěru výstavy bylo oceněno 20 dětí, které nominovali zástupci ma-
gistrátu města a pracovníci Speciálně pedagogického centra. Nominovaným předal 
dárky primátor města Rudolf Chloupek a radní Kraje Vysočina Martin Hyský. 

DEN UČITELŮ NA RADNICI. Jihlavská radnice si připomněla Den učitelů. Pri-
mátor Rudolf Chloupek a náměstci primátora Milan Kolář a Jaromír Kalina pře-
dali ocenění bezmála čtyřem desítkám pedagogům i nepedagogickým pracovníkům 
z jihlavských škol. Oceněné vybrali ředitelé jednotlivých škol. Oslavu Dne učitelů v 
jihlavské radnici doprovodil kulturní program, vystoupilo trio Infl agranti. 

DEN ZDRAVÍ. Změřit tlak, hladinu krevního cukru, cholesterolu či množství tuku 
v těle si mohli nechat návštěvníci tradičního Dne zdraví, který proběhl za účasti 
Zdravého města Jihlavy v Nemocnici Jihlava. Zástupkyně Zdravého města Jihla-
va propagovaly Síť nekuřáckých restaurací, rozdaly mnoho brožurek propagujících 
jihlavské naučné stezky Hornickou, Hudebních osobností Jihlavy, Pivovarskou a 
Jihlavské pevnosti a propagovaly osvětové akce ke zdravému životnímu stylu, které 
v průběhu roku pořádají. 

NOC S ANDERSENEM V ZOO. V Zoo Jihlava proběhla  „Noc s Andersenem“. 
Této akce se zúčastnilo celkem 30 dětí. Ty měly zcela jedinečnou možnost prohléd-
nout si zoo po setmění a blízce se seznámit s jejími nočními a často tajemnými oby-
vateli.  Po prohlídce se celá skupina odebrala zpět do centra PodpoVRCH  na au-
torské čtení cestovatele a dobrodruha Martina Šíla. Dále se děti dozvěděly i spoustu 
zajímavostí o různých zvířatech, která si nakonec mohly pohladit, nebo pochovat. 
Nakonec děti přespaly v zoo ve spacáku a ráno si ji prohlédly ještě jednou za světla.

PŘIPOMÍNKA EVŽENA PLOCKA. Náměstci primátora Jihlavy Milan Kolář 
(vpravo) a Jaroslav Vymazal  na Masarykově náměstí položili květiny k pamětní 
desce Evžena Plocka. Ten se 4. dubna 1969 zapálil nedaleko od tohoto místa na 
protest proti vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa a proti normaliza-
ci v režii totalitního komunistického režimu. Evžen Plocek pak 9. dubna zemřel. 

NOČNÍ LINKA N. Od 1. dubna jsou ujednoceny dříve nepřehledné noční trolejbu-
sové spoje do nové linky s označením N. První vůz vyjel na novou trasu 1. dubna 
krátce po půlnoci. Od začátku dubna jsou také upraveny jízdní řády trolejbusů a 
několika autobusových linek. Další změny se připravují na podzim, začnou jezdit 
například expresní spoje z velkých sídlišť do průmyslové zóny. Foto: Karel Trojan
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  Nová služba: TV2GO 

a Interaktivní televize 

  Plaťte jen za to, 
co opravdu sledujete – 
nová programová nabídka 

kabelové a interaktivní 

televize a TV2GO  

  Velký počet HD kanálů již  
v základní nabídce

  Cena již od 150 Kč/měsíc

 Opět zrychlujeme!

  Neustále rozšiřujeme 
pokrytí optickou sítí

  Stabilní, spolehlivé a rychlé 
připojení bez limitů

  Nepřetržitý dohled nad sítí

  Bezplatný pronájem 
zařízení

  Po čertech rychlý internet

až 200 Mb/s

.cz
po čertech rychlý internet, kabelová 
a interaktivní televize, TV2GO

Více o našich službách
na www.satt.cz

internet televize

info@satt.cz
Okružní 11

591 01 Ždár nad Sázavou +420 566 654 844

(Dokončení ze str. 7)
 Seženeme vaše výrobky i ve 

žďárských obchodech zaměře-
ných na zahradní techniku – a jak  
výrobky z PLASTIE poznáme?

Ano, zakoupíte je i jinde ve Žďá-
ře. Většina výrobků má samolep-
ku s logem a popisem výrobku. U 
jednodušších květináčů je logo na 
spodní části.

Kam nejdál prodáváte své výrobky 
– a liší se požadavky  zahraničních 
odběratelů od našich zvyklostí?

Dodáváme do nejrůznějších zemí 
světa, je jich asi 25. Jako perlič-
ku bych uvedla Trinidad a Tobago, 
kam odešel letos první kontejner. 
Ale dodáváme i do Japonska, USA, 
Kanady, Saúdské Arábie a většiny 
evropských zemí.  (PI Pla-5-L)

PLASTIA zve na Zahrádkářský...

Přijďte nás navštívit do nového ná-
bytkového studia na náměstí Repub-
liky ve Žďáru nad Sázavou (v místě 
dřívější prodejny Anke). 

Nabízíme moderní sedací soupra-
vy, postele z rostlého dřeva nebo 
jeho imitace, pěnové i pružinové 
zdravotní matrace prvotřídní kvality, 
lůžkoviny a další zboží.

Veškerý sortiment odebíráme od čes-
kých výrobců s dlouholetou tradicí. 

Jsme schopni a ochotni poskytnout 
vám kompletní služby včetně dopra-
vy a montáže. Po dohodě s klientem 
je možné vystěhovat dosluhující ná-
bytek a vyměnit jej za u nás nově 
zakoupený.

Rádi vám poradíme a doporučíme 
zboží podle vašich přání a potřeb. 
Naším hlavním cílem je dosáhnout 
nejvyšší spokojenosti a pohodlí 
zákazníků.  (PIao-5L)

Alfa Omega, nově otevřené
nábytkové studio na náměstí

Malé lžičky na čaj a kávu časem 
zhnědnou, zejména v záhybech 
a v místě vzorku rukojetí.  Pokud 
nemáme myčku, která lžičky vyčistí 
do vysokého lesku, nezbývá než zku-

sit  babičkovské metody. 
První způsob dobře funguje i  na 

připečený hrnec. Můžeme tak vyře-
šit obojí najednou. 

(Pokračování na str. 9)

Jak vyčistit zahnědlé 
kávové lžičky a příbory



STRANA 9 Politické strany NJR – KVĚTEN 2016

Volič chce vědět, jak hlasují zastupitelé.
Veřejné, nebo tajné hlasování?

Otázka pro zástupce po-
litických klubů městského 
zastupitelstva:

Jednací řád zastupitelstva říká:
Hlasování je zpravidla veřejné... 
Na návrh člena zastupitelstva města se 

může hlasovat tajně...  
O personálních záležitostech (např. při 

volbách, odvoláních, vyslovení důvěry či 
nedůvěry, jmenováních) se hlasuje veřejně 
nebo tajně podle toho, pro který z těchto 
způsobů hlasování se vysloví nadpolovič-
ní většina všech členů zastupitelstva.

Pro voliče je důležité vědět, jak hlaso-
val jím volený zastupitel. 

V jakých případech byste navrhovali 
tajnou volbu? -lm-

KSČM
Při personálních volbách preferu-

ji vždy tajné hlasování. Do roku 2010 
jednací řád zastupitelstva stanovoval, 
že návrh zastupitele na tajné hlasování 
v personálních otázkách byl přijat bez 
další rozpravy. 

Současný jednací řád Městského za-
stupitelstva s možností tajné i veřej-
né volby v personálních otázkách byl 
schválen na ustavujícím zastupitelstvu 
v roce 2010. Důvodem podle mého 
názoru byla nedůvěra tehdejší koalice 
ve své zastupitele, zda by při tajných 
volbách podpořili navržené vedení 
města a  radu města. Takto se hlaso-
valo i na ustavujícím zastupitelstvu v 
roce 2014.  

Nemusím snad zdůrazňovat, že s ná-
vrhem takto upraveného jednacího 
řádu zastupitelé za KSČM nesouhla-
sili.    

Pavel Šlechtický, 
zastupitel za KSČM

ČSSD
Jsou zastupitelé, kteří preferují všech-

na hlasování veřejná, neboť se nebojí 

obhájit svůj, třeba menšinový, názor. U 
běžných hlasování na zastupitelstvu to 
je samozřejmě nutností ať z organizač-
ních důvodů nebo i transparentnosti 
jednání zastupitele vůči veřejnosti při 
plnění volebních slibů. Pokud se jedná 
o volby do orgánů obce, jednoznačně 
se hlásím k volbě tajné. Samotné ko-
munální volby jsou tajné a toto je jen 
jejich pokračování. Nikdy jsem ne-
zažil, že by se strany v předvolebním 
boji dopředu jakkoliv zavazovaly k 
nějakým koalicím. Proto argument, že 
veřejné hlasování v personálních otáz-
kách dává voličům možnost sledovat 
své volené zastupitele jak plní své sliby, 
považuji za nesprávný. Ostatně jakýko-
liv mandát vzniklý tajnou volbou má 
pro mne mnohem větší hodnotu než 
ten z volby veřejné.

Vratislav Výborný,
náměstek primátora

TOP 09
O personálních otázkách se hlasuje 

zpravidla tajně. Stejně tak tomu bylo 
v minulosti i v Jihlavě, až dokud tajné 
hlasování nezačalo překážet některým 
politikům, kteří si nebyli jisti svou pod-
porou.  Primární způsob hlasování tak 
účelově změnili na veřejný. V součas-
nosti jsme opět svědky účelových snah 
o změnu způsobu hlasování, neboť se 
zdá, že někteří členové radniční koali-
ce by rádi hlasovali pro odvolání svých 
kolegů, ale nemají dostatek odvahy to 
udělat veřejně. 

Od Hnutí ANO, které se snaží pro-
sadit tajné hlasování, a tak i rozlože-
ní Rady města, bychom však nejdří-
ve rádi slyšeli nějaký konkrétní plán. 
TOP 09 nechce být součástí paláco-
vých převratů bez jasné vize pozděj-
šího uspořádání. Pokud někdo říká 
„rozložme Radu města“, rádi bychom 
slyšeli i to, jak si její složení představuje 
do budoucna. 

Navíc za situace, kdy byli členové 
Rady města do svých funkcí jmeno-
vání veřejným hlasováním, bychom 

považovali za férové vůči občanům, 
aby byli také stejně veřejně odvolává-
ni. Případný návrat k tajné formě hla-
sování pro personální otázky si osobně 
dokáži představit až pro následující 
funkční období.

Kryštof Kothbauer,
předseda MO Jihlava

KDU-ČSL
Pouze v personálních záležitostech. 

Ostatně podle jednacího řádu zastupi-
telstva musí někdo navrhnout a zastu-
pitelé návrh schválit, nebo zamítnout. 
I to je indicie pro voliče. 

Jaromír Kalina,
náměstek primátora

    

ANO
Podle našeho názoru by primární 

hlasování o personálních otázkách 
mělo být tajné – aniž by bylo nutné o 
tom hlasovat. Důvod je zřejmý: 

Veřejný (kdysi nazývaný i manifes-
tační) způsob hlasování o personálních 
záležitostech není možné považovat 
za demokratický, jelikož vede k mož-
ným sankcím a osobním persekucím 
hlasujících v případě dodržování me-
zistranických dohod a vnitrostranic-

kých nařízení. V případě vyhrocených 
osobních útoků pak může tato situace 
vést až k ostrakizaci konkrétních zastu-
pitelů, kteří pak mohou získat veřejný 
punc zrádců, aniž by byla veřejnost 
dostatečně obeznámena s důvody, kte-
ré je k takovému hlasování vedly.  

Současný stav v Jihlavě mylně nutí 
zastupitele, kteří jsou součástí „koa-
lic“, dát přednost „koalici“ před sli-
bem občanům města, svým svědo-
mím a před Zákonem o obcích, a to 
i v případě kdy je zřejmé, že se jed-
ná o osoby ne zcela vhodné pro vy-
konávání funkce, o které se hlasuje. 

Pokud nám je známo, všechny de-
mokratické strany mají svoje inter-
ní volby tajné, nikoliv veřejné. To 
samé platí o parlamentních či o ko-
munálních volbách. Není tudíž žád-
ný racionální důvod k tomu, aby se 
na úrovni města hlasovalo jinak. 

Jana Mayerová,
zastupitelka města

Máte otázku pro městské zastu-
pitele, politické kluby nebo vedení 
města? Pošlete ji na adresu redakce 
njr.redakce@centrum.cz. Pamatuj-
te ale na to, že  vycházíme jako mě-
síčník, tedy otázky posílejte nejlé-
pe první týden v měsíci.

 Redakce NJR.

Služby města Jihlavy otevřely tržni-
ci pro veřejnost, ukončení provozu 
bude až po Památce zesnulých  dne 
4. listopadu.

Prodejní místa na tržnici jsou v po-
době pultů, kterých je na náměstí 
umístěných 14 kusů. Trhovci mohou 
prodávat zemědělské produkty, kvě-
tiny, potraviny, řemeslné a rukoděl-
né výrobky. Denní pronájem na trž-
nici je stanoven na 200 korun.

 Zájem trhovců o prodejní mís-
ta bude určitě jako každý rok úzce 
souviset s aktuálním počasím. Pro-
dávaný sortiment se většinou týká 
hospodářských přebytků. Jedná se 
zejména o ovoce, zeleninu a sazeni-
ce. Tento prodej převažuje zvláště v 
jarním období. 

„Například v minulém roce trhovci 
již zkraje jara od rána prodávali sa-
zenice salátu, paprik, okurek a dal-
ších produktů. Pevně věříme, že tento 

trend bude pokračovat i letos. Zázemí 
tržnice tvoří určený prostor, který ne-
bude oplocen a na noc ho nelze zamy-
kat. K dispozici mají trhovci bezplatně 
veřejné WC. Na místě je také mobilní 
umývárna pro prodávající, která bude 
zároveň sloužit i pro nakupující, takže 
je možnost si třeba opláchnout zakou-
pené zboží,“ řekl mluvčí SMJ Martin 
Málek.

Dalším zázemím je dřevěný stá-
nek správce tržnice. Ten bude ří-
dit prodej, vybírat poplatky a kon-
trolovat oprávnění i podmínky 
prodeje. Dále je tržnice vybavena 
kontrolní váhou na převážení kou-
peného zboží. Na tržnici se také 
umístí kontejner na komunální 
odpad, papír, plasty a bio odpad. 
Trhovci mají vyhrazené místa pro 
svoje auta na ulici Mrštíkova (par-
kovišti za Snahou). -lm-

Zahájení provozu tržnice
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Jaké jsou nejvýraznější trendy 
v oblasti bydlení a rekonstrukcí?
Čím dál větší důraz je kladen na ener-
getickou úspornost. Lidé se zajímají, 
jak ušetřit peníze za energie díky kva-
litním izolacím či alternativním zdro-
jům energie jako jsou tepelná čerpa-
dla nebo solární panely. Jde zároveň 
o úpravy, které šetří životní prostředí, 
takže je lze výhodně financovat kom-
binací dotačních programů a  našeho 
EKOprogramu, se kterým klienti zís-
kávají nejvýhodnější úrokovou sazbu 
a úvěrovou smlouvu zdarma.

Co podle vás ještě zvyšuje pohodlí 
a na co by se nemělo zapomínat?
I v oblasti bydlení se ke slovu dostáva-
jí chytré technologie. Umožňují pro-
pojit ovládání světla, tepla či zabezpe-
čení do jednoho systému, což přináší 
výrazně větší komfort. Chystáte-li se 
na  rekonstrukci, určitě by měla být 

koncepčně promyšlená. Jedině tak 
do svého bydlení zakomponujete mo-
derní technologie a  design tak, aby 
vyhovovaly všem členům domácnosti 
a jejich věku. Chybu neuděláte, pokud 
se nejprve poradíte s bytovým archi-
tektem. To platí nejen pro rodinné 
domy, ale i  pro byty, kde je důležité 
celkové využití prostoru.

Kde je možné se s aktuálními tren-
dy i  praktickými otázkami sezná-
mit?
Raiffeisen stavební spořitelna k  vám 
přijíždí s  unikátním kamionem pl-
ným moderního bydlení, ve  kterém 
ukážeme chytré spotřebiče, designové 
a úsporné nápady a technologie i rady 
ohledně financování.
Kamion najdete nadcházející čtvr-
tek a  pátek od  12 hodin u  OBI 
v  Jihlavě. Více informací hledejte 
na www.rsts.cz.

Moderní bydlení:
Trendem je úspora a komfort

Chcete bydlet moderně? Chystáte se rekon-
struovat a přemýšlíte, jak začít? Na praktické 
otázky jsme se zeptali Michala Geiera, 
oblastního ředitele Raiffeisen stavební 
spořitelny. Ta vám nejnovější trendy přiveze 
již příští týden ve speciálním kamionu plném 
moderního bydlení. 

 800 11 22 11 WWW.RSTS.CZ

Raiffeisen stavební spořitelna si vyhrazuje právo měnit parametry akce a akci kdykoliv ukončit.

JIHLAVA
U OBI
12. 5. (12–18 HOD.)
13. 5. (12–18 HOD.)



 místo konání: Masarykovo náměstí v Jihlavě 

 2. 5. 2016 

  stavění májky 

 7. 5. 2016 

 od 11.00 Den růžových vín  |  pořadatel Fabes s.r.o. 
 13.30 folklorní soubor Okřešánek z Okříšek
 15.00 Zaplétání májky  |  účinkují soubory Pramínek 

Jihlava, Studánka Žďár nad Sázavou, Kalamajka 
Havlíčkův Brod, Vysočan Jihlava a muzika složená 
z muzik jednotlivých souborů

 17.00 folklorní skupina Praslica ze slovenských Kozárovců
od 19.00 hraní a zpívání k poslechu i tanci – cimbálová muzika 

složená z účastníků akce  |  pořadatel statutární 
město Jihlava

 13. 5. 2016 

 od 8.00  Jarní květinový jarmark
10.00, 12.00 a 14.00 
  vystoupení spolku emeritních umělců pražských 

FIAKR – písničky staropražské, české lidové, 
ale i Osvobozené divadlo a Semafor

11.00, 13.00 a 15.00
  kejklířsko-žonglérské vystoupení Vojty Vrtka z Doudleb
 16.00 folklorní vystoupení Pramínek a Šípek Jihlava, HSPT 

Vysočan Jihlava, FS Dřeváček Jihlava u májky  
|  pořadatel statutární město Jihlava

 16. 5. 2016 

  kácení májky

 27. 5. 2016 

17.00–22.00  Muzejní a galerijní noc  |  pořadatel Muzeum 
Jihlava a OGV Jihlava.

