
červen

ZÁVOD EVROPSKÉ 
SOUTĚŽE EUROJACK

Víkend 11. a 12. června 
v Malém Heulose

VEŘEJNÉ SETKÁNÍ KE 
STRATEGII KULTURY

ve středu 22. června v DIODu od 
16 hodin.

(Více na str. 19 až 22 tohoto 
vydání)

23. 6.   16.00

 OSLAVY 580. VÝROČÍ 
VYHLÁŠENÍ 

BASILEJSKÝCH 
KOMPAKTÁT 

A 590. VÝROČÍ JIHLAVSKÉ 
RADNICE

ve čtvrtek 23. června v 16. hodin
Živý obraz, koncert ZUŠ Jihlava a 

Campanula Jihlava 
Park Gustava Mahlera

MUSIC FESTIVAL
MAHLER JIHLAVA 

pokračuje v červnu 
bohatým programem.

(Kompletní přehled na str. 31)

ZAPOJTE SE 
DO ANKETY

Forum Zdravého města
o problémech, které vás trápí. 

Anketní lístek najdete na str. 12

Gotický sál jihlavské historické 
radnice byl dějištěm jedné z nejvý-
znamnějších událostí města, pře-
dávaly se zde ceny města včetně té 
nejvyšší – čestného občanství. Jih-
lavští zastupitelé jej u příležitosti 
90. výročí uvedení do funkce udělili 
prvnímu českému starostovi Jihlavy 
Rudolfu Veverkovi – in memoriam. 
Ocenění převzal z rukou primátora 
města Rudolfa Chloupka vnuk Ru-
dolf Veverka. 

Následovalo předávání Cen města 
Jihlavy, které převzal významný ma-
líř, sochař a grafi k Jan Koblasa, bý-
valý hokejový útočník a trenér Jiří 
Holík a někdejší ředitel jihlavské zoo- 
logické zahrady Vladislav Jiroušek. 
O udělení Ceny města Jihlavy roz-
hoduje zastupitelstvo města. 

Předávaly se i Ceny Rady města 
Jihlavy. Radní ocenili aktivitu Ale-
še Urbana spojenou se vznikem 
workoutového hřiště ve Sportovně 
relaxačním centru Český mlýn, ju-
niorskou reprezentantku ve vodním 

lyžování za úspěch na mistrovství 
Evropy Kateřinu Švecovou, a jihlav-
skou kulturistku a trenérku Věru Mi-
kulcovou za medailové ocenění ve 
světové soutěži profesionálů. 

Slavnostní atmosféře přispěla skvě-
lá vystoupení hudebníků, předního 
českého hobojisty Viléma Veverky, 
pravnuka prvního českého starosty 
Jihlavy Rudolfa Veverky, a Violoncel-
lového kvarteta ZUŠ Jihlava pod ve-
dením Martiny Charvátové. 

Slavnost předávání cen je tradičně 
spojena se zahájením festivalu Ma-
hler Jihlava – Hudba tisíců.

Čestné občanství města Jihlavy 
-  je nejvyšší pocta, kterou může 
město Jihlava udělit. Čestné ob-
čanství uděluje Zastupitelstvo 
města Jihlavy za zcela mimořádné 
zásluhy ve všech oblastech lidské-
ho působení. 
Čestné občanství lze udělit fy-
zické osobě, a to nejen občanovi 

ČR, ale i cizímu státnímu přísluš-
níku nebo osobě bez státní pří-
slušnosti. Čestné občanství lze 
udělit za života nebo in memo-
riam. 
Cenu města Jihlavy uděluje 
Zastupitelstvo města Jihlavy fy-
zickým a právnickým osobám za 
dlouhodobě významný přínos 
pro město Jihlava. Cenou města 
může být oceněna jakákoli čin-
nost ve všech oblastech lidské-
ho působení.
Cena Rady města Jihlavy -  
uděluje rada města fyzickým a 
právnickým osobám za význam-
ný přínos pro město Jihlava 
spočívající zejména v činnosti 
vedoucí k rozvoji města Jihlavy 
nebo jeho propagaci, za eko-
nomický přínos, za aktivity v 
mezinárodním měřítku, za vý-
znamné ovlivnění veřejného 
dění, za výrazný počin v daném 
roce, a dále u příležitosti život-
ního jubilea. -tz-

Jihlava předávala ceny. Uctila 
osobnosti za celoživotní dílo, 

ocenila i mladé talenty

KVĚTNEM ZAČAL FESTIVAL HUDBA TISÍCŮ – Mahler Jihlava 2016. Moravská fi lharmonie Olomouc na úvod provedla Mahlerovu symfonii Titan v kostele 
Povýšení sv. Kříže. Festival bude špičkovou hudbu i další dění do Jihlavy přinášet až do července. Z jihlavských účastníků se v jeho programu představuje např. Pěvecké 
sdružení Campanula.  Foto: Jiří Varhaník
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Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Přestěhováno v místě:

42
39
81
73
37

110

29

17
144

Město Jihlava má k 30. 4. 2016 
přihlášeno k trvalému pobytu 
50.735 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci dubnu 2016

Od začátku května je ofi ciálně spuš-
těný systém, který na nejfrekvento-
vanější křižovatce v Jihlavě zazname-
nává průjezdy vozidel na červenou. 
Jen během dubnového zkušebního 
provozu zde kamery detekovaly bez-
mála dvě stovky průjezdů v rozporu 
s předpisy. Nerespektování světel-
né signalizace přijde provozovatele 
vozidla na 2,5 tisíce korun. 

Křižovatkou Hradební a Znojem-
ské ulice v centru města denně pro-
jede asi 32 tisíc vozidel. „K častým 
nehodám zde nedochází mimo jiné 
proto, že se stále najde většina solid-
ních řidičů, kteří raději zůstanou stát, 
i když mají zelenou, než aby se srazili 
s těmi, kdo vjeli do křižovatky na čer-
venou, aby ještě stihli na poslední chví-
li projet. Tuto slušnost jistá část řidičů 
zneužívá,“ řekl náměstek primátora 
pro dopravu Jaroslav Vymazal s tím, 
že široké komunikace zde přechází 
stovky chodců, které nezodpovědné 

chování řidičů ohrožuje na životě. 
Detekční systém zaznamená celou 

sekvenci snímků pohybu vozidla, 
stav světelné signalizace a přesný čas 
průjezdu. Snímky odejdou na praco-
viště odboru dopravy, kde se ověří 
registrační značka vozidla, je identifi -
kován provozovatel vozidla a odchá-
zí mu výzva k uhrazení částky 2.500 
korun. 

Nový detekční systém na křižovat-
ce Hradební a Znojemské ulice v Jih-
lavě není jediný, už od roku 2006 
je podobné zařízení u autobusového 
nádraží, na křižovatce ulic Jiráskova 
a Fritzova. V prvních letech zde bylo 
detekováno 200 – 400 průjezdů roč-
ně. Počet nerespektování světelné 
signalizace však stoupá, v uplynu-
lých dvou letech je počet průjezdů 
na červenou vyšší než tisíc ročně (v 
roce 2015 celkem 1.245 průjezdů). 
Podobné systémy používá v ČR řada 
další měst. -tz-

Vzpomínka na Jana Bulu
V pátek 20. května si občané Jih-

lavy připomenuli 64 let od popravy 
kněze P. Jana Buly. Ten se stal jednou 
z obětí babického případu z roku 
1951 ve vykonstruovaném politic-
kém procesu. 

Připomenutí začalo přednáškou 
emeritního děkana Filozofi cké fakul-
ty Univerzity Karlovy doc. Michala 
Stehlíka v aule Vysoké školy poly-
technické. Poté  následoval pietní 
akt u památníku obětem politických 
procesů. Vzpomínka byla zakončena 
mší v Rokytnici nad Rokytnou, kde 
Jan Bula jako kněz sloužil.

* 24. června 1920, Lukov  
† 20. května 1952, Jihlava

Byl jednou z obětí justičních vražd, 
které komunistický režim spáchal v 
rámci tzv. babických procesů.

V únoru roku 1951 jej kontakto-
val Ladislav Malý, jeho někdejší spo-
lužák z gymnázia. Tvrdil Bulovi, že 
unesl z internace pražského arcibis-
kupa Josefa Berana a chce jej pře-
vést přes hranice. Zároveň tvrdil, že 
arcibiskup se před přechodem hra-
nic chce vyzpovídat. Krátce nato 
byl P. Bula před spoluprací s Malým 
varován P. Janem Podveským, fará-

Kamery u Cityparku snímají 
průjezdy na červenou

VEDOUCÍ oddělení dopravně správních agend Vladimír Findejs předvedl na tis-
kové konferenci možnosti kamerového systému na křižovatce u City Parku.

 Foto: Lubomír Maštera

V přehledu uvádíme uděle-
né ceny vedení města oceněným 
občanům.

Čestné občanství
JUDr. Rudolf Veverka - čestné 

občanství uděleno u příležitosti 90. 
výročí uvedení do funkce.

Rudolf Veverka, první český staros-
ta Jihlavy, byl do funkce zvolen roku 
1925. Byl znám svým hlubokým soci-
álním cítěním, jeho práce se nesla v 
tomto směru. Pomáhal sociálně slab-
ším spoluobčanům, fi nančně pod-
poroval na studiích nadané děti z té-
to společenské skupiny. Jako starosta 
se výrazně zasadil o výstavbu dělnic-
kých domků na Kalvárii, přičinil se o 
založení české školy v Heleníně nebo 
vybudování parku v prostoru nad 
městským nádražím apod. 

Vedl město v době celosvětové hos-
podářské krize, složitých vztahů české-
ho a německého obyvatelstva města, 
za sílícího napětí mezi radnicí a jinými 
úřady. 

Cena města Jihlavy
Prof. Jan Koblasa - Cena města Jih-

lavy udělena za významný umělecký 
přínos a odkaz městu.

Prof. Jan Koblasa je významný čes-

ký malíř, sochař, grafi k a autor mnoha 
fi lozofi ckých esejů. V roce 2002 bylo 
Janu Koblasovi uděleno státní vyzna-
menání 1. stupně - Medaile Za záslu-
hy - prezidentem Václavem Havlem. 
Jeho dílo je známo po celém světě, je 
zastoupen v mnoha významných sbír-
kách a galeriích v Evropě, Asii, Ameri-
ce i v Africe. 

řem z Jaroměřic nad Rokytnou, pro 
podezření, že je agentem provoka-
térem, řízeným StB. Dne 28. dubna 
1951 Malému sdělil, že s ním spolu-
pracovat nebude, a dva dny nato byl 
zatčen.

Po zamítnuté žádosti o milost byl 
Jan Bula 20. května 1952 oběšen v 
Jihlavě.

V roce 1990 byl posmrtně rehabi-
litován. 

Katolická církev zahájila řízení 
o jeho blahořečení. V lednu 2015 
došlo k zapečetění obálek k přípravě 
blahořečení ve Vatikánu. -tz-

Jan 
Bula

Oceněné osobnosti převzaly ceny

Jiří Holík - Cena města Jihlavy za 
celoživotní přínos pro sport a repre-
zentaci města. 

Hokeji se věnoval od svých 5 let. Do 
jihlavské Dukly nastoupil v roce 1963. 
Od roku 1978 hrál v zahraničních 
týmech, aktivní karieru ukončil v roce 
1985. 

Jiří Holík se dvanáctkrát zúčastnil 
mistrovství světa, čtyřikrát zimních 
olympijských her, jednou Kanad-
ského poháru. Je trojnásobným mis-
trem světa a držitelem čtyř olympij-
ských medailí. Roku 1999 byl uveden 
do Síně slávy Mezinárodní hokejové 

federace. Je členem Síně slávy českého 
hokeje.

Ing. Vladislav Jiroušek – Cena měs-
ta Jihlavy za celoživotní práci pro statu-
tární město Jihlavu.

Vladislav Jiroušek z původně dezo-
látního zookoutku odsouzeného k zru-
šení vybudoval moderní zoologickou 
zahradu, která dnes patří nejvyhledá-
vanějším turistickým cílům v České 
republice a z odborného hlediska patří 
mezi evropsky a světově respektované 
instituce. 

Vladislav Jiroušek inicioval vznik 
Unie českých a slovenských zoologic-
kých zahrad a jako prezident této orga-
nizace zastupoval Českou republiku ve 
světové asociaci.

Cena Rady města Jihlavy
Aleš Urban - za realizaci workoutové-

ho hřiště.

Aleš Urban se zasloužil o stavbu wor-
koutového hřiště v lokalitě Český mlýn.

Kateřina Švecová - za získání titulu 
mistryně Evropy do 19 let ve vodním 
lyžování a další mimořádné sportovní 
výkony v r. 2015.

Kromě prvenství v disciplíně vleky 
získala 2. a 3. místo v dalších dvou dis-
ciplínách. 

Věra Mikulcová - za zisk titulů vice-
mistryně v profesionální lize kulturisti-
ky a dvou světových rekordů. -tz-

PROFESOR Jan Koblasa přebírá Cenu města Jihlavy za přítomnosti primátora 
Rudolfa Chloupka (uprostřed) z rukou náměstka Milana Koláře (vpravo).

 Foto: Lubomír Maštera
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Jihlavští občané jsou zvyklí, že 
v březnu nebo dubnu obdrží složen-
ky na úhradu poplatku za svoz ko-
munálního odpadu se splatností do 
konce dubna. Letos složenky přijdou 
až začátkem června, také jejich splat-
nost 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

Skvělá čísla za Jihlavu: 415 při-
hlášených ve 132 týmech z celkem 
77 fi rem a institucí znamená ná-
růst účastníků soutěže Do práce 
na kole oproti loňskému roku více 
než 40%. 

Mezi 28 účastnickými městy se tak 
Jihlava zařadila absolutně na 8.místo 
těsně za České Budějovice a Ostra-
vu. „Za námi“ zůstala města jako 
Hradec Králové, Liberec, Ústí nad 
Labem, Zlín a další lidnatější města. 
V přepočtu na počet obyvatel pat-
ří ale Jihlava mezi top tři účastnická 
města, kterými jsou J. Hradec, Ot-
rokovice a právě Jihlava jako jediné 
krajské město. 

Ze statistiky jsou nejpočetněji za-
stoupené fi rmy a instituce. Již tradič-
ně drží tuto pozici zaměstnanci fi rmy 
Bosch Diesel s více než stovkou šla-
páčů. Druhé místo patří Nemocnici 
Jihlava, kde se zapojilo 39 zaměst-
nanců, a i díky podpoře vedení se 
tak Nemocnice Jihlava stala v tomto 
smyslu skokanem roku. Na třetí po-
zici pak o jednu „čárku“ zaměstnanci 

fi rmy Sapeli přeskočili úředníky ma-
gistrátu města. 

„Kampaň a soutěž Do práce na kole 
se v Jihlavě koná i díky podpoře města 
Jihlava. Kampaň Do práce na kole je 
součástí realizovaných a podporova-
ných aktivit v oblasti udržitelné měst-
ské mobility,“ řekl Petr Stejskal, kraj-
ský cyklokoordinátor kraje. 

Současně záštitu nad akcí převzal 
náměstek pro dopravu Jaroslav Vy-
mazal, který městem „protáhl“ účast-
níky cyklojízdy konané v dubnu ke 
Dni Země a kolo k němu neodmys-
litelně patří nejen jako volnočasový 
atribut, ale také jako dopravní pro-
středek pro cesty do práce i v rámci 
přesunů po městě na pracovní jed-
nání. 

V porovnání s jinými městy dnes 
již záviděníhodná infrastruktura a 
opatření pro cyklisty jsou základním 
předpokladem pro rozvoj cyklodo-
pravy. V Jihlavě již prakticky funguje 
páteřní síť a v dohledné době pláno-
vané napojení průmyslové zóny tuto 
pozici ještě posílí. -lm-

V Jihlavě jede Do práce na 
kole rekordních 415 účastníků

Na celodenní návštěvě Vysočiny 
byl v květnu předseda vlády Bohu-
slav Sobotka. 

V programu byla i zastávka v Jih-
lavě, na radnici se sešel s vedením 
města a radními. Témata debaty byla 
místní i neregionální, např. problém 
Jihlavy domoci se vlastního vodo-
hospodářského majetku ve SVAKu, 
zaměstnávání cizinců, inkluze, silnič-
ní napojení průmyslové zóny, infra-
struktura letiště či vybudování vyso-
korychlostní tratě do Jihlavy. 

Premiér v Jihlavě také navštívil 

výrobce letadel fi rmu Jihlavan air-
planes. Předsedu vlády doprová-
zela ministryně práce a sociálních 
věcí Michaela Marksová, ministr 
zdravotnictví Svatopluk Němeček a 
náměstek ministra průmyslu a ob-
chodu Eduard Muřický. V dalším 
programu členů vlády na Vysočině 
byla návštěva dispečinku Zdravot-
nické záchranné služby a letecké 
záchranné služby, zázemí podniku 
DIAMO v Dolní Rožínce a prohlíd-
ka průmyslové zóny v Bystřici nad 
Pernštejnem. -tz-

Jihlavu navštívil premiér

Premiér Sobotka a ministryně práce Marxová na magistrátu během své návštěvy 
Vysočiny. Foto: archiv MMJ

Krajské město se připravovalo na 
případný blackout, rozsáhlý výpa-
dek dodávek el. energie.

Po silné vichřici je Jihlava odstřih-
nuta od elektrické energie. V kraj-
ském městě Vysočiny nejedou 
trolejbusy, nesvítí semafory, jsou 
problémy s dodávkami plynu, nete-
če voda, ale tečou lednice a mrazáky. 
Krachuje mobilní síť a internet, po-
stupně dochází energie v noteboo-
cích, tabletech a mobilech, veřejnost 
přesně neví, co se děje, nehraje rádio 
a televize. 

V domácnostech dochází zásoby 
jídla, ale ne všechny obchodní domy 
mají záložní zdroje a mohou prodá-
vat. Výpadek má trvat tři dny, co se 
bude dít v ulicích po setmění?

To jsou jen některé závažné dopa-
dy a otázky spojené s blackoutem – 
rozsáhlým dlouhodobým výpadkem 
dodávek elektrické energie. Na ta-
kovou situaci se připravoval Krizový 
štáb ORP Jihlava. 

„Cvičení prověřuje připravenost lidí 

v krizovém štábu, ve vedení městských 
společností a příspěvkových organizací 
města. 

Město zřizuje školky a školy, a také 
organizace, které pečují o seniory nebo 
nemocné a zdravotně postižené osoby. 
Prověřujeme také funkčnost a kapaci-
tu techniky, kterou máme k dispozici,“ 
uvedl primátor města Jihlavy a před-
seda krizového štábu ORP Jihlava 
Rudolf Chloupek. 

„Krizový štáb ORP Jihlava je pro pří-
pad blackoutu připraven zřídit napří-
klad nepřetržitou službu informační-
ho centra a telefonní informační linky, 
zajistit informovanost prostřednictvím 
webu města Jihlavy, ofi ciální faceboo-
kové stránky města a prostřednictvím 
vyrozumívacího systému (amplionů) 
v ulicích města, které mají záložní 
zdroje na asi 72 hodin provozu. 

V ulicích by se v případě krizové situ-
ace pohybovaly posílené hlídky městské 
policie, které by zajišťovaly jak bezpeč-
nost a dohled, tak informovanost ve-
řejnosti,“ doplňuje primátor Rudolf 
Chloupek.  -tz-

Jihlavu postihl blackout, 
budeme tři dny bez proudu

V květnu bylo slavnostně otevřeno 
výukové centrum zaměřené na eko-
logii - školící Ekocentrum Služeb 
města Jihlavy (SMJ). 

Vybudování Ekocentra začalo v září 
loňského roku a náklady na výstavbu 
vyšly společnost SMJ celkem na 135 
tisíc korun. „Předpokládáme, že roč-
ně projde výukovým centrem tisíce dě-
tí, žáků a studentů, nejen z jihlavských 
mateřských, základních a středních 
škol. SMJ sváží odpad kromě Jihla-

vy ještě z dalších 53 obcí,“ řekl mluvčí 
SMJ Martin Málek.

Po slavnostním otevření Ekocentra 
proběhla názorná výuka o odpadech 
pro jednu z jihlavských  mateřských 
škol,  Riegrova 21  – „Pastelka“. Dě-
ti se dozvěděly zajímavé informace o 
třídění odpadů, nakládání s odpady 
a o jejich dalším využití. Prohlédly si 
recyklované výrobky z odpadu, sběr-
ný dvůr a zahrály si vědomostní hry.

 -tz-

Slavnostní otevření školícího 
Ekocentra SMJ

ŠKOLÍCÍ Ekocentrum se nachází v prostorách SMJ na adrese Havlíčkova 64, slav-
nostní přestřižení pásky provedl náměstek primátora Jaromír Kalina (uprostřed), 
manažerka obalové společnosti EKO-KOM pro oblast Moravy Pavla Bendová a 
jednatel společnosti SMJ  Jindřich Klega.  Foto: Lubomír Maštera
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Náměstek primátora Jaroslav Vy-
mazal má na starost úsek dopravy 
a služeb a správu realit a bytů ve 
vlastnictví města. Zajímá nás pro-
to jeho pohled na tyto oblasti.

 Lubomír Maštera

Začněme náš rozhovor vaším 
pohledem na výtky některých za-
stupitelů na způsob jednání v pří-
padě vystoupení Jihlavy na konci 
roku 2012 z dobrovolného svazku 
obcí Svaz vodovodů a kanalizací 
Jihlavsko (SVAK). Jaký je váš po-
hled dnes?

Slibem  zastupitele jsem se zavázal, 
že budu hájit zájmy města „s péčí 
řádného hospodáře“. Jestliže zjistíte, 
že ekonomika při správě vodohos-
podářské struktury v jiných městech 
funguje daleko lépe, ptáte se po pří-
čině, proč tomu tak není v našem 
městě. Rok jsme se snažili o změnu 
stanov SVAKu, abychom měli větší 
vliv na jeho ekonomiku. SVAK na 
naše snahy nepřistoupil, a tak jsme 
využili stanovami SVAKu danou 
možnost z něj vystoupit.

Je však s podivem, že starostové 
obcí sdružených ve SVAKu stále 
( Jihlava vystoupila ze SVAKu k 31. 
12. 2012) brání vydat Jihlavě jí pří-
slušející infrastrukturu. Věřím však, 
že žijeme v právním státě a svých 
práv se domůžeme. Z těch velkých 
peněz, které se vyberou od občanů 
Jihlavy na vodném a stočném, by-
chom měli mít vodohospodářskou 
infrastrukturu v daleko lepším stavu.

Druhá výtka byla ze strany ně-
kterých občanských iniciativ, kte-
ré prosazovaly referendum k vý-
stavbě Zařízení na energetické 
využití odpadů (ZEVO). Jak to vi-
díte s odstupem několika let?

