
květen

O zapojení finančních pro-
středků ze základního běžného 
účtu ve výši 18,2 milionů korun 
rozhodli zastupitelé na své dub-
nové schůzi. 

V blízkosti městského nádraží pod 
svahem parku Keťásek se nachá-
zí pozůstatky objektu, jehož část již 
byla zdemolována. Z důvodu bez-
pečnosti zastupitelé uvolnili půl 
milionu korun na zbourání stavby. 
Oprava cestní sítě a opěrných zdí na 
Malém Heulose si vyžádá další mili-
on korun.

Šest milionů si vyžádají opravy sil-
nic Lípová - od ul. Rantířovská po ul. 
Přední, Sokolovská, kde se odloupla 
obrusná vrstva 5 cm asfaltu cca 50 

m2,  Vrchlického - naproti bývalým 
Štefánikovým kasárnám až po odbor 
sociálních věci, a zastávka MHD na 
ul. Okružní u dolní okružní křižovat-
ky směrem k TESCO.

Dalších 40 tisíc je uvolněno na 
komunikaci a vybudování chodníků 
v ul. Hálkova v Heleníně, chodník 
a rekonstrukce komunikace v uli-
ci Hybrálecká má stát půl milionu, 
chodník od ul. Vrchlického po Hor-
ní Kosov a osvětlení přechodů pro 
chodce (30 tisíc). 

Dojde také k rozšíření komunika-
ce ul. Mlýnská za 150 tisíců korun 
a zhotovení zpevněných stanovišť 
kontejnerů za milion.

Další investice půjdou do oprav na 

Krematorium Jihlava - rekonstruk-
ce vodovodní přípojky a rozvodu 
vody v areálu za asi 2 miliony. Čistír-
na odpadních vod na psinci projde 
rekonstrukcí za 10 tisíc a v Sokolov-
ské ulici se postaví konstrukce pro 
sušení požárních hadic za 250 tisíc.

Městská policie se dočká nákupu 
nových osobních minikamer za 250 
tisíc, zařízení pro nahrávání telefon-
ních hovorů za 400 tisíc, za milion 
korun bude pořízen pasport míst-
ních komunikací II. třídy ve měs-
tě, který bude využíván pro plán 
střednědobých oprav. Více k jedná-
ní zastupitelstva přinášíme na str. 4 
v rozhovoru s náměstkem primátora 
Vratislavem Výborným. -lm-

Mimořádné zastupitelstvo
města Jihlavy

ve čtvrtek 11. května
k Horáckému zimnímu stadionu

průběh jednání bude vysílán
on-line na webu města 

Mahler Jihlava Music Festival
Hudba tisíců

18. 5. - 7. 7. 2017
(Více v kulturním přehledu NJR)

Jihlavská 24 MTB 2017
19. – 21. května

Závod na horských kolech a rocko-
vý koncert

(Více na str. 25)

Květen na náměstí
Květnové oslavy na Masarykově 

náměstí
(Přehled akcí na str. 6.)

Zastupitelé rozdělili 18 milionů na 
investice do chodníků a vozovek

CENU primátora města Jihlavy za přínos pro sport v Jihlavě předal náměstek primátora Radek Popelka Ervínu Fridrichovi (vpravo) při vyhlašování Sportovce Jih-
lavska 2016.  Foto: Petr Klukan
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Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Přestěhováno v místě:

44
42
86

125
42

167

0
81

9
137

Město Jihlava má k 31. 3. 2017 
přihlášeno k trvalému pobytu 
50.555 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci březnu 2017

Zastupitelky 
adoptují kočku

Dámy z řad jihlavského zastupitel-
stva podporují městem zřizovanou 
zoologickou zahradu. Už několi-
kátý rok adoptují kočku divokou, i 
letos mezi sebou vybraly a na účet 
zoo složily čtyři tisíce korun. Adop-
ce trvá jeden rok, a získané fi nanční 
prostředky zoo použije na úhradu 
nákladů spojených s výživou vybra-
ného zvířete. 

 -lm-

Pohled na mapu nejúspěšněj-
ších měst prestižního celorepub-
likového srovnávacího výzkumu 
Města pro byznys musí potěšit 
všechny obyvatele Vysočiny. 
První tři místa obsadila města 
Pelhřimov, Humpolec, Jihlava. 

Výzkum již devátým rokem hod-
notí 205 obcí s rozšířenou působ-
ností a 22 městských částí hlavní-
ho města Prahy. Ocenění je dobrou 
vizitkou pro radnice, jejich hospo-
daření a přístup k podnikatelům.

Třetí Jihlava získala body přede-
vším v části hodnocené jako pří-
stup radnice, konkrétně v kritéri-
ích, která se týkají hospodaření a 
finanční stability města. Je úspěš-

ná především v čerpání dotací EU, 
a také má vysoký podíl výdajů rad-
nice na investice. Mezi silné strán-
ky v oblasti podnikatelského pro-
středí patří zejména nejvyšší podíl 
právnických osob v kraji, druhý 
největší přírůstek obyvatel a třetí 
nejvyšší podíl studentů a učňů od-
borných škol.

„Město pro byznys je nezávislým 
pohledem na počínání radnice zven-
čí, nastavením zrcadla, srovnáním 
s jinými městy. Nejde o soutěž, do 
které se přihlásí jeden povedený pro-
jekt, zatímco v jiných oblastech jsou 
rezervy,“ ocenil úspěch primátor 
města Jihlavy Rudolf Chloupek.

Proč letos uspěla města na Vyso-

čině? Všechna tři nejlépe umístěná 
města v celorepublikovém výzku-
mu se vyznačují nízkou nezaměst-
naností, vysokým podílem velkých 
firem, významným přírůstkem 
obyvatel a blízkostí dálniční sítě. 

Z těch hodnotících kritérií, která 
radnice přímo ovlivňují, se u Pel-
hřimova, Humpolce i Jihlavy jed-
ná o výborné hospodaření, nízké 
místní poplatky, a při porovnání 
s ostatními obcemi s rozšířenou 
působností i nízkou sazbu daně 
z nemovitosti. To je kombinace, 
která letos zásadní měrou rozhod-
la o prvních příčkách a která spoji-
la tři města na Vysočině ve vítězný 
trojúhelník. -tz-

Třetí město pro byznys je Jihlava

Jihlavští zastupitelé rozhodovali 
o udělení čestného občanství Evže-
nu Plockovi, který se dne 4. dubna 
1969 v centru města zapálil na pro-
test proti vpádu vojsk Varšavské 
smlouvy do Československa, a po 
pěti dnech zemřel. 

Po Janu Palachovi a Janu Zajíco-
vi šlo o třetí protest sebeupálením. 
Na rozdíl od předchozích dvou se 
však čin E. Plocka komunistické 
cenzuře podařilo před národem 
tajit, více informací se k veřejnosti 
dostalo až po pádu komunistické-
ho režimu. 

Z 36 přítomných hlasovalo pro 
udělení čestného občanství in me-
moriam Evženu Plockovi 22 zastu-
pitelů, proti bylo 14 zastupitelů.

Zastupitelé také rozhodovali o 
udělení Ceny města Jihlavy judis-
tovi Lukášovi Krpálkovi (1990). 

Rodák z Jihlavy vybojoval v loň-
ském roce jako jediný reprezen-
tant České republiky zlatou medai-
li na olympiádě v Rio de Janeiru. 
Ocenili i jeho předchozí vynikají-
cí výsledky. Pro udělení ceny bylo 
35 zastupitelů, jeden hlas byl proti. 

Hlasovalo se také o udělení Ceny 
města Jihlavy Jiřímu Jakešovi, u 
příležitosti jeho životního jubi-
lea 50. narozenin za dlouholetou 
činnost v oblasti hudby pro měs-
to Jihlavu. Ing. Jiří Jakeš je zakla-
datelem a šéfdirigentem jediného 
profesionálního orchestru v kraji 
Filharmonie G. Mahlera. Celý ži-
vot se věnuje hudbě, 22 let působil 
v základní umělecké škole, byl di-
rigentem mnoha pěveckých sborů. 
Pro udělení ceny bylo 29 zastupi-
telů, 7 z přítomných bylo proti. -tz-

Čestné občanství pro E. Plocka
Cena města Jihlavy pro olympionika Lukáše Krpálka a hudebníka Jiřího Jakeše

Nejpozději během podzimních 
měsíců tohoto roku začnou úpravy 
frekventované křižovatky Žižkovy 
a Rantířovské ulice. 

„Pokud vše půjde podle našich před-
stav, v polovině roku 2018 budou 
dopravu na rušné křižovatce řídit se-
mafory. Toto řešení se ukázalo jako 
vhodnější, než původně uvažovaný 
kruhový objezd,“ říká náměstek pri-
mátora pro rozvoj města Vratislav 
Výborný.

Trvale přetíženou křižovatku po-
blíž hřbitova a čerpací stanice měl 
původně řešit investor uvažovaného 
obchodního centra u výpadovky na 
Pelhřimov. Po letech váhání ale od 
záměru ustoupil, a o křižovatku se 
tak musí Jihlava postarat sama. 

Město nechá v křižovatce rozšířit a 
upravit jízdní pruhy, vybudovat nové 
přechody pro chodce, bezpečnost-
ní ostrůvky, veřejné osvětlení apod. 
Městská hromadná doprava bude 
mít pro směr z města do Rantířovské 
ulice vyčleněnou a upravenou komu-
nikaci za čerpací stanicí. 

Úprava frekventované křižovatky 
u ONO začne ještě letos

„U hřbitova vznikne nové parkoviš-
tě pro 110 vozidel, koncipované jako 
P+R, tedy řidiči zde budou moci po-
nechat vozidla a pokračovat do centra 
města městskou dopravou, pro kterou 
tu vzniknou dvě nové zastávky MHD,“ 
pokračuje náměstkyně primátora 
pro dopravu Jana Mayerová. Z par-
koviště bude možné vstoupit do 
prostoru hřbitova novým vchodem, 

projekt počítá také s úpravou a dopl-
něním zeleně.

Odhad nákladů je 34 mil. Kč 
s DPH, výstavba parkoviště bude 
do výše 90 % skutečných nákladů 
hrazena z IROPu, na úhradě nové-
ho povrchu vozovky v ul. Žižkova a 
Rantířovská se bude spolupodílet 
Kraj Vysočina. -tz-

Zoo Jihlava slaví 
60. narozeniny 

poštovní známkou

Zoo Jihlava si nechala zhotovit u 
České pošty emisi vlastních známek 
u příležitosti výročí 60. let od své-
ho založení. Tato emise je nazvaná 
ZOO Jihlava – 60 let. Tiskový list 
obsahuje celkem 25 známek a byl 
vydán v nákladu 600 kusů. 

Na listu je celkem 25 poštovních 
známek s pěti druhy zvířat z pěti 
kontinentů. Ameriku zastupuje ara 
hyacintový, Asii panda červená, 
Austrálii klokan rudý, Evropu tuleň 
obecný a Afriku žirafa síťovaná. Au-
torem návrhů je výtvarník Vladimír 
Veselý.

Nová unikátní emise známek ZOO 
Jihlava – 60 let je k vidění na fi latelis-
tické výstavě v Oblastní Galerii Vy-
sočiny v Jihlavě. Výstava potrvá do 
6. května 2017, cena tiskového listu 
známek je stanovena na 730,- Kč, 
přičemž obsahuje 25 kusů známek v 
celkové nominální hodnotě 400,-Kč. 
Tiskový list si mohou zájemci zakou-
pit na pokladnách Zoo Jihlava, nebo 
na e-shopu na webu jihlavské zoo.

 -tz-

OLYMPIONIK Lukáš Krpálek obdr-
žel cenu města Jihlavy. 
 Foto: Lubomír Maštera

NEBEZPEČNOU křižovatku u ONO budou prozatímně řídit přenosné se-
mafory.  Foto: Lubomír Maštera
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Víte, že…
… autovraky je nutné předávat 

pouze do zařízení, která jsou opráv-
něná k jejich převzetí? Jedině tam 
získáte doklad o jejich ekologické 
likvidaci, se kterým vozidlo řádně 
odhlásíte. 

Správné nakládání s vozidly s 
ukončenou životností přispívá k 
minimalizování jejich vlivu na ži-
votní prostředí a přispívá k ochraně, 
zachování a zlepšení kvality životní-
ho prostředí a úsporám energie.

 -tz- 

Jihlavská radnice pokračuje 
v dlouhodobé a systematické sna-
ze zvýšit třídění a snížit množství 
odpadu, který bez užitku skončí 
na skládce.

Od července třídíme oleje a tuky
V červenci 2017 Jihlava spustí zku-

šební třídění použitých olejů a tuků. 
V kontejnerových stáních v oblas-
ti města Na Slunci radnice rozmís-
tí 120litrové nádoby s otvorem ve 
víku, kterým bude možné vhazovat 
nádoby s použitým olejem a jedlými 
tuky. Ideální je, aby oleje byly v uza-
vřených plastových obalech, např. v 
PET lahvích.

„Do těchto kontejnerů patří použité 
oleje a tuky z domácností, např. fr ito-
vací olej nebo olej po smažení či ztu-
žené jedlé tuky. Rozhodně sem nepatří 
technické oleje, převodové, tlumičové 
či motorové, různá maziva a kapali-
ny,“ upozorňuje Martina Gregorová 
z odboru životního prostředí. 

Vytříděné oleje a tuky najdou dal-
ší využití. Po vyčištění poslouží na-
příklad jako biopalivo nebo jako 
průmyslová maziva využitelné v pa-
třičných zařízeních bez negativního 
dopadu na životní prostředí.

„Podle výsledků tohoto pilotního pro-
jektu může být v budoucnu rozšířen 
svoz jedlých olejů a tuků do dalších 
částí města,“ předpovídá vedoucí od-
boru životního prostředí Katarína 
Ruschková. V pilotním projektu rad-
nice nechá do jihlavských ulic umís-
tit 25 kontejnerů.

Tuky ucpávají kanalizaci, 
poškozují čističky

Nepotřebné oleje a tuky není 
vhodné vylévat doma do dřezu 
nebo záchodu, tuky v kanaliza-
ci tuhnou a tvoří hrudky, s dalšími 
nečistotami v odpadních cestách 
vytváří hustý, neprostupný povlak. 
„Ten se v kanalizaci rozkládá, což má 
za následek mimo jiné i urychlení ko-
roze kanalizačního potrubí,“ vysvět-
luje Martina Gregorová. Jsou známé 
i případy, kdy velké množství tuků 
vylitých do kanalizace zablokovalo 
část technologie čistírny odpadních 

vod. Stává se to například o vánoč-
ních svátcích, kdy tisíce domácností 
v jednom čase do kanalizace vypus-
tí oleje po smažení.  -tz-

Jihlavská radnice uspořádala další veřejné projednání Fóra 
Zdravého města. 

Diskuse probíhala k TOP AKCÍM a TOP PROBLÉ-
MŮM či prioritám ve městě. Účastníci využili i elektronic-
ké POCITOVÉ MAPY.  Primátor Rudolf Chloupek přiblí-
žil více než 80 přítomným stav řešení problémů z loňského 
roku.