 22.00 Noc na Karlštejně  |  promítání fi lmu v horní části 
náměstí  |  pořadatel statutární město Jihlava

#KV tEN$ na nÁM stí

 www.jihlava.cz  
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Posláním je pomoc a podpora 
potřebným. „Oblastní charita Jihla-
va je profesionální organizace, která 
poskytuje pomoc a podporu potřeb-
ným lidem a jejich okolí. Pracovníci 
i dobrovolníci kladou důraz na lid-
skou důstojnost a duchovní hodno-
tu každého člověka. Usilují o změ-
nu postojů lidí vedoucí ke zvyšování 
společenské soudržnosti.“ 

Tak zní poslání této organizace, 
která je jednou z deseti oblastních 
Charit brněnské diecéze a jednou 
ze tří set Charit, které sdružuje 
Charita Česká republika.

Diecézní charita Brno - Oblast-
ní charita Jihlava je církevně práv-
nická osoba, jejímž zřizovatelem je 
biskup brněnský. Je tedy součástí 
katolické církve.

„Naše organizace vznikla 13. srp-
na 1992 jako dobrovolná aktivita 
lidí, kteří chtěli pomáhat bližnímu 
v nouzi. To vše bez ohledu na věk, 
pohlaví, politické smýšlení, rodinné 
uspořádání, zdravotní stav, sexuál-
ní orientaci, sociální a ekonomickou 
situaci a postavení, jejich příslušnost 
k etnické nebo národnostní menšině, 
víře, náboženství a kultuře,“ před-
stavuje Charitu Michal Novotný, 
ředitel organizace. 

Sociální i zdravotní služby 
nejen v Jihlavě

„Postupem času se naše organiza-
ce profesionalizovala a rozrůstala o 
další projekty, které měly naplňovat 
poslání organizace - službu milosrdné 
lásky lidem v nějakém ohrožení nebo 
nouzi,“ uvedl Novotný. 

Hlavní činností je tedy poskytová-
ní sociálních a zdravotních služeb 
těm osobám, které z důvodu svého 
věku, částečné ztráty soběstačnos-
ti a zhoršeného zdravotního stavu 
nejsou již samy schopny zajišťovat 
plně své životní potřeby nebo jsou 
z různých důvodů ohroženy sociál-
ním vyloučením. 

V současné době sahá území, kde 
jsou uskutečňovány služby Oblast-
ní charity Jihlava, od Jihlavska až 
po Telčsko a Dačicko. „Nepůsobíme 
tedy jen v Jihlavě a okolí. Naše působ-
nost sahá téměř k hranicím s Rakous-
kem,“ vysvětlil dále Novotný.

Komu konkrétně Charita 
pomáhá?

Zde přinášíme výčet služeb, které 
Oblastní charita Jihlava poskytuje:

- nemocným a nevyléčitelně 
nemocným na sklonku života - 
Charitní ošetřovatelská služba Jih-
lava, Bárka – Charitní domácí hos-
picová péče Jihlava

- seniorům a zdravotně znevýhod-
něným - Charitní pečovatelská služ-
ba (Luka nad Jihlavou, Kostelec, 

Telč, Nová Říše, Kamenice), Den-
ní stacionář Pohodář Luka nad Jih-
lavou

- osobám s mentálním a tělesným 
postižením - Adapta Jihlava a Osob-
ní asistence Dačice

- dětem a mládeži - Nízkoprahové 
kluby (Vrakbar Jihlava, Erko Jihla-
va, ZASTÁVka Telč, Maják Luka n. 
Jihlavou)

- rodinám s dětmi - Klubíčko Jih-
lava

- lidem se závislostí - Centrum U 
Větrníku a Následná péče Jihlava

- lidem ze sociálně vyloučených 
lokalit - Terénní programy SOVY

- preventivní programy pro školní 
děti - Centrum primární prevence 
Vrakbar Jihlava, Pohádková školič-
ka

- další - Domovinka Dačice - šat-
ník, Sběr šatstva, Dobrovolnické 
centrum

Nová služba může pomoci 
i lidem z Jihlavy

Mezi zcela nové služby Oblast-
ní charity Jihlava patří Denní sta-
cionář Pohodář v Lukách nad Jih-
lavou. Denní stacionář Pohodář je 
zařízení pro seniory a zdravotně 
postižené. Mohou je využít lidé 
z Luk a okolí, ale i lidé z Jihlavy. 
„Například lidé z Březinek by moh-
li služeb využít, Luka mají relativně 
blízko a doprava není problém. Pra-
covníci stacionáře totiž své uživatele 

sváží autem,“ uvedl M. Novotný.
V rámci služby je poskytována 

pomoc při zvládání běžných úko-
nů péče o vlastní osobu, pomoc při 
osobní hygieně, poskytnutí stra-
vy, aktivizační činnosti jako ruč-
ní práce, besedy, rehabilitační cvi-
čení, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, sociál-
ně terapeutické činnosti a pomoc 
při uplatňování práv. Služba sídlí 
v bezbariérovém přízemí zrekon-
struované budovy bývalé sýpky 
v Lukách nad Jihlavou. K dispo-
zici je například i bazén. Zájem-
ci se mohou obrátit na vedou-
cí služby T. Chlupáčkovou – tel. 
734 172 277.

Potřebných je více
„Naše služby pomáhají širokému 

spektru potřebných lidí. Vnímáme 
však, že jsou zde stále ještě lidé, kterým 
se pomoci nedostává – kteří z pomysl-
ného síta vypadávají. Naším přáním 
je, aby i tito lidé měli šanci na lepší, 
důstojnější život. Toho bychom rádi 
dosáhli novou strategií, jež má za cíl 
vyhledat ty nejpotřebnější a nabíd-
nout jim adekvátní pomoc. Je to běh na 
dlouhou trať, ale věříme, že s pomocí 
všech našich podporovatelů, dárců a li-
dí dobré vůle, kteří se již nyní zapojují 
například do Tříkrálové sbírky, se naše 
snahy naplní,“ řekl závěrem Michal 
Novotný.

Více informací na www.jihlava.cha-
rita.cz. -tz- 

Představujeme

Oblastní charita Jihlava pomáhá
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Jarní
květinový 
jarmark
13. 5. 2016
od 8.00 do 17.00 hodin
na Masarykově náměstí v Jihlavě

Srdečně Vás zveme na další jarmark
v novém kabátě! 

Nabídka: sazenice květin a zeleniny, 
stromky, keře, zahrádkářské potřeby.
Velký výběr občerstvení.

Statutární město Jihlava pořádá

prodeje výběrovým řízením for-
mou dražby dne 25. 5. 2016 s uzá-
věrkou žádostí dne 

23. 5. 2016 (v 17.00 hod.)

 Prodat volné bytové jednotky:
č. 1185/4 v domě Matky Boží 3, 5, 7 

v Jihlavě, ve 4. NP bytové sekce Matky 
Boží 3 v Jihlavě, 4+1, 141,50 m2, ener-
getická náročnost budovy dle PENB 
budovy: G, 394 kWh/(m2/rok), mini-
mální kupní cena 1.381.800 Kč

č. 671/3 v domě Znojemská 13 
v Jihlavě, 2. NP, 3+1, 121,70 m2, 
energetická náročnost dle PENB: 
E, 367 kWh/(m2/rok), minimální 
kupní cena 1.453.600 Kč 

č. 619/6 v domě Lazebnická 19 
v Jihlavě, 1+1, v mezipatře 2. a 3. 
NP, 36,10 m2, společné WC, ener-
getická náročnost dle PENB: G, 
453 kWh/(m2/rok), minimální 
kupní cena 673.600 Kč

č. 1433/17 v domě Chlumova 11 
v Jihlavě, 1+1, 3. NP, 31,30 m2, spo-
lečné WC, energetická náročnost 
dle PENB: G, 607 kWh/(m2/rok), 
minimální kupní cena 413.600 Kč

č. 197/6 v domě Třebízského 22 
v Jihlavě, 1+1, 2. NP, 34,80 m2, WC 
mimo byt, energetická náročnost 
dle PENB: G, 514 kWh/(m2/rok), 
minimální kupní cena 513.600 Kč

č. 394/7 v domě Mlýnská 34 
v Jihlavě, 1+1, 2. NP, 31,70 m2, spo-
lečné WC, energetická náročnost 
dle PENB: G, 784 kWh/(m2/rok), 
minimální kupní cena 563.600 Kč

č. 5060/2 v 1. NP domu Sokolov-
ská 141a v Jihlavě, 1+1, 30,50 m2, 
energetická náročnost dle PENB: 
F, 745 kWh/(m2/rok), minimální 
kupní cena 453.600 Kč

č. 1571/1 v domě tř. Legionářů 
5, 2+1, 1. PP, 44,10 m2, energetická 
náročnost dle PENB: F, 608 kWh/
(m2/rok), minimální kupní cena 
593.600 Kč

bytové jednotky v domě Husova 
33 v Jihlavě:

- č. 1284/5 ve 3. NP, 1+0, 38,90 
m2, WC mimo byt, minimální kupní 
cena 491.800 Kč

- č. 1284/7 ve 3. NP, 2+kk, 70,60 
m2, WC mimo byt, minimální kupní 
cena 781.800 Kč

č. 1932/2 v domě Žižkova 8 v Jih-
lavě, 2+1, 1. NP, 61,90 m2, WC 
mimo byt, energetická náročnost dle 
PENB: E, 359 kWh/(m2/rok), mini-
mální kupní cena 683.600 Kč

 Prodat nemovité věci v k.ú. Jih-
lava:

pozemky p.č. 119 – zastavěná 
plocha a nádvoří, jehož součástí 

je budova č.p. 82 v Jih-
lavě, ul. U Mincov-
ny or.č. 6 a p.č. 120 
– zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož sou-
částí je budova č.p. 83 
v Jihlavě, ul. U Min-
covny or.č. 8, býv. 
sídlo Okresní vojen-
ské správy, energetická 
náročnost dle PENB: 
F, 256 kWh/(m2/rok), 
minimální kupní cena 
9.010.890 Kč

 Pronajmout nebyto-
vé prostory v domech:

Matky Boží 31 v Jih-
lavě, 1. NP, 12,27 m2, 
minimální nájemné po 
slevě 12.626 Kč/rok

Komenského 36 
v Jihlavě, 1. NP, 19 
m2, býv. tabák, min. 
nájemné po slevě 
30.000 Kč/rok

Statutární město 
Jihlava si vyhrazuje právo změnit 
či doplnit tento záměr, příp. od něj 
odstoupit. 

 -tz-

Bližší informace lze zís-
kat na www.jihlava.cz či na tel. 
567 167 278, 567 167 281, příp. na 
Majetkovém odboru Magistrátu 
města Jihlavy, Hluboká 8, Jihlava. 

Statutární město Jihlava, Masarykovo 
nám. 1, Jihlava zveřejňuje záměry 
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Fórum Zdravého města
a MA21! Desatero problémů města Jihlavy.

Už víme, jaké jsou… ale… souhlasíte s nimi?

Pokud budete mít zájem podílet se na dalším rozvoji města, 
být informováni a zváni na projednávání problémů ve městě, 
uveďte zde, prosím, své kontaktní údaje. 

jméno a příjmení: 

bydliště: 

e-mail: 

Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou anketní lístek, který obsahuje problémy formulované na 

Fóru Zdravého města a místní Agendy 21, konaném dne 13. 4. 2016. Nezúčastnili jste se tohoto setkání? 

Nevadí, zajímá nás i Váš názor! Prosíme Vás, abyste označili max. 2 problémy, které považujete za nej-

aktuálnější, a jejichž řešení by podle Vašeho názoru mělo být upřednostněno. Při zvolení více problémů 

bude lístek neplatný!

ZDRAVÝ KRAJ

Revitalizace náměstí (zeleň, vodní prvky + parky) 

Revitalizace rybníků pro koupání  

Zachování zeleně na náměstí (stabilní a mobilní)  

Motivační akce – kompost, tašky na separovaný 

odpad    

Vypořádat se s Priorem na náměstí  

Revitalizace Šacberku a jeho okolí (rozhledna)

Oprava amfi teátru a jeho oživení 

Oživení parků prvky pro volnočasové aktivity  

Posílení terénních sociálních služeb 

Podpora vzniku kamenného hospicu 

Nevychovaní rodiče = nevychované děti 

Násilná inkluze – potřeba nenásilné formy 

a individuálního přístupu  

Regulace reklamy a vystaveného zboží 

u obchodů v městské památkové rezervaci 

Řešení odpadu podnikatelů 

Řešení křižovatky u ONO, TERNO 

Záchytná parkoviště pro pracující v Jihlavě 

a napojení na MHD

Problém, který zde není uveden: 

Problémy nejsou řazeny dle důležitosti – tu jim dáte Vy svým hlasem!  |  TERMÍN odevzdání dotazníku je do 

31. května 2016.  |  Dotazník můžete odevzdat na následujících sběrných místech, kde jsou také k dispozici 

samotné dotazníky: Budovy Magistrátu města Jihlavy: Městská informační centra v ul. Hluboká a na Masaryko-

vě náměstí, Turistická informační centra na Masarykově náměstí a na Bráně Matky Boží v ul. Věžní, odbor do-

pravy – Tyršova 18, odbor sociálních věcí – Vrchlického 16, Obecní živnostenský úřad – Třebízského 16, odbor 

správy realit – Čajkovského 5  |  Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina, Chlumova 3  |  Dotazník můžete 

zaslat poštou na adresu: Magistrát města Jihlavy, Projekt Zdravé město a místní Agenda 21, Masarykovo nám. 

97/1, 586 01 Jihlava  |  Anketa je uveřejněna i k přímému vyplnění a odeslání na adrese www.jihlava.cz.  |  

S výsledkem budete seznámeni prostřednictvím Novin jihlavské radnice a webových stránek města Jihlavy 

bezprostředně po projednání výstupů radou či zastupitelstvem.  |  Děkujeme Vám za zájem o naše město a za 

Váš čas.  |  Informace: Ing. Soňa Krátká, tel. 567 167 125, sona.kratka@jihlava-city.cz

Problémy, které vyplynuly z veřejné diskuse s Vámi, občany města Jihlavy:

— v rámci akce Světlo pro AIDS
— pondělí 14:00–18:00
— sanitka R-R u City parku Jihlava 
 (zadní vstup z ulice U Dlouhé stěny)
— b zplatné, bez objednání, anonymní, výsledky do 20 minut
— testování pořádá sdružení ROZKOŠ bez RIZIKA
— cílem je prevence HIV a dalších pohlavně přenosných infekcí

e-mail: vysočina@rozkosbezrizika.cz, tel.: 777 180 209, www.rozkosbezrizika.cz

  bezplatné
testování
      na HIV
      infekci!

23. května 2016

 Cesta za čistým vzduchem 

 Světový den bez tabáku 

 31. 5. 2016 
 

 

 www.jihlava.cz/zdravemesto 

 Brána Matky Boží 8.30–17.00 

8.30–15.00 měření zanesení plic CO, 
měření tlaku, % tělesného tuku, BMI  
|  Kouření cigaret a jeho následky 
– diskuse s odborníky SZÚ.  |  
Balonek pro děti po zdolání „Brány“!

 Vyhlídková věž kostela 

 sv. Jakuba 10.00–17.00 

Vstup na vyhlídkovou věž kostela sv. Jakuba
a na Bránu Matky Boží zdarma! 
Přijďte a podpořte zdravý život bez kouření! 

pořádá Zdravé město Jihlava
informace: Ing. Soňa Krátká, tel.: 567 167 125
e-mail: KOORDINATORMA21@jihlava-city.cz
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Stavíme, bydlíme...
STRANA 19

 Jaro je tady a s přicházejícím jarem 
kutily čím dál tím víc svrbí dlaně. Zub 
času i letošní zima se citelně podepsa-
ly na letitých dřevěných oknech, která 
nedoléhají, rámy jsou oprýskané a sta-
ré kování už také dosloužilo. Zkrátka a 
dobře, když nefandíte plasťákům, ne-
zbývá než se pustit do opravy. 

 Problémy s dřevěnými okny nasta-
nou po mnohaleté nedostatečné údrž-
bě, jejímž důsledkem je zničené těsně-
ní, opotřebované kování a vydrolený 
tmel u skel, což v souhrnu představuje 
výrazné  snížení tepelně a zvukově izo-
lačních vlastností oken. Jednoduše ře-
čeno, při dešti okny zatéká a v zimě jimi 
nepříjemně táhne.

 Jestliže máte mezi zdí a rámem okna 
vydrolenou omítku, pak můžete vznik-
lou spáru snadno sami opravit montáž-
ní pěnou. V zimním období to lze pou-
ze z místnosti, venkovní část nechte až 
na jaro. 

 Pokud zrovna nejste majiteli nových 
oken s izolačními dvojskly, pak může-
te starší typy oken vylepšit takzvaným 
profi lovým těsněním. To se instaluje 
mezi rám a křídlo okna. Na jedno kří-
dlo okna, které má plochu přibližně je-
den metr čtvereční, vyjde toto těsnění 
asi na 50 korun. 

 Další způsob, jak zabránit úniku tepla 
přes starší typy oken, představuje vý-
měna jednoduchého skla za nové dvoj-
sklo. Tady je však nutné okno vysadit, 

vyměnit sklo a pak opět zasadit zpátky. 
 Již přestavba oken z jednoduchého 

zasklení na dvojité izolační sklo snižuje 
energetické ztráty o přibližně padesát 
procent a „izolační sklo pro tepelnou 
ochranu“ uspoří ještě dalších čtyřicet 
procent navíc.

 Před nátěrem je potřeba staré rámy 
obrousit hrubým brusným papírem, 
pomocí kterého se odstraní starÉ nátě-
ry a nečistoty ze dřeva, a následně po-
užít jemný brusný papír na jemné vy-
broušení povrchu. 

 Po vybroušení je třeba očistit povrch 
od vzniklého jemného prachu. Staré 
nátěry a mastné skvrny můžete odstra-
nit také opalováním pomocí opalovací 
pistole nebo odstraňovače nátěrů. Ne-
rovnosti povrchu se tmelí tmelem (ne 
však ředitelným vodou, ale syntetic-
kým - pro lepší přilnavost). 

 Pro nátěr oken se používají zásadně 
syntetické produkty na alkydové bázi, 
protože mají dobrou přilnavost i na sta-
ré olejové nátěry. Na renovaci starých 
nátěrů se nedoporučuje používat laky 
ředitelné vodou, protože se nedokáží 
navázat na starý nátěr, což způsobuje 
odlupování nátěru a tvorbu bublin na 
povrchu. 

 Ochranný nátěr se obvykle skládá z 
impregnačního základu, který dřevo 
chrání před škůdci, a vrchní lazury, kte-
rá ho chrání před UV zářením, vlhkostí  
a dalšími povětrnostními vlivy. K tomu 

jsou vhodné i laky ředitelné vodou ur-
čené k použití v exteriéru. Po prvním 
nátěru lze další nátěr aplikovat až po 
důkladném zaschnutí.

 Pokud byly původní okna či dveře 
natřeny jen průsvitným lakem, pak je 
možné po přípravě podkladu použít la-
zurovací lak.

  Když není možné okna opravit a ob-
novit jejich funkčnost, například pokud 
je dřevo napadené hnilobou, je rozum-
ným řešením jejich výměna, na níž by-
chom neměli šetřit. 