Referendum bylo špatně připra-
vené a v tu dobu zcela zbytečné. 
Šlo jen o snahu jedné nejmenované 
politické strany získat pofi derní po-
litický kapitál. Co je zásadní – my 
jsme vždy zvažovali všechny varian-
ty, které se týkají likvidace a využití 
odpadů, a také jsme nikdy neřekli, že 
budeme stavět ZEVO (hanlivě spa-
lovnu). Jen jsme nechtěli vyloučit 
ani tuto možnost.

Pokud by studie prokázaly jako nej-
výhodnější variantu vystavět v Jihla-
vě ZEVO, tak ji postavme. Vidíme, 
že každým rokem jsou občané odpo-
vědnější v třídění odpadu, množství 
směsného odpadu se zmenšuje, ale 
nikdy nebude nulové.  A v podstatě 
máme dvě možnosti – buď toto ne-
malé množství směsného odpadu 
ukládat na skládky, nebo ho spalovat 
a získávat z něj energii.

Skladování bude brzy výrazně zpo-
platněno, a to se promítne do ceny, 
kterou zaplatí občané. Myslím si, že 
je ekologičtější i ekonomičtější spa-
lování, protože to dnešní technolo-
gie dovolují. Jeden z mnoha příkla-
dů: na území Vídně jsou tři ZEVA, 
přitom jedno je přímo v centru měs-
ta… No a diskuze na téma kde spa-
lovat je přirozeně otevřená.

Vaše odpověď, zda byste nyní 
jednal jinak než v minulosti, tedy 
zní ne?

Nevidím důvod, proč by tomu 
mělo být jinak.

Máte na starosti kromě jiného i 
veřejností sledovanou oblast do-
pravy. Podívejme se tedy sem. Jih-
lava a motoristé potřebují vybudo-
vání sjezdu z dálničního přivaděče 
k Vodnímu ráji i v druhém směru. 
Jak vypadá situace?

Po letech jednání se nám podařilo 
domluvit s ŘSD (Ředitelství silnic 
a dálnic) z dopravního hlediska na 
zásadním napojení obchodní zóny u 
Vodního ráje na silnici I/38. 

Naší snahou bylo zrealizovat tuto 
stavbu jako sdruženou investici, ale 
ŘSD je již v projekční přípravě dále 
a hodlá upravit jeden směr přivadě-
če v roce 2017 a druhý směr v roce 
2018 s tím, že při rekonstrukci bude 
počítat s napojením na městem bu-
dovaný sjezd v roce 2018. 

Bude se stavět sjezd jako kruho-
vý objezd?

Ne, studie prokázala, že bude vý-
hodnější řízená světelná křižovatka.

V minulém roce si město necha-
lo zpracovat dopravní průzkum v 
MHD. Co z jeho vyhodnocení vy-
plynulo?

   Dopravní průzkum potvrdil náš 
záměr změnit jízdní řády tak, aby ve 
špičkách byly intervaly dvanáctimi-
nutové a v méně frekventovaných ča-
sech patnácti nebo dvacetiminutové. 

V případě trolejbusů se tak již stalo 
k 1.dubnu. Jízdní řády jsou tím pře-
hledné a snadno zapamatovatelné a 

nyní připravujeme stejnou změnu 
také pro autobusy. Zavedli jsme rov-
něž noční linku a její spuštění se se-
tkalo s mnoha pozitivními ohlasy.

   Ke změnám, které chceme zavést 
od podzimu, patří expresní linky do 
průmyslové zóny z nejlidnatějších 
částí města. 

   Další změny v trolejbusové do-
pravě souvisí s výstavbou trolejové-
ho vedení na Vrchlického ul. Před-
pokládáme, že k tomu dojde na 
podzim. Čekáme jen na vypsání do-
tační výzvy, ze které máme možnost 
projekt fi nancovat. Pokud se poda-
ří realizovat trolejové vedení letos, 
budou současně provedeny i změny 
trolejbusových spojů.

Jaké poznatky přinesl průzkum u 
spojů do okrajových částí města?

Jihlavské okrajové části se vyznaču-
jí nízkou osídleností a velkou vzdá-
leností od centra města. Tyto spoje 
řešíme malými autobusy a frekvence 
spojů je úměrná malému počtu ces-
tujících.

Specifi cký je Hosov, který má velmi 
dobrou dopravní obslužnost  mezi-
městskými autobusovými spoji. Pro-
blém je však u spojů z města do Ho-
sova, kde cestující po vystoupení z 
vozu musí přecházet frekventovanou 
vozovku, a to je nebezpečné přede-
vším pro malé školáky. Po náročném 
hledání rozumného řešení jsme do-
spěli k závěru, že řešením bude zave-
dení dvou spojů MHD, které budou 
zajíždět na zastávku uvnitř Hosova.

Co plánujete v centru města? 
Jednak obnovíme zastávku naproti 

Dělnického domu ve směru z centra, 
která tam historicky byla.

Dále ve spolupráci s Krajem připra-
vujeme dvě nové zastávky pro mezi-
městskou dopravu naproti Brány 
Matky boží. 

Tím se zkrátí doba jízdy cestují-
cím do (z) centra města a současně 
očekáváme oživení ulice Matky boží. 
V závěru roku pak plánujeme zave-
dení novelizované koncepce parko-
vání ve městě.

Nebudou zastávky překážkou 
plynulosti dopravy? V těchto mís-
tech je doprava značně exponova-
ná.

Navrhované technické řešení by 
nemělo mít zásadní vliv na plynulý 
provoz. 

Navíc v horizontu 4 let dojde k od-
klonu tranzitní dopravy z centra 
města, vybudováním nového úseku 
silničního obchvatu. Pak by mohlo 
dojít i k humanizaci Hradební ulice.

Proslýchá se, že plánujete prů-
jezd MHD Benešovou ulicí?

To je zatím v řešení. Nutno říci, že 
všechna moderní města mají udrži-
telnou dopravu v klidových částech, 
kde je vedle aktivní mobility, tedy 
pěších a cyklistů, také na vhodných 
místech vedena i MHD. 

Taková řešení se v zahraničí stávají 
již běžnými a můžeme se s nimi se-
tkat také u nás. V pěší zóně mohou 
jet vozidla MHD pouze 20km rych-
lostí, ale délka trasy mezi body A a 
B (v tomto případě mezi Masaryko-
vým nám. a nemocnicí)je výrazně 
kratší a jednodušší, a tím je v koneč-
ném efektu vozidlo MHD konkuren-
ceschopné osobnímu automobilu.

Stálým „hitem“ je kromě Prioru 
také lávka přes Heulos. Co řekne-
te k tomuto?

Opravdu na tom pracujeme, žije-
me však v historickém městě, a pro-
to musíme všechny nové stavby kon-
zultovat s Úřadem památkové péče. 
Konzultace probíhají a věřme, že se 
najde úspěšné řešení. 

Výstavba lávky by znamenala velký 
průlom v posílení aktivní mobility 
(pěších a cyklistů) mezi centrem a 
velkým sídlištěm Březinova. 

Vznikla by tím nová krásná měst-
ská tepna, která by výrazně oživila 
tento prostor a ubylo by automobilů 
v centru.

Na neukázněné řidiče město po-
stavilo na druhé křižovatce kame-
rový systém, tentokrát u City Par-
ku. Co si od toho slibujete?

Duben byl měsícem zkušebního 
provozu a ukázalo se, že je stále hod-
ně nezodpovědných řidičů. 

O spuštění systému jsme něko-
lik měsíců informovali veřejnost a 
v prvním ostrém květnovém týdnu 
došlo k výraznému snížení průjezdu 
křižovatky na červenou. 

Kéž by tomu tak bylo i v následují-
cích týdnech. Opatření má ryze pre-
ventivní charakter.

(Dokončení na straně 14)

Náměstek J. Vymazal: Zastupitelský 
slib ctím, mé názory se nezměnily

NÁMĚSTEK primátora Jaroslav Vymazal (ODS)  Foto: Lubomír Maštera
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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-

MLADÝ ZPĚVÁK VYZPÍVAL PENÍZE. Městská policie zakoupila nový defi brilá-
tor, přenosné zařízení napomáhající zachraňovat životy v případech srdečních 
zástav. Přístroj v hodnotě třiceti tisíc korun byl pořízen z výtěžku benefi čního 
koncertu pěvce klasické hudby Ondřeje Slavičínského, zařízení darovalo město 
Horní Cerekev. Dar převzal na úvod jednání Rady města Jihlavy primátor Rudolf 
Chloupek (vpravo) z rukou starosty Horní Cerekve Jaroslava Anderleho a samot-
ného zpěváka Ondřeje Slavičínského. 

KVĚTINOVÝ JARMARK. Jihlavský Květinový jarmark si nenechali ujít nejen za-
hradkáři a milovníci květin, ale na své si přišli také gurmáni. Stánkaři nabízeli 
široký sortiment domácích pochutin i například domácí medovinu.

VÝROČÍ KONCE VÁLKY. Na ústředním hřbitově proběhla vzpomínková akce u 
příležitosti 71. výročí konce II. světové války. Přítomní uctili památku padlých u 
sousoší Zaváté šlépěje, hlavní část piety pak proběhla u památníku a hrobů pad-
lých sovětských vojáků. 
K přítomným promluvil náměstek primátora města Jihlavy Vratislav Výborný. 
Čestnou stráž u památníku drželi zástupci Sokola a Armády ČR. 

A PAK ŽE NEŽIJÍ! Mimořádně plachého pivoně lesního, nesprávně označované-
ho jako zajíc parohatý, je těžko potkat ve volné přírodě. Schopní lovci z Jihlavska 
však jednu vzácnou trofej mají, a ta byla k vidění na přehlídce trofejí v budově 
jihlavské radnice. Za pozornost stojí mimo jiné potměšilý úsměv tohoto tvora, kte-
rého nejen že studoval Ch. Darwin, ale k výuce ho používal největší z Čechů sám 
Jára da Cimrman!

PROČ BYCHOM SE NEPOTILI. Den plný pohybových aktivit pro širokou veřej-
nost se odehrál v květnu na Masarykově náměstí. Akci s názvem Proč bychom se 
nepotili organizovala Vysoká škola polytechnická ve spolupráci se Zdravým měs-
tem Jihlavou. Pozornost veřejnosti si získal originální velký „stolní“ fotbálek, kde 
dřevěné fi gurky nahradili živí hráči. Snímek zachycuje chvíli před tím, než přihlí-
žející a městskému týmu fandící primátor Rudolf Chloupek odhlavičkoval míč, 
který se vypravil mimo hrací pole. 

ŠVÝCARSKÝ VELVYSLANEC NAVŠTÍVIL JIHLAVU. Velvyslanec Švýcarské kon-
federace J. E. Markus-Alexander Antoniett i strávil pracovní den na Vysočině. Část 
programu si vyčlenil pro jihlavskou radnici, kde jej přivítal primátor města Ru-
dolf Chloupek. Setkání se účastnili také náměstci primátora Vratislav Výborný a 
Milan Kolář, přítomen byl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a krajský radní 
Martin Hyský. Velvyslanec na Vysočině viděl např. road show sportovních aut v 
Pelhřimově, přednášel na Vysoké škole polytechnické Jihlava, prohlédl si náměstí a 
zámek v Telči. Se zástupci kraje a města mluvil o problémech ale také o potenciá-
lu hospodářské spolupráce jeho země a našeho regionu a města.
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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:
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Strážníci zachránili život. 
Operační strážník městské policie 

přijal oznámení na mladou ženu, 
která stála na konci Znojemského 
mostu. 

Po chvíli vylezla na hrazení u po-
sledního sloupu trolejového vedení 
po pravé straně ve směru na Znojmo 
a skočila z mostu vysokého cca 8 m 
dolů. Na místo byla ihned vyslána 
hlídka. 

Strážníci nalezli zraněnou ženu le-
žící na kamenném valu krytém tra-
vou ve vzrostlém křoví, byla při vě-
domí. Strážníci poskytli ženě první 
pomoc a přivolali zdravotnickou zá-
chrannou službu.

Dále strážníci řešili podnapilou 
dívku. Na lince tísňového volání při-
jal operační strážník oznámení na 
osobu ležící na rozhraní ulic Stavba-
řů a na Samotě. 

Strážníci, kteří přijeli na místo ur-
čení, nalezli podnapilou dívku ležící 
v travnatém porostu. Po prokázání 
totožnosti zjistili, že se jedná o ne-
zletilou. Strážníci u dívky provedli 
dechovou zkoušku s výsledkem 1,83 
promile. 

Vzhledem k nízkému věku a k znač-
né podnapilosti byla přivolána zdra-
votnická záchranná služba s lékařem, 
který rozhodl o převozu na dětskou 
ambulanci Nemocnice Jihlava.

Šest celostátně hledaných
Při kontrolní činnosti strážníci za-

drželi šest osob, po kterých bylo vy-
hlášeno celostátní pátrání. 

Pomocí kamerového systému 
umístěného ve spodní části Masary-
kova náměstí spatřil operační stráž-
ník u zastávky MHD muže, který byl 
podezřelý z loupežného přepadení 
v ulici Husova. 

Pohyb muže byl nadále monitoro-
ván a zároveň byla na místo vyslá-
na hlídka městské policie. Strážníci 
muže zadrželi. 

Zbývající osoby, po kterých policie 

vyhlásila pátrání, byly zadrženy také 
na Masarykově náměstí a jedna oso-
ba byla zadržena na ulici Kollárova.

 
Prevence kriminality

Čtvrtý měsíc kalendářního roku 
byl na oddělení prevence kriminality 
zaměřen především na výuku v ma-
teřských a základních školách. 

Kromě besed ve školských zaříze-
ních zajišťovali strážníci další vybra-
ný termín sebeobrany pro seniory a 
pomáhali při konání jubilejní pre-
ventivní motoristické akce „Řidič 
Vysočiny“.   

Doprovodný program se konal 
v areálu speciálního hasičského sbo-
ru na ulici Kosovská v Jihlavě a pro 
zúčastněné byly ze strany městské 
policie nachystány testy spojené 
s dopravní problematikou.

Strážníci ve spolupráci s policií 
zajišťovali veřejný pořádek v okolí 
zimního stadionu při závěrečných 
zápasech baráže o extraligu ledního 
hokeje. 

Podobná činnost byla prováděna 
také v okolí fotbalového stadionu na 
Jiráskově ulici při ligových zápasech 
FC vysočina. Okolí zimního stadio-
nu a zejména parkování vozidel bylo 
řešeno při koncertu Michala Davida. 

V rámci zahajování cyklistické se-
zony městská policie zajišťovala bez-
pečnost účastníků zahajovací jízdy 
na cyklistické trase Jihlava Raabs. 
V rámci „dne bez aut“ strážníci zajiš-
ťovali jízdu po jihlavských cyklostez-
kách. 

Statistika
V měsíci dubnu zpracovala Měst-

ská policie Jihlava celkem 4.547 udá-
lostí. Strážníci provedli 149 kontrol 
podávání alkoholu mladistvým oso-
bám a hraní na výherních hracích 
automatech, řešili 390 oznámení ob-
čanů nebo jejich žádostí o pomoc. 

Proti veřejnému pořádku nebo vy-
hláškám a nařízením města bylo za-

Mladá žena páchala sebevraždu, 
nezletilá dívenka se opila do němoty

znamenáno 881 přestupků, z tohoto 
počtu se 160 týkalo dodržování pra-
videl stanovených vyhláškou o vol-
ném pohybu psů. 

Při kontrolní činnosti bylo zadr-
ženo šest osob, po kterých Policie 
ČR vyhlásila celostátní pátrání, a 

jedna osoba, které byl vysloven zá-
kaz pobytu na území města Jihlavy. 

Současně bylo policii oznámeno 
pět podezření ze spáchání trestné 
činnosti. Městská policie zpraco-
vala sedm přestupků proti majetku. 
 -tz-

 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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 Studenti II. a III. ročníku, oboru 
sociální práce na Soukromé vyšší 
odborné škole sociální Jihlava při-
pravují na začátek června v rámci 
programu Ne-viditelná zoo možnost 
dát si v jihlavské zoo Kávu po.tmě. 

 Akce naváže na projekt Kávy 
po.tmě v zoo, který se konal v říjnu 
2015. Studenti na přípravě akce úzce 

spolupracují s jihlavskou zoo, která 
je k zapojení se do jejich projektu 
opětovně oslovila. Návštěvníky s 
klapkami na očích do kavárny do-
provodí průvodce. 

 Ve speciálně upravených prosto-
rách Environmentálního centra v 
Zoo Jihlava „PodpoVRCH“ si bu-
dou moci zájemci o akci objednat 

Studenti oboru sociální práce připravují 
další možnost dát si kávu po.tmě

POCITY nevidomých si mohou návštěvníci vyzkoušet u šálku kávy v jihlavské 
zoo. Foto: archiv MMJ

nápoje a drobné občerstvení ze spe-
ciálních nápojových lístků pomoci 
hmatu a čichu. 

 Dále si hosté akce budou moci 
vyzkoušet speciální aplikace pro 
osoby s vadou zraku do mobilních 
telefonů, či objednat si nápoje, kte-
ré si nalijí pomocí tzv. „hladinky“.

„Doufáme, že se setkáme se stejným 
zájmem návštěvníků, jako na podzim, 
kdy jsme akci v zoo úspěšně realizovali 
poprvé,“ uvedla Lea Kazatelová, spo-
luorganizátorka akce.

 „Kávu po.tmě v jihlavské zoo si mo-
hou návštěvníci vychutnat 4. června od 
13 do 16 hodin,“ dodala její kolegyně 
Veronika Šustrová.  -tz-



cha a nádvoří, jehož součástí je 
objekt k bydlení č.p. 385 v Jihla-
vě, ul. Mlýnská or.č. 44, a p.č. 856 
– zahrada, jde o dům se 4 volnými, 
nepronajatými byty, energetická 
náročnost budovy dle PENB: E, 
323 kWh/(m2.rok), minimální kup-
ní cena 2.656.670 Kč

Tato nabídka bude rozšířena a ter-
mín výběrového řízení bude upřes-
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Statutární město Jihlava, Masaryko-
vo nám. 1, Jihlava zveřejňuje záměry

výběrovým řízením formou dražby

 Prodat volné bytové jednotky:
č. 1615/1 v domě Komenského 21 

v Jihlavě, 3+1, 2. NP, 86,50 m2, mini-
mální kupní cena činí 951.800 Kč

č. 2332/9 v domě Havlíčkova 101 
v Jihlavě, 1+1, 2. NP, 40,70 m2, ener-
getická náročnost budovy dle PENB: 
E, 266 kWh/(m2.rok), minimální 
kupní cena 621.800 Kč

č. 1236/3 v domě Palackého 3, 
Matky Boží 10 v Jihlavě, 1+kk, 2. - 3. 
NP, 32,80 m2, energetická náročnost 
dle PENB: D, 670 kWh/(m2.rok), 
minimální kupní cena 643.600 Kč

č. 374/7 v domě Jarní 6, 8, 10 v Jih-
lavě, 4+1, 4. NP, 87,21 m2, náročnost 
dle PENB: D, 179 kWh/(m2.rok), 
minimální kupní cena 953.600 Kč

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

pozemky p.č. 855 – zastavěná plo-

Inzerce majetkového odboru

MLÝNSKÁ ulice číslo 44  Foto: 
archiv MMJ

něn v dalším čísle NJR. Bližší infor-
mace lze získat na tel. 567 167 278, 
567 167 281, příp. na Majetkovém 
odboru Magistrátu města Jihlavy, 
Hluboká 8, Jihlava. 

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

Změna otevírací 
doby na občankách

 Na pracovišti občanských průkazů 
a cestovních dokladů bude do 31. 7. 
2016  změna otevírací doby, a to:

Pondělí, středa                  
07.00 – 17.00

Úterý, čtvrtek, pátek        
07.00 – 14.00

 -tz-

Pozvánka na 
diskuzi s občany 

o sociálních 
službách

Trápí Vás nějaké problém v sociální 
oblasti?

Postrádáte nějakou sociální službu?
Přijďte na společné setkání poskyto-

vatelů sociálních služeb,jejich uživate-
lů, představitelů města a veřejnosti.

Přijďte se seznámit s připravova-
ným Komunitním plánem sociálních 
služeba přijďte o něm diskutovat.

DIOD středa 1.června v 16 hod.
 -tz-

Eurojack, 
dřevorubecký 

závod evropské 
soutěže 

Druhý závod letošní Eurojack sezo-
ny proběhne o víkendu 11. a 12. 
června v Malém Heulosu.

V sobotu se mohou diváci těšit na 
kvalifi kační závod, kde se bude bojo-
vat o účast v nedělním fi nále s elitou 
Evropy. Navíc proběhne v sobotu po 
kvalifi kace ještě samostatný závod v 
lezení do 10 metrů a také velice oblí-
bený a hlučný závod Powersaw.

Samozřejmě nesmí chybět ani fes-
tival malých pivovarů a v sobotu 
večer oblíbený koncert. Jako každý 
rok i letos je vstup na všechny akce 
zdarma. -tz-

Kalendář akcí
Začátkem června vychází kalendář 

kulturních a sportovních akcí (čer-
ven-září), který bude k dispozici také 
na TIC a MIC. -tz-

Rada města Jihlavy 
schválila výjimky 

Rada města Jihlavy může v mimo-
řádných případech, zejména za 
účelem kulturního a sportovního 
oživení města, udělit výjimku ze 
stanovených časových podmínek a 
schválit jinou dobu ukončení akce. 

Časové podmínky dle obecně 
závazné vyhlášky 12/2005 pro pořá-
dání akcí jsou v období od 1. června 
do 30. září od 6 do 24  hodin, v ostat-
ních měsících od 6  do 22  hodin.

Rada města schválila výjimku třem 
akcím. První je doba ukončení kul-
turní akce - rockového benefi čního 
festivalu „Jihlava´s not dead fest 6“ 
konané 18. června 2016 do 2. hodi-
ny 19. června 2016 v areálu – Malý 
Heulos (amfi teátr) .

Dále rada schválila dobu ukončení 
kulturní akce - hudebního festivalu 
„Sun Dance park 2016“ konané 30. 
července 2016 do 2. hodiny 31. čer-
vence 2016 v areálu – Malý Heulos 
(amfi teátr).

Rovněž radní schválili dobu ukon-
čení kulturní akce – divadlo na Sta-
ré Plovárně, konané ve dnech 29., 
30. a 31. července 2016 do 2. hodiny 
30., 31. července a 1. srpna 2016 v 
areálu – Stará Plovárna pro žadatele 
– Divadlo T.E.J.P. z.s. -tz-

j0
6-
re
kDAUTOSALON KUDRNA CZ a.s., VÝHRADNÍ KONCESIONÁŘ RENAULT PRO VYSOČINU 

Jihlava, Brněnská 4768, tel. 739 566 189, 739 566180
Humpolec, Okružní 1345, tel. 565 536 030, 608 384 973 
www.renaultvysocina.cz RÁDI VYKOUPÍME VÁŠ STÁVAJÍCÍ VŮZ



 STRANA 13 Inzerce NJR - ČERVEN 2016



STRANA 14 Politické strany NJR – ČERVEN 2016

Současné spory uvnitř koalice 
se promítají do rozhodování za-
stupitelstva, např. v případu re-
konstrukce Horáckého zimního 
stadionu. Nicméně koalice v tak 
důležitých otázkách, jako je právě 
budoucnost HZS, preferuje širo-
kou dohodu před silovým řeše-
ním. Koalici se v některých otáz-
kách nedaří držet jednotný postoj, 
na druhou stranu je zde vůle k 
širokému konsenzu napříč poli-
tickým spektrem. Nekompliku-
je takový přístup akceschopnost 
rozhodování zastupitelstva? Jaký 
je váš pohled na stabilitu jihlavské 
koalice?