Z téměř dvouhodinové diskuse vyplynulo, že občané oce-
ňují Festival Gustava Mahlera, Mezinárodní festival doku-
mentárního fi lmu, Vysočina Fest, Evropský týden mobility, 
Havíření apod. Mezi největší priority k řešení doporučili 
kamenný hospic, Horácký zimní stadion, vybudování noc-
lehárny a krizového centra či chybějící chodníky v průmys-
lové zóně Hruškové Dvory a ulici Polenská. 

Z pocitové mapy vyplynulo, že nejvíce občanů se cítí dob-
ře v lokalitě Český mlýn, v ZOO či u Staré Plovárny; nao-
pak se necítí dobře v okolí městského vlakového nádraží a 
PRIORu. 

Priority města vytipované na Fóru budou před předlože-
ním zastupitelstvu města ověřeny ještě veřejnou anketou. 
Tištěná podoba je k dispozici v tomto čísle Novin jihlavské 
radnice na str. 14. Elektronicky bude možno hlasovat spo-
lečně se zadáváním „pocitů“ na webu města, kde je i více in-
formací k celé akci: www.jihlava.cz/zdravemesto.

 Ing. Soňa Krátká, 
 koordinátorka PZM a MA21

Jihlaváci se rádi baví

Sezóna dovolených je ještě daleko, 
ale je čas si zkontrolovat cestovní do-
klady. Jejich vydání trvá několik týdnů, 
a „rychlopas“ už se nevydává na po-
čkání. Dostanete ho za týden a přijde 
na čtyři tisíce korun.

V roce 2015 jste za patnáct stovek 
přímo na úřadě vyřídili rychlopas na 
počkání. Platil jen půl roku, nepouštěli 
na něj do všech zemí světa, ale většině 
zapomnětlivců vytrhl trn z paty. Od 
loňska je všechno jinak, ministerstvo 
vnitra rychlopasy zrušilo. 

Nahradily je cestovní pasy se stro-
jově čitelnými údaji a s nosičem dat s 
biometrickými údaji s dobou vydání 
do 6 pracovních dnů. Tyto pasy mají 
dobu platnosti 10 let, správní poplatek 
je 4.000,- Kč, u dětí do 15 let je doba 
platnosti 5 let, správní poplatek činí 
2.000,- Kč. 

„Pokud tedy zjistíte těsně před odjez-
dem do zahraničí, že nemáte platný ces-
tovní pas, pořádně si za nový  připlatíte. 
Co je horší, že se nový pas do odjezdu 
nemusí stihnout vyrobit. Pasy se odesí-
lají do centrální výrobny cenin,“ upo-
zorňuje vedoucí správního oddělení 
Magistrátu města Jihlavy Kateřina 
Škarková.

Není tedy od věci si dokumenty dát 
do pořádku už teď. Nyní si cestovní 
doklady vyřídíte bez čekání. Navíc 
můžete využít možnosti elektronické-
ho objednání. S každým dalším týd-
nem blíže k dovoleným bude zájemců 
na chodbách úřadů přibývat. 

O cestovní pas můžete zažádat kde-
koli v ČR na obecních úřadech obcí 
s rozšířenou působností, podání není 
podmíněno místem trvalého pobytu. 

Cestovní pas se strojově čitelnými 
údaji a s nosičem dat s biometrickými 
údaji se vydává s dobou platnosti 10 
let, správní poplatek činí 600,- Kč, u 
dětí do 15 let se vydává s dobou plat-
nosti 5 let a správní poplatek je 100,- 
Kč. Výrobní doba těchto pasů je do 30 
dnů. 

„Připomínáme, že i malé dítě musí mít 
platný doklad totožnosti, a to buď cestov-
ní pas nebo občanský průkaz, který se dá 
použít pro cestování po Evropské unii,“ 
dodává Kateřina Škarková. -tz-

Cestovní doklady

Od května začne v Jihlavě platit upravený režim parko-
vání v centru města a jeho okolí. 

Přinese nové vymezení parkovacích oblastí, výhodnější 
dlouhodobé karty, snazší parkování pro služby a návštěvy, 
adresné přidělování rezidentských karet.

Od května se současné parkovací zóny A, B a C sjednotí 
do „oblasti 1“, která zahrnuje celé historické centrum města 
a okolí. Držitelé karet A, B a C budou moci parkovat v celé 
oblasti 1. Zóny D1 a D2 (Srázná, U Pivovaru) se spojí do 
„oblasti 2“.

Parkovací karty už jen pro majitele vozidel
Vydané karty není nutné měnit, je možné je používat až 

do doby uplynutí jejich platnosti. Pro nové karty si všichni 
žadatelé budou muset přijít nejen s občanským průkazem, 
ale především s velkým technickým průkazem vozidla, 
ve kterém bude žadatel uveden také jako vlastník nebo pro-
vozovatel. Nebude-li žadatel v technickém průkazu uveden, 
musí doložit právní vztah k vozidlu např. potvrzením za-
městnavatele o soukromém užívání služebního vozidla, lea-
singovou smlouvou apod.

Parkovací karty budou nově vystavovány pouze na re-

gistrační značku, zruší se tedy možnost „Dle použitého 
vozidla“.

Levnější parkování
Nově je stanovena platnost parkovacích karet na tři, šest a 

dvanáct měsíců. Parkovací karty s delší dobou platnosti bu-
dou výhodnější. Například roční rezidentská karta pro ob-
last 1 bude levnější o 240 korun, nyní je cena 1.440 korun.

Parkování na stírací lístek  
Novinkou bude stíratelný parkovací lístek, se kterým 

bude možné parkovat na místech určených pro rezidenty 
a předplatitele. Pro každou oblast budou vydané dva lístky 
– na dobu 2 hodin a 24 hodin. Uživatel na lístku vyznačí da-
tum a hodinu použití a umístí jej ve vozidle za přední sklo. 

Stíratelné parkovací lístky budou od začátku května k po-
řízení na pokladně odboru dopravy v Tyršově ulici, kde si 
nyní klienti vyřizují parkovací karty. 

Bližší informace podají pracovníci Magistrátu měs-
ta Jihlavy, odboru dopravy, Tyršova 18, Jihlava, 
tel. č.: 565 593 511/512/515. -tz-

 Zónové parkování od května

Postup hokejové Dukly Jihlava do Extraligy ovlivnil 
také postoj města k plánované rekonstrukci Horáckého 
zimního stadionu. 

Podle primátora města Rudolfa Chloupka dojde bě-
hem přestávky před následující sezónou k úpravám zá-
zemí stadionu, aby mohl klub dostat výjimku pro hraní 
extraligy. 

„Ideálně bychom na tyto práce potřebovali částku ve výši de-
víti milionů korun,“ doplnil Chloupek. Dle jeho slov se jed-
ná například o úpravu šaten pro hosty, zázemí pro video-
rozhodčí nebo místnosti pro antidopingovou kontrolu. 

Podotkl, že minimální částka, aby bylo možné nejnut-
nější úpravy stadionu realizovat, činí přibližně 4,5 mili-
onu korun. 

K tomu, co bude dál, primátor Chloupek sdělil, že 
město se následně rozhodne na základě zpracovaných 
variant rekonstrukce. 

K rekonstrukci Horáckého zimního stadionu se má 
v měsíci květnu konat mimořádné zasedání jihlavského 
zastupitelstva. Zde by měli zastupitelé také rozhodnout 
výši o částky, kterou město vyčlení na základní úpravy 
stadionu.

Chloupek osobně v dalších letech preferuje cestu po-
stupných oprav a zlepšování stávajícího zimního stadi-
onu, aby na jeho ledě mohla hokejová Dukla hrát bez 
přerušení ještě několik let. -pab- 

Zimák zatím pouze opraví
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NÁMĚSTEK primátora Vratislav Výborný (ČSSD) Foto:  Lubomír Maštera 

Hokejisté vybojovali extraligu, 
další krok musí udělat zastupi-
telé a musí rozhodnout, co dál 
s Horáckým zimním stadionem. 
Náměstek primátora Vratislav 
Výborný (ČSSD) popsal připravo-
vané mimořádné květnové zastu-
pitelstvo s tímto bodem jednání.

 Lubomír Maštera

Na posledním jednání zastupitel-
stva se rozhodlo o svolání mimo-
řádného zastupitelstva města na 
květen. Co je důvodem?

Zatím je na programu jedná-
ní a rozhodování jediný bod a tím 
je budoucnost Horáckého zimní-
ho stadionu. Předpokládám také, 
že by zastupitelstvo mohlo být 
v rámci tohoto jednání seznámeno 
s koncepcí investičního plánování 
ve vztahu k potřebám a fi nančním 
možnostem našeho města.

Zastupitel Mayer, který je do 
zpracování plánu zapojen, infor-
moval zastupitelstvo města o 
tom, že výhledový plán investic 
bude pro zastupitele k dispozici 
zhruba v půli dubna. Bude zastu-
pitelům stačit čas na seznámení 
se s tímto důležitým dokumen-
tem?

Věřím v to. Je důležité uvědomit si 
onu šíři požadavků města, od obča-
nů, organizací i státní správy, co 
všechno je potřeba udělat. A k tomu 
má onen výhledový plán směřovat. 
U každé investice jsou v plánu uve-
deny priority, například pro kolik 
procent občanů města je investice 
určena. 

Půjde-li o kanalizaci ve Zborné, 
dotkne se to dvou stovek lidí.  Ale 
jestli je to multifunkční hala, tak 
půjde o padesát tisíc obyvatel. Tyto 
ukazatelé mají napomoci v rozho-
dování, co je a co není prioritou. 

Pak je tam i ekonomický výhled, 
který se může v čase měnit – napří-
klad zvýší se daň z nemovitosti, 
město bude mít vyšší příjem a bude 
si moci více dovolit.

Zeptám se ještě jinak. Tento 
investiční výhled má napomoci 
každému zastupiteli v jeho roz-
hodování, ale nestanovuje strikt-
ně – budeme dělat tohle a tohle. 

Je to jen podkladový materiál pro 
stanovení priorit akcí pro každé-
ho zastupitele?

Ano, priority si každý určí sám, ale 
musí počítat s tím, že by měl obhájit 
své priority v konfrontaci s uvede-
nými dalšími požadavky. Například 
v pracovní skupině, zastupitelském 
klubu nebo přímo na jednání zastu-
pitelstva. 

Cílem je si nyní říct, co všech-
no potřebujeme, co naléhavě, co je 
zbytné, a postavit to do relace s eko-
nomickými možnostmi města.

Zastupitelé tedy budou disku-
tovat situaci kolem budoucnos-
ti Horáckého zimního stadionu. 
Jaký budou mít výběr?

Je zpracováno několik variant řeše-
ní od postavení zcela nové haly na 
zelené louce až po rekonstrukci stá-
vajícího stadionu s různým počtem 
diváckých míst, hráčského zázemí, 
obchodního zázemí atd. Některé 
návrhy akceptují požadavky na ext-
raligový hokej, jiná ne. Po postupu 
Dukly do extraligy se výběr poměr-
ně silně zužuje. V dohledné době 
by se Dukla ze sportovního pohle-
du neměla nikam stěhovat a to zna-
mená, že se bude opravovat prů-

běžně nebo stavět jinde nový zimní 
stadion.

Na minulém zastupitelstvu se 
hovořilo o připravované revitali-
zaci náměstí, v dubnu k tomu pro-
běhne setkání s občany k této pro-
blematice. Součástí revitalizace 
centra bude bezesporu otázka, co 
s Priorem. Bude se v květnu jed-
nat i o této otázce?

Zatím se o tom neuvažuje. Výsled-
kem besedy s občany by mělo být 
zadání pro architektonickou soutěž, 
kde by se měli architekti s otázkou 
Prioru nějak vyrovnat. Takže to by 
bylo předčasné.

Jihlava stále nemá vrácený maje-
tek Svazkem vodovodů a kanaliza-
cí Jihlavsko (SVAK)a soudní pře 
se protahují. Na zastupitelstvu 
padl i návrh na „silové“ převze-
tí majetku města pravděpodobně 
v podobě výzvy na odmontování 
vodoměru SVAKu a nahrazení ho 
vodoměrem jihlavské společnosti 
JVAK. Jaký je váš názor na takový 
postup?

To nemá v zákonech žádnou opo-
ru. Je to bláznivá myšlenka vojensky 
neuspokojeného bývalého kapitá-

na ČSLA. Navíc běží soudní spor a 
nikdo jeho výsledek nemůže před-
jímat. Pro občany by se stejně nic 
nezměnilo, vodné a stočné dále 
vybírá VAS, která provozuje úprav-
nu vody v Hosově i čistírnu odpadní 
vody v Heleníně. Nájem ale nepla-
tí městu Jihlava ale SVAKu. Ten 
bohužel utržené peníze nejenže 
nevrací do obnovy infrastruktury v 
Jihlavě, naopak ještě brání v rekon-
strukci majetku města za městské 
peníze. 

Na zastupitelstvu padl i názor, že 
město nemělo ze SVAKu vystoupit 
tak rázně, jako to udělalo, protože 
tím ztratilo možnost do hospoda-
ření SVAKu mluvit…

Jihlava měla ve SVAKu většinu, ale 
pravidla byla nastavena tak, že men-
šina – ostatní obce – měla právo ve-
ta. Takže v důležitých otázkách si 
nemohla Jihlava prosadit svou bez 
souhlasu dalších obcí. 

Je ovšem pravdou, že unáhlené 
vystoupení za SVAKu znamena-
lo vzdání se vlivu na rozhodování a 
bylo z dnešního pohledu chybou. 

Město se připravuje na možnost 
poskytnout tzv. sociální bydle-
ní, i když ještě k tomu není přijat 
zákon…

Mezi ulicemi Jiráskova a Karolíny 
Světlé, Boženy Němcové a Fritzova 
má město asi 135 bytů, které jsou 
zchátralé. Odhad na rekonstrukci je 
140 milionů. Zahájil jsem jednání 
s cílem získat dotaci na rekonstrukci 
sídliště, kde by se prolínaly byty pro 
seniory, startovací byty pro mladé 
rodiny, byty na půli cesty a mohly by 
zde být byty i pro lidi v nouzi.

Bylo by to sídliště s jakýmsi dohle-
dem, aby zde byl zachován klid a 
bezpečí a vznikla příjemná zóna.

V diskuzi se hovořilo také o 
dopravním řešení křižovatky u 
ONO. O co jde?

Současný stav je neúnosný a než 
dojde k naplánované výstavbě v této 
lokalitě, rozhodli jsme o přijetí pro-
vizorního řešení pomocí přenosných 
semaforů. Věříme, že se křižovatka 
takto zprůjezdní do zahájení pláno-
vaných úprav.  

Náměstek Výborný: V květnu budeme 
rozhodovat o HZS a budoucnosti Dukly

V boji o záchranu ve fotbalové ePo-
jisteni.cz lize řádně přituhuje. Pět kol 
před koncem soutěže mají nejhor-
ší výchozí pozici hráči FC Vysočina. 
Na posledním místě tabulky ztrácejí 
na své hlavní konkurenty, Příbram a 
Hradec Králové jeden bod.

Dnes (28. 4.) proto Jihlavané nut-
ně potřebují porazit v domácím 
utkání (18 hod.) brněnskou Zbro-
jovku. „Musíme se dívat sami na se-
be a dělat body, protože nikdo nám 
je administrativně nepřipíše.  A nelze 

spoléhat na zaváhání soupeřů,“ řekl 
hlavní kouč Josef Jinoch, jenž tento 
měsíc nahradil odvolaného Micha-
la Bílka. Tomu se nepodařilo vytáh-
nout mužstvo ze sestupových vod, a 
tak se vedení klubu rozhodlo podru-
hé v sezoně vyměnit trenéra.