 Levná dřevěná okna totiž bývají vy-
robena z nekvalitních druhů dřeva a 
pouze jedné dřevěné vrstvy. O poznání 
kvalitnější jsou Eurookna s několika-
vrstevným dřevěným rámem. Ať se roz-
hodneme jakkoliv důležitý je výběr do-
davatelské fi rmy.  Jak tedy postupovat?

 • Doporučujeme navštívit několik 
obchodníků a s nimi konzultovat váš 
záměr. V každém zastoupení fi rmy do-
držujte stejný postup - pokládejte stej-
né otázky. Jen tak budete mít možnost 
porovnat parametry nabízených oken a 
kvalitu služeb.

 • Nechte se poučit o současných plat-
ných normách oken. Vyžádejte si certi-
fi kát kvality, který potvrzuje, že dodá-
vaná okna normy splňují. Nespoléhejte 
na údaje v prospektech, které nemusí 
být vždy přesné či pravdivé.

 • Přesně specifi kujte požadované 

parametry oken - tepelněizolační vlast-
nosti rámu, skla, typ kování, možnost 
montáže žaluzií. Na tomto základě žá-
dejte o vypracování cenové kalkulace.

 • Ověřte si, zda je v cenové kalkula-
ci zahrnuto vše co požadujete. Stává se, 
že fi rma ve snaze kalkulaci co nejvíce 
snížit, některé položky nebo úkony ne-
uvede. Při vlastní montáži se může vý-
sledná cena o neuvedené položky ne-
příjemně navýšit.

 • Neobracejte se na fi rmy, které mají 
v nabídce „nejlepší a nejlevnější“okna z 
dovozu, i když je jejich nabídka jakkoli 
zajímavá. Nejlevnější nemusí znamenat 
nejlepší. 

 • Vyžádejte si reference fi rem o je-
jich zakázkách, a pokud máte možnost, 
ověřte si je. Zvažte úroveň fi rmy, způ-
sob komunikace, odbornost, vstřícnost 
a důležitý je i záruční a pozáruční ser-
vis.

 • Ze zákona má zákazník sice nárok 
na dvouletou záruční dobu, ale seriózní 
fi rma poskytuje až pětiletou garanci.

 • Informujte se o tom, zda jsou okna 
zhotovena z dostatečně silných profi lů. 
Tenké profi ly mají horší mechanické 
vlastnosti a vada se může projevit až po 
delší době.

 • Uvědomte si, že investujete na ně-
kolik desítek let dopředu. Vždy je lepší 
volit kvalitu i za cenu vyšší ceny. -lm-

Jaro na Vysočině – čas údržby oken
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 Pohotovostní režim na elektrospo-
třebičích, označovaný jako stand-by 
provoz, je jako malý, ale vytrvalý zlo-
děj, který odsává vaše korunky tak, 
že to ani netušíte. 

Je sice pohodlné jej používat, stojí 
ale i tisíce korun ročně. Dejte si na 
něj pozor.

 Stand-by neboli pohotovostní 
režim je tu hlavně pro naše pohod-
lí. Počítač nebo televize se tak znovu 
probudí k životu pouhým stlačením 
jednoho tlačítka. 

Režim stand-by je k dispozici 
téměř na všech spotřebičích. Tis-
kárna, dvd přehrávač nebo hifi  věž 
vám tak sice ušetří tři kroky nebo tři 
minuty, zadarmo ale nejsou. 

 U starších spotřebičů dokáže 
režim stand-by spotřebovat až polo-
viční množství energie, která je tře-
ba k jejich plnému využití. Jsou sice 
úplně potichu a nenápadní, ale ener-
gii berou někdy skutečně ve velkém. 
Zamyslete se proto nad tím, jest-
li skutečně potřebujete tento režim 
využívat.

 Režim stand-by často poznáte 
podle svícení malé diody, která tak 
jasně ukazuje, že energii skutečně 
spotřebovává. 

Všechny spotřebiče na dálkové 
ovládání proto fungují ve stand-by 

režimu, díky tomu jsou vždy připra-
veny se znovu spustit.

 Chcete-li ušetřit, vypínejte spotře-
biče nejen ovladačem, ale úplně je 
odpojte od přísunu elektrické ener-
gie. 

Některé spotřebiče takové tlačít-
ko dokonce mají, většinou ze zadu. 
Ne všechny ale touto vymožeností 
disponují, vhodné jsou proto i pro-
dlužky s více zásuvkami a vypína-
čem. 

 Úplně odpojovat spotřebiče od 
elektrické energie někdy bohužel 
není možné, například když máte 
nastavené nahrávání. 

Na noc nebo na čas, kdy jedete 
pryč, to ale udělat můžete. A jedná se 
pouze o zvyk, o jeden pohyb navíc, 
který ročně ušetří nemalé částky.

 Kolik můžete ušetřit?
 Staré nabíječky mobilních telefo-

nů stojí ročně zhruba 50 korun, těch 
se nemusíte bát. 

Video a dvd přehrávače už stojí 
kolem pětistovky, některé monito-
ry nebo televize přijdou až na 1300 
ročně, počítač i na víc. 

Zkuste se doma porozhlédnout a 
schválně si spotřebiče spočítat. Kou-
pě jednoho prodlužkového kabelu se 
vám vrátí téměř okamžitě.  -lm- 

Pozor na vytrvalého zloděje
elektřiny - stand-by

STAVÍME, OPRAVUJEME,
REKONSTRUUJEME, ZATEPLUJEME 

A OPRAVUJEME FASÁDY,
 MONTUJEME, VYRÁBÍME Z KOVU, 

OBRÁBÍME, PROJEKTUJEME

tel.: +420 777 941 000

www.ekosbrtnice.cz

BO
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T

STAVEBNICTVÍ
PROJEKCE
ZÁMEČNICTVÍE K O S

STROJNÍ OMÍTKY
MODERNÍ A RYCHLÁ TECHNOLOGIE 

PRO VAŠI STAVBU

e

r

+420 777 941 000
+420 777 588 773

www.omitkystrojne.cz



 STRANA 21 Stavíme, bydlíme... NJR - KVĚTEN 2016

Pracovat u počítače v horku není 
nic příjemného. Okno otevřít nelze, 
protože bychom vpustili do místnos-
ti ještě více tepla, ale my se necítíme 
dobře. Jsme unavení, výkon se snižu-
je. Řešením je klimatizace, díky níž si 
můžeme nastavit správnou teplotu a 
příjemnou vlhkost vzduchu po celé 
léto.

Kdo si vzpomněl na výrazně hor-
ké dny loňského července a srpna, 
možná právě uvažuje o nákupu kli-
matizační jednotky. Ta jednoznačně 
vytvoří komfortní prostředí, některé 
kromě požadovaného chladu a odvo-
du vlhkosti umí i topit (na jaře a na 
podzim s nimi lze přitápět). 

Podle vlastních potřeb se rozhod-
neme, jaký typ jednotky vybereme. 
Možnosti jsou dvě:

kompaktní jednotka (mobilní, 
okenní) nebo

tzv. split jednotky (dělené, podle 
umístění nástěnné, podstropní, kaze-
tové, mezistropní atd.). -lm-

Kvalitní klimatizaci 
využijeme celý rok

Nová prodejna, větší výběr!Nová prodejna, větší výběr!Nová prodejna, větší výběr!

j0
5
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E K O S +420 777 925 408
www.ekosbrtnice .cz

KONTEJNEROVÁ DOPRAVA
Rozvoz písku, šterku, uhlí, práce s hydraulickým ramenem, pronájem kontejneru, likvidace suti 
a odpadu, převoz stavebních strojů, dovoz stavebních materiálů ze stavebnin (nosnost 6 tun)

 
 
 

www.provident.cz844 198 198
volejte zdarma

Rychlá
půjčka
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Celokožená sedačka značky ANTHE za 48 500 Kč

Celokožená sedačka značky ANETH za 51 900 Kč

GALLPRO
Brněnská 2365/49
591 01 Žďár nad Sázavou

E-mail: gallpro@gallpro.cz
Telefon: +420 566 620 381

Otevírací doba
Po–Pá: 10:00–18:00
So: 9:00–12:00

nábytek pro moderní bydlení
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Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky a Ministerstvem životního prostředí.

 www.sfzp.cz 

 www.mzp.cz 

 www.dopravajihlavy.cz 

 www.cdv.cz 

Pohyb je život. 
Život
je krásný!

Pohyb v jakékoliv podobě stimuluje produkci 

„hormonů štěstí“. V MHD zase potkáte mnoho 

různých lidí – vždy vám to něco přinese. 
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Stadion – Jawetta – 
Pařez – Pionýr – 
Jawa – CZ …atd,

 v původním 
nálezovém stavu: 

koroze, nekompletní, 
popřípadě pouze

 díly k těmto 
motocyklům.

Děkuji za nabídku.
Tel: 775 623 723

Koupím moto 
československé 

výroby:

S vámi od A do Z

vedoucí týmu

 603 156 444
vaclav.micka@iallianz.cz

Komplexní 

 

j05-MPd

Akce platí od 2. 5. 2016.
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  Music Festival    18. 5.–7. 7. 2016  

  Mahler Jihlava  

www.mahler2000.cz

 18. května 2016 

19.00 Kostel Povýšení sv. Kříže  |  Jihlava
  ZAHAJOVACÍ KONCERT 

 G. Mahler – Symfonie č. 1, P. I. Čajkovskij – Romeo a Julie

 Moravská fi lharmonie Olomouc, Patrick Gallois – dirigent 

 23. května 2016 

19.00 Velká gotická síň Radnice  |  Jihlava 
  Hudba italského baroka 

 P. A. Locatelli, A. Corelli, A. Vivaldi 

 Barocco sempre giovane, Josef Krečmer – umělecký vedoucí 

 25. května 2016 

19.00 Kostel sv. Jakuba  |  Jihlava 
  Duchovní hudba pro smíšený sbor a varhany 

 Pěvecké sdružení Campanula Jihlava, Petr Sobotka varhany,
 Pavel Jirák – sbormistr 

 30. května 2016 

19.00 Kostel Povýšení sv. Kříže  |  Jihlava
  Carolus IV. – Rex et Imperator   Hudba doby Karla IV. 

Hana Blažíková – zpěv, gotická harfa, Schola Gregoriana 

Pragensis, David Eben – umělecký vedoucí 

 2. června 2016 

19.00 DKO  |  Jihlava 
 L. van Beethoven – Smyčcový kvartet č. 7 F dur op. 59/1

A. Dvořák – Klavírní kvintet č. 2 A dur op. 81

 Dover Quartet, David Mareček – klavír
 ve spolupráci s festivalem Concentus Moraviae

 9. června 2016 

19.00 Velká gotická síň Radnice  |  Jihlava 
  Corno di caccia – „Horna lesní a vznešená“ 

 W. A. Mozart, J. K. Vaňhal, L. Koželuh, V. Pichl, P. Vranický 

 Trio La Musica (Marta Korduljak – fl étna, Zuzana Rzounková 

– lesní roh, Daniela Valtová – klavír)

 13. června 2016 

19.00 DIOD  |  Jihlava 
  Milan Svoboda Hommage aux Beatles 

 10 úprav písní Beatles pro klavír a smyčcové kvarteto a tvorba Milana 
Svobody  |  Milan Svoboda – klavír, Gamavilla Quartet Olomouc 

  Radek Krampl – vibrafon, Tomáš Reindl – perkuse 

 16. června 2016 

19.00 Kostel sv. Mikuláše  |  Humpolec
  Schmücke dich, o liebe Seele 

 Johann Sebastian Bach, Max Reger  |  Pavel Svoboda – varhany
 festivalový autobus odjíždí v 18.00 od hotelu Gustav Mahler

 20. června 2016 

19.00 Sál hotelu Gustav Mahler  |  Jihlava
  Shakespeare FOREVER – stále inspirativní 

 Pěvecké mládí a studenti Jihlavského gymnázia 

 B. Smetana, A. Dvořák, G. Puccini, W. A. Mozart, 

G. Verdi, G.Rossini  |   Tereza Hořejšová – soprán, Lukáš Bařák 

– baryton, Eliška Gattringerová – soprán, Václav Cikánek 

– tenor, Ladislava Vondráčková – klavír

 22. června 2016 

19.00 Kostel sv. Kříže  |  Jihlava
  Současníci Mahler a Strauss 

 R. Strauss – Koncert pro hoboj, G. Mahler – Symfonie č. 5, 
 G. Hoff mann  –  Im Morgenrot – Symfonie nr. 1

 Martin Daněk – hoboj, Jihočeská komorní fi lharmonie, 
Hansjörg Albrecht – dirigent

 6. července 2016 

19.00 Park Gustava Mahlera  |  Velká gotická síň Radnice  |  Jihlava 
  Vídeň–Jihlava–Krakov 

 Franz Schubert – Tod und das Mädchen 
(úprava Gustav Mahler)

 Krzysztof Penderecki – Sinfonietta – „Leaves from an 

unwritten diary“  |  Sinfonietta Krakow, Jurek Dybal – dirigent 

 17. října 2016 

18.00 DIOD  |  Jihlava 
  EPILOG FESTIVALU 

 Český orloj / Cesta Poutníka – scénická hudební koláž ze 

skladeb Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů a veršů Karla 

Šiktance  |  Magdalena Múčková – cimbál, zpěv, Martin Jakubíček 

– harmonium, Hana Košíková – tanec, Ladislava Košíková 
– choreografi e, Tomáš Pilař – režie

z doprovodného programu: 
 od 18. května 2016   
Dům Gustava Mahlera  |  Jihlava 

Výstava Patnáct let festivalu Hudba tisíců 

Debata s prof. V. Bělohradským  – Umělec v pavučinách své doby 

Filmové dokumenty o českých skladatelích 

 28. května 2016    
14.00  |  Kaliště u Humpolce

Evropan Gustav Mahler 

Setkání mládežnických dechových hudeb

Změna programu vyhrazena. 

 předprodej vstupenek: 

Turistické informační centrum, Masarykovo náměstí 2, 
Jihlava, tel.: 567 167 158-9, e-mail: tic@jihlava-city.cz

 on-line:    www.ticketon.cz

pořádá Občanské sdružení Mahler 2000 – společnost Gustava Mahlera ve spolupráci s:
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Q ranch v Bezděkově u Třešti se 
za 12 let své existence stal oblíbe-
ným místem nejenom pro fi remní 
akce, výuku jízdy na koni, ale také pro 
vycházky na amerických koních po 
krásné přírodě Vysočiny. 

Málokdo ale ví, že již třetí rok trvá 
spolupráce Q ranče a Centra hipo-
rehabilitace Mirákl, o.p.s., které zde již 
třetím rokem pořádá intenzivní hipo-
rehabilitační pobyty pro rodiny s han-
dicapovanými dětmi. 

Společnost se věnuje provozu hipo-
terapie v Holubicích u Prahy a navíc je 
to jediné akreditované zařízení v Čes-
ké republice ke školení certifi kovaných 
fyzioterapeutů pro Hipoterapii u dět-
ské mozkové obrny. 

Q RA NCH bude mít první certifi -
kovanou hiporehabilitační fyziote-
rapeutku na Vysočině!

V týdnu od 15. - 22. 4. zde proběhl 
další intenzivní program pro klienty z 
Ostravy. Program takovéhoto pobytu 
je zaměřený na maximální rozvoj fyzic-

kých dovedností postižených dětí. 
Denní program sestává z dopolední 

a odpolední hipotearpie, canisterapie, 
fyzioterapie, muzikoterapie a výtvar-
ného programu s prvky arteterapie. 
Zlepšení fyzických schopností dětí je 
pobyt od pobytu znatelnější.  

Tento pobytový týden je spojen i 
s praktickou výukou pro absolventy 
teoretické části pololetního kurzu. Za 
Vysočinu se ho účastní fyzioterapeut-

ka Mgr Petra 
Lustigová. 

Pokud tedy 
přemýšlíte o 
hiporehabili-
taci pro Vaše 
dítě, brzy 
najdete na Q 
RA NČI jedi-
nou akredi-
tovanou fyzi-
oterapeutku 
pro hiporeha-
bilitaci na 
Vysočině.   
 (PI-j05-qrD)

Hiporehabilitace na Q RA NČI
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Jihlavské dny
– Heimattage 2016
24.–26. ervna 
prprprogogograraamm:m: vernisáž výstavy nna jijijij hlhlhlhh avava skééé radnnd ici, 
prprezezeenee tacece knihy estní ob aana é éé JiJiJihlh avava y aa nástit n d jin 
sasamommomoomm sssppspráráááávyvyvyvyy m sstata, , JiJ hlhllavavavsks ýýý hahahavív sskýýký ppr vovod d 
(2(2(2(2(24.4.4.4.4. aaaaa 22225.5555.5.. 666666.).).).).).),,,, emesllnýný jjararmamamamarrk,k, bbbohatata ý ý kulturníní 
prprp ogogramm na nnnámámám stí a uuu kkosostetelílíkakaa ssv.v. JJana a a KK tititetelele, ,
Pouu  ke svsvv... JáJánununu ((((26222 . 6.))
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Klikněte si do mapy, kdy se bude uklízet ve vaší ulici

Plán blokového čištění místních komunikací na květen
NÁZEV KOMUNIKACE DATUM DEN BLOK

