
červenec

PROMENÁDNÍ KONCERTY 
od 16 hodin na Masarykově náměstí

4. 7.Galáni
Dechová hudba z Přibyslavic

14. 7. Libkovanka
Dechová hudba z Libkovy Vody

21. 7.  Počátecká dechovka
Dechová hudba z Počátek

28.7. Venkovská kapela
Dechová hudby ze Žďáru nad 

Sázavou 

JEŽKOVY POHÁDKOVÉ 
NEDĚLE

Parkán u brány Matky Boží od 18 
hodin

3.7. Káča a vodník
Liduščino divadlo Praha

10.7. O hamižné mlynářce
Divadlo M - Praha

17.7. O Honzovi a princezně
Divadlo Josefa Dvořáka 

 
24.7.  Pohádky pro vás
Divadlo pohádka Praha

31. 7. Honza nebojsa
Divadlo Kuba Plzeň

Zastupitelé města se ani na červ-
novém jednání nedokázali domluvit 
na schválení územního plánu, tře-
baže k jeho přípravě proběhla řada 
jednání. Schválení územního plánu 
města je přitom uvedeno v koaliční 
smlouvě.

Od roku 2013 nemá Jihlava schvále-
ný územní plán města a proto všichni 
zájemci nemohou žádat o povolení 
výjimky z územního plánu.  To značně 
brzdí podnikatelské aktivity ve městě a 
Jihlava je tak v pozici, kdy nejistota ko-
lem schvalování plánu může investory 
odradit.  

Většina dvouhodinové diskuze se to-
čila kolem jedné ze sedmadvaceti pro-
blémových lokalit  - Zborné. 

Místní se bouří proti požadavku další 
výstavby a lobují u městských zastupi-
telů, aby územní plán města nepodpo-
řili. 

Za nemocného zastupitele Arifa Sa-
lichova (Forum Jihlava) složil slib za-
stupitele Miroslav Tomanec, který se 

ptal předkladatele návrhu územního 
plánu Vratislava Výborného (ČSSD), 
zda nesleduje ve Zborné vlastní zájmy, 
což Výborný popřel.  

Vladimír Hink (ODS) hovořil za 
nespokojené občany Zborné, když ci-
toval, že dochází v návrhu územního 
plánu k porušení předpisů ohledně 
Zborné. 

Zájmy občanů Zborné jsou pod-
le části zastupitelů ošetřeny v návrhu 
územního plánu regulačním plánem, 
který má znemožnit další výstavbu do 
dalších jednání, jiní zastupitelé si mys-
lí, že tomu tak není. Na tomto výkla-
du se ani zpracovatel územního plánu 
architekt Ladislav Komrska neshodl 
s právníkem Vítězslavem Dohnalem, 
který občany Zborné zastupuje a byl 
přítomen jednání zastupitelstva, když 
se zastupitelé dotazovali na názor od-
borníků.   

Pro schválení navrhovaného územ-
ního plánu se vyjádřil primátor města 
Rudolf Chloupek: „ Problémy ve Zbor-

né zajímají tamější občany, ale těch, kteří 
čekají na schválení územního plánu, je 
daleko více. Blokují se tím nová pracov-
ní místa v Jihlavě, podnikatelské záměry 
atd.“

Ani tento společný prospěch však ne-
přesvědčil některé koaliční zastupitele, 
aby pro územní plán hlasovali. Hlaso-
vání se zdrželi koaliční zastupitelé za 
ODS Vladimír Hink a David Beke, za 
Forum Jihlava náměstek Milan Kolář a 
za KDU-ČSL Martin Laštovička. Pro-
ti návrhu hlasovali koaliční zastupitelé  
za Forum Jihlava Karolína Koubová, 
Miroslav Tomanec a Matěj Kolář.  

Územní plán nebyl schválen a aby 
nenastala situace, kdy by bylo nutno 
začít s přípravou nového územního 
plánu, přijali zastupitelé usnesení, kte-
rým pověřili náměstka Výborného 
připravit návrh pokynů pořizovateli 
k úpravě návrhu územního plánu. Tím 
vznikla naděje pro Jihlavu, že se nako-
nec podaří najít řešení a územní plán 
schválit. -lm-

Problém zůstává: Jihlava stále 
nemá schválený územní plán

U PŘÍLEŽITOSTI oslav 580. výročí vyhlášení Basilejských kompaktát a 590. výročí jihlavské radnice vznikl koncem červ-
na Živý obraz v Parku Gustava Mahlera. Společně s herci Horáckého divadla se zapojilo vedení města v historických oble-
cích. V parku koncertovala ZUŠ Jihlava a Campanula. Foto: Lubomír Maštera
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Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Přestěhováno v místě:

53
44
97
61
30
91

6
0

3
163

Město Jihlava má k 31. 5. 2016 
přihlášeno k trvalému pobytu 
50.741 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci květen 2016

S koncem června skončí i výjimka na provoz 
starého nájezdu na dálniční přivaděč u Pávova.

Toto místo dosud usnadňovalo řidičům odjezd z 
velké jihlavské průmyslové zóny. Po jeho uzavření 
se tak dá očekávat ještě intenzivnější doprava na 
další trase ze zóny, která vede přes nový kruhový 
objezd a most k přivaděči. 

„Kolizní situace přicházejí krátkodobě ale intenziv-
ně po konci směn velkých zaměstnavatelů, kdy v jed-
nom čase odjíždějí stovky vozidel. Asi po dvaceti až 
třiceti minutách se provoz vrací do normálu,“ potvr-
zuje zkušenosti řidičů nad monitoringem dopravy 
Zdeněk Dvořák z úřadu územního plánování.

Jihlavská radnice dlouhodobě usilovala o zacho-
vání sjezdu u Pávova, magistrát připravil studie, 
podle kterých je možné zavést dokonce obou-
směrný provoz na nájezdu, a začalo se pracovat na 
projektu. 

Náklady na stavební úpravy sjezdu a nájezdu 
a další stavební úpravy by vyšly cca na 3,5 milio-
nu korun, plus další vyžádané investice v okolí asi 

na 1,5 milionu. Nároky na protihluková opatření 
by však musela být poměrně rozsáhlá a technicky 
náročná, odhlučnění by se týkalo i mostu. Před-
pokládané náklady protihlukových opatření jsou 
asi 50 milionů, to je pro rozpočet města neúnos-
né. 

Město se intenzivně zabývá hledáním jiného 
řešení. Uvažovalo se například o stavebních úpra-
vách na kruhovém objezdu tak, aby se zvýšila 
jeho propustnost ve směru od průmyslové zóny 
(Bosch, Automotive lighting) k přivaděči – napří-
klad u kruhového objezdu dostavět nové rameno, 
aby vozidla ze zóny mířící na přivaděč nemuse-
la na kruhový objezd.  „Ale to by nevyřešilo proud 
vozidel ve směru od Heroltic, která na kruhovém 
objezdu blokují vozidla ve směru od fi rem Bosch a 
Automotive lighting,“ vysvětlil náměstek primátora 
pro dopravu Jaroslav Vymazal. 

Dopravní odborníci proto přišli s návrhem řídit 
dopravu na kruhovém objezdu světelnou signa-
lizací. První varianta, kdy provoz řídilo osmero 

semaforů, se neosvědčila. V době závěrky NJR se 
připravuje jednoduší řízení dvěma semafory. „Svě-
telné řízení je v této situaci nejrychlejší, variabilní, lze 
ho na dopravní situaci na místě „doladit“, a je také 
nejekonomičtější,“ uvedl náměstek Jaroslav Vyma-
zal. 

Dočasné světelné signalizační zařízení bude na 
kruhovém objezdu do 22. 7. 2016 a dále  od 29. 8. 
do 30. 9. 2016. Pokud se osvědčí, bude se rozho-
dovat o jeho trvalém využití.

Semafory budou v provozu v časech 6 – 7, 14 – 
15 a 22  – 23 hodin s možností zkrácení dle  sku-
tečného stavu provozu. V ostatních hodinách 
budou semafory mimo provoz.

Město opakovaně provedlo měření intenzit 
dopravy, kdy se potvrdilo, že k enormnímu nárůs-
tu průjezdu vozidel dochází v podstatě na dobu 
20 až 30 minut po koncích směn (např. 14.10 až 
14.30), potom už jsou průjezdy opět minimální, 
bezproblémové. -tz-

Výjezd z průmyslové zóny působil 
komplikace, nyní pomáhají semafory

Jihlava si připomněla památku tří 
nevinných popravených spoluobča-
nů - Karla Veselého, Františka Roda 
a Jana Tučka. Ti byli ve vykonstru-
ovaných komunistických soudních 
procesech odsouzeni a 17. června 
1950 popraveni za činy, které nespá-
chali.

Ve dnech 7. až 11. února 1950 pro-
bíhalo v Jihlavě soudní přelíčení se 
skupinou bývalých činovníků a čle-
nů lidové strany, kteří byli obžalová-
ni z údajného vyzvědačství, sabotáže, 
nedovoleného ozbrojování, vydává-

ní a rozšiřování protistátních letáků. 
Do čela jihlavské protistátní skupiny 
byli postaveni místní členové a býva-
lí funkcionáři lidové strany, místní 
brašnář Karel Veselý, obchodník Jan 
Tuček a truhlář František Rod, všich-
ni byli obžalováni z příprav úkladné 
vraždy bývalého předsedy jihlavské-
ho národního výboru, tedy z trest-
ného činu, který nikdy nespáchali. 
Tresty, které vynesl generál Matou-
šek, byly vysoké - tři rozsudky smrti 
provazem. Byly vykonány 17. června 
1950. -tz-

Vzpomínka na oběti 
komunistických procesů

PŘI vzpomínkové akci v areálu ústředního hřbitova u sochy Zaváté šlépěje pro-
mluvili za město Jihlavu primátor Rudolf Chloupek a za Senát ČR Miloš Vystr-
čil. Květiny k sousoší položili zástupci dalších organizací jako Konfederace politic-
kých vězňů, Svazu bojovníků za svobodu, také Armády ČR a Policie ČR. 
 Foto: archiv MMJ

Primátor ukrajinského partner-
ského města Užhorod Bohdan 
Andriyiv s kolegy navštívil Jihlavu, 
na radnici jej přijalo vedení měs-
ta v čele s primátorem Rudolfem 
Chloupkem. 

Návštěva vnesla do vztahů mezi 
městy nový impuls. Reprezentace 
Užhorodu, která vzešla z loňských 
voleb, projevila zájem o bližší spo-
lupráci v oblasti třídění odpadů, 
městské hromadné dopravy, vodo-
hospodářské infrastruktury a také v 
oblasti kultury. 

Zástupci Jihlavy se do partnerského 
města vypraví zřejmě už během léta. 
Užhorodského primátora doprová-
zela vedoucí jeho kanceláře Andri-
ana Sushko, členka zastupitelstva 
města Olesya Afanasyeva a adminis-
trativní ředitel dobročinného fondu 
ViZa Volodymyr Čubirko. -tz- 

Spolupráce s Užhorodem

PRIMÁTOR ukrajinského partnerského města Užhorod Bohdan Andriyiv s kole-
gy navštívil Jihlavu. Foto: archiv MMJ

Zastupitelstvo města schválilo vyhlášku č. 9/2016, kterou se vymezují 
veřejná prostranství, na nichž se zakazuje konzumace alkoholických nápojů 
nebo zdržování se s otevřenou lahví nebo jinou nádobou obsahující alkoho-
lický nápoj. Vyhláška vymezuje prostory, které se týkají požívání alkoholu a 
obsahuje také výjimky na akce, kdy je možné požívat alkohol v těchto mís-
tech.

Dále zastupitelé schválili vyhlášku č. 10/2016, kterou se vymezují veřej-
ná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání. Vyhláška specifi kuje, co je a co 
není žebrání.Přijetím vyhlášek si město slibuje lepší možnosti Městské poli-
cie postihovat tyto přestupky podle platných předpisů. -lm-

Vyhlášky proti alkoholismu a  žebrotě
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Paní Anděla Hosová z Jihlavy se 
dožila 101. let. K výjimečnému jubi-
leu jí za město Jihlavu blahopřál ná-
městek primátora Vratislav Výborný. 
Návštěvu z radnice ve dveřích domu 
osobně přivítala sama oslavenkyně, 
byť o holích a s pomocí syna. Od zá-
stupce města převzala pamětní list, 
dárkový koš, květiny a tombakový 
čtverec se symboly města Jihlavy. 

Jubilantka si stěžuje na slábnoucí 
paměť a sluch, ale stále čile komu-
nikuje s okolím a během návštěvy 
z radnice přijímala i telefonické gra-
tulace. Dodnes sleduje televizi, hlav-
ně seriály a nevynechá zprávy. 

Ač je dlouhověkost v rodině, osla-
venkyně svůj návod na dlouhý zdra-
vý život prozradila už vloni při oslavě 
rovné stovky: „To se snad ani nemůže 
říkat. Každé ráno jsem si dala slzu, jen 
tak po dně skleničky, však víte čeho,“ 
vyprávěla s nesmělým úsměvem gra-
tulantům.  

Anděla Hosová celý život manuál-
ně pracovala v zaměstnání i doma, 
kde se starala o hospodářství. Praco-
vala také jako dobrovolnice Červe-
ného kříže, ráda cestovala. Rodačka 
z Pavlova od devadesáti let žije v Jih-
lavě v péči syna a jeho rodiny.

 -tz-

PANÍ ANDĚLE Hosové, která oslavila 101 let, poblahopřál za město náměstek 
primátora Vratislav Výborný. Foto: archiv MMJ

Oslavila 101. narozeniny

Blokové čištění města uklidilo 
zhruba 172 kilometrů místních ko-
munikací. 

Pracovníci Služeb města Jihlavy 
(SMJ) v počtu dvaceti zaměstnanců 
pracovali na jednotlivých úsecích. 
„Na ruční čištění jsme přibrali třicet 
brigádníků, kteří zajišťovali škrábá-
ní a dočišťování chodníků i parkovišť. 
Splachování chodníků bylo prováděno 
individuálně. Zároveň SMJ při úklidu 
chodníků a vozovek provedly čištění tří 
a půl tisíce dešťových vpustí,“ upřesnil 
mluvčí SMJ Martin málek.

Respektování dopravního značení 
jarního úklidu kontrolovala Městská 
policie Jihlava. Nedodržování a po-
rušování dopravního značení bylo 
pokutováno a také bylo využito služ-
by k odtahu. Při letošním úklidu bylo 
odtaženo 239 vozidel, jejichž majitelé 
nerespektovali dopravní značení. Jed-
nosměrné odtažení vozidla přišlo ma-
jitele na 2.000 korun. Blokové čištění 
místních komunikací stálo 5,8 milio-
nů korun bez DPH.  -lm-

Máme čisté 
město

Rada města Jihlavy může v mi-
mořádných 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 zá-
vazné vyhlášky 12/2005 pro pořádá-
ní 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 dvě-
ma akcím v červenci. Dobu ukonče-

ní kulturní akce - hudebního festi-
valu „Sun Dance park 2016“ konané 
30. července 2016 do 2. hodiny 31. 
července 2016 v areálu – Malý Heu-
los (amfi teátr).

Rovněž radní schválili dobu ukon-
čení kulturní akce – divadlo na Staré 
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 – Di-
vadlo T.E.J.P. z.s. -tz-

Rada města Jihlavy schválila 
výjimky pro konec akcí

Ke změnám jízdních řádů dochází 
u trolejbusových linek A, E, N a u 
autobusové linky 12.

U linek A a E dochází k drobným 
změnám u dvou spojů. Po dobrých 
zkušenostech s provozem linky noč-
ní linky N se rozšiřuje její provoz 
tak, že ve směru z centra bude linka 
N nově obsluhovat i oblast Slunce. 
Dále je přidán jeden spoj ze sídliště 
Březinova směrem do centra.

U autobusové linky č. 12 se zvyšu-
je četnost obsluhy zastávky Střítež, 
Jipocar na základě požadavků fi rem 
sídlících ve Střítežské průmyslové 
zóně. Nově je zajištěno spojení na 
tuto zastávku po všechny dny v týd-
nu (tj. včetně soboty a neděle) tak, 
aby spoje přijížděly před začátkem a 
po konci směny v 6, 14, 18 a 22 ho-
din. -tz-

Změny v jihlavské MHD
NA KOLE UCTILI G. MAHLERA. V 
rámci 15. ročníku hudebního festivalu 
Mahler Jihlava – Hudba tisíců proběh-
la tradiční cyklojízda se startem před 
rodným domem Gustava Mahlera 
v Kalištích u Humpolce. 

Účastníci cyklojízdy byli i s koly pře-
vezeni autobusem z Jihlavy do Kaliští, 

Cyklojízda v Kalištích
po stopách Gustava Mahlera

ZKONTROLUJTE SI DOKLA-
DY! „Rychlopas“ dostanete za týden. 
Za 4.000,- Kč.

Ještě vloni jste za patnáct stovek 
přímo na úřadě vyřídili rychlopas na 
počkání. Když na to přišlo, ochot-
né úřednice ho vydaly i mimo úřed-
ní hodiny, aby vytoužená dovolená 
dobře dopadla. Rychlopas platil jen 
půl roku, ne do všech zemí světa na 
něj pouštěli, ale většině zapomnětliv-
ců a nepořádníků vytrhl trn z paty. 

Letos na poslední chvíli nic nevy-
řídíte, ministerstvo vnitra rychlopa-
sy zrušilo. Nahradily je cestovní pasy 
se strojově čitelnými údaji a s nosi-
čem dat s biometrickými údaji s do-

bou vydání do 6 pracovních dnů. 
Tyto pasy mají dobu platnosti 10 let, 
správní poplatek činí 4.000,- Kč, u 
dětí do 15 let je doba platnosti 5 let, 
správní poplatek je 2.000,- Kč. 

„Pokud tedy zjistíte těsně před odjez-
dem do zahraničí, že nemáte platný 
cestovní pas, pořádně si za nový připla-
títe. Co je horší, že se nový pas do od-
jezdu nemusí stihnout vyrobit. Pasy se 
odesílají do centrální výrobny cenin,“ 
upozorňuje vedoucí správního oddě-
lení Magistrátu města Jihlavy Kateři-
na Škarková.

Co je příjemnou novinkou, že o 
cestovní pas můžete zažádat kde-
koli v ČR na obecních úřadech ob-

cí s rozšířenou působností, podání 
není podmíněno místem trvalého 
pobytu. 

Cestovní pas se strojově čitelný-
mi údaji a s nosičem dat s biome-
trickými údaji se vydává s dobou 
platnosti 10 let, správní poplatek 
činí 600,- Kč, u dětí do 15 let se vy-
dává s dobou platnosti 5 let a správ-
ní poplatek činí 100,- Kč. Výrobní 
doba těchto pasů je do 30 dnů. 

„Připomínáme, že i malé dítě mu-
sí mít platný doklad totožnosti, a to 
buď cestovní pas nebo občanský prů-
kaz, který se dá použít pro cestování 
po Evropské unii,“ dodává Kateřina 
Škarková.

Letíte zítra na dovolenou, 
spěcháte a nemáte pas? Neletíte…

ale výjimkou nebyli ani ti, kteří obě ces-
ty absolvovali v sedle bicyklu. Cyklojíz-
da měla i svůj doprovodný program v 
místě startu a cíle. Foto: archiv MMJ
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Náměstek primátora Jaromír Ka-
lina (KDU-ČSL) řídí úsek správy 
majetku města a má tedy přehled 
o sporu města a Svazu vodovodů 
a kanalizací (SVAKu) o majetek. 
SVAK podle něho dluží městu už 
více než půl miliardy korun.

 Lubomír Maštera

Řídíte úsek správy majetku 
města a zde dominuje spor se 
SVAKem. Vaše prognóza vývoje?

Především si nemyslím, že by na 
úseku majetku města dominoval 
spor se SVAK Jihlavsko. Po 31. 12. 
2012 (ukončení  členství SM Jih-
lava ve SVAKu Jihlavsko) začalo 
město masivně opravovat a rekon-
struovat vodovody a kanalizace na 
svém území. 

Doufali jsme, že alespoň v této 
oblasti nám SVAK nebude kompli-
kovat život.

Opak je však pravdou. SVAK sice 
uzavřel s městem dohody, podle 
kterých mu umožnil provádět sta-
vební práce na konkrétních zakáz-
kách, v místech kde dosud městu 
protiprávně nevydal jeho majetek. 
Ve finále však odmítá s městem 
uzavřít dohody vlastníků provozně 
souvisejících vodovodů a kanaliza-
cí, a tak znemožňuje městu kolau-
dovat jeho stavby a občanům kom-
plikuje užívání. 

Výsledkem je to, že i tuto novou 
VH infrastrukturu provozuje VAS 
a.s., inkasuje od občanů Jihlavy 
vodné a stočné, ale městu neplatí 
nic. 

Městu tak v důsledku tohoto jed-
nání hrozí ztráta dotace.

Všichni si přejeme brzký konec. 
Průtahy vznikají jednoznačně ze 
strany SVAKu. 

Probíhá proces mediace s VAS 
a.s., která je, po dohodě, zároveň 
prostředníkem komunikace se 
SVAK Jihlavsko. 

Po roce vyjednávání jsme dospě-
li k projednání návrhu VAS, resp. 
SVAK Jihlavsko na dvou po sobě 
jdoucích pracovních seminářích 
zastupitelů města. 