Jinoch začal impozantně, domácím 
vítězstvím 1:0 nad slavnou Spartou. 
Následně ovšem přišla porážka 1:4 s 
pražskou Duklou a pád na úplné dno 
tabulky.  -cio-

Dukla konečně opět extraligová Vysočina má poslední místo
Dvanáctileté čekání fanoušků jih-

lavské Dukly, a všech lidí s ní spo-
jených, na návrat do Extraligy 
skončilo. Klub zvládl letošní nevy-
zpytatelnou baráž, obsadil v ní dru-
hé místo za Pardubicemi, a vrátil se 
mezi českou elitní hokejovou spo-
lečnost.

„Pocity? Jsou úžasné. Devět let jsem 
pracoval na tom, abych Duklu opět 
dostal nahoru, a nyní se to podařilo,“ 
řekl jednatel klubu Bedřich Ščerban.

Dukla nabyla extraligový statut v 

předposledním barážovém kole, v 
kterém sice prohrála doma s Karlo-
vými Vary 2:3 po prodloužení, ale   
ten jeden potřebný bodík k jistotě 
postupu uhrála. „Ovšem dokud neza-
houkala siréna, nevěřil jsem tomu,“ 
přiznal hlavní kouč Petr Vlk.

Na ledě následně propukla nefal-
šovaná euforie. „Pro mě je to vrchol 
kariéry. Postoupili jsme doma, před 
plným stadionem. Je to neuvěřitelné,“ 
rozplýval se kapitán mužstva Tomáš 
Čachotský. -cio-
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INTERNET

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

50 Mbit/s

25 Mbit/s
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4 Mbit/s
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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
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w
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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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DEN UČITELŮ. Jihlavská radnice pozvala vybrané pracovníky z oblasti vzdělává-
ní k slavnostnímu setkání. Bezmála čtyři desítky účastníků převzaly od náměstkyně 
primátora pro oblast školství Jany Mayerové květiny, pamětní list a drobné dárky, 
k poděkování se připojil i náměstek primátora Radek Popelka. 

PIETA. Náměstci primátora Vratislav Výborný(vpravo) a Radek Popelka na Masa-
rykově náměstí položili květiny k pamětní desce Evžena Plocka. Ten se 4. dubna 
1969 zapálil na protest proti vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. 

DEN ZEMĚ. Kulichy a rukavice. Ani skutečně nepříznivé počasí neodradilo dvě 
desítky lidí k účasti na cyklojízdě městem, která se uskutečnila u příležitosti Dne 
Země. Účastníci se zařídili podle názoru, že neexistuje špatné počasí, ale existuje 
špatné oblečení.   Připravil -lm-

FOTBALOVÉ KLÁNÍ. Populární herci, zpěváci, moderátoři, baviči i sportovci si 
8. dubna poměřili v hale na jihlavském bazénu fotbalové síly v „přáteláku“ s osob-
nostmi Města Jihlavy. Šlo o zápas benefi ční série Československého lva. Vrcholným 
momentem programu byla dražba dresu další legendy, mistra Evropy z Bělehradu z 
roku 1976 a člena prestižního Klubu ligových kanonýrů Antonína Panenky.

 Foto: Jiří Varhaník

 www.jihlava.cz  
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 2. 5. 2017   stavění májky 

 6. 5. 2017 

Den růžových vín  |  pořadatel Fabes s.r.o. 
 od 11.00 degustace růžových vín, občerstvení, dětský koutek
od 17.00 doprovodný hudební program, divadlo

Zaplétání máje  |  pořadatel: statutární město Jihlava, 
spolupořadatel Horácké folklorní sdružení, z.s.

 15.00 vystoupení dětských folklorních souborů Dřeváček  
a Šípek Jihlava, Vysočánek Hlinsko

 15.30 zaplétání máje – účinkují soubory Pramínek Jihlava, HSPT 
Vysočan Jihlava, Studánka a Kamínek Žďár  
nad Sázavou, Kalamajka Havlíčkův Brod

 15.45 vystoupení folklorních souborů Pramínek Jihlava, HSPT 
Vysočan Jihlava, Studánka Žďár nad Sázavou, Kalamajka 
Havlíčkův Brod a Vysočan Hlinsko

 8.–18. 5. 2016 

V rámci Týdne pro rodinu bude na náměstí umístěna  
Senová rodina  |  pořadatel: Centrum pro rodinu Vysočina, z.s.

 A
 10. 5. 2017 

Po celý den akce Spolu proti melanomu  |  pořadatel:  
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

 19. 5. 2017 

Májový jarmark  |  pořadatel: statutární město Jihlava
 od 9.00  řemeslno-farmářský jarmark, občerstvení
 14.00–16.00 promenádní koncert dechové hudby
14.30–16.30  vožení dětí na ponících (ZOO)
 16.30–17.00 ukázka sportovní kynologie a Dog Dancing   
  (Kynologický spolek FM-dog)
17.00–20.00  koncert JCS Salavice

 20. 5. 2017 

Jihlavská 24 MTB  |  pořadatel: SLIBY-CHYBY, z.s.
11.00–12.00   slavnostní start závodu MTB

 21. 5. 2017 

Veselý průvod rodin  |  pořadatel: Centrum pro rodinu Vysočina. z.s.
v 16.00 sraz v horní části náměstí, průvod bude zakončen 
kejklířským vystoupením Dr. Kuželka a Aduši

 22. 5. 2017   kácení májky

 27. 5. 2017 

60. Festival sborového umění  |  pořadatel: Společnost pro FSU, z.s.
 15.00–16.00  II. festivalový koncert  
    – JSPS Melodie Jihlava, PS Slunko Třebíč

 místo konání: Masarykovo náměstí v Jihlavě 
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vysočina@rozkosbezrizika.cz, tel.: 777 180 209
www.rozkosbezrizika.cz ZDRAVÝ KRAJ

Strážníci zadrželi ozbrojeného 
muže. Operační strážník městské 
policie přijal oznámení na muže 
ohrožujícího nožem jinou osobu 
v prostorech pěší zóny.

 Pomocí kamerového systému, 
umístěného v ulici Matky Boží, byl 
muž odpovídající popisu spatřen 
v ulici Matky Boží, poté odbočil do 
ulice Věžní, kde byl strážníky zadr-
žen v blízkosti dětského hřiště. 

Po provedení kontroly strážníci 
zjistili, že během cesty pachatele do-
šlo k ukrytí nože, který byl následně, 
na základě vyhodnocení kamerové-
ho záznamu, nalezen v elektrickém 
rozvaděči v ulici Benešova. 

Na lince tísňového volání bylo 
přijato oznámení na několik mla-
díků, kteří v ulici Komenského od-
cizili zboží a z místa utekli směrem 
k Masarykovu náměstí. Na základě 
vyhodnocení kamerových zázna-
mů byli mladíci odpovídající popisu 
spatřeni, a následně zadrženi.  

Sprejeři 
Tento měsíc strážníci zadrželi řidi-

če bez řidičského oprávnění. Měst-
ská policie Jihlava prováděla na ulici 

Havlíčkova měření rychlosti, a při 
kontrole jednoho z řidičů bylo zjiš-
těno, že není držitelem platného ři-
dičského oprávnění. Řidiči byla za-
kázána další jízda, a porušení zákona 
bude řešeno ve správním řízení. 

Při noční kontrolní činnosti, pro-
váděné na Masarykově náměstí, 
spatřili strážníci skupinu tří mladí-
ků, vycházejících z ulice Matky Boží.  
Poté, co došli k zídce nacházející se 
podél vjezdu do suterénu obchodní-
ho domu Prior, začal jeden z mladí-
ků na zídku sprejovat nápisy. Při této 
činnosti byl zadržen strážníky. 

Ubití plameňáka
Operační strážník městské policie 

přijal oznámení o ubití plameňáka 
v Jihlavské ZOO. Pomocí kamero-
vého systému byly spatřeny tři oso-
by mladistvého vzhledu, utíkající od 
zadního vchodu ZOO směrem k uli-
ci Srázná. Na místo byla ihned vyslá-
na hlídka, která nezletilé zadržela na 
Jakubském náměstí. 

Městská policie zajišťovala veřejný 
pořádek při zápasech Jihlavské Duk-
ly a FC Vysočina. Mimo to se stráž-
níci podíleli na organizaci nočního 

běhu, který se uskutečnil 25.3. v are-
álu Český mlýn. 

Statistika
V březnu zpracovala Městská po-

licie Jihlava celkem 3.884 událostí. 
Strážníci provedli 184 kontrol podá-
vání alkoholu mladistvým osobám 
a hraní na výherních hracích auto-
matech, řešili 469 oznámení občanů 
nebo jejich žádostí o pomoc. 

Proti veřejnému pořádku nebo vy-
hláškám a nařízením města bylo za-
znamenáno 959 přestupků, z tohoto 
počtu se 206 přestupků týkalo dodr-
žování pravidel stanovených vyhláš-
kou o volném pohybu psů a 85 pře-
stupků se týkalo dodržování zákazu 
konzumace alkoholických nápojů 
na vymezených veřejných prostran-
stvích. 

Do aplikace „hlášení závad“ stráž-
níci nahlásili 386 závad zjištěných 
při obchůzkové činnosti v ulicích 
města Jihlavy. Ve spolupráci s do-
pravním podnikem strážníci proved-
li 123 kontrol černých pasažérů. Při 
kontrolní činnosti byly zadrženy tři 
osoby, po kterých Policie ČR vyhlá-
sila celostátní pátrání. 

Městská policie zpracovala 20 pře-
stupků proti majetku. Bylo zjištěno 
osm dlouhodobě odstavených vozi-
del, která strážníci vyhodnotili jako 
vraky. Do psího útulku, jehož pro-
vozovatelem je městská policie, bylo 
umístěno 10 odchycených psů. 

 Bc. Stanislav Maštera,
 zástupce ředitele MP

Kamery pomohly a útočník byl dopaden

Chystáte hlučnou 
akci? Oznamte ji

Podle platné vyhlášky musí pořa-
datelé zejména hudebních akcí včas 
informovat magistrát. U akcí, jejichž 
produkce končí do 22. hodiny, stačí 
oznámení, pro déle trvající pro-
dukci je třeba žádat o povolení. Úřad 
nebude administrativu zdržovat, 
upozorňuje ale, že pořadatelé musí 
počítat s delším procesem, protože 
výjimku schvaluje zastupitelstvo 
města, které obvykle zasedá po šesti 
až osmi týdnech. Kompletní vyhlášku 
najdete na webu města. -lm-
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„Legenda se vrací. 
Konečně.“
David V.

Dlouholetý suverén evropských silnic se vrací v plné parádě. Moderní motorizaci doplňuje výběr užitečných technologií, 
které opravdu využijete. Nový Golf se například postará o Vaše parkování, popojíždění v kolonách, a dokonce Vám najde 
i výhodnou čerpací stanici ve Vašem okolí. Přesvědčte se sami u svého prodejce Auto Vysočina.

Lidský rozměr našich technologií testujeme se skupinou náročných řidičů.  
Chcete vědět víc? Sledujte stránky www.volkswagen.cz. 
Nečekáme na budoucnost. Tvoříme ji.

Nový Golf.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Golf: 3,9–7,9 l/100 km, 102–180 g/km. Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Autorizovaný prodejce Volkswagen AUTO VYSOČINA s.r.o.
Žižkova 109a, 586 01 Jihlava, tel.: 567 584 581, www.autovysocina.cz, e-mail: prodej@autovysocina.cz



 STRANA 10 Zaměstnání / Inzerce NJR - KVĚTEN 2017



 STRANA 11 Zaměstnání NJR - KVĚTEN 2017



STRANA 12 Aktuality NJR – KVĚTEN 2017

  Máte sociální problémy? Co s tím…

Sociální rozvoj, lepší životní 
a pracovní podmínky, pokroky 
v medicíně a prosazování sociál-
ních práv vedou k tomu, že stále 
více lidí má možnost prožít delší 
život než v minulosti a starší lidé 
tak tvoří významnější část po-
pulace než kdykoliv v minulosti. 
Stáří se stává přímou zkušeností 
většího počtu lidí. Jak je na tuto 
skutečnost připraveno město 
Jihlava jsme se zeptali náměstka 
primátora Ing. Vratislava Výbor-
ného.

Město Jihlava své seniory pod-
poruje dlouhodobě. Dlouholetou 
tradici má například Klub seniorů 
Jihlava, se sídlem na Okružní ulici 
č. 13, který město Jihlava provozuje 
od října 1989 a jehož účelem je za-
pojení seniorů města do kulturního 
a společenského života. Klub je ote-
vřen pondělí až čtvrtek od 13.00 
hod. do 16.00 hod. 

Dalším spolkem sdružujícím se-
niory je Svaz důchodců České re-

publiky, o.s., místní organizace 
Jihlava, který sídlí na ulici Karolíny 
Světlé č. 11 a zabezpečuje pro své 
členy i ostatní seniory v Jihlavě akce 
zdravotního, kulturního společen-
ského a zábavného charakteru.

Město Jihlava je zřizovatelem Do-
mova pro seniory Jihlava-Les-
nov, příspěvkové organizace jehož 
kapacita je 146 lůžek. Občané zde 
mohou být umístěni v 58 dvou-
lůžkových a 30 jednolůžkových 
pokojích. Areál domova je umís-
těn na okraji Jihlavy na adrese Pod 
Rozhlednou 10 a jeho poloha na-
bízí možnost vycházek do lesa, se 
kterým sousedí. S centrem města je 
dobré spojení městskou hromadnou 
dopravou. 

Dalším pobytovým zařízením pro 
seniory je Domov seniorů Stříbr-
né Terasy o.p.s. sídlící na Havlíčko-
vě ulici s kapacitou pro 75 klientů. 
Poskytuje služby osobám se sníže-
nou soběstačností z důvodu věku, 

za účelem zajištění nezávislosti a 
individuálních potřeb klientů, které 
jim umožní prožít důstojné stáří.

Naši senioři mohou dále využít 
služeb Integrovaného centra so-
ciálních služeb Jihlava, příspěv-
ková organizace se sídlem na Brt-
nické ulici 15, které město Jihlava 
zřídilo mimo jiné také za účelem 
poskytování ambulantních a te-
rénních sociálních služeb osobám, 
které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu věku. Integrované cent-
rum sociálních služeb Jihlava po-
skytuje pečovatelskou službu, od-
lehčovací službu a denní stacionář.

Další organizací zřizovanou měs-
tem, která poskytuje služby také se-
niorům je Denní a týdenní stacio-
nář Jihlava, příspěvková organizace. 
Zde jsou poskytovány ambulantní a 
pobytové sociální služby osobám, 
které mají sníženou soběstačnost i z 
důvodu věku. Kapacita denního sta-
cionáře je 30 klientů a týdenního 

stacionáře 28 klientů. Denní a tý-
denní stacionář sídlí na adrese Krá-
lovský vršek 9.

Jako další příklad nabídky služeb 
pro seniory na území města Jihlavy 
bych uvedl kontaktní poradenské a 
informační místo pro seniory Seni-
or point na Palackého ulici, který 
je zaměřen především na cílovou 
skupinu 55 let a více. 