Jarní 2.5.2016 pondělí 12b

Letní 2.5.2016 pondělí 12b

Přední 2.5.2016 pondělí 12b

Buková 2.5.2016 pondělí 12b

S. K. Neumanna 2.5.2016 pondělí 12b

Sluneční 2.5.2016 pondělí 12b

Spojovací 2.5.2016 pondělí 12b

Ve Vilách 2.5.2016 pondělí 12b

Nové sady 2.5.2016 pondělí 12b

Zimní 2.5.2016 pondělí 12b

U Studně 2.5.2016 pondělí 12b

Stříbrná 2.5.2016 pondělí 12b

Kainarova (od Vrchlického po Ortenovu) 3.5.2016 úterý 12c

Ortenova 3.5.2016 úterý 12c

Vlasty Javořické 3.5.2016 úterý 12c

Poláčkova 3.5.2016 úterý 12c

Na Dolech (řadové domky) 3.5.2016 úterý 12c

F. X. Šaldy 3.5.2016 úterý 12c

Hellerův rybník (chodník) 3.5.2016 úterý 12c

Poláčkova (chodníky) 3.5.2016 úterý 12c

Vnitroblok F. X. Šaldy 3.5.2016 úterý 12c

F. X. Šaldy (chodníky) 3.5.2016 úterý 12c

Halasova 3.5.2016 úterý 12c

Hellerova 4.5.2016 středa 13a

Tomáškova 4.5.2016 středa 13a

Jiráskova - garáže u I/38 4.5.2016 středa 13a

Dykova 4.5.2016 středa 13a

Rejchova 4.5.2016 středa 13a

Dusíkova 4.5.2016 středa 13a

Na Dolech (chodník, lávka) 4.5.2016 středa 13a

Jiráskova (chodníky od E. Rošického po ul. Na Dolech) 4.5.2016 středa 13a

Kainarova (od Ortenovy po Vančurovu) 4.5.2016 středa 13a

Kainarova 4.5.2016 středa 13a

Halasova (točna) 4.5.2016 středa 13a

Halasova 4.5.2016 středa 13a

cyklostezka Na Dolech 4.5.2016 středa 13a

chodník S.K.Neumanna (PENNY) 4.5.2016 středa 13a

chodník S.K.Neumanna 4.5.2016 středa 13a

V zátiší 5.5.2016 čtvrtek 13b

Vančurova 5.5.2016 čtvrtek 13b

Pod Školou 5.5.2016 čtvrtek 13b

Olbrachtova 5.5.2016 čtvrtek 13b

Strojírenská 5.5.2016 čtvrtek 13b

Červené domky 5.5.2016 čtvrtek 13b

U Boroviny 5.5.2016 čtvrtek 13b

Kainarova (od S. K. Neumanna po Vančurovu) 5.5.2016 čtvrtek 13b

S. K. Neumanna  po Kainarovu 5.5.2016 čtvrtek 13b

Propojka od Olbrachtovi po Ortenovu 5.5.2016 čtvrtek 13b

chodník od Vlasty Javořické po Kainarovu 5.5.2016 čtvrtek 13b

Vančurova (chodníky) 5.5.2016 čtvrtek 13b

Kainarova (chodníky) 5.5.2016 čtvrtek 13b

NÁZEV KOMUNIKACE DATUM DEN BLOK

chodník S.K.Neumanna od ul. Hlasova po Kainarovu 5.5.2016 čtvrtek 13b

chodník Kainarova-Olbrachtova 5.5.2016 čtvrtek 13b

chodník S.K.Neumanna 8-8 5.5.2016 čtvrtek 13b

chodník S.K.Neumanna 5-6 5.5.2016 čtvrtek 13b

chodník S.K.Neumanna 3-4 5.5.2016 čtvrtek 13b

chodník S.K.Neumanna 1-2 5.5.2016 čtvrtek 13b

Horní 6.5.2016 pátek 13c

Zelená 6.5.2016 pátek 13c

Sadová 6.5.2016 pátek 13c

Okrajová 6.5.2016 pátek 13c

Za lesem 6.5.2016 pátek 13c

Jabloňová 6.5.2016 pátek 13c

Květnová 6.5.2016 pátek 13c

Prostřední 6.5.2016 pátek 13c

Nad Splavem 6.5.2016 pátek 13c

Kpt. Nálepky 6.5.2016 pátek 13c

Romana Havelky (od Humplecké po Hybráleckou) 6.5.2016 pátek 13c

Nad Splavem (chodník lesem) 6.5.2016 pátek 13c

Humplecká (točna MHD) 6.5.2016 pátek 13c

Pod Školou - R. Havelky (chodník) 6.5.2016 pátek 13c

Romana Havelky (cyklostezka) 6.5.2016 pátek 13c

Humpolecká (chodníky) 6.5.2016 pátek 13c

J. V. Prchala 6.5.2016 pátek 13c

Šlezingerova 6.5.2016 pátek 13c

Romana Havelky (chodníky) 6.5.2016 pátek 13c

spojka Nad Splavem a Hybrálecká 6.5.2016 pátek 13c

spojka Horní - R.Havelky 6.5.2016 pátek 13c

R.Havelky chodník 6.5.2016 pátek 13c

Fügnerova 9.5.2016 pondělí 14a

Strmá 9.5.2016 pondělí 14a

Rovná 9.5.2016 pondělí 14a

Peckova 9.5.2016 pondělí 14a

Resslova 9.5.2016 pondělí 14a

Halounova 9.5.2016 pondělí 14a

Kosárkova (střed) 9.5.2016 pondělí 14a

Václavkova 9.5.2016 pondělí 14a

Jaroslava Haška 9.5.2016 pondělí 14a

Pod Rozhlednou 9.5.2016 pondělí 14a

Pod Rozhlednou - k I/38 9.5.2016 pondělí 14a

Smrčenská - u krematoria 9.5.2016 pondělí 14a

Fügnerova (sídliště) 9.5.2016 pondělí 14a

Královský vršek (chodník pravá část) 9.5.2016 pondělí 14a

Kosárkova 9.5.2016 pondělí 14a

Jiřího z Poděbrad 10.5.2016 úterý 14b

Jánská 10.5.2016 úterý 14b

U Hraničníku 10.5.2016 úterý 14b

Pod Jánským kopečkem 10.5.2016 úterý 14b

Krátká 10.5.2016 úterý 14b

Pod Jánským kopečkem (cyklostezka) 10.5.2016 úterý 14b

Nad Přejezdem 10.5.2016 úterý 14b

Pokračování na str. 31

Chcete vědět, kdy ve vaší ulici proběhne jarní 
blokové čistění? Stačí si kliknout do mapy na webu 
města Jihlavy a informaci okamžitě dostanete. 

Blokové čistění probíhá v Jihlavě od 28. března 
do 31. května 2015, čistit se bude zhruba 320 

km chodníků a silnic včetně téměř 3,5 tisíce 
kanalizačních vpustí. Čistění zajišťuje městská 
společnost Služby města Jihlavy, která k tomuto 
účelu prostřednictvím Úřadu práce přijme tři 
desítky brigádníků. Za úklid radnice zaplatí asi 

8,5 mil. Kč.  I letos budou s patřičným předstihem 
před začátkem čistění označovány ulice, pokud 
řidiči zapomenou svoje vozidla v den úklidu na 
označených ulicích, budou muset počítat s tím, že 
překážející vozidlo bude odtaženo. -tz-



NÁZEV KOMUNIKACE DATUM DEN BLOK

chodník od Jánské po Havlíčkovu 10.5.2016 úterý 14b

Královský vršek-kotelna 10.5.2016 úterý 14b

Královský vršek (chodník) 10.5.2016 úterý 14b

Královský vršek (chodníky pravá část) 10.5.2016 úterý 14b

Královský vršek (chodníky levá část) 10.5.2016 úterý 14b

Královský vršek (sídliště) 10.5.2016 úterý 14b

Kosárkova (část na K.V.) 10.5.2016 úterý 14b

Královský vršek chodník 10.5.2016 úterý 14b

Pávovská 11.5.2016 středa 14c

Pošumavská 11.5.2016 středa 14c

Pávov 11.5.2016 středa 14c

Červený Kříž 11.5.2016 středa 14c

Antonínův Důl 11.5.2016 středa 14c

Pávov (průmyslová zóna) 11.5.2016 středa 14c

Školní 11.5.2016 středa 14c

Sokolovská 12.5.2016 čtvrtek 14d

Luční 12.5.2016 čtvrtek 14d

Lomená 12.5.2016 čtvrtek 14d

U Rybníka 12.5.2016 čtvrtek 14d

Heroltická 12.5.2016 čtvrtek 14d

U Hlavního nádraží 2-11 12.5.2016 čtvrtek 14d

Hruškovy Dvory (chodníky, sídliště) 12.5.2016 čtvrtek 14d

Na Hranici (z Heroltické) 12.5.2016 čtvrtek 14d

Hruškovy Dvory (cyklostezka) 12.5.2016 čtvrtek 14d

U Hlavního nádraží 3 12.5.2016 čtvrtek 14d

Sokolovská 128-132 12.5.2016 čtvrtek 14d

Pávovská 12.5.2016 čtvrtek 14d

5.května (připojení) 13.5.2016 pátek 15a

Nová 13.5.2016 pátek 15a

Široká 13.5.2016 pátek 15a

Příční 13.5.2016 pátek 15a

Máchova 13.5.2016 pátek 15a

Zrzavého 13.5.2016 pátek 15a

Sládkova 13.5.2016 pátek 15a

Mánesova 13.5.2016 pátek 15a

8. března 13.5.2016 pátek 15a

5. května 13.5.2016 pátek 15a

Stamicova 13.5.2016 pátek 15a

Šafaříkova 13.5.2016 pátek 15a

Slavíčkova 13.5.2016 pátek 15a

Na Růžku 13.5.2016 pátek 15a

Jungmannova 13.5.2016 pátek 15a

Špálova 13.5.2016 pátek 15a

chodník od 8. května po Máchovu 13.5.2016 pátek 15a

Slavíčkova (sídliště) 13.5.2016 pátek 15a

Riegrova 16.5.2016 pondělí 15b

Zborná-páteřní 16.5.2016 pondělí 15b

Kollárova (sídiště) 16.5.2016 pondělí 15b

Riegrova (chodníky) 16.5.2016 pondělí 15b

U Cihelny 16.5.2016 pondělí 15b

U Skály 17.5.2016 úterý 15c

Havlíčkova (od hlav. nádr. po Polenskou) 17.5.2016 úterý 15c

Alšova 17.5.2016 úterý 15c

Na Vyhlídce 17.5.2016 úterý 15c

V Zahrádkách 17.5.2016 úterý 15c

Údolní 17.5.2016 úterý 15c

Alšova (chodníky) 17.5.2016 úterý 15c

spojka Havlíčkova-Polenská 17.5.2016 úterý 15c

NÁZEV KOMUNIKACE DATUM DEN BLOK

Havlíčkova od Okružní po Polenskou 17.5.2016 úterý 15c

Havlíčkova (chodníky po Okružní) 17.5.2016 úterý 15c

Havlíčkova (chodníky po Okružní) 17.5.2016 úterý 15c

II/352 H.Dvory-Heroltice 18.5.2016 středa 16c

Popice 18.5.2016 středa 16c

Vysoká 18.5.2016 středa 16c

cyklostezka Jihlava - Pístov 18.5.2016 středa 16c

Polenská 18.5.2016 středa 16c

Hruškové Dvory (Agrostav) 18.5.2016 středa 16c

Pístov-chodník 18.5.2016 středa 16c

Pístov 18.5.2016 středa 16c

Pístov 18.5.2016 středa 16c

Pístov 18.5.2016 středa 16c

Lesní (Helenín) 19.5.2016 čtvrtek 16b

Hálkova (Helenín) 19.5.2016 čtvrtek 16b

Kmochova (Helenín) 19.5.2016 čtvrtek 16b

Šrámkova (Helenín) 19.5.2016 čtvrtek 16b

Osvobození (Helenín) 19.5.2016 čtvrtek 16b

Zas.MHD 19.5.2016 čtvrtek 16b

sjezd 19.5.2016 čtvrtek 16b

Helenín - spojka na M. Beranov 19.5.2016 čtvrtek 16b

Hůlová (Helenín) 19.5.2016 čtvrtek 16b

Arbesova (Helenín) 19.5.2016 čtvrtek 16b

Na Člunku 19.5.2016 čtvrtek 16b

Hauptova (Helenín) 19.5.2016 čtvrtek 16b

Brněnská (od hlavní po Starou cestu) 19.5.2016 čtvrtek 16b

Tkalcovská (Helenín) 19.5.2016 čtvrtek 16b

Soukenická (Helenín) 19.5.2016 čtvrtek 16b

Vlnařská 19.5.2016 čtvrtek 16b

Stará cesta 19.5.2016 čtvrtek 16b

Helenín zast.MHD 19.5.2016 čtvrtek 16b

Hosov 20.5.2016 pátek 16a

Henčov 20.5.2016 pátek 16a

Heroltice 20.5.2016 pátek 16a

Lesní správa 20.5.2016 pátek 16a

Hosov 20.5.2016 pátek 16a

Helenínská k ČOV 23.5.2016 pondělí 16a

Helenínská (kolem ČOV) 23.5.2016 pondělí 16a

Průmyslová a průmyslová zóna 23.5.2016 pondělí 16a

Pávovská (napojení na I/38) 23.5.2016 pondělí 16a
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Plán blokového čištění místních komunikací na květen
Pokračování ze str. 30

V zoo se narodila nyala

DALŠÍM skvělým odchovem v jihlavské zoo se tentokrát mohou pochlubit an-
tilopy nyaly nížinné v expozici Afr ická savana. „Mladá samička se narodila v 
odpoledních hodinách v pátek 18. března 2016. Má se čile k světu a již začíná 
vycházet do venkovního výběhu za zbytkem stáda,“ sdělila ředitelka zoo Eliška 
Kubíková. Foto: archiv MMJ
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O víkendu 21. a 22. května 2016 se v 
Jihlavě uskuteční už 6. ročník vytrva-
lostního závodu horských kol, Jihlav-
ská 24 MTB

V kategorii jednotlivců, dvojic, čtve-
řic a pěti až osmičlenných týmů se na 
Vysočině uskuteční závody na 12 a 
24 hodin. Slavnostní start je v pravé 
poledne v sobotu 21. května na Masa-
rykově náměstí v Jihlavě. 

Kemp tradičního jihlavského závo-
du se vrací na louku u areálu letního 
kina v lesoparku Heulos. K drobným 
úpravám dojde na trati, která měří 8 
kilometrů a jejíž celkové převýšení je 
100 metrů. „Pojede se znovu přes dětské 
hřiště, kde bude mostek, kolem retenční 
nádrže pod starý Brněnský most,“ popi-

suje ředitel závodu Jiří Holoubek.
Návštěvníci Jihlavské 24 MTB nebu-

dou ochuzení ani o tradiční minifes-
tival, který se uskuteční v pátek 20. 
května v letním kině na Heulose. Na 
něm vystoupí tři kapely, El´brkas (od 
18.30), Th e Tap Tap (20.15) a Keks 
(21.30). 

Pořadatelé navíc chystají návrat 
doprovodného dětského závodu, 
který odstartuje v sobotu 21. května 
ve 14 hodin, přímo v areálu na Heulo-
se.

Více informací, včetně možnosti při-
hlášek a zajištění ubytování, nalezne-
te na internetových stránkách závodu: 
jihlavska24mtb.cz.

 -lm- 

Jihlavská 24 MTB se vrací 
po roce do areálu na Heulose

V dubnu se na ledě Horáckého 
zimního stadionu odehrálo přátel-
ské hokejové utkání mezi týmy měs-
ta Jihlavy a Kraje Vysočina. Úvodní 
buly, na které se postavili primátor 
Jihlavy Rudolf Chloupek  a hejtman 
Jiří Běhounek, vhodila hokejová 
legenda Jiří Holík. Utkání skončilo 
remízou 6:6, přičemž většinu branek 
vstřelily ženy, které nastoupily za 

oba týmy. „Přátelské utkání by moh-
lo neformálně podpořit vzájemnou 
komunikaci mezi krajem a městem ve 
věci budoucnosti jihlavské hokejové 
arény. Komunikace mezi oběma úřady 
je dobrá už nyní, s nadsázkou jsme ale 
utkání dali pracovní název Prolomíme 
ledy,“ řekl už před zápasem iniciátor 
akce, jihlavský radní Vítězslav Sch-
rek.  -tz-

Utkání Jihlava vs. Vysočina 
skončilo nerozhodně

VEDENÍ Jihlavy a Kraje Vysočina a úředníci si zahráli proti sobě hokej. Na buly 
se postavili primátor Jihlavy Rudolf Chloupek (vpravo) a hejtman kraje František 
Běhounek, buly vhazoval Jiří Holík. Foto: archiv MMJ

Vysoká škola polytechnická Jihlava
pořádá den plný pohybových aktivit  
pro širokou veřejnost

Sportujme s VŠPJ aneb „Proč bychom se nepotili“
K výročí narození Zdeňka Šmída, autora knih se sportovní a pedagogickou 
tematikou (Proč bychom se nepotili,…), ke čtvrt století od dobytí Mount 
Everestu prvním Čechem, ke tři čtvrtě století od vydání Foglarova Zápisníku 
13 bobříků a v rámci Evropských Dnů Slunce.

Masarykovo náměstí (12:30 – 15:00) - fotbálek v jiném 
hávu (sportovní soutěže na nafukovacích hřištích),  
závod hlídek s plněním úkolů

Brána Matky Boží, hradby (13:00 – 15:00) - výstup na věž a slaňování  
z hradeb
Areál staré nemocnice (15:30 – 17:00) – turnaj v petanque, závody kolobě-
žek, lanové centrum, štafety,… 

Bazén SMJ - Evžena Rošického (17:00 – 18:00) – plavecká štafeta

Dále se můžete těšit na:
15:30 – 16:30 nabídka sportovního vyžití různého typu na různých  
místech Jihlavy
ukázky a instruktáž boulderingu (boulderingová stěna Znojemská ul.)
lekce spinningu (Gym Centrum Přední ul.) - rezervace online
lekce TRX (Top FIT Vrchlického ul.) - rezervace online
ukázky cvičení workoutu (workoutové hřiště u Kauflandu)
inline projížďka + ukázka správného brždění (cyklostezka u Kauflandu)

10:00 – 12:00 doprovodný program
turnaje středních škol na náměstí, stanoviště s jednoduchými pohybovými 
úkoly na cestě od autobusového nádraží k náměstí

Kdy:

Kde:

Úterý 17. 5. 2016

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, Jihlava, www.vspj.cz
Telefon: 567 141 111, e-mail: vspj@vspj.cz, Facebook: www.facebook.com/vsp.jihlava

Do konce letošního ročníku fot-
balové Synot ligy zbývají čtyři ko-
la a kolem jihlavského klubu pořád 
obchází sestupový strašák. Na příč-
ky, znamenající pád do 2. ligy, má FC 
Vysočina aktuálně náskok pěti bodů.

Z toho je jasně patrné, že Jihlava-
né budou o setrvání mezi elitou tvr-
dě bojovat až do posledního kola. 
„Pořád máme všechno ve svých rukách, 
což je dobře. Nemusíme se spoléhat na 
pomoc jiných celků. Kdybych ale řekl, že 
se nedívám na tabulku, lhal bych,“ řekl 
hlavní kouč Vysočiny Michal Hipp.

Jeho družina už teoreticky mohla 
mít klid. V zatím posledním utkání jí 
stačilo porazit doma pražské Bohe-
mians 1905. V tu chvíli by modrožlu-
tí odskočili Olomouc už osm bodů, 
a musel by se stát velký fotbalový 
zázrak, aby sestoupili. „Je pravda, že 
tím výsledkem (prohrou 1:2 pozn. red.) 
jsme se zbytečně dostali pod tlak. Ale 

nemůžeme si dovolit tesknit. Jsou před 
námi další důležité zápasy, na které se 
musíme co nejlépe připravit,“ dodal 
Hipp.

Hodně klíčové bude pro Jihlavu 
domácí utkání s posledním ostrav-
ským Baníkem. V něm musí bez-
podmínečně urvat plný bodový zisk. 
„Rozhodne vůle. Musíme jít nadoraz,“ 
poznamenal vysočinský středopolař 
Petr Hronek, autor čtyř jarních bra-
nek.  

Dubnové výsledky FC Vysočina: 
Plzeň – Jihlava 2:0, Jihlava – Teplice 
2:1, Liberec – Jihlava 2:0, Jihlava – 
Bohemians Praha 1905 1:2.