Koncem července tak proběhne, 
na základě získaného mandátu, 
další důležité mediační jednání. 
Vedle toho, samozřejmě, probí-
hají procesy spojené s podáním u 
správního a civilních soudů.

Zkušenost říká, že pokud jsem 
s někým ve sporu, je zpravidla 
lepší se domluvit na kompromi-
su, než problém řešit soudně. 
Proč tohle neplatí v případě spo-
ru o majetek se SVAKem?

Uvědomte si, že podle auditu in-
kasuje SVAK ročně částku okolo 
300 milionů Kč od obyvatel Jih-
lavy z dosud nevydaného majetku 
SM Jihlava. 

Vyšperkoval to rozhodnutím po-
sledního předsednictva svazku, 
kde bez projednání s Jihlavou ani 
bez oznámení navyšuje od 1. 7. 
2016 i obyvatelům Jihlavy vodné a 
stočné o více než 5 %.

Tím spíš ale hrozí, že v případě 
prohry bude muset SVAK tyto 
peníze vrátit. Jak vysoká je nyní 
částka, která patří městu?

Nyní se bavíme o částce vyšší jak 
půl miliardy korun, vycházím z po-
dání uplatněných SM Jihlava u sou-
dů. 

Je jen otázkou času, kdy tyto roz-
hodnou a Jihlava se domůže své-
ho majetku a peněžních nároků. A 
představitelé SVAKu i starostové 
obcí se budou zodpovídat ze svého 
konání a hrozí, že občanům obcí 
ve SVAKu mohou tímto způsobem 
vzniknout do budoucna velké ško-
dy na obecním majetku. Překvapuje 
mne lhostejnost samospráv, kterých 
se to týká.

Pro ilustraci právní zástupce 
SVAK JUDr. Šurka prohlásil, že ve 
sporu s městysem Luka nad Jihla-
vou (náhrada alikvotní části nájem-
ného z dosud nevydaného majetku 
s právem hospodaření) vnímá od-
suzující rozsudek v určitém smyslu 
pozitivně. 

Ačkoli nárok Luk na začátku soud-
ního jednání zcela popíral, svou 
(zatím nepravomocnou) prohru 
komentoval a prezentoval po jedná-
ní kladně. 

To jeho klienta určitě povzbudí, 
když prohra je vlastně výhra, i když 
ho to stojí náklady řízení.

JUDr. Ondrušovi by zastupitelé 
Jihlavy něco takového určitě neuvě-
řili, zvláště když je opakovaně upo-
zorňuje na to, že za své rozhodová-
ní o postupu Jihlavy při vymáhání 
nároků vůči SVAKu nesou trestně 
právní odpovědnost.

Zaznamenali jsme nespokoje-
nost s advokátní kanceláří Radka 
Ondruše při zastupování města. 
Jaký je váš pohled?

Nespokojenost je způsobena netr-
pělivostí. Soudní pře se vlečou a my 
bychom chtěli výsledek hned. 

Město si nechalo zhotovit audit 
poskytovaných právních služeb této 
advokátní kanceláře, a ten potvrdil 
správnost postupu. Není důvod ke 
změně.

 
Jste spokojen nebo nespokojen 

s Jihlavskými vodárnami a kanali-

zacemi ( JIVAK)? Proč se objevují 
nespokojené výroky?

JIVAK je společnost, kterou měs-
to potřebuje. Plní řadu potřebných 
funkcí. Ale vidím snahu o jiné perso-
nální řešení z řad jednotlivců i poli-
tických stran. 

Rovněž existují názory, že za práci, 
kterou JIVAK vykonává, by neměl 
brát peníze. S tím nesouhlasím, vy-
padá to na vyřizování účtů z minu-
losti a to samozřejmě škodí.

Na tuto problematiku lze pohlížet 
z několika úhlů. Z hlediska odvádě-
né práce při přípravě podkladů pro 
vystoupení SM Jihlava ze SVAK Jih-
lavsko, řízení zakázek a provozování 
dílu vodovodů a kanalizací, v nepo-
slední řadě nových technologií vy-
budovaných v rámci investiční akce 
SZV. Zde je naprostá spokojenost. 
Z hlediska hospodaření samozřejmě 
že nespokojenost, kdo by mohl být 
spokojený s opakující se ztrátou?

Za tuto ztrátu však paradoxně nese 
plnou odpovědnost SVAK a spolu 
s ním i někteří městští úředníci.

JIVAK zajišťuje pro město i mana-
žerování zadávacích řízení a staveb-
ních projektů na vodohospodářské 
stavby pro statutární město. 

Jak je v této oblasti úspěšný? Nyní 
realizuje již třetí velkou zakázku 
(nad 20 mil. Kč). Například za zadá-
vací řízení, včetně smlouvy o dílo, na 
ulici Brněnská sice zaplatil 300 tis. 
Kč, ale původní smluvní cenu stav-
by vítězný dodavatel nepřekročil ani 
o korunu. JIVAK naopak městu dů-
slednou kontrolou na stavbě ušetřil 
oproti původní vysoutěžené ceně 
více než 6,85 mil. Kč.

Další oblastí, kterou řídíte, je 
informatika. Ta se jeví bezproblé-
mová. Je tomu tak? 

Pokud bych měl najít správnou di-
agnózu, tak především tvůrčí, efek-
tivní a výkonná. 

V tomto roce běží intenzivně im-
plementace nového informačního 
systému magistrátu. Pro odbor in-
formatiky to znamená, mimo jiné, 
pokračovat v dalších navazujících 
systémových krocích a to zdokona-
lování, náhrada souvisejících agend. 
Na řadě je spisová služba, agenda 
pro stavební úřad, výhledově též 
mzdový systém.

Jaké další novinky připravuje-
te?

Další novinkou je informační 
systém pro městskou polici. Absol-
vovali jsme tři prezentace potenci-
onálních dodavatelů a čeká nás vý-
běrové řízení. 

Tento pomocník zefektivní prá-
ci strážníků MP, tedy identifikaci, 
dokumentaci a následné výstupy 
pro navazující úkony. 

To vše zvládne policista s mobil-
ním telefonem, tabletem a novým 
informačním systémem v řádu de-
sítek vteřin až minut. 

Umožní to maximálně využít pra-
covní čas strážníka tam, kde je nej-
více potřeba, tedy v terénu. 

Co nového bude ve styku s ve-
řejností?

Občané se do konce roku mohou 
těšit na nový webový portál, strán-
ky SM Jihlavy. Ty stávající doku-
mentují nadčasovost jejich tvůrců, 
informují nás již devět let. 

Odborníci uvádí, že v privátní sfé-
ře jsou tyto stránky aktuální cca 3 
roky, obecní stránky je třeba měnit 
v intervalu pěti let. 

Využijeme maximálně možnos-
tí nových technologií a poznatků 
při tvorbě nového webu.  Důraz je 
kladen na přehlednost a logickou 
návaznost potřebných informací, 
které občan očekává a hledá na we-
bovém portálu města. 

Ukazuje se, že v tom případě se 
uživatel vyrovná s klikáním a pre-
feruje zvýraznění textu před zahlce-
ním obrázky. Nutná sdělení magis-
trátu se pokusíme zjednodušit. 

Chceme zlepšit informovanost o 
aktuálním dění a více a lépe propa-
govat SM Jihlavu. 

Již je v provozu zlepšená činnost 
vyhledávání... 

V tuto chvíli jsme vylepšili jednu 
ze slabin stávajícího webu a to funk-
ci vyhledávání. 

Nový web bude samozřejmě re-
sponzivní, bude se umět přizpůsobit, 
zobrazovat na různých prohlížečích 
a mobilních zařízeních uživatelů. 
Vylepšení čeká též kulturní a spor-
tovní sekce.

Pamatujeme také na plnění úkolů 
vyplývajících ze změn legislativy, či 
na přání, úkoly zastupitelů. 

Tedy procesní příprava registru 
smluv či práce na jednotném sytému 
řízení a komunikační platformě pří-
spěvkových organizací.

Jaký je váš pohled na koaliční 
vládnutí na radnici?

Červnové jednání městského za-
stupitelstva mi připomínalo jednání 
Národní fronty v minulosti. 

Fascinuje mne neznalost jednot-
livých zastupitelů projednávaných 
bodů.

Koalice má 21 hlasů jen teoreticky. 
Nový zastupitel Tomanec (FORUM 
Jihlava) je koaličně-opoziční zastu-
pitel, který chvíli hlasuje s koalicí, 
chvíli s opozicí. Takže v tuto chvíli je 
pro mne koalice mrtvá. 

Nefunguje a je zapotřebí si tuto zá-
ležitost přiznat a řešit ji. V opačném 
případě ani já, ani KDU-ČSL nemu-
síme být v koalici.

Zastupitelstvo řešilo tři důle-
žité a sledované události – mělo 
schválit územní plán, rozhodo-
valo, jak dál s Horáckým zimním 
stadionem a zda město dá peníze 
na vybudování asfaltové plochy 
na letišti Henčov. Jak jste hlaso-
val vy?

Hlasoval jsem pro schválení 
územního plánu, byť jsem si vě-
dom nedostatků. Ale neschválení 
považuji za vážnou chybu.

 (Pokračování na str. 24)

Náměstek Jaromír Kalina: Jihlavská 
koalice je v tuto chvíli nefunkční

NÁMĚSTEK primátora Jaromír Ka-
lina (KDU-ČSL)
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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-

JIHLAVA V PŘÍBRA MI. Město Jihlava mělo svoje zastoupení na jubilejním 
20. setkání hornických měst a obcí ČR, které proběhlo v polovině června v Příbra-
mi. Město zároveň slavilo osm staletí od první písemné zmínky o své existenci. Jih-
lavu reprezentoval primátor města Rudolf Chloupek. Součástí velkolepých oslav 
byl i průvod, do kterého se zapojilo odhadem dva tisíce účastníků, v průvodu ne-
chyběli a přihlížející zaujali populární jihlavští havířci. 

KOLEJNICE Z JÍDELNY. Ondřej Stránský z odboru správy realit ukazuje šest 
až sedm metrů dlouhé kolejnice jihlavské tramvajové dráhy, které po léta skrývala 
budova jídelny potravinářské fi rmy v Jihlavě. 

MAŽORETKY O BODLINKU JIHLAVSKÉHO JEŽKA . Soutěž mažoretek  
se konala v červnu ve Sportovní hale SK Jihlava na Okružní ulici. Dvojice organi-
zátorek soutěže Mirka Zápotočná, která vede vlastní soutěžního tým mažoretek – 
Berušky DDM Jihlava a Lucie přivítala 41 týmů a bezmála 500  mažoretek. 

JIHLAVU NAVŠTÍVILA VELVYSLANKYNĚ JAR. Velvyslankyně Jihoafr ic-
ké republiky v ČR Franki Verwey navštívila Jihlavu. Na radnici ji přijali náměst-
ci primátora Vratislav Výborný, Jaromír Kalina a Milan Kolář. Velvyslankyně 
se zajímala všeobecně o město, jeho historii i současnost. Jihoafr ická diplomatka 
ovládající několik světových jazyků, jihlavské hostitele mile překvapila hlubokým 
zájmem o unikátní předválečný dialekt německého obyvatelstva tzv. Jihlavského 
jazykového ostrova (Der Iglauer Sprachinsel). 

VENKOVNÍ ČÁST VR OTEVŘELA. Letošní sezóna venkovní části Vodního 
ráje byla zahájena počátkem června a několik parných dnů již přilákalo na kou-
paliště zájemce o koupání.

JIHLAVA SPOLUPRA CUJE S POŘADATELI KULTURY. Vedení měs-
ta pokračuje v setkávání s pořadateli kulturních akcí v Jihlavě. O své poznatky a 
zkušenostmi se v červnu pořadatelé podělili v zábavním a relaxačním centru Ro-
binson.
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Při kontrolní činnosti v dolní části 
Masarykova náměstí upozornila stráž-
níky kolemjdoucí žena na spící dítě 
v uzavřeném vozidle. 

Vzhledem k aktuální denní teplotě 
hrozilo nebezpečí, že zde dítě nemá 
dostatek vzduchu na dýchání a sou-
časně může dojít k přehřátí organis-
mu. Strážníci zjistili majitele vozidla, 
kterého kontaktovali prostřednictvím 
pořadatelů Májové slavnosti pořádané 
na Masarykově náměstí. 

Jelikož hrozilo nebezpečí z prodlení, 
byla na místo přivolána zdravotnická 
záchranná služba, která k vozidlu přije-
la zároveň s jeho majitelem. 

Po otevření vozidla byla dívka ošet-
řena přivolaným lékařem, a poté byla 
předána rodičům.

Ztratila se babička s vnukem 
Operační strážník městské policie 

přijal oznámení na pohřešovanou 
ženu, která odešla v odpoledních ho-
dinách na procházku se svým tříletým 
vnukem. 

Popis ženy byl předán hlídkám měst-
ské policie a součinnostně s policií byly 
prováděny úkony spojené s pátráním, 
a to především kontroly restaurací, hal 
nádraží Českých drah, autobusového 
nádraží a veřejných prostranství. Žena 

i s vnukem byla nalezena v pozdních 
večerních hodinách u SM Lidl v měst-
ské části Březinky.

Křesla z magistrátu nedonesli
Na lince tísňového volání bylo při-

jato oznámení od zaměstnance Ma-
gistrátu města Jihlavy na dva muže, 
kteří bočními ulicemi nesli z budovy 
Magistrátu města Jihlavy dvě křesla a 
směřovali směrem k ulici Kosmákova. 
Na místo byla vyslána hlídka městské 
policie. 

Strážníci zadrželi dva muže i s křesly 
u prodejny Hudy sport v ulici Kosmá-
kova, muži byli vyzváni k prokázání to-
tožnosti a k podání vysvětlení. 

Vzhledem k odhadované hodnotě 
každého křesla, která činila minimálně 
5.000,- Kč, byli muži předáni policii. 

Uprchlé chtěly jezdit zdarma
Strážníci zadrželi tři chovankyně na 

útěku. V prvním případě byla dívka 
z Dětského domova v Pardubicích 
zadržena na ulici Tolstého, kde pro-
bíhala společná akce městské poli-
cie s revizory u Dopravního podniku 
Jihlava. Dívka byla strážníky vyzvána 
k prokázání totožnosti, neboť neměla 
v trolejbusu platnou jízdenku a revizo-
rům občanský průkaz nepředložila. 

V druhém případě byly zadrženy 
dvě dívky ve spodní části Masaryko-
va náměstí, kdy operační strážník při-
jal oznámení od revizora dopravního 
podniku s žádostí o zjištění totožnosti 
černých pasažerů. Po prokázání to-
tožnosti strážníci zjistili, že se jedná 
o chovankyně  Výchovného ústavu v 
Janštejně.

Prevence
Strážníci z oddělení prevence 

kriminality se v květnu kromě pre-
ventivní činnosti na školách účast-
nili akce Mladý cyklista a dopravní 
soutěže pro žáky z Velkého Bera-
nova. Během uvedených programů 
kontrolovali dodržování doprav-
ních předpisů cyklistů z prvního 
stupně ZŠ. 

Koncem měsíce začala série be-
sed s odsouzenými ženami z věz-
nice Světlá nad Sázavou, kterou 
městská policie pořádá již čtvrtým 
rokem. 

Kromě uvedeného oddělení pre-
vence vystavovalo ve vestibulu 
městské knihovny výkresy z mateř-
ských škol. Obrázky souvisely s od-
vyprávěnou problematikou během 
besed v mateřinkách. Vítězové bu-
dou v měsíci červnu odměněni.

Statistika
V měsíci květnu zpracovala Městská 

policie Jihlava celkem 3.695 událostí. 
Strážníci provedli 209 kontrol podá-
vání alkoholu mladistvým osobám a 
hraní na výherních hracích automa-
tech, řešili 409 oznámení občanů nebo 
jejich žádostí o pomoc. 

Proti veřejnému pořádku nebo vy-
hláškám a nařízením města bylo za-
znamenáno 737 přestupků, z tohoto 
počtu se 108 týkalo dodržování pravi-
del stanovených vyhláškou o volném 
pohybu psů. Při kontrolní činnosti 
bylo zadrženo sedm osob, po kterých 
Policie ČR vyhlásila celostátní pátrání. 
Současně bylo policii oznámeno sedm 
podezření ze spáchání trestné činnosti. 
Městská policie zpracovala 14 přestup-
ků proti majetku. 

Ve spolupráci s dopravním podni-
kem strážníci provedli 80 kontrol čer-
ných pasažérů. V rámci blokového čiš-
tění města Jihlavy strážníci asistovali 
při odtažení 52 vozidel. Bylo zjištěno 
pět dlouhodobě odstavených vozidel, 
která strážníci vyhodnotili jako vraky. 
Na psí útulek, jehož provozovatelem je 
městská policie, bylo umístěno 19 od-
chycených psů.

 Stanislav Maštera,
 zástupce ředitele MP Jihlava

Juchali u májky a dcera se málem upekla

Jihlava patří počtem 415 účastní-
ků soutěže Do práce na kole k třem 
nejúspěšnějším zapojeným měs-
tům v přepočtu na počet obyvatel 
v rámci ČR.

Do celonárodně šestého ročníku 
soutěže se Jihlava zapojila již po-
čtvrté. 

Jihlava skončila jako krajské město 
první a celkově třetí za Otrokovice-
mi a Jindřichovým Hradcem. 

Celkem 132 jihlavských 2-5 člen-
ných fi remních týmů ze 72 fi rem a 

institucí se snažilo celý květen o co 
nejčetnější jízdy na kole do práce a 
z práce. 

I díky podpoře ze strany zaměstna-
vatelů byl co do počtu zapojených 
zaměstnanců v Jihlavě nejúspěšnější 
Bosch Diesel, následovaný Nemoc-
nicí Jihlava a společností Sapeli. 

Vyhlášení výsledků čtvrtého roční-
ku spojené s losováním cen proběh-
lo v Jihlavě ve čtvrtek 16. června ve 
volnočasovém areálu Český mlýn.  
 -tz-

Do práce na kole lámalo opět rekordy

SKA TE a bike park posloužil i pro exhibici bmx a její aktéři ocenili úroveň a na-
bídku této lokality zaměřené na aktivní trávení volného času. Foto: archiv MMJ
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Chcete mít práci za rohem? 
Staňte se naším kolegou! 

V současnosti hledáme 
pracovníky na tyto pozice:

ZÁSTUPCE 
VEDOUCÍHO PRODEJNY

Nástupní mzda
22 500 Kč (40 h/týden)

POKLADNÍ
Nástupní mzda

15 200 Kč (40 h/týden)

Nabízíme:
 týden dovolené navíc ihned od nástupu

 pracovní poměr na dobu neurčitou 
i na zkrácený úvazek

 stravenky v hodnotě 65 Kč
a další výhody...

PRACUJTE
V BLÍZKOSTI

DOMOVA

www.penny.jobs.cz

Kontaktujte nás:
Přímo na prodejně, na e-mailu: nabor@penny.cz
nebo na tel. 284 096 165

PENNY_Noviny_jihlavske_radnice_100x152_2016_07_01_2016.indd   1 21.06.16   15:03
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Občané Jihlavy podporují myšlenku 
zřízení kamenného hospice

Jihlava vyhodnotila pořadí pro-
blémů a podnětů, které v diskuzi a 
v anketách zvolili obyvatelé města. 
Výsledek ukazuje na to, že obyvate-
lé krajského města podporují vznik 
kamenného hospice, zařízení, které 
v celé České republice chybí už pouze 
ve dvou krajích. Na dalších příčkách 

žebříčku jsou témata spojená se vzhle-
dem veřejného prostranství, obyvate-
lé poukázali třeba také na vztah mezi 
chováním rodičů a jejich dětí.

Květnová anketa probíhala elektro-
nicky (278 respondentů) i na papíro-
vých anketních lístcích (223 respon-
dentů), které se dostaly do všech 

schránek ve městě spolu s radničními 
novinami. Anketa ověřovala témata, 
která vzešla z dubnového setkání veřej-
ného Fóra Zdravého města Jihlavy.

Diskuse Fóra Zdravého města pro-
bíhala u osmi tematických stolů, kde 
jednotlivé skupiny určily dva největší 
problémy. Témata, o kterých se disku-

tovalo, byla zaměřena na všechny oblas-
ti rozvoje města: A - udržitelný rozvoj 
města a plánování, B - životní prostře-
dí, C - kultura a cestovní ruch, D - sport, 
volný čas, E - sociální oblast, zdravotnic-
tví a bezpečnost, F - vzdělání a výcho-
va, G - podnikání a zaměstnanost, H - 
doprava, udržitelná mobilita.

Téma Problém/příležitost pro 
rozvoj města

Získané 
hlasy FZM 
CELKEM 

POŘADÍ 
FZM

El. 
Anketa

Anketní 
lístky

Získané 
hlasy 
anketa 
CELKEM 

POŘADÍ 
anketa

CELKEM 
hlasů POŘADÍ Ověřeno 

ANO/NE

A1 Revitalizace náměstí  9 7. - 8. 31 37 68 5. 77 4. ANO

A2 Revitalizace rybníků ke 
koupání  11 5. 34 43 77 3. 88 3. ANO

B1 Zachování zeleně na 
náměstí 6 10.-13. 8 23 31 11.-12. 37 12.  NE

B2
Moti vační akce-
kompost,tašky na 
separovaný odpad     

1 15.- 16. 2 9 11 15. 12 15.