Občané zde mohou získat přehled 
kulturních akcí a zúčastnit se před-
nášek, na kterých získají spoustu 
nových poznatků a užitečných rad. 

Řadu aktivit pro seniory provo-
zuje i Bílý kruh bezpečí sídlící na 
Žižkově ulici 13 a další neziskové 
organizace působící na území měs-
ta, které poskytují služby seniorům 
a osobám zdravotně postiženým, 
které najdete v Komunitním plánu 
sociálních služeb města Jihlavy na 
internetových stránkách: 

https://www.jihlava.cz/komu-
nitni-planovani-ve-meste-jihlave.

 -lm-

Služby a volnočasové aktivity pro 
seniory v krajském městě Jihlavě

Statutární město Jihlava, Masaryko-
vo nám. 1, Jihlava zveřejňuje záměry 
výběrovým řízením formou dražby 
dne 24. 5. 2017 s uzávěrkou žádostí 
dne 22. 5. 2017 (v 17.00 hod.)

 prodat movité věci:
nepoužívané kovové překážky 

(street-stylové překážky, skate-
boardové překážky) ze Skate parku 
v Jihlavě, minimální kupní cena činí 
113.500 Kč (vč. DPH)

 pronajmout nebytové prosto-
ry v domech v Jihlavě:

• Masarykovo nám. 9, 3. NP, 
75,85 m2, býv. advokátní kancelář, 
minimální nájemné činí 84.573 Kč 
za rok

• Masarykovo nám. 22, 1. NP, 46 
m2, býv. cestovní agentura, energe-
tická náročnost dle PENB: D, 168 
kWh/(m2/rok), minimální nájemné 
činí 102.580 Kč za rok

• Masarykovo nám. 23, 1. NP, 84 
m2, býv. prodejna s dětským zbožím, 
energetická náročnost dle PENB: D, 
156 kWh/(m2/rok), minimální ná-
jemné činí po slevě 116.852 Kč za 
rok

• Komenského 30, 1. NP, 51 m2, 
býv. marketingové a propagační 
centrum, energetická náročnost dle 
PENB: F, 544 kWh/(m2/rok), mini-
mální nájemné činí 96.237 Kč za rok

• Benešova 16, 1. NP, 56 m2, býv. 
prodejna dámské a pánské kon-
fekce, energetická náročnost dle 
PENB: E, 261 kWh/(m2/rok), mi-
nimální nájemné činí 124.880 Kč 
za rok

 prodat volné bytové jednotky 
v domech:

• č. 1600/1 v domě Jana Masaryka 

30 v Jihlavě, 1+1, 1. PP, 36,20 m2, 
energetická náročnost dle PENB: 
F, 423 kWh/(m2/rok), minimální 
kupní cena 593.600 Kč

• č. 1125/2 v domě Mrštíkova 15 
v Jihlavě, 1+1, 2. NP, 59,10 m2, mi-
nimální kupní cena 831.800 Kč

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

• č. 2252/6 v domě Pod Jánským 
kopečkem 36 v Jihlavě, 1+1, 2. NP, 
38,09 m2, energetická náročnost dle 
PENB: G, 404 kWh/(m2/rok), mi-
nimální kupní cena 713.600 Kč

• bytové jednotky v domě Husova 
22 v Jihlavě:

č. 1632/2, 2+kk, 2. NP, 62,40 m2, 
minimální kupní cena 1,371.800 Kč

č. 1632/4, 2+1, 3. NP, 65,50 m2, 
minimální kupní cena 1,201.800 Kč

• č. 1132/3 v domě Mrštíkova 28 
v Jihlavě, 2+1, 2. NP, 54,60 m2, mi-
nimální kupní cena 1,201.800 Kč

Bližší informace na www.jihla-
va.cz, na tel. 565 592 631 (pro-
nájem nebytových prostorů), tel. 
565 592 630, 565 592 632 (prodej 
movitých věcí, prodej bytů), příp. 
na Majetkovém odboru Magistrá-
tu města Jihlavy, Hluboká 8, Jih-
lava. 

Statutární město Jihlava si vyhra-
zuje právo změnit či doplnit tyto 
záměry, příp. od nich odstoupit či  
výběrové řízení zrušit. Účastníci vý-
běrového řízení nemají nárok na ná-
hradu nákladů spojených s účastí ve 
výběrovém řízení, ani na úroky ze 
složené jistiny.

V divadle DIOD proběhlo veřejné 
plánovací setkání věnované přípravě 
zadání pro architektonickou soutěž 
o návrh revitalizace Masarykova ná-
městí v Jihlavě. 

Setkání se zúčastnila více než stov-
ka zájemců, kteří hodnotili pozitiva 
a negativa současného stavu náměs-
tí. Radnice také zaznamenala bu-
doucí kýžené aktivity na náměstí a 
jeho cílový charakter. U všech témat 
účastníci přiřazovali prioritní body, 
aby byl zjevný význam jednotlivých 

výroků. 
Setkání v DIODu předcházel plá-

novací stan na náměstí a také setkání 
se studenty základních škol a gymná-
zia. Zazněla například přání na více 
stinných míst k sezení, vznik klidové 
volnočasové zóny či instalaci vodní-
ho prvku jako letního osvěžení. 

V současné době probíhá vyhod-
nocení všech záznamů, na které na-
vazuje dotazník distribuovaný v No-
vinách jihlavské radnice na str.14 a 
na webu města. -tz-

Občané mluvili o svých 
představách náměstí

Nabídka majetkového odboru

JAK má vypadat jihlavské náměstí? O tom se diskutovalo v DIODu v dubnu na 
plánovaném setkání občanů.  Foto: archiv MMJ
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Na televizi se nedívám,
protože ji doma nemám.

Pravdou je, že u nás 
ti stačí mobil, tablet 
nebo počítač.
#DivejSeKdeChces

www  .netbox.cz/jihlava
539 01 55 25
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Fórum Zdravého města
a MA21! Desatero problémů města Jihlavy.

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

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

jméno a příjmení: 

bydliště: 

e-mail: 

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

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

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

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

bude lístek neplatný! 

Své názory nám můžete sdělit i hlasováním do Pocitové mapy: http://1url.cz/wtaJa

ZDRAVÝ KRAJ

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

31. května 2017.  |  Dotazník můžete odevzdat na následujících sběrných místech, kde jsou také k dispozici 

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

vě náměstí, Turistická informační centra na Masarykově náměstí a na Bráně Matky Boží v ul. Věžní  |  Centrum 

pro rodinu a sociální péči Vysočina, Chlumova 3  |  Dotazník můžete zaslat poštou na adresu: Magistrát města 

Jihlavy, Projekt Zdravé město a místní Agenda 21, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava  |  Anketa je 

uveřejněna i k přímému vyplnění a odeslání na adrese www.jihlava.cz.  |  S výsledkem budete seznámeni pro-

střednictvím Novin jihlavské radnice a webových stránek města Jihlavy bezprostředně po projednání výstupů 

radou či zastupitelstvem.  |  Děkujeme Vám za zájem o naše město a za Váš čas. 

Informace: Ing. Soňa Krátká, tel. 565 591 822, sona.kratka@jihlava-city.cz

více zeleně na náměstí

revitalizace náměstí 

revitalizace Borovinky (okolí a sezení) 

zvýšení podílu ploch k zásaku dešťové vody  

ve městě

vytvoření kulturní zóny místo parkoviště u ZUŠ

podpora povědomí o historii Jihlavy

přírodní koupaliště

Horácký zimní stadion

kamenný hospic

vybudování noclehárny a krizového centra u ní

vybudování přírodních učeben u škol

vznik alternativního školství, podpora stávajícího

oživení podnikatelských aktivit v centru města

zlepšení podmínek pro podnikání v centru města 

chybějící chodníky v průmyslové zóně Hruškovy 

Dvory + ulice Polenská

zlepšit čistotu chodníků

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

Zakroužkujte maximálně 5 POZITIV, které vy osobně vnímáte  
v prostoru náměstí a jeho okolí v současnosti jako důležité:
 1 Stromy – stín, zlepšují vzduch, oživují náměstí 
 2 Rozlehlost – dostatečně velká volná variabilní plocha  

pro různé využití a akce a setkávání
 3 Zachovalý historický ráz (historické domy, kostely,  

radnice, kašny, morový sloup, dlažba)
 4 Posezení venku na zahrádkách restaurací a kaváren
 5 Kulturní akce (promítání, MFDF, dechovka, koncerty, 

masopust; jarní víno…) – potkávání lidí
 6 Kašny osvěžují vzduch při vedru
 7 Fungující přestupní uzel MHD – dostanu se všude
 8 McDonald’s, vietnamské bistro – rychlé jídlo
 9 Fungující zeleninový trh
 10  Služby a obchody v Prioru a přízemí domů – živý parter
 11 Soustředění kulturních institucí a obchodů s lokálním 

zbožím (muzeum, OGV, knihkupectví, farnost sv. Ignáce)
 12 Dostatek míst k sezení, laviček
 13 Morový sloup – přirozené těžiště náměstí (meeting point)
 14 Fungující stánky – občerstvení, tržnice
 15 Cyklostojany – jsou tu k dispozici, originální
 16 ZUŠ – setkávání kulturních lidí, vnáší život návštěvami 

dětí, hudbou z oken v létě
 17 Jarmarky
 18 Květináče – lze si sednout, další typ zeleně
 19 Výstavy umění, galerie NONSTROP, výloha PRIORu
 20 Možnost zaparkovat při cestě na úřad, do banky,  

na nákup apod.

 21 Cyklozávod (silniční)
 22 Svobodný prostor pro všechny, nikoho nevylučuje, vícege-

nerační, prostupost, není omezen pohyb osob
 23 Kavárny a čajovna – pozvedávají společenský život v centru
 24 Dostatek odpadkových košů, jsou hezké
 25 Výhled z náměstí do polí, za město
 26 Všechno na jednom místě (služby, úřad, MHD, …)  

– vyřídím si skoro vše najednou
 27 Cenné podzemí
 28 PRIOR je pěkný
jiné, prosím doplňte:

Zakroužkujte maximálně 5 NEGATIV, které vy osobně vnímáte  
v prostoru náměstí a jeho okolí v současnosti jako důležité:
 1 PRIOR – nehodí se svým vzhledem na náměstí
 2 Neosvětlené kouty, střed náměstí – pocit nebezpečí
 3 Rampy k PRIORu jsou ošklivé a tvoří bariéry v pohybu
 4  WC nejsou bezbariérové, zavřené o víkendu a večer; 

ošklivé
 5 Málo vegetace, zeleně (pro oddech, na pohled)
 6 Mizí a odchází obchody a služby (konkurence v City Parku)
 7 Nevkusný vzhled stánků; (zelenina a kolem PRIORu) 
 8 Nedostatek laviček (v létě obsazeny), chybí lavičky  

u zastávek, u kašny a okolo PRIORu
 9 Znojemská – úzký chodník, auta zabírají prostor chodcům
 10 Parkující auta zabírají místo jiným aktivitám, hyzdí
 11 Znojemská a Křížová ul. ucpané auty blokují provoz MHD

 12 Špatná kultura reklamy a propagace akcí a zboží (sloupy, 
výlohy, reklamy, zboží před obchody)

 13 Silnice rozděluje dolní náměstí 
 14 Morový sloup není přes stromy vidět
 15 Není zázemí pro maminky s malými dětmi (sednout si, 

pohrát – stačilo by i nenáročné)
 16 Ošklivé betonové květináče
 17 Úzké chodníky v Husově ulici – ohrožení chodců
 18 Chybí před povětrností krytá místa pro čekání na MHD
 19 Málo místa ve stínu, v létě horko, rozpálené náměstí
 20 Stojany na kola – je nejasné, k čemu jsou 
 21 Trh není pohromadě – není jasně vymezen prostor
 22 Bariérovost náměstí – výškové rozdíly povrchu, obrubníky, 

úzké chodníky
 23 Nejednotný mobiliář (lavičky, koše, lampy, květináče, 

stojany atp.) působí neesteticky, některé prvky se nehodí
 24 Nepříliš aktivní přízemí budov (hlavně banky apod.) 

včetně PRIORU, který má málo vstupů
 25 Pustý střed náměstí na rozdíl od krajů
 26 Hluk aut ruší při pobytu
 27 Chybí lavičky proti sobě, aby si mohla povídat skupina
 28 Málo sezení na náhradních objektech (schody, podstavce, 

hrany, apod.) v létě, málo míst na sezení při akcích
 29 Chybí parkovací místa; málo parkování, hlavně o svátcích
 30 Komplikované přestupy a organizace MHD – hodně 

zastávek na různých místech
jiné, prosím doplňte:

Město Jihlava připravuje revitalizaci Masarykova Náměstí na podkladě názorů a potřeb občanů města. 
11. 4. 2017 přímo na náměstí a 18. 4. 2017 v diskusi v divadle DIOD se dohromady víc než tři stovky 
občanů věnovaly hodnocení stávajícího stavu i nárokům na budoucí fungování a podobu náměstí. Do-
tazník umožňuje i těm, kdo se nezúčastnili, přiřadit svoje vlastní priority a doplnit další nápady.  |  Na 
podkladě výstupů setkání a tohoto dotazníku vytvoří architekti v architektonické soutěži návrhy úprav 
náměstí. Právě nyní tak můžete nejvíce ovlivnit budoucí podobu náměstí. Velice děkujeme za Váš čas, 
který vyplňováním strávíte.

Vyplněný dotazník prosím odevzdejte v termínu od 1. 5. do 31. 5. 2017 na sběrná místa: Městská in-
formační centra v ul. Hluboká a na Masarykově náměstí  |  Turistická informační centra na Masarykově 
náměstí a na Bráně Matky Boží v ul. Věžní  |  Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina, Chlumova 3 
|  Dotazník můžete zaslat poštou na adresu: Magistrát města Jihlavy, Tereza Kafková, Odbor rozvoje 
města, Masarykovo nám. 97/1, 586 28 Jihlava  |  Dotazník můžete vyplnit také v elektronické verzi 
na internetové stránce:  www.jihlava.cz/namesti  Elektronický dotazník bude rozsáhlejší, proto  
prosím pokud můžete, upřednostněte elektronickou verzi před papírovou. 

Dotazník neobsahuje citlivé otázky, a proto si Vás dovolujeme požádat o uvedení osobních údajů, které umožní zpracování vyplněných informací. Děkujeme. 

jméno    adresa bydliště            PSČ  rok narození

dotazník[revitalizace Masarykova náměstí] 
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V neděli 28. května 2017

Rozjeďte to s námi! Více na www.zoojihlava.cz

od 17 hodin na Masarykově nám. v Jihlavě
společně se zvířaty zdoláme cestu do zoo, 
kde bude připraven speciální program.

Vstupenky na program v zoologické zahradě je možné zakoupit na e‐shopu
(www.zoojihlava.cz) nebo na našich pokladnách do pátku 26. května 2017,
za zvýhodněnou cenu jednotného vstupného 60 Kč. Na místě za 100 Kč.