KSČM
Současné spory uvnitř koalice jih-

lavského zastupitelstva nemají   vliv 
na rozhodování jihlavských zastupi-
telů za KSČM. 

Na zastupitelstvu se řídíme naším 
volebním programem a názory na-
šich voličů, občanů Jihlavy, které si 
ověřujeme při každodenním jednání 
s lidmi i při besedách o plnění naše-
ho volebního  programu, naposledy 
20. dubna tohoto roku. 

Jsme důslednou a hlasitou opozicí. 
To však není překážkou pro náš sou-
hlas s návrhy současné koalice, které 
nejsou v rozporu s naším volebním 
programem a názory našich voličů. 

Osobně nevidím situaci v jihlav-
ském zastupitelstvu nijak dramatic-
ky. Vztahy v zastupitelstvu jsou ko-
rektní a politické spory považuji za 
normální.  Za normální považuji i to, 
když někteří zastupitelé koalice mají 
odlišné názory vyjádřené i v hlaso-
vání. Zastupitelé by měli vždy hlaso-
vat podle svého nejlepšího vědomí a 
svědomí. 

Pokud se týká tvrzení, že současná 
koalice preferuje širokou shodu t.j. i 
s opozicí před silovým řešením, ne-
byla to dosud úplná pravda. Nejsou 
všechna zastupitelstva stejná a řada  
usnesení není konfl iktní. Někdy se 
však tak zvaně láme chleba, což byl 
případ zastupitelstva konaného 12. 
dubna,  kdy se rozhodovalo o letišti 
v Henčově a zejména o rekonstrukci 
Horáckého zimního stadionu. 

Pokud se týká rekonstrukce zimní-
ho stadionu, nebyl spor o nutnosti 
jeho rekonstrukce, tu měla většina 
stran zastupitelstva ve svých voleb-
ních programech, ale o postup při 
jeho realizaci. 

Koalice předložila návrh začít se 
stadionem od začátku - tj. architek-
tonickou soutěží za osm milionů, 
novým projektem za 20 milionů 
Kč, novým stavebním povolením a 
termínem realizace duben 2019 až 
2021. Znamenalo to nevyužít prová-
děcí projektovou dokumentaci Ing. 
Žáka, nevyužít platné stavební povo-
lení ani studie arch. Buchty. A vyho-
dit již uhrazené  miliony Kč za pro-
jekt i studie obrazně řečeno oknem. 

Návrh koalice nebyl s naší stranou 
projednán. Při hlasování o stadionu 
se ukázalo, že kromě opozice mají s 
tímto návrhem problémy i někteří 

zastupitelé z řad koalice a návrh ne-
byl přijat. Jistě k tomu přispělo i to, 
že o stadionu jsme začali jednat až 
po sedmé hodině večer za nepřítom-
nosti předkladatele návrhu. 

Koalice se myslím z toho poučila 
a další jednání již probíhají za účasti 
opozice a věřím, že dospějí ke zdár-
nému závěru. Možná to přispěje i k 
dalším jednáním a konsensu napříč 
politickým spektrem, což bych sám 
osobně jen přivítal. Zda stávající koa- 
lice dále vydrží i při možných dalších 
sporech bych přenechal všímavým 
novinářům. Ze zkušenosti však vím, 
že často  fi nanční profi t z funkcí ně-
kterých členů koalice překonává  i 
tak médii oblíbené koaliční spory.

Pavel Šlechtický,
zastupitel města

ANO
Koalice je dle mého názoru nesta-

bilní. Tento vývoj je však přirozený 
s ohledem na různorodost stran a 
osobností zastoupených v koalici. 
Potkalo se tam „staré“ a „nové“, tj. ti 
co chtěli zásadní změny s těmi, kteří 
jsou za současný stav odpovědní. To 
je dlouhodobě neudržitelné. 

Na druhou stranu, vůle po širo-
kém konsenzu v případě důležitých 
otázek je podle mého názoru správ-
ná. V městě jako je Jihlava neřešíme 
politiku v pravém slova smyslu, ale 
podmínky pro každodenní život ob-
čanů. 

A na tom je dobré se shodnout 
nezávisle na straně – aby pak 
křehká většina neschválila něco, 
co na dalším  zasedání zastupitel-
stva – opět křehká většina, zruší. 
A přesně tam by to směrovalo. 

Ostatně, i současný stav kolem 
HZS má na svědomí někdo kon-
krétní – kdo, úplně nekoncepč-
ně, rozhodl o výstavbě dvou hal 
v centru města, té menší navíc bez 
odpovídajícího zázemí, tj bez ša-
ten.

Zdá se, že na tomto nekoncepč-
ním rozhodnutí měla svůj podíl i 
snaha  za každou cenu vyúčtovat 
dotační peníze. 

A teď se k tomu nehlásí a ta samá 
strana mluví o architektonické 
soutěži? 

Pravděpodobně zde chyběl a 
chybí právě ten široký konsen-
zus… jinak by snad nebylo mož-
né, abychom dnes diskutovali tak 
široce, jak diskutujeme. 

Jana Mayerová,
zastupitelka města     

KDU-ČSL
Preferuji nejlepší možné řešení pro 

stavbu HZS. Jsme limitováni velkým 
množstvím faktorů. Je to chybějící 
zázemí malého zimáčku, omezený 
prostor pro stavbu a realizaci plně 
funkčního extraligového zimního 
stadionu. Na prvním místě je pak 
cenový limit. U žádného, dosud na-
vrhovaného a projednaného řešení, 
jsem nezaznamenal shodu napříč 

(dokončení ze strany 4)
Kamerový systém ale také něco 

stojí. Uvažuje město o dalších tak-
to monitorovaných křižovatkách?

Zatím ne. Věříme, že toto opatření 
přispěje k větší ohleduplnosti a od-
povědnosti řidičů.

Především obyvatele Pístova zají-
má, co se bude dít s vozovkou, kte-
rá je dlážděná a ve špatném stavu?

Na příští rok plánujeme sdruženou 
investici statutárního města Jihlavy a 
Kraje Vysočina. Město zrekonstru-
uje kanalizaci, vodovod, zastávky 
MHD a dostaví chybějící chodníky. 
Kraj potom nechá zhotovit asfaltové 
povrchy, to vše na ulicích Wolkerova 
a Telečská. 

Termín realizace?
Počítáme s příštím rokem.

Křižovatka u ONO je již několik 
let problémem města. Co s tím?

Rada města schválila řešení. Dojde 

k vybudování dvou nových protileh-
lých zastávek, jedné na novém pro-
pojení za benzínovou stanicí a druhé 
v místě „Havaje“. Světelná křižovatka 
umožní preferenci MHD a vozidel 
Integrovaného záchranného systé-
mu Kraje Vysočina, její dynamické 
řízení a vyšší kapacitu.

Současně vybudujeme u západní 
zdi hřbitova parkoviště typu P+R, 
z kterého bude také možné vstoupit 
na hřbitov novým vstupem. Součás-
tí tohoto projektu budou i tři nové 
bezpečné přechody.

Pane náměstku, chtěl jsem se 
zeptat na cyklodopravu, opravy 
chodníků, využití jihlavské karty. 
Máte na starosti úsek služeb a také 
správy realit a bytů ve vlastnictví 
města.

Bohužel prostor pro tento rozho-
vor jsme naplnili. Nechme na posou-
zení čtenářů, jak hodnotí výsledky 
vaší práce. Děkuji za rozhovor.

Náměstek J. Vymazal...

politickým spektrem. Čas je další 
stresující činitel. Je nespornou,  že se 
zaspalo a koncepčně nebylo řešeno 
po dostavbě malého zimáčku. 

Koalice nedořešila sporné body z 
posledních dvou koaličních schůzek. 
Pokud to nedokáže,  není opodstat-
něný důvod, proč by pokračovala. 
Jde nám přece v první řadě o zájmy 
občanů Jihlavy!   

Jaromír Kalina,
náměstek primátora

Forum Jihlava
Ptáme-li se, jestli diskuze neohro-

žuje akceschopnost zastupitelstva, 
tak je samozřejmě odpověď jasně 
pozitivní. 

Podle mě ale takto otázka nemá 
stát, protože jestli chceme být ma-
ximálně akceschopní, nechme veš-
keré rozhodování na jedné oso-
bě, která nebude s nikým nic řešit, 
bude rozhodovat sama o sobě, a 
o rychlost jednání a rozhodování 
bude okamžitě postaráno. 

V demokracii je takové řešení ne-
myslitelné, brání nám v tom onen 
důmyslný systém orgánů obce, jako 
je zastupitelstvo a rada, kde je nut-
né problémy nejdřív diskutovat, než 
dojdeme k jejich řešení. V praxi se 
ale bohužel setkáváme s tím, že na 
diskuze opravdu není čas, problémy 
se chtěně i nechtěně bagatelizují, 
řečníci navzájem neslyší své argu-
menty. 

Všichni máme co dělat, abychom 
vnímali, co si vlastně chceme sdě-
lit, aby informace vypouštěná z úst 
nesla v uších ostatních stejné sděle-
ní, které máme my na mysli. 

V tuto chvíli jsme podle mě v koa-
lici dospěli do bodu, kdy si uvědo-
mujeme, že se nám to nedaří a že je 
potřeba se pozastavit nad tím, jak 
komunikujeme, a říci si jasná pra-

vidla, protože pokud chceme toto 
město rozvíjet, tak je třeba se pře-
stat handrkovat mezi sebou, věno-
vat více času diskuzi (a hlavně dis-
kuzi otevřít i široké veřejnosti, a to 
ve všech oblastech života ve městě), 
a nejlépe nastartovat proces partici-
pativního plánování a řízení města.

 Ano, je to náročná cesta, je to ces-
ta zdlouhavá a ze začátku procesu 
velmi složitá a náchylná k chybová-
ní, ale nese své ovoce. Název Forum 
Jihlava vychází z fóra = diskusní-
ho kruhu, kde se má o problémech 
mluvit a mluvit, nacházet varianty, 
navrhovat řešení, znovu mluvit (ale 
pozor, ne plkat!). Bez funkční dis-
kuze nemůže demokratická společ-
nost fungovat, a pokud ano, bude 
stavět právě pouze na síle většiny, 
což povede akorát ke zhroucení ko-
munity. 

Chceme-li budovat občansky 
zodpovědnou společnost, musíme 
diskuzi pěstovat a hýčkat si ji, učit 
se, jak ji vést a jak ji řídit, jak ji vy-
hodnocovat, jak ji rozvíjet. Naše 
koalice to stále ještě neumí. Jestli 
se to naučí, to je otázka nynějších 
jednání a vůle jednotlivých partne-
rů. Uvidíme.

Karolína Koubová,
zastupitelka města

Zeptejte se 
politiků

Máte otázku pro městské zastu-
pitele, politické kluby nebo ve-
dení města? Pošlete ji na adresu 
redakce njr.redakce@centrum.
cz. Pamatujte ale na to, že  vy-
cházíme jako měsíčník, tedy 
otázky posílejte nejlépe první 
týden v měsíci.
 Redakce NJR

Široká dohoda stran zpomaluje rozhodovací 
proces o HZS. Proč koalice postupuje takto?
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Žít život s duševní nemocí stojí 
hodně sil a vyžaduje nejen dobrou 
lékařskou péči, ale i pomoc při zvlá-
dání běžných i výjimečných život-
ních událostí. Nabízíme individuál-
ní podporu při zvládání zdravotních 
a sociálních problémů, společenský 
kontakt, komunikaci, náplň volného 
času.

Zkratka VOR znamená: 
Vzájemnost – Opora – Radost 

Naším posláním je pomáhat lidem 
s duševní nemocí žít plnohodnotný, 
samostatný život, ve kterém by moh-
li naplňovat své osobní i společenské 
potřeby. 

Základním nástrojem naší činnos-
ti je individuální práce s uživateli a 
snaha poskytnout co nejvíce mož-
ností a příležitostí pro jejich zapoje-
ní do běžného života. 

Pro některé se stává VOR oázou, 
kam chodí načerpat síly, pro jiné pak 
přestupní stanicí k dalším životním 
cílům.

Jsme zde především pro ty, kteří 
bojují s duševní nemocí již dlouhé 
roky a musí se vyrovnávat s nástra-
hami, které přináší. 

Uvědomujeme si, že život s dušev-
ní nemocí je obtížný, ale také vidí-
me, že je prostor pro proces, které-
mu říkáme úzdrava. 

Úzdrava (anglicky recovery) je 
koncept, který je všeobecně přijí-
mán v péči o duševní zdraví u lidí 
se závažnými duševními poruchami. 
Úspěšně se uplatňuje u nás i v zahra-
ničí a umožňuje člověku využívat 
všech dostupných zdrojů, vnějších i 
vnitřních k tomu, aby se co nejlépe 

vyrovnával s nemocí a žil co nekva-
litnější život. 

Takový přístup vyžaduje koordina-
ci a propojení všech složek, které se 
podílejí na péči o duševní zdraví. 

O něco takového se pokouší refor-
ma psychiatrické péče, která navr-
huje vznik Center duševního zdraví 
tak, aby zde byly propojeny služby 
zdravotní a sociální a byly poskyto-
vány co možná nejblíže lidem, kteří 
je potřebují. 

VOR je připraven se na tomto pro-
cesu podílet a přispět k rozvoji péče 
o duševní zdraví v našem regionu.

Poskytujeme registrované 
sociální služby: 
- Sociální rehabilitace
- Chráněné bydlení

Sociální rehabilitace má pomoci 
lidem s duševním onemocněním roz-
vinout potřebné schopnosti a doved-
nosti, které jim umožní žít samostat-
ným a spokojeným životem.

Za tímto účelem sociální rehabilitace 
nabízí činnosti, které pomáhají dušev-
ně nemocným zvýšit kvalitu jejich 
života.  Náplň a průběh sociální reha-
bilitace je u každého uživatele služby 
individuální. V úzké spolupráci s klíčo-
vým pracovníkem si zájemce o službu 
nejprve ujasní, co sám od služby oče-
kává, z jaké oblasti jsou jeho potřeby 
a jak konkrétně je možno dosáhnout 
žádoucí změny. 

Služba je poskytována v terénní a 
ambulantní formě individuálně i ve 
skupinách. 

Může probíhat jak v zázemí Sdružení 
VOR, tak také v domácnosti klien-
ta, doprovodem na úřady, k lékaři, při 

hospitalizaci v nemocnici apod. 
Klienti ambulantní formy sociál-

ní rehabilitace mohou kdykoli roz-
šířit svou zakázku na terénní formu 
poskytování služby na základě svých 
nových cílů (například potřeba klien-
ta trénovat nácvik činností v domác-
nosti).

Služba chráněného bydlení
Služba chráněné bydlení je určena 

lidem, kteří v důsledku svého dušev-
ního onemocnění a s ním spojenou 
nepříznivou životní situací nezvláda-
jí nebo nemohou zcela samostatně 
bydlet a potřebují podporu sociální 
služby při nácviku a rozvoji doved-
ností a schopností vedoucích k jejich 
soběstačnosti. 

Služba směřuje k tomu, aby člověk 

po jejím ukončení zvládl samostatně 
nebo s nižší mírou podpory bydlet, 
poradit si při řešení běžných den-
ních záležitostí, aby převzal odpo-
vědnost za vlastní rozhodování a 
uměl využívat běžně dostupné služ-
by v komunitě.  

Služba je poskytována jako pře-
chodné tréninkové bydlení po dobu 
šesti měsíců až max. dvou let v plně 
vybaveném bytě určeném pro souži-
tí dvou osob. Podpora pracovníka je 
zajištěna v pracovní dny od 8 do 16 
hod.,  v případě nouzové situace je 
pracovník k dispozici na telefonu. 
Byt není bezbariérový. 
Více na www.os-vor.cz
Komenského 36a, Jihlava
e-mail: os.vor@seznam.cz

 -tz-

PŘÍJEMNÉ prostředí sehrává důležitou úlohu v pohodě klientů VORu. 
 Foto: archiv VOR

Sdružení pro podporu a péči 
o duševně nemocné VOR Jihlava

PŘEDSTAVUJEME

Pro jihlavské seniory Zdravé město 
a sdružení Nebojte se policie v červ-
nu uspořádá branný závod. Z při-
hlášky do soutěže uvádíme:

Datum konání: 23. 6. 2016 od 
09.30 hodin (prezence závodníků).

Start závodu: Restaurace Pančava.
Místo závodu: Trasa vede kolem 

Staré plovárny.
Podmínky závodu: Senior(ka)

starší 60 let, který(á) může být 
doprovázen(a) rodinnými příslušníky. 

Přihlášky zasílejte na: 
nebojtesepolicie@seznam.cz, nebo 
telefonicky na tel. č. 724 954 926 do 
15. 6. 2016.  -tz-

Branný závod pro seniory

V červnu v Jihlavě proběhne vel-
ké dotazníkové šetření. Bude sou-
částí tvorby Strategie pro kulturu, 
volný čas a cestovní ruch města 
Jihlavy. 

Jedná se o strategický plán měs-
ta, jehož cílem je zkvalitnit služby v 
oblasti kultury, volného času a ces-
tovního ruchu a napomoci Jihlavě 
profi lovat se jako metropole Vysoči-
ny, která je atraktivní pro své obyva-
tele i návštěvníky.

 „Pestrost a kvalita nabídky je jed-
ním z předpokladů pro to, aby město 
dokázalo udržet a přilákat mladé lidi, 
kvalifi kovanou pracovní sílu, které se 
mnohým podnikům aktuálně nedostá-
vá, a v neposlední řadě větší množství 
návštěvníků a turistů, kteří každoročně 
na Vysočinu zavítají,“ říká k připravo-
vané strategii primátor města Rudolf 
Chloupek. 

Tištěná verze dotazníku bude sou-
částí červnového vydání Novin jih-
lavské radnice, které jsou distri-

buovány zdarma do jihlavských 
domácností. Obyvatelé budou mít 
možnost dotazník vyplnit také na 
stránkách města www.jihlava.cz. 

Kdo dotazník vyplní, dostane malý 
příspěvek pro osobní bezpečnost 
v dopravě – refl exní pásku s logem 
města Jihlavy. Po ukončení dotazní-
kového šetření bude začátkem čer-
vence vylosováno 10 výherců, kteří 
obdrží hodnotné poukazy na kultur-
ní a volnočasové aktivity:

1. cena – dárkový poukaz do ZOO 
Jihlava v hodnotě 500,- a kredito-
vá vstupenka do DIODu v hodnotě 
300,-

2. a 3. cena - dárkový poukaz do 
ZOO Jihlava v hodnotě 500,-

4. a 5. cena - rodinná vstupenka do 
Rodinného parku Robinson v hod-
notě 499,-

6., 7., 8. cena - volná vstupenka do 
Rodinného parku Robinson pro dvě 
děti v hodnotě 318,-

9. cena - kreditová vstupenka do 

Radnice chce znát názory obyvatel 
na kulturu, volný čas a cestovní ruch

DIODu v hodnotě 300,-
10. cena – dárkový poukaz do 

ZOO Jihlava v hodnotě 200,-
Výherci budou kontaktováni na 

uvedené emailové adresy či telefon-
ní čísla.

Do tvorby strategie a mapování stá-
vající situace se od ledna 2016 zapo-
jila zhruba stovka místních aktérů z 
oblasti kultury a cestovního ruchu. 
Získané názory od obyvatel budou 
klíčovou součástí celkové zprávy o 
stavu kultury a cestovního ruchu v 
Jihlavě.

 „Ta bude dále podkladem pro pra-
covní skupiny, které budou v období 
od srpna do října navrhovat konkrét-
ní opatření a řešení. Do pracovních 
skupin je možné se zapojit na veřej-
ném setkání, které se koná 22. června 
v DIODu od 16 hodin, a je otevřené 
všem, kdo mají o danou problematiku 
zájem,“ zve k účasti náměstek primá-
tora Milan Kolář. Na setkání je třeba 
se registrovat, podrobnější informa-
ce případně podá Lenka Mikletičo-
vá, pište na adresu toto@kvasi.cz.

 -tz-
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Zastupitelé opět přidělovali dotace
Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 12. 4. 

Usnesení č. 83/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e

poskytnutí dotace z rozpočtu sta-
tutárního města Jihlavy subjektům 
na rok 2016 na provoz a činnost:

Sportovní klub Jihlava, o. s.                                                        
822.000 Kč

na náklady na energie (el. energie, 
zemní plyn, vodné a stočné), opra-
vy, materiál na opravy, revize, služby 
(odvoz odpadu, úklid, BOZP, servis-
ní a montážní práce, vedení účetnic-
tví);

Tělocvičná jednota Sokol Bedři-
chov 

822.000 Kč
na náklady na opravy, materiál na 

opravy a revize, energie (el. ener-
gie, zemní plyn, vodné a stočné), 
spotřební materiál (čisticí prostřed-
ky, kancelářské  potřeby, pomůcky 
a drobné vybavení), služby (odvoz 
odpadu, úklid, BOZP, servisní a 
montážní práce), pronájem techni-
ky, služby spojů (poštovné, telefon, 
internet, doména);

Tělocvičná jednota Sokol Jihlava 
400.000 Kč
na náklady na služby (odvoz odpa-

du, úklid, BOZP, servisní a montáž-
ní práce), spotřební materiál (čisti-
cí prostředky, kancelářské potřeby, 
technický materiál  a pomůcky, drob-
né vybavení), opravy, materiál na 
opravy a revize, energie 

(el. energie, zemní plyn, vodné a 
stočné), služby spojů (poštovné, te-
lefon, internet, doména), účetnictví 
a poradenství;

Tenisový klub ČLTK Jihlava 
61.500 Kč
na náklady na opravy, materiál na 

opravy a revize, služby spojů (poš-
tovné, telefon, internet, doména);

Jihlavská unie sportu, z. s.                                                          
460.000 Kč

na úhradu nákladů na mzdy, po-
jistné a zákonné odvody a platby 
z vyplacených mezd, úklidové služ-
by, spotřební a kancelářský materiál, 
drobné vybavení a pomůcky, ener-
gie, pronájem prostor a služby spojů 
(poštovné, telefon, internet, domé-
na).

Usnesení č. 84/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e

poskytnutí dotace z rozpočtu sta-
tutárního města Jihlavy v roce 2016 
obchodní společnosti:              

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o. 
3.511.366 Kč                                              

na úhradu nákladů na krytí ztrá-
ty provozu sportovního areálu Na 
Stoupách pro období 1. 1. - 31. 12. 
2016 – mzdy včetně zákonných od-
vodů na sociální a zdravotní pojiště-
ní, ostatní služby včetně nájemného, 
materiál, opravy a udržování, ener-
gie, ostatní provozní náklady, odpisy, 
služby TDO.