Další program Jihlavy - 29. dub-
na: Mladá Boleslav (doma – 18 hod.), 
6. května: Brno (venku), 11. května: 
Ostrava (doma – 18.15 hod.), 14. 
května: Sparta Praha (venku). -cio-  

Boj o záchranu pokračuje

Měsíc duben patřil hokejové baráži 
o postup do Extraligy. Jihlavští hoke-
jisté vedeni trenérskou dvojicí Petr 
Vlk a František Zeman se do pro-
línací soutěže dostali po dlouhých 
dvanácti letech. Na cestě za svým 
snem vyřadili v play off  ve čtvrtfi ná-
le Havířov 4:1 na zápasy a stejným 
poměrem vyřadili v semifi nále celek 
Ústí nad Labem. Cesta k vrcholu 
WSM-Ligy tak byla volná.

Soupeřem Dukly v baráži byly nej-
horší extraligové týmy Litvínova a 
Karlových Varů a druhý semifi nalis-
ta WSM-Ligy Slavia Praha. Trenéři 
Dukly nemohli v zápasech s Karlo-
vými Vary počítat s hráči, kteří byli v 
Jihlavě na hostování. Vše bylo podle 
dohody vedení obou klubů z již dří-
vějšího období.

V baráži všechny celky odehrály 
dvanáct utkání, čtyřikrát s každým 
týmem, vždy dvakrát na svém ledě a 
dvakrát na ledě soupeře. Dukla zača-
la v Karlových Varech a prohrála 6:3, 
kdy jí nevyšel začátek utkání. Násle-
dovalo domácí utkání s extraligo-
vým Litvínovem. V zápase chudém 
na góly nakonec Jihlava zvítězila 2:1 
až po samostatných nájezdech. 

V souboji s ligovou Slavií Pra-

ha Dukla v hlavním městě prohrála 
vysoko 5:0, i když výsledek přesně 
neodpovídal průběhu hry. Další bod 
do tabulky získal celek z Vysočiny 
v domácí odvetě se Slavií, kdy pro-
hrál 4:5 po samostatných nájezdech. 
Následovala první tříbodová výhra, 
kdy Dukla porazila na vlastním ledě 
Karlovy Vary 2:1.

První polovinu baráže zakonči-
li jihlavští hokejisté v Litvínově, kde 
prohráli 4:1. Také dvě následující 
utkání Dukla prohrála. V Karlových 
Varech po solidním výkonu 4:2 a 
následně doma po boji s Litvínovem 
těsně 2:1. Další dva zápasy bodova-
la proti Slavii Praha. Nejprve v Pra-
ze prohrála po samostatných nájez-
dech 3:2, v odvetě na domácím ledě 
potom vyhrála 4:1.

Před posledními dvěma zápasy 
Dukla již ztratila možnost postupu 
mezi republikovou elitu. Na domá-
cím ledě tak prohrála s Karlovými 
Vary 6:2 a vysokou porážku utrpěla 
na závěr baráže v Litvínově, kde pod-
lehla 8:2. Účast v Extralize v baráži 
uhájily celky Karlových Varů a Lit-
vínova, Slavia Praha a Dukla Jihlava i 
pro příští sezonu zůstaly prvoligové. 
 -vš-

Dukla i nadále prvoligová
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Výstavy

do 5. 5.  
Tadeáš Kotrba – OKOLO 

NOHY NIA
Galerie Půda, Joštova 27 

do 15. 5.  
JAN RA THSAM  - V TAKOVÉ 

KRÁSNÉ SPOLEČNOSTI II
Jihlavský výtvarník realistickou 

kresebnou technikou nejraději zob-
razuje hudbu, biblické náměty nebo 
surrealistické krajiny. V portrét-
ní tvorbě převládají tváře známých 
osobností. 

OGV, Masarykovo nám. 24 

do 15. 5.  
IRENA WAGNEROVÁ - REMI-

NISCENCE
Dílčí retrospektivní výstava v Jih-

lavě působící malířky a dlouholeté 
výtvarnice Horáckého divadla Ireny 
Wagnerové.

Komentovaná prohlídka výstavy 
Irena Wagnerová – Reminiscence

OGV, Masarykovo nám. 24 

do 29. 5.  
MELANCHOLIE SEVERU 
Výstava fotografi í Vladimíra Vojíře 

představí oblasti za severním polár-
ním kruhem.

Muzeum Vysočiny,  Masarykovo 
nám. 57/58 

do 29. 5.  
NA POMEZÍ SAMOTY 
Výstava zkoumá aktuální otáz-

ky proměn krajiny a problematiku 
provázanosti postindustriální spo-
lečnosti a přírody. Tato témata jsou 
refl ektována a rozpracována pro-
střednictvím interdisciplinárních 
expedicí / uměleckého průzkumu 
kulturní geografi e a morfologie tří 
specifi ckých oblastí střední a sever-
ní Evropy. 

Komentovaná prohlídka výstavy s 
kurátory - 27. 5. 2016, 19 hodin.

OGV, Komenského 10

do 29. 5.  
LETOKRUHY CHAOSU
Ve společných projektech se Hele-

na Blašková a Marie Hladíková jako 
autorské duo zabývají převážně 
multimediálními site specifi c pro-
jekty, ve kterých kombinují světel-
né projekce s instalací a zvukem. K 
výstavě Letokruhy chaosu přistupu-
jí ale více tradičně a kromě společ-
né instalace a kreseb vystavují i své 
nejnovější autorské práce. 

OGV, Galerie Alternativa, budova 
Komenského 10

do 31. 5.  
Gerda Odehnalová: „ANDĚLÉ“
Výstava obrazů.

Knihkupectní a čajovna Kuba & 
Pařízek, Masarykovo nám. 21 

do 5. 6.  
KA REL IV. A JEHO DOBA
Doba císaře Karla IV. v dokumen-

tech a památkách - výstava k  700. 
výročí jeho narození ve spolupráci 
se Státním okresním archivem Jih-
lava.

Muzeum Vysočiny,  Masarykovo 
nám. 57/58 

do 19. 6.  
HISTORICKÁ KRA JINA Čes-

komoravské vrchoviny v pravěku 
a středověku

Shrnutí výsledků výzkumného 
projektu několika vědeckých pra-
covišť představí vývoj krajiny i lid-
ských aktivit v regionu od pravěku 
po středověk.

Muzeum Vysočiny,  Masarykovo 
nám. 57/58 

do 2. 10.  
NONSENS ANEB SMYSL HLE-

DÁM V NESMYSLU
Lehce úsměvná výstava těžko 

představitelných exponátů.
Muzeum Vysočiny,  Masarykovo 

nám. 57/58 

Duben – červen 
Vladimír Zadražil  - VÝSTAVA 

DŘEVĚNÝCH SOCH
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

duben - červenec 
DR. EMIL HOLUB - AFRICKÝ 

CESTOVATEL
Výstava o životě Emila Holuba, 

jeho díle a putování po Africe.
Škola v africké vesnici Matongo.
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10

květen
PRVNÍ POSLEDNÍ - Jana Ana 
Cholovadt
Autorská výstava grafi ckých tisků 
a malby zachycující tváře původ-
ních obyvatel Planety Infocent-
rum v areálu hlavního vstupu.

květen
ZVINO VA AFRICA
Prodejní výstava originálních 
dřevěných soch ze Zimbabwe.
Africká vesnice Matongo – areál.

2. 5. – 31. 5.  
VÝSTAVA DĚTSKÝCH 

VÝTVARNÝCH PRA CÍ – Měst-
ská policie Jihlava

Městská knihovna, Hluboká 1

2. 5. – 31. 8.  
V. L. v LA
Fotografi e Veroniky Liškové – 

účastnice Světových letních her 
Speciálních olympiád v Los Ange-
les.

Bez obav, Výtvarná dílna a prodej-

ní galerie Denního a týdenního sta-
cionáře Jihlava, Husova 16

3. – 9. 5. 
 CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA  

TROFEJÍ
Přehlídka trofejí je přístupná: 
3. 5. – 8. 5. od 8 do 16 hod., 9. 5. 

od 8 do 15 hod.
Vstup zdarma. 
Gotický sál jihlavské radnice.                                 

3. 5. – 12. 6.  
ENERGIE V OBRA ZECH 

PODLE ALENKY
Olejomalby doplněné drahými 

kameny z tvorby Alenky Vomelové 
Kamínkové.

Kavárna Muzeum, Masarykovo 
nám. 55.

7. 5. 2016 v 17 hodin
Výstavou provede autorka Irena 

Wagnerová a kurátor výstavy Jaro-
slav Grodl.

OGV, Masarykovo náměstí 24

14. 5. – 30. 6. 
NA DOHLED OD ČERNÉ 

VLAJKY
Lenka Klicperová, Markéta Kuti-

lová, Jarmila Štuková
Výstava fotografi í reportérek z 

oblastí zasažených válkou v Iráku a 
Sýrii. 

Galerie V suterénu.
Galerie Horácké divadlo Jihlava, 

Komenského 22 

18. 5. – 26. 6.  
MAHLER 15
Vernisáž 17. 5. v 17 hodin.
Výstava o jedné z největších a nej-

důležitějších kulturních událostí v 
Jihlavě nabídne průřez všemi dosud 
uskutečněnými ročníky. Návštěv-
níci se dozvědí o historii nejen fes-
tivalu, ale i o samotné jihlavské 
hudební tradici. Do jednotlivých 
let pak mohou vstoupit skrze boha-
tou fotodokumentaci, začíst se do 
programů z jednotlivých ročníků, a 
poslechnout si nahrávky, které byly 
během festivalu pořízeny. 

Dům Gustava Mahlera, Znojem-
ská 4

20. 5. – 25. 6.  
„KRÁSNÉ  JARO“  
Výstava obrazů, grafi ky a drobné 

plastiky našich kmenových autorů
 Premiérové otevření výstavy a 

přátelské setkání v pátek 20. 5. 2016 
od 17.30 hodin, další dny otevřeno 
po telefonické domluvě.

M&K galerie, Hany Kvapilové 24 

26. 5. – 21. 8.
ANTONÍN SLAVÍČEK - MEZI 

ŽIVOTEM A UMĚNÍM (1870-
1910)

Vernisáž: 26. 5. v 17 hodin
Krajinář Antonín Slavíček je beze-

sporu nejvýznamnější a pravděpo-
dobně i nejznámější osobnost čes-
kého malířství přelomu 19. a 20. 
století a jeden ze zakladatelů české-
ho moderního umění. Výstava, na 
které spolupracují OGV v Jihlavě a 
KGVU ve Zlíně, není vzhledem ke 
svému rozsahu retrospektivou, ale 
vybraná díla jsou spíše průřezem 
tvorby tohoto krajináře. 

OGV, Masarykovo náměstí 24
 

Výběr z novinek 
z fondu Městské 
knihovny Jihlava 

za duben 2016
Bussi, Michel, 1965 - Vážka
Čermáková, Miroslava, 
1954 - Nečekaný odkaz
Duchovny, David, 1960 - Kráva 
nebeská
Dvořáková, Petra, 1977 - Sítě
Harman, Patricia, 1943 - Pouta z 
pavučin
Harasimová, Markéta, 1977 - 
Porodní bába od řeky Hope
Makis, Eve - Tymiánové dopisy
Martin-Lugant, Agnes, 1979 - 
Šťastní lidé čtou a pijou kávu
Mawer, Simon, 1948 - Provazo-
chodkyně

Městská knihovna

2. 5.  18.00 
„SEJDE Z OČÍ, SEJDE Z MYS-

LI“ 
Promítání fi lmu v rámci projektu 

Promítej i Ty!
 Europe Direct Jihlava a Městská 

knihovna Jihlava.

5. 5.  17.00 
„AUTORSKÉ ČTENÍ HANY 

KORBIČKOVÉ“ 
Čtení z knih Cesta na Bílou Rus, 

Rýmování o životě a Poprvé v láz-
ních, autogramiáda a promítání foto-
grafi í; hudební doprovod – Jan Jagoš, 
Martin Záškoda a Andrea Štanclová.

11. 5.  19.00 
„NOC LITERA TURY“ 
Od 19.00, 19.30, 20.00 a 20.30 

hodin.
Netradiční způsob představení 

současné evropské literatury pro-
střednictvím série veřejných čtení.

Městská knihovna Jihlava ve spo-
lupráci s Horáckým divadlem, sta-
tutárním městem Jihlava a Českými 
centry.

Kim Leine: „Proroci z fj ordu Věč-
nosti“

čte ZDENĚK DRYŠL (Velká gotic-
ká síň jihlavské radnice)

Lott a Lundberg: „Nultá hodina“
čte LENKA  SCHREIBEROVÁ 

(Městská knihovna Jihlava – před-
náškový sál)

Jesús Carrasco: „Na útěku“
čte JOSEF KUNDERA  (Brána 

Matky Boží - přednáškový sál).

19. 5.  17.00 
„NEJVĚTŠÍ TAJEMSTVÍ TŘE-

TÍ ŘÍŠE“ 
Přednáška autora literatury faktu 

Milana Zachy Kučery.

26. 5.  17.00 
„EXPEDICE MANASLU“
Beseda s jihlavským horolezcem 

Tomášem Kučerou o expedici do 
dalekého Nepálu. 

30. 5.  17.00 
„KA REL IV. A JEHO DOBA“ 
Přednáška historika Mgr. Martina 

Nodla, Ph.D.
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Divadla

Horácké divadlo
Komenského 22

VELKÁ SCÉNA

3. 5.  19.00 
Eurípidés-Herajtová: Médeia
antické drama
Mocná kouzelnice a královská dcera 

Médeia zradila pro lásku k Iásonovi 
svou rodinu i vlast. Když se pak sama 
stává oklamanou a zrazenou, uchýlí se 
k pomstě nejvyšší…Antický svět ve 
své jednotě a celistvosti řešil překro-
čení řádu a porušení etických hodnot 
ještě absolutně a nekompromisně.

J/5

4. 5.  17.00 
W.Shakespeare: Romeo a Julie
nejkrásnější milostný příběh 
Náhlá a prudká láska dvou mladých 

lidí ze znepřátelených rodů, kterou je 
potřeba prožít intenzivně a naplno - 
co kdyby zítra bylo najednou všech-
no jinak. 

mimo předpl.

5. 5.  19.00 
E. Schmitt : Hotel mezi dvěma 

světy
komedie
Ve hře jednoho z nejúspěšnějších a 

nejhranějších současných francouz-
ských dramatiků se ocitneme v tajem-
ném hotelu - mezi světem živých a 
mrtvých. Vtipná a brilantně napsaná 
hra, která nás nutí k zamyšlení, jaké 
životy vlastně prožíváme, jaké máme 
vztahy ke svým blízkým i sami k sobě. 

L/5

6. 5.  19.00 
Eurípidés-Herajtová: Médeia
C/5

7. 5.  16.00
Pohádky na schodech – Král krá-

lů Karel IV. aneb Neobyčejný život
Sám Karel VI. a jeho tatínek Jan 

Lucemburský budou dětem vyprávět 
o tom, jaké to je, když se jeden nar-
odí jako král. Čtou a vypráví: Lukáš 
Matěj, Josef Kundera. Foyer Velké 
scény HDJ. 

mimo předpl.

7. 5.  19.00 
P. Pörtner: Splašené nůžky
Interaktivní detektivní crazy kome-

die. V kadeřnickém salónu Splašené 
nůžky pracuje svérázný a zábavný per-
sonál. Když se najednou v poschodí 
nad kadeřnictvím stane vražda, jedi-
nými opravdu nestrannými pozoro-
vateli a svědky jsou diváci v hlediš-
ti. A jen na nich záleží, zda se podaří 
usvědčit vraha. 

mimo předpl.

9. 5.  10.00 
Molière: Lakomec
Moliérova komedie z roku 1668, 

kde hlavní roli hraje člověk, z něhož 
mamon a hon za penězi učinily otro-
ka zlata a bohatství, je bezesporu i v 
dnešní době velmi živá. 

mimo předpl.

10. 5.  19.00 
Eurípidés-Herajtová: Médeia
H/5

11. 5.  19.00 
E. Schmitt: Hotel mezi dvěma 

světy
O/5

12. 5.  19.00 
Eurípidés-Herajtová: Médeia
U/5

13. 5.  19.00 
A. Goldfl am: Dámská šatňa
Divadlo A. Bagára Nitra            
Skvělá komedie, která odhaluje 

tajemné zákulisí dámské šatny lokál-
ního divadla ve městě jako třeba….

Divadlo Andreja Bagára Nitra

14. 5.  19.00 
A.Salacrou: Země je kulatá
hra o náboženském fanatismu
Hra využívá středověké reálie rene-

sanční Florencie i historickou posta-
vu Jeronýma Savonaroly, který se 
rozhodl obrátit fl orentskou společ-
nost na „správnou cestu“.  P R E -
MIÉRA  

P/6

16. 5.  10.00 
J.Ondra, B.Němcová: Bajaja, 

Pěšák snů
Klasická pohádka o princi, který 

se vypraví do světa a jako němý slu-
ha Bajaja si dokáže získat srdce prin-
cezny, utkat se s drakem a především 
sám se sebou… 

mimo předpl.

16. 5.  19.00 
P. Pörtner: Splašené nůžky 

mimo předpl.

17. 5.  17.00 
A.Salacrou: Země je kulatá 

M/5

19. 5.  19.00 
P. Valentine: Mezi nebem a zemí
VČD Pardubice          
komedie
Bravurně napsaná, citlivá i dojem-

ná komedie ukazuje na důležitost 
přirozených lidských hodnot.  Režie 
se v Pardubickém divadle ujala Kate-
řina Dušková.

VČD Pardubice
X/5

20. 5.  19.00 
A.Salacrou: Země je kulatá 

R/5

21. 5.  16.00
Pohádky na schodech – Po sto-

pách Karla IV. 
Pohádkové putování po Evropě i 

Čechách, po místech, která Karla IV. 
ještě pamatují, je plné příběhů.    

 Čtou a vypráví: Lukáš Matěj, Josef 
Kundera a Tereza Otavová. Foyer 
Velké scény HDJ. 

mimo předpl.

21. 5.  19.00 
A.Salacrou: Země je kulatá 

B/6

24. 5.   19.00 
P. Pörtner: Splašené nůžky 

mimo předpl.

25. 5.  19.00 
A.Salacrou: Země je kulatá 

KV/6

26. 5.  19.00 
G. Chevallier: Zvonokosy

hudební komedie
Poklidné plynutí všedních dní ve 

francouzském městečku Zvonokosy 
najednou naruší rozhodnutí staros-
ty Pěšinky postavit u kostela veřejný 
záchodek… Rázem se z poklidného 
maloměsta stává politické kolbiště. 
mimo předpl.

27. 5.  19.00 
A.Salacrou: Země je kulatá 

K/6

28. 5.  19.00 
Stone-Styne-Merrill: Někdo to 

rád horké
muzikál
Příběh plný komických situací a 

vtipných dialogů začíná ve chvíli, 
kdy se dva nezaměstnaní muzikanti 
nedopatřením stanou svědky vyřizo-
vání účtů dvou mafi ánských gangů. 

mimo předpl.