SLAVÍME 60. NAROZENINY!

j05-mopD

JIHLAVA, Masarykovo náměstí 36
přízemí, OD HASSO

www.modaprostejov.cz

OBLEKY
999 Kčjiž od ,

SLEVA VŠECH
OBLEKŮ NYNÍ!
Přijďte si vybrat oblek z naší široké nabídky. Obleky naprosto 
všech velikostí nyní ve slevě. Pozor! Nyní nová nabídka! 
Kolekce pánských džínsů William & Delvin u nás v prodeji. 
Přijďte! Těšíme se na Vás!! Platí do vyprodání zásob!

JIHLAVA, Masarykovo náměstí 36
přízemí, OD HASSO

www.modaprostejov.cz

OBLEKY
999 Kčjiž od ,

SLEVA VŠECH
OBLEKŮ NYNÍ!
Přijďte si vybrat oblek z naší široké nabídky. Obleky naprosto 
všech velikostí nyní ve slevě. Pozor! Nyní nová nabídka! 
Kolekce pánských džínsů William & Delvin u nás v prodeji. 
Přijďte! Těšíme se na Vás!! Platí do vyprodání zásob!

Havl. Brod, lokalita Selská Jizba, 
smer Jihlava

Elektrokola
Jízdní kola



Stavíme, bydlíme...
STRANA 16

Pracovat u počítače v horku není 
nic příjemného. Okno otevřít nelze, 
protože bychom vpustili do míst-
nosti ještě více tepla, ale my se necí-
tíme dobře. Jsme unavení, výkon 
se snižuje. Řešením je klimatizace, 
díky níž si můžeme nastavit správ-
nou teplotu a příjemnou vlhkost 
vzduchu po celé léto.

Kdo si vzpomněl na výrazně hor-
ké dny loňského července a srpna, 
možná právě uvažuje o nákupu kli-
matizační jednotky. 

Ta jednoznačně vytvoří komfortní 
prostředí, některé kromě požadova-
ného chladu a odvodu vlhkosti umí 
i topit (na jaře a na podzim s nimi 
lze přitápět). 

Na trhu je mnoho typů klimatizač-
ních jednotek, které se liší výkonem, 
použitím, hlučností a samozřejmě 
cenou. Zorientovat se v nabídce 
můžeme celkem snadno.

O výkonné klimatizaci by měli váž-
ně uvažovat zejména ti, kteří byd-
lí v podkrovním či mezonetovém 
bytu orientovaném převážně na jih. 
Jim se investice do zařízení určitě 
vyplatí. V první řadě se zamyslíme 
nad tím, co od klimatizace vlastně 
požadujeme.

Kromě chlazení umějí moder-
ní jednotky mnohem více (topit v 
chladných dnech, odvlhčovat, fi ltro-
vat a čistit vzduch) a lze je využívat 
celoročně. 

Pokud nechceme příliš investo-
vat, ale jen přežít pár horkých dnů 
v roce, můžeme si pořídit mobilní 
jednotku s menším výkonem, kte-
rou zapojíme jen v létě.

Podle vlastních potřeb se pak roz-
hodneme, jaký typ jednotky vybere-
me. Možnosti jsou dvě:

kompaktní jednotka (mobilní, 
okenní) nebo

tzv. split jednotky (dělené, pod-
le umístění nástěnné, podstropní, 
kazetové, mezistropní atd.).

Mobilní jednotky pořídíme za 
částku kolem 5000 Kč, ale mají i 

Kvalitní klimatizaci využijeme celoročně
své nevýhody. Není u nich vyřešen 
odvod horkého vzduchu z místnos-
ti, a tak nám nezbývá nic jiného než 
vysunout hadici z okna ven (je tím 
ale trochu omezena mobilita zaří-
zení, vzduch se vrací zpět). Někte-
ré kompaktní jednotky mohou být i 
hlučné, proto se v obchodě určitě na 
tichost provozu informujeme.

Větší uživatelský komfort máme s 
tzv. splitovou jednotkou. Ta se sklá-
dá ze dvou částí: vnitřní a venkovní. 
Venku je kompresor, kondenzátor 
a další vybavení (je za zdí třeba na 
stěně, balkoně, a není tedy slyšet). 

Vnitřní jednotka se skládá z výpar-
níku a ventilátoru. Většinou se 
umisťuje pod strop, na stěnu, vhod-
ná je nade dveře. Podstatné je, aby 
studený vzduch nemířil přímo na 
nás. Proto směr foukání směrujeme 
dolů, do stran, ke stropu.

Při používání klimatizace nastaví-
me teplotu, která je o 5, maximál-

ně 8 stupňů nižší než teplota venku. 
Jestliže nastavíme 20 °C, neděláme 
dobře. Tělo snadno prochladne a 

nestihne rozdíly teplot zregulovat. 
Pak máme i v létě rýmu, kašel, bole-
ní zad či krku. -lm-
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NÁZEV KOMUNIKACE DATUM
Nad Plovárnou 02.05.
K Pančavě 02.05.
Lidická kolonie 02.05.
Brtnická (spojka Nad 
Plovárnou) 02.05.

Brtnická (MHD) 02.05.
Brtnická (chodníky od ÚP 
po Pančavu) 02.05.

Tylova 02.05.
K Pančavě (pěší spojka) 02.05.
Brtnická (točna trolej-
busu) 02.05.

Polní (parkoviště a 
chodníky) 03.05.

Mošnova 03.05.
Vojanova 03.05.
Hany Kvapilové 03.05.
U Dlouhé stěny (po Hany 
Kvapilové) 03.05.

U Slunce 03.05.
Škroupova 03.05.
Polní (25, 25a) 03.05.
Brtnická (chodníky od 
Znojemské po ÚP) 03.05.

Znojemská (vrchní 
chodník nad tarasem) 03.05.

Polní 03.05.
Tovární 04.05.
Ztracená 04.05.
U Rybníčků 04.05.
U Dlouhé stěny 04.05.
Brněnská (schody na 
Křižíkovu) 04.05.

Znojemská (chodníky od 
Brtnické) 04.05.

Křižíkova 04.05.
Mošnova 04.05.
Krajní 05.05.
Musilova 05.05.
Holíkova 05.05.
Nezvalova 05.05.
Nad Jihlávkou 05.05.
Znojemská (chodníky od 
Brtnické) 05.05.

Znojemská- točna MHD 
V Ráji 05.05.

Brtnická (Musilova,Ho-
líkova) 05.05.

Sasov (vč. příjezdové 
komunikace) 05.05.

Kolmá 09.05.
Lípová 09.05.
Dlouhá 09.05.
Kamenná 09.05.
Na Vrchovině 09.05.
Za Poštou 09.05.
U Pískovny 09.05.
Náhorní 09.05.

Jasanová - Dlouhá 
(chodník) 09.05.

V květnu pokračuje blokové čištění 
města místních komunikací. Území 
města s příměstskými obcemi 
je rozděleno do sedmi úseků. 
Předpoklad doby trvání jarního 

úklidu je osm týdnů. Kompletní plán 
blokového čištění je uveden na webu 
města, uvádíme informativní přehled 
na měsíc.

 -lm-

Pokračuje jarní úklid krajského města

NÁZEV KOMUNIKACE DATUM
Rantířovská  od ul. 
Lípové-chodník 09.05.

Purmerendská 09.05.
Heidenheimská 09.05.
Česká 09.05.
Moravská 09.05.
Slezská 09.05.
Užhorodská 09.05.
Jasanová (48 - 76) 10.05.
Jasanová (30 - 46) 10.05.
Za Prachárnou (sídliště) 10.05.
Rantířovská (za Tank 
ONO) 10.05.

Trnková 10.05.
Šípková 10.05.
Jasmínová 10.05.
Rantířovská - Pelhřimov-
ská - spojka 10.05.

Rantířovská k ul. Lípová 
- chodník 10.05.

Za Prachárnou (chod-
níky) 10.05.

chodník kolem Heliportu 10.05.
Rantířovská  od ul. 
Jasanové-chodník 10.05.

Chodník nad Jihlavským 
tunelem 10.05.

Jarní 11.05.
Letní 11.05.
Přední 11.05.
Buková 11.05.
S. K. Neumanna 11.05.
Sluneční 11.05.
Spojovací 11.05.
Ve Vilách 11.05.
Nové sady 11.05.
Zimní 11.05.
U Studně 11.05.
Stříbrná 11.05.
Kainarova (od Vrchlické-
ho po Ortenovu) 12.05.

Ortenova 12.05.
Vlasty Javořické 12.05.
Poláčkova 12.05.
Na Dolech (řadové 
domky) 12.05.

F. X. Šaldy 12.05.
Hellerův rybník (chodník) 12.05.
Poláčkova (chodníky) 12.05.
Vnitroblok F. X. Šaldy 12.05.
F. X. Šaldy (chodníky) 12.05.
Halasova 12.05.
Hellerova 15.05.
Tomáškova 15.05.
Jiráskova - garáže u I/38 15.05.
Dykova 15.05.
Rejchova 15.05.

Dusíkova 15.05.

NÁZEV KOMUNIKACE DATUM
Na Dolech (chodník, 
lávka) 15.05.

Jiráskova 15.05.
Kainarova (od Ortenovy 
po Vančurovu) 15.05.

Kainarova 15.05.
Halasova (točna) 15.05.
Halasova 15.05.
cyklostezka Na Dolech 15.05.
chodník S.K.Neumanna 
(PENNY) 15.05.

chodník S.K.Neumanna 15.05.
V zátiší 16.05.
Vančurova 16.05.
Pod Školou 16.05.
Olbrachtova 16.05.
Strojírenská 16.05.
Červené domky 16.05.
U Boroviny 16.05.
Kainarova 16.05.
S. K. Neumanna  po 
Kainarovu 16.05.

Propojka od Olbrachtovi 
po Ortenovu 16.05.

chodník od Vlasty Javo-
řické po Kainarovu 16.05.

Vančurova (chodníky) 16.05.
Kainarova (chodníky) 16.05.
chodník S.K.Neumanna 16.05.
chodník Kainarova-Ol-
brachtova 16.05.

chodník S.K.Neumanna 16.05.
Horní 17.05.
Zelená 17.05.
Sadová 17.05.
Okrajová 17.05.
Za lesem 17.05.
Jabloňová 17.05.
Květnová 17.05.
Prostřední 17.05.
Nad Splavem 17.05.
Kpt. Nálepky 17.05.
Romana Havelky 17.05.
Nad Splavem (chodník 
lesem) 17.05.

Humplecká (točna MHD) 17.05.
Pod Školou - R. Havelky 
(chodník) 17.05.

Romana Havelky (cyk-
lostezka) 17.05.

Humpolecká (chodníky) 17.05.
J. V. Prchala 17.05.
Šlezingerova 17.05.
Romana Havelky 
(chodníky) 17.05.

spojka Nad Splavem a 
Hybrálecká 17.05.

spojka Horní - R.Havelky 17.05.

R.Havelky chodník 17.05.

NÁZEV KOMUNIKACE DATUM
Fügnerova 18.05.
Strmá 18.05.
Rovná 18.05.
Peckova 18.05.
Resslova 18.05.
Halounova 18.05.
Kosárkova (střed) 18.05.
Václavkova 18.05.
Jaroslava Haška 18.05.
Pod Rozhlednou 18.05.
Pod Rozhlednou - k I/38 18.05.
Smrčenská - u krema-
toria 18.05.

Fügnerova (sídliště) 18.05.
Královský vršek (chodník 
pravá část) 18.05.

Kosárkova 18.05.
Jiřího z Poděbrad 19.05.
Jánská 19.05.
U Hraničníku 19.05.
Pod Jánským kopečkem 19.05.
Krátká 19.05.
Pod Jánským kopečkem 
(cyklostezka) 19.05.

Nad Přejezdem 19.05.
chodník od Jánské po 
Havlíčkovu 19.05.

Královský vršek-kotelna 19.05.
Královský vršek 
(chodník) 19.05.

Královský vršek (chodní-
ky pravá část) 19.05.

Královský vršek (chodní-
ky levá část) 19.05.

Královský vršek (sídliště) 19.05.
Kosárkova (část na K.V.) 19.05.
Královský vršek chodník 19.05.
Pávovská po ul. U 
Rybníka 22.05.

Pošumavská 22.05.
Pávov 22.05.
Školní 22.05.
Luční 22.05.
Lomená 22.05.
U Rybníka 22.05.
Sokolovská 23.05.
Heroltická 23.05.
U Hlavního nádraží 2-11 23.05.
Hruškovy Dvory (chodní-
ky, sídliště) 23.05.

Na Hranici (z Heroltické) 23.05.
U Hlavního nádraží 3 23.05.

Sokolovská 128-132 23.05.

Pávovská 23.05.
5.května (připojení) 24.05.
Nová 24.05.
Široká 24.05.
Příční 24.05.
Máchova 24.05.
Zrzavého 24.05.
Sládkova 24.05.
Mánesova 24.05.
8. března 24.05.

NÁZEV KOMUNIKACE DATUM
5. května 24.05.
Stamicova 24.05.
Šafaříkova 24.05.
Smrčenská 24.05.
Slavíčkova 24.05.
Na Růžku 24.05.
Jungmannova 24.05.
Špálova 24.05.
chodník od 8. května po 
Máchovu 24.05.

Slavíčkova (sídliště) 24.05.
Riegrova 25.05.
Zborná-páteřní 25.05.
Kollárova (sídiště) 25.05.
Riegrova (chodníky) 25.05.
U Cihelny 25.05.
U Skály 26.05.
Havlíčkova (od hlav. 
nádr. po Polenskou) 26.05.

Alšova 26.05.
Na Vyhlídce 26.05.
Na Stráni 26.05.
V Zahrádkách 26.05.
Údolní 26.05.
Alšova (chodníky) 26.05.
spojka Havlíčkova-Po-
lenská 26.05.

Havlíčkova 26.05.
II/352 H.Dvory-Heroltice 29.05.
Popice 29.05.
Vysoká 29.05.
cyklostezka Jihlava - 
Pístov 29.05.

Polenská 29.05.
Hruškové Dvory (Ag-
rostav) 29.05.

Pístov 29.05.
Lesní (Helenín) 30.05.
Hálkova (Helenín) 30.05.
Kmochova (Helenín) 30.05.
Šrámkova (Helenín) 30.05.
Osvobození (Helenín) 30.05.
Zas.MHD 30.05.
sjezd 30.05.
Helenín - spojka na M. 
Beranov 30.05.

Hůlová (Helenín) 30.05.
Arbesova (Helenín) 30.05.
Na Člunku 30.05.
Hauptova (Helenín) 30.05.
Brněnská (od hlavní po 
Starou cestu) 30.05.

Tkalcovská (Helenín) 30.05.
Soukenická (Helenín) 30.05.
Vlnařská 30.05.
Stará cesta 30.05.
Helenín zast.MHD 30.05.
Hosov 31.05.
Henčov 31.05.
Heroltice 31.05.
Lesní správa 31.05.

Hosov 31.05.
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Zastupitelé přidělovali dotace do kultury
Usnesení z 18. zasedání zastupitelstva ze dne 14. února 

(Redakčně kráceno)
Usnesení č. 12/17-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí dotace z rozpočtu statu-

tárního města Jihlavy subjektu:
DS Stříbrné Terasy o.p.s.
se sídlem Havlíčkova 5624/34b, 

586 01 Jihlava ve výši 4.000.000,- 
Kč

a
s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o poskytnu-

tí dotace dle přílohy č. j. MMJ/
EO/7972/2017.