C1 Vypořádat se s Priorem 12 4. 43 61 104 2. 116 2. ANO

C2 Revitalizace Šacberku a 
jeho okolí 6 10.-13. 6 20 26 13. 32 13. NE 

D1 Oprava amfi teátru a jeho 
oživení 8 9. 31 24 55 6. 63 7. ANO

D2 Oživení parků-prvky pro 
VČ akti vity 10 6. 15 24 39 9. 49 9. ANO

E1 Posílení terénních 
sociálních služeb 15 3. 23 8 31 11.-12. 46 10. NE

E2 Podpora vzniku 
kamenného hospicu 19 1. 120 26 146 1. 165 1. ANO

F1 Nevychovaní 
rodiče=nevychované děti 6 10.-13. 27 43 70 4. 76 5. ANO

F2
Násilná inkluze-potřeba 
nenásilné formy a 
individuál.přístupu

5 14. 26 12 38 10. 43 11.  

G1
Regulace reklamy a 
vystaveného zboží u 
obchodů v MPR

6 10.-13. 8 6 14 14. 20 14. NE 

G2 Řešení odpadu 
podnikatelů 1 15.-16. 4 5 9 16. 10 16.  

H1 Řešení křižovaky u 
ONO,TERNO 9 7. - 9. 33 17 50 8. 59 8. ANO

H2
Záchytná parkoviště 
pro pracující v Jihlavě a 
napojení na MHD

16 2. 29 25 54 7. 70 6. ANO

CELKEM HLASOVÁNÍ K 16 PROBLÉMŮM 140  440 383 823  963   

 Problém, který nebyl v 
anketě uveden   47 46 91     

CELKEM 
HLASŮ  140  487 429 916  1056   

    

 Problém, který byl ověřen v anketě a zůstává tak součástí  10P.

 Problém, který v anketě ověřen nebyl (nedostal se do desítky nejdůležitějších).

 Problém, který nebyl součástí  10P, ale v anketě se ukázal jako velmi důležitý (dostal se do první desítky)

 Problém, který se nedostal do 10P ani v rámci Fóra Zdravého města a MA21 ani v rámci anketního průzkumu.

DESATERO PROBLÉMŮ JIHLAVY – výsledky Fóra ZM + ověření v anketě

Jihlavané v anketě upozornili na další problémy:
1.   Firma Kronospan, ovzduší, 
doprava, ničení komunikace (8 
hlasů)
2.   Zastávku u nemocnice (6 
hlasů)
3.   Zachování speciálního 
školství v Jihlavě pro postižené 
děti (5 hlasů)

4.   Problém se psy a jejich 
majiteli (4 hlasy)
5.   Rekonstrukce současného 
či výstavba nového zimního 
stadionu (3 hlasy)
6.   Revitalizace sídliště Dolina, 
doopravení chodníků, zakoupení 
laviček (2 hlasy)

7.   Bezpečnost ve středu města 
(2 hlasy)
8.   Množství romských občanů 
obtěžujících lidi (2 hlasy)
9.   V Jihlavě chybí půjčovna kol 
- a to nejlépe ve středu města (2 
hlasy)  
 -tz-

Na základě výsledků jednotlivé 
odbory Magistrátu města Jihlavy 
zpracovávají návrhy řešení problé-
mů. Informace o opatřeních a aktivi-
tách uskutečněných v letošním roce 
či plánovaných v rámci strategie jsou 
uvedeny v Plánu zdraví a kvality 
života 2016 – 2017. Tento doku-
ment bude předložen Zastupitelstvu 
města Jihlavy k projednání na jeho 
zářijové zasedání. Po schválení bude 
zveřejněn na webu Zdravého města 
www.jihlava.cz/zdravemesto.
S postupem řešení TOP problémů 
města budou občané Jihlavy průběž-
ně seznamováni v dalších vydáních 
NJR. Výsledky řešení jednotlivých 
problémů budou vyhodnoceny na 
příštím veřejném projednání v roce 
2017.
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Zastupitelstvem města Jihlavy 
byl v červnu schválen v pořadí 
již druhý Komunitní plán sociál-
ních služeb města Jihlavy, který 
je jedním ze strategických doku-
mentů našeho města. 

Jeho cílem bylo zmapovat základ-
ní síť sociálních služeb, zjistit, jaké 
problémy v sociální oblasti občany 
nejvíce trápí, a nastavit funkčnost 
celé sítě takovým způsobem, aby 
město Jihlava disponovalo kvalit-
ními a dostupnými sociálními služ-
bami pro nejširší okruh obyvatel. 

Město Jihlava se do projektu 
„Komunitní plánování sociálních 
služeb“ zapojilo již v roce 2005.  
První Komunitní plán sociálních 
služeb města Jihlavy byl schválen 
v září 2007. Téhož roku vstoupil 
v platnost zákon č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, který uklá-
dá obcím s rozšířenou působností 
povinnost zjišťovat potřeby obča-
nů a podporovat organizace, které 
tyto služby poskytují. 

Co je komunitní plánování? 
Proces komunitního plánování je 

metoda, která umožňuje zpraco-
vávat materiály pro různé oblasti 
veřejného života ve městě, v našem 
případě v sociální oblasti. Komu-
nitní plánování probíhá za účasti 
komunity – lidí, kteří žijí v určité 
oblasti, a které spojují sociální vaz-
by, jsou citově vázáni k sobě navzá-
jem a k místu, kde žijí – v přípa-
dě sociálních služeb se tedy jedná 
zejména o zástupce uživatelů, 
poskytovatelů a zadavatelů sociál-
ních služeb, ale i další veřejnosti, 
jíž je téma sociálních služeb blízké. 

Do procesu komunitního plá-
nování se mohou zapojit všichni, 
kterých se předmětná oblast týká. 
Jeho prostřednictvím lze ve měs-
tě plánovat sociální služby tak, aby 
odpovídaly potřebám občanů a 
specifikům města.

Cílem komunitního plánová-
ní sociálních služeb je posilování 
so-ciální soudržnosti komunity, 
podpora sociálního začleňování a 
předcházení prohlubování vznik-
lých nepříznivých životních situací 
jednotlivců i skupin.

Přínos komunitního
plánování

Přínosem komunitního plánová-
ní sociálních služeb je zapojení všech 
účastníků systému sociálních služeb 
(uživatelů, poskytovatelů, zadavate-
lů) do přípravy a uskutečňování plá-
nu sociálních služeb a zvýšení podí-
lu občanů na rozhodovacím procesu 
o způsobu jejich zajišťování, zvýšení 
míry zapojení občanů do dění v obci
a současně legitimizace rozhodování 
řídících a zastupitelských orgánů. 

Zvyšování dostupnosti a kvality soci-
álních služeb a rozšíření jejich nabíd-
ky, zajištění toho, aby sociální služby 
odpovídaly zjištěným místním potře-
bám, reagovaly na lokální odlišnos-
ti. Zvyšování efektivity investovaných 
fi nančních prostředků, neboť jsou 
vynakládány jen na takové služby, kte-
ré jsou potřebné. Rozšiřování potřeb-
ných služeb, ale zejména dodržování 
standardů kvality sociálních služeb ze 
strany poskytovatelů, vede ve svém 
důsledku ke spokojenosti jak na stra-
ně uživatele služeb, tak i zadavatele 
a v neposlední řadě i poskytovatele, 
jehož činnost je podporována.

Podporování dialogu a spolupráce 
mezi obyvateli, zvyšování pocitu pří-
slušnosti ke komunitě a umožňování 
objevování nových lidských a materi-
álních zdrojů.

V roce 2015 byl odbor sociálních 
věcí magistrátu města Jihlavy pově-
řen, aby připravil návrh druhého 
Komunitního plánu sociálních služeb 
města Jihlavy.

Referenti odboru sociálních věcí 
Magistrátu města Jihlavy v rám-
ci své činnosti vytvořili dotazníky 
pro cílové skupiny. Úkolem dotaz-
níků bylo odhalit zkušenosti se služ-
bami, potřeby a problémy uživatelů 
různých sociálních služeb v Jihlavě, 
jejich spokojenost se stávajícími služ-
bami, poptávku po jiných službách,
které ve městě chybí, nebo náměty na 
zkvalitnění života jednotlivých sku-
pin uživatelů ve městě (např. seniorů, 
zdravotně postižených občanů atd.).

Dotazníky byly prostřednictvím 
zadavatele a poskytovatelů distribuo-
vány občanům města Jihlavy, převáž-
ně uživatelům sociálních služeb. 

V rámci projektu komunitního plá-

nování sociálních služeb byly vytvoře-
ny tři cílové skupiny: Senioři, osoby 
se zdravotním postižením; Rodina, 
děti, mládež; Osoby bez zaměstná-
ní, osoby sociálně vyloučené nebo 
sociálním vyloučením ohrožené a 
osoby závislé a ohrožené závislost-
mi.

Na základě získaných informací a 
analýzy sociálních služeb byl zpraco-
ván přehled potřeb uživatelů sociál-
ních služeb pro každou cílovou sku-
pinu zvlášť a byly stanoveny priority 
– hlavní záměry, které byly dále roz-
pracovány do níže uvedených kon-
krétních cílů.

„SENIOŘI, OSOBY SE 
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM“

Zvýšení kapacity míst v domo-
vě pro seniory, vznik Domova se 
zvláštním režimem, rozšíření kapa-
city chráněného bydlení, rozšíření 
kapacity dostupného bydlení, roz-
šíření odlehčovacích služeb, rozší-
ření služeb osobní asistence, roz-
šíření úkonů pečovatelské služby, 
rozšíření kapacity centra denních 
služeb, rozšíření sociálně terapeutic-
kých dílen, podpora volnočasových 
aktivit seniorů a osob se zdravotním 
postižením.

„RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ“
Rozšíření kapacity azylového 

domu pro matky s dětmi, vznik 
rané péče, rozšíření služeb centra 
pro poradenské, výchovné, vzdělá-
vací a aktivizační činnosti – primár-
ní prevence, vznik pobytového zaří-
zení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc, rozšíření kapacity dostupné-
ho bydlení, rozšíření sociálně aktivi-
začních služeb pro rodiny s dětmi.

„OSOBY BEZ ZAMĚST-
NÁNÍ, OSOBY SOCIÁLNĚ 

VYLOUČENÉ NEBO 
SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM 

OHROŽENÉ A OSOBY 
ZÁVISLÉ A OHROŽENÉ 

ZÁVISLOSTMI“
Vznik noclehárny, vznik krizové 

pomoci, rozšíření kapacity azylových 
domů, rozšíření terénních programů, 
rozšíření služeb kontaktního centra, 

rozšíření služeb nízkoprahového den-
ního centra, rozšíření služeb následné 
péče, rozšíření kapacity dostupného 
bydlení, rozšíření služeb centra pro 
poradenské, výchovné, vzdělávací a 
aktivizační činnosti, rozšíření služeb 
základního a odborného sociálního 
poradenství.

Na základě uvedených cílů přijalo 
město taková opatření, která pove-
dou k jejich dosažení a ke spokoje-
nosti občanů.

Proces tvorby Komunitního plánu 
sociálních služeb statutárního města 
Jihlavy probíhal ve čtyřech etapách. 
V první etapě byly distribuovány 
dotazníky veřejnosti a poskytovate-
lům sociálních služeb, jejich sběr a 
následné zpracování získaných úda-
jů.  Během druhé etapy byl vypra-
cován návrh nového komunitního 
plánu sociálních služeb. Zároveň 
probíhaly schůzky se zástupci 
poskytovatelů sociálních služeb, čle-
ny Komise pro neziskovou a sociál-
ní oblast, členy Rady města Jihlavy i 
veřejností, na kterých mohli zástupci 
jednotlivých skupin  vyjadřovat své 
připomínky, které byly do návrhu 
zapracovány. Třetí etapa zahrnovala 
schválení komunitního plánu sociál-
ních služeb Zastupitelstvem města 
Jihlavy a náplní čtvrté je seznáme-
ní občanů města s Komunitním plá-
nem sociálních služeb statutárního 
města Jihlavy.

Komunitní plánování není ukon-
čený proces, protože tak, jak se vyví-
jí naše společnost, vyvíjí a mění se 
potřeba jednotlivých služeb. Pokud 
chceme, aby se nám v našem měs-
tě dobře a kvalitně žilo, musíme tyto 
změny průběžně sledovat, reagovat 
na ně a přijímat v souladu s fi nanční-
mi možnostmi města taková opatře-
ní, která by vedla ke správnému fun-
gování služeb. 

Již nyní mohou občané a organizace 
zasílat připomínky a náměty k případ-
ným  změnám komunitního plánu na 
odbor sociálních věcí. Každým rokem 
k 30. 6. probíhá aktualizace  komunit-
ního plánu a pokud je potřeba, může 
se aktualizace provést kdykoliv.

Josef Kodet,
předseda komise pro neziskovou 

a sociální oblast

Představujeme občanům Komunitní 
plán sociálních služeb města Jihlavy

V JIHLAVSKÉ zoo mohou návštěvníci pozorovat včely v novém Údolí včel.
 Foto: Zoo Jihlava

Údolí včel v zoo
Při příležitosti Mezinárodního dne 

včelařství byla v Zoo Jihlava otevře-
na nová návštěvnická část nazvaná 
Údolí včel.

V doprovodném programu byla 
dílna pro děti s tvořením ze včelí-
ho vosku, včelí tanečky, ukázky vče-
lařského náčiní, nebo ochutnávka 
medu. 

„Otevřením včelařské expozice se mi 
trochu splnil sen,“ řekla ředitelka zoo 
Eliška Kubíková. „Každé malé dítě 
ví, jak vypadá včela i jak vypadá úl, 

ale co se děje uvnitř úlu a jak celé včel-
stvo vůbec funguje, na to již většina lidí 
nedokáže odpovědět. My bychom rádi 
novou expozicí návštěvníkům pomohli 
toto tajemství poodhalit, třeba i tím, že 
budou moci nahlédnout dovnitř pro-
skleného úlu, nebo pozorovat letící vče-
ly z bezprostřední blízkosti.“  

Otevření nové expozice byli pří-
tomni i zástupci vedení města Jihla-
vy a klub jihlavských zastupitelek.

 -tz-
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Aby MHD v Jihlavě byla moder-
ní službou, musí dopravní podnik 
připravit novinky a investovat. To 
si myslí ředitel DP Jihlava Josef 
Vilím.

  Lubomír Maštera

Jedním z důležitých parametrů 
MHD jsou bezesporu kvalitní bez-
bariérová vozidla, kterými jsou 
cestující přepravováni. Jak je v 
tomto pohledu na tom Jihlava?

I když v současné době máme vo-
zový park trolejbusů i autobusů po-
měrně „mladý“, v průměru je stá-
ří vozidel něco více jak šest let, již 
v této chvíli se musíme vážně zabý-
vat obnovou v dalších létech, počí-
naje rokem 2018. 

Bylo by velkou chybou nevyužít 
možností, které nám nabízí někte-
ré dotační programy v plánovacím 
období 2014 – 2020. Pokud jde o 
vozidla, je zejména podporován ze 
strany MMR nákup nízkoemisních 
a bezemisních vozidel. Do těchto ka-
tegorií patří autobusy s pohonem na 
stlačený zemní plyn a trolejbusy.

Po Jihlavě jezdí ještě autobusy se 
schody?

V současné době máme ve stavu 
ještě autobusy s dieselovými moto-
ry normy Euro 3, a dokonce autobu-
sy, které nejsou bezbariérové (mají 
schody). 

Z toho důvodu připravujeme stu-
dii proveditelnosti čerpání evrop-
ských dotací na nákup pěti autobusů 
s pohonem na CNG (stlačený zemní 
plyn) a tří trolejbusů. 

Studii – projekt nám vypracová-
vá Regionální rozvojová agentura 
Vysočiny, jeho registrace proběhne 

v nejbližších dnech. Pokud tento náš 
projekt uspěje v celostátní soutěži, 
vozidla zakoupíme do konce roku 
2017. 

Jaké jsou současné ceny?
Cena jednoho trolejbusu se dle 

průzkumu trhu pohybuje cca do 10 
mil. Kč bez DPH a cena autobusu 
s pohonem na CNG cca šest mil. Kč 
bez DPH. Výše dotace z fondu EU 
činí 85 % uznatelných nákladů.

Tímto projektem zahájíme obnovu 
vozového parku vozidel, další naše 
aktivity budou pokračovat podáním 
projektu na obnovu celkem devíti 
autobusů a devíti trolejbusů z IPRÚ 
(integrovaný plán rozvoje území). 
Nákup autobusů plánujeme reali-
zovat v letech 2018 a 2019, nákup 
trolejbusů potom v letech 2020 až 
2022.

Kvalita poskytované služby 
MHD není ale jenom záležitost 
vozidel. Jedním z dalších parame-
trů je úroveň informačních systé-
mů pro cestující…  

Cestujícího stojícího na zastávce 
zcela jistě bude zajímat, za jak dlou-
ho přijede vozidlo na lince, kterou 
hodlá použít. Za tím účelem slou-
ží informační panely na zastávkách. 
Jsou to v podstatě velké zobrazova-
cí jednotky, na kterých jsou uvádě-
ny skutečné časy příjezdu vozidla 

linky, případně informace v přípa-
dech, kdy z důvodu mimořádností 
v MHD např. nehod, neprůjezdnos-
ti vozovek apod. vozidlo jízdu vy-
nechá, nebo bude nahrazeno jiným 
způsobem. Vzhledem k ceně těchto 
zařízení plánujeme v Jihlavě rozmís-
tit 12 kusů informačních panelů, a 
to zejména na těch zastávkách, kde 
dochází k velké kumulaci cestujících 
jako jsou například zastávky na Ma-
sarykově náměstí dále v přestupních 
uzlech na nádražích apod. Realizaci 
plánujeme již v roce 2017, předpo-
kládaná cena je cca 3 mil. Kč.

Jak to bude s placením jízdného?
V horizontu do roku 2020 bude 

také nutné obnovit systém placení 
jízdného – odbavovací systém ces-
tujících. Stávající systém, jehož reali-
zace byla zahájena v roce 2010, v té 
době patřil k nejmodernějším v rám-
ci ČR, již morálně, ale i fyzicky za-
staral. Bude nutné, aby nový systém 
uměl např. zaplatit jízdné ve vozidle 
běžnou bankovní kartou, pomocí 
internetového připojení zakoupit 
k Jihlavské kartě časový kupón nebo 
dobít peněženku a vzhledem k vel-
mi rychlému vývoji i případné dal-
ší funkce, které cestujícím usnadní 
nebo zpříjemní cestování MHD.

Aktuálně jednou z velmi sledo-
vaných akcí je dostavba trolejo-
vého vedení na prodloužení ulice 
Vrchlického…  

Celou oblast Horního Kosova a 
sídliště S. K. Neumanna je nutné, 
pokud jde o vedení a kapacity au-
tobusových a trolejbusových linek, 
aktualizovat dle výsledků dopravní-
ho průzkumu, který na území města 
Jihlavy prováděla specializovaná ne-

závislá fi rma. 
Tato aktualizace předpokládá zru-

šení linek B a BI a zavedení nových 
linek B a D. 

Trolejbusová linka B je plánovaná 
z Hlavního nádraží ČD ulicemi Hav-
líčkova, Okružní, Brněnská, Masary-
kovo náměstí, Tolstého, Vrchlické-
ho, konečná točka u žel. přejezdu na 
ulici Jiráskova. Linka bude mít dvě 
konečné a již nebude mít „okružní“ 
charakter. 

A linka D?
Abychom také zajistili dopravní 

obslužnost na ulici Žižkova, Seifer-
tova, bude nová linka D vedena opět 
z Hlavního nádraží ČD ulicí Hav-
líčkova dále Tolstého, Dvořákova, 
Žižkova, U Cvičiště až na konečnou 
u Domu zdraví. Linka bude mít dvě 
konečné (nebude mít okružní cha-
rakter). Obě nové linky jsou pláno-
vány s intervalem 12 minut, přestup 
mezi linkami A a B bude stejně jako 
dosud na zastávce Masarykovo nám. 
dolní.

Trolejové vedení bude stát ko-
lik?

Předpokládané náklady dostav-
by trolejového vedení jsou 18 mil. 
Kč bez DPH. O úhradu 85 % z této 
částky budeme usilovat z Operační-
ho programu doprava – výstavba in-
frastruktury drážní dopravy.

Veškerá výše uvedená opatření jsou 
na podporu udržitelného růstu ve-
řejné dopravy. Naším cílem je každo-
roční růst počtu přepravených cestu-
jících, alespoň v rozsahu, jak se nám 
v posledních několika létech daří.

Děkujeme našim cestujícím za do-
savadní přízeň a těšíme se na ještě 
větší využívání MHD v Jihlavě.

Jihlavu čeká obnova vozů MHD
Josef 
Vilím, 
ředitel 
DP jihlava

Prevence kriminality: 
Při dodržování zásad bezpečné jíz-

dy na jízdním kole se výrazně snižu-
je nebezpečí úrazů, které hrozí nejen 
cyklistům, ale i ostatním účastníkům 
silničního provozu. Proto by cyklisté 
měli dodržovat základní pravidla.

 Jezděte co nejblíže u pravého 
okraje silnice a sledujte pozorně pro-
voz okolo sebe, abyste mohli včas 
zpomalit, nebo zastavit před mož-
ným nebezpečím. 