31. 5.  17.00 
A.Salacrou: Země je kulatá 

Š/6

MALÁ SCÉNA

2. 5.  19.30 
Improvizace 
mimo předpl.

17. 5.  9.00 a 10.30 
J.Marek: Autopohádky  
Naše divadelní verze pohádek pro 

předškoláky i školáky hraje „naživo“ 
písničky od Chinaski a vypráví  pří-
běhy   o  tom,   Jak  si  pan  Chrysler  
koupil  šoféra, O Plivníkovi, O prin-
cezně, která se nesmála nebo pohád-
ku Účetní a víla. 

mimo předpl.

18. 5.  9.00 a 10.30 
J.Marek: Autopohádky 
mimo předpl.

18. 5.  19.30 
P.Vogel: Nejstarší řemeslo
mimo předpl.

23. 5.  9.00 a 10.30
J.Marek: Autopohádky  
mimo předpl.

DIVADELNÍ KLUB HORÁC-
KÉHO DIVADLA

2. 5.  19.30
JAZZ PILGRIM 
Hudební formace z Pelhřimova, 

která za své bere  jazz, funk, latin-
jazz, afro-cuban music. 

25. 5.  19.30 
SPOLEKTIV – DEJ MI TVAR
Koncert a křest CD.
 

Dětské karnevalové
 divadlo JEŽEK
Jarní 22 (areál MŠ), Jihlava – Hor-

ní Kosov

7. 5.  10.00 
HALABALA JEŽEK SHOW 
Soutěže a písničky pro kluky a hol-

čičky.         

14. 5.  10.00 
HRA JEME SI NA DIVADLO
aneb každý nemůže být hercem                        

 

21. 5.  10.00 
JEŽEK JEDE NA VÝLET
Písničky a soutěže o cestování.

28. 5.  10.00 
DĚTSKÝ DEN
Veselá oslava dne dětí.

Dům kultury
Tolstého 2

4. 5.  19.00 
Renato Giardano a Rodolfo 

Sonego: VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM
Náhradní termín, vyprodáno. 

5. 5.  19.00 
VIVALDIANNO – MĚSTO 

ZRCADEL
Veleúspěšný projekt Vivaldianno, 

za kterým stojí klávesista skupiny 
Lucie Michal Dvořák a houslový vir-
tuos Jaroslav Svěcený, je zpět! 

Vstupné 450 – 690 Kč.

8. 5.  16.00 
HRA DIŠŤAN
Srdečně Vás zveme na koncert 

Hradišťanu & Jiřího Pavlici, se kte-
rým vystoupí žáci ZUŠ Jihlava. Vstu-
penky je možné zakoupit v Centru 
pro rodinu, Chlumova 3, každé pon-
dělí až čtvrtek 8 – 17 hodin. Vstupné 
250 Kč.

11. 5.  19.00 
Jacques Off enbach: KRÁSNÁ 

HELENA
Opereta osobitým způsobem, s 

vtipem a nadsázkou vypráví o pravé 
příčině vzniku trojské války. Zkrátka 
„cherchez la femme“ neboli řečeno 
hezky česky „za vším hledej ženu“. 
V nastudování Severočeského diva-
dla opery a baletu Ústí nad Labem. 
Vstupné 208 Kč.

12. 5.  19.00 
ŽENY ZA PULTEM
Nový pořad travesti skupiny SCRE-

AMERS a TECHTLE MECHTLE.
 Vstupné 300 Kč. 

18. 5.  19.00 
Ray Cooney: RODINA JE 

ZÁKLAD STÁTU
Divadlo Palace. Komedie, ve které 

jde o život! Hrají: Miroslav Etzler, 
Sabina Laurinová, Vanda Hybnero-
vá/Marika Procházková, Richard 
Trsťan a další.

Vstupné 360 Kč.

19. 5.  15.00 
AMEN KHELAS 2016 
9. ročník taneční soutěže. Pořádá: 

ERKO – nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež pří Oblastní charitě 
Jihlava. 

28. 5.  15.00 
Já JůTuber LIVE
První živá divadelní show s JůTube-

ry na světě. 
Hrají: MadBros, VladaVideos, 

AllSarahAll, Anna Sulc. 
Nakoukni za oponu fenoménu zva-

ný YouTube! 
Myslíš si, že divadlo je nuda? Tohle 

je divadelní revoluce! 
Vstupné 250 Kč, vstupenky na 

www.ticketportal.cz
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DIOD
divadlo otevřených dveří, 

Tyršova 12

5. 5.  19.30 
Kraťasy v DIODu - PODSTATA 

FILMU
Nový projekt zaměřený na součas-

ný krátký fi lm. První ze čtyř programů 
se bude věnovat té části kinematogra-
fi e, která se nebojí experimentovat. 
Na plátně se tak představí fi lmy, které 
jdou k samotné podstatě fi lmu, tedy 
k různým podobám zachycení reality 
pohyblivým obrazem a zvukem. Fil-
my: Morava krásná zem (režie: Petr 
Šprincl, ČR 2015, 30 minut); Zvuk z 
pouště (režie Janek Rous, ČR 2015, 25 
min.) 

Vstup 90/70 Kč.

6. 5.  19.30 
VYHNÁNÍ GERTY SCHNIRCH
HaDivadlo
Adaptace prvního románu Kateřiny 

Tučkové (Žítkovské bohyně), který 
vznikl na základě autentických vzpo-
mínek mladé Němky, odsunuté v květ-
nu 1945 z Brna do Rakouska. Gerta 
i její několikaměsíční dcerka odsun 
přežijí, a po nějaké době se jim dokon-
ce podaří získat československé občan-
ství a vrátit se domů.

Brněnské HaDivadlo patří k nejpres-
tižnějším činoherním scénám v Čes-
ku. Už přes dvacet let v něm vznika-
jí netradiční adaptace klasických děl i 
progresivní inscenace ze současnosti. 
Režie: Marián Amsler

Vstup 208/200 Kč

11. 5.  19.30 
ČUPAKÁBRA  A CHLUP CHLU-

PATÝ UVÁDĚJÍ
ZUŠ Jihlava
Dvě představení z produkce divadel-

ních souborů při ZUŠ Jihlava. Vstup 
70/50 Kč.

13. 5.  19.30 
ŽIJÍ MEZI NÁMI (sk. A)
De Facto Mimo
Psychologická komedie s vedlejší-

mi účinky. Objevte psychoevokaci a 
odblokujte se! Kurzy sebeovládání a 
sebeprosazení pod vedením zkušeného 
terapeuta! Máte problém? S námi ho 
můžete vyřešit. Hrají: Jiří Šalomoun, 
Martin Kacafírek, Jakub Vyvážil, Karo-
lína Koubová, Klára Bulantová, Adéla 
Grossmannová a Martin Kolář.

Vstup 90/70 Kč.

15. 5.  16.00 
ZPÍVÁME A TANČÍME S 

MÍŠOU
Míša Růžičková
Minidiskotéka pro děti s oblíbenou 

zpěvačkou.
Vstup 120 Kč.

18. 5.  19.30 
8 GB TVRDÝHO PORNA
Divadlo Letí
Anna Polívková (Až po uši, Účast-

níci zájezdu) a Petr Vaněk (Ženy v 
pokušení, Tobruk) v hlavních rolích 
tragikomedie o tom, jak se dnes lidé 
seznamují. On je ženatý. Ona má dvě 
děti. Oba jsou nešťastní a rozhodnou 
se s tím něco dělat. Jejich cestu za štěs-
tím sledujeme od nedůstojného sezná-
mení na internetu přes trapně rozpači-
té poznávání, které je třeba přepít, až 
po vystřízlivění, po němž zůstane jen 
bolest hlavy. Režie: Petr Hašek

Vstup 280/200 Kč..

19. 5.  19.30 
VOLIČSKÁ KA MPAŇ
Divadlo Klauniky
Benefi ční představení pro Denní a 

týdenní stacionář Jihlava. 
Vstup 120 Kč.

20. 5.  19.30 
BUTCH CASSIDY A SUNDAN-

CE KID
De Facto Mimo
Pyžamový western pro ženy s dvě-

ma legendárními urostlými pis-
tolníky, jejichž touhu po svobodě 
nezastaví ani mříže a koňské dávky 
opiátů. Kam se hrabou Robert Red-
ford a Paul Newman… Taky kome-
die.

Vstup 90/70 Kč.

21. 5.  19.30 
KST Stádlec
Ochotní pro cokoliv
KST Stádlec – TJ Horní Klabry 

10:8 Stádlečtí stolní tenisté se pod 
vedením dlouholetého trenéra a 
předsedy Antonína Prokeše mohou 
radovat z prvních letošních bodů 
do tabulky 4. ligy skupiny B, když 
poměrně těsně přehráli Horní Klab-
ry 10:8. O 7 bodů se v zápase posta-
rala stabilní opora mužstva Jiří Orba, 
zbylé 3 pak přidal jeho vrstevník 
Radek Bažba.

Vstup 70 Kč.

26. 5.  8.30 
OTEVŘENÁ SNÍDANĚ
Pokračování projektu Otevřených 

večeří se na jaře promění ve snídani. 
Setkání neziskovek a veřejnosti ten-
tokrát na téma fundrising a spole-
čenská odpovědnost fi rem.

Vstupné dobrovolné.

27. 5.  18.00 
TANEČNÍ SOIRÉ
ZUŠ Jihlava
Absolventské představení taneční-

ho oboru ZUŠ Jihlava. Tančí: absol-
ventky tanečního oboru ZUŠ Jihlava 
a hosté. Taneční obor absolvují: Vik-
torie Coufalová, Markéta Homolko-
vá, Leontýna Nováková, Linda Pro-
cházková, Tereza Přenosilová, Dora 
Sobotková, Miroslava Šuhajová, Sára 
Voštová, Klára Záškodová.

Vstup 70/40 Kč.

Dům dětí a mládeže
Brněnská 29 

3. 5.  8.30 
ATLETICKÝ ČTYŘBOJ
žáků základních škol praktických a 

speciálních.
Od 8.30 hodin na hřišti ZŠ TGM 

Jihlava, Žižkova ulice.
Disciplíny: chlapci – 60m, skok do 

dálky, běh 1 500m a hod kriketovým 
míčkem,

dívky – 60m, skok do dálky, běh 
800m, hod kriketovým míčkem.

11. 5.  7.30 
SOUTĚŽ MLADÝCH ZDRA -

VOTNÍKŮ
Pro I. A II. Stupeň ZŠ a víceletých 

gymnázií.
Prezence od 7.30 hodin v areá-

lu Střední školy obchodu a služeb v 
Jihlavě, Karolíny Světlé 2 a přilehlém 
parku.

Prověření odborných znalostí a 
praktické připravenosti a dovednos-

ti při poskytování první pomoci a 
záchraně života.

21. 5.  8.00 
PŘEBOR MLÁDEŽE KRA JE 

VYSOČINA
Dětí a mládeže leteckých mode-

lářů. Zároveň OK okresu Jihlava a 
nominační závody na MČR.

Prezence od 8:00 hodin na letišti 
Jihlava – Henčov.

Kategorie H, A3, F1H, F1A a P30.
Startovné 50,- za závodníka + 25 za 

další let.
Přihlášky: do 16. 5. 2016 na 

napravnik@ddmjihlava.cz (formulář 
na www.ddmjihlava.cz).

28. 5.  9.00 
ZÁVODY DĚTÍ V LEZENÍ NA 

OBTÍŽNOST
V LEZECKÉM CENTRU V Jihla-

vě v areálu starého Motorpalu.
Startovné 60,-.
Kategorie:  4 -5 let, 6 – 7 let, 8 – 10 

let, 11 – 15 let, 16 – 18let.

28. 5.  14.30 
MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ
Součást MDD Rádia Vysočina v 

areálu letního kina v Jihlavě.
Na malé scéně od 14.30 hodin pře-

hlídka zájmových tanečních, hudeb-
ních i sportovních kroužků DDM 
Jihlava.

Zuš
Masarykovo nám. 16 

11. 5.  18.00 
KONCERT RODIN 
Koncertní sál ZUŠ Jihlava .

Zacheus
  klub pro volný čas

Komenského 20 

10. 5.  19.00 
MODLITBA TAIZÉ
V kostele sv. Kříže.                 

15. 5.  10.00 
SETKÁNÍ RODIN 
S hrami a malým divadýlkem.

17. 5.  18.00 
PANKÁČ V KOSTELE
Literárně hudební večer s hostem: 

Juraj Jordán Dovala,
kněz, písničkář, literát a biskup.

31. 5.  18.00 
MISTR JERONÝM PRA ŽSKÝ: 

REBEL V HUSOVĚ STÍNU
Historická přednáška k 600. výročí 

jeho mučednické smrti.                 

Centrum pro rodinu

Vysočina
Chlumova 3 

8. 5. – 15. 5.   
TÝDEN PRO RODINU
Akce v rámci Týdne pro rodinu: 
8. 5. v 16.00 v DKO - Koncert 

Hradišťanu&Jiřího Pavlici se žáky 
ZUŠ Jihlava  

11. 5. v 18.00 v koncertním sále 

ZUŠ Jihlava - Koncert rodin 
14. 5. od 10.00 do 16.00 na Skalce 

- Senohraní - tradiční celodenní pro-
gram pro rodiny s dětmi 

15. 5. v 16.00 Masarykovo nám. 
- Průvod rodin s přípitkem - začá-
tek na horním Masarykově náměs-
tí, konec na zahradě hotelu Gus-
tav Mahler. Průvod bude na motivy 
příběhu o Noemovi a jeho arše a 
zakončen bude Velkou hasičskou 
pohádkou divadla De Facto Mimo 
a slavnostním přípitkem na podpo-
ru rodin. Masky zvířátek a přípitek s 
sebou. 

2. - 13. 5. každý den od 9.00 do 
16.00 v Centru pro rodinu Vysočina 
- Výroba masek na průvod rodin 

9. 5. - 13. 5. - Den otevřených dveří 
v Centru pro rodinu 

Senior Point
Kraj Vysočina, Žižkova 57

11. 5.  14.00 
DOMÁCÍ PÉČE PRA KTICKY
Marie Gregorová, zasedací míst-

nost B 3.15.

25. 5.  14.00 
PREVENCE INTERNÍCH 

CHOROB 
Prim. MUDr. Jaroslav Točík, zase-

dací místnost B 1.05.

Family Point
Palackého 26

10. 5.  15.30 –16.30 
TANEČKY PRO HOLKY I PRO 

KLUKY (2,5-6 let). 
Lektorka tance Radka Marschalo-

vá. SŠ veřejnoprávní Trivis, Brněn-
ská 68, Jihlava (vedle Tesca). Prosí-
me o přihlašování dětí.

25. 5.  10.00 –12.00 
TVOŘIVÉ KLUBÍČKO
Zábavné tvoření pro děti s Lucií 

Maxovou, Family Point, Palackého 
26, Jihlava. Prosíme o přihlašování 
dětí.

 

FILM

KINO DUKLA
Jana Masaryka 20 

1., 6., 10. a 14. 5. v 17.30, 7. a 31. 
5. ve 20.00, 18. 5. v 14.30

Jak se zbavit nevěsty
Romantická, komedie / ČR / 

89min / 110,-
Režie: T. Svoboda / Hrají: David 

Matásek, Lenka Vlasáková, Andrea 
Kerestešová, Jana Stryková, Jaroslav 
Plesl

1. 5. v 19.30
Rudý kapitán
Krimi, thriller / ČR / 110,- / 15 + 
Režie: M. Kollár / Hrají: Oldřich 

Kaiser, Martin Finger, Michal Suchá-
nek, Maciej Stuhr, Marián Geišberg

1., 14. a 29. 5. v 15.00
Bella a Sebastian: Dobrodružství 

pokračuje
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Dobrodružný, rodinný / Francie / 
99min / dabing / 110,- 

Režie: Ch. Duguay/ Hrají: Félix 
Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux 
Chatelier

1., 7., 15. a 28. 5. v 15.30
Kniha džunglí
Dobrodružný / USA / 106min / 

dabing / 120,- (děti 100,-)
Režie: J. Favreau

1., 4. a 10. 5. ve 20.00, 24. 5. v 
17.30, 27. 5. v 17.00

Spotlight
Drama / USA / 129min / titulky / 

110,- od 4. 5. 100,- / 12 +
Režie: T. McCarthy/ Hrají: Mark 

Ruff alo, Michael Keaton, Rachel 
McAdams, Liev Schreiber

1., 5. a 10. 5. v 17.00
Ulice Cloverfi eld 10
Sci-fi , thriller / USA / 105min / 

titulky / 100,- / 12 +
Režie: D. Trachtenberg/ Hra-

jí: Mary Elizabeth Winstead, John 
Goodman, John Gallagher Jr.