Usnesení č. 13/17-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí dotace z rozpočtu statu-

tárního města Jihlavy subjektu:
Corbada, a.s., ve výši 75.310 Kč 

na úhradu úroků dle Smlouvy o po-
stoupení práv a povinností ze zaklá-
dací listiny ze dne 30. 1. 2008 

a
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření – 

přesun v rámci schváleného rozpoč-
tu ekonomického odboru ve výši 76 
tis. Kč z § 6310 Obecné příjmy a vý-
daje z fi nančních operací na § 6409 
Ostatní činností  

dle zdůvodnění.

Usnesení č. 14/17-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí dotace Plavecké škole 

Jihlava, s.r.o., na částečnou úhradu 
provozních nákladů z rozpočtu sta-
tutárního města Jihlavy v roce 2017 
ve výši 500.000 Kč

a
s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o poskytnutí 

dotace dle přílohy č. j.: MMJ/OŠK-
T/9729/2017-KrH.

Usnesení č. 15/17-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí dotace z rozpočtu 

statutárního města Jihlavy 2017 
v rámci programu CELOROČ-
NÍ PROGRA M VÝZNAMNÉHO 
CHARA KTERU 2017 následujícím 
subjektům na úhradu nákladů při re-
alizaci projektu v oblasti kultury:

DOC.DREAM services s.r.o.
21. Mezinárodní festival doku-

mentárních fi lmů Ji.hlava 2017      
2.150.000 Kč

Občanské sdružení Mahler 2000 
- Společnost Gustava Mahlera, z.s.

Mezinárodní festival Hudba tisíců 
Mahler - Jihlava 2017   960.500 Kč

Společnost pro FSU, z.s. 
60. festival sborového umění Jihla-

va 2017 464.500 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Jihlava 
Celoroční dramaturgie prostoru 

DIOD 674.500 Kč
Jihlavský havířský průvod, z.s. 
Jihlavský havířský průvod a Pouť ke 

svatému Jánu 2017 – Havíření 2017 
 503.500 Kč

Filharmonie G. Mahlera, z.s.  
Filharmonie G. Mahlera pro Jihlavu 
932.000 Kč

Opera mladých, z.s. 
Mezinárodní pěvecká soutěž Jakuba 

Pustiny v operním zpěvu pro 35 zemí 
světa (10. ročník) 315.000 Kč

a   d á l e   s c h v a l u j e
uzavření smluv o poskytnutí dotace 

s těmito subjekty v souladu se zdůvod-
něním

a    u k l á d á
vedoucímu odboru školství, kultu-

ry a tělovýchovy zabezpečit uzavření 
smluv o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 16/17-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí dotace z rozpočtu sta-

tutárního města Jihlavy 2017 v rámci 
programu JEDNOLETÁ PODPORA  
2017 následujícím subjektům na úhra-
du nákladů při realizaci projektu v ob-
lasti kultury v kategoriích:

hudba klasická:
Pěvecké sdružení Campanula Jih-

lava, z.s. 
Vánoční koncert PS Campanula Jih-

lava 57.050 Kč
DKO s.r.o. 
Opera Lazebník sevillský  80.000 

Kč
Opereta Země úsměvů 79.000 Kč
Jihlavský smíšený pěvecký sbor 

Melodie, z.s. 
Koncertní činnost JSPS Melodie v 

období leden-červen 2017 v Jihlavě 
80.000 Kč

Koncertní činnost JSPS Melodie v 
období září-prosinec 2017 v Jihlavě 
60.000 Kč    

hudba ostatní:
DKO, s.r.o. 
Cikáni jdou do nebe – hudební bala-

da 80.000 Kč
AlternativaPro, občanské sdruže-

ní 
Přijďte na koncert, pomůžete 2017 

77.000 Kč
Vietnamský spolek na Jihlavsku, 

z. s. 
Den dětské vietnamské kultury 

70.000 Kč
PAROLAART, s.r.o. 
Gospelové Vánoce 100.000 Kč
Horácké divadlo Jihlava
Koncerty v Jazz clubu HDJ 52.592 

Kč
Tělocvičná jednota Sokol Jihlava 
90 let PS Foerster – výroční galakon-

cert 70.000 Kč

divadlo místní:
Divadlo T.E.J.P. 
Site specifi c projekt – Divadlo na Sta-

ré Plovárně 2017 100.000 Kč
Spolek na podporu mezinárodní-

ho přátelství Slunce 
JID 20-17  100.000 Kč

divadlo hostující:
DKO, s.r.o. 
Pražská divadla 79.450 Kč
PAROLAART, s.r.o. 
Jihlavské divadelní léto 81.800 Kč
DE FACTO MIMO, z.s.
De Facto večery v Jihlavě 70.000 Kč

divadlo, dětská představení:
Dětský domov se školou, středis-

ko výchovné péče a základní škola, 
Jihlava 

Festival zájmové umělecké činnosti 
výchovných ústavů a dětských domo-
vů se školou - XXVII. Ročník  60.000 
Kč

PAROLAART, s.r.o. 
S Jihlavskými listy za pohádkou pro 

celou rodinu 78.000 Kč
S Jihlavskými listy za pohádkou pro 

MŠ a 1. třídy ZŠ 78.500 Kč
Horácké divadlo Jihlava, příspěv-

ková organizace 
Poprvé v divadle a nejen v hledišti 

50.000 Kč

happening:
DKO, s.r.o. 
Malá scéna DKO  95.200 Kč
PAROLAART, s.r.o. 
O nejhezčí vánoční stromeček 

83.850 Kč

vzdělávací pořady:
DKO, s.r.o. 
Svět kolem nás 44.288 Kč

fi lm:
DOC.DREAM services s.r.o. 
Jihlava Industry 2017    100.000 Kč
FEBIOFEST, s.r.o. 
24. MFFP – Febiofest 2017 

– Regionální ozvěny JIHLAVA 
100.000 Kč 

FABES, s.r.o.  
LETNÍ KINO na náměstí  56.770 

Kč

Výtvarné umění:
Filip Fišer 
Nultá generace 2017, Festival mladé-

ho výtvarného umění Jihlava  
 75.000 Kč

městské slavnosti a jiné akce a akti-
vity:

Via Vysočina, s.r.o. 
Jihlavský masopust 2017  65.000 

Kč
FABES, s.r.o. 
Amen Roma sam: Oslavy meziná-

rodního dne Romů 58.000 Kč
Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. 
Týden pro rodinu 2017 70.000 Kč

Usnesení č. 17/17-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí dotace z rozpočtu sta-

tutárního města Jihlavy 2017 v rámci 
programu JEDNOLETÁ PODPORA  
- ČINNOST 2017 následujícím sub-
jektům na úhradu nákladů při realizaci 
projektu v oblasti kultury:

Hotch-Potch, z. s.  
Zajištění pronájmu na rok 2017 na 

výchovu dětí, dospívající mládeže v 
tanci 100.000 Kč

NART DANCE SCHOOL  
Činnost taneční školy Nart dance 

school  55.000 Kč

Usnesení č. 18/17-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí daru (720 ks poukázek 

na stravu) v celkové hodnotě 43.200,- 
Kč Středisku křesťanské pomoci 
Jihlava, Čajkovského 9, Jihlava 

a
s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o poskytnutí daru 

dle přílohy č. j. MMJ/EO/7987/2017.
 Ing. Vratislav Výborný
 náměstek primátora
 Ing. Jaromír Kalina
   náměstek primátora
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Zastupitelé schválili peníze na investiční akce 2017
Usnesení z 19. zasedání zastupitelstva ze dne 11. dubna

(Redakčně kráceno)

Usnesení č. 61/17-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatře-

ní – zapojení fi nančních prostředků 
ze základního běžného účtu ve výši 
18.200.000,- Kč a zvýšení výdajové 
části rozpočtu:

tř. 5 Běžné výdaje o částku 
7.500.000,- Kč

odbor dopravy
§ 2212 Silnice  6.000.000,- Kč 
odbor rozvoje města
akce Demolice objektu na po-

zemku p.č. 6221/95 u Městského 
nádraží ČD Jihlava 500.000,- Kč

akce Oprava cestní sítě a opěr-
ných zdí na Malém Heulose 
1.000.000,- Kč

tř. 6 Kapitálové výdaje o částku 
10.630.000,- Kč

odbor rozvoje města
Helenín - komunikace a vybu-

dování chodníků v ul. Hálkova  
40.000,- Kč

Chodník a rekonstrukce komu-
nikace ul. Hybrálecká 500.000,- 
Kč

Chodník od ul. Vrchlického po 
Horní Kosov, osvětlení přechodů 
pro chodce 30.000,- Kč

Rozšíření komunikace ul. Mlýn-
ská 150.000,- Kč

Zhotovení zpevněných stanovišť 
kontejnerů 1.000.000,- Kč

odbor správy realit
Benešova 14 - rekonstrukce bytu 

500.000,- Kč
Masarykovo náměstí 29 – samo-

statný vchod do domu 800.000,- 
Kč

Žižkova 106 -108 - stavební od-
dělení objektů 500.000,- Kč

Matky Boží 20 – přepojení ply-
novodu a vodovodu 100.000,- Kč

Útulek pro opuštěná a nalezená 
zvířata v Pístově – rekonstrukce 
ČOV 10.000,- Kč

Sokolovská 149 – výstavba kon-
strukce pro sušení požárních ha-
dic 250.000,- Kč

Krematorium Jihlava – rekon-
strukce vodovodní přípojky a roz-
vodu vody v areálu 2.000.000,- Kč

odbor dopravy
Pasport stavebního stavu míst-

ních komunikací 1.000.000,- Kč

odbor informatiky
Portál občana 500.000,- Kč
Nahrávání telefonních hovorů 

pro MP 400.000,- Kč
NET Flow analýza s detekcí ano-

málií 1.500.000,- Kč
Nákup osobních minikamer 

250.000,- Kč
Záložní zdroje napájení 

600.000,- Kč
Nové moduly IS Radnice VERA  

500.000,- Kč

tř. 5 a 6 Projekty (odbor rozvoje 
města)

Rozvoj Denního a týdenního sta-
cionáře Jihlava - II. etapa 70.000,- 
Kč

a

převod v rámci schváleného roz-
počtu tř. 6 Kapitálové výdaje (odbor 
rozvoje města) z akce Ul. Brněnská 
29, Jihlava - rekonstrukce objektu na 
spolkový dům ve výši 10.005.000,- 
Kč do kapitálové rezervy (Ul. Br-
něnská 29, Jihlava)

a
přejmenování akce Ul. Telečská a 

Wolkerova - rekonstrukce části ka-
nalizace a vodovodu vč. přípojek na 
akci III/4062 Jihlava – Pístov ( Jih-
lava – rekonstrukce kanalizace a vo-
dovodu ul. Telečská – Wolkerova a 
úprava chodníků a zřízení parkovací-
ho pruhu v ul. Wolkerova, Jihlava)

Usnesení č. 65/17-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí dotace z rozpočtu sta-

tutárního města Jihlavy v roce 2017 
a uzavření smluv o poskytnutí dota-
ce v rámci programu JEDNOLETÁ 
PODPORA  2017 na úhradu nákla-
dů při realizaci projektu v oblasti 
kultury:

divadlo, dětská představení:
Anna Doležalová 
DKD Ježek: Série 35. představení 

pro děti 89.600 Kč

městské slavnosti a jiné akce a ak-
tivity:

Svaz důchodců České republiky, 
o.s., místní organizace Jihlava (IČO 
61737518)

Mezinárodní den seniorů  56.000 
Kč

a    u k l á d á
vedoucímu odboru školství, kultu-

ry a tělovýchovy zabezpečit uzavření 
smluv o poskytnutí dotace dle pří-
loh.

Usnesení č. 66/17-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí fi nanční dotace 
SK VODOMÍLEK, z. s. 52.000 

Kč
Evžena Rošického 2684/6, 586 01 

Jihlava
na pronájem bazénů Evžena Rošic-

kého 
a Plavecké školy Jihlava s.r.o. v ob-

dobí roku 2017
a
uzavření dohody o poskytnutí fi -

nanční dotace v souladu se Zásada-
mi pro činnost Komise pro nezisko-
vou, sociální oblast a prevenci Rady 
města Jihlavy.

Usnesení č. 67/17-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
n e s c h v a l u j e
poskytnutí fi nanční dotace 
Oblastní charitě Havlíčkův Brod 

60.000 Kč
Boženy Němcové 188, 580 01 Hav-

líčkův Brod
na sociální službu „Raná péče“ na 

období roku 2017

Usnesení č. 68/17-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e

poskytnutí dotace z rozpočtu sta-
tutárního města Jihlavy v roce 2017 
spolkům:

Jihlavská unie sportu, z. s. 
360.000 Kč

na úhradu nákladů na mzdy, pojist-
né a zákonné odvody a platby

z vyplacených mezd, úklidové služ-
by, spotřební a kancelářský materiál

a drobné vybavení, energie, proná-
jem prostor a služby spojů (poštov-
né, telefon, internet, doména);  

Sportovní klub Jihlava, z.s. 
986.400 Kč

na úhradu nákladů na energie (el. 
energie, zemní plyn, vodné a stoč-
né),

opravy, materiál na opravy, revize, 
servisní a montážní práce, služby 

(odvoz odpadu, BOZP, úklid);
Tělocvičná jednota Sokol Bedři-

chov 986.400 Kč
na úhradu nákladů na energie (el. 

energie, zemní plyn, vodné a stoč-
né),

opravy, materiál na opravy, revize, 
servisní a montážní práce, služby 

(odvoz odpadu, úklid, BOZP), 
spotřební materiál, pomůcky a drob-
né vybavení, služby spojů (poštovné, 
telefon, internet, doména);

Tělocvičná jednota Sokol Jihlava 
480.000 Kč

na úhradu nákladů na energie (el. 
energie, zemní plyn, vodné a stoč-
né), opravy, materiál na opravy a re-
vize, servisní a montážní práce, služ-
by

(odvoz odpadu, úklid, BOZP), 
spotřební materiál, pomůcky a drob-
né vybavení, služby spojů (poštovné, 
telefon, internet, doména), účetnic-
tví a poradenství;

Tenisový klub ČLTK Jihlava, z. s.  
59.500 Kč

na úhradu nákladů na opravy, ma-
teriál na opravy, revize, služby spojů

(poštovné, telefon, internet, domé-
na), spotřební materiál, pomůcky

a drobné vybavení
a  
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– přesun v rámci tř. 5 Běžné výdaje 
z rozpočtu ekonomického odboru § 
6409 Ostatní činnosti – rezerva ve 
výši 2.872.300 Kč do rozpočtu od-
boru školství, kultury a tělovýchovy 
§ 3419 – Ostatní tělovýchovná čin-
nost

a
s c h v a l u j e
uzavření veřejnoprávní smlou-

vy o poskytnutí dotace dle přílohy 
podstatné náležitosti smlouvy č. j.: 
MMJ/OŠKT/44251/2017-BaH

Usnesení č. 101/17-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
u d ě l u j e
Čestné občanství města Jihlavy Ev-

ženu PLOCKOVI in memoriam  

Usnesení č. 102/17-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
u d ě l u j e
Cenu města Jihlavy Lukáši KR-

PÁLKOVI.

Usnesení č. 103/17-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
u d ě l u j e
Cenu města Jihlavy Mgr. Jiřímu 

JAKEŠOVI.