Nikdy nejezděte dva vedle sebe, 
ani dva na jednom kole. Nevozte 
předměty, které by mohly vás nebo 
další osoby zranit. 

Nepoužívejte kolo k přepravě nad-
měrných, neforemných a těžkých 
nákladů. 

Své úmysly dávejte najevo včas a 
takovým způsobem, aby je ostatní 
řidiči i chodci správně pochopili. 

Při každé změně směru jízdy dejte 
včas a zřetelně znamení paží. Před 
vybočením doleva se nezapomeňte 
ohlédnout.

 Na přechodu pro chodce, ze-
jména když odbočujete vpravo nebo 
vlevo, dejte přednost přecházejícím 

chodcům. 
Tam, kde je hustý provoz, veďte 

jízdní kolo raději opatrně po chod-
níku. Respektujte pokyny policistů, 
světelné signály a dopravní značky. 
Buďte ohleduplní k ostatním účast-
níkům silničního provozu. 

Nezdržujte provoz zbytečně poma-
lou jízdou a nepřekážejte ostatním 
řidičům. Při jízdě si vždy chraňte 
hlavu cyklistickou přilbou. 

 Za snížené viditelnosti nezapo-
meňte včas rozsvítit světlo. Oblékej-
te si barevné, refl exní a světloodrá-
žející oblečení. Pro jízdu na kole se 
rozhodujte vždy s ohledem na svůj 
aktuální zdravotní stav. 

Přihlédněte také k hustotě provo-
zu a momentálním podmínkám na 
silnici. 

Před každou jízdou na kole (i bě-
hem jízdy) platí zákaz požívání alko-
holických nápojů stejně tak jako při 
řízení motorových vozidel. 

Pravidelně ošetřujte své jízdní kolo 
a dbejte zejména na to, aby bylo 
řádně vybaveno a mělo v pořádku 
všechny součásti, které umožňují 
bezpečnou jízdu. 

Refl exní doplňky v každém případě 
zvyšují bezpečnost cyklistů na silni-

cích. Chovejte se vždy tak, jak byste 
chtěli, aby se ostatní chovali k vám. 

Proč je nutné používat při 
jízdě cyklistickou přilbu? 

Jednou ze základních příčin zraně-
ní či úmrtí cyklistů je právě poranění 
hlavy. 

Cyklistická přilba zabrání 85 % 
úrazů hlavy a 88 % úrazů mozku. 

Při střetu vozidla s cyklistou do-
chází nejčastěji k úrazu hlavy nára-
zem o vozovku, kapotu vozidla nebo 
jinou překážku - strom, obrubník, 
patník… 

V závislosti na síle úderu může po-
ranění hlavy vyústit v dlouhodobé 
poruchy soustředění, bolesti hlavy a 
problémy s rovnováhou, případně ve 
vážné poškození mozku či úmrtí. 

Od začátku letošního roku do 31. 
května policisté řešili na silnicích 
Kraje Vysočina celkem 40 doprav-
ních nehod s účastí cyklistů. 

Při těchto nehodách se 4 cyklisté 
těžce zranili a 35 dalších utrpělo leh-
ké zranění. Bez zranění vyvázl z ne-
hody pouze 1 cyklista.  

Cyklisté letos zavinili celkem 21 
dopravních nehod. Ve 3 případech 

policisté zjistili, že cyklista, který ha-
varoval, je v podnapilém stavu.

Podle zákona je cyklista, který je 
mladší osmnácti let, povinen použít 
za jízdy ochrannou přilbu. 

Přilba je to jediné, co v případě pádu 
na komunikaci nebo při střetu s jiným 
vozidlem chrání cyklistovu hlavu a 
v mnoha případech již přilba zachrá-
nila svému uživateli život. Je vhodné 
používat přilbu i tehdy, pokud je cyk-
listovi více jak osmnáct let. 

Riziko dopravní nehody lze také 
snížit správným vybavením a dobrým 
technickým stavem jízdního kola. 

Cyklisté si musí uvědomit, že je 
musí být v silničním provozu dobře 
vidět. 

Policisté proto v rámci výkonu služ-
by kontrolují povinnou výbavu jízd-
ních kol. Funkční brzdy na jízdním 
kole musí být samozřejmostí. 

Policisté se často setkávají s jízdními 
koly, která nejsou vybavena odrazka-
mi, a v případě snížené viditelnosti 
ani předepsaným osvětlením. Tito 
cyklisté zbytečně hazardují se svým 
zdravím. 

KŘ policie kraje Vysočina
Oddělení tisku a prevence

pprap. David Linhart

Cyklistům hrozí nejčastěji poranění hlavy
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ZOOLOGICKÁ 
ZAHRADA JIHLAVA
Hit léta – tropický pavilon

Na dovolenou nemusíte jezdit do dalekých krajů. V 
Zoo Jihlava jsou tropy na dosah ruky! Otevřeli jsme pro 
Vás nový pavilon. Vysutá lávka umožňuje pohled na řeku 
a její tůně, kde žijí krokodýli a želvy. Ve větvích stromů 
můžete objevit opičky – lvíčky zlaté. Další desítky dru-
hů ještěrek a plazů žijí v rozmanitě pojatých teráriích. 
Nepřehlédnutelný je vrak letadla, ve kterém se zabydleli 
bazilišci zelení. Ovzduší příjemně osvěžuje vodopád.   

To ale není jediná novinka roku 2016! V lese ve spod-
ní části zoo se zabydluje dvojice vlků iberských. Je to po-
prvé, kdy představujeme tyto vzácné šelmy. Pozorovat 
je můžete také z vyhlídky, která je koncipována jako důl, 
ve kterém nechybějí ani důlní vozíky.

Na své cestě po zoo potkáte i řadu mláďat! Za všech-
ny můžeme jmenovat lemury kata či koťata karakalů, 
mladé antilopy či vydry. O zážitky tu není nouze!

K vidění je zde totiž celkem více jak 200 druhů exo-
tických zvířat, včetně řady druhů v přírodě ohrožených 
vyhubením.

Kdy do zoo?
Kdykoliv! Máme otevřeno každý den po celý rok!

 Kontakt 
Zoologická zahrada Jihlava, 
příspěvková organizace
Březinovy sady 5642/10
586 01 Jihlava 1
Tel.: 567 573 730
e-mail:jizoo@zoojihlava.cz
www.zoojihlava.cz J07-ZOOd 

Zábava pro celou rodinu

O

2

www cz

Chystáte se v létě s dětmi na dovo-
lenou? Základem je plánovat a do-
držovat jednoduchá pravidla, zvláš-
tě pokud vyrážíte na cesty s kojenci 
a batolaty.

Kdo si hraje, nezlobí
Nezapomínejte na to, že o dovolené 
byste měli zajistit zábavu pro děti. 
Někdy je to obtížné, ale není nic hor-
šího, než nudící se a kňourající dítě. 
Zabalte mu proto oblíbené hračky, 
DVD přehrávač, knížky a hry. S oblíbe-
nou hračkou i cesta uběhne rychleji. 

Jídelníček o dovolené
Zdravá a vyvážená strava má být sa-

mozřejmostí také o dovolené. Správný 
jídelníček má obsahovat dostatek obi-
lovin (zejména v podobě kaší), masa, 
ovoce, zeleniny a také mléka. Speciál-
ní batolecí mléka obohacené o LCP 
mastné kyseliny a prebiotika GOS a 
FOS nejen dodají vašemu dítku všech-
ny potřebné živiny, ale také podporují 
zdravou střevní mikrofl óru, která je 
základem pro silnou imunitu. Na co si 
dát pozor při stravování o dovolené?

Koupání
Koupejte se s dětmi jen v kvalitní 

vodě, pozor na rybníky se sinicemi, 
chlorované bazény apod., které škodí 
citlivé dětské pokožce. Abyste předešli 
úrazům, nenechávejte dítě nikdy u vo-
dy samotné a do moře vstupujte jen ve 
speciální obuvi.

Péče o pokožku
Dětská kůže je citlivější než pokožka 

dospělých. Do 3 let děti nevystavuj-
te přímému slunci a neopalujte je, při 
pobytu u vody je mažte vhodným opa-
lovacím přípravkem. Chcete vědět víc 
o tom, jak se správně starat o dětskou 
pokožku v létě?

Plánování trasy
Trasu si naplánujte předem, abyste 

se vyvarovali neočekávaných situací. 
Máte-li navigaci, zkontrolujte si, jest-
li funguje. Připravte si mapu i popis 
cesty, bude vše snazší. Vždy buďte při-
praveni na všechny možné eventuality, 
například zpoždění, nehodu na dálnici 
a podobně.

Kdy cestovat
Cestujete-li v letních měsících s ma-

lým dítětem, pak je vhodnější zvolit 
cestování přes noc, kdy je chladněji a 
dítě obvykle spí. Cestujete přes den? 
Pak často zastavujte a dělejte přestáv-
ky. Určitě nedoporučujeme během 
cesty autem větrat, dítě by mohlo na-
stydnout.

Pozor na klimatizaci
Teplotu seřiďte tak, aby byla maxi-

málně 4 až 5 stupňů Celsia pod ven-
kovní teplotou. Chladný vzduch by 
nikdy neměl foukat na dítě, a to ani v 
případě, že sedí na zadním sedadle. 
 -lm-

Pravidla pro dovolenou s dětmi



 STRANA 16 Tipy na prázdniny... NJR - ČERVENEC 2016

 

 

 

MINIGAL s.r.o. (  25299671 ), provozovna D V RA  árská 22, dírec nad Doubravou, PS  582 63, I P 1001966414 

 
 
 
 

                   ve DÍRCI NAD DOUBRAVOU, ÁRSKÁ 22 
 

        MINIPIVOVAR 
   PENZION, RESTAURACE 
JÍZDA NA KONI, KO  
           FIREMNÍ AKCE 
      DÁRKOVÉ POUKAZY 

 

 

 

 

 

 

www.dzekuvranc.cz      
dzekuvranc@dzekuvranc.cz 

Restaurace a penzion tel.: 561 110 747 

Stáje tel.: 606 806 820 

ZVÝHODNENÉ
LETNÍ POBYTOVÉ BALÍ KY
kveten 2016 - ríjen 2016
Pobytový balíček nabízí zvýhodněnou cenu ubytování v chatách nebo hotelových 
pokojích, spolu se snídaní a večeří, které jsou podávany formou švédských stolů. 
Naše balíčky jsou fl exibilní, můžete u nás zůstat tolik nocí, kolik si přejete.

Hotelový komplex je postaven na kopci nad obcí 
Svratka v srdci Vysočiny, která je jednou z ekologicky 
nejčistějších oblastí České republiky. Prostředí, ve 
kterém se hotel nachází, nabízí ideální podmínky 
k aktivnímu odpočinku a relaxaci.

Celý areál je zasazen přímo do přírody a obklopen 
vzrostlými lesy s cyklostezkami a značenými trasami 
pro zdatné turisty i klidné procházky.
Vedle hotelu se nachází golfové hřiště, kde mohou 
hosté hotelu využít slevu 20%.

V ceně balíčku je také zahrnutý volný vstup na tyto sportovní aktivity:
hotelový bazén ▶ 1 hod. sauny ▶ 1 hod. vnitřního minigolfu ▶ fi tness ▶ stolní 
tenis ▶ multifunkční sportoviště (basketbal, tenis, badminton, volejbal, fotbal, 
házená) ▶ petang ▶ elektronické šipky ▶ horská kola ▶ venkovní fi tness hřiště

od 555,- K
cena balíčku za osobu a den

Kontakt: Hotel Svratka, Na Vyhlídce 41, 592 02 Svratka, tel.: 566 662 611, info@hotel-svratka.cz 
www.hotel-svratka.cz
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Týmy mladých basketbalistů a 
volejbalistek na radnici přijali pri-
mátor Jihlavy Rudolf Chloupek 
a náměstek pro oblast sportu Milan 
Kolář. 

Hráčům BK Jihlava blahopřá-
li za vítězství v OP JM, zároveň jim 
pogratulovali k 3. místu na MČR. 

Zástupci radnice poblahopřáli i 
kadetkám Krajského centra talen-
tované mládeže Volejbal Vysoči-
na k postupu do I. volejbalové ligy 
juniorek a tomu předcházejícímu 
vítězství v soutěži juniorek v kraj-
ském přeboru Kraje Vysočina. -tz-

Primátor přijal jihlavské
mladé sportovní talenty

SPORTOVNÍ talenty – basketbalisty, volejbalistky – přijalo vedení města na rad-
nici a poblahopřálo jim k dosaženým výsledkům. Foto: archiv: MMJ

KAMPAŇ. Světový den bez tabáku se zaměřuje na prevenci nemocí souvisejících 
s kouřením. Zdravé město Jihlava organizujeme tzv. Cestu za čistým vzduchem. 
Možnost vystoupat na věž sv. Jakuba a Bránu Matky Boží letos využilo 425 osob, 
v dopoledních hodinách více než 150 žáků a studentů ZŠ, SŠ a VŠPJ. V objektu 
Brány Matky Boží probíhaly kvízy, testování zanesení plic CO a další zdravotnická 
vyšetření.  Foto: archiv MMJ

Kampaň mířená proti kouření
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Široká shoda stran pro kamenný hospic
V Jihlavě se objevila možnost 

využít budovu bývalého areálu 
SML Pod Rozhlednou 8 jako ka-
menný hospic. Podporujete tuto 
myšlenku a souhlasíte i s jeho 
umístěním?

TOP 09
Hospic je z defi nice lůžkové zaří-

zení poskytující hospicovou palia-
tivní péči. Tato péče je zaměřená na 
úlevu od bolesti, zajištění základních 
potřeb a  v neposlední řadě styk s ro-
dinou u nevyléčitelně nemocných 
pacientů. Tedy zajišťuje důstojný od-
chod z tohoto světa. 

Naše společnost smrt vyřadila na 
okraj (někdy až za okraj)  svého zá-
jmu. Byl a je stále pěstován kult mla-
dých, zdravých a šťastných lidí. Ale 
tento obraz není ten pravý. 

Populace neustále stárne, a s tím se 
zvyšuje množství lidí, kteří vyžadují 
péči zdravotní, ale hlavně i sociál-
ní tam, kde zdravotní péče již není 
úspěšná. 

Dnešní a velmi pravděpodobně i 
budoucí zdravotnická zařízení přes 
veškerou snahu personálu nejsou a 
nebudou schopni myšlenku paliativ-
ní péče beze zbytku naplnit tak, jak ji 
může naplnit hospicová péče. 

Primární úkol zdravotnické péče 
je jiný. Úroveň jakéhokoliv spole-
čenství (státu, kraje, města) se po-
zná podle toho, jak se dovede po-
starat o ty nejslabší, o všechny své 
bezbranné členy. Na prvním místě 
je potřeba podporovat terénní hos-
picové služby. 

Ne vždy to ale jde, dnešní tlak na 

rodinu, zejména ekonomický, neu-
možňuje mnohdy ambulantní řeše-
ní. Proto myšlenka kamenného hos-
pice má svůj velký smysl a hluboký 
sociální přesah. Rozšiřuje spektrum 
sociálních služeb v oblasti Jihlavy. 

V případě Lesnova se jedná o kli-
dovou zónu s poměrně dobrou do-
stupností. Proto se mi jeví tato vol-
ba jako volba smysluplná zasluhující 
podporu jihlavské politické repre-
zentace bez ohledu na stranickou 
příslušnost. Tento hospic se může 
stát možností pro obyvatele Jihlavy, 
kteří to budou potřebovat, k důstoj-
nému dožití dnů svého života. 

Roman Peschout,
zastupitel města

ANO
Myšlenka vybudování kamenného 

hospice v Jihlavě je našemu hnutí 
blízká, ačkoliv není předmětem na-
šeho volebního programu. Tím je 
péče o seniory a tento počin vnímá-
me jako jeho součást.  Pokud se dnes 
navíc naskytla možnost využít jednu 
z opuštěných budov, která je v ma-
jetku města k zřízení hospice,  vní-
máme to jako velice dobrou příleži-
tost k realizaci.  Tento celý projekt 
je dnes ještě v plenkách, ale i tak má 
naši plnou podporu.

Jana Mayerova, 
zastupitelka města

KSČM
Péče o těžce nemocné a nevyléči-

telné naše spoluobčany si zaslouží 
mimořádnou pozornost.

Nejlepší řešení je jistě  dožití doma 
v láskyplném prostředí rodiny. Vyža-
duje to však stálou celodenní péči, 
která  často u pracujících členů ro-
diny není možná. Pomoc pak po-
skytuje  nemocniční paliativní péče,  
charitativní organizace i třeba odleh-
čovací služba v ulici Žižkova 106 v 
Jihlavě. 

V kraji Vysočina však dosud chy-
bí kamenný hospic, který by péči o 
nevyléčitelně nemocné zajišťoval. 
Vítám a podporuji proto možnost 
zřízení hospicu v Jihlavě, Lesnově  v 
ulici Pod Rozhlednou v budově bý-
valého areálu Správy městských lesů. 

Budova je beze sporu v krásném 
prostředí. Pro klienty často již ne-
chodící bude však rozhodující péče 
a kvalita pečovatelského personálu. 
Práce zde bude jistě velmi fyzicky 
a zejména psychicky náročná. Měla 
by proto být lépe fi nančně oceňo-
vaná než je tomu u sociálních slu-
žeb dosud.

Pavel Šlechtický,
zastupitel města   

 
KDU-ČSL

Ráda bych se vyjádřila k věci vy-
budovat kamenný hospic v bývalém 
areálu SMJ - Pod Rozhlednou 8.

Dle mého názoru jde o ideální mís-
to. Je v klidné, okrajové části Jihlavy, 
kam je i dostupnost MHD. Dopravu 
lze využít k případným návštěvám 
klientů hospicu.

Sama jsem milovníkem přírody a 
určitě bych na konci svého života 
slyšela ráda z otevřených oken hlasy 
ptáků... Rozhodně raději než hluk z 

aut a jiné hlasy městského života.
Budu velmi ráda, když vznikne za-

řízení kamenného hospicu na tomto 
místě.

Alena Hutařová,
zastupitelka města

Forum Jihlava
Kdysi výletní restaurace a ozdra-

vovna TIVOLI, kam za první re-
publiky mířili jihlavští na nedělní vy-
cházky a na výlety, pro kterou dnes 
město Jihlava nemá využití, si o po-
dobné zařízení přímo říká. 

Místo je to nádherné. Pokud jsme 
jeden ze dvou posledních krajů v 
České republice, který ještě takové 
zařízení nemá a pokud je tu skupina 
nadšených lidí, kteří o vznik takové-
ho zařízení usilují, pak už si snad ani 
nemůžeme víc přát. Já vzniku této 
služby fandím a věřím, že se to po-
daří. 

Milan Kolář,
náměstek primátora

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  vychá-
zíme jako měsíčník, tedy otázky 
posílejte nejlépe první týden v 
měsíci.
 Redakce NJR

V Jihlavě se o druhém červnovém 
víkendu uskutečnil závod prestižní-
ho seriálu dřevorubeckých sportů 
Eurojack. Kromě atraktivní podíva-
né přinesl dvoudenní závod i úspě-
chy českých barev - sobotní kvalifi ka-
ci vyhrál český závodník David Síla, 
který pak v nedělním fi nále obsadil 
druhé místo za rakouským šampio-
nem Arminem Kuglerem, třetí mís-
to obsadil německý závodník Danny 
Mahr.

Počínání dřevorubců přálo skvě-
lé počasí a zájem nejen jihlavských 
diváků, kterých za víkend do areálu 
letního kina přišlo asi osm tisíc. Na-
pínavé klání už tradičně doplňuje a 
další zájem návštěvníků přitahuje 
festivalu minipivovarů Jihlavské piv-
ní pábení a sobotní večerní rockový 
koncert.

Sobotní kvalifi kace se zúčastnilo 30 
závodníků z šesti zemí, z toho čtyři 
závodníci byli z České republiky, do 
boje se zapojily i tři ženy, tři závod-
níci byli juniorského věku do 18 let. 
Bojovalo se o 14 postupových míst 
do nedělního fi nále, čtyři momen-
tálně nejlepší závodníci seriálu Euro-
jack 2016 byli do fi nále nominováni 
automaticky. Kvalifi kaci vyhrál Čech 
David Síla, domácímu Radku Šeré-
mu z Jihlavy - Pávova utekla účast ve 
fi nále o jediné místo. 

Po sobotní kvalifi kaci se navíc ode-
hrál ještě samostatný závod v řezání 
super silnými pilami Powersaw a ná-
sledovalo lezení po kmeni do výšky 
10 metrů. Do lezení se pustilo hned 
šest závodnic z Čech, Rakouska, 
Švýcarska a Německa, druhý závod 
v lezení byl pro muže.

V neděli odpoledne byl „amfík“ 
připravený na velkolepé fi nále, ve 
kterém se publikum mohlo těšit 
na boj v šesti dřevorubeckých disci-
plínách za účasti 18 sportovců. Ode-
hrál se vydařený napínavý závod, 
ve kterém se především zkušenější 
závodníci postarali o parádní podí-
vanou. Do poslední chvíle nebylo 
jasné, kdo závod vyhraje, úřadující 
mistr Evropy Armin Kugler z Ra-
kouska si počínal skvěle, ale domácí 
David Síla ani německý reprezentant 
Danny Mahr mu prvenství rozhodně 
nedali zadarmo.