Usnesení č. 85/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e

poskytnutí dotace v oblasti sportu 
a volného času subjektu:

JEJDA…, z. s. 100.000 Kč
na realizaci akce „Celostátní vzá-

jemná výměna zkušeností“ – setká-
ní dobrovolných i profesionálních 
pracovníků s dětmi a mládeží v Jihla-
vě ve dnech 11. - 13. 11. 2016 – na 
náklady na pronájem prostor včetně 
ostatních služeb s nájmem bezpro-
středně souvisejících, služby v rám-
ci technického zajištění (ozvučení, 
osvětlení, videoprojekční technika, 
pronájem zařízení) včetně dopravy 
bezprostředně související, odměny 
lektorů, propagaci, cestovné, dopra-
vu a ubytování aktérů souvisejících 
s projektem a materiálové náklady 
včetně drobných cen a odměn (ni-
koliv fi nančních).

Usnesení č. 86/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e

STŘED, z.ú. 10.000 Kč
Mládežnická 229, Nové Dvory, 

Třebíč
na provoz Linky důvěry STŘED
Svaz postižených civilizační-

mi chorobami v ČR, OV Jihlava                  
45.000 Kč

Vrchlického 57, Jihlava
na nájemné a provozní náklady or-

ganizace
Centrum pro rodinu Vysočina, 

z.s. 50.000 Kč
Chlumova 1436/3, Jihlava
na Prorodinné aktivity
SK Vodomílek 52.000 Kč
Erbenova 2604/43, Jihlava
na pronájem bazénů Evžena Rošic-

kého a ZŠ Demlova Jihlava
a
uzavření veřejnoprávních smluv 

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

Usnesení č. 87/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e

poskytnutí fi nančních dotací 

Středisko křesťanské pomoci Jih-
lava 181.200 Kč

Čajkovského 669/9, Jihlava  
na službu „Azylový dům“ – Azylo-

vý dům pro muže
Středisko křesťanské pomo-

ci - Naděje pro život Jihlava                      
167.000 Kč

Žižkova 2076/108  
na službu „Azylový dům“ – Azylo-

vé ubytování Jihlava a uzavření veřej-
noprávních smluv o jejich poskytnu-
tí v souladu se Zásadami pro činnost 
Komise pro neziskovou, sociální ob-
last a prevenci Rady města Jihlavy.

Usnesení č. 97/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e

Obecně závaznou vyhlášku č. 
2/2016, kterou se stanoví systém 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů vznikajících 
na území statutárního města Jihla-
va a systém nakládání se stavebním 
odpadem dle přílohy ČJ: MMJ/
OŽP/3998/2016.

Usnesení č. 98/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e

Obecně závaznou vyhlášku č. 
3/2016, kterou se mění Obecně 
závazná vyhláška č. 5/2015 o po-
platku za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů dle přílohy č.j.: MMJ/
EO/2124/2016.

Usnesení č. 139/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

u d ě l u j e

Čestné občanství města Jihlavy 
JUDr. Rudolfu VEVERKOVI in me-
moriam.

Usnesení č. 140/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

u d ě l u j e

Cenu města Jihlavy
Prof. Janu KOBLASOVI
Jiřímu HOLÍKOVI
Ing. Vladislavu JIROUŠKOVI.

Usnesení č. 143/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

v o l í
členem Kontrolního výboru Zastu-

pitelstva města Jihlavy Ing. Milana 
Nováka.

Usnesení č. 144/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

o d v o l á v á 

členy osadního výboru Sasov
pana Martina Šabatku,
paní Evu Andrýskovou, 
a zároveň

o d v o l á v á 

z funkce předsedy osadního výbo-
ru Sasov

pana Martina Šabatku.

primátor města
PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek,

náměstek primátora
Ing. Jaromír Kalina

Jihlava bude mít vlastní faksimile 
dvou vzácných středověkých pamá-
tek - Gelnhausenova kodexu a Zbra-
slavské kroniky. Faksimile, tedy přes-
né kopie, budou zhotoveny ve dvou 
exemplářích od každé knihy, budou 
k dispozici okresnímu archivu a jih-
lavské radnici, která uhradí polovinu 
nákladů na jejich pořízení, tedy 200 
tisíc korun. 

 „Vzácné originály není možné s ohle-
dem na jejich mimořádnou hodnotu 
poskytovat na výstavy nebo pro stu-
dijní činnosti. Protože je o tyto vzácné 
listiny stále velký zájem z řad badate-

lů i široké veřejnosti, vznikla myšlen-
ka pořídit jejich přesné kopie,“ uvedla 
ředitelka Státního okresního archivu 
Jihlava Renáta Pisková. 

„S podporou této myšlenky jsme ne-
váhali. Pro město bude čest tyto kni-
hy mít, budou k dispozici minimálně 
na několik desetiletí. První prezenta-
ce by měla být letos v předvánočním 
čase,“ uvedl primátor města Rudolf 
Chloupek s tím, že vzácné knihy pak 
mohou být k vidění při různých vý-
stavách nebo významných akcích 
města.

 -tz-

Středověké dokumenty budou 
dostupnější veřejnosti

VELKÝ zájem o studium originálních středověkých knih by mohl znamenat jejich 
nenávratné poškození. Restaurátorka Marie Benešová (vlevo) a ředitelka Stát-
ního okresního archivu Jihlava Renáta Pisková proto připravují vytvoření jejich 
přesných kopií, které budou dostupnější, zatímco originály zůstanou v bezpečí ar-
chivu.  Foto: archiv MMJ
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Vážení spoluobčané, obyvatelé Jihlavy, chtěli bychom Vás požádat o vyplnění dotazníku, který se týká Vaší spokojenosti s kulturní nabídkou, možnostmi volnočasového vyžití

a turistické atraktivity Jihlavy. Dotazník má 19 otázek a jeho vyplnění Vám zabere zhruba 10–20 minut. Jeho vyplněním nám velmi pomůžete ve snaze zkvalitnit služby

v oblasti kulturního a volnočasového vyžití.

Průzkum je součástí tvorby Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch města Jihlavy, který bude defi novat, jakým způsobem by se služby v oblasti kultury, volného času

a cestovního ruchu měly v následujících zhruba 8–10 letech v Jihlavě rozvíjet. V této snaze se samozřejmě musí dokument opírat o názory obyvatel na tuto problematiku.

Proto jsme připravili tento dotazník.

Statutární město Jihlava si váží vašeho času a proto jsme připravili menší i větší ceny pro ty, kdo dotazník vyplní (ať již tištěný nebo on-line dotazník). Každý, kdo dotazník

vyplní, získá refl exní pásku s logem města. Současně po ukončení dotazníkového šetření bude do 8. 7. 2016 vylosováno 10 výherců, kteří obdrží poukazy na kulturní

a volnočasové aktivity. Výherci budou kontaktováni na uvedené emailové adresy či telefonní čísla. 

ceny: 1. cena – dárkový poukaz do ZOO Jihlava v hodnotě 500 Kč plus kreditová vstupenka do DIODu v hodnotě 300 Kč  |  2. a 3. cena – dárkový poukaz do ZOO Jihlava

v hodnotě 500 Kč  |  4. a 5. cena – rodinná vstupenka do Rodinného parku Robinson v hodnotě 499 Kč  |  6., 7., 8. cena – volná vstupenka do Rodinného parku Robinson

pro 2 děti v hodnotě 318 Kč  |  9. cena – kreditová vstupenka do DIODu v hodnotě 300 Kč  |  10. cena – dárkový poukaz do ZOO Jihlava v hodnotě 200 Kč  |  Vyplněný

tištěný dotazník prosím odevzdejte do 30. 6. 2016 na těchto místech: Městská informační centra v radnici na Masarykově náměstí a v ulici Hluboká, Turistické informační cen-

trum v Bráně Matky Boží v ulici Věžní.  |  Na těchto místech současně získáte refl exní pásku za vyplnění dotazníku.  |  Dotazník můžete také vyplnit online na www.jihlava.cz

 Názory obyvatel Jihlavy 

 na kulturní a volnočasové vyžití 

 a cestovní ruch v Jihlavě 

 základní informace o Vás 

Na začátek bychom potřebovali získat několik údajů pro statistické zpracování odpovědí 

– dotazník je samozřejmě anonymní! Prosíme o vyplnění všech údajů.

Jste:
 Muž     Žena

(Tato otázka je povinná, odpovězte na ni prosím.)

Kolik Vám je let?

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 
 Základní 

 Střední nebo vyučen, bez maturity 

 Úplné střední (s maturitou), nástavbové studium, vyšší odborné vzdělání

 Vysokoškolské  

(Tato otázka je povinná, odpovězte na ni prosím.)

Jste obyvatel/ka Jihlavy?
 Ano, mám bydliště v Jihlavě anebo v příměstské části Jihlavy

 Ne, ale mám bydliště v blízkém okolí Jihlavy (do 10 kilometrů)

 Ne, mám bydliště ve vzdálenějším okolí Jihlavy (10–20 kilometrů)

 Ne, mám bydliště 21 a víc kilometrů od Jihlavy

V jaké části města Jihlavy nebo její příměstské části bydlíte?
 Lokalita „Březinky, Kalvárie“

 Lokalita „okolí hřbitova“

 Lokalita „Bedřichov, Královský vršek, Hlavní nádraží a okolí“

 Lokalita „Hruškové Dvory“

 Lokalita „Centrum“ 

 Lokalita „Na Slunci, Sasov“

 Lokalita „Dolina, Staré Hory, Horní Kosov“

 Příměstské části (Antonínův Důl, Červený Kříž, Pávov, Zborná, Heroltice, Henčov,

 Helenín, Kosov, Pístov, Hosov, Vysoká, Popice)

Která možnost nejlépe odpovídá Vaší situaci?
 Zaměstnanec/zaměstnankyně

 Podnikatel/ka, OSVČ apod.

 Důchodkyně/důchodce

 Student/studentka

 Žena/muž v domácnosti, na mateřské/rodičovské dovolené

 Nezaměstnaný/á

 Jiné

Kolik osob žije ve Vaší domácnosti? 
 Počet dospělých (18 let a více):

 Počet dětí (do 18 let věku):

Nápověda: Pokud nechcete na tuto otázku odpovídat, ponechejte ji prosím bez odpo-

vědi. Pokud však odpovíte, budeme rádi, protože nám to velmi pomůže při statistickém 

rozboru. Připomínáme, že výzkum je zcela anonymní a nejde zjistit, kdo jak odpověděl.

Kontakt na Vás (email, telefon): 
(Nutno vyplnit v případě, že se chcete zúčastnit slosování o ceny)
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Kam chodíte za kulturou? Jak trávíte volný čas? 
  1. Zamyslete se, prosím, a napište, jak často obvykle provozujete následující aktivity?  

   nejméně 1 za měsíc několikrát do roka tak 1 za rok méně než 1 za rok vůbec ne

Aktivní sportování      

Činnost v divadelním souboru      

Činnost v hudebním či tanečním tělese        

Činnost v občanských iniciativách či politických stranách      

Činnost ve spolcích a zájmových sdruženích       

Návštěvy knihoven      

Návštěvy akcí v restauracích, vinárnách, čajovnách apod.       

Návštěvy dance party, diskoték       

Návštěvy divadelních představení       

Návštěvy festivalů      

Návštěvy kina, fi lmových klubů       

Návštěvy koncertů jiné než tzv. vážné hudby      

Návštěvy koncertů tzv. vážné hudby       

Návštěvy kostela, účast na bohoslužbách       

Návštěvy muzeí, výstav a galerií      

Návštěvy sportovních utkání       

Návštěvy tanečních zábav a plesů      

Návštěvy trhů a městských slavností      

Samostatná umělecká tvorba      

Návštěva ZOO      

Vlastní umělecká tvorba / vlastní tvůrčí aktivita     

Návštěva tvůrčích / vzdělávacích programů zaměřených  
    

 
na vlastní rozvoj

  2. Jak jste spokojen/a s kulturní a volnočasovou nabídkou v Jihlavě v následujících oblastech či zařízeních?  

   velmi spokojen/a spíše spokojen/a spíše nespokojen/a velmi nespokojen/a Neumím posoudit Nezajímá mě  

Diskotéky, tančírny, dance party      

Knihovny, čítárny, studovny       

Muzea, galerie, výstavní síně        

Nabídka akcí v restauracích, vinárnách, čajovnách apod.      

Nabídka divadel       

Nabídka kin, fi lmových klubů      

Nabídka koncertů jiné než tzv. vážné hudby      

Nabídka koncertů tzv. vážné hudby      

Nabídka sportovních utkání      

Příležitosti pro neorganizované pohybové aktivity  
     

(např. street workout, skateparky, in-line tratě apod.)

Nabídka tanečních zábav a plesů       

Trhy a městské slavnosti      

Festivaly      

Volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi      

  3. Uveďte jednu až tři instituce nebo místa, kam chodíte za kulturním vyžitím nejčastěji. Uveďte vlastními slovy.   
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Co byste změnil/a, zlepšil/a...?
  4. Uveďte prosím, co konkrétně byste navrhoval/a změnit či zlepšit v těchto kulturních institucích?   

DIOD

Horácké divadlo Jihlava

Muzeum Vysočiny Jihlava

Oblastní galerie Vysočiny

Dům dětí a mládeže Jihlava

Městská knihovna Jihlava

Zoologická zahrada Jihlava 

Dům Gustava Mahlera

DKO Jihlava

Centrum dokumentárního fi lmu

Filharmonie G. Mahlera

Kino Dukla

  5. Co v kulturní a volnočasové nabídce v Jihlavě postrádáte? Uveďte vlastními slovy.  
 

  6. Označte tvrzení, které nejlépe vystihuje Vaši účast na kulturních akcích v Jihlavě:  

 Chodím na kulturní akce v maximální možné míře, nemám potřebu chodit více.

 Chodím na kulturní akce méně, než bych si přál/a, ale mám k tomu důvody, které nemohu změnit.

 Chodím na kulturní akce méně, než bych si přál/a, a hodlám to v budoucnu změnit.

 Nechodím na kulturní akce vůbec a neplánuji, že bych to měnil.

  7. Pokud byste chtěl/a navštěvovat různé kulturní akce a zařízení častěji, co byste označila/a jako hlavní překážky? Můžete označit více možností.     

 Nabídka v Jihlavě není kvalitní 

 Nabídka v Jihlavě nevyhovuje mým zájmům

 Nedostatek informací o tom, co se nabízí/děje

 Nedostatek peněz 

 Nedostatek volného času 

 Nedostupnost z hlediska časů konání 

  8. Označte prosím, zda souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími výroky.  

  Nesouhlasím Spíše nesouhlasím Spíše souhlasím   Souhlasím

Kultura v Jihlavě není dobrá.     

Kultura v Jihlavě je dělaná na koleni, je čistě na amatérské úrovni.     

Prostory pro kvalitní kulturu v Jihlavě nejsou.     

Organizátoři kulturních akcí v Jihlavě se snaží o velmi kvalitní kulturní dění v Jihlavě.    

Nabídka kulturních akcí v Jihlavě je zaměřena především na mladé.     

Jít na „kulturu“ v Jihlavě je dnes drahou záležitostí.     

Kultura v Jihlavě se za posledních 5 let nezměnila, je stále stejná.     

  9. Odkud obvykle čerpáte informace o možnostech kulturního  
  
    vyžití v Jihlavě? Můžete označit více možností.  

 Informační centrum 

 Webové stránky města

 Kulturní kalendář

 Výlepové plochy a plochy v MHD

 Noviny jihlavské radnice

 Weby kulturních institucí (i jejich profi ly na sociálních sítích)

 Jiné

  11.  Když jedete za kulturou mimo Jihlavu, kam jezdíte a na co? Uveďte vlastními slovy.     .

 10. Jezdíte za kulturními aktivitami mimo Jihlavu?  
 
       Můžete označit více možností.  

    Ne, za kulturou mimo Jihlavu nejezdím.

    Ano, jinde je nabídka kvalitnější 

    Ano, jinde je nabídka pestřejší

    Ano, je to pro mne časově výhodnější 

    Ano, je to levnější

    Ano, mám to blíž, je tam lepší dopravní dostupnost

 Nedostupnost z hlediska místa konání (špatné dopravní spojení) 

 Nemám doprovod/ společníka (nechci jít sám/sama)

 Rodinné povinnosti (péče o děti)

 Zdravotní problémy 

 Něco jiného: uveďte prosím: 
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Váš názor na cestovní ruch v Jihlavě
  Jihlava je městem, …  

    určitě ano  spíše ano  spíše ne  rozhodně ne

kde je toho hodně k vidění.    

kde je mnoho možností kulturního vyžití.    

kde je mnoho možností sportovního vyžití.    

kde je dobrá nabídka ubytovacích služeb.    

kde se lze dobře najíst a napít.    

kde je obsluha profesionální.    .

kde se cizinec bez problémů domluví cizími jazyky.    

kam je dobré dopravní spojení.    

kde lze snadno zaparkovat.    

kde je čistý vzduch.    

kde je uklizeno a čisto.    

kde je bezpečno.    

kde je zábava.    

kde vládne dobrá atmosféra.    

 13. Označte, které z akcí podle Vás nerozlučně patří k Jihlavě a posilují pozitivní vnímání města  
     v rámci regionu nebo celé ČR. Můžete označit více možností.  

 14. Které objekty byste doporučil/a návštěvníkům, kteří Jihlavu navštíví poprvé? Zakroužkujte maximálně 3 odpovědi:  

 15. Jaký je podle Vašeho názoru celkový počet návštěvníků,  
 
  kteří za rok přijedou do Jihlavy?  

 příliš vysoký

 dostatečně vysoký

 o něco nižší než by mohl být

 velmi nízký

 

 17. Co by měl magistrát udělat pro to, aby do Jihlavy přijíždělo více návštěvníků? Uveďte, prosím, maximálně 3 odpovědi:  

1.

2.

3.

 18. Uveďte, prosím, maximálně 3 přínosy (výhody) a 3 nevýhody, které podle Vašeho názoru cestovní ruch Jihlavě přináší:  

Přínosy Nevýhody

1.  1.

2.  2.

3.  3.

 19. A úplně na závěr: pokud byste nám chtěl/a cokoli sdělit, využijte prosím prostor níže:   

 16. Jak často se v Jihlavě potkáváte se zahraničními návštěvníky?  

  velmi často

 často

 občas

 zřídka

 nikdy

 Havíření

 Mezinárodní festival dokumentárních fi lmů

 Festival Mahler Jihlava

 Svatomartinský průvod 

 Dechovky

 Živá hudba na náměstí

 Zápasy HC Dukla

 Zápasy FC Vysočina

 Vysočina Fest

 Jihlavská 24MTB

 Jihlavský půlmaraton

 Jiné:

 Podzemní chodby/kolektory

 Židovský hřbitov

 Dům Gustava Mahlera

 Aquapark Vodní ráj

 Brána Matky Boží

 Muzeum Vysočiny

 Horácké divadlo

 Horácký zimní stadion

 Opevnění (hradby)

 Radnice

 Oblastní galerie Vysočiny

 Zoologická zahrada

 Jiná možnost – uveďte:

Ceny pro respondenty a vylosované výherce věnovalo Město Jihlava, Rodinný park Robinson a divadlo DIOD.

Vyplněný tištěný dotazník prosím odevzdejte do 30. 6. 2016 na těchto místech: Městská informační centra v radnici 
na Masarykově náměstí a v ulici Hluboká, Turistické informační centrum v Bráně Matky Boží v ulici Věžní. 

Děkujeme za Váš čas a názor!
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Stavíme, bydlíme...
STRANA 24

Nejběžnějším zdrojem pro vytápění 
je v našich zemích zemní plyn. Z dlou-
hodobého hlediska je na zemní plyn 
pohlíženo jako na zdroj energetické 
závislosti dodávat surovinu z Ruska a 
Alžírska. Evropské zdroje plynu tvoří 
pouhá dvě procenta světových zásob. 
Tam, kde není zavedena plynofi kace, 
mohou lidé používat plyn kapalný ze 
zásobníku. 

 Při spalování propanu, butanu nebo 
jejich směsí nevzniká žádný pevný 
odpad ani saze. V případě, že se uživa-
tel bude chtít v budoucnu napojit k 
rozvodné síti, přestavba pro použití 
zemního plynu není nijak nákladná.

 Na ústupu jsou již tuhá paliva, jako 
je černé a hnědé uhlí nebo koks. Nao-
pak na vzestupu je dřevo. Pro životní 
prostředí je to plus. Při spalování dře-
va nevznikají téměř žádné emise SO2 
a obsah popelovin a dusíku je velmi 
nízký. Hodnoty CO2 jsou neutrální. 
Znamená to, že pro nárůst tuny dřevní 
hmoty je spotřebováno právě tolik oxi-
du uhličitého, kolik je ho vypuštěno 
při spalování stejného množství dře-
va. Velikou předností dřevní hmoty je 
fakt, že se jedná o tuzemský a obnovi-
telný zdroj energie.

 Dalším oblíbeným a pohodlným 
zdrojem vytápění je elektrická energie. 
S vytápěním pomocí elektrické ener-
gie rychle dosáhneme požadovaného 
výkonu a stejně snadno se výkon regu-
luje. Jedná se o nejluxusnější, ale na 

druhou stranu také o nejdražší způsob 
vytápění. 

 Elektrická energie se jeví jako čis-
tá a nezávadná k životnímu prostředí, 
ale její výroba představuje pro přírodu 
jednu z největších zátěží.  Nejvíce elek-
trické energie produkují jaderné elek-
trárny. Zde hrozí podobný problém 
jako u zemního plynu. Tedy závislost 
na státech vlastnící zásoby uranu. 

 Největší naděje jsou vkládány do 
obnovitelných zdrojů. Jedná se o bio-
masu, bioplyn, tepelná čerpadla, tepel-
né solární kolektory nebo například 
větrné elektrárny. Zatím jen asi tři pro-
centa energie jsou získána z obnovitel-
ných zdrojů, do roku 2020 to má být 
ale 20 procent.

 Surovina pro výrobu biomasy 
pochází zejména z odpadů vzniklých 
v dřevozpracujícím a těžebním prů-
myslu, jedná se například o dřevěné 
peletky nebo brikety. Ze zemědělské 
činnosti je používána sláma z obilovin 
a olejnin, traviny či rákos. V budoucnu 
se slova ujmou rychlerostoucí a „ener-
getické“ plodiny, které jsou pěstovány 
přímo za účelem výroby biomasy.

 Tepelné čerpadlo dokáže využívat 
tepelnou energii obsaženou ve vnějším 
prostředí (ve vodě, v půdě, ve vzdu-
chu), čímž zvyšuje teplotu pracovního 
média. Je fascinující, že tepelné čerpa-
dlo dokáže získat teplo i ze vzduchu 
chladného mínus dvacet stupňů Celsia 
a ohřát vodu na krásných čtyřicet stup-

Zima nám napověděla, čím zatápět
ňů. Cena tepelných čerpadel je srovna-
telná s cenou slušného automobilu. I 
přes vyšší pořizovací náklady se inves-
tice vrátí, nehledě na neméně důležitý 
ekologický aspekt.