Usnesení č. 106/17-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
z ř i z u j e
v části statutárního města Jihlavy 

Staré Hory osadní výbor Staré Hory
u r č u j e
počet členů osadního výboru Staré 

Hory na 7
v o l í 
členy osadního výboru Staré Hory:
paní Moniku Tesařovou,
pana Ing. Radka Zvolánka,
pana Jana Koubka, 
pana Dalibora Postřihače, 
paní Marcelu Kubů, 
pana Josefa Kodeta, bytem Pod 

Školou 10, Jihlava
v o l í
předsedou osadního výboru Staré 

Hory
pana Ing. Radka Zvolánka.

Usnesení č. 108/17-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
v o l í 
členem a předsedou Finančního 

výboru Zastupitelstva města Jihlavy: 
ODS Mgr. Vítězslava Schreka 
a  v o l í 
další členy Finančního výboru Za-

stupitelstva města Jihlavy: 
ANO 2011  Jan Jiřiště 
ČSSD MUDr. Lukáš Kett ner  
KSČM MVDr. Božena Kremláčko-

vá
Forum Jihlava Vít Prchal
TOP 09 Ing. František Veselý

Usnesení č. 109/17-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
v y j a d ř u j e
poděkování Dr. Ing. et Ing. Lubo-

míru Dohnalovi za jeho dlouholetou 
práci pro Magistrát města Jihlavy 
v pozici tajemníka úřadu.

 PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek
 primátor města
 Ing. Vratislav Výborný
 náměstek primátora  
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Pohyb je život. 
Život
je krásný!

Pohyb v jakékoliv podobě stimuluje produkci 
„hormonů štěstí“. V MHD zase potkáte mnoho 
různých lidí – vždy vám to něco přinese. 

rychle do školy!

www.mzp.cz www.sfzp.cz

 www.dopravajihlavy.cz 

Chcete-li jít v průvodu, přihlaste se!

23.–25. června

Jihlavský havířský průvod

Koncert bez hranic

Pouť ke svatému Jánu

www.havirskypruvod.cz
www.visitjihlava.eu
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Horská kola se chystají do Jihlavy

Jihlavský běžec Vladimír Srb při-
vezl zlatou medaili z jihokorejského 
Daegu, kde absolvoval halové mis-
trovství světa veteránů (35-39 let).

První místo obsadil na osmikilo-
metrovém krosu, z půlmaratónu má 
stříbro. Největším překvapením pro 
samotného jihlavského vytrvalce 
ovšem bylo čtvrté místo z tříkilome-
trového závodu, na takto krátké trati 
obvykle nenastupuje. „Říkal jsem si, 
že když už tam jsem, tak bych to mohl 
zkusit, i když to není zrovna pro vytr-
valce. A docela se to povedlo,“ vypráví 
s úsměvem Vladimír Srb.

Na halové mistrovství světa do tří-
milionového Daegu dorazilo 4.300 
účastníků ze 75 zemí. „Bylo to nejlépe 
uspořádané mistrovství, které jsem kdy 
zažil. Všechno tam fungovalo dokona-
le,“ hodnotí závodník, který se účast-
ní světových podniků bez sponzorů 
či jiné podpory. „Peníze by se měly 
dávat na podporu mladých talentů. 
Když chce někdo v mém věku blbnout, 
měl by si to platit sám,“ říká dobře na-
laděný osmatřicetiletý sběratel me-

dailí z celého světa a s úsměvem do-
dává: „Sponzory sám o sobě nehledám, 
ale kdyby někdo chtěl povozit logo na 
tričku, tak bych se nebránil.“

Jihlavský závodník tak má pro le-
tošní sezónu z poloviny splněno. 
„Chtěl jsem v Koreji uspět, to se mi 
prvním a druhým místem povedlo, 
bramborová medaile ze tří kilometrů 
je příjemný bonus. A je to motivace do 
dalšího tréninku a závodění,“ říká bě-
žec, který se chystá na podzimní ex-
trémní štafetu Dolomitenmann.

Vyběhne 27 sjezdovek
Šacberk

Extrémní štafeta se skládá z běhu 
do vrchu, paraglidingu, jízdy na hor-
ském kole a divoké vody. Vladimír 
Srb bude štafetu předávat po dva-
náctikilometrovém běhu s převýše-
ním 1.850 metrů! První tři kilome-
try poběží po rovině, dalších devět 
do pořádného trháku. 

„U nás ani není kopec, kde bych to 
mohl trénovat. Bude to asi jako bych 

Vladimír Srb je mistrem světa

VLADIMÍR Srb má zlato z mistrovství světa v Jižní Koreji. Foto: archiv MMJ

vyběhl sjezdovku na Šacberku. Se-
dmadvacetkrát,“ odhaduje předem 
odhodlaný závodník. „Dvanáct ki-
lometrů normálně uběhnu zhruba za 
40 minut, při tomto převýšení to bude 
kolem hodiny a půl.“ K účasti na ex-
trémním závodu mu pomohl právě 
úspěch v minulých mistrovstvích.

Zlato z Austrálie
Vladimír Srb je v dobré kondici. 

Loni přivezl zlatou medaili z mis-
trovství světa veteránů v australském 
Perthu. V listopadu tam nastoupil do 
třech disciplín, zlatou získal v půl-
maratónu, bronz má ze závodu na 10 
kilometrů, čtvrté místo z krosu na 8 
kilometrů. 

Vladimír Srb je úspěšným účastní-
kem mnoha závodů, je např. šampi-
on jihlavského půlmaratónu či mno-
honásobný vítěz Běžce Vysočiny.

 -tz-

Tradiční vytrvalostní závod na hor-
ských kolech Jihlavská 24 MTB se 
uskuteční o víkendu 19. - 21. květ-
na 2017. Je největším závodem na 
horských kolech na 24 hodin v ČR. 
Závodu se účastní vždy přes 300 zá-
vodníků.

Trať bude z velké části shodná 
s tratí 2016. Délka osm km, převýše-
ní 200 m. Trať povede z Amfi teátru 
lesoparkem Heulos, Starou plovár-
nou, přes Masarykovo náměstí zpět 
do Amfi teátru.  Kemp pro všechny 
závodníky bude v areálu Amfi teátru 
na Heulose. Velká louka pro všech-
ny. Areál poskytuje dokonalé zázemí 
a přímo na místě bude připraveno 
pro návštěvníky i závodníky bohaté 

občerstvením v pivovarských sta-
nech již od pátečního večera. 

Závod je součástí Československé-
ho seriálu 24 hodin MTB. Další za-
vody se uskuteční v Malackách, Žili-
ně a Náchodě.

Je připravený osvědčený dopro-
vodný hudební festival, na kterém se 
představí jihlavští Joyners, Hodiny 
se svým hitem Stmívání a legenda 
českého pop - rocku TURBO!

V sobotu 20. května od 14 hodin 
bude v Amfi teátru Březinovy sady 
pro děti od 2 do 10 let připraven zá-
vod na odrážedlech, koloběžkách a 
kolech.

Organizátory akce jsou spolek Sli-
by – Chyby a město Jihlava, hlavním 

partnerem závodu je společnost Ne-
koklima. Závod podporuje Kraj Vy-
sočina.

PROGRA M:
pátek 19. května
- 15.00 – 22.00 prezence zá-

vodníků - kancelář závodu
koncert:
- 18.30 Joyners
- 20.00 Hodiny
- 21.30 Turbo

sobota 20. května
- 8.00 – 9.30 prezence závodní-

ků  kancelář závodu
- 11.15 instrukce ke startu – 

malé podium, následně hromad-
ný odjezd závodníků

- 12.00 start – Masarykovo ná-
městí

- 13.00 prezence na dětský zá-
vod na odrážedlech, koloběžkách 
a kolech  (2-10 let)

- 14.00 – 16:00 dětský závod
- 20.00 živá hudba - pivovarský 

stan
- 24.00 cíl 12 hodinovky 

neděle 21. května
- 9.00   vyhlášení vítězů závodu 

na 12 hodin
- 12.00 cíl 24 hodinovky!!!
- 13.00 vyhlášení vítězů. -tz-



STRANA 26 Kultura NJR – KVĚTEN 2017

Výstavy
Muzeum Vysočiny, 

Masarykovo nám. 57/58, 
tel. 567 573 880

do  14. 5.  
SVĚT KOSTIČEK
Projekt putovní výstavy exponátů ze 
stavebnice LEGO v jihlavském muzeu.

23. 3. – 18. 6. 
STROJ ČASU
„Bez vitrín a pouček, vezmi všechno 
do ruček! Aneb sekni, bodni, pohřbi, 
nazuj…“ Interaktivní archeologická 
výstava.

30. 3. – 28. 5. 
SPOLEK VÝTVARNÝCH UMĚL-
CŮ VYSOČINY A HOSTÉ PŘED-
STAVUJÍ NOVINKY Z TVORBY
Výtvarníci představí svoji tvorbu z 
roku 2016.

8. 4. – 28. 5. 
VELIKONOCE S DRÁTENÍKY
Výrobky drátenických mistrů z Čech 
i Slovenska, v rámci zahájení se usku-
teční Drátenický jarmark.

4. 4. – 8. 5.
TISK
Výstava studentů oboru Reklamní 
tvorba Střední uměleckoprůmyslové 
školy Jihlava-Helenín. Kavárna Muze-
um, Masarykovo nám. 55.

16. 5. – 18. 6.  
MODELY HUDEBNÍCH 
NÁSTROJŮ
Ostravský „naivní“ umělec Jiří Škývara 
vyjadřuje svou lásku k hudbě prostřed-
nictvím zmenšených verzí hudebních 
nástrojů. Kavárna Muzeum, Masary-
kovo nám. 55.

OGV,  Masarykovo nám. 24, 
tel. 567 309 722

16. 2. – 23. 4.
DENISA KRA USOVÁ – HOŘÍCÍ 
BRA MBOR
Výstava jihlavské absolventky FaVU v 
Brně, která se ve své tvorbě soustřeďu-
je především na zobrazení zátiší. 

od března 2016
ZE SBÍREK… stálá expozice OGV
Výstava představuje výběr toho nej-
lepšího z bohatého sbírkového fondu 
OGV. 

OGV, Masarykovo nám. 24, tel. 567 
309 722 

18. 5. – 27. 8.  
RUDOLF KREMLIČKA  (1886 - 
1932)
Výstava představuje Kremličkovo 
malířské dílo, charakterizované pro-
línáním fi gurálních motivů s krajino-
malbou.
OGV II, Masarykovo nám. 24

od března 2016 
ZE SBÍREK… STÁLÁ EXPOZICE 
OGV
Výstava představuje výběr toho nej-

lepšího z bohatého sbírkového fondu 
OGV. OGV II, Masarykovo náměstí 
24.

OGV, Komenského 10, tel. 567 301 680 
27. 4. - 4. 6. 
NA DRUHÉ STRA NĚ (ZRCA-
DLA)
Současná polská malba ze sbírky Gale-
ria Bielska BWA.

4. 5. – 4. 6.  
MOST BRNO, PRA HA, MEXIKO, 
JIHLAVA
Tři umělci z různých měst světa před-
stavují svoji tvorbu.
OGV I, Galerie Alternativa, Komen-
ského 10

Městská knihovna, Hluboká 1, Jihlava, 
tel. 565 597 859, 850, 851,

3. 5. – 31. 5. 
VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRA CÍ 
ŽÁKŮ MŠ
Ve spolupráci s Městskou policií Jihla-
va.

Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4
17. 5. – 27. 6.  
BRA TŘI FOERSTEROVI – 
UMĚLCI TÓNU, SLOVA I PALE-
TY
Výstava maleb, korespondence a před-
mětů osobní povahy bratrů Josefa 
Bohuslava a Viktora Foersterových z 
pozůstalosti dědiců a sbírky České-
ho muzea hudby. Vernisáž 16. 5. v 17 
hodin.

Galerie NONSTROP, 
Open air art gallery, Malá Lazebnická

21. 3. – 15. 6.  
IVO NÁVRA T – SLOUŽÍM VLAJ-
CE

Magistrát města Jihlavy, 
Masarykovo nám. 1

21. 4. – 7. 5.  
VÝSTAVA OČIMA GENERA CÍ – 
„Vystup ze své ulity“
www.ocimageneraci.cz 

9. 5. – 31. 5.  
VÝTVARNÉ PRÁCE - OBRÁZKY 
JIHLAVY                    
SOŠ sociální. Hala MHD.

2. 5. – 23. 5.  
VÝSTAVA K CHOVATELSKÉ 
PŘEHLÍDCE TROFEJÍ
Fotografi e zvěře. Hala MIC.

18. 5. – 22. 5.  
CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA  
TROFEJÍ
Gotická síň. Otevřeno denně od 8 – 
16 hodin, (22. 5. 8 - 15 h).

M&K galerie, Hany Kvapilové 24, 
tel. 603 248 192 

30. 3. – 12. 5.  
„ PASTORÁLA“ EMILIE TOMA-
NOVÁ  - GRA FIKA 
30. 3. od 18.00 do 20.00 hodin otevře-
ní výstavy, dále výstava přístupna kdy-
koliv po telefonické domluvě.

18. 5. – 30. 6.  
JAN TICHÝ  „ O JÉ „  OBRA ZY
Autor střední generace, obrazy inspi-
rované přírodou a vyjadřující impresi 
barev, světla a atmosféry v přírodě.
Vstupné volné, otevřeno po, ut  15.-
17.00 hod., jindy kdykoliv po telefo-
nické domluvě.

ZOO Jihlava, Březinovy sady 10, tel. 
567 573 730, 567 573 735

květen 
DŘEVĚNÉ SOCHY ZVINO VA 
AFRICA
Africká vesnice Matongo – areál.

květen 
RETRO PLAKÁTY ANEB ZOO V 
PROMĚNÁCH ČASU
Práce studentů Střední umělecké školy 
grafi cké Jihlava.
Hlavní vstupní areál – infocentrum.

květen 
DANIEL HAVEL - PORTRÉTY 
AFRIKY – MALBY AFRICKÝCH 
ZVÍŘAT 
Africká vesnice Matongo – škola.

Bez obav, Výtvarná dílna a prodejní 
galerie Denního a týdenního stacionáře 

Jihlava, Husova 16, 

1. 4. – 30. 9.  
ČERNOBÍLÉ DIALOGY
Výstava portrétů klientů Denního a 
týdenního stacionáře Jihlava.
Foto Karel Matula*idea Stanislava 
Neubauerová*IT Romana Picková.

Divadlo Na Kopečku, Brněnská 54
květen 
VÝTVARNÉ PRÁCE STUDEN-
TEK SUPŠ JIHLAVA HELENÍN 
Kateřina Hiesbóková, Vendula Koso-
vá, Anna Treterová. 
DNK – foyer, Violka a kavárnička.

Hotel Gustav Mahler, Křížová 4, tel. 
+420 567 564 400 

8. 4. – 30. 6.  
PETR BERNARD – VÝSTAVA 
OBRA ZŮ

květen – červen 
JIHLAVA  NA HISTORICKÝCH 
POHLEDNICÍCH

Trifoil, minigalerie, Husova 10
10. 2. – 2. 6.  
LUMÍR MOUČKA  - OBRA ZY A 
KRESBY Z ČÍNY

Městská knihovna Jihlava
Hluboká 1, tel. 565 597 859, 850, 851

3. 5.  18.00 
PUTINOVY „DĚTI 404“
Promítání fi lmu v rámci projektu „Pro-
mítej i ty!“

4. 5.  17.00 
PREVENCE RA KOVINY PRSU
Přednáška Mamma HELP, z. s.