Ještě před vyhlášením vítězů se 
skvělému publiku předvedli čtyři 
nejlepší závodníci ze sobotního sa-
mostatného závodu pil Powersaw. 
Vítězem tohoto samostatného závo-
du se stal Cyril Pabst, který půlmet-
rový špalek svým výkonným strojem 
nakrájel na tři „koláčky“ za pouhých 
7,78 vteřin. 

Poslední disciplína s „ukřičenými“ 
pilami byla zároveň vůbec posled-

ním vystoupením na jihlavském Eu-
rojacku pro závodníka ze Švédska 
Reece Manu Tawharu, který se ze 
severské země stěhuje zpět do svého 
rodiště na Nový Zéland. Sympatický 
a u jihlavského publika už známý a 
oblíbený showman dostal od pořa-
datelů na památku broušený skleně-
ný půllitr. 

Organizačně skvěle připravený zá-
vod seriálu Eurojack se konal v Jih-
lavě v areálu Malý Heulos už popá-
té, nyní se přemístí do německého 
Schutt ertalu, kde na konci července 
proběhne evropský fi nálový závod. 

Příští závod Eurojack se do Jihlavy 
plánuje na 10. a 11. června 2017.

 -tz-

Dřevorubci přilákali tisíce diváků

V DESETIMETROVÉ výšce přeříznout kmen je pro trénované borce záležitostí 
vteřin. Foto: Lubomír Maštera



CPL borovice
bílá struktur

CPL borovice
šedá struktur

CPL borovice 
kouřová struktur

Sapdecor
Borovice písková

www.sapeli.cz SAPELI, věřím českým dveřím

PŘIJĎTE SI VYBRAT
SVOJE NOVÉ DVEŘE
DO SAPELI CENTRA 
JIHLAVA,
PÁVOVSKÁ 15A

OTEVŘENO 6 DNÍ V TÝDNU
email: j.homolac@hosap.cz 
mobil: 728 240 652

při zakoupení kompletu
dveře + zárubeň

15%
SLEVA
NA NOVÉ
DEKORY

Pozn.: Jde pouze o ilustrativní obrázek.
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Ovládejte svůj 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
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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

Letos je tomu 590 let, kdy se budo-
va na východní straně Horního ryn-
ku stala radnicí. V jejích zdech se za 
tu dlouhou dobu odehrálo mnoho 
významných událostí, některé lze 
dokonce označit za dějinné a důležité 
v celonárodním i evropském měřítku. 

Radnice zažila třeba i návštěvu 
samotného českého krále a římského 
císaře Zikmunda Lucemburského, 
který se právě před radniční budo-
vou zúčastnil slavnostního vyhlášení 
Basilejských kompaktát, stejně jako 
hraje svoji roli v každodenním životě 
obyvatel města. 

Úloha tohoto domu se ve světle 
jednotlivých epoch měnila a vyvíje-
la, a tak se proměňovala i tvář budo-
vy samotné. 

A právě popis, zachycení vývoje té-
to budovy doslova od základu, přes 
její vývoj až po současnost zachycu-
je nová městem vydaná kniha s vše-
říkajícím názvem 590 let jihlavské 
radnice. 

V čele autorského kolektivu stál 
architekt Jaroslav Huňáček, zajíma-
vý obsah podporuje také množství 
fotografií, grafik, dokumentů, plá-
nů atp. -tz-

590 let jihlavské radnice

KNIHA s názvem 590 let jihlavské radnice zachycuje vývoj budovy od základu 
k dnešní podobě. Foto: archiv MMJ

Na start běžeckého závodu v německém Heidenheimu se postavili čtyři 
zástupci Jihlavy ve složení Vojta Kalina, Zdeněk Vašků, Pavel Hotař (všichni 
na 10 km trať) a Jakub Exner (půlmaraton). Start závodu byl před městskou 
radnicí a trasa závodu vedla centrem města a přilehlým parkem Brenz, který 
leží podél stejnojmenné řeky Brenz. 

Do závodu na 10 km se vydalo 1290 závodníků a skoro 300 závodníků 
na půlmaraton. Nejlepšího výkonu dosáhl Jakub Exner, který v posledních 
metrech zabojoval a doběhl v čase 1:17:00 celkově na 3. místě v půlmarato-
nu, a to znamenalo také 2. místo v kategorii. Na poloviční trati si nejlépe vedl 
Vojta Kalina, když protnul cílovou pásku v čase 37:27 a celkově 9. v pořadí. 
Tento výsledek mu vynesl stupně vítězů v kategorii Muži do 30 let, kde obsa-
dil 3. místo. Na dalších místech se umístil Pavel Hotař celkově 65. s časem 
42:54 a Zdeněk Vašků 160. s časem 47:34. 

Jihlavští běžci podali výborné výkony a neztratili se v tak početném startov-
ním poli s bezmála 1500 běžci na startu.  

Jana Nováková Hotařová,
radní města Jihlavy

Jihlavští běžci dovezli
z Heidenheimu medaile

JIHLAVŠTÍ běžci dobře reprezentovali na závodech v německém Heidenheimu - 
zleva Zdeněk Vašků, Jakub Exner, Vojtěch Kalina, Pavel Hotař. Foto: archiv MMJ
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Inzerce majetkového odboru - prodej domu
Statutární město Jihlava, Masa-

rykovo nám. 1, Jihlava zveřejňuje 
záměry 

výběrovým řízením formou dražby 
dne 10. 8. 2016 s uzávěrkou žádostí 
dne 

8. 8. 2016 (v 17.00 hod.)

 pronajmout nebytové prosto-
ry v domech:

• Matky Boží 31 v Jihlavě, 1. NP, 
12,27 m2, býv. prodej zmrzliny, ener-
getická náročnost dle PENB: D, 352 
kWh/(m2/rok), minimální nájemné 
po slevě 12.626 Kč/rok

• Komenského 36 v Jihlavě, 1. NP, 
19 m2, býv. tabák, energetická nároč-
nost dle PENB: F, 390 kWh/(m2.

rok), min. nájemné po slevě 30.000 
Kč/rok

• Husova 40 v Jihlavě, 1. NP, 55 
m2, býv. antikvariát, energetická 
náročnost dle PENB: F, 296 kWh/
(m2/rok), min. nájemné 61.270 Kč/
rok

• Masarykovo nám. 23 v Jihlavě, 
1. NP, 84 m2, býv. prodejna s dět-
ským a kojeneckým zbožím, ener-
getická náročnost dle PENB: D, 
156 kWh/(m2/rok), min. nájemné 
146.065 Kč/rok

statutární město Jihlava dále zve-
řejňuje záměry

výběrovým řízením formou dražby 
dne 21. 9. 2016 s uzávěrkou žádostí 
dne 

19. 9. 2016 (v 17.00 hod.)

 prodat volné bytové jednotky:
• č. 1615/1 v domě Komenské-

ho 21 v Jihlavě, 3+1, 2. NP, 86,50 m2, 
minimální kupní cena činí 951.800 Kč

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

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

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

• č. 922/4 v domě U Dvora 17 
v Jihlavě, 1+1, 2. NP, společné WC, 
energetická náročnost dle PENB: E, 
549 kWh/(m2/rok), minimální kup-
ní cena činí 561.800 Kč

• č. 230/1 v domě Pod Jánským 
kopečkem 8 v Jihlavě, 1+1, 1. NP, 
79,50 m2, energetická náročnost 
budovy dle PENB: G, 398 kWh/
(m2/rok), minimální kupní cena činí 
561.800 Kč

• č. 2355/4 v domě U Hlavního 
nádraží 11 v Jihlavě, 1+1, 2. NP, 
31,50 m2, společné WC na chodbě, 
energetická náročnost budovy dle 
PENB: F, 632 kWh/(m2/rok), mini-
mální kupní cena činí 591.800 Kč

 prodat nemovité věci v k.ú. 
Jihlava, obec Jihlava:

• pozemky p.č. 855 – zastavěná 
plocha a nádvoří, jehož součástí je 
objekt k bydlení č.p. 385 v Jihlavě, ul. 
Mlýnská or.č. 44, a p.č. 856 – zahra-
da, jde o dům se 4 volnými, nepro-
najatými byty, energetická náročnost 
budovy dle PENB: E, 323 kWh/
(m2/rok), minimální kupní cena činí 
2.656.670 Kč

• pozemky p.č. 119 – zastavě-
ná plocha a nádvoří, jehož sou-
částí je budova č.p. 82 v Jihlavě, 
ul. U Mincovny or.č. 6, a p.č. 120, 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je budova č.p. 83 v Jihlavě, 
ul. U Mincovny or.č. 8, býv. sídlo 
Okresní vojenské správy, energetická 
náročnost dle PENB: F, 256 kWh/
(m2/rok), minimální kupní cena činí 
9.010.890 Kč

 prodat:
• ideální podíly pozemků v k.ú. 

Batouchovice, obec Bochovice, 
okres Třebíč:

podíl ve výši jedné ideální čtvrtiny 
pozemku p.č. 17/74 – orná půda o cel-
kové výměře 5.003 m2; 

podíl ve výši jedné ideální šestatři-
cetiny pozemku p.č. 17/23 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace o celkové 
výměře 1.915 m2;

• ideální podíly pozemků v k.ú. 
Přeckov, obec Přeckov, okres Třebíč:

podíl ve výši jedné ideální čtvrti-
ny pozemku p.č. 919/1 – trvalý travní 
porost o celkové výměře 4.776 m2; 

podíl ve výši jedné ideální čtvrti-
ny pozemku p.č. 919/4 – trvalý travní 
porost o celkové výměře 814 m2.

Minimální kupní cena za nemovi-
tosti (spoluvlastnické podíly) nabíze-
né v k.ú. Batouchovice činí 19.559 Kč. 
Minimální kupní cena za nemovitos-
ti (spoluvlastnické podíly) nabízené 
v k.ú. Přeckov činí 20.963 Kč. 

Bližší informace lze získat na 
www.jihlava.cz, na tel. 567 167 281 

(pronájem nebytových prostorů), 
tel. 567 167 278 (prodej budov a 
bytů), tel. 567 167 287 (prodej spo-
luvl. podílů na pozemcích), 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. 

Služby města Jihlavy (SMJ) s pří-
chodem horkých dnů zahájily  rosení 
ulic v městské památkové rezervaci. 

„Rosení místních komunikací se 
provádí  z důvodů snížení prašnosti, 
osvěžení a zvlhčení teplého vzduchu. 
Také se tím ochladí městská dlažba, 

z které v těchto tropických dnech sálá 
nepříjemné horko,“ řekl mluvčí SMJ 
Martin Málek. 

Vodu na rosení kupují SMJ od 
povodí Moravy a čerpá se z řeky 
Jihlavy. Do kropícího vozu se vejde 
7 kubíků vody, takže se za den spo-

třebuje zhruba 35 kubíků vody na 
osvěžení vzduchu. „Věříme, že tato 
služba alespoň trochu usnadní obča-
nům města dýchání a pohyb po rozpá-
lených jihlavských ulicích v těchto tro-
pických dnech,“ doplnil Málek.

 -lm-

Kropení ulic proti parným dnům 
v centru města Jihlavy

Uvolnili 250 tisíc 
na studii HZS

Zastupitelstvo města Jihlavy schvá-
lilo postup aktualizace projekto-
vé dokumentace na rekonstruk-
ci Horáckého zimního stadionu a 
schválilo provedení rozpočtového 
opatření - převod z rezervy kapitá-
lových výdajů ve výši 250 tis. Kč do 
rozpočtu odboru rozvoje města na 
zpracování studie Horáckého zimní-
ho stadionu. -lm-
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(Dokončení ze str. 4)
Hlasoval jsem pro protinávrh, 

architektonickou soutěž HZS, pro-
tože ta jediná dává možnost kom-
plexního řešení a deklaruje postu-
py, termíny a částky. 

Odhlasovaný materiál, původní 
návrh,  obsahuje pouze částku za 
studii a úpravy projektové doku-
mentace pro změnu stavby. Neob-
sahuje však žádné další konkrétní 
termíny a částky ani časový plán, 
jak dojít řešení. 

Jak uvedl p. Mayer, je limitován 
částkou půjčky městu v hodnotě 
400 mil. Kč a připustil i nekom-
pletní stavbu, či její etapizaci. To 
je pro mne nepřijatelné. 

Ohledně letiště jsem konzistentní 
od mého vstupu na radnici – a toto 
není v koaliční smlouvě. Pokud se 
na výstavbě letiště nebude podí-
let kraj, města a soukromé subjek-
ty, pak tomu hlas nedám. Kraj řekl 
jasně – dáme 30 milionů jako dar 
a nechceme se podílet na dalším 
provozování. To není příslib spo-
lečného řešení. Ani podklady o 
provozování letiště od soukromých 
subjektů nebyly v pořádku. 

Již dříve jste se vyjádřil proti 
spolupráci Jihlavy s Čínou. Změ-
nilo se něco?

Ne. Pokud se pouštím do podni-
kání, tak z peněz, které jsem scho-
pen vydělat. 

Nikoliv z dotačních titulů EU, 
které přináší mnoho zla do podni-
katelské sféry. Nikoli z peněz čín-
ských investorů, kteří sledují vlast-
ní zájmy.

Jenže když nepřijdou Číňani, 
přijde někdo jiný. Jak by vypada-
la Jihlava bez dotací EU?

Neměli bychom naráz ale postup-
ně revitalizované části území, 
nebyly by zateplené školy, čističku 
odpadních vod, rozšířenou zoolo-
gickou zahradu, scate park. Ale já 
žil v době skromnějších podmínek 
a nemyslím si, že z pohledu úrovně 
života jsem trpěl. 

Jenže hektická dynamika sou-
časných procesů ve společnosti 
vede k extrémním nárokům, gra-
duje tempo, které nejsou schop-
ni všichni akceptovat. Podporuje 
individualismus, zpřetrhává rodin-
né a společenské vztahy, kastuje 
lidi již od povinné školní docházky 
dle příjmů. Vedlejším produktem 
je eskalace nesnášenlivosti, nási-
lí a extremismu a také povrchnost 
a odosobnění dnešní společnos-
ti. Zadlužení obyvatelstva v ČR 
extrémně narůstá. Mladí lidé jsou 
nuceni žít na dluh.

Já nerozumím penězům z Číny.

Jakou roli hraje u vás předsta-
va, že se jedná o komunistický 
režim?

Samozřejmě otázka lidských práv, 
chování se k životnímu prostředí, 
ke svým lidem, práci dětí atd. jsou 
pro mne nepřijatelné. Na druhou 
stranu neříkám, že co komunista, 
co Číňan je špatný člověk. 

Zajímáte se o vysokorychlostní 
tratě (VRT), byl jste například 
na konferenci o VRT v Náměšti 
n/Oslavou. Jaká je u nás situace?

Situace v ČR je tristní, v jiných 
zemích to jde, u nás ne. Příkladem 
by mohlo být pro nás Španělsko. 
Není rozdíl mezi španělským sed-
lákem a naším – oba si hájí vlastní 
půdu. Ale velký rozdíl je v řídících 
orgánech, španělský koná, naši 
úředníci nikoli. 

Pro ilustraci cílem Španělska 
je do konce roku 2025 zpřístup-
nit pro 90 % španělské populace 
zastávku VRT, a to v dosahu do 50 
km od jejich bydliště.

Za velkou chybu bych považoval, 
pokud by nám tento rychlovlak 
ujel.

V minulosti jste se literárně 
vyjádřil k problematice v oblas-
ti Horního Kosova, kterou jste 
přirovnal k Bronxu. Nyní jste ve 
vedení města. Jaký je váš pohled 
nyní?

Město má v tomto ohledu sváza-
né ruce. Může provádět kultivaci 
prostředí, sázet zeleň, zateplovat 
domy. Ale vzájemné soužití obča-
nů je náplní práce také různých 
organizací. Jisté je, že nelze dopus-
tit vznik vyloučených lokalit jak to 
vidíme například na Slovensku.

Na stranických stránkách říkáte:
Očekával jsem celospolečenskou 

diskusi o tom, kdo vlastně jsme, 
k jakým tradicím a hodnotám se 
hlásíme, a jakou cestou se chceme 
vydat. To jsem považoval za vůbec 
nejdůležitější.

Migrační vlna je takovou pří-
ležitostí. Jak jste spokojen s dis-
kuzí?

Nejsem. Podobně jako po revolu-
ci jsme k takové diskuzi nepřistou-
pili, ani migrační tlaky takovou 
potřebu nevyvolaly. 

Na druhou stranu jsem velmi rád, 
že Jihlava poskytla skupině mig-
rantů přístřeší. 

Byla to cenná zkušenost, jak 
obtížné je začlenění běženců do 
našich poměrů, a také jak reagovali 
občané Jihlavy. 

Jako křesťan jste pro Islám stej-
ně nepřijatelný, jako nevěřící. 
Jak vnímáte tuto hrozbu?

Nejsem pro islamizaci Evropy. 
Islám ve své radikální poloze je 
nepřijatelný. 

Musíme umět bránit naše hod-
noty ale zároveň pomoci potřeb-
ným. Vysvětlit to lidem této země 
je úkolem elit, kterých se nám zou-
fale nedostává. Byli jsme dlouhou 
dobu před vnějším světem a před 
krizemi uzavřeni, a tak uchráněni. 
Nejsme v tuto chvíli cílovou zemí, 
i to se může změnit. Pokud tuto 
krizi zvládneme, může to společ-
nosti velmi prospět. 

Svoji korespondenci končíte 
přáním Dej bůh štěstí. Může to 
připomínat dřívější Práci čest. 
Nemyslíte, že to může např. ate-
isty popouzet?

Dej Bůh štěstí je starý sladov-
nický a pivovarský pozdrav, kte-
rý používám již dlouho. Pokud by 
přání štěstí ateisty takto popouze-
lo, v tom případě připouštějí exis-
tenci Boha.

Dej Bůh štěstí! 

Ve středu 22. června vyvrcholil svým posledním 
jihlavským koncertem letošní festival Mahler Jih-
lava – Hudba tisíců. V kostele Povýšení sv. Kříže 
vystoupila Jihočeská komorní fi lharmonie spolu 
s hobojistou Martinem Daňkem, řídil Hansjörg 
Albrecht. Na programu byli současníci Gustav 
Mahler a Richard Strauss, a také světová premié-
ra kompozice z roku 2016 německé skladatelky 
Dorothey Hoff man (*1961).

Nostalgické Adagiett o z Mahlerovy Symfonie č. 
5, známé i z Viscontiho fi lmu Smrt v Benátkách, 
navodilo svým velmi pomalým tempem poklid-
nou atmosféru. Subtilnost orchestru vynikala v 
působivých dynamických zlomech, nevšední bylo 
utlumení smyčců pro zdůraznění zádumčivosti 
basové a cellové sekce. 

Komorní pojetí večera pokračovalo i při uvede-
ní Symfonie č. 1 Im Morgenrot (Za červánků), a 
to dokonce ve světové premiéře. Sama autorka 
Dorothea Hoff man napjatě naslouchala nastudo-
vání své čtyřdílné kompozice, ve které se nechala 
inspirovat tajuplným okamžikem přerodu noční 
tmy v jasný den. 

Tíživě melancholické téma svěřila v první větě 
snivému anglickému rohu pohupujícímu se na 
accompagnatu smyčců. Následovala až bojovně 
pojatá rychlejší část, evokující barevnou explozi 
ranních červánků, naléhavě znějící fl étnu doplňo-
valy údery smyčců i podupávání. 

Čarokrásné téma třetí věty tentokrát nesl kla-
rinet, fantazijnost podtrhla harfa či zvonkohra. 

Poslední část gradovala za neklidně ubíhajícího 
tempa v disharmonických smyčcích, které přeru-
šovala trumpetová fanfára. 

Emocemi, vjemy a dojmy naditá kompozice pre-
miérovaná mezi chrámovými oblouky byla mimo-
řádně silným zážitkem, posluchači autorce dlouze 
aplaudovali. 

Závěr večera patřil hobojistovi Martinu Daňko-
vi, který zahrál Koncert pro hoboj a orchestr D dur 
Richarda Strausse. Jeho nastudování bylo technicky 
bravurní, skvěle vystihl straussovskou melodičnost 
s náznaky mozartovské dikce. V pomalé druhé části 
předvedl obdivuhodnou práci s dechem i vynikající 
součinnost s orchestrem. Aplaus publika si vyžádal 
přídavek, který byl krásnou jihlavskou tečkou za 
letošním jubilejním ročníkem.  

Ve středu 6. 7. se festival přesouvá do rodných 
Kališť u Humpolce, kde se uskuteční letní setkání 
s tradičním sázením růží a vernisáží výstavy věno-
vané operní divě Jarmile Novotné završené koncer-
tem souboru Sinfoniett a Cracovia s repertoárem 
Vranického, Schuberta a Pendereckého. Na setkání 
bude vypraven autobus, který odjíždí ve 13.30 od 
hotelu Gustav Mahler.

Podzimní epilog festivalu se uskuteční 17. října 
v jihlavském DIODu, kde bude uvedena scénická 
hudebně-taneční koláž Český orloj / Cesta poutní-
ka na hudbu Janáčka a Martinů a veršy Karla Šik-
tance v režii Tomáše Pilaře.