 Přestože rekuperace není přímo způ-
sob pro vytápění, stejně nám dokáže 
uspořit 30 - 50 procent nákladů za 
vytápění. Jak je to možné? Každý dům 
je zapotřebí větrat. Při klasickém větrá-
ní okny dochází k úniku znečištěného, 
ale teplého vzduchu z interiéru a dov-
nitř se dostává vzduch studený. Sys-

tém kontrolovaného větrání zajistí, že 
do domu přichází čerstvý, ale již pře-
dehřátý vzduch. Odcházející vzduch 
předá většinu svojí tepelné energie čer-
stvému vzduchu. 

Nejmodernější systémy vykazují 
účinnost 90 - 99 %. Tento způsob vět-
rání přináší i další výhody. Například 
nevzniká žádný průvan, eliminují se 
pachy, zamezuje se vzniku plísní a díky 
fi ltrování vzduchu nehrozí zasažení 
místností bakteriemi, jako tomu může 
být u klimatizací. -lm-

STAVÍME, OPRAVUJEME,
REKONSTRUUJEME, ZATEPLUJEME 

A OPRAVUJEME FASÁDY,
 MONTUJEME, VYRÁBÍME Z KOVU, 

OBRÁBÍME, PROJEKTUJEME

tel.: +420 777 941 000

www.ekosbrtnice.cz
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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
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V posledních dnech nadáváme 
na to, že se sluníčko schovává kaž-
dou chvíli za mraky. A že díky tomu 
nestačí prohřát vodu v bazénu na 
teplotu příjemnou ke koupání.

Pokud je ale bazén vybaven ohře-
vem vody, dá se v něm koupat i 
během pošmourných dnů. 

Jaká je vlastně ideální teplota vody 
ke koupání? Někdo má rád vodu 
chladnější, jiný by se rád koupal v 
takové, která má teplotu tropických 
moří. Ideální teplota je zhruba mezi 
22 a 28° C.

Jaké máme možnosti vodu ohřát? 
Tahle otázka zajímá spoustu rodičů, 
kteří mají zájem na tom, aby si jejich 
děti mohly užívat koupání a plavání v 
teplé vodě kdykoliv si vzpomenou...

Pomineme elektrický ohřev, jehož 
provoz je velmi nákladný - to už by-
chom mohli do bazénu lít vodu rov-
nou z varné konvice. 

Pro obyčejného člověka se nabízí 
dvě ekonomicky dostupné možnos-
ti. Tou první je solární systém ohře-
vu vody. Je výkonný, jednoduše při-
pojitelný a vodu ohřívá zadarmo. I v 
našem klimatu je solární ohřev scho-
pen dobře fungovat až šest měsíců v 
roce. Ovšem, když svítí sluníčko.

Co když se však zhoupne počasí a 
přes den je polojasno nebo dokonce 
zataženo? 

Právě kvůli těmto dnům, které 
mohou přijít i v parném létě, odbor-
níci doporučují lidem, aby si rad-
ši pořídili tepelné čerpadlo. Dnes 

Jak nejlépe ohřát vodu v bazénu
jsou k mání speciální čerpadla na 
ohřev vody v rodinných bazénech. 
Nejsou závislá na výkyvech počasí 
a dobře fungují už od venkovní tep-
loty kolem 12° C, tedy i když nesvítí 
slunce .

Fungují na stejném principu jako 
tepelná čerpadla určená k vytápě-

ní domů. Zjednodušeně řečeno bez 
ohledu na počasí odebírají teplo z 
okolního vzduchu a předávají je do 
vody. 

Tímto způsobem zdarma získávají 
přes 80 % tepelné energie. Tedy čty-
řikrát víc, než spotřebují na svůj pro-
voz! 

Lehce se dají instalovat k novým 
i starším bazénům. Jinými slovy si 
potěchu z koupání můžete užívat 
až sedm měsíců v roce, aniž bys-
te museli za mraky vyhlížet sluneč-
ní paprsky. Stačí si jen na pár hodin 
tepelným čerpadlem vodu v bazénu 
jak se říká přihřát. -lm-

STAVEBNICTVÍ
ZÁMEČNICTVÍ
PROJEKCEE K O S

TŘÍDIČ MATERIÁLU

TŘÍDĚNÍ ZEMINY, ŠTĚRKU
A STAVEBNÍCH SUTÍ
Frakce 0/16, 16/32, 32/+

CHCETE TŘÍDIČ VYUŽÍT?
ZAVOLEJTE, RÁDI POMŮŽEME.
+420 775 732 995

JAK TŘÍDIČ FUNGUJE?
PODÍVEJTE SE NA NAŠEM WEBU
ekosbrtnice.cz/tridic
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NOVINKA 2016

Ovládejte svuj dům chytře

Vyladěné 
    předokenní rolety...
        venkovní žaluzie...

Ovládejte venkovní žaluzie a rolety se systémem  
Connexoon® tak snadno, jako nikdy p edtím.
Sta í vám jediné - mít chytrý telefon!

www.lomax-zdarnadsazavou.cz

.

em  

Vzorkovna Jihlava:
Žižkova 15, 586 01 Jihlava
mobil: 776 778 257, 608 878 882

Vzorkovna Ž ár n. Sázavou:
Novom stská 7
591 01  Ž ár n. Sázavou
mobil: 776 778 295, 608 878 882
e-mail: mazel@lomax.cz

U Cihelny 2, 724 771 955

Střechy TALPA, Jihlava, 

Švédský bezúdržbový 
okapový systém  
se zárukou 30 let.

okapystřechy
& www.strechyjihlava.cz

Sleva až

j06-taD

Trendem jsou nyní malé kuchyňské 
koutky, vybudované přímo v zahradě. 
Míváte-li v létě často hosty, případně rádi 
stolujete venku, nemáte nad čím přemýš-
let. Základem je stůl a pracovní plocha s 
dostatkem odkládacích prostorů... 

Asi největším rozdílem oproti klasic-
ké kuchyni je, že všechno stabilní zaříze-
ní musí odolávat vlhku, sluneční výhni a 
dalším vrtochům počasí. Prostor zahradní 
kuchyně by měl být alespoň částečně kry-
tý a pamatujte i na přívod vody a odpad 
(rozhodně by tu měl být alespoň malý 
dřez), případně i na elektrickou zásuv-
ku s vhodným stupněm ochrany – tak si 
můžete zabezpečit při práci vhodné osvět-
lení a budete moci i venku využívat něk-
teré kuchyňské spotřebiče. Exteriérová 
kuchyň by měla sousedit s místem na sto-
lování a stejně jako všechny stabilní prvky 

v zahradě by měla stylem ladit s okolím. 
Ideální volbou do okolí ohnišť a grilů 

(samozřejmě ne do jejich těsné blízkos-
ti) jsou některé teplomilné rostliny, kte-
ré dobře snášejí i sucho. Aby vás potěšil 
pohled na okolní záhony, doplňte svou 
letní jídelnu například růžemi, v létě kve-
toucími trvalkami a keři či kvetoucími 
popínavými dřevinami, atmosféru doladí 
i aromatické kuchyňské bylinky a různá 
listová zelenina, kterou můžete pěstovat 
i v květináčích, závěsných nádobách či na 
momentálně trendových vegetačních stě-
nách. 

Netradiční nálady vytvoří exotické rost-
liny v nádobách (palmy, sukulenty, citru-
sy, exotické kvetoucí cibuloviny a popí-
navé rostliny) – můžete je soustředit na 
jednom místě (třeba na terase) nebo roz-
ložit do záhonů. -lm-

Zahradní kuchyňský koutek

V posledních dnech nadáváme 
na to, že se sluníčko schovává kaž-
dou chvíli za mraky. A že díky tomu 
nestačí prohřát vodu v bazénu na 
teplotu příjemnou ke koupání.

Pokud je ale bazén vybaven ohře-
vem vody, dá se v něm koupat i 
během pošmourných dnů. 

Jaká je vlastně ideální teplota vody 
ke koupání? Někdo má rád vodu 
chladnější, jiný by se rád koupal v 
takové, která má teplotu tropických 
moří. Ideální teplota je zhruba mezi 
22 a 28° C.

Jaké máme možnosti vodu ohřát? 
Tahle otázka zajímá spoustu rodičů, 
kteří mají zájem na tom, aby si jejich 
děti mohly užívat koupání a plavání v 
teplé vodě kdykoliv si vzpomenou...

Pomineme elektrický ohřev, jehož 
provoz je totiž velmi nákladný - to 
už bychom mohli do bazénu lít vodu 

rovnou z varné konvice. 
Pro obyčejného člověka se nabízí 

dvě ekonomicky dostupné možnos-
ti. Tou první je solární systém ohře-
vu vody. Je výkonný, jednoduše při-
pojitelný a vodu ohřívá zadarmo. I v 
našem klimatu je solární ohřev scho-
pen dobře fungovat až šest měsíců v 
roce. Ovšem, když svítí sluníčko.

Co když se však zhoupne počasí a 
přes den je polojasno nebo dokonce 
zataženo? 

Právě kvůli těmto dnům, které 
mohou přijít i v parném létě, odbor-
níci doporučují lidem, aby si rad-
ši pořídili tepelné čerpadlo. Dnes 
jsou k mání speciální čerpadla na 
ohřev vody v rodinných bazénech. 
Nejsou závislá na výkyvech počasí 
a dobře fungují už od venkovní tep-
loty kolem 12° C, tedy i když nesvítí 
slunce .

Fungují na stejném principu jako 
tepelná čerpadla určená k vytápě-
ní domů. Zjednodušeně řečeno bez 
ohledu na počasí odebírají teplo z 
okolního vzduchu a předávají je do 
vody. Tímto způsobem zdarma zís-
kávají přes 80 % tepelné energie. 
Tedy čtyřikrát víc, než spotřebují na 
svůj provoz! 

Lehce se dají instalovat k novým 
i starším bazénům. Jinými slovy si 
potěchu z koupání můžete užívat až 
sedm měsíců v roce, aniž byste muse-
li za mraky vyhlížet sluneční paprsky. 
Stačí si jen na pár hodin tepelným 
čerpadlem vodu v bazénu jak se říká 
přihřát. -lm-

Jak ohřát vodu v bazénu
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Nová prodejna, větší výběr!Nová prodejna, větší výběr!Nová prodejna, větší výběr!
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   Náhradní vůz zdarma*

   Nejvyšší kvalita za nejlepší cenu*

   Kontrola vozu zdarma*

   Doživotní asistenční služba Nissan Assistance* 

NYNÍ S NAVIGAČNÍM SYSTÉMEM 
NISSANCONNECT ZDARMA.

ZAŽIJTE JEŠTĚ VÍCE DOBRODRUŽSTVÍ
NISSAN X-TRAIL NYNÍ V LIMITOVANÉ EDICI PREMIUM

NÁŠ PŘÍSLIB. VAŠE JISTOTA.
Kdekoliv, kdykoliv, cokoliv: 800 23 23 23** 

Zobrazení jsou pouze ilustrativní. Data a údaje uvedené v této reklamě jsou určené výlučně k informačním účelům a nemohou být považovány za návrh smlouvy. Nabídka je platná pro smlouvy se zákazníky 
uzavřené od 2. 5. 2016 do 30. 6. 2016. Nabídka platí pro všechny verze Nissan X-Trail Premium. Kombinovaná spotřeba: 5,3 l/100 km, kombinované emise CO2: 139 g/km. *Podrobné informace o Příslibech společnosti 
Nissan naleznete v našich Všeobecných obchodních podmínkách na http://www.nissan.cz/CZ/cs/YouPlus/customer-promise.html nebo u participujících dealerů. **Ze zahraničí volejte číslo +36 13 71 54 91. 

AUTOSALON KUDRNA CZ a.s.- jediný autorizovaný dealer vozů NISSAN pro Vysočinu   
Jihlava, Brněnská 4768, tel. 773 926 504 
www.nissankudrna.cz

RÁDI VYKOUPÍME VÁŠ STÁVAJÍCÍ VŮZ
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Hitem je gril
K oblíbeným letním radovánkám 

většiny majitelů zahrad patří posezení 
při ohni spojené s opékáním či grilo-
váním. 

Nabídka grilů je v současnosti pestrá 
a vyhoví každé peněžence. Když vyne-
cháme elektrické grily, které se pojí 
především s přípravou jídla na kuchyň-
ském stole v domě či na terase, grilovat 
můžete na dřevěném uhlí (asi nejlev-
nější alternativa, ale příprava jídla trvá 
déle a gril je nutné po každém použití 
vyčistit) nebo na lávových kamenech 
ohřívaných plynem (používají se opa-
kovaně a jídlo se připraví rychleji a 
zdravěji, nemá však typické kouřové 
aroma). 

V zásadě si můžete vybrat přenosný 
nebo stabilní gril. I ten přenosný by 
však měl mít v zahradě stabilně urče-
né místo – ideálně v závětří, na dosta-
tečně velké zpevněné či travnaté ploše, 
nejlépe na takové, na níž se dá vytvořit 
i prostor pro přípravu a stolování. 

Podobná pravidla platí i pro otevřená 
ohniště, která můžete v případě potře-
by doplnit grilovacím roštem či sto-
janem, aby byly možnosti k přípravě 
vašich romantických letních večeří co 
nejširší. 

Ideální místo pro krb je v blízkosti 
domu (abyste nemuseli daleko běhat 
se surovinami), na zpevněné ploše se 
zahradním nábytkem a u zdroje vody; 
myslete i na místo na grilovací nářadí 
či zásobu dřeva. Protože krb je stabilní 
prvek, měl by ladit s domem a navazo-
vat na okolí, ne působit jako sám voják 
v poli – podle tohoto pravidla volte 
formu i materiál. -lm-
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Dovolenka v zahradách
Pokud máte rádi omamně voní-

cí květiny či důmyslně vytvarované 
parky, navštivte v Evropě ty nejlepší 
zahradní skvosty. Zde jsou některé z 
nich.

Nizozemský Keukenhof: největší 
květinový park světa

Každoročně je to největší událost 
roku, a to nejen pro Nizozemsko, kde 
gigantický park stojí, ale pro celou Ev-
ropu; a nutno dodat, že nejen pro tu 
zahradnickou. Keukenhof, to jsou to-
tiž miliony rostlin důmyslně posklá-
dané do překrásných uměleckých děl

Vídeňský Schönbrunn: největší 

výběr rostlin v Evropě
Zámek Schönbrunn patří k nejna-

vštěvovanějším místům ve Vídni a 
jeho nedílnou součástí je i zahrada, 
která měla dokonce zastínit Versailles 
v Paříži. V roce 1900 zde bylo vysáze-
no na 25.000 orchidejí 1.500 různých 
druhů květin, čímž si vysloužila re-
kord s největší sbírkou v Evropě. Při 
procházce mezi živými ploty, kolem 
soch i fontán se dostanete k palmové-
mu skleníku, který je domovem mno-
ha středozemních, tropických a sub-
tropických rostlin. 

Budova je rozdělena do tří pavilonů 
s různými teplotami, a pozor: najdete 
tu největší leknín světa s průměrem 
listu 1,20 metru! Další zajímavostí 
schönbrunnských zahrad je přírodní 
bludiště, které ukrývá znamení zvěro-
kruhu, nebo unikátní klidová japon-
ská zahrada.  -lm-

Věříte nám
od roku 1920

j06-Čed

Čedok - cestovní kancelář, Jihlava, Masarykovo náměstí  26, tel. 567 310 064Čedok - cestovní kancelář, Jihlava, Masarykovo náměstí  26, tel. 567 310 064
Informace a prodej ve všech pobočkách Čedoku nebo ve Vaší oblíbené CK.
Informace též: zdarma 800 112 112, info@cedok.cz. Objednávky online 24 hodin denně na www.cedok.cz
Informace a prodej ve všech pobočkách Čedoku nebo ve Vaší oblíbené CK.
Informace též: zdarma 800 112 112, info@cedok.cz. Objednávky online 24 hodin denně na www.cedok.cz
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 23. 6. 2016 

 Oslavy 580. výročí vyhlášení Basilejských kompaktát 

 a 590. výročí jihlavské radnice 
16:00–17:00 Živý obraz k 580. výročí vyhlášení Basilejských kompaktát ve spolupráci 
  s Horáckým divadlem Jihlava, koncert ZUŠ Jihlava a Campanula Jihlava – Park Gustava Mahlera
 18:00  křest knihy Jihlavská radnice – velká gotická síň, radnice
 19:30  prohlídka radnice s Dr. Ing. arch. Jaroslavem Huňáčkem

Gustav Krum: 1436 – Basilejská kompaktáta

24. ervna
 16:30 Zahájení výstavy „Nikdy zcela neodešli“ a k est knihy „ estní ob ané“k est knihy stní ob ané  |  Radnice, foyerRadnice, fo

18:00 Haví ský pr vod  |  Masarykovo nám stí
 19:00  Koncert Filharmonie G. Mahlera  |  Masarykovo nám stíykovo nám

25. ervna
10:00 Pietní akt  |  Park Gustava Mahlera
11:30 Pietní akt  |  Úst ední h bitov
14:00 Koncert na nám stí  |  Masarykovo nám stí    
16:00 Slavnostní Haví ský pr vod |  Masarykovo nám stínám stí
17:00 O  ciální proslovy, p edání korouhve, zápis do Pam tní knihy o Pam y  

  |  Masarykovo nám stí, radnice, velká gotická síá sí
 19:00 Spole enské ve erní setkání  |  Pivovar Ježek

26. ervna
10:00 Venkovní mše za p ítomností haví k  |  Kostel sv. Jana K tostel sv. Jan titele

 11:30 Ranní p ípitek a ukon ení akce  |  Kostel sv. Jana K titelev. Jana K t
12:00 Vyzván ní zvonu Zuzana

24.–25. ervna
  Trh emesel  |  Masarykovo nám stí

Jihlavské
dny

Jihlavské dny 2016 se konají s  nan ní podporou esko-n meckého fondu budoucnos  . Kniha vychází za podpory esko-n meckého fondu budoucnos  .  |  Zm na programu vyhrazena.
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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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V Jihlavě se na začátku května 
konalo okresní kolo soutěže mladých 
cyklistů na dětském dopravním hřiš-
ti. Bezmála stovku malých závodnic 
a závodníků neodradilo ani deštivé 
počasí a týmy poměřily své znalosti 
i zručnost v jízdě na kole.

Soutěžila družstva žáků a žákyň 

5. – 9. ročníků ZŠ. Závodilo se 
v jízdě zručnosti s překonává-
ním překážek, v jízdě s kontrolním 
dodržováním pravidel provozu na 
pozemních komunikacích, žáci psa-
li testy z dodržování pravidel jízdy a 
byli přezkoušeni ze znalostí posky-
tování první pomoci.  -tz-

Do soutěže malých cyklistů se zapojily jihlavské ZŠ Nad Plovárnou, E. Rošické-
ho, Březinova, Havlíčkova, Seifertova, Jungmannova a  Křížová, přijeli i soutěžící 
ze Stonařova, Brtnice, Luk nad Jihlavou a Dušejova. Foto: archiv MMJ

Soutěž malých cyklistů

Extrémní cyklistický závod Jih-
lavská 24 MTB se o víkendu v kraj-
ském městě vydařil ve všech smě-
rech. Absolutním vítězem se stal 
Tomáš Kozák, který ujel 442 km.

Letos se sjeli do Jihlavy cyklisté již 
po šesté, a to i přesto, že pořadatelé 
ze sdružení Sliby-Chyby při prvním 
ročníku deklarovali, že by rádi závod 
pořádali pětkrát.

Jenže jihlavský závod je svou atmo-
sférou a hlavně profi lem trati v Čes-
ké republice bezkonkurenční, jezdci 
se sem rádi vrací, takže pořadatelé 
rádi uspořádali i šestý ročník. „Jde o 
celoroční přípravy, a když se přiblíží 
termín závodu, vše se jen zintenzivní. 
I letos se do pořádání závodu zapo-
jilo asi sto dvacet dobrovolníků, kteří 
v červených tričkách s logem závodů 
zajišťují vše potřebné,“ sdělil ředitel 
závodu Jiří Holoubek.

Závodní víkend začal již v pátek 
odpoledně tradičním koncertem v 
amfi teátru v lesoparku Heulos. Park 
se stal po celý víkend zázemím pro 
závod, byl zde start a cíl, velín závo-
du, nezbytné stánky s občerstvením, 
servisem pro kola a směrem ke hři-
šti se travnaté prostranství změni-
lo v kemp – zázemí pro závodníky a 
jejich doprovod.

„Vše fungovalo již v pátek na kon-
certě, vystoupily kapely El´Brkas, Th e 
Tap Tap a Keks. Obzvláště Th e Tap 
Tap si získal přízeň diváků,“ doplnil 
Holoubek.

Hlavní závod začal v pravé poled-
ne v sobotu 21. května slavnostním 
startem na Masarykově náměstí za 
účasti primátora Jihlavy Rudolfa 
Chloupka. Startérem, který vypustil 
peloton čítající zhruba 350 závodní-
ků na trať, byl hokejista Dukly Jihla-
va Marek Melenovský.

Jezdci předvedli spanilou jíz-
du okolními ulicemi města, za pár 
minut se dostali do místa ostré-
ho startu k letnímu kinu, a poté již 
vyrazili na trať. Pořadatelé tradičně 

vypsali několik kategorií, sólo závod-
níci, dvojice, čtveřice, a dokonce i 
osmičlenné týmy štafet. Jel se i závod 
jednotlivců a dvoučlenných týmů na 
12 hodin.

„Trať byla letos suchá, tvrdá a stala se 
tak bezkonkurenčně nejrychlejší v his-
torii jihlavské čtyřiadvacetihodinovky,“ 
doplnil ředitel závodu.

Závod však byl rekordní i v jiných 
ohledech. „Po oba dny byly rekordní 
teploty, a co je dobře, nesetkaly jsme se 
s žádným větším zraněním. Transport 
do nemocnice nebyl žádný, pouze drob-
né oděrky po pádech, které k tomuto 
závodu patří,“ vysvětlil Holoubek.

S přibývajícím časem závodu zača-
lo množství mužů a žen na trati říd-
nout, to když o půlnoci skončil 
závod na čtyřiadvacet hodin. Ostatní 
však neúnavně kroužili po trati až do 
cíle v neděli v poledne.

Závodníky na trati povzbuzova-
ly hloučky diváků, kteří si vybíra-
li zvláště oblíbená místa. Tím byla 
třeba zkratka Honzíkova cesta v uli-
ci Na Stoupách. Ta vedla prudkým 
sjezdem lesa a odvážili se do ní jen 
ti nejotrlejší a nejzkušenější jezdci. 
Kupodivu ji nevyužíval třetí nejrych-
lejší muž kategorie Open jihlavský 
Radek Musil. „Do toho zatím nemám 
odvahu jít, ale třeba v dalších závodech 
ji zkusím,“ řekl jezdec stáje Xanadu.

