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klaunů, balkánská dechovka a k tomu 
balkánské jídlo z naší kuchyně. To se 
musí zažít a Vy byste u toho neměli 
chybět. A bude se tančit, protože tahle 
hudba Vás zvedne ze židle!

Projekt „Ladíme z jihu na sever“ je 
podpořen z rozpočtu statutárního 
města Jihlavy. Vstupné: zdarma. 

Letní zahrádka restaurace laOliva, 
Palackého 1, 19 – 22 hodin, (za nepří-
znivého počasí uvnitř restaurace). 

26. 8. 19.00
JIHLAVSKÉ DIVADELNÍ LÉTO 

– 400 let od úmrtí Williama Shake-
speara

R+J 
Hraje Divadelní spolek Osada Horní 

Bříza
Autorská inscenace inspirovaná 

Shakespearovou vrcholnou tragédií 
Romeo a Julie. 

Děj nás zavede do města Verony, kde 
proti sobě soupeří rody Monteků a 
Kapuletů. 

Na plese Kapuletů se setkají jejich 
děti, Romeo a Julie, a bezmezně se do 
sebe zamilují. Ale osud jim nepřeje… 

Vstupné: zdarma
Parkán u Brány Matky Boží

28. 8. 18.00
JEŽKOVY POHÁDKOVÉ NEDĚ-

LE – SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
Divadlo MALÉhRY Brno na Parká-

ně u Brány Matky Boží 

Sport

2. 8. a 15. – 19. 8. 
DUKLA CUP
15. - 19. srpna, předehrávka již 2. 
srpna
Horácký zimní stadion, www.hc-
dukla.cz 
Rozpis utkání vč. jejich začátku:
úterý 2. srpna 2016 
HC Dukla Jihlava - HC Olomouc 
(předehrávka)
pondělí 15. srpna 2016 
HC Dukla Jihlava - HC Energie 
Karlovy Vary (18.00)
úterý 16. srpna 2016 
HC Olomouc - Torpedo Nižnij 
Novgorod (18.00)
středa 17. srpna 2016 
Torpedo Nižnij Novgorod - HC 
Energie Karlovy Vary (18.00)
čtvrtek 18. srpna 2016 

HC Energie Karlovy Vary - HC 
Olomouc (18.00)
pátek 19. srpna 2016 
Torpedo Nižnij Novgorod - HC 
Dukla Jihlava (16.30)

13. 8. – 14. 8. 10.00
„JIHLAVSKÝ TRIATLONOVÝ 

VÍKEND“ 
Dvouetapový závod určený pro 

širokou veřejnost (starších 7 let) bez 
omezení podmínek k účasti. Celkový 
objem tratí obou etap se rovná kate-
gorii olympijského triatlonu (1,5 – 40 
– 10). První etapou je sobotní krátký 
terénní triatlon Pteam Xtriatlon pro 
kategorie dorostu a dospělých, druhá 
nedělní etapa je silniční Jihlavský tri-
atlon pro všechny věkové kategorie. 
Pořadatel: Běžec Vysočiny, o. s., www.
bezecvysociny.cz

Začátek v sobotu v 10 hodin, v nedě-
li 9.40 hodin v autokempu Pávov u Jih-
lavy.

20. 8. 9.30
„LaSportiva RA CE“ – překážkový 

běh 
2. ročník běžeckého závodu s pře-

kážkami pro širokou veřejnost.
Pořadatel: Sportovní klub Jihlava, o. 

s.           
V lesoparku Heulos se startem v are-

álu letního kina, 9.30 hodin. 

26. 8. 18.00
BĚH NA VYSOKÝ KÁMEN 
Pořadatel: Běžec Vysočiny, o. s. www.

bezecvysociny.cz 
Trať obrátková s okruhem po lesních 

asfaltových cestách, start v 18 hodin v 
autokempu Pávov u Jihlavy.                                                           

27. 8. 9.00
OD BILLA K BILLOVI
Jedenáctý ročník cyklistické vyjížď-

ky po krásách Vysočiny cestou i neces-
tou. Cesta vedena po co nejméně frek-
ventovaných cestách, lesních a polních 
cestách. 

8 – 8.45 – prezence - hospoda U Bil-
la – Čížov.

Start: 9 hodin. Cíl: 17.00 – ukonče-
ní vyjížďky, 17.30 – ofi ciální vyhlášení 
- Hotel Býk – Čížov.

Vstupné 200 Kč předem, 300 Kč na 
místě. 

Pořadatel: Tým www.odbilla.cz, 
informace: www.odbilla.cz/bill 

Změna programu vyhrazena/!

Na konci června v úvodu Jihlav-
ských dnů byla v Mahlerově domě 
pokřtěna nová kniha jihlavského 
historika Zdeňka Jaroše. 

Publikace je přehledným kata-
logem čestných občanů Jihlavy i 
držitelů dalších významných měst-
ských cen.