Mgr. Jana Součková,
koordinátorka projektů Zdravé město

Náměstek Jaromír Kalina: Jihlavská...

Festival Mahler Jihlava vyvrcholil 
světovou premiérou německé autorky

FESTIVAL Mahler Jihlava vyvrcholil světovou pre-
miérou. V kostele Povýšení sv. Kříže vystoupila Jiho-
česká komorní fi lharmonie spolu s hobojistou Marti-
nem Daňkem, řídil Hansjörg Albrecht.

 Foto: Jan Černo
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Služby města Jihlavy (SMJ) provádějí dezinfek-
ci vlastních sběrných nádob na komunální odpad 
a kontejnerů. 

Práce probíhají vždy pouze ve svozový den v dané 
ulici do 15. 7. 2016. Veškeré popelové nádoby musí 
být přistavené k výsypu i k dezinfekci od 6 hodiny 
ranní. 

Speciální vůz na dezinfekci nádob pojede po trase 
svozu komunálního odpadu a pomocí hydrauliky, 
trysek, studené vody a saponátů provede pod tlakem 
dezinfekci nádoby. Uvedená technologie není schop-
na z popelnic zcela odstranit ztuhlé tuky a jiné pevné 
složky odpadů, které se během používání usadí na 
stěnách a dně popelových nádob.

Vzhledem k tomu, že dezinfekce bude provádě-
na po celý den, prosíme občany, aby sběrné nádoby 
nechávali ve svozový den přistavené až do pozdních 
večerních hodin tak, aby k nim byl přístup. Dále, aby 
je neblokovali zaparkovanými vozidly a nedávali do 
nich odpad. Vydezinfi kovaná nádoba bude opatřena 
nálepkou s označením roku 2016. 

V případě, že vám nebude popelová nádoba dez-
infi kována v termínu, který je výše uveden, volej-
te neprodleně v době od 6 do 14.30 hodin na SMJ 
na telefonní čísla 567 553 227, 567 553 237 a 567 
553 251. Při oznamování nedostatků či stížností 
je potřeba dodržet termín plánovaného dezinfi ko-
vání, který končí dne 15.7. 2016. Potom již nelze 
nádoby dezinfi kovat, protože fi rma provádějící tyto 
práce opouští Jihlavu a přemisťuje se do dalšího 
města. Vyhrazujeme si právo změn a úprav při dez-
infekci nádob v důsledku poruchy techniky, nádob 
s vývozem 1 x za 14 dní a v případě dalších neoče-
kávaných událostí. Firmy a podnikatelé si mohou 
objednat dezinfekci jimi užívaných nádob za úpla-
tu. Stačí kontaktovat naši společnost SMJ na výše 
uvedených číslech.

Ve čtvrtém týdnu od 4. 7. do 8. 7. se budou dez-
infi kovat nádoby v centru města a přilehlém okolí, 
v ulici Fibichova, oblasti mezi ulicemi Kosovská - 
Brtnická - Znojemská, Sukova, U Cvičiště, Na Hli-

ništi, Seifertova, Mahlerova, 17. Listopadu, Štur-
sova, Zborovská, Leoše Janáčka od ul. Zborovská, 
Erbenova po ul. Hamerníková, v Kosově, Sasově 
a Heleníně , sídliště Horní Kosov, Za Prachárnou, 
Dolina, Jiráskova , Vrchlického, Žižkova, Teleč-
ská, Pávov, Antonínův Důl, Červený Kříž, Hosov, 
Popoce, Vysoká, Pístov, Heroltice, Hruškové Dvo-
ry, Henčov, Zborná a Pančava  – sídliště, objemy 
nádob 1.100 l a 660 l.

V pátém týdnu od 11. 7. do 15. 7. bude dezinfek-
ce prováděna na sídlišti Horní Kosov, Za Prachár-
nou, Dolina, oblasti mezi ulicemi Jiráskova - Vrch-
lického - Žižkova – Telečská, Pávov, Antonínův 
Důl, Červený Kříž a dále nádoby v Hosově, Popice, 
Vysoká, Pístov, Heroltice, Hruškové Dvory, Hen-
čov, Zborná, Pančava a Telečská u rodinných dom-
ků – objemy nádob 110 l, 120 l a 240 l.

Martin Málek,
tiskový mluvčí SMJ

Dezinfekce nádob na odpad a kontejnerů

Již po naší uzávěrce začaly ve městě 
jihlavské dny. Oslavy zahájilo vede-
ní města na radnici slavnostním uví-
táním německých hostů, kterým 
popřál primátor města, aby se cítili 
v Jihlavě stejně přátelsky a příjemně, 
jako se on cítí během svých návštěv 
v partnerských městech.

Ve vestibulu radnice byla přichys-
tána výstava „Nikdy zcela neodešli“ 
a ve stejném duchu se nesly i proje-

vy zúčastněných na magistrátu při 
zahajovacím ceremoniálu. Primátor 
převzal od přátel z Německého Hei-
denheimu starý obraz, kteří Němci 
darovali Jihlavě, dlouholetý zastu-
pitel města Zdeněk Jaroš předsta-
vil svoji knihu Čestní občané, která 
mapuje významné osobnosti města.

Navečer se vedení města předsta-
vilo přátelům a jihlavským občanům 
v historických oblecích v havířském 

průvodu a slavnosti byly zakonče-
ny první den koncertem fi lharmo-
nie Gustava Mahlera na Masarykově 
náměstí.

Další den slavností zahájily pietní 
akty v parku Gustava Mahlera a na 
Ústředním hřbitově. 

Odpoledne se odehrál další koncert 
na Masarykově náměstí, Jihlavané 
měli možnost opět zhlédnout havíř-
ský průvod a následovala ofi ciální 

část na náměstí.
Ve večerních hodinách pokračovala 

oslava Jihlavských dnů v jihlavském 
pivovaru. 

Poslední den oslav odstartovala 
venkovní mše za přítomnosti havířků 
v Kostele sv. Jana Křtitele. 

Po celou dobu oslav doprovázel Jih-
lavské dny trh řemesel na Masaryko-
vě náměstí. -lm-

HISTORIK a dlouholetý městský zastupitel Zdeněk Jaroš představil svoji kni-
hu Čestní občané, věnovanou všem oceněným občanům městem a radními města. 
 Foto: Lubomír Maštera

NA TRHU řemesel na Masarykově náměstí mohli návštěvníci nakoupit celou řa-
du tradičních pochoutek i vidět řemeslníky při práci. Foto: Lubomír Maštera

PRIMÁTOR města Rudolf Chloupek ukazuje obraz, který městu věnovali ně-
mečtí přátelé. Foto: Lubomír Maštera

Jihlavské dny zahájily řadu slavností

DO POSLEDNÍHO místa zaplněná velká gotická síň magistrátu naslouchala 
uvítacím projevům v češtině a němčině k zqhájení Jihlavských dnů.
 Foto: Lubomír Maštera
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V plném proudu je letní příprava 
fotbalistů FC Vysočina na nový prvo-
ligový ročník. A nový bude i kádr jih-
lavského celku, jenž opustilo několik 
fotbalistů. Na druhou stranu logicky 
dorazilo pár nových tváří.

„Je to tak. Náš kádr prochází výraznou 
obměnou,“ řekl sportovní manažer FC 
Vysočina Milan Bokša s tím, že minu-
lý týden klub dotáhl ke zdárnému kon-
ci jednání o příchodu posil. Dres FC 
Vysočina tak nově obléknou mimo 
jiné stoper Antonín Rosa (Ružombe-
rok), střední záložník Lukáš Zoubele 
(Brno) nebo lotyšský útočník Davis 
Inaunieks (FK Liepaja).

Posledně jmenovaný hráč se do pří-
pravy ještě nezapojil. „Po dohodě s dru-
hou stranou odehraje za Liepaju ještě 
předkolo Ligy mistrů,“ vysvětlil Bokša. 
Nejen on si od mládežnického, a nyní 
již i dospělého reprezentanta Lotyšska 
hodně slibuje.

„Přichází na půlroční hostování s opcí 
na přestup. Věříme, že v české lize rozvine 
svůj talent a přednosti, k nimž patří rych-
lost, schopnost zakončit oběma nohama, 
slušná technika a hra hlavou. Jde o fyzic-
ky dobře vybaveného hrotového útočníka, 
který může nastoupit na více ofenzivních 
postech,“ přidal Bokša fotbalistovu cha-
rakteristiku.   

Pro která jména naopak jihlavské 
angažmá skončilo? Po dohodě s vede-
ním nebyla prodloužena smlouvy sto-
peru Ondřeji Šourkovi, defenzivně 
laděnému Tomáši Markovi a zálož-
níkovi Marku Jungrovi. Obránce či 

záložník Vladimír Kukoľ pro změnu 
vyslyšel vábení slovenské Myjavy.

Změny doznal i realizační tým, 
v němž trenéra brankářů Jaromíra 
Blažka nahradil Stanislav Vahala. 

A jak zatím příprava probíhá? „Tré-
nujeme v těch nejlepších podmínkách. 
Máme k dispozici výborně připravené 
plochy. Prvních pár dní přípravy bylo ná-
běhových. Od diagnostických a funkčních 
testů jsme se odrazili do každodenních 
dvoufázových tréninků. Specifi ckými pro-
středky jsme se snažili rozvíjet všeobecnou 
vytrvalost plus silové a rychlostní schop-
nosti hráčů,“ vylíčil hlavní kouč Michal 
Hipp.

Pečlivá příprava přijde jeho svě-
řencům vhod. Do nové sezony totiž 
vstoupí domácím utkáním s mistrov-
skou Plzní (30. 7.).

 Změny v kádru A-týmu FC 
Vysočina

Příchody: Zvonimir Blaič (Zrinjski 
Mostar), Antonín Rosa (Ružombe-
rok), Jan Záviška (Sparta Praha), Jozef 
Urblík Nitra), Lukáš Zoubele (Brno), 
Rostislav Šamánek (Znojmo), Haris 
Harba (konec hostování FK Sarajevo), 
Davis Ikaunieks (hostování FK Liepa-
ja)

Odchody: Josef Bazal, Radek Voltr 
(oba konec hostování Slavia Pra-
ha), Tomáš Kučera (konec hostování 
Plzeň), Ondřej Šourek, Tomáš Marek, 
Marek Jungr (všichni konec smlou-
vy), Vladimír Kukoľ (Myjava), Patrik 
Demeter (hostování Znojmo).  -cio-

Kádr fotbalistů prochází obměnou

Prvoligoví hokejisté Dukly Jihla-
va v současné době pilně trénují na 
novou sezonu. V rámci letní suché 
přípravy se trenéři Petr Vlka Franti-
šek Zeman pro letošek rozhodli pro 
zcela jinou formu přípravy. Všech 
šest týdnů přípravy prožijí hokejisté 
v posilovně.

Po ukončení suché přípravy 
nastoupí hokejisté Dukly na dovo-
lenou, s tím, že ke konci července 
začne další fáze přípravy na ledě, a s 
tím spojené přípravné zápasy během 
měsíce srpna.

Oproti loňským přípravným zápa-
sům, kterých Dukla sehrála celkem 
dvanáct, dochází i v tomto ohledu 
k radikální změně. Svěřenci trené-
rů Vlka a Zemana mají naplánován 
oproti loňsku pouze poloviční počet 
zápasů – šest. Letos se nebude hrát 
tradiční Regionální pohár, nicméně 
fanoušci si přijdou i přesto na své.

Dukla v letošním roce totiž slaví 
šedesáté výročí založení klubu a v 
rámci oslav připravilo vedení klubu 
atraktivní turnaj pod názvem Duk-
la Cup. V něm se Dukla střetne na 
domácím ledě se dvěma českými ext-
raligovými celky – Olomoucí a Kar-
lovými Vary a jedním zahraničním 
týmem, účastníkem Kontinentál-
ní hokejové ligy - Torpedem Nižnij 
Novgorod.

V rámci tohoto turnaje předehraje 
Dukla zápas s Olomoucí již 2. srpna, 

vlastní turnaj se uskuteční na Horác-
kém zimním stadionu v týdnu od 
15. do 19. srpna. Na programu bude 
každý den od 18 hodin jeden zápas, 
poslední zápas turnaje mezi Duklou 
a Torpedem bude začínat již v 16.30 
hod. (Rozpis zápasů je uveden ved-
le tohoto článku v inzerátu – pozn. 
redakce.)

V rámci dalších přípravných zápa-
sů sehraje Dukla utkání v Třebíči a v 
Trenčíně, poslední zápas sehraje na 
domácím ledě jako odvetu s Horác-
kou Slavií Třebíč. Hrací dny a začát-
ky přípravných zápasů přineseme v 
dalším vydání NJR.  -vš-

HOKEJISTÉ Dukly se letos připravují 
v rámci suché přípravy pouze v posilov-
ně. Na snímku obránce Jiří Dobrovolný 
při posilování s činkami.  
 Foto: Zdeněk Drla

Hokejisty Dukly v přípravě 
prověří extraligisté i tým KHL

SOUČÁSTÍ přípravy na novou sezonu jsou i přátelská utkání. V tom prvním 
fotbalisté Jihlavy (ve žlutém Jakub Fulnek) porazili 3:0 druholigové Táborsko. 
 Foto: Michal Boček
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Výstavy
do 10. 7.  
„KRÁSNÉ  JARO“  
Výstava obrazů, grafi ky a drobné 

plastiky našich kmenových autorů.
Pavla Czeinerová, Miloslav Kalina, 

Josef Kos, Pavel Roučka, Klára Stodo-
lová,

Jan Tichý, Irena Wagnerová.
M&K galerie, Hany Kvapilové 24 

do 24. 7. 
TRIBAL DRIFT /NEKONEČNÉ 

PUTOVÁNÍ
Irena Wagnerová představí své práce 

na papíře.
Kavárna Muzeum, Masarykovo 

náměstí 55

do 31. 7.
Petr Mirčev: VIDÍM ATOMY 
„…vidím tisíce vrstev atomů, vidím 

obrazy za zraky“
Tradičně netradiční výstava třešťské-

ho malíře obrazů Petra Mirčeva.
Muzeum Vysočiny, 
Masarykovo nám. 57/58 

do 21. 8.
ANTONÍN SLAVÍČEK - MEZI 

ŽIVOTEM A UMĚNÍM (1870-
1910)

Výstava představí průřez tvorbou 
známého českého krajináře.

OGV, Masarykovo nám. 24.

do 28. 8. 
INTERVENCE #2 – Pavel Sterec

Pavel Sterec představuje svůj doku-
mentárně pojatý fi lm Družstva života.

Ve spolupráci se Společností Jindři-
cha Chalupeckého. 

OGV - vestibul, Komenského 10

do 28. 8.
Kurt Gebauer - MUŽIZMUS
Nový výstavní projekt známého čes-

kého sochaře se zabývá mužským 
pohledem na svět. 

OGV, Komenského 10

do 30. 8. 
„V KOUPELNĚ“
Výstava výtvarných prací žáků 

Základní umělecké školy Jihlava.
Městská knihovna, Hluboká 1

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

nice Světových letních her Speciálních 
olympiád v Los Angeles.

Bez obav, Výtvarná dílna a prodejní 
galerie Denního a týdenního stacioná-
ře Jihlava, Husova 16

do 4. 9.
FENOMÉN MERKUR
Legendární stavebnice Merkur ze 

sbírky pana Jiřího Mládka míří na 
Bránu Matky Boží do Jihlavy. Součás-
tí výstavy bude také herna, ve které si 
každý může vyzkoušet své konstruk-
térské schopnosti. Přijďte a pohrajte si! 

Brána Matky Boží, Věžní 1

do 4. 9.
Josef Kos: OBRA ZY 
Obrazy známého jihlavského výtvar-

níka představující tvorbu za několik 
posledních let. 

Muzeum Vysočiny, 
Masarykovo nám. 57/58 

do 11. 9. 
ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY 

NA VYSOČINĚ
Výstava mapující výsledky archeolo-

gického bádání v Kraji Vysočina.
Muzeum Vysočiny, 
Masarykovo nám. 57/58 

do 11. 9.
NUDA, NUDA - Pavla Krkošková 

Byrtusová a děti
Pavla Krkošková Byrtusová připravi-

la výstavu, jejímž výchozím bodem je 
pozorování dětí. Vytváří prostor pro 
hru a dokumentuje (fotografi í – mal-
bou – grafi kou). Děti vystupují jako 
performeři či účastníci happeningů. 

OGV, Galerie Alternativa, Komen-
ského 10

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 dřevě-

ných soch ze Zimbabwe.
Africká vesnice Matongo – areál

červenec
DR. EMIL HOLUB - AFRICKÝ 

CESTOVATEL
Výstava o životě Emila Holuba, jeho 

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

červenec
PRVNÍ POSLEDNÍ - Jana Anna 

Cholvadt
Autorská výstava grafi ckých tisků 

a malby zachycující tváře původních 
obyvatel Planety. 

Infocentrum v areálu hlavního vstu-
pu zoo

červenec - srpen
ZUZANA TVRDÍKOVÁ, PAVLÍ-

NA BUKÁČKOVÁ, JITKA  LOREN-
COVÁ

Výstava
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

2. 7. – 4. 9. 
IGLOO 1: Polské zvukové krajiny
První výstava ve zvukové galerii se 

soustředí na rozmanité přístupy k 
poslouchání. 

OGV, zvuková galerie IGLOO, 
Komenského 10

13.  7.  – 28. 8.
ZDENĚK HUDEČEK: VE JMÉ-

NU KRÁSY
Vernisáž: 12. 7. v 17 hodin.
Výstava výtvarníka Zdeňka Hudečka 

(*1938)  vychází z procítěného, imagi-
nárního, mnohdy mystického „Hudeč-
kova světa“. Věnuje se tématu „krásy“, 
kterou spatřuje v čarokrásnosti rodné-
ho kraje kolem Uherského Ostrohu 
prosyceného barevností krojů a písní. 
Vyjadřuje svůj obdiv k přírodě, ženě 
a hudbě a vrací kráse její důstojnost a 
snová tajemství.

Vstupné: 25 Kč. 
Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4

26. 7. – 4. 9. 
MAKROSVĚTY
Příroda pod lupou ve fotografi ích 

Jaroslavy Melicharové.
Kavárna Muzeum, Masarykovo 

náměstí 55.

Family Point 
Palackého 26 

do 5. 10. 
RODINA A JAK TO VIDÍM JÁ
Kreativní soutěž, kterou vyhlašu-

je Family Point a Senior Point Jihla-
va. Soutěž je určena pro děti, rodi-
če i prarodiče, do soutěže se mohou 
zapojit i školy a senioři. Soutěž-
ní výtvor by měl vyjadřovat pocit, 
vztah, přání či vzpomínku spojenou 
s rodinou. 

Soutěží se v těchto kategoriích: 
Výtvarná (obrázek, fotografi e, koláž, 

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

běh, …)
Hudební (píseň, hudební video, 

taneční video, …)
Časový harmonogram: do 31. 7. 

Odevzdání soutěžních výtvorů, 
1. 8. – 30. 9. Vyhodnocení výtvo-

rů porotou, 3. 10. – 5. 10. Vyhláše-
ní vítězů.

Zoo Jihlava
 Březinovy sady 10

do září 
11.00 a 15.00
DRA VCI NAD HLAVAMI
Každý den kromě pondělí – vždy 

v 11 a v 15 hodin.
Oblíbené letové ukázky sov a dravců 

manželů Školoudových.
Zoo Jihlava

1. července - 31. srpna
KOMENTOVANÁ KRMENÍ V 

ZOO JIHLAVA
Přijďte se v letních měsících podí-

vat na komentovaná krmení vybra-
ných druhů zvířat spojená se zajíma-
vým vyprávěním z jejich života.

Orientační časy jednotlivých 
komentovaných krmení a ukázek

10.30 SURIKA TY

11.30 ŽIRA FY
12.00 LAMY GUANAKO
12.30 BABIRUSY
13.00 MEDVĚDI
13.30 LEMUŘI KA TA
14.00 TULENI nebo VYDRY

2. 7. 
PRÁZDNINY ZAČÍNAJÍ V 

ZOO JIHLAVA
Dny plné zábavy. Přijďte se naladit 

na prázdninovou vlnu!

10. 7. 14.00
IYASA Vás roztančí
Vystoupení taneční a pěvecké sku-

piny ze Zimbabwe.

FILM

KINO DUKLA
Jana Masaryka 20 

1. 7. v 15.30, 5. a 23. 7. v 15.00
Angry Birds ve fi lmu
Animovaný / USA / 100min / 

dabing /120,- (děti 100,-)  
Film nás zavede na ostrov, kde ži-

jí nelétaví, ale jinak velice šťastní ptá-
ci. Až na pár výjimek. Ruďák, věčně 
vzteklý opeřenec, neposedný Žluťas 
a výbušný Bombas tvoří v tropickém 
ráji partičku neoblíbených outsiderů. 
Když však na ostrov dorazí záhadná 
zelená prasata, musí tahle nesourodá 
skupinka zjistit, co mají vepři za lubem 
a svůj ostrov před nimi zachránit.

Režie: F. Reilly, C. Kaytis

1. a 3. 7. v 17.00
Pařba v Patt ayi
Komedie / Francie / 97min / titulky 

/ 100,- 
Th ajsko, thaibox, prosťáčci, orangutá-

ni a liliputi – to vše a mnohem více je 
namícháno v ztřeštěném komediál-
ním mixu Pařba v Patt ayi, který letos 
pobláznil celou Francii. Hodní hoši 
jdou do nebe, špatní kalí v Patt ayi!