Zkratka podle slov pořadatelů ušet-
řila při jednom průjezdu až čtyřicet 
vteřin času, a to při přibližně padesá-
ti absolvovaných kolech pro ty nej-
lepší, udělá slušný čas. Hodinu po 
skončení závodu, kdy se jezdci umyli 
a občerstvili, následovalo slavnostní 
vyhlášení těch nejlepších.

V hlavním závodě Open na čtyřia-
dvacet hodin zvítězil Tomáš Kozák, 
který ujel 52 kol a 442 km, dru-
hý skončil Ondřej Krejčík, 50 kol a 
425 km a třetí místo obsadil Radek 
Musil, který ujel 49 kol a 416,5 km. 
Obdiv však patří všem závodní-
kům, kteří se tak náročného závodu 
zúčastnili.  -vš-

STUPNĚ vítězů hlavní kategorie muži Open. Zleva druhý Ondřej Krejčík, vítěz 
Tomáš Kozák a třetí v pořadí jihlavský závodník Radek Musil.  
 Foto: Vladimír Šťastný

Cyklistický závod 24 MTB 
ovládl krajskou Jihlavu

Fotbalisté FC Vysočina zůstávají prvoligoví. V předposledním kole nedáv-
no skončeného ročníku Synot ligy Jihlavané porazili doma 3:0 sestupující 
ostravský Baník, a udrželi tak příslušnost k české elitě.

Svěřenci hlavního kouče Michala Hippa obsadili konečné 11. místo tabul-
ky. Před sezonou by klub takové umístění poblíž klidného středu tabulky 
bral. To by ovšem nesměl přijít nepovedený podzim, kvůli kterému Vysočina 
honila záchranu prakticky do poslední chvíle. 

„Sezona byla velice složitá a těžká. Stejně jako většina prvoligových klubů 
jsme se potýkali s nevyrovnanými výkony. Poměrně příznivá jedenáctá příčka není 
ani tak naší zásluhou, jako odrazem faktu, že se v závěru tabulky nacházelo šest 
mužstev, které získaly relativně málo bodů,“ řekl ředitel klubu Zdeněk Tulis.

Trenér Hipp, jenž převzal tým v lednu, ho dovedl k vytyčenému cíli. 
Radostí však rovněž nejásal. „Nelehký úkol jsme splnili, ale z mého pohle-
du jsme získali méně bodů, než jsem si představoval. Mrzí mě kolísavé výkony 
mužstva,“ prohlásil.

Ředitel Tulis podotkl, že ze strany vedení klubu, realizačního týmu i hráčů 
došlo během uplynulého ročníku k řadě chyb. „Musíme udělat vše pro to, aby-
chom je neopakovali, nebo výrazně eliminovali. Rozhodně nesmíme dopustit, aby-
chom příště měli po devíti odehraných kolech pouhých pět bodů. To byla hrozná 
situace,“ zdůraznil Zdeněk Tulis.  -cio-

PLÁCNUTÍ na znamení záchrany předvedli fotbalisté Jihlavy se svými fanoušky 
po důležitém utkání s Baníkem.  Foto: Michal Boček

Fotbalisté udrželi 1. ligu
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 Přijďte a pohrajte si! 

V rámci doprovodného pro-
gramu výstavy v Domě Gustava 
Mahlera  zavítá do Jihlavy i světo-
známá osobnost, mezinárodně uzná-
vaný francouzsko-kanadský klavíris-
ta, muzikolog a pedagog, proslulý 
interpretací tvorby první vídeňské 
školy Paul-André Bempéchat. 

Současný lektor Harvardské uni-
verzity představí svou nejnovější 
knihu Naturlauf/Scholarly Journeys 
Toward Gustav Mahler: Essays in 
Honour of Henry-Louis de La Gran-
ge for His 90th Birthday, a to 29. 5. 
od 17 hodin v gotickém sálu jihlav-
ské radnice.

V rámci výstavy bude možné nav-
štívit i projekci dokumentárních fi l-
mů, věnovaných českým skladatel-
ským osobnostem. Ta se uskuteční 

v Domě Gustava Mahlera 9. 6. od 16 
hodin.

Výstava vznikla ve spolupráci sta-
tutárního města Jihlavy s OS Mahler 
2000 – Společnost Gustava Mahle-
ra a Moravským zemským archivem 
v Brně – Statním okresním archivem 
Jihlava. Reprodukce výtvarných děl: 
Muzeum Vysočiny Jihlava.

Výstava Mahler 15 potrvá od 18. 5. 
do 26. 6. 2016 a pro všechny majite-
le koncertních vstupenek bude po 
předložení platného kuponu dostup-
ná zdarma.

Otevírací doba: út - ne: 10-12, 13-
18

Více informací na www.mahler.cz a 
www.facebook.com/mahler.jihlava

Jakub Koumar, Dům Gustava 
Mahlera. -tz-

Nová kniha o G. Mahlerovi
V květnu byla v Domě Gustava 

Mahlera vernisáží zahájena výsta-
va Mahler 15. Výstava je součástí 
doprovodného programu Meziná-
rodního hudebního festivalu Mahler 
Jihlava – Hudba tisíců.

Jedna z nejdůležitějších kultur-
ních událostí v Jihlavě slaví patnácté 
výročí. Její historii mapuje komplex-
ní výstava, neomezující se pouze na 
faktickou část a festivalovou diachro-
nii, ale nabízející tři obsáhlé a vzá-
jemně provázané tematické bloky.

Do širších souvislostí uvede náv-
štěvníky pasáž věnovaná hudební 
tradici Jihlavy se zaměřením na roz-
voj živé hudební produkce v Jihlavě 
od 16. století po současnost. Hudeb-
ní vývoj přiblíží výstava v kultur-
ních, sociálních i politických souvis-
lostech a představí i lokální význam 
s Jihlavou spjatých osobností, jako 
byli světoznámí skladatelé Jan Vác-
lav Stamic, Pavel Vranický, Bedřich 

Smetana nebo Gustav Mahler.
Druhou částí se výstava přesune 

k Mezinárodnímu hudebnímu festi-
valu Mahler Jihlava – Hudba tisíců, 
který navazuje na jihlavskou hudeb-
ní tradici. Skrze bohatou fotodoku-
mentaci umožní nahlédnout do roz-
manitého programu, nabízeného už 
od roku 2002. 

Zároveň připomene klíčové událos-
ti, díky nimž se festivalu daří neustá-
le kultivovat jihlavskou hudební scé-
nu. Hudební nadšenci budou moci 
nahlédnout do veškerých programů 
a tiskových materiálů ze všech uply-
nulých ročníků.

V posledním úseku výstava sym-
bolicky přenese návštěvníky do ulic 
Jihlavy. Nápaditá instalace grafi čky 
a fotografk y Evy Bystrianské zob-
razí netradiční pohledy na festival 
a přiblíží tak moderní, a neustále se 
rozvíjející vizuální jazyk jihlavského 
festivalu. -tz-

Výstava k Hudbě tisíců
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Výstavy

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 Jihlava.

Muzeum Vysočiny, 
Masarykovo nám. 57/58 

do 12. 6.  
ENERGIE V OBRA ZECH POD-

LE ALENKY
Olejomalby doplněné drahými 

kameny z tvorby Alenky Vomelové 
Kamínkové.

Kavárna Muzeum, Masarykovo 
nám. 55

do 12. 6.  
Výstava OČIMA GENERA CÍ - 

„Souznění“ v Jihlavě 
Mezigenerační výstava výtvarných 

a literárních prací dětí, mládeže a 
seniorů Kraje Vysočina přinese růz-
norodé pohledy na vztahy mezi 
generacemi, mezi vrstevníky i v rodi-
ně. Výstava je přístupná v době ote-
vřených prostor radnice.

Magistrát města Jihlavy, Masaryko-
vo náměstí 1 

do 19. 6.  
HISTORICKÁ KRA JINA 
Českomoravské vrchoviny v pravě-

ku a středověku
Shrnutí výsledků výzkumného 

projektu několika vědeckých praco-
višť představí vývoj krajiny i lidských 
aktivit v regionu od pravěku po stře-
dověk.

Muzeum Vysočiny
Masarykovo nám. 57/58 

do 26. 6.  
MAHLER 15
Výstava k 15. výročí festivalu Hudba 

tisíců.
Výstava o jedné z největších a nejdů-

ležitějších kulturních událostí v Jihlavě 
nabídne průřez všemi dosud uskuteč-
něnými ročníky. Návštěvníci se dozvě-
dí o historii nejen festivalu, ale i o 
samotné jihlavské hudební tradici. Do 
jednotlivých let pak mohou vstoupit 
skrze bohatou fotodokumentaci, začíst 
se do programů z jednotlivých roční-
ků, a poslechnout si nahrávky, které 
byly během festivalu pořízeny. Výstava 
je součástí doprovodného programu 
festivalu Mahler Jihlava 2016 – Hud-
ba tisíců.

Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4

do 30. 6. 
NA DOHLED OD ČERNÉ 

VLAJKY
Lenka Klicperová, Markéta Kutilo-

vá, Jarmila Štuková.
Výstava fotografi í reportérek z 

oblastí zasažených válkou v Iráku a 
Sýrii. 

Galerie V suterénu.
Galerie Horácké divadlo Jihlava, 
Komenského 22 

do 10. 7.   
„KRÁSNÉ  JARO“  
Výstava obrazů, grafi ky a drobné 

plastiky našich kmenových autorů.
Pavla Czeinerová, Miloslav Kalina, 

Josef Kos, Pavel Roučka, Klára Sto-
dolová, Jan Tichý, Irena Wagnerová.

M&K galerie, Hany Kvapilové 24

do července 
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

do července 
PRVNÍ POSLEDNÍ - Jana Ana 

Cholovadt 
Autorská výstava grafi ckých tisků 

a malby zachycující tváře původních 
obyvatel Planety. Infocentrum v are-
álu hlavního vstupu.

ZOO Jihlava, Březinovy sady 10

do 21. 8.
ANTONÍN SLAVÍČEK - MEZI 

ŽIVOTEM A UMĚNÍM (1870-
1910)

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 českého 
moderního umění. Výstava, na které 
spolupracují OGV v Jihlavě a KGVU 
ve Zlíně, není vzhledem ke svému 
rozsahu retrospektivou, ale vybra-
ná díla jsou spíše průřezem tvorby 
tohoto krajináře. 

OGV, Masarykovo nám. 24 

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

účastnice Světových letních her Spe-
ciálních olympiád v Los Angeles.

Bez obav, Výtvarná dílna a prodej-
ní galerie Denního a týdenního sta-
cionáře Jihlava, Husova 16

do  2. 10.  
NONSENS ANEB SMYSL HLE-

DÁM V NESMYSLU
Lehce úsměvná výstava těžko před-

stavitelných exponátů.
Muzeum Vysočiny, 
Masarykovo nám. 57/58 

do prosince 
ZVINO VA AFRICA
Prodejní výstava originálních dře-

věných soch ze Zimbabwe.
Africká vesnice Matongo – areál.
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10

červen 
Vladimír Zadražil  - VÝSTAVA 

DŘEVĚNÝCH SOCH
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

1. 6. – 4. 9. 
FENOMÉN MERKUR
Legendární stavebnice Merkur ze 

sbírky pana Jiřího Mládka míří na 
Bránu Matky Boží do Jihlavy. Sou-
částí výstavy bude také herna, ve kte-
ré si každý může vyzkoušet své kon-
struktérské schopnosti. 

Přijďte a pohrajte si! 
Otevírací doba:
po - pá 8.30 – 12.00, 12.30 – 17.00,
so - ne 10.00 – 13.00, 14.00 – 

18.00.
Brána Matky Boží
Věžní 1 

1. 6. – 30. 9.  
VÝSTAVA PRA CÍ STUDENTŮ 

GRA FICKÉ ŠKOLY
Galerie je otevřena po – čt 9 -12 a 

13 -16,  pá 9 – 12 hodin.
V době letních prázdnin zavřeno.
Galerie Jána Šmoka, Dvořákova 12

2. 6. – 31. 7. 
Petr Mirčev: VIDÍM ATOMY 
„…vidím tisíce vrstev atomů, vidím 

obrazy za zraky“
Tradičně netradiční výstava 

třešťského malíře obrazů Petra Mir-
čeva.

Muzeum Vysočiny
Masarykovo nám. 57/58 

2. 6. – 4. 9. 
Zvuková galerie IGLOO
Vernisáž 2. 6. 2016 v 18 hodin.
První výstavu pro zvukovou gale-

rii, umístěnou ve sklepních pro-
storách galerie, připravuje kurátor 
Marcin Barski společně s týmem 
krakovského Soundscape institutu. 
Výběr polských terénních nahrávek 
se soustředí na rozmanité přístupy k 
poslouchání. 

OGV, Komenského 10 

2. 6. – 11. 9. 
NUDA, NUDA
Vernisáž: 2. 6. 2016 v 17 hodin
Pavla Krkošková Byrtusová připra-

vila výstavu, jejímž výchozím bodem 
je pozorování dětí. Vytváří prostor 
pro hru a dokumentuje (fotografi í – 
malbou – grafi kou). Děti vystupují 
jako performeři či účastníci happe-
ningů. 

OGV, Galerie Alternativa, budova 
Komenského 10

od 2. 6. 2016
INTERVENCE #2 – Pavel Sterec
Dvojnásobný fi nalista Ceny Jin-

dřicha Chalupeckého představí svůj 
nový dokumentárně pojatý fi lm 
nazvaný Družstva života.

OGV - vestibul, Komenského 10

8. 6. – 12. 6. 
KA KTUSY A SUKULENTY
Tradiční prodejní výstava pěstitelů 

kaktusů a sukulentů.
Muzeum Vysočiny, 
Masarykovo nám. 57/58 

14. 6. – 24. 7.  
TRIBAL DRIFT /NEKONEČ-

NÉ PUTOVÁNÍ
Irena Wagnerová představí své prá-

ce na papíře.

Kavárna Muzeum, Masarykovo 
náměstí 55

15. 6. – 30. 8.  
„V KOUPELNĚ“
Výstava výtvarných prací žáků 

Základní umělecké školy Jihlava.
Městská knihovna, Hluboká 1

16. 6. – 28. 8. 
Kurt Gebauer - MUŽISMUS
Vernisáž: 16. 6. 2016 v 17 hodin.
Nový výstavní projekt sochaře 

Kurta Gebauera se s typickou meta-
forickou nadsázkou, ale nikoli bez 
vážnosti, vyslovuje k aktuálním 
tématům, jako jsou síla, moc, agre-
se, ale zachycuje i ženskou erotickou 
přitažlivost pro mužské oko.

OGV, Komenského 10 

17. 6. – 11. 9.  
ARCHEOLOGICKÉ VÝZKU-

MY NA VYSOČINĚ
Výstava mapující výsledky archeo-

logického bádání v Kraji Vysočina.
Vernisáž 16. 6. v 16 hodin. 
Muzeum Vysočiny, 
Masarykovo nám. 57/58 

24. 6. – 4. 9. 
Josef Kos: OBRA ZY 
Obrazy známého jihlavského 

výtvarníka představující tvorbu za 
několik posledních let. 

Muzeum Vysočiny, 
Masarykovo nám. 57/58 

24. 6. – 1. 7.  
NIKDY ZCELA NEODEŠLI. 

JIHLAVŠTÍ NĚMCI       
Magistrát města Jihlavy, Masaryko-

vo náměstí 1 

Městská knihovna
Hluboká 1

2. 6. a 9. 6.  16.30 
OSOBNÍ STYL A IMAGE
Kurz stylu se stylistkou a vizážist-

kou Danou Beranovou.
Kurzovné 200,- (registrace ve stu-

dovně - 2. poschodí knihovny).

6. 6.  16.00 
TVŮRČÍ DÍLNA – výroba malo-

vané tašky 
Lektorky Magdaléna Kupková a 

Martina Pavlíčková, kurzovné 50 Kč.

6. 6.  18.00 
VŠICHNI SPOLU – promítání 

fi lmu v rámci cyklu Promítej i ty! 
Europe Direct Jihlava a Městská 

knihovna Jihlava.

22. 6.  15.00 
DESKNI-TO! – klub deskových 

her pro mladé

Pobočka Horní Kosov, 
S. K. Neumanna 22

3. 6.  16.00 
ČTEME V POLŠTÁŘÍCH, ANEB 

PŘIJĎTE SI VYROBIT KNIHU 
Pro děti od 5 let.

23. 6.  16.00 
BESEDA O VÝŽIVĚ, ŽIVÉ 

STRA VĚ A ŽIVOTĚ S TOMÁŠEM 
SLUNCEM

Součástí besedy bude i výroba „ži-
vého“ zákusku, vstupné 50,-Kč
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Divadla

Horácké divadlo
Komenského 22

VELKÁ SCÉNA

1. 6.  10.00 
J.Ondra, B.Němcová: Bajaja, 

Pěšák snů
Pohádka
Klasická pohádka o princi, kte-

rý se vypraví do světa a jako němý 
sluha Bajaja si dokáže získat srdce 
princezny, utkat se s drakem a pře-
devším sám se sebou… 

mimo předpl.

2. 6.  19.00 
A.Salacrou: Země je kulatá
Hra o náboženském fanatismu
Hra využívá středověké reálie 

renesanční Florencie i historickou 
postavu Jeronýma Savonaroly, kte-
rý se rozhodl obrátit florentskou 
společnost na „správnou cestu“. 
T/6

3. 6.  19.00 
A.Salacrou: Země je kulatá
C/6

4. 6.  15.00 
J.Ondra, B.Němcová: Bajaja, 

Pěšák snů 
mimo předpl.

6. 6.  19.00 
A.Salacrou: Země je kulatá
A/6

7. 6.  17.00 
P. Pörtner: Splašené nůžky
Crazy komedie
Interaktivní detektivní crazy 

komedie. V kadeřnickém salónu 
Splašené nůžky pracuje svérázný a 
zábavný personál. Když se najed-
nou v poschodí nad kadeřnictvím 
stane vražda, jedinými opravdu 
nestrannými pozorovateli a svědky 
jsou diváci v hledišti. A jen na nich 
záleží, zda se podaří usvědčit vra-
ha. 

mimo předpl.

8. 6.  10.00 
W.Shakespeare: Romeo a Julie
Nejkrásnější milostný příběh
Náhlá a prudká láska dvou mla-

dých lidí ze znepřátelených rodů, 
kterou je potřeba prožít intenziv-
ně a naplno - co kdyby zítra bylo 
najednou všechno jinak. 

mimo předpl.

9. 6.  19.00 
A.Salacrou: Země je kulatá
F/6

10. 6.  19.00 
Stone-Styne-Merrill: Někdo to 

rád horké
Muzikál
Příběh plný komických situací a 

vtipných dialogů začíná ve chví-
li, kdy se dva nezaměstnaní muzi-
kanti nedopatřením stanou svědky 
vyřizování účtů dvou mafiánských 
gangů.  DERNIÉRA

11. 6.  19.00 
A.Salacrou: Země je kulatá
E/6

14. 6.  19.00 
A.Salacrou: Země je kulatá
J/6

15. 6.  19.00 
A.Salacrou: Země je kulatá
D/6

16. 6.  19.00 
A.Salacrou: Země je kulatá
U/6

17. 6.  10.00 
Molière: Lakomec
Komedie 
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.

18. 6.  19.00 
A.Salacrou: Země je kulatá 

G/6

20. 6.  16.00 
Masarykovo náměstí: Horácké 

Horko
Herci Horáckého divadla se budou 

loučit s uplynulou divadelní sezonou 
a vítat prázdniny v obecné pospo-
litosti s veřejností na Masarykově 
náměstí. 

veřejné 

21. 6.  17.00 
Eurípidés: Médeia
Antické drama
Mocná kouzelnice a královská dce-

ra Médeia zradila pro lásku k Iáso-
novi svou rodinu i vlast. Když se 
pak sama stává oklamanou a zraze-
nou, uchýlí se k pomstě nejvyšší…
Antický svět ve své jednotě a celist-
vosti řešil překročení řádu a poruše-
ní etických hodnot ještě absolutně a 
nekompromisně. 

M/6

22. 6.  19.00 
A.Salacrou: Země je kulatá 

O/6

23. 6.  19.00 
A.Salacrou: Země je kulatá 

L/6

24. 6.  19.00 
E. Schmitt : Hotel mezi dvěma 

světy
Komedie
Ve hře jednoho z nejúspěšnějších 

a nejhranějších současných fran-
couzských dramatiků se ocitneme v 
tajemném hotelu - mezi světem ži-
vých a mrtvých. Vtipná a brilantně 
napsaná hra, která nás nutí k zamyš-
lení, jaké životy vlastně prožíváme, 
jaké máme vztahy ke svým blízkým i 
sami k sobě. 

R/6

25. 6.  15.00 
V. Zajíc: Kocour v botách
Rodinná pohádka
Komediantská pohádka pro celou 

rodinu. O tom, jak nemá cenu fňu-
kat – protože z každé šlamastyky je 
vždycky nějaká cesta ven. 

PREMIÉRA 

27. 6.  19.00 
William Shakespeare: Romeo a 

Julie & natáčení České televize. 
Do projektu Rok regionálních diva-

del si Televizní studio Brno vybralo i 
jihlavské nastudování Romea a Julie 

v režii Pavla Šimáka. Před samot-
nou inscenací, kterou bude Čes-
ká televize natáčet, proběhne od 
17.00 v divadelním foyer akce ČT 
art pro veřejnost s možností, mimo 
jiné, prohlédnout a vyzkoušet si 
televizní techniku. 

28. 6.  19.00 
A.Salacrou: Země je kulatá 

H/6

29. 6.  19.00 
P. Pörtner: Splašené nůžky 

mimo předpl.

MALÁ SCÉNA
1. 6.  17.00 
J.Marek: Autopohádky
Naše divadelní verze pohádek 

pro předškoláky i školáky hraje 
„naživo“ písničky od Chinaski a 
vypráví příběhy o tom, Jak si pan 
Chrysler koupil šoféra, O Plivní-
kovi, O princezně, která se nesmá-
la nebo pohádku Účetní a víla. 

mimo předpl.

13. 6.  9.00 a 10.30 
J.Marek: Autopohádky
mimo předpl.

DIVADELNÍ KLUB 
HORÁCKÉHO DIVADLA

13. 6.  19.30 
JAZZ EFTERRÄT 
(jazzový zákusek – výraz ze švéd-

štiny)
Výrazná pražská partička sym-

foniků, kterým je klasika těsná, ve 
svém repertoáru nadžánrově spo-
juje prvky jazzu, funky, blues i lati-
ny.  

Divadlo Na Kopečku
Psychiatrická nemocnice,

Brněnská 54

2. 6.  17.00 
Taneční vystoupení DDM – 

IŠTAR 

7. – 8. 6.     17.00 
SLAVNOSTNÍ AKADEMIE
zájmových útvarů DDM Jihlava. 

Vstupné 30 Kč, děti do 15let zdar-
ma.