2. 5. v 17.30
Zkáza krásou
Dokument / ČR / 90min / 80,- 
Režie: H. Třeštíková

2. a 15. 5. v 17.00, 19. 5. v 17.30
Ani ve snu!
Romantický, sportovní / ČR, SR, 

Bulharsko / 79min / 110,-
Režie: P. Oukropec/ Hrají: Barbo-

ra Štikarová, Klára Melíšková, Adam 
Mišík a parkouristé ze skupiny IN 
MOTION

2. a 13. 5. v 19:30, 24. 5. ve 20.00
Orel Eddie
Komedie, drama, životopisný / 

Velká Británie, USA / 106min / 
titulky / 110,- (od 13. 5. 100,-)

Režie: D. Fletcher/ Hrají: Taron 
Egerton, Hugh Jackman, Christo-
pher Walken, Keith Allen

2. 5. ve 20.00
Borgman
Černá komedie / Nizozemí  / 

113min / Filmový klub / titulky / 
70,- / 15+

Režie: A. van Warmerdam / Hrají: 
Jan Bijvoet, Hadewych Minis, Jeroen 
Perceval

3., 23. a 31. 5. v 17.30, 11. a 15. 
5. ve 20.00

Já, Olga Hepnarová
Drama, historický / ČR / 105min/ 

100,- 
Režie: T. Weinreb, P. Kazda / 

Hrají: Michalina Olszańska, Mari-
ka Šoposká, Klára Melíšková, Petra 
Nesvačilová

3. 5. v 17.00, 18. 5. v 16.00
Vojtěch
Komedie / SR / 98min / 90,- 
Režie: V. Csudai/ Hrají: Matej 

Landl, Marián Miezga, Zuzana Šebo-
vá, Lucia Vráblicová

3., 7. a 15. 5. v 19.30
Čarodějnice
Horor / USA, Kanada / 92min / 

titulky / 100,- / 15 +
Režie: R. Eggers/ Hrají: Anya Tay-

lor-Joy, Ralph Ineson, Kate Dickie

3. a 17. 5. ve 20.00, 12. 5. v 17.30
Vzpomeň si
Drama / Kanada / 95min / titulky 

/ 100,-
Režie: A. Egoyan/ Hrají: Christo-

pher Plummer, Dean Norris, Martin 
Landau, Bruno Ganz

4. a 11. 5. v 17.30
Pátá vlna
Akční / USA / 111min / titulky / 

100,- / 12+
Režie: J. Blakeson / Hrají: Chloë 

Grace Moretz, Nick Robinson, Ron 
Livingston, Maggie Siff , Liev Schrei-
ber

4. 5. v 17.00
Totem vlka
Dobrodružný / Čína, Francie / 

121min / dabing / 100,-
Režie: J. J. Annaud / Hrají: Shao-

feng Feng, Shawn Dou, Ankhnyam 
Ragchaa

4. 5. v 19.30
Dokumentarista Jan Špáta: Nej-

větší přání II.
Vstupné: veřejnost - 60Kč; členové 

CDF - 40Kč

5. 5. ve 20.00, 7., 13., 17. a 30. 5. 
v 17.30

Jak básnící čekají na zázrak
Komedie / ČR / 120min / 110,- 
Režie: D. Klein/ Hrají: Pavel Kříž, 

David Matásek, Lukáš Vaculík, Lin-
da Rybová, Josef Somr, Eva Jeníčko-
vá

5. 5. v 17.30, 22. 5. ve 20.00
32 utajovaných stran_zpráva z 

pekla
Dokumentární / ČR, SR / 62min 

/ PREMIÉRA  / 100,-
Režie: J. Novák/ Hrají: Mgr. Ľubo-

mír Morbacher, Ph.D., Dr. des. Ale-
xa Stiller, Dr. phil. Christoph Kreu-
tzmüller

5. 5. v 19.30, 9. a 13. 5. v 17.00
Carol
Drama, romantický / Velká Britá-

nie, USA / 118min / titulky / 110,-
Režie: T. Haynes/ Hrají: Ca-

te Blanchett , Rooney Mara, Kyle 
Chandler, Sarah Paulson

6., 7., 14. a  22. 5., 1. 6. v 17.00
Jak přežít single
Komedie / USA / 110min / titul-

ky / 110,-
Režie: Ch. Ditt er/ Hrají: Anders 

Holm, Dakota Johnson, Damon Wa-
yans Jr., Leslie Mann

6. 5. ve 20.00, 15. a 20. 5. v 17.30
Teorie tygra
Tragikomedie / ČR, Slovensko / 

101min/ 110,- 
Režie: R. Bajgar / Hrají: Jiří Bar-

toška, Eliška Balzerová, Iva Janžuro-
vá, Táňa Vilhelmová, Jiří Havelka, 
Jakub Kohák

6. 5. 19:30, 12. a 25. 5. ve 20.00
Kolonie
Th riller / Německo, Lucembursko 

/ 110min / titulky / 100,- / 12 +
Režie: F. Gallenberger/ Hrají: Em-

ma Watson, Daniel Brühl, Michael 
Nyqvist, Richenda Carey

7. 5. v 15.00
Zootropolis: Město zvířat
Animovaná komedie / USA / 

dabing / 100,-
Režie: B. Howard, R. Moore

8. 5. v 14.30, 14. 5. v 15.30
Pat a Mat ve fi lmu

Animovaný, rodinný / ČR / 80min 
/ 100,-

Režie: M. Beneš / Hrají: Pat a Mat

8. a 22. 5. 15.00
Kung Fu Panda 3
Animovaná komedie / USA / 

94min / dabing 2D / 2D 110,- (děti 
90,-).

Režie: A. Carloni, J. Y. Nelson

8. 5. v 16.45
La Traviata
Royal Opera House / Záznam / 

190min / titulky / 300,- (senioři 
250,-)

Dirigent: Yves Abel / Režie: 
Richard Eyre

8. 5. 17.00, 21. 5. a 1. 6. v 17.30
Příběh lesa
Dokument / Francie / 97min / 

dabing / 80,- 
Režie: J. Perrin, J. Cluzaud

8. a 23. 5. v 19.30, 17. 5. v 17.00
Lovec: Zimní válka
Dobrodružný, fantasy / USA / 

114min / titulky (8. a 23. 5.), dabing 
/ 120,-

Režie: C. N. Troyan/ Hrají: Chris 
Hemsworth, Charlize Th eron, Jessi-
ca Chastain, Emily Blunt

8. 5. ve 20.00, 29. 5. v 17.30
Trabantem do posledního dechu
Dokument / ČR / 95min / 80,- 
Režie: Dan Přibáň

29. 5. ve 20.00, 9. 5. v 17.30
Polednice
Horor / ČR / 90min / 100,- / 12 +
Režie: J. Sádek / Hrají: Aňa Geis-

lerová, Karolína Lipowská, Daniela 
Kolářová, Zdeněk Mucha

9. 5. v 19.30
Batman vs. Superman: Úsvit 

spravedlnosti
Akční, dobrodružný, fantasy / USA 

/ 151min / titulky 2D / 100,- / 12 +
Režie: Z. Snyder/ Hrají: Henry 

Cavill, Ben Affl  eck, Amy Adams, 
Jeremy Irons

9. 5. ve 20.00
Bílý Bůh
Alegorický příběh / Maďarsko, 

Německo, Švédsko / 119min / titul-
ky / 70,- 

Režie: K. Mundruczó/ Hrají: 
Zsófi a Psott a, Sándor Zsótér, Lili 
Monori

10. 5. v 19.30
Ve sklepě
Dokument / Rakousko / DIVNÁ 

EVROPA / titulky / 81min / 90,- 
(FK 70,-) / 18+

Režie: U. Seidl

11. 5. v 19.30
Lekce
Drama / Bulharsko, Řecko / DIV-

NÁ EVROPA / titulky / 81min / 
90,- (FK 70,-) / 15+

Režie: K.  Grozeva, P. Valchanov 
/ Hrají: Margita Gosheva, Ivan Bar-
nev, Ivanka Bratoeva, Ivan Savov

12. 5. v 19.30
Schneider vs. Bax
Komedie, thriller / Nizozemí, Bel-

gie / DIVNÁ EVROPA / titulky / 
96min / 90,- (FK 70,-) / 15+

Režie: Alex van Warmerdam  / 
Hrají: Tom Dewispelaere, Alex van 
Warmerdam, Maria Kraakman

11. a 26. 5. v 17.00
Nikdy nejsme sami
Drama / ČR / 105min / 100,- 
Režie: P. Václav/ Hrají: Karel 

Roden, Lenka Vlasáková, Miro-
slav Hanuš, Zdeněk Godla, Klaudia 
Dudová

12. a 23. 5. v 17.00
Kluk ve světě příšer
Fantasy, anime / Japonsko / 

119min / titulky / 80,- / 12+
Režie: M. Hosoda

15. 5. v 15.00
Řachanda
Pohádková komedie / ČR / 

104min / 110,- (děti 90,-)
Režie: M. Ferencová/ Hrají: Bolek 

Polívka, Vladimír Polívka, Jan Hru-
šínský, Vilma Cibulková, Oldřich 
Kaiser, David Novotný, Petr Čtvrt-
níček

14. a 24. 5. v 19.30
V paprscích slunce
Dokument / Rusko, ČR / 106min 

/ Filmový klub 14. 5. / titulky / 
90,-

Režie: V. Mansky

13. a 14. 5. ve 20.00, 19. a 25. 5. 
v 17.00

Captain America: Občanská 
válka 

Akční, dobrodružný / USA / 
148min / dabing (19. a 25. 5.), 
titulky / 120,- / 12+

Režie: Anthony & Joe Russo/ 
Hrají: Chris Evans, Robert Downey 
Jr., Scarlett  Johansson, Sebastian 
Stan

16. 5. v 17.00, 25. 5. v 17.30
Eva Nová
Drama / Slovensko, ČR / 106min 

/ 80,- / 15+
Režie: M. Škop / Hrají: Emília 

Vášáryová, Milan Ondrík, Anikó 
Vargová, Žofi a Martišová

16. 5. v 17.30
Dánská dívka
Drama / Velká Británie, USA / 

119min / titulky / 90,- 
Režie: T. Hooper/ Hrají: Eddie 

Redmayne, Alicia Vikander, Ben 
Whishaw, Sebastian Koch

16. 5. v 19.30
Červený pavouk
Psychologický thriller / Polsko, 

ČR, SR / 95min / 80,- / 15+
Režie: M. Koszałka/ Hrají: Filip 

Pławiak, Adam Woronowicz, Mał-
gorzata Foremniak

16. 5. ve 20.00
Hledání Vivian Maier
Dokument / USA / 83min / Fil-

mový klub / titulky / 80,-
Režie: J. Maloof, Ch. Siskel / Hra-

jí: John Maloof, Phil Donahue, 
Mary Ellen Mark, Tim Roth

17. 5. v 19.30
Tajemství divadla Sklep aneb 

Manuál na záchranu světa
Dokument / ČR / 90min / 80,-
Režie: O. Dabrowská 

18. 5. v 17.00
Saulův syn
Drama / Maďarsko / 107min / 

titulky / 90,- / 15+
Režie: L. Nemes / Hrají: Géza 

Röhrig, Levente Molnár
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18. 5. v 17.30
Humr
Romantický, thriller, sci-fi  / Irsko, 

Řecko / 118min / titulky / 100,-
Režie: Y. Lanthimos / Hrají: Colin 

Farrell, Rachel Weisz, Léa Seydoux, 
Ben Whishaw

18. 5. v 19.30
REVENANT Zmrtvýchvstání
Dobrodružný, drama / USA / 

156min / titulky / 90,- / 15 +
Režie: A. G. Iñárritu/ Hrají: 

Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, 
Domhnall Gleeson, Will Poulter

18. 5. ve 20.00, 24. 5. v 17.00, 30. 
5. v 19.30

Případ SK1
Krimi, thriller / Francie / 120min 

/ titulky / 90,- / 15+
Režie: F. Tellier/ Hrají: Raphaël 

Personnaz, Nathalie Baye, Olivier 
Gourmet

19. a 20. 5. v 19.30, 21. a 29. 5. v 
17.00

Návštěvníci 3: Revoluce
Komedie / Francie / 109min / 

PREMIÉRA  / dabing /110,- 
Režie: J. M. Poiré / Hrají: Jean 

Reno a Christian Clavier

19., 20., 21., 27. a 28. 5. ve 20.00, 
26. 5. v 17.30

X-Men: Apokalypsa
Akční, dobrodružný, fantasy / 

USA / 130min / PREMIÉRA  / 3D 
dabing (19. a 26. 5.), 2D titulky / 
3D 140,-; 2D 120,-

Režie: B. Singer/ Hrají: James 
McAvoy, Michael Fassbender, Jenni-
fer Lawrence, Oscar Isaac

20. a 28. 5. v 17.00, 21. a 27. 5. v 
19.30

Svátek matek
Komedie / USA / 118min / titul-

ky /110,- 
Režie: G. Marshall/ Hrají: Jason 

Sudeikis, Jennifer Aniston, Julia 
Roberts, Kate Hudson

21. 5. v 15.00
Malý princ
Animovaný, rodinný / Francie / 

106min / dabing / 80,-
Režie: M. Osborne / Hrají: 

Klá ra Nová ková , Petr Pelzer, Anna 
Brousková , Ondř ej Brzobohatý 

21., 22. a 29. 5. v 15.30
Angry Birds ve fi lmu
Animovaný / USA / 100min / 

dabing /130,- (děti 110,-)  
Režie: F. Reilly, C. Kaytis

22. 5. v 17.30
Florencie a galerie Uffi  zi 3D
Dokument / Itálie / 85min / titul-

ky 3D / 230,-
Režie: L. Viott o

22. 5. a 1. 6. v 19.30
Boj
Drama / Dánsko / 115min / titul-

ky / 90,- 
Režie: T. Lindholm / Hrají: Pili 

Groyne, Benoît Poelvoorde, Cathe-
rine Deneuve

23. 5. ve 20,00
Att ila Marcel
Tragikomedie / Francie / 102min 

/ titulky / Filmový klub / 80,- / 12+
Režie: S. Chomet / Hrají: Guillau-

me Gouix, Anne Le Ny, Bernadett e 
Lafont

26. 5. v 19.30
Už je tady zas
Komedie, satira / Německo / 

110min / titulky / 100,- 
Režie: D. Wnendt/ Hrají: Oliver 

Masucci, Fabian Busch, Christoph 
Maria Herbst, Katja Riemann

27. 5. a 1. 6. ve 20.00, 27. a 28. 5. 
v 17.30

Maggie má plán
Komedie / USA / 99min / PRE-

MIÉRA  / titulky /110,- / 12+
Režie: R. Miller/ Hrají: Gre-

ta Gerwig, Ethan Hawke, Julianne 
Moore, Bill Hader

28. 5. v 15.00
Robinson Crusoe: Na ostrově 

zvířátek
Animovaný, dobrodružný / Fran-

cie, Belgie / 90min / dabing / 80,-
Režie: B. Stassen

28. 5. v 19.30
Poklad
Komedie / Francie, Rumunsko 

/ 89min / titulky / Filmový klub / 
90,- / 12+

Režie: C. Porumboiu / Hrají: 
Cuzin Toma, Adrian Purcarescu, 
Corneliu Cozmei, Cristina Toma

29. 5. v 19.30
Lagerfeld - důvěrně
Dokument / Francie / 89min / 

titulky /90,-
Režie: R. Marconi  / Hrají: Karl 

Ott o Lagerfeld, Nicole Kidman

30. 5. v 20.00
Nejvyšší nabídka 
Romantický / Itálie / 124min / 

titulky / Filmový klub / 80,- / 12+
Režie: G. Tornatore / Hrají: Geoff -

rey Rush, Jim Sturgess, Donald 
Sutherland

31. 5. v 17.00
Šiška Deluxe
Hořkosladká komedie / Slovinsko 

/ 110min / 90,-
Režie: J. Cvitkovič/ Hrají: 

Fodransperg Ziga, Marko Miladino-
vic, David Furlan, Jana Prepeluh

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

  

Kluby

SOUL music club
 Žižkova 15     

6. 5.  21.00 
FACE OF DRUMS 
Připravujeme pro vás další vyhláše-

nou akci Face of Drums. Tentokrát 
pozvání přijali hned dva DNB djs: 
STRA TOS a KUDRNC. 

13. 5.  21.00 
SODOMA GOMORA  
Support: MC Curwa & DJ Doyem 

(MW Rodina), beatbox Mc Wcelaq.
Vstup: 170,-

14. 5.  20.00 
TOXICFEST VOL. V 
Vstup: 100,-

20. 5.   
STYLE WARS with DJs Koogee 

a Maztah

21. 5.  20.00 
ATMO MUSIC & RA EGO 
Vstup: 300,-

25. 5.  20.00 
NA STOJÁKA !
Od ucha k uchu Vás tentokrát na 

květnový stand-up přijede rozesmát 
a pobavit, další skvělá trojice Pavel 
Tomeš, Nasty a Marek Daniel.

Vstup: 200,- 

27. 5.  21.00 
OLDIES PARTY 
Největší hudební hity od 70. Let 

po současnost, super taneční muzika 
pro všechny .

Vstup: 50,-

28. 5.  21.00 
NEDRO VS. MEJLA 
Vstup: 60,-

Koncerty

3. 5.  19.00 
JAM SESSION 
Setkání muzikantů, diváci a muzi-

kanti, kteří by se chtěli přidat, jsou 
vítaní.

Café Etage, Masarykovo náměstí 
39.

8. 5.  19.00 
KOMORNÍ KONCERT – SLO-

VANSKÉ KVARTETO
Jan Rybka – housle, Lukáš Mik – 

housle, Leoš Černý – viola,
Lukáš Svoboda – violoncello
Program koncertu : A. Dvořák – 

Drobnosti Op.75 A
W. A. Mozart – Divertimento D 

Dur, K.136
J. Ježek – Bugatt i Step
A. Dvořák – Smyčcový Kvartet F 

Dur – „Americký“
Vstupné: 120,- / 100,- Kč.
Platí abonentní vstupenky „B“
Vstupenky možno rezervovat emai-

lem na adrese manager@f-gm.cz 
Dům fi lharmonie – hudby, Kosmá-

kova 9, www.f-gm.cz

8. 5.  18.00 
PĚVECKÝ KONCERT
Koncert vítězů Mezinárodní pěvec-

ké soutěže Jakuba Pustiny.
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4, 

www.pustinacompetition.cz

14. 5.  19.00 
KONCERT NA KLUBOVÉ SCÉ-

NĚ
Připravujeme pro vás koncert, kte-

rý proběhne již tradičně na klubo-
vé scéně Radničního pivovaru. Kdo 
nám přijede zahrát? Nechte se pře-
kvapit - máme přece narozeniny a k 
nim překvapení patří! 

V rámci oslav 5. výročí Radniční 
restaurace a pivovaru. 

Sledujte náš web či Facebook, 
www.radnicni-jihlava.cz

17. 5.  19.00 
JAM SESSION 
Setkání muzikantů, diváci a muzi-

kanti, kteří by se chtěli přidat, jsou 
vítaní.

Café Etage, Masarykovo náměstí 
39.

18. 5.  18.00 
JAZZ & Swing do Jihlavy – 

Maryjeband
letní zahrádka kavárny Muzeum 

(při nepřízni počasí - klubová scéna 
Radničního pivovaru). Osobitá hud-
ba a české texty skladatelky Marie 
Sommerové, doplněné jazzovou ryt-
mikou a zajímavou aranží. 

20. 5.  18.00 
EL´BRKA S, THE TAP TAP, 

KEKS
Koncert v rámci závodu Jihlavská 

24MTB
Program: 18.30 El´brkas, 20.15 

Th e Tap Tap, 21.30 Keks
Předprodej: 150 Kč, na místě 200 

Kč. Předprodej: ČMSS, Komenské-
ho 30. 

Amfi teátr Heulos.

28. 5.  19.00 
PÍSNIČKÁŘSKÝ KONCERT 

PAVLA J. HEJÁTKA 
salonek kavárny Da Salott o. 

Hudební večer plný básní a písní 
doprovázen vyprávěním o věcech 
minulých i současných. Vstupné 60 
Kč, které se bude vybírat až na místě. 

31. 5.  17.00 
JARNÍ KONCERT DĚTSKÉHO 

PĚVECKÉHO SBORU ZVONE-
ČEK

Koncert tří sborů.
Zvoneček I, Zvoneček II, Dětský 

pěvecký sbor Zvoneček Jihlava.
Anna Baueršímová a Eva Klemen-

tová, klavírní doprovod
Jana Jiráková, sbormistr.
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4, 

kongresový sál.

Přednášky

7. 5.  15.00 –16.30 
POSTAVME SI PANELÁK
Dílna pro děti s arch. Janou Nováko-

vou (UNArchitekti). 
Doprovodný program k výstavě 

Paneláci v Oblastní galerii Vysočiny.
OGV, Komenského 10, www.ogv.cz

8. 5.  19.00 
KA MBODŽA   
Unikátní pohled a vyprávění cesto-

vatele Jana Blažíčka z Jihlavy, který se v 
Kambodži oženil a několik let zde žil.

Kambodža je podle něho nádherná 
roztančená a přísná země.