Režie: F. Gastambide/ Hrají: Ramzy 
Bedia, Gad Elmaleh, Fred Testot, Sab-
rina Ouazani

2. 7. ve 20.00, 1. a 3., 16. a 24. 7. 
v 17.30

Než jsem tě poznala
Romantický / USA / 110min / titul-

ky / 110,- (ov 16. 7. 100,-) / 12+
Louise ví leccos. Ví, že se jí líbí práce 

v bistru, a ví, že možná nemiluje svého 
přítele Patricka. Zato neví nic o klasic-
ké hudbě, neví, že přijde o místo. Will 
zase po dopravní nehodě ztratil chuť 
do života. Ví, čím byl kdysi, a všech-
no se mu nyní zdá nepodstatné, a také 
přesně ví, jak s tím skoncovat. Zato 
neví, že Lou mu vtrhne do života jako 
náhlá bouře. A ani jeden z nich neví, že 
jeden druhého navzájem navždy změ-
ní ...

Režie: T. F Sharrock/ Hrají: Emilia 
Clarke, Sam Clafl in, Matt hew Lewis, 
Charles Dance

1., 2. a 3. 7. v 19.30, 18. a 26. 7. ve 
20.00

Hra peněz
Drama, thriller / USA / 95min / 

titulky / 120,- (od 18. 7. 110,-) / 12+
Napínavý thriller se odvíjí v reálném 

čase, moderátor fi nančního televizní-
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ho pořadu Lee Gates a jeho produ-
centka Patt y ocitají ve velice výbušné 
situaci poté, co kontrolu nad studiem 
násilím převezme rozzlobený fi nanč-
ník, jenž přišel o veškerý majetek. V 
průběhu napínavého střetu, vysílané-
ho televizí v přímém přenosu, jsou 
Lee a Patt y nuceni pustit se do boje 
nejen s útočníkem, ale také s časem, 
aby rozpletli záhadu konspirace, ukrý-
vající se na pozadí současných globál-
ních obchodních trhů.

Režie: J. Foster/ Hrají: Julia 
Roberts, George Clooney, Dominic 
West, Jack O‘Connell

1., 3., 17. a 25. 7. ve 20.00
Den Nezávislosti: Nový útok
Akční, dobrodružný, sci-fi  / USA / 

128min / titulky, dabing, 3D / 130,- 
a 3D 150,- (od 17. 7. 120,-)/ 12+

Věděli jsme, že se jednou vrátí. 
Využili jsme proto k obraně všech 
možností a zdrojů Země. Studo-
vali jsme ukořistěné mimozemské 
technologie, plány a způsob myšlení 
vetřelců. Poučili jsme se z předcho-
zího boje. Ale bude to stačit? Jsme 
připraveni na to, co se nyní z hlou-
bi vesmíru blíží k Zemi? Nebo nás 
před zánikem zachrání vynalézavost 
a důvtip? Jak je možné čelit vesmír-
né lodi, která k zaparkování potřebuje 
celý Atlantský oceán?

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

2., 3. a 31. 7. v 15.00, 16. 7. v 15.00
Hledá se Dory
Animovaný, dobrodružný / USA / 

90min / dabing / 130,- (děti 110,-) a 
od 16. 7. 100,-

Na stříbrná plátna se vrací oblíbená 
modrá rybka Dory, která si spokoje-
ně žije na korálovém útesu s Nemem 
a Marlinem. Pak si ale Dory z ničeho 
nic vzpomene, že kdysi a kdesi ztra-
tila své rodiče. Společně s Marlinem 
a Nemem se vydá na strhující dob-
rodružství napříč oceánem, až do 
prestižního Mořského akvária v Kali-
fornii, kde se léčí nemocní mořští 
živočichové.

Režie: A. Stanton

2. 7. v 15.00, 16. 7. v 15.30
Ratchet a Clank: Strážci galaxie
Animovaný, dobrodružný / USA / 

94min / dabing / 100,- a 16. 7. 80,-
Film vypráví příběh dvou nepravdě-

podobných hrdinů snažících se zasta-
vit nebezpečné vetřelce, kteří chtějí 
zničit planetu Solana. Když tito dva 
kamarádi, něco jako fenek Ratchet a 
robot Clank, narazí na nebezpečné 
zbraně schopné zničit celou plane-
tu, musí spojit své síly s týmem profi  
hrdinů, kteří si říkají Galaktičtí Stráž-
ci, aby zachránili celou galaxii.

Režie: K. Munroe, J. Cleland

27. 7. ve 20.00, 2. 7. v 17.00, 20. 7. 
v 19.30

Podfukáři 2
Akční komedie, thriller / USA / 

129min / titulky / 110,- a 27. 7. 90,- 
/ 12+

Špičkoví iluzionisté ze skupiny 
ČTYŘI JEZDCI se vracejí ve svém 
druhém dobrodružství, aby na svém 
celosvětovém turné předvedli kousky 
přesahující hranice lidského chápání 
a posunuli hranice jevištních iluzí do 
nových výšin.

Režie: J. M. Chu/ Hrají: Daniel 
Radcliff e, Dave Franco, Lizzy Caplan, 
Michael Caine, Morgan Freeman

3. 7. v 15.00
Děda
Letní rodinná komedie / ČR / 

110min / 100,-
K rázovitému valašskému Dědovi 

přijíždějí na prázdniny vnoučci z Pra-
hy. Zaneprázdnění rodiče vysílají děti v 
dobrém úmyslu změnit jejich virtuální 
svět internetu, mobilů a tabletů. Ne, 
že by tu nebyl signál, ale Ti Valaši 
zkrátka žijí tak trochu jinak, po svém. 
Navíc pokud na půdě dědovy cha-
loupky naleznete zapomenutý poklad, 
který začne zajímat i zbytek vesni-
ce, máte rázem jízdenku na tajemnou 
exkurzi historií starého Valašska.

Režie: M. Basel/ Hrají: František 
Segrado, David Suchařípa, Petra Hře-
bíčková, Bolek Polívka, Petr Čtvrtní-
ček

15. a 23. 7. v 17.00
Mike i Dave sháněj holku
Komedie / USA / titulky / 110,-
Katastrofi cká komedie, jež vypráví 

příběh bratrů Mikea a Davea, kteří byli 
vždy pevně přesvědčení o tom, že jedi-
ně oni umí rozjet na rodinných setká-
ních tu pořádnou zábavu. A to ať už se 
jedná o svatby, narozeninové oslavy, 
pohřby. Ostatní účastníci těchto rodin-
ných událostí to rozhodně viděli jinak. 
Hlavně proto, že příspěvek obou brat-
rů ke společné zábavě končil nějakou 
naprostou katastrofou: rozsáhlým 
požárem, těžkými zraněními, infarkty, 
demolicí slavnostní tabule apod.

Režie: J. Szymanski/ Hrají: Zac Ef-
ron, Anna Kendrick, Adam Devine, 
Aubrey Plaza, Stephen Root

17. a 30. 7. v 15.30, 16. 7. v 17.00, 
15. 7. a 18. - 22. 7. v 17.30, 24. 7. ve 
14.00, 17. 7. v 19.30

Doba ledová: Mamutí drcnutí
Animovaná komedie / USA / 

dabing, titulky / 2D i 3D / 2D 130,- 
(děti 120,-); 3D 150,- (děti 130,-)

V pátém dílu jedné z nejpopulárněj-
ších animovaných fi lmových sérií opět 
potkáváme všechny staré známé hrdi-
ny a pár úplně nových. Přichází ledo-
vá událost roku a s ní mamuti Manny, 
Ellie a Broskvička, něco jako lenochod 
jménem Sid, tygr Diego nebo vačičáci 
Crash a Eddie. Samozřejmě – ten nej-
důležitější, veverčák Scrat.

Režie: Mike Th urmeier, Galen T. 
Chu

15. a 27. 7. v 19.30, 16. 7. ve 20.00
Očista: Volební rok
Th riller / USA / 106min / titulky / 

110,- / 15+
Noc očisty je nejoblíbenějším obdo-

bím v roce všech úchylů a lidí, kteří 
mají s někým nevyřízené účty. Během 
dvanácti očistných hodin můžete 
kohokoliv beztrestně zabít, okrást, 
znásilnit, nebo se naopak stát obětí a 
nikdo vám nepomůže. Kdo je při tako-
vém běsnění první na ráně? Například 
senátorka kandidující na prezidentku, 
která sbírá politické body příslibem, že 
očistu zruší. 

Režie: J. DeMonaco/ Hrají: Frank 
Grillo, Elizabeth Mitchell, Mykelti 
Williamson, Edwin Hodge

15. a 20. 7. ve 20.00, 16. 7. v 19.30, 
17. a 23. 7. v 17.30

Legenda o Tarzanovi
Dobrodružný, akční / USA / 110min 

/ titulky / 2D 110,-; 3D 130,-
Již mnoho let uplynulo od doby, kdy 

Tarzan zaměnil život v africké džungli 
za život bohatého Johna Claytona III, 
Lorda Greystoka, po boku své milova-

né manželky Jane. Nyní je vyslán zpět 
do Konga jako obchodní emisar parla-
mentu, aniž by tušil, že má sehrát roli 
pěšáka ve smrtelně nebezpečné hře 
chamtivosti a pomsty belgického kapi-
tána Leona Roma. Ale lidé stojící za 
vražedným spiknutím vůbec netuší, s 
kým mají tu čest.

Režie: D. Yates/ Hrají: Alexander 
Skarsgård, Samuel L. Jackson, Margot 
Robbie, Christoph Waltz

17. 24. 7. v 15.00 
Kniha džunglí
Dobrodružný / USA / 106min / 

dabing / 100,-
Mauglí je člověčí mládě vychované 

v džungli vlčí smečkou. Do džungle 
však přichází hrozivý tygr Šér Chán, 
jenž si nese jizvy způsobené člově-
kem. Šér Chán chce zničit vše, co 
vnímá jako ohrožení a Mauglí cítí, že 
již v džungli není vítán. A tak opouš-
tí svůj domov a vydává se na dobro-
družnou cestu plnou poznání.

Režie: J. Favreau

18. 7. 19.30
V zajetí démonů 2
Horor / USA / 134min / titulky / 

90,- / 15+
Film navazuje na fenomenální celo-

světový úspěch Wanova fi lmu „V 
zajetí démonů“, tentokrát manželský 
pár odcestuje do severního Londýna 
vyšetřovat jeden z nejhrůzostrašněj-
ších případů paranormálních aktivit, 
aby pomohl svobodné matce, kte-
rá žije sama se svými čtyřmi dětmi v 
domě zamořeném zákeřnými duchy.

Režie: J. Wan/ Hrají: Patrick Wil-
son, Vera Farmiga

19. 7. 19.30
Správní chlapi
Krimi, thriller / USA / 116min / 

titulky / 90,-
Soukromý detektiv Holland March 

a nájemný ranař Jackson Healy spoju-
jí své síly a podílejí se na vyšetřování 
pohřešované dívky a zdánlivě nesou-
visejícího úmrtí jedné pornohvězdy.

Režie: S. Black/ Hrají: Kim Basin-
ger, Russell Crowe, Ryan Gosling

19. a 31. 7. ve 20.00
Warcraft : První střet
Fantasy, dobrodružný / USA / 

123min / titulky / 120,- a 31. 7. 
110,- / 12+

Warcraft  je fenoménem herního 
světa. Převedení Warcraft u na fi lmo-
vé plátno bránily pouze technologic-
ké limity kinematografi e. Tato ome-
zení právě padla a velkolepé fantasy 
dobrodružství o bolestivém setkání 
dvou různých světů konečně přichá-
zí na fi lmové plátno.

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

21. a 28. 7. v 17.00
Líná zátoka
Komedie / Francie / 122min / 

titulky /80,- / 15+
Zdivočelá komedie a retro detek-

tivka v jednom. Líná zátoka předsta-
ví slavné herce ve velmi neotřelých 
hereckých polohách. Zábavná fran-
couzská komedie odehrávající se v 
nádherně nasnímaných exteriérech 
severní Francie ukazuje, že i Fran-
couzi si umí dělat legraci sami ze se-
be.

Režie: B. Dumont / Hrají: Fabri-
ce Luchini, Juliett e Binoche, Valeria 
Bruni Tedaschi, Jean-Luc Vincent

21. a 22. 7. v 19.30, 30. a 31. 7. 
v 17.00

Julieta
Drama / Španělsko / PREMIÉRA  / 

titulky / 120,-
Drama Julieta je o zoufalé snaze mat-

ky přežít v nejistotě. Vypráví o osudu, 
komplexu viny a nepochopitelných 
tajemstvích, jež nás vedou k tomu, 
že lidi, které milujeme, vymažeme ze 
svých životů, jakoby nic neznamenali, 
jakoby neexistovali. Julieta žije sama se 
svou dcerou Antíou poté, co do jejich 
šťastného života krutě zasáhl osud. Po 
smrti Julietina manžela prožívají nej-
horší období. Obě trpí a jejich tichá 
bolest je časem odcizuje.

Režie: P. Almodóvar/ Hrají: Adria-
na Ugarte, Michelle Jenner, Rossy de 
Palma

21., 22. a 23. 7. ve 20.00, 30. 7. 
v 17.30

Učitelka
Drama / ČR, SR / PREMIÉRA  / 

120,-
Zdánlivě empatická a laskavě 

vyhlížející učitelka manipuluje pro-
střednictvím svých žáků jejich rodiči 
za účelem osobního obohacení. Nejen 
z obavy o prospěch svých milovaných 
dětí většina rodičů třídní učitelce pod-
léhá a poskytuje jí nejrůznější služby a 
dárky. Najdou se však tři rodiny, které 
se rozhodnou vzepřít a stávající situaci 
se společně s ředitelkou školy pokusí 
zvrátit na konspirativní třídní schůz-
ce. Děj strhujícího a velmi aktuální-
ho snímku o síle lidského charakteru 
inspirovaného skutečnou událostí se 
sice odehrává na začátku 80. let, ale jde 
o příběh univerzální, který by se mohl 
odehrát kdekoliv a v jakékoli době, 
neboť zkorumpovanost, stejně jako 
malost a vypočítavost vládnou světem 
bez ustání.

Režie: J. Hřebejk/ Hrají: Zuzana 
Mauréry, Peter Bebjak, Zuzana Koneč-
ná, Martin Havelka, Richard Labuda

22. a 29. 7. v 17.00, 24. 7. ve 20.00
Bláznivá pětka
Komedie / Francie / 102min / 

dabing / 100,- / 12+
Pět kamarádů z dětství si užívá ve 

společném bytě v srdci Paříže díky 
velkorysosti jednoho z nich – Samue-
la. Jeho otec mu však nečekaně zastaví 
přísun peněz a Samuel, ve snaze nepro-
zradit nepříjemnou situaci, se pouští 
do riskantních projektů. Štěstí mu však 
nepřeje – zaplete se s mafi í, poštve pro-
ti sobě dealery drog a nakonec ho ještě 
začne hledat policie. Nezbývá mu nic 
jiného, než přiznat pravdu kamarádům 
a požádat je o pomoc.

Režie: F. Morin/ Hrají: Pierre Niney, 
François Civil, Igor Gotesman, Margot 
Bancilhon

23., 26. a 31. 7. v 19.30
Zhasni a zemřeš
Horor / USA / 90min / titulky / 

110,- /15+
Když Rebecca odešla z domova, 

myslela si, že za sebou nechala i své 
strachy z dětství. Když v době dospí-
vání zhasla, nebyla si nikdy úplně jis-
tá, co je skutečné a co není ... a nyní její 
bratříček Martin prožívá stejně nevy-
světlitelné a děsivé události, které kdy-
si vystavovaly zkouškám její příčetnost 
a ohrožovaly její bezpečnost. Znovu 
se objevila děsivá bytost tajemně pro-
pojená s její matkou Sophií. Ale tento-
krát, s tím, jak se Rebecca přibližuje k 
odhalení pravdy, je třeba si přiznat, že 
životy všech jsou v ohrožení... jakmile 
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se zhasnou světla.
Režie: D. F. Sandberg/ Hrají: Teresa 

Palmer, Maria Bello, Billy Burke, Emi-
ly Alyn Lind

17. 7. v 17.00
Alenka v říši divů: Za zrcadlem
Animovaný, dobrodružný / USA / 

113min / dabing / 100,-
Alenka se ujala řemesla po svém 

otci a strávila několik let na divokých 
vlnách světových oceánů jako moře-
plavkyně. Po návratu do Londýna 
objeví kouzelné zrcadlo, skrz které se 
dostane zpět do fantastické Říše divů, 
kde se znovu shledá se starými zná-
mými: Bílým králíkem, houseňákem 
Absolemem, kocourem Šklíbou a 
potrhlým Kloboučníkem.

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

24. 7. v 19.30, 29. 7. v 17.30
Teorie tygra
Tragikomedie / ČR, Slovensko / 

101min/ 100,- 
Veterinář Jan už toho má dost. Jed-

noho dne jej napadne způsob, jak 
se osvobodit a získat zpět vládu nad 
svým životem. Tato revolta je ale hod-
ně netradiční. Už jen tím, že prvotní 
inspirací mu byl jeden z jeho pacien-
tů, papoušek s podezřením na Alzhei-
mera. Jan se tak i díky němu vydává za 
naplněním jeho snů. 

Režie: R. Bajgar / Hrají: Jiří Bartoš-
ka, Eliška Balzerová, Iva Janžurová, 
Táňa Vilhelmová, Jiří Havelka, Jakub 
Kohák

24. 7. v 16.00
André Rieu: Maastrichtský kon-

cert 2016 – satelitní přenos
Koncert / cca 180min včetně 

15min pauzy / 200,-
Satelitní přenos koncertu. André 

Rieu známý širokému publiku jako 
Král valčíků se specializuje na tak-
zvanou lehkou klasiku. Tradičně ho 
doprovodí známý Johann Strauss 
Orchestra spolu se soprány a teno-
ry a dojde i na speciální hosty. Maas-
trichtské koncerty jsou Andrého 
nejpopulárnější a ten letošní by měl 
být navíc podle jeho vlastních slov 
tím největším a nejokázalejším. A vy 
můžete být u toho!!! Večerem pro-
vází moderátor, který bude přímo v 
průběhu koncertu zpovídat Andrého 
v zákulisí exkluzivně pro publikum v 
kinech. Komentáře jsou v angličtině 
a holandštině.

25. 7. v 19.30
Vzkaz v lahvi
Krimi / Dánsko / 112min / titulky 

/ 80,- / 12+
Po osmi letech strávených v Sever-

ním moři doputuje tajemný vzkaz v 
láhvi až do rukou detektivů speci-
álního kriminálního Oddělení Q. 
Carl Mørck a jeho asistent Assad 
jsou vtaženi do temného případu 
vraždícího psychopata, sektářské 
víry a unesených dvojic sourozenců, 
jejichž zmizení nikdo nehlásil.  Třetí 
díl krimisérie podle bestsellerů Jus-
siho Adler-Olsena.

Režie: H. P. Moland/ Hrají: Niko-
laj Lie Kaas, Fares Fares, Pål Sverre 
Hagen, Amanda Collin

28. a 31. 7. v 17.30, 29. a 30. 7. ve 
20.00

Sezn@mka
Komedie / ČR / 90min / PREMI-

ÉRA  / 110,-
Adam a Eva měli k seznámení ide-

ální podmínky, byli rovnou nazí a 
bez jakékoliv konkurence. Dnes se 
ale nalezení partnera může stát pěk-
ně tvrdým oříškem. Právě všemožné 
peripetie, uvěřitelné i neuvěřitelné 
situace a setkání při trnité cestě za 
tím pravým protějškem ukáže oddy-
chová komedie Sezn@mka, jejíž 
tvůrci se inspirovali opravdovými 
zážitky a historkami.

Režie: Z. Marinovová/ Hrají: Jiří 
Langmajer, Adéla Gondíková, Zuza-
na Kajnarová, Marie Doležalová, 
Petr Vondráček, Lukáš Pavlásek

28. - 30. 7. v 19.30
Jason Bourne
Th riller / USA / 117min / PRE-

MIÉRA  / titulky / 120,- / 15+
Jason Bourne už poskládal skoro 

všechny střípky své minulosti. Chce 
hodit vše za hlavu a dál pokračovat 
prostou přítomností, kterou předsta-
vují ilegální boxerské zápasy. Z toho 
ho vytrhne bývalá kolegyně, zběhlá 
agentka Nicky, která mu připomene, 
že na ty nejpalčivější otázky odpo-
vědi nedostal. Když ho pak málem 
dostane nájemný zabiják, pustí se 
znovu do boje s Agenturou. Jason 
Bourne se ocitá na staré známé hor-
ké půdě, kde nemůže věřit nikomu a 
ničemu a kde přežití vyžaduje, aby si 
vzpomněl na to, co se naučil v pro-
gramu, který díky němu skončil.