16. 6.  10.00 
CO VÍŠ O ENERGETICE…
Soutěž pro žáky ZŠ a SŠ. 

21. 6.  15.00 
ŠKOLNÍ AKADEMIE k 25. 

výročí založení školy – ZŠ 
křesťanská 

Dům kultury
Tolstého 2

8. 6.  19.00 
Rob Becker: CAVEMAN
Slavná one man show o tom, co 

dělá muže mužem a ženu ženou. 
Hraje: Jan Holík/Jakub Slach. 

Vstupné: 370, 340 Kč.

14. 6.  17.00 
GYMNASTICKÝ DEN  
Exhibiční vystoupení v moderní 

gymnastice.

22. 6.  19.00 
MIROSLAV DONUTIL: CES-

TOU NECESTOU
Zábavný pořad plný vtipných his-

torek a krásných písniček v podání 
jednoho z nejlepších českých vypra-
věčů. Vstupné: 370, 350 Kč. ON-
LINE prodej na www.dko.cz

DIOD
Tyršova 12

9. 6.  20.20 
PECHAKUCHA NIGHT #2
Druhé vydání formátu PechaKucha 

tentokrát na téma „Made in Jihlava“. 
Diváci se mohou těšit na osobnosti, 
které jsou ve svých oborech na špičce, 
žijí po celém světě, ale mají jedno spo-
lečné – narodily se, vyrostly nebo stu-
dovaly v Jihlavě. Prostě dle hesla „dob-
ří holubi se vracejí“ se historicky druhá 
PK Night ponese v duchu nostalgie a 
nabídne další desítku skvělých prezen-
tujících.

16. 6.  19.30 
TANEC PRA HA v DIODu: Let 

Me Die in My Footsteps / Outline
ME-SA /BOD.Y / Renan Martins de 

Oliviera; Kubuk Danza / David Guer-
ra (ES)

V inscenaci Let Me Die in My Foot-
steps se čtveřice tanečníků ocitá v kri-
zi, která je výchozím bodem rozporu-
plné cesty konfl iktu a rozřešení. Jemně 
nostalgická, naživo vytvářená zvuková 
krajina Gašpera Piana ostře kontrastu-
je s vysilující živelností tanečníků. 

18. 6.  20.00 
ARCISKA ČÁNY 
Koncert. Rock ´n´ Roll entertain-

ment. 

19. 6. 16.00 
KA ŠPÁREK A DRA K aneb 

Nechutná princezna nebo taky Jak 
se Franta dočkal

De Facto Premiéra. 
Loutková i hraná pohádka o tom, 

jak si Kašpárek dělal z krále  ašpárky, o 
tom, co všechno Franta zvojtil a taky 
o tom, že není všechno rytíř, co je ple-
chové. Obnovená, umytá a vylepšená 
verze starší pohádky, tentokrát ve třech 
a s písničkami! Nejen pro děti od 5 let. 
Hrají: Adéla Grossmannová, Martin 
Kacafírek a Martin Kolář.

22. 6.  16.00 
„VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ JIH-

LAVSKÉ KULTURY A CESTOV-
NÍHO RUCHU“

Veřejné setkání.

23. 6.  19.30 
Kraťasy v DIODu
Promítání. Vstup 90/70 Kč. 

28. 6.  17.00 
PREZENTACE KURZŮ NOVÉ-

HO CIRKUSU
Veřejná prezentace účastníků kurzů 

akrobacie na šálách a párové akroba-
cie.

Dělnický dům
 Žižkova 15

3. 6.  20.00 
METAL FOREVER TOUR 2016
Hrají: Lady Kate, Autobus, Ocelot 

+ host – kapela Deathward
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Autobus: křest CD, Lady Kate: 
křest DVD

Vstup: 200 Kč. Více info: FB – 
Metal Forever Tour 2016. 

Senior Point
Kraj Vysočina, Žižkova 57

8. 6.  14.00 
JAK PEČOVAT DOMA
S péčí o vaše blízké v prostředí 

domova poradí a dotazy zodpo-
ví Mgr. Blanka Netolická, DiS., ze 
Střediska hospicové péče. Vstup 
zdarma. 

Sídlo Kraje Vysočina, Žižkova 57, 
místnost B 3.16

Family Point
Palackého 26 

16. 5. –  5. 10.   
RODINA A JAK TO VIDÍM JÁ
Kreativní soutěž, kterou vyhla-

šuje Family Point a Senior Point 
Jihlava. Soutěž je určena pro děti, 
rodiče i prarodiče, do soutěže se 
mohou zapojit i školy a senioři. 
Soutěžní výtvor by měl vyjadřovat 
pocit, vztah, přání či vzpomínku 
spojenou s rodinou. 

Soutěží se v těchto kategoriích: 
Výtvarná (obrázek, fotografie, 

koláž, keramika, …)
Literární (báseň, povídka, pří-

běh, …)
Hudební (píseň, hudební video, 

taneční video, …)
Časový harmonogram: 16. 5. 

– 31. 7. Odevzdání soutěžních 
výtvorů, 

1. 8. – 30. 9. Vyhodnocení výtvo-
rů porotou, 3. 10. – 5. 10. Vyhláše-
ní vítězů.

21. 6.  15.30 
TANEČKY PRO HOLKY I 

PRO KLUKY
Zábavný a především zdra-

vý pohyb pro vaše děti s lektor-
kou tance Radkou Marschalovou. 
Vstup zdarma. SŠ veřejnopráv-
ní TRIVIS, Brněnská 68, 15.30 – 
16.30 hodin. 

22. 6.  10.00 
TVOŘIVÉ KLUBÍČKO
Zábavné tvoření pro vaše děti s 

Luckou Maxovou. Vstup zdarma. 

FILM

KINO DUKLA
Jana Masaryka 20

1. 6. v 17.30, 5. a 26. 6. v 15.30
Příběh lesa
Dokument / Francie / 97min / 

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

1. 6. v 19.30, 28. 6. v 17.30
Boj
Drama / Dánsko / 115min / 

titulky / 90,- (28. 6. 80,-)
Režie: T. Lindholm / Hrají: Pili 

Groyne, Benoît Poelvoorde, Ca-
therine Deneuve

1. 6. v 17.30, 5. 6. ve 20.00, 19. 6. 
v 17.30

Jak přežít single
Komedie / USA / 110min / titul-

ky / 110,- (od 5. 6. 100,-)
Režie: Ch. Ditt er/ Hrají: Anders 

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

1. 6. ve 20.00, 5. a 8. 6. v 17.30
Maggie má plán
Komedie / USA / 99min / titul-

ky /110,- / 12+
Režie: R. Miller/ Hrají: Greta 

Gerwig, Ethan Hawke, Julianne 
Moore, Bill Hader

2., 4. a 12. 6. v 17.00, 3. a 13. 6. 
v 19.30, 27. 6. v 17.30

Alenka v říši divů: Za zrcadlem
Animovaný, dobrodružný / USA 

/ 113min / dabing, titulky, 3D / 
3D 140,- (děti 120,-); 2D 120,- 
(děti 100,-)

Režie: J. Bobin/ Hrají: Mia Wa-
sikowska, Johnny Depp, Anne 
Hathaway, Matt Lucas, Helena 
Bonham Carter

2. 6. v 17.30, 28. 6. ve 20.00
Mikrob a Gasoil
Komedie / Francie / 103min / 

titulky / 90,- / 12+
Režie: M. Gondry/ Hrají: Ange 

Dargent, Théophile Baquet, Diane 
Besnier, Audrey Tautou

2., 8. a 14. 6. v 19.30
Captain America: Občanská 

válka 
Akční, dobrodružný / USA / 

148min / titulky / 110,- / 12+
Režie: Anthony & Joe Rus-

so/ Hrají: Chris Evans, Robert 
Downey Jr., Scarlett Johansson, 
Sebastian Stan

2., 3. a 21. 6. ve 20.00, 8. 6. 
v 17.00, 11. 6. v 19.30

Správní chlapi
Krimi, thriller / USA / 116min / 

PREMIÉRA / titulky / 110,-
Režie: S. Black/ Hrají: Kim 

Basinger, Russell Crowe, Ryan 
Gosling

3. a 11. 6. v 17.00, 24. 6. v 19.30, 
29. 6. v 17.30

Svátek matek
Komedie / USA / 118min / titul-

ky /100,- 
Režie: G. Marshall/ Hrají: Jason 

Sudeikis, Jennifer Aniston, Julia 
Roberts, Kate Hudson

3., 26. a 30. 6. v 17.30, 11. 6. 
v 15.30, 6. 6. v 19.30

Želvy Ninja 2
Akční, dobrodružný / USA / 

112min / dabing, titulky, 3D / 3D 
140,-; 2D 120,-

Režie: D. Green 

4. 6. v 15.00
Bella a Sebastian 2: Dobro-

družství pokračuje
Dobrodružný, rodinný / Francie 

/ 99min / dabing / 90,- 
Režie: Ch. Duguay/ Hrají: Félix 

Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux 
Chatelier

4. 6. a 1. 7. v 15.30, 5. a 19. 6. 
v 15.00

Angry Birds ve filmu
Animovaný / USA / 100min / 

dabing /120,- (děti 100,-)  
Režie: F. Reilly, C. Kaytis

4. a 7. 6. v 19.30, 14. a 19. 6. ve 
20.00

Vzkaz v lahvi
Krimi / Dánsko / 112min / titul-

ky / 100,- / 12+
Režie: H. P. Moland/ Hrají: Niko-

laj Lie Kaas, Fares Fares, Pål Sverre 
Hagen, Amanda Collin

4. a 7. 6. ve 20.00, 11., 17. a 25. 6. 
v 17.30, 14. 6. v 17.00

Teorie tygra
Tragikomedie / ČR, Slovensko / 

101min/ 100,- 
Režie: R. Bajgar / Hrají: Jiří Bar-

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

5. 6. v 17.00, 16. a 21. 6. v 17.30, 
26. 6. v 19.30

Jak se zbavit nevěsty
Romantická, komedie / ČR / 

89min / 100,-
Režie: T. Svoboda / Hrají: David 

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

5. a 28. 6. v 19.30, 7. 6. v 17.00
X-Men: Apokalypsa
Akční, dobrodružný, fantasy / 

USA / 130min / 2D dabing, 2D 
titulky / 120,-

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

6. a 15. 6. v 17.00, 23. 6. v 19.30
Komuna
Drama, komedie / Dánsko / 

111min / titulky / 100,- / 15+
Režie: T. Vinterberg/ Hrají: 

Ulrich Th omsen, Trine Dyrnholm, 
Julie Agnete Vang

6. 6. v 17.30
Já, Olga Hepnarová
Drama, historický / ČR / 

105min/ 90,- 
Režie: T. Weinreb, P. Kazda / 

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

6. 6. ve 20.00, 20. 6. v 17.30
V paprscích slunce
Dokument / Rusko, ČR / 106min 

/ titulky / 90,-
Režie: V. Mansky

7. 6. v 17.30, 21. 6. v 17.00
Belmondo
Dokumentární / Francie / 87min 

/ titulky / 90,-
Režie: R. Mardon/ Hrají: Jean-

Paul Belmondo, Paul Belmondo, 
Alain Delon, Jean Dujardin

8. 6. ve 20.00, 24. 6. v 17.30
Návštěvníci 3: Revoluce
Komedie / Francie / 109min / 

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

Reno a Christian Clavier

9. 6. v 17.00, 29. 6. ve 20.00
Realita
Drama, komedie / Francie, USA 

/ 95min / PREMIÉRA  / titulky / 
80,- / 12+

Režie: Q. Dupieux / Hrají: Alain 
Chabat, Jonathan Lambert, Jon 
Heder, Kyla Kenedy

9. a 23. 6. v 17.30, 15. 6. ve 20.00, 
18. 6. 19.30, 10. 6. v 17.00

Oslněni sluncem

Kriminální, thriller / Itálie / PRE-
MIÉRA  / titulky / 110,-

Režie: L. Guadagnino/ Hrají: 
Dakota Johnson, Ralph Fiennes, Til-
da Swinton, Matt hias Schoenaerts

9., 10., 12. a 17. 6. 19.30, 26. 6. ve 
20.00

V zajetí démonů 2
Horor / USA / 134min / PREMI-

ÉRA  / titulky / 110,- / 15+
Režie: J. Wan/ Hrají: Patrick Wil-

son, Vera Farmiga

9., 10., 11., 12. a 18.  6. ve 20.00, 
19. 6. v 19.30, 13. 6. v 17.30, 25. a 
27. 6. v 17.00

Warcraft : První střet
Fantasy, dobrodružný / USA / 

123min / PREMIÉRA  / dabing, 
titulky, 3D / 2D 130,-; 3D 150,- / 
12+

Režie: D. Jones / Hrají: Travis 
Fimmel, Paula Patt on, Ben Foster, 
Dominic Cooper

10. 6. v 17.30, 19. 6. v 17.00
Jak básnící čekají na zázrak
Komedie / ČR / 120min / 100,- 
Režie: D. Klein/ Hrají: Pavel Kříž, 

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

11. 6. v 15.00
Zootropolis: Město zvířat
Animovaná komedie / USA / 

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

12. 6. v 15.00
Pat a Mat ve fi lmu
Animovaný, rodinný / ČR / 80min 

/ 90,-
Režie: M. Beneš / Hrají: Pat a Mat

12. a 18. 6. v 15.30, 29. 6. v 17.00
Kniha džunglí
Dobrodružný / USA / 106min / 

dabing / 100,-
Režie: J. Favreau 

12. 6. v 17.30
Jonas Kaufmann - Večer 

s Puccinim
Záznam koncertu / 130min / 200,-
Koncert Jonase Kaufmanna v oper-

ním domě La Scala se stal jednou 
z nejsledovanějších událostí sezóny 
a tento neopakovatelný zážitek si teď 
mohou dopřát diváci ve svých ki-
nech po celém světě. Těšit se můžete 
na árie a scény z oper Turandot, Tos-
ca, Manon Lescaut, La Fanciulla del 
West a dalších.

13. a 20. 6. v 17.00
Orel Eddie
Komedie, drama, životopisný / 

Velká Británie, USA / 106min / 
titulky / 90,-

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

13. 6. ve 20.00
Tajemství divadla Sklep aneb 

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

14. 6. v 17.30
Případ SK1
Krimi, thriller / Francie / 120min 

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

Personnaz, Nathalie Baye, Olivier 
Gourmet
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15. 6. v 17.30
Carol
Drama, romantický / Velká Britá-

nie, USA / 118min / titulky / 90,-
Režie: T. Haynes/ Hrají: Ca-

te Blanchett, Rooney Mara, Kyle 
Chandler, Sarah Paulson

15. 6. 19.30, 23. 6. v 17.00
Kolonie
Thriller / Německo, Lucembur-

sko / 110min / titulky / 90,- / 12 
+

Režie: F. Gallenberger/ Hra-
jí: Emma Watson, Daniel Brühl, 
Michael Nyqvist, Richenda Carey

16. 6. 19.30, 17., 18. a 24. 6. 
v 17.00

Centrální inteligence
Akční komedie / USA / 114min 

/ PREMIÉRA / titulky / 110,- / 
12+

Režie: R. M. Thurber/ Hrají: 
Dwayne Johnson, Kevin Hart, Aa-
ron Paul, Amy Ryan

16., 17. a 22. 6. ve 20.00, 18. 
6. v 17.30, 25. 6. v 19.30, 2. 7. 
v 17.00

Podfukáři 2
Akční komedie, thriller / USA / 

129min / PREMIÉRA / titulky / 
110,- / 12+

Režie: J. M. Chu/ Hrají: Dani-
el Radcliffe, Dave Franco, Lizzy 
Caplan, Michael Caine, Morgan 
Freeman

18. 6. a 3. 7. v 15.00
Děda
Letní rodinná komedie / ČR / 

110min / 100,-
Režie: M. Basel/ Hrají: Franti-

šek Segrado, David Suchařípa, Pet-
ra Hřebíčková, Bolek Polívka, Petr 
Čtvrtníček

19. 6. v 15.30
Robinson Crusoe: Na ostrově 

zvířátek
Animovaný, dobrodružný / Fran-

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

20. 6. v 19.30
Smrtelné historky
Animový, povídkový / ČR / 

80min/ 80,- 
Režie: J. Bubeníček / Hrají: Jan 

Budař, Pavel Landovský, Jan Bube-
níček, Ondřej Trojan

20. 6. ve 20.00
Ikarie XB 1
Sci-Fi, drama / ČSR 1963 / 

82min / 70,-
Režie: J. Polák / Hrají: Zdeněk 

Štěpánek, Radovan Lukavský, Da-
na Medřická, Miroslav Macháček

21. 6. v 19.30
Návštěva
Dokumentární / Finsko, Dánsko, 

Irsko / 84min / titulky / 80,-
Režie: M. Madsen / Hrají: Maz-

lan Othman, Paul Beaver, Janos 
Tisovszky, Michael Boyce

22. 6. v 17.00
32 utajovaných stran_zpráva 

z pekla
Dokumentární / ČR, SR / 62min 

/ 90,-
Režie: J. Novák/ Hrají: Mgr. Ľu-

bomír Morbacher, Ph.D., Dr. des. 
Alexa Stiller, Dr. phil. Christoph 
Kreutzmüller

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

ky / 190,-
Režie: L. Viott o

22. 6. v 19.30
Kluk ve světě příšer
Fantasy, anime / Japonsko / 

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

23., 24., 25. 6., 1. a 3. 7. ve 20.00, 
26. 6. v 17.00, 29. 6. v 19.30, 2. 7. 
v 17.30

Den Nezávislosti: Nový útok
Akční, dobrodružný, sci-fi  / USA 

/ 128min / PREMIÉRA  / titulky, 
dabing, 3D / 130,- a 3D 150,- / 12+

Režie: R. Emmerich/ Hrají: Liam 
Hemsworth, Jeff  Goldblum, Bill 
Pullman, Maika Monroe, Travis 
Tope

24., 25. a 30. 6., 2. a 3. 7. v 15.30, 
26. 6. v 15.00, 28. 6. v 17.00

Hledá se Dory
Animovaný, dobrodružný / USA / 

90min / dabing / 130,- (děti 110,-)
Režie: A. Stanton

25. 6. a 2. 7. v 15.00
Ratchet a Clank: Strážci galaxie
Animovaný, dobrodružný / USA / 

94min / dabing / 100,-
Režie: K. Munroe, J. Cleland

27. 6. 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

27. 6. ve 20.00
Mlčení jehňátek
Psychothriller / USA 1991 / 118min 

/ Filmový klub / titulky / 80,- / 15+
Režie: J. Demme/ Hrají: Jodie Foste-

rová, Anthony Hopkins, Scott  Glenn, 
Ted Levine, Anthony Heald

30. 6., 1. a 3. 7. v 17.00
Pařba v Patt ayi
Komedie / Francie / 97min / PRE-

MIÉRA  / titulky / 100,- 
Režie: F. Gastambide/ Hrají: Ramzy 

Bedia, Gad Elmaleh, Fred Testot, Sab-
rina Ouazani

30. 6., 1., 2. a 3. 7. v 19.30
Hra peněz
Drama, thriller / USA / 95min / 

PREMIÉRA  / titulky / 120,- / 12+
Režie: J. Foster/ Hrají: Julia Roberts, 

George Clooney, Dominic West, Jack 
O‘Connell

30. 6. a 2. 7. ve 20.00, 1. a 3. 7. 
v 17.30

Než jsem tě poznala
Romantický / USA / 110min / 

PREMIÉRA  / titulky / 110,- / 12+
Režie: T. F Sharrock/ Hrají: Emilia 

Clarke, Sam Clafl in, Matt hew Lewis, 
Charles Dance

Kluby

SOUL music club
 Žižkova 15 

3. 6.  21.00 
SOUL RETRO DISCO KA RNE-

VAL 
Konec sezony se nezadržitelně 

blíží, a tak si pro vás všechny KLUB 
SOUL připravil jedinečnou klubo-
vou noc, která bude odměnou za 
vaši celosezónní věrnou návštěvnost.

K poslechu a tanci nám zahrají DJS 
Mr. Ultrafi no a Faces.

Během večera zahlédnete i dobové 
videoklipy.

Vstup: Pouze se vstupenkou a v 
kostýmu.

4. 6.  22.00 
DRUM DRIVE 
DNB mejdan tentokrát s DJs: JAH 

Li b2b BAD PGM ( Digital Terro-
rists ) / M.K 

( Stages Army, Mixedbooking ) a 
rezidentem Nedrem 

8. 6.  21.00 
ONE THOUSAND FUCK
Projekt svobodného slova omezen 

na určitý pocit, který je pro někoho 
klišé, pro jiné denní záležitostí. Jed-
ná se tedy o vyjádření agrese ale nea-
gresivním způsobem

10. 6.  22.00 
GAZDASHOP.CZ / PRESEN-

TING PARTY 
Gazda urban brand je česká stree-

tová značka oblečení, která je na scé-
ně už nějaký ten pátek, ale teprve 
nedávno pod nárustem zájmu spus-
tili svůj eshop. Na party máš vstup 
zdarma, pokud se ukážeš v jejich 
oblečení.

11. 6.  15.00 
KOPR WARM UP - GARDEN
Zveme Vás již tradičně s celou 

KOPR Crew, která pořádá jeden z 
nejoblíbenějších open air house fes-
tivalů u nás, pod názvem K.O.P.R 
na ofi ciální Warm up party. Startu-
jeme už v odpoledních hodinách na 
zahrádce Dělňáku a večer se společ-
ně přesuneme do klubu.

Garden 15:00 – Kopr DJs, grilo-
vačka, letní drinky

Clubbing 21:30 – Kopr DJs all 
night long

17. 6.  20.00 
BAŠAVEL – Romská zábava 

18. 6.  20.00 
MUSIC TIME TRA VEL v Soulu 
Vítězové GBOB Czech Repub-

lic, jihlavská klubová stálice a nový, 
autorský progressive-metal v jeden 
večer na jednom pódiu! Do veče-
ra Vás přivítají nováčci jihlavské 
hudební scény Th e - X s písněmi z 
EP „Next Day“. 