Je to země chrámů, buddhismu, 
bílých pláží, nedotčených pralesů a 
zajímavých jídel, jako jsou například 
smažené tarantule.

Café Etage, Masarykovo náměstí 39.

11. 5.  18.00 
Cestovatelské promítání: SRB-

SKO
V posluchárně P3 Vysoké školy poly-

technické Jihlava, Tolstého 16. Vstup 
ZDARMA.

12. 5.  17.00 UMĚNÍ DOBY 
KA RLA IV.

Přednáška k 700. Výročí narození 
Karla IV. 

Přednášející Mgr. Petr Štěpán před-
staví širší kulturní kontext umělecké 
tvorby v polovině 14. Století v ostat-
ních částech Evropy, zejména Francii 
a Itálii. 

OGV, Masarykovo náměstí 24 
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17. 5.  17.00 
PRŮZKUMY ZANIKLÝCH 

SÍDEL NA VYSOČINĚ
Přednáší Mgr. Jana Mazáčková, 

Ph.D. a Mgr. Petr Hrubý, Ph.D. 
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 55

18. 5.  16.30 
KRVAVÉ LÉTO
Další beseda z cyklu Dějiny na 

vlastní kůži, tentokrát s ředite-
lem nakladatelství Academia Jiřím 
Padevětem o jeho nové knize popi-
sující události jarních a letních dní 
roku 1945, a také o prefabrikova-
ných strašácích a uměle vytvářené 
historii.

 Muzeum Vysočiny 

18. 5.  18.00 
BESEDY S FARMÁŘI aneb exis-

tují farmáři?
S paní Věrou Dvorskou, výrob-

ce kozích sýrů z Olešenky. Vstupné 
dobrovolné.

Mimořádně v salonku Radniční 
restaurace, Masarykovo nám. 66.

19. 5.  17.00 
Úsvit trpasličích planet – PLU-

TO A CERES
Přednáší Mgr. Peter Scheirich, 

Ph.D. z Astronomického ústavu AV 
ČR. 

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 55.

19. 5.  17.00 
UMĚNÍ NA DVOŘE KA RLA IV.
Přednáška k 700. Výročí narození 

Karla IV. 
Přednášející Mgr. Petr Štěpán se 

zaměří na konkrétní podobu kultur-
ního dění přímo v centru říše, tedy 
na dvoře Karla IV.

OGV, Masarykovo náměstí 24.

24. 5.  17.00 
MĚSTA A VESNICE NA ŽĎÁR-

SKU Z POHLEDU ARCHEOLO-
GIE

Přednáší Mgr. Pavel Hušťák z 
archeologické společnosti Pueblo 
o.p.s,. 

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 55.

31. 5.  17.00 
JIHLAVA V DOBĚ KA RLA IV. Z 

POHLEDU ARCHEOLOGIE
Přednáší muzejní archeologo-

vé Mgr. David Zimola a Mgr. Aleš 
Hoch. 

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 55.

Ostatní 

1. 5.   10.00 – 15.00
SVĚTOVÝ DEN TAPÍRŮ
U příležitosti Světového dne tapí-

rů Vás čeká pestrý program, kdy se 
seznámíte s těmito zajímavými zví-
řaty.

Klub Kreslířů a Humoristů, výsta-
va vtipů nejen o tapírech, malování 
na obličej,

malování karikatur, tapíří kvíz „Co 
víte o tapírech?“, tapíří stánek, tapíří 
tvoření.

Zoo Jihlava

1. 5.  11.00 a 15.00
DRA VCI NAD HLAVAMI

Oblíbené letové ukázky Edy Ško-
louda probíhají za hezkého počasí 
každý den kromě pondělí v prosto-
rách sadu u Australské farmy.

 Zoo Jihlava

9. 5.  13.00 
POZOROVÁNÍ PŘECHODU 

MERKURU PŘED SLUNCEM
Pozorování mimořádného astrono-

mického jevu (více informací o jevu 
na webu České astronomické spo-
lečnosti).

Pozorování proběhne na Bráně 
Matky Boží, Věžní 1, od 13.00 do 
20.00 hod. 

11. 5.  9.00 –18.00 
DEN PRO HOSPIC
Cílem akce je seznámit veřejnost s 

nabídkou služeb Domácího hospice 
Vysočina, o.p.s. Výtěžek jde na pod-
poru domácí hospicové péče.

Masarykovo náměstí.

11. 5. – 18. 5.   
RESTAURA CE A PIVOVAR 

SLAVÍ 5 LET 
Jihlavský pivovar.

13. 5.  8.00 
JARNÍ KVĚTINOVÝ JAR-

MARK
10, 12 a 14 hodin - vystoupení 

spolku emeritních umělců pražských 
FIAKR – písničky staropražské, čes-
ké lidové, ale i Osvobozené divadlo 
a Semafor.

11, 13 a 15 hodin – kejklířské 
vystoupení Vojty Vrtka z Doudleb – 
kejklířsko-žonglérské výstupy.

16 hodin - folklorní vystoupe-
ní Pramínek a Šípek Jihlava, HSPT 
Vysočan Jihlava, FS Dřeváček Jihlava 
u májky.

Masarykovo náměstí.

13. 5.  19.00 
SLAVNOSTNÍ VEČER K 700. 

VÝROČÍ NAROZENÍ KA RLA IV.
Komponovaný program spojují-

cí dobovou hudbu v podání soubo-
ru Solideo a dramatizovaného čtení 
z kronik a vlastního životopisu Kar-
la IV. v provedení herců Horáckého 
divadla.

Kostel Povýšení sv. Kříže 

21. 5.  10.00 
Bezpečnost na silnicích: „AŤ JSI 

VELKÝ NEBO MRNĚ, NA SILNI-
CI OPATRNĚ“

Osvětovou akci pro dospělé i děti 
pořádá Oblastní spolek Českého 
červeného kříže Jihlava v parku M. 
R. Štefánika: První pomoc, resusci-
tace – ukázky a možnost vyzkoušení 
na fi gurínách, maskovaná zranění – 
ukázky ošetření, obvazová technika, 
obsah lékárničky. Policie – křižovat-
ky, testy.

Měření tlaku. Sanity - prohlídky, 
vakuové dlahy – praktické ukázky. 
Opilecké brýle. Hry a doplňovačky 
pro děti se zdravotním zaměřením.

22. 5.  16.00 
POHÁDKOLAND - ŠMOULO-

VÉ JSOU ZPĚT!
Největší hudební show pro děti i 

celou rodinu.
Horácký zimní stadion. 

23. 5.  14.00 –18.00 
Světlo pro AIDS - Bezplatné tes-

tování na HIV infekci!
Sanitka R-R u City parku Jihlava 

(zadní vstup z ulice U Dlouhé stěny).

Bezplatné, bez objednání, anonym-
ní, výsledky do 20 minut

24. 5.  10.00 –15.00 
„DEN DOBROVOLNÍKŮ“
Přízemí Nemocnice, u bufetu Slu-

nečnice.
K poslechu zahraje skupina TRIO-

LA.

27. 5.  17.00 
MUZEJNÍ A GALERIJNÍ NOC 
2016
aneb do muzea a galerie v netra-
diční čas – komentované prohlíd-
ky, přednáška, překvapení pro 
děti, gotické tance a závěrečná 
ohňová show. 
OGV, Komenského 10:
17.00 - portrétování návštěvní-
ků a výtvarná dílna pro veřejnost 
- studenti SUPŠ Jihlava – Helenín
19.00 - komentovaná prohlídka 
výstavy Na pomezí samoty s kurá-
tory Dagmar Šubrtovou, Milo-
šem Vojtěchovským a Michalem 
Kindernayem
20.00 - Laura Luna a Michal 
Kindernay – Undermining
Audiovizuální performance inspi-
rovaná procesem dolování uhlí. S 
využitím imaginárních terénních 
nahrávek prozkoumávají autoři 
ambivalentní krásu důlních kra-
jin. Používají zvuky motorů, štěr-
ku, kamenů a uhlí.
21.00 - koncert kapely Obec
OGV, Masarykovo náměstí 24:
17.00 – 17.30 – Komentovaná 
prohlídka výstavy „Antonín Sla-
víček“ - provází Mgr. Jana Boja-
novská
Masarykovo náměstí:
22 hodin - Noc na Karlštejně – 
komedie/muzikál/historický, 
Československo 1973, 83 min., 
režie Zdeněk Podskalský st. - pro-
mítání fi lmu v horní části náměs-
tí.  

28. 5.  13.00 
DEN DĚTÍ S HITRÁDIEM 

VYSOČINA A MĚSTEM JIHLA-
VA 

Zveme všechny děti, rodiče i pra-
rodiče na tradiční akci, která se 
uskuteční 28. května 2016 od 13:00 
hodin v amfi teátru letního kina v 
Jihlavě. Pro návštěvníky akce je při-
praven program plný zábavy, soutěží, 
atrakcí i vystoupení.

Celým odpolednem bude prová-
zet oblíbený moderátor odpolední-
ho vysílání Hitrádia Vysočina Milan 
Řezníček. Na akci vystoupí už tradič-
ně Michal Nesvadba s „Kouzelnou 
školkou“, letos se na pódiu objeví i 
jeho bývalá životní a herecká part-
nerka Světlana Nálepková s Dětskou 
show. Exklusivním hostem budou 
Šmoulové, kteří vystoupí na pódiu 
se svým muzikálovým vystoupením. 
Hvězdnou sestavu uzavře interneto-
vá star VOXEL. Přímo v areálu náv-
štěvníky překvapí i pobíhající Dino-
saurus a další zajímavé atrakce. Po 
celé odpoledne bude program pro-
bíhat na dvou pódiích v areálu letní-
ho kina.

31. 5.  8.30 
Cesta za čistým vzduchem - SVĚ-

TOVÝ DEN BEZ TABÁKU
Vstup na vyhlídkovou věž koste-

la sv. Jakuba a na Bránu Matky Boží 
zdarma!

Přijďte a podpořte zdravý život bez 
kouření!

Brána Matky Boží 8.30–17.00
8.30–15.00 měření zanesení plic 

CO, měření tlaku, % tělesného tuku, 
BMI

Kouření cigaret a jeho následky – 
diskuse s odborníky SZÚ. 

Balonek pro děti po zdolání „Brá-
ny“

Vyhlídková věž kostela sv. Jakuba 
10.00–17.00

Pořádá Zdravé město Jihlava, infor-
mace: Ing. Soňa Krátká, koordiná-
torka PZM a MA21, www.jihlava.
cz/zdravemesto

Sport

5. 5.  17.00 –19.00 
CYKLOJÍZDA s výkladem s 

arch. Zdeňkem Grycem po sídlišti 
Březinky

Doprovodný program k výstavě 
Paneláci v Oblastní galerii Vysočina 
na Masarykově náměstí.

Sraz v 17 hodin na náměstí 
Obchodního centra Jihlava-Březin-
ky.

7. 5.  9.30 
JIHLAVSKÝ JEŽEK
Sportovní klub Jihlava, o. s. – oddíl 

moderní gymnastiky. Závody v 
moderní gymnastice ve sportovní 
hale SK Jihlava, ul. Okružní 2.

7. 5.  10.00 
BEDŘICHOVSKÝ JEŽEK
TJ Sokol Bedřichov – oddíl spor-

tovní gymnastiky
Závody ve sportovní gymnasti-

ce mini žákyň a žáků, nejmladších, 
mladších a starších žákyň, juniorek 
a žen od 10 hodin ve sportovní hale 
TJ Sokol Bedřichov, Sokolovská 
122c v Jihlavě.

8. 5.  10.00 
SEŽEV CUP 2016 
SK moderní gymnastiky Vysočina 

Jihlava. Závody v moderní gymnasti-
ce od 10 hodin ve sportovní hale v 
ulici E. Rošického 6 v Jihlavě.

11. 5.  17.00 
FC VYSOČINA JIHLAVA – FC 

Baník Ostrava
FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s. -  

SYNOT liga 2015/2016.
Hraje se na fotbalovém stadionu na 

ul. Jiráskova v Jihlavě v 17 hodin.

13. 5.  18.00 
PLANDERSKÝ BĚH
Start: v 18 hod. u pohostinství.                                                                                        

17. 5.  12.30 
SPORTUJME S VŠPJ aneb „Proč 

bychom se nepotili“
Den plný pohybových aktivit pro 

širokou veřejnost.
Masarykovo náměstí (12.30 – 

15.00) - fotbálek v jiném hávu (spor-
tovní soutěže na nafukovacích hřiš-
tích), závod hlídek s plněním úkolů

Brána Matky Boží, hradby (13.00 
– 15.00) - výstup na věž a slaňování 
z hradeb

Areál staré nemocnice (15.30 – 
17.00) – turnaj v petanque, závody 
kolobě¬žek, lanové centrum, štafe-
ty,…

15.30 – 16.30 nabídka sportovní-
ho vyžití různého typu na různých 
místech Jihlavy: ukázky a instruktáž 
boulderingu (boulderingová stěna 
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Znojemská ul.),
lekce spinningu (Gym Centrum 

Přední ul.), lekce TRX (Top FIT 
Vrchlického ul.),

ukázky cvičení workoutu (workou-
tové hřiště u Kaufl andu),

inline projižďka (cyklostezka u 
Kaufl andu).

10.00 – 12.00 doprovodný pro-
gram:

turnaje středních škol na náměstí, 
stanoviště s jednoduchými pohybo-
vými úkoly na cestě od autobusové-
ho nádraží k náměstí.

21. – 22. 5.  12.00 
Jihlavská 24MTB
Koncert před akcí - v pátek 20. 5. 

od 18.30 hod. v amfi teátru Heulos. 
Start závodu: ve 12 hodin na Masa-

rykově náměstí v Jihlavě.

21. 5.  9.00 
FLORBALOVÝ DEN DĚTÍ

Sportovní klub Jihlava, o. s. – oddíl 
fl orbalu.

Prezence od 8 hodin, začátek v 9 
hodin ve sportovní hale SK Jihlava, 
Okružní 2.

27. – 28. 5.  17.00 
JUDO TALENT
Sportovní klub Jihlava, o. s. – oddíl 

juda.
V pátek od 17 hodin proběh-

ne první část turnaje pro nejmenší 
děti, v sobotu od 8 hodin pro ostat-
ní závodníky - vážení a poté zahájení 
turnaje ve sportovní hale SK Jihlava, 
Okružní 2. 

28. 5.  10.00 
MÁJOVÉ ZÁVODY V BOUL-

DERINGU PRO DĚTI
Horolezecký klub Jihlava.
Boulderingová stěna ve Znojemské 

ul. 8 v Jihlavě.

Turistika

15. 5.  14.00 
7. PO JIHLAVSKÁCH STO-

PÁCH GUSTAVA MAHLERA , 
JEHO RODINY A PŘÁTEL

KČT Tesla Jihlava, KČT Čeřínek 
Jihlava, PĚŠÍ.

Trasa: tematická vycházka s výkla-
dem, 4 km.

Start: 14.00 Park Gustava Mahlera.

21. 5.  6.30 – 9.00 
36. TESLÁCKÝ ŠOTEK
KČT Tesla Jihlava, EURORA N-

DO, Kočárek, Dvoustovka, PĚŠÍ, 
CYKLO.

Trasy: pěší 12 – 43 km, cyklo 35 – 
80 km.

Start: 6.30 – 9.00 vrátnice bývalé 
Tesly a.s. Havlíčkova 30.

e-mail: mila_bradova@volny.cz

25. 5.  14.00 
31. CESTA POHÁDKOVÝM 

LESEM
KČT Čeřínek Jihlava, Kočárek, 

PĚŠÍ.
Trasa: 2 km.
Start: 14.00 Dětské dopravní hřiště 

U Rybníčků. 
e-mail: j.korbelova@email.cz

28. 5.  14.00 
POJĎTE S NÁMI ZA ŽÁBAMI!
Začátek v 14.00 hod před Správou 

městských lesů v Lesnově u Jihlavy.
Ukázky živých žab a čolků, krátká 

terénní exkurze po lokalitě Lesnov-
ské mokřady a povídání o obojživel-
nících.

Akce proběhne za každého počasí 
a je pro všechny zdarma. Lokalita je 
přístupná i pro kočárky. 

Změna programu vyhrazena!

 Výstava k 15. výročí 

 festivalu Hudba tisíců 

 18. 5.–26. 6. 2016 

 vernisáž 17. 5. v 17.00 

 Dům Gustava Mahlera 
 Znojemská 4, Jihlava 
 út–ne 10–12, 13–18 

www.mahler.cz 
facebook.com/mahler.jihlava

Ve dnech 3. – 5. června se koná již 
59. festival sborového umění Jihlava 
2016. Níže otiskujeme program.

PROGRAM FESTIVALU:
pátek 3. 6. – 19.00 
Gotická síň jihlavské radnice 

(vstup volný)                                                                                        
1. festivalový koncert
Pěvecký sbor ostravských učitelek, 

Ostrava                                                                                      
Pražský smíšený sbor, Praha                                                                                     

Filharmonie G. Mahlera Jihlava                                                                               

sobota 4. 6.   
Hotel G. Mahler (vstup volný)
Mezinárodní soutěž pěveckých 

sborů                                                                                  
09.00 zahájení soutěže            
10.00 Comenius Leszno (PL)  
10.20 Dábrlíbap Praha              
10.40 Canticorum Plzeň           
11.00 Harmonie Velké Meziříčí             
11.20 SPS Konzervatoře P.J. Vejva-

novského Kroměříž

11.40 přestávka          
12.00 FONS Žďár n. S.
12.20 Komorní sbor českých muzi-

kantů Plzeň
12.40 Akademický pěvecký sbor 

VŠB-TU Ostrava         
13.00 Iuventus paedagogica Praha     
13.20 SPS ATENEO Univerzity 

Palackého Olomouc       

sobota 4. 6. - 15.00 hod. 
Masarykovo náměstí                                                                                      
Odpolední koncert
Gorol Jablunkov                                                                                             
TelČísla Telč                                                                                     

sobota 4. 6. - 16.00 hod. 
Hotel G. Mahler                                                                                
Ateliér - prof. J. Vičar                                                                                   

sobota 4. 6. – 19.00 hod. 
kostel Povýšení sv. Kříže (vstup 

volný)
2. festivalový koncert
Vocal Consort Bratislava (SK)                                                                                   
Ars Brunensis Brno                                                                                       
vyhlášení výsledků 12. Mezinárod-

ní skladatelské soutěže
vyhlášení výsledků Mezinárodní 

soutěže pěveckých sborů                                                                                         
vystoupení vítězných sborů                                                                                      

neděle 5. 6. - 10.00 hod. 
Park G. Mahlera                                                                
3. festivalový koncert
Gorol Jablunkov                                                                                            
Comenius Leszno (PL)   

 -tz-                 

59. festival sborového umění Jihlava 2016

Fenomén Merkur 
 Brána Matky Boží 

 1. 6.–31. 8. 2016 

 Turistické inform
ační centrum

 Jihlava 
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 Přijďte a pohrajte si! 
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