Úvodní část knihy Čestní občané 
Jihlavy 1825 – 2015 a nástin dějin 
samosprávy města věnuje autor 
stručně vývoji jihlavské samosprávy 
až do současnosti (do roku 2014). 

Na úvod navazuje přehledným 
výčtem ocenění, která město v sou-
časné době svým občanům udělu-
je. Vedle Cen rady či Zastupitelstva 
města jsou zde zahrnuty i momenty, 
jakým je např. vítání občánků apod.

Osobnostem vyznamenaným 
Cenou Rady nebo Cenou Zastupi-
telstva Jihlavy je věnována samo-
statná kapitola se základními daty i 
fotografi emi držitelů cen. Autor se 

věnuje též popisu administrativy, o 
kterou se udělování cen opírá.

Jako nosnou kapitolu označuje 
Jaroš přehled udělených čestných 
občanství. S výjimkou letos udě-
lené ceny prvnímu českému sta-
rostovi města je kompletním kata-
logem, vybaveným i stručnými 
medailony čestných občanů.

„Někdy se člověk nemohl vyhnout 
tomu, aby v medailonku danou osob-
nost nějakým způsobem necharak-
terizoval, ale není to nějaká polemi-
ka,“ vysvětluje Jaroš. Jak dodává, 
byly medailonky stavěny jednotně 
na bodovém schematu, kterého se 
autor v rámci objektivity držel.

Kniha byla vedle vydání v českém 
jazyce připravena také v německé 
mutaci. Ta byla během slavností 
Jihlavské dny (Heimattage) předá-
na hostům, jihlavským Němcům.
 -jv-

„Katalog“ čestných občanů Jihlavy

KNIHU Čestní občané Jihlavy 1825 – 2015 a nástin dějin samosprávy města 
představil Zdeněk Jaroš v rámci Jihlavských dnů v gotickém sále magistrátu. 
 Foto: Lubomír Maštera

Tři holky a jeden kluk se narodili 
páru fenků, tedy pouštních lišek, v 
jihlavské zoologické zahradě. 

Pobíhají ve výběhu v africkém 
pavilonu. Chov tohoto nejmenšího 
druhu lišek je podle mluvčího Zoo 
Jihlava Martina Maláče poměrně 
náročný. 

Fenci totiž vyžadují extrémní sucho 
a stabilní teploty. Pouštní lišky jsou v 
jihlavské zoo chovány od roku 2013 
a jedná se již o druhý odchov mláďat.
 -tz-

Lišky mají čtyřčata

Městská policie Jihlava pořádá do 
září čtvrtý ročník preventivních akcí 
s názvem „Bezpečně na cyklostezce“. 

Jak již samotný název napovídá, 
při jejich pořádání se chceme věno-
vat uživatelům cyklostezek, zejména 
cyklistům, chodcům a in-line brus-
lařům. „Druhého září od 18 do 21 
hodin se na vytipovaných cyklostez-
kách zaměříme na poradenství ohled-
ně předepsané výbavy kola a vhodné 
používání ochranných prvků. Součás-
tí zářijové akce, která se koná na cyk-
lostezce u Vodního ráje, bude apel na 
dodržování zásady „Být viděn“, řekla 
preventistka kriminality Kvěra Kli-
mešová..

Cílem tohoto programu je zvýšit 
bezpečnost na cyklostezkách, zvláště 
pak v místech, kde se mohou pohy-
bovat chodci. Zúčastněné fi rmy 
budou ve vybraných termínech nabí-
zet seřízení, servis kol a jeho mož-

nost dovybavení. Cyklisté a ostatní 
účastníci si mohou vyzkoušet svoje 
znalosti z dopravní problematiky a 
první pomoci. Po absolvování tes-
tu obdrží drobné ceny. Zdravotní 
pojišťovna pak nabízí zdarma měře-
ní krevního tlaku.

K hlavním participujícím organi-
zacím patří HIPPcycles, Sportvel, 
humanitární občanské sdružení Čes-
ký červený kříž a BESIP. Z pojišťo-
ven přislíbila účast VZP a ZPMV.

„Za pomoci uvedeného preventivní-
ho programu se snažíme reagovat na 
problémy, se kterými se během své čin-
nosti setkáváme. Za největší problém 
považujeme nerespektování pravidel na 
cyklostezce, bezohlednou a nebezpeč-
nou jízdu, využívání chodníku k jízdě 
na kole, jízdu cyklistů zjevně pod vli-
vem alkoholu a jízdu za snížené vidi-
telnosti“, doplnila Klimešová.  -lm-

Preventivní akce MP

MĚSTSKÁ policie Jihlava uspořáda-
la podobné preventivní akce v červnu a 
červenci. Foto: archiv MMJ

Chodníky 2017
Město příští rok postaví několik 

stovek metrů nových chodníků v 
okolí benzínové stanice ONO.

Vzniknou zde tři nové přechody 
pro chodce. Je naplánováno pro-
dloužení chodníku z ulice Brtnická 
na Pančavu. Další chodník vznikne 
na ulici Hybrálecká. -lm-