24. 6.  21.00 
LET IT ROLL- WARM UP 

25. 6.  15.00 
PIO ZA PULTEM – GARDEN 

PARTY 

Koncerty
3. – 5. 6.  
59. FESTIVAL SBOROVÉHO 
UMĚNÍ JIHLAVA 2016
Program festivalu:

pátek 3. 6. 2016
19 hodin – 1. festivalový koncert
Velká gotická síň, Jihlavská radni-

ce, Masarykovo náměstí 1
Předání Pamětní medaile Františ-
ka Lýska
Pěvecké sdružení ostravských uči-
telek,  
Pražský smíšený sbor, Filharmo-
nie G. Mahlera Jihlava  
            
19 hodin – doprovodný koncert
kostel Církve Českobratrské 
evangelické, Humpolec
Gorol Jablunkov 

sobota 4. 6. 2016   
9.55 hodin - Mezinárodní soutěž 
pěveckých sborů
Kongresový sál, Hotel Gustav 
Mahler, Křížová 4  
15 hodin – odpolední koncert – 
Masarykovo náměstí, Jihlava
TELČísla Telč,  Gorol Jablunkov 
 
16 hodin – Ateliér „Od Ufonů po 
Gorale“
Kongresový sál, Hotel Gustav 
Mahler, Křížová 4
Skladatel a muzikolog prof. Jan 
Vičar představí formou přednášky 
s hudebními ukázkami svou tvor-
bu pro smíšené, ženské, mužské a 
dětské sbory      
19 hodin – 2. festivalový koncert
Kostel Povýšení sv. Kříže, Křížová 2                        
 
Bratislava Vocal Consort /SK,  
Ars Brunensis Chorus Brno
Vyhlášení výsledků 13. Meziná-
rodní skladatelské soutěže Jihlava 
2016
vyhlášení výsledků soutěže pěvec-
kých sborů  
vystoupení vítězných sborů                       

neděle 5. 6. 2016
10 hodin – 3. festivalový koncert 
– park Gustava Mahlera
Gorol Jablunkov, Comenius Cho-
ir Leszno / PL    

14. 6. a 28. 6.  19.00 
JAM SESSION 
Setkání muzikantů, diváci a muzi-

kanti, kteří by se chtěli přidat, jsou 
vítaní.

Café Etage, Masarykovo náměstí 
39.

15. 6.  18.00 
CHORA LE DE LA MER A 

MELODIE SPOLEČNĚ
Koncert pod záštitou primátora 

města Jihlavy PaedDr. Ing. Rudolfa 
Chloupka.

Francouzsko – český koncert, na 
kterém Melodie přivítá své hosty – 
pěvecký sbor z města La Seyne sur 
Mer z francouzské Provence

Vstupné 100/50Kč, Předprodej: 
Trifoil , Husova 10, Jihlava.

Velká gotická síň jihlavské radnice.

15. 6.  19.00 
JAZZ & Swing do Jihlavy - Mar-

tina Trchová Trio
Martina Trchová Trio hraje vlast-

ní tvorbu vycházející ze silné ženské 
písničkářské generace (Z. Navarová, 
Radúza,…), aranže písní se pohy-
bují na hranicích jazzu, blues, folku, 
latiny a šansonu. Rezervace míst u 
obsluhy kavárny Muzeum.

Projekt „JAZZ & Swing do Jihla-
vy“ je podporován z fi nančních pro-
středků statutárního města Jihlavy. 
Letní zahrádka kavárny Muzeum 
(při nepřízni počasí - klubová scéna 
Radničního pivovaru).
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16. 6. 19.30 
CAMPANULIANA
ANEB NÁVRA TY DO SAVIGLI-

ANA 
italské sborové reminiscence 1996 

– 2016
Již téměř letní podvečer ve velké 

gotické síni radnice přinese zpívání, 
povídání i obrázky, které připome-
nou koncertní cesty sboru do Itálie. 

Petr Sobotka, klavírní doprovod
Pěvecké sdružení Campanula Jih-

lava
Pavel Jirák, sbormistr
Velká gotická síň jihlavské radnice.

18. 6.  12.00 
JIHLAVA´S NOT DEAD FEST
Na Rovinu! (punk-rock’n’roll Par-

dubice), Jediná Možnost (hc/punk),  
Rozpor (sk) (oi!punk Blava), Fan-

cy Foxx (punk-rock’n’roll Brno),
Zputnik (punk Praha), Degradace 

(punk´n´roll Ostrava),  
S.P.S (punk Praha), Nežfaleš 

(punk´n´roll Praha), Totální Nasa-
zení (punk Slaný), 

Th e Fialky (punk77 Praha). Vstup 
250 Kč.

Amfi teátr letního kina Jihlava.

21. 6.  14.30 
PROMENÁDNÍ KONCERT 

Hudby Hradní stráže a Policie České 
republiky

V rámci koncertu v Jihlavě zazní 
nejen slavné světové melodie z poli-
cejních a kriminálních fi lmů a seriá-
lů, ale posluchači se nohou těšit na 
některé populární melodie od zná-
mých českých i světových autorů.

Záštitu nad koncertem převzal 
primátor statutárního města Jihla-
vy PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek. 
Vstup na koncert je zdarma. Pořada-
tel: Krajské ředitelství policie kraje 
Vysočina. Mediálními partnery jsou 
Jihlavské listy a Český rozhlas Regi-
on.

Park Gustava Mahlera.

23. 6.   16.00
OSLAVY 580. VÝROČÍ VYHLÁ-

ŠENÍ BASILEJSKÝCH KOMPAK-
TÁT A 590. VÝROČÍ JIHLAVSKÉ 
RA DNICE

16.00-17.00  Živý obraz k 580. 
výročí vyhlášení Basilejských kom-
paktát, koncert ZUŠ Jihlava a Cam-
panula Jihlava – Park Gustava 
Mahlera

18.00 křest knihy Jihlavská radnice 
– velká gotická síň, radnice

19.30 prohlídka radnice s Dr. Ing. 
arch. Jaroslavem Huňáčkem

23. 6.  18.00 
SETKÁNÍ S MELODIÍ
Program koncertu je tradičně  

sestaven ze sborových úprav  lido-
vých písní a skladeb populární hud-
by, aby doplňoval atmosféru pohody 
téměř letního podvečera.

Host: Pěvecký sbor Santini Telč
Vstupné 100/50Kč, předprodej:  

Trifoil , Husova 10, Jihlava.
Rajský dvůr hotelu Gustav Mahler.

29. 6.  18.00 
KONCERT PĚVECKÝCH SBO-

RŮ Malikchor z Chrudimi a Foer-
ster Sokola Jihlava

Společný koncert dvou pěveckých 
sborů, v první části vystoupí se svým 
repertoárem PS Foerster, v druhé 
Malikchor. Vstupné: dospělí 70 Kč, 
děti do 15 let zdarma.

Gotický sál jihlavské radnice.

Přednášky 
2. 6.  18.00
SCIENCE CAFÉ: Proč ženy a 

muži myslí odlišně? 
Muži a ženy jsou v mnoha fyziolo-

gických ohledech odlišní. Jaké  neu-
rofyziologické zvláštnosti vedou 
k tomu, že v průměru ženy a muži 
vnímají vnější i vnitřní svět (bolest, 
migréna)  trochu odlišně? Co by-
chom měli možná vědět nejen o 
partnerově těle ale především o jeho 
mysli, abychom si projevovali lásku 
a úctu? Rezervace míst u obsluhy 
kavárny Muzeum nebo na tel. 774 
570 360. Je možno přijít i bez rezer-
vace.

Kavárna Muzeum, Masarykovo 
nám. 55.

7. 6.  17.00
DNY VŠEDNÍ I SVÁTEČNÍ V 

DOBĚ KA RLA IV.
Přednáší Mgr. Pavel Macků z refe-

rátu archeologie NPÚ Telč.
Muzeum Vysočiny Jihlava. 

7. 6.  17.00
JAK NA UČENÍ BEZ MUČENÍ
Přednáška, zdarma, www.basic.cz
Studijní centrum Basic, Masaryko-

vo náměstí 9.

9. 6.  17.00
STŘÍPKY Z DĚJIN ASTRONO-

MIE
Přednáší Ing. Martin Kotěra z Ast-

ronomického klubu Pelhřimov.
Muzeum Vysočiny Jihlava.

14. 6.  17.00
ARCHEOLOGICKÉ VÝZKU-

MY prováděné v Počátkách na 
Pelhřimovsku

Přednáší Jakub Těsnohlídek a Petr 
Duff ek.

Muzeum Vysočiny Jihlava.

15. 6.  18.00
Cestovatelské promítání: KON-

GO
Vstup ZDARMA.
Pořádá: Katedra cestovního ruchu 

VŠPJ a cestovatelský klub JihlaVAN-
DR. 

Posluchárna P3 Vysoké školy poly-
technické Jihlava, Tolstého 16.

28. 6.  17.00
JIHLAVA VE FOTOGRA FIÍCH 

VII.
Přednáší akad. mal. Martin Kos.
Muzeum Vysočiny Jihlava.

Ostatní 

do září   
DRA VCI NAD HLAVAMI
Každý den kromě pondělí – vždy v 

11 a v 15 hodin.
Oblíbené letové ukázky sov a drav-

ců manželů Školoudových.
Zoo Jihlava 

1. 6.   
CHODCI 
Dopravně-bezpečnostní akci na 

cyklostezkách pořádá Městská poli-
cie Jihlava.

Spolupráce s dopravním kroužkem 
ZŠ Nad Plovárnou a s BESIPem, 
pod záštitou náměstka primáto-
ra pro dopravu Ing. Vymazala. Pro-
gram zaměřen na správný a bezpeč-

ný pohyb chodců na cyklostezkách 
a v místech, které jsou označeny DZ 
Stezka pro chodce a cyklisty.

 Další termíny:  8. 6., 15. 6., 22. 6. 
2016.  Akce bude pořádaná v odpo-
ledních hodinách.

3. 6.  9 - 18 
DEN S KRA JEM VYSOČINA
Téma: Řemeslo má zlaté dno!
9 Ofi ciální zahájení
10 Představení tradičních i moder
-ních řemesel
10.30 Gastronomická show Ond-
řeje Slaniny – Kluci v akci
12.30 Módní přehlídka originál-
ních šatů z dílny studentů SUPŠ 
Helenín
13 Dechová hudba Vysočinka
16.30 Gastronomická show Ond-
řeje Slaniny – Kluci v akci
Těšit se můžete také na: dopro-
vodný program s promotýmem 
Kraje Vysočina a moderátorem 
Milanem Řezníčkem, volnočaso-
vé aktivity v parku, mobilní vete-
rinární ambulanci, projížďky na 
koních, soutěž v pletení copán-
ků, kadeřnické ukázky, moderní 
technologie: CNC, diagnostika 
vozidel, svařovací trenažér, práce 
s termo kamerou,
3D modelování, tetování pomocí 
airbrush techniky
Ochutnávku gastronomických 
specialit: SUSHI, molekulární 
mixologie, ovocné špízy v čoko-
ládě, míchané nápoje, barmanská 
show, vyřezávání ovoce
Nabídka volnočasových aktivit a 
propagace činnosti DDM Jihlava. 
Přijďte obdivovat zručnost řeme-
slníků a vyzkoušet svoji šikov-
nost! Vstup zdarma.
Horácký zimní stadion a přileh-
lý park Smetanovy sady, 9 – 18 
hodin.

3. 6.  15.00 
MULTIKULTURNÍ ODPO-

LEDNE
Vystoupí mexická, mongolská, 

ukrajinská a africká kapela, k vidě-
ní budou ukázky tradičních českých 
a zahraničních tanců s ochutnávkou 
tradičních jídel.

Masarykovo náměstí horní, 15 – 
19.30 hodin.

3. 6.  20.00 
MEXICKÁ PARTY se skupinou 

Mariachi Espuelas s mexickými 
drinky

Skupina se zabývá především inter-
pretací tradiční hudby mexických 
MARIACHI. Při svých produk-
cích však nezřídka čerpá i z jiných 
hudebních žánrů jakými jsou napří-
klad americké country, bluegrass či 
moravský folklor. Vstupné 70 Kč. 

Café Etage, Masarykovo náměstí 
39.

5. 6.   
NE – VIDITELNÁ ZOO
Přijďte si vyzkoušet, jak svět a zoo 

vnímají nevidomí. 
Zoo Jihlava

7. 6.  9 - 13 
DEN S POLICIÍ ČR 2016
Pořadatel: Krajské ředitelství poli-

cie kraje Vysočina. Mediální part-
neři: Jihlavské listy a Český rozhlas 
Region – živé vysílání z Henčova po 
celé dopoledne.

Návštěvníci se mohou těšit na zají-
mavé a akční ukázky policejních 

zákroků, na představení moderní 
policejní techniky, výstroj a výzbroj 
moderního bezpečnostního sboru. 
Chybět nebudou ani ukázky činnos-
ti profesionálních hasičů i zdravot-
níků, stejně jako stacionární ukázky 
dalších partnerů akce – Besip týmu, 
Městské policie Jihlava, Vojen-
ské policie Tábor nebo Zdravotní 
pojišťovny Ministerstva vnitra ČR. 
Pro návštěvníky připravujeme zdar-
ma kyvadlovou dopravu z Masary-
kova náměstí na letiště i zpět.  Zášti-
tu nad akcí převzal hejtman Kraje 
Vysočina MUDr. Jiří Běhounek.

Letiště Jihlava – Henčov, 9 - 13 
hodin.

11. 6. – 12. 6.   
EUROJACK JIHLAVA + JIH-

LAVSKÉ PIVNÍ PÁBENÍ
Sobota 11. 6. Kvalifi kační závod o 

účast v nedělním fi nále s elitou Evro-
py. 

Samostatný závod v lezení do 10 
metrů a oblíbený závod Powersaw.

Pilník 2016: Lucky Losers, Aft , 
Fuzzy2102, Manon meurt, Prouza

Vstup zdarma.
Jihlavské pivní pábení – 6. ročník 

festivalu minipivovarů opět předsta-
ví několik minipivovarů, kteří Jihla-
vu ještě nenavštívili. Ovšem můžete 
se těšit i na stálé účastníky. Vstup 
zdarma.

Amfi teátr Heulos Jihlava. 

12. 6.  14.00 
BEZPEČNĚ NA CYKLOSTEZ-

CE
Preventivní akce zaměřená na cyk-

listy a in-line bruslaře.
Termíny: 12. 6. od 14 -18 hodin, 

Vodní ráj,
24. 7. od 14 – 18 hodin, Luka nad 

Jihlavou a 2. 9., v nočních hodinách 
od 18 – 21 hodin, zaměřeno na 
používání refl exních prvků, Vodní 
ráj. 

18. 6.  12.00 
VETERÁNI pod KŘEMEŠNÍ-

KEM
Orientační jízda historických vozi-

del zařazená do soutěže historických 
vozidel O pohár města Jihlavy pod 
záštitou primátora města Jihlavy.

Program: 8 – 9.30 Příjezd vozidel 
Hánův mlýn, 9.45 Rozprava s účast-
níky, 10 Start do 1. Etapy, 12 – 13.20 
Výstava vozidel na jihlavském Masa-
rykově náměstí a soutěž Elegance, 
13.30 Start do 2. Etapy, 15.30-16.30 
Příjezd do cíle Hánův mlýn, 17 
-17.30 Vyhlášení výsledků a předání 
cen.

20. 6.  16.00 
HORÁCKÉ HORKO 
Herci Horáckého divadla se budou 

loučit s uplynulou divadelní sezonou 
a vítat prázdniny v obecné pospoli-
tosti s veřejností.

Masarykovo náměstí 

20. 6.  19.00 
LETNÍ DIVADLO POD JIH-

LAVSKÝM NEBEM - Cháronovi 
blázni

První ze čtyř letních představe-
ní pouličního divadla. Divadlo 100 
opic přiveze představení, které Vás 
rozveselí až k sebevraždě. Je o dvou 
pasažérech převozníka přes mrt-
vou řeku. Žebrající šumař, kterého 
podivně potkala náhlá sláva a jaký-
si dobrák, který se zčistajasna stane 
vysoce postavenou osobou. Jistěže 
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– potkali ďábla. Rezervace míst u 
obsluhy kavárny Muzeum.

Letní zahrádka kavárny Muzeum, 
19 hodin.

21. 6.   
SVĚTOVÝ DEN ŽIRA F V ZOO 

JIHLAVA
Nejdelší den pro nejdelší krk!   

23. 6.  14.00 
„VÍTÁNÍ LÉTA JIHLAVSKÝMI 

SENIORY“
Pořad plný veselého povídání a 

hudby. K poslechu a tanci hraje 
„Sádlo v pohybu“. 

Od 14 – 17 hodin v parčíku před 
sídlem Svazu důchodců, K. Světlé 
11.

24. – 26. 6.  
JIHLAVSKÉ DNY /HEIMAT-

TAGE 2016
Prezentace společné česko-němec-

ké historie Jihlavy, společné kultury 
a tradic. 

Akce se koná ve spolupráci statu-
tárního města Jihlavy, partnerské-
ho města Heidenheim an der Brenz, 
Gemeinschaft  Iglauer Sprachinsel a 
Gustav-Mahler-Haus-Verein. 

Akce se koná s fi nanční podporou 
Česko-německého fondu budouc-
nosti. 

24. 6. 
16.30 Zahájení výstavy „Nikdy zce-

la neodešli“ – Křest knihy Čestní 
občané – foyer jihlavské radnice

18 hodin Havířský průvod Masary-
kovo náměstí 

19 hodin Koncert Filharmonie G. 
Mahlera – Masarykovo náměstí

25. 6. 
10 hodin Pietní akt – Park Gustava 

Mahlera
11.30 Pietní akt – Ústřední hřbitov
14 hodin Koncert na Masarykově 

náměstí
16 hodin Masarykovo náměstí – 

Havířský průvod
17 hodin Ofi ciální zdravice na 

náměstí, předání korouhví, zápis do 
Pamětní knihy Jihlava – Masarykovo 
náměstí, velká gotická síň jihlavské 
radnice

19 hodin Společenské setkání – 
Pivovar Ježek Jihlava

26. 6. 
10 hodin Mše u kostela sv. Jana 

Křtitele
11.30 Přípitek, zvonění zvonu 

Zuzana a konec setkání

24. 6.   
JIHLAVSKÉ JARMARKY 2016 

– TRH ŘEMESEL
Masarykovo náměstí

24. 6.  20.30 
NOC NA KA RLŠTEJNĚ
Známý muzikál v podání DS Karla 

Čapka Třešť se uskuteční na hradeb-
ním parkánu u Brány Matky Boží.

29. 6. – 3. 7.    
JIHLAVSKÁ POUŤ
Masarykovo náměstí
30. 6.  8 - 12 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
DĚTSKÉHO DOMOVA JIHLAVA

Program: 8 – 10 hodin prohlídka 
domova, káva, občerstvení

10 hodin – kulturní pásmo dětí z 
dětského domova

12 hodin – závěr akce
Vstup volný. DDŠ Jihlava, Dělnická 

1 (Kalvárie).

Sport

4. – 5. 6.  7.30 
ORION CUP 
Turnaj v hokejbalu registrovaných i 

neregistrovaných.
Pořádá: Sportovní klub Jihlava, o. 

s. – oddíl hokejbalu           
Začátek v 7.30 hodin, po oba dny 

na hokejbalovém hřišti v areálu SK 
Jihlava, pluk. Švece 1 v Jihlavě (pod 
autobusovým nádražím).

11. 6.  9.00 
O BODLINKU JIHLAVSKÉHO 

JEŽKA 
1. ročník nepostupové soutěžní 

přehlídky mažoretkových skupin.
Prezence 9 – 9.45 hodin.
Kategorie: děti do 7,5 let, kadet-

ky 7,6 – 10,5, juniorky 10,6 – 13,5 a 
seniorky od 13,6 let.

Startovné 50 Kč za mažoretku.
Přihlášky na skrdlova3@seznam.

cz; matejicek@ddmjihlava.cz.
Podrobné propozice a informace 

na www.ddmjihlava.cz
Sportovní hala SK Jihlava, Okruž-

ní 2.

11. 6.  10.00 
BILLák 
NeVšední AMATÉRSKÝ triatlon 

pořádaný amatéry pro amatéry. 
0,3km plavání, horská kola orien-

tačním způsobem cca 16 km ideál-
ní cestou :), 3km běh. Pro letošek 
novinka v podobě štafet. 3 lidé, kaž-
dý dělá jednu disciplínu.

Startovné 150 Kč předem, 200 Kč 
na místě.

Start: 10 hodin, prezence do 9.15 
hodin. Kategorie muži, ženy, týmy, 
štafety

Informace: www.odbilla.cz/akce/
billak

Zborná, hostinec u Lípy.

14. 6.  17.00 
AKA DEMIE SOKOLA JIHLAVA
Vystoupení, ukázky z činnosti 

oddílů Sokola Jihlava.
Vstupné dobrovolné. 
Tělocvična Sokola Jihlava, Tyršova 

12.

17. 6.  18.00 
OKOLO RUDNÉHO
Závod pro sportující veřejnost, 

okruh 4 km – lesní cesty a pěšiny. 
Start: v 18 hodin u dolní stanice 

lyžařské sjezdovky Jihlava – Zborná.                                                   

22. 6.  8 - 20 
T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH 
Celorepubliková akce pro širokou 

veřejnost od malých dětí po seniory.
V areálu letního kina na Heulose.

23. 6.  9.30 
BRA NNÝ ZÁVOD JIHLAV-

SKÝCH SENIORŮ
2. ročník branného závodu. 
Trasa vede kolem Staré plovárny.
Podmínky závodu:  Senioři a 

seniorky starší 60 let, (mohou být 
doprovázeni rodinnými příslušníky).  
Závodit může jednotlivec nebo celá 
skupina seniorů. 

Disciplíny:  Střelba ze vzduchov-
ky, hod granátem na cíl, zdravověda, 
pravidla  BESIPu a celá řada dalších 
překvapení.

Hodnocení:   Nehodnotí se rych-
lost absolvování trasy (je zakázáno 
běhat), ale počet získaných bodů za 
plnění jednotlivých disciplín. 

           
Ceny:  První tři získají hodnotné 

ceny, každý účastník obdrží upomín-
kový předmět. Občerstvení zajištěno. 
Přihlášky zasílejte na:  nebojtesepoli-
cie@seznam.cz, nebo telefonicky na 
tel. Č. 724 954 926 do 15. 6. 2016. 

Od 9.30 hodin (prezence závodní-
ků). Start závodu:  Restaurace Pan-
čava.

Fotbalové zápasy EURO 2016 
mohou zájemci sledovat na velko-
plošné projekci v baru Šatlava na 
Znojemské ulici 11 od 15 hodin.

Turistika
18. 6.  
8. HVĚZDICOVÝ POCHOD 

NA ČEŘÍNEK
KČT Čeřínek Jihlava – Dvoustov-

ka, IVV, PĚŠÍ, CYKLO.
Trasy 5 – 20 km. 
Kontakt: Jiří Veselý, tel. 604 456 

475, e-mail: jves31@seznam.cz 
Start libovolný, cíl: 15 hodin, turis-

tická chata na Čeřínku.

Změna programu vyhrazena!

MAHLER JIHLAVA MUSIC FESTIVAL
 – HUDBA TISÍCŮ

Termín konání:18. 5. – 7. 7. 2016
Pořadatel: Občanské sdružení Mahler 2000 – společnost Gustava Mahle-
ra ve spolupráci se statutárním městem Jihlava a Krajem Vysočina. 

PROGRA M:
2. 6. 2016 DKO Jihlava, 19 hodin
Koncert pro Kraj Vysočina ve spolupráci s festivalem Concentus Moraviae
L. van Beethoven – Smyčcový kvartet č. 7 F dur op. 59/1 
A. Dvořák – Klavírní kvintet č. 2 A dur op. 81
Účinkující: Dover Quartet, David Mareček – klavír 

Více k programu na straně 31
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