Režie: P. Greengrass/ Hrají: Matt  
Damon, Alicia Vikander, Julia Stiles, 
Tommy Lee Jones, Vincent Cassell

28. 7. ve 20.00
Lucie: Příběh jedný kapely
Dokumentární / ČR / 89 min / 

110,-
30 let spolu, 30 let bez sebe. Feno-

menální skupina Lucie se poprvé 
představí i na plátnech kin v celove-
černím fi lmu. Strhující cesta časem, 
čtyři životy plné hudby v jednom z 
největších českých doku projektů 
tohoto roku. Jak vznikaly jejich nej-
známější hity? Co se dělo v zákulisí? 
Strhující příběh 30 let kapely vypráví 
dosud nezveřejněné záběry pořízené 
samotnými členy kapely a záznamy, 
o kterých si všichni mysleli, že už ani 
neexistují.

Režie: D. Sís/ Hrají: David Kol-
ler, Robert Kodym, Michal Dvořák, 
P.B.CH.

30. a 31. 7. v 15.00
Heidi, děvčátko z hor
Rodinný, dobrodružný / Němec-

ko, Švýcarsko / 105min / 100,-
Heidi je osiřelé děvčátko, které trá-

ví nejšťastnější dny společně s kama-
rádem Peterem při hlídání stáda koz 
a užívání si svobody švýcarských Alp, 
kde bydlí v prostém srubu u svého 
dědečka. Naplno prožitým dnům je 
náhle konec, když je převezena tetou 
Dete do Frankufurtu nad Mohanem, 
kde má dělat společnost nemocné 
dívce Kláře z bohaté rodiny. Dívky 
se sice skamarádí, ale Heidin stesk 
po dědečkovi, Peterovi a horách je 
příliš velký...

Režie: A. Gsponer/ Hrají: Anuk 
Steff en, Bruno Ganz, Quirin Agrip-
pi, Isabelle Ott mann

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

Koncerty

3. 7. 18.00
SLÁVEK JELEN
Pěvecký večer žánrů různých chutí:
Předkrmem budiž lidové písně z 

Moravy a Čech, prvním hlavním cho-
dem vážná hudba baroka a 20. sto-
letí, druhým hlavním chodem písně 
z muzikálů, jako moučník světová pop 
music, jako třešnička na dortu origi-
nální vlastní písně autora, které bude 
servírovat od klavíru.

Vstupné 50 Kč. Malá scéna DKO, 
Tolstého 2.

4. 7. 16.00
GALÁNI
Promenádní koncert dechové hudby 

z Přibyslavic. 
Masarykovo náměstí od 16 hodin. 

Pořadatel: statutární město Jihlava a 
Karel Paštyka Agentura Time.

5. – 6. 7. 
FEST NA ROZJEZD
Doprovodný program hudební-
ho festivalu Vysočinafest 2016 na 
Masarykově náměstí.
5. 7. 17.00
kapela ze soutěže Vysočinafest 
2016, 
18.30 Disconnexion,
20.00 Mňága a Žďorp
6. 7. 17.00
kapela ze soutěže Vysočinafest 
2016,
18.30 Arciskačány,
20.00 Klára Vytisková.

7. – 9. 7. 
VYSOČINA FEST 2016
Multižánrový kulturní festival.  
Amfi teátr letního kina Jihlava. 
7. 7. 
STAGE I.
15.30 Soutěž 3. místo, 17.00 Václav 
Neckář, 19.15 Jelen, 21.30 China-
ski, 23.45 Tři sestry.
STAGE II.
15.45 Zrní, 18.00 Nebe, 20.15 Kru-
cipusk, 22.30 Horkýže Slíže
STAGE III. 
15.45 Ať se snaží ona, 18.00 Marpo, 
20.15 O5 a Radeček, 22.30 PSH
8. 7. 
STAGE I.
15.30 Soutěž 2. místo, 17.00 Hana 
Zagorová + Boom Band Jiřího 
Dvořáka, 19.15 Michal Hrůza, 
21.30 Kabát, 23.45 No Name.
STAGE II.
15.45 Slza, 18.00 Visací zámek, 
20.15 Xindl X, 22.30 Marek Ztra-
cený
STAGE III. 
15.45 Liwid, 18.00 Like It, 20.15 
Procz, 22.30 Paulie Garand, 24.00 
DJS Maztah & Australan
9. 7. 
STAGE I.
14.00 Soutěž 1. místo, 15.15 Písko-
mil se vrací, 17.15 Olympic, 19.30 
Čechomor, 21.45 MIG 21, 23.45 
David Koller
STAGE II.
14.30 Street 69, 16.00 Pipes and 
Pints, 18.15 Rybičky 48, 20.30 
Vypsaná fi xa, 22.45 UDG
STAGE III. 
14.30 – 19.30 Dětský den, 20.30 
Voxel, 22.45 Atmo Music, 24.00 DJ 
Michael Burian.

14. 7. 16.00
LIBKOVANKA 
Promenádní koncert dechové hud-

by z Libkovy Vody. Masarykovo 
náměstí od 16 hodin. Pořadatel: 
statutární město Jihlava a Karel Paš-
tyka Agentura Time

14. 7. 19.00
JAZZ & Swing do Jihlavy – FUN-
KY SHIP 
Letní zahrádka kavárny Muzeum 
(při nepřízni počasí - klubová scé-
na Radničního pivovaru). Dal-
ší letní jazz a s ním funky show v 
podání skupiny mladých muzikan-
tů z Vysočiny, kteří se pohybují na 
pomezí jazzu, jazz-rocku a funky. 

14. 7. – 1. 9.
18.00 – 21.30
PIVOVARSKÉ HUDEBNÍ 
LÉTO 2016
Pravidelně každý čtvrtek od 18.00 
hodin koncert hudebních skupin 
v pivovarské zahradě. 
14. 7. ARCISKA ČÁNY, VIGO
21. 7. ROZMAR, MORA VA
28. 7. SOTURY, METROPOLIS
4. 8. VZHŮRU A NÍŽ, FILTR
11. 8. ABI GAIL, VIGO
18. 8. JOYNERS, MAJOR 
MAJOR
25. 8. LADY KA TE, AUTOBUS
1. 9. CHINA BLUE

21. 7. 16.00
POČÁTECKÁ DECHOVKA 
Promenádní koncert dechové hud-
by z Počátek. Masarykovo náměstí 
od 16 hodin. Pořadatel: statutár-
ní město Jihlava a Karel Paštyka 
Agentura Time

22. 7. 
ČEŘÍNEKFEST 2016
Divokej Bill, Wohnout, Kašpá-

rek v Rohlíku, Blue Eff ect, Hor-
kýže Slíže, Arakain, Lety Mimo, 
Pop-Porn, Hakmak, Filtr, Vzhůru a 
Níž, Dj Hombre, pro děti: divadla, 
bazén, dílny, sítotisk, bagr. 

Hutě-Cejle u Jihlavy.

28. 7. 16.00
VENKOVSKÁ KA PELA
Promenádní koncert dechové hud-

by ze Žďáru nad Sázavou. Masarykovo 
náměstí od 16 hodin. Pořadatel: sta-
tutární město Jihlava a Karel Paštyka 
Agentura Time

30. 7. 14.00
SUN DANCE PARK
1. ročník HOUSE / DnB / HIP 

HOP Oper air
Excelent stage: Skyline, Smack, DJ 

Wich, Pio Squad,
Philip TBC Pavel Bidlo, Schwa, 

Loutka, Fatt y M.
Šalšak stage: 
Pio za pultem, K.O.P.R. DJs, Ultima 

DJs.
Areál letního kina - amfi teátr v Jihla-

vě od 14 hodin, 

Ostatní 

Červenec  21.15
LETNÍ KINO NA NÁMĚSTÍ
Promítání letního kina, každou 
středu (červenec – září) v rámci letní 
zahrádky kavárny Muzeum, v horní 
části Masarykova náměstí. Začíná-
me po setmění. Vstupné zdarma. 
Program: 
6. 7. Kulový blesk
- Komedie o mnohonásobné smě-
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ně bytů, ve které scenáristé Zdeněk 
Svěrák a Ladislav Smoljak znovu 
projevili vzácnou schopnost přetavit 
normalizační realitu v nápaditou a 
inteligentní diváckou podívanou.
13. 7. Mimoni
- Zamysleli jste se někdy nad tím, 
proč vlastně ti žluťoučcí a k sežrání 
roztomilí Mimoni dobrovolně slouží 
Gruovi, padouchovi s velkým P? 
Odpověď přináší animovaná kome-
die Mimoni, která z nich konečně 
a především zcela zaslouženě dělá 
hlavní postavy jejich vlastního pří-
běhu. Odpověď na výše uvedenou 
otázku najdete hned úvodu, který 
mapuje historický vývoj Mimoňů.
20. 7. Muž na laně
- Po povrchu Měsíce se prošlo dva-
náct lidí. Nezměrnou prázdnotu 
mezi věžemi Světového obchodní-
ho centra ale přešel jen jediný člověk 
a nikdy ho už žádný nebude násle-
dovat.
27. 7. Romance pro křídlovku
- Romance pro křídlovku, inspiro-
vaná stejnojmennou Hrubínovou 
básní, vychází z nečekaného setkání 
dvou mužů, kteří se před třemi dese-
tiletími stali soky v lásce, již v nich 
vzbudila krásná dívka od kolotočů 
– šestnáctiletá Terina. Nestárnoucí 
snímek, který patří k nejkvalitnějším 
titulům Vávrovy fi lmografi e, získal 
řadu domácích i zahraničních oce-
nění (Zvláštní cena poroty a Stříbr-
ná medaile na MFF v Moskvě 1967, 
Stříbrná siréna na Přehlídce česko-
slovenských fi lmů v Sorrentu 1969).

1. 7. 19.00
Jihlavské divadelní léto – 400 let 

od úmrtí Williama Shakespeara
SOUBORNÉ DÍLO WILLIAMA 

SHAKESPEARA 
Hraje AMADIS Brno. 
Crazy komedie inspirovaná texty nej-

většího světového dramatika. V jedi-
ném večeru se vám představí všechny 
Shakespearovy dramatické i básnické 
texty. A jak už je pro divadelní soubor 
AMADIS typické, tento herecký kon-
cert pro tři herce umožní každému 
z protagonistů zahrát si více než desít-
ku různých rolí. Vstupné: zdarma

Parkán u Brány Matky Boží, 19 
hodin

3. 7. 18.00
JEŽKOVY POHÁDKOVÉ NEDĚ-

LE – KÁČA A VODNÍK
 Liduščino divadlo Praha na Parkáně 

u Brány Matky Boží od 18 hodin. 

10. 7. 18.00
JEŽKOVY POHÁDKOVÉ NEDĚ-

LE – O HAMIŽNÉ MLYNÁŘCE
Divadlo M Praha na Parkáně u Brány 

Matky Boží od 18 hodin. 

15. 7. 19.00
Jihlavské divadelní léto – 400 let od 

úmrtí Williama Shakespeara
DOBRÝ KONEC VŠECHNO 

SPRA VÍ
Hraje DS. J. K. Tyl Josefův Důl
Komedie s hořkým nádechem intrik 

a neopětované lásky je jednou z méně 
známých Shakespearových her. Hlav-
ním tématem inscenace je ctnost, dív-
ka – sice ctnostná, ale nízkého rodu 
– miluje francouzského hraběte a neleh-
kou cestou plnou lstí jej nakonec přive-
de k lásce. Příběh tak potvrzuje staré 
přísloví, které říká, konec dobrý, všech-
no dobré. Vstupné: zdarma

Parkán u Brány Matky Boží, 19 hodin

16. 7. 20.00
ZASTÁVKOVÁ PÁRTY tentokrát 

na VODNÍM RÁJI 
Vstup 70 Kč, omezený počet míst, 

předprodej v Retro Café.

17. 7. 18.00
JEŽKOVY POHÁDKOVÉ NEDĚ-

LE – O HONZOVI A PRINCEZNĚ
Divadlo Josefa Dvořáka na Parkáně u 

Brány Matky Boží od 18 hodin. 

17. 7. – 31. 7. 
DIVADLO NA STARÉ PLOVÁR-

NĚ
Letní divadelní projekt Divadla 

T.E.J.P. a divadla DIOD.
Zapojte se s námi do jedinečného 

divadelního projektu.
Staňte se součástí čtrnáctidenní diva-

delní dílny na hrázi Staré plovárny a 
vytvořte s námi jedinečné plenérové 
divadelní představení.

Zahrajte s námi divadelní představení 
29., 30. a 31. 7. na hrázi Staré Plovárny 
v Jihlavě.

Profesionální vedení v oboru divadla, 
nového cirkusu, hudby, scénografi e…

Ubytování (ZŠ Nad Plovárnou) zdar-
ma.

Účastnický poplatek 500 Kč.
Přihlášky do 15. 7. 2016 a více infor-

mací na www.tejp.cz a www.diod.cz.

18. 7. 19.00
Letní divadlo pod jihlavským 

nebem – ROMEO A JULIE aneb 
KA ŠPÁREK V LONDÝNĚ

Druhé letní představení pouličního 
divadla. Kdo by neznal slavný příběh 
o tragické lásce Romea a Julie? Jak už 
pravil klasik a autor této tragédie: což 
byl kdy příběh těžších běd a vin než 
příběh Romeův a Juliin? Ovšem cho-
pí-li se tohoto tématu Studio dell´arte, 
stává se rázem z tragédie komedie. A 
tak do londýnského divadla Th e Glo-
be, přibude k velkým postavám toho-
to dramatu Kašpárek a trochu veselejší 
pohled „na věc“. Sem tam zazní i krás-
ná Shakespearova slova.  

Rezervace míst u obsluhy kavárny 
Muzeum.

Letní zahrádka kavárny Muzeum.

18. 7. 19.00
DOS CUBANAS – latino večer
Opouštíme evropský kontinent a 

s kapelou Dos Cubanas se přesouvá-
me za oceán, kde noci jsou horké a 
plné temperamentu. Tu vášeň si nene-
cháme ujít ani na talíři a kuchaři nám 
připraví jídla ve stylu Latinské Ame-
riky. A horko bude i na parketu, salsa 
cubana… olé! Projekt „Ladíme z jihu 
na sever“ je podpořen z rozpočtu sta-
tutárního města Jihlavy.

Vstupné: zdarma. 
Letní zahrádka restaurace laOliva, 

Palackého 1.

23. 7. 11.00
JÍZDA MEDVĚDA BRTNÍKA 
Výstava historických automobilů a 

motocyklů na Masarykově náměstí od 
11 do 14 hodin. 

24. 7. 18.00
JEŽKOVY POHÁDKOVÉ NEDĚ-

LE – POHÁDKY PRO VÁS
Divadlo Pohádka Praha na Parkáně u 

Brány Matky Boží od 18 hodin. 

25. 7. – 29. 7. 
9.00
CIRKUSOVÝ PŘÍMĚSTSKÝ 

TÁBOR
Pošlete děti na léto k cirkusu! Páro-

vá akrobacie a akrobacie na šálách – 
ale i mnohem víc. Hry venku, vevnitř 
ale třeba i v šapitó, celotáborová hra, 
pohybové aktivity pod vedením zku-
šených trenérů. Pro děti od 8 do 15 let, 
předchozí zkušenosti nejsou potřeba.

DIOD, Tyršova 12, 9 – 16 hodin

29. 7.  19.00
Jihlavské divadelní léto – 400 let 

od úmrtí Williama Shakespeara
JAK SE VÁM LÍBÍ (NA DNĚ)
Hraje Divadlo ESENCE Praha
 „Celý svět je jeviště a všichni lidé 

jsou jen herci“, je nejslavnější citát 
z komedie, která má pohádkový pří-
běh. Z města Arkádie vyžene Frede-
rick svou neteř Rosalindu. S ní odchá-
zí také jeho dcera, oblíbený šašek a 
další. Najdou záhadné místo, kde žijí 
lidé s podobným osudem, kde vlád-
ne radost, a trápení přináší jen láska. 
Vzniklé zmatky ukončí bohyně, a hned 
čtyři páry slaví svatbu. 

Vstupné: zdarma
Parkán u Brány Matky Boží, 19 

hodin
31. 7. 18.00
JEŽKOVY POHÁDKOVÉ NEDĚ-

LE – HONZA NEBOJSA
Divadlo Kuba Plzeň na Parkáně u 

Brány Matky Boží od 18 hodin. 

Sport

8. 7. a 14. 7. 
KŘÍŽEM KRÁŽEM VYSOČI-

NOU NA KOLE 2016
1. etapa - pátek 8. 7. 2016; Jihlava - 

Moravské Budějovice (55 km)
Jihlava - Pístov - Vílanec - Opatov - 

Předín - rozhledna Mařenka - Cidlina 
- Lesonice - Moravské Budějovice

7. etapa - čtvrtek 14. 7. 2016; Jihlava 
– Třebíč (57 km)

Jihlava - Kosov - Puklice - Střížov - 
Přímělkov - Panská Lhota - Radonín - 
Číchov - Červená Lhota - Přibyslavice 
- Petrovice - Sokolí - Třebíč

Začátek na Masarykově náměstí.
Další etapy na 
www.vysocinounakole.cz

16. 7. 11.00
„SKA TE CONTEST JIHLAVA 

2016 – Lakai rides on Ambassadors“ 
ze série závodů po městech ČR.

Start závodu pro nejmladší účastníky 
(Day for Kids) od 11 hodin, start kva-
lifi kací od 13 hodin a poté fi nále - ska-
tepark Český mlýn v Jihlavě.

24. 7. 14.00 – 18.00
BEZPEČNĚ NA CYKLOSTEZCE
Preventivní akce zaměřená na cyklis-

ty a in-line bruslaře.
Pořádá Městská policie Jihlava. 
Nechce si zkontrolovat stav vašeho 

kola. Připomeňte si pravidla silničního 

provozu. V malém testu můžete získat 
zajímavé odměny. 

24. 7. Cyklostezka Luka nad Jihla-
vou.

2. 9. Cyklostezka u Vodního ráje (18 
– 21 hodin).

Turistika

16. 7. 6.00
35. BEDŘICHOVSKÁ 50
KČT Bedřichov Jihlava – PĚŠÍ, 

CYKLO.
Trasy: pěší 15 – 50 km, cyklo 30 – 

100 km.
Kontakt: Jiří Fuxa, tel. 721 686 563, 
Start: 6 hodin, sportovní hala Soko-

lovská 122c.

Změna programu vyhrazena!

Výběr z novinek 
z fondu Městské 
knihovny Jihlava 

za duben 2016
Bagshawe, Louise, 1971 - Karié-
ristky
Beam, Christy Wilson - Zázraky 
z nebe
Brown, Sandra, 1948 - Reportér
Brycz, Pavel, 1968 - Střídavá 
péče pro Kukačku
Burgess, Anthony, 1917-1993 - 
Mechanický pomeranč
Fielding, Joy, 1945 - Nic mi 
neprozrazuj
Green, John, 1977 - Will 
Grayson, Will Grayson
Guthrie, Georgina - Láska podle 
Shakespeara. Daniel & Aubrey
Hannah, Kristin, 1960 - Slavík
Heron, Echo - Poledne u Tiff -
anyho
Hodrová, Daniela, 1946 - Točité 
věty
Hošková, Blanka, 1967 - Voňavé 
(na)dělení
King, Iain, 1971 - Tajemství 
posledního nacisty
Krchovský, J. H., 1960 - Já už 
chci domů
Moyes, Jojo, 1969 - Jeden plus 
jedna
Pecháček, Ladislav, 1940 - Jak 
básníci čekají na zázrak
Rich, Roberta, 1946 - Porodní 
bába z harému
Soukupová, Petra, 1982 - Dám-
ská jízda
Šoposká, Marika, 1989 - Sedmil-
hářky
Třeštíková, Radka, 1981 - Bábov-
ky
Whitt on, Hana, 1950 - Prsten 
princezny Judity
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Tradiční letní výstavu otevře-
la jihlavská radnice v Bráně Mat-
ky Boží. Téma výstavy je opět pro 
děti, tentokrát ovšem pro děti vše-
ho věku. 

Ve výstavním sále a v okolních 
prostorách jsou k vidění desít-
ky drobných i rozměrných objek-
tů postavených z legendární české 
stavebnice Merkur. I po devadesáti 
letech od vzniku je stavebnice stá-
le vyhledávaná, moderní a moder-
nizovaná. Návštěvníci si mohou 
na místě svoji zručnost a fantazii 
vyzkoušet na pracovním stole, kde 
jsou připraveny stovky dílů staveb-
nice. 

„Počítače samozřejmě nezatracu-
ji, ale to, co se děti naučí se staveb-
nicemi, to nikdy počítače, tablety 
a mobily nemohou nahradit. Všich-
ni, kteří tyto moderní věci navrhují 
a vyrábějí, docela určitě začínali sta-
vebnicemi. Nejde jen o zručnost, ale 
základní poznání konstrukce, roz-
voj představivosti, vytrvalosti a cíle-
vědomosti,“ řekl při instalaci autor 
výstavy, nadšený sběratel a stavitel 
Jiří Mládek.

Kdo výstavu navštíví, může 
v malém kvízu vyhrát knihu Hravý 
a zábavný svět vědy a techniky.

Výstava potrvá až do konce let-
ních prázdnin. -tz-

I TAKOVÉ rozměrné stavby lze vidět na výstavě na Bráně Matky Boží.
 Foto: archiv MMJ

Legendární stavebnice Merkur 
v Bráně Matky Boží

13. 7. – 28. 8. 2016
vernisáž 12. 7. v 17:00
Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4, Jihlava
otevřeno út–ne 10–12, 13–18

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

Zdeněk Hudeček
Ve jménu krásy
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