10. 5.  19.00 
NOC LITERA TURY
Série veřejných čtení z vybraných děl 
současné evropské literatury
19.00, 19.30, 20.00 a 20.30
Městská knihovna Jihlava – Sacha 
Batt hyany: „A co to má co dělat se 
mnou?“ - čte Zdeněk Stejskal
Brána Matky Boží – Robert Seethaler: 
„Celý život“ - čte Ondřej Šípek
Kafárie – Elena Ferrante: „Geniální 
přítelkyně“ - čte Lenka Schreiberová

18. 5.  17.00 
PAPU PAPUA: CESTA ZA LIDO-
JEDY
Cestovatelská přednáška Tomáše 
Kubeše

25. 5.  17.00 
GORILÍ RODINA V PRA ŽSKÉ 
ZOO
Přednáška Jana Bedřicha.

29. 5.  19.00 
BOB DYLAN ČESKY
Akustický koncert kapely Marian 
Band.

Pro děti a mládež

15. 5.  15.00 
DESKNI-TO!
Klub deskových her pro mladé.

29. 5.  15.30 
KNIHÁČKOVO POČTENÍČKO
Společné čtení z vybraných knih.
Pro pozvané dětské kolektivy, otevře-
né veřejnosti.
  
Horácké divadlo Jihlava

Komenského 22, tel. 567 161 014
předplatné 567 161 049

VELKÁ SCÉNA

4. 5.  19.00 
W. ALLEN: SEX NOCI SVATO-
JÁNSKÉ
Komedie. Mimo předplatné 

5. 5.  19.00 
ROY KIFT: KA BARET Z LÁGRU
Hra se zpěvy. C/5

6. 5.  19.00 
EDUARDO ROVNER: VRÁTILA 
SE JEDNOU V NOCI
Duchařská komedie. B/5

9. 5.  19.00 
EDUARDO ROVNER: VRÁTILA 
SE JEDNOU V NOCI J/5

10. 5.  19.00 
EDUARDO ROVNER: VRÁTILA 
SE JEDNOU V NOCI O/5

11. 5.  19.00 
EDUARDO ROVNER: VRÁTILA 
SE JEDNOU V NOCI U/5

12. 5.  19.00 
RA DIM VIZVÁRY: SÓLO
Hostující představení, pantomima. 
Mimo předplatné 

13. 5.  19.00 
AUGUST STRINDBERG: HRA  
SNŮ
Fantaskní hra. PREMIÉRA  P/6

15. 5.  19.00 
AUGUST STRINDBERG: HRA  
SNŮ A/6

16. 5.  17.00 
AUGUST STRINDBERG: HRA  
SNŮ Š/6

17. 5.  19.00 
EDUARDO ROVNER: VRÁTILA 
SE JEDNOU V NOCI D/5

19. 5.  19.00 
AUGUST STRINDBERG: HRA  
SNŮ R/5
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20. 5.  19.00 
A. A V. MRŠTÍKOVÉ, M. 
KROBOT: ROK NA VSI
Dramatizace románové kroniky. G/5

22. 5.  17.00  
BRDEČKA  - LIPSKÝ - BALAŠ – 
BROUSEK: 
ADÉLA JEŠTĚ NEVEČEŘELA
Muzikál. Mimo předplatné 

23. 5. 19.00 
AUGUST STRINDBERG: HRA  
SNŮ H/5

24. 5.  19.00 
ARNOŠT GOLDFLAM: DOMA 
U HITLERŮ ANEB HISTORKY Z 
HITEROVIC KUCHYNĚ
HaDivadlo, sarkastická komedie. 

26. 5.  19.00 
A. A V. MRŠTÍKOVÉ, M. 
KROBOT: ROK NA VSI   K/5

27. 5.  19.00 
AUGUST STRINDBERG: HRA  
SNŮ E/6

29. 5.  17.00 
G. CHEVALLIER: ZVONOKOSY
Hudební komedie. DERNIÉRA 

30. 5.  17.00 
A. A V. MRŠTÍKOVÉ, M. 
KROBOT: ROK NA VSI    M/5

31. 5.  19.00  
AUGUST STRINDBERG: HRA  
SNŮ KV/5

MALÁ SCÉNA

3. 5.  19.30 
JEVGENIJ GRIŠKOVEC: SOU-
ČASNĚ           
Ironické monodrama. PREMIÉRA 

5. 5.  19.30 
P. ŠIMÁK, K. JONÁŠOVÁ A 
SPOL.:  3 100°C MÉ KRVE
 Dokumentární drama.
 
30. 5.  9.00 a 10.30 
J. MAREK: AUTOPOHÁDKY

DIVADELNÍ KLUB HDJ
15. 5.  19.30 
KA PELA BISAXUALITY
Nová hvězdná parta na brněnském jaz-
zovém nebi, jazzové kvinteto se dvě-
ma saxofony. Těšit se tak můžete, jak 
na zajímavý a nekonvenčně přetvoře-
ný hudební materiál vybraný jak z děl 
Kennyho Garrett a a Herbie Hancoc-
ka, tak na vlastní autorské kompozice.
 

 JEŹEK
Dětské karnevalové divadlo JEŽEK, Jar-
ní 22 (areál MŠ), Jihlava – Horní Kosov, 

tel. 723 764 198

6. 5.  10.00 
JEŽKOVY VITAMÍNY 
Ovoce a zelenina i to může býti psina.         
  
13. 5.  10.00 
HALABUNKRJEŽEK SHOW
Zábavná show pro děti.

20. 5.  10.00 
MÁJOVÉ POHÁDKY
Písničky z pohádek a pohádka.

27. 5.  10.00 
JEŽKŮV DĚTSKÝ DEN
Netradiční oslava Dne dětí.

 Divadlo Na Kopečku
Psychiatrická nemocnice, Brněnská 54, 

tel. 567 552 232, 
Dana Holíková 604 880 804

 
4. 5.  17.00 
VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRA ZŮ 
STUDENTEK SUPŠ JIHLAVA-
HELENÍN

16. 5.  14.00 
TŘI NA LAVIČCE 
Divadelní představení nejen pro paci-
enty PN, hraje DS DUHA Polná.

24. 5.  19.00 
POKER BEZ ESA 
Komedie v režii Petra Soumara, pořá-
dá a hraje DS NaKop Tyjátr Jihlava. 

 Dům kultury
Tolstého 2, tel. +420 604 293 037                                       

Předprodej vstupenek DKO Jihlava, tel. 
+420 604 293 037

2. 5.  19.00 
UZDRA VENÍ PŘIROZENOU 
CESTOU PODLE UČENÍ BRU-
NA GRÖNINGA
Dům kultury, Tolstého 2 - vchod FÚ. 
Na přednášku je třeba se nahlásit na 
tel. 607 909 462. Vstup volný - dobro-
volné dary vítány.

4. 5.  19.00 
MARC BECKER: UŽ NIKDY 
SÁM!
Divadlo Kalich. Nezůstávejte sami, 
Přijďte se samotě zasmát! Hrají: Zuza-
na Bydžovská, Pavel Liška, Josef Polá-
šek.
5. 5.  17.00 
POHÁDKOLAND - ŠMOULOVÉ 
JSOU ZPĚT!!!
Největší hudebně-zábavná show pro 
děti a celou rodinu v ČR a SR pro rok 
2017. Pořadatel: Super Media House 
s.r.o. Bratislava

6. 5.  8.00 –12.00 
CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ SBĚRA -
TELŮ
Objednávky stolů: Antonín Klein, 
tel.: 728 964 790, e-mail: vklein@
nbox.cz
Klub fi latelistů „Vysočina“ v Jihlavě 
pořádá v letošním roce již 36. ročník 
Celostátního setkání sběratelů. V 
zájmu sběratelů je především fi late-
lie, numismatika, odznaky, pohled-
nice, fi gurky z čokoládových vajíček, 
telefonní karty, starožitnosti, pivo-
varské suvenýry a jiné.

7. 5.  19.00 
JARNÍ GALAKONCERT
Čeká Vás koncert plný úžasných sólis-
tů se špičkovým repertoárem, hudeb-
ních i jiných nečekaných překvapení. 
Pořadatel: Filharmonie G. Mahlera.

9. 5.  19.00 
FRA NZ LEHÁR: ZEMĚ ÚSMĚVŮ
Severočeské divadlo opery a baletu 
Ústí nad Labem.

17. 5.  19.00 
MINIPÁRTY
Zcela nová talk show na motivy pořa-
du Všechnopárty. 
Karel Šíp s hostem Josefem Aloisem 
Náhlovským.

18. 5.  19.00 
SCREAMERS - 20 LET S VÁMI
Travesti skupina Screamers. 

23. 5.  19.00 
PATRIK HARTL: VYSAVAČ
Studio DVA divadlo. BOHUMIL 
KLEPL v jedinečné komediální ONE 
MAN SHOW o zamilovaném uklízeči 
z nákupního centra.  

DIOD
divadlo otevřených dveří, 

Tyršova 12, tel. 734 586 402
1. 5.  19.30 
PĚŠKY MEZI BUDHISTY A 
KOMUNISTY
Ladislav Zibura
stand-up
Do třetice všeho dobrého se vydáme v 
doprovodu cestovatele, recesisty a per-
formera Ladislava Zibury do daleké 
Asie. Vstup 140/120 Kč.

3. 5.  19.30 
KRA ŤASY V DIODU
Rodinné fi lmy
Vstup 90/70 Kč

10. 5.  18.00 
KRÁLOVSKÁ AKA DEMIE
Hotch Potch
TANEC
„Žila byla jedna chudá dívka, která 
měla jedno velké přání…“ Nové před-
stavení tanečního klubu Hotch-Potch 
nás tentokrát zavede na půdu výběrové 
školy, kde musí hlavní hrdinka okouz-
lit svým talentem a pílí. Vstupenky na 
telefonním čísle 605 588 622.
Vstup 120 kč.

12. 5.  19.30 
ŽIJÍ MEZI NÁMI (SK. B)
De Facto Mimo
Psychologická komedie s vedlejší-
mi účinky. Objevte psychoevokaci a 
odblokujte se! Kurzy sebeovládání a 
sebeprosazení pod vedením zkušené-
ho terapeuta! Máte problém? S námi 
ho můžete vyřešit. Hrají: Michal Kou-
ba, Pavel Štěpán, Jakub Vyvážil, Dana 
Holíková, Kamila Koubová, Markéta 
Ketnerová a Jiří Varhaník (sk.B)
Vstup 100/80 Kč.

14. 5.  18.00 
MALÉ OČI - DĚTSKÝ FILMOVÝ 
FESTIVAL: KOUZELNÍK MELI-
ÉSE
Cesta na měsíc a Cesta do neznáma s 
hudebním doprovodem Mango Shei-
ka
Ve spolupráci s kinem Dukla jsme se 
přidali k projektu dětského fi lmové-
ho festivalu Malé oči, v rámci kterého 
se děti i rodiče mohou těšit hned na tři 
speciální projekce. Od 14.00 se v Duk-
le potkají s populární Ovečkou Shaun, 
jejíž fi lmový dobrodružství doplní živý 
dabing v podání herců. Od 16.00 pak 
promítneme Putování tučňáků: Volá-
ní oceánu. V DIODu pak od 18.00 
promítneme dva klasické němé fi lmy 
režiséra Meliése s originálním živým 
hudebním doprovodem jihlavského 
hudebníka Mangosheika.
Vstup 60 Kč.

16. 5. – 17. 5.  8.30 a 10.00 
ALENKA  V ŘÍŠI DIVŮ
Toymachine
Většinou platí, že 1+1 jsou dvě, ale 
když zavřeme oči, věci mohou být 
uplně jiné. Můžeme létat a padat bez 
bolesti, měnit se a přetvářet prostor 
kolem sebe. Vůně všemožností voní 
kolem. Létají tu Mouchy Chlebař-
ky, Ušák srká čaj, jiní zabíjí čas nebo 
běhají, aby mohli zůstat stát na místě! 

Podivnostmi opravdu nabitý kraj. Sta-
čí málo a tento svět padne. Snad Alen-
ka porazí Červenou Královnu a její-
ho Žvahlava! Loutkové představeni je 
inspirované literaturou „Nesmyslna” a 
dílem Lewise Carrolla – Alenčina dob-
rodružství v říši divů a za zrcadlem.
Vstup 35 Kč.

17. 5.  18.00 
JARO, VÍTEJ K NÁM
Přijďte přivítat jaro společně s dětmi z 
jihlavského Dřeváčku. Kromě jarního
sluníčka vás jistě zahřejí milá vystou-
pení nejmladších tanečníků, ale i pro-
pracovanější choreografi e zkušenějších 
členů souboru. Jako hosté vystoupí 
zpěvačky Vysočanu.
Pořadatel: Dětský folklorní soubor 
Dřeváček. Akce je fi nančně podpořena 
statutárním městem Jihlava. Vstupen-
ky v předprodeji DIODu. Vstupné: 80 
Kč plné vstupné; 50 Kč děti do 15 let.

19. 5.  19.30 
ZAČÁTEK & PROHLÁŠENÍ - dvě 
oceněné inscenace dramatického obo-
ru ZUŠ Jihlava. 
Chlup chlupatý ZUŠ Jihlava uvádí: 
Začátek - Přijdete včas, pohodlně se 
usadíte a počkáte, až to začne. Jenže, co 
když to nezačne? V kině na vás nečeká 
vždycky kultura. 
Vstup 80/60 Kč.

20. 5.  14.00 –17.00 
BLEŠÍ TRH
Pravidelný bleší trh na prknech DIO-
Du.
Vstup zdarma. 

21. 5.  15.00 a 16.30 
LETNÍ PŘEDSTAVENÍ 
DĚTSKÝ TANEČNÍ KLUB 4 S. E.
Tradiční květnové vystoupení Dětské-
ho tanečního klubu 4.S.E. pro rodiče a 
všechny, kteří mají rádi tanec a pohyb. 
Moderuje Pavel Bláha z Hitrádia Vyso-
čina.

24. 5.  19.00 
MAHLER JIHLAVA MUSIC FES-
TIVAL: RA PPER
divadelní spolek Frída
Představení z doprovodného progra-
mu tradičního Mezinárodního hudeb-
ního festivalu Mahler Jihlava Music 
Festival 2017. Kam až dostala učite-
le chemie a hudební výchovy láska k 
hudbě a touha učit se? Příběh, který 
Vás rozesměje, dojme a zahřeje u srd-
ce. Život je plný překvapení. Uvidíte! 
Vstup 280/140 Kč.

26. 5.  19.30 
TANEČNÍ SOIREÉ - absolventské 
představení tanečního oboru ZUŠ Jih-
lava
Absolventky 7. ročníku I. stupně 
základního studia:  Michaela Böhmo-
vá, Anna Dvořáková, Petra Jordánko-
vá, Emma Pohořelá. Absolventka 4. 
ročníku II. stupně: Patricie Horká

29. 5.  19.30 
ŠUNEN ROMALE 
Divadlo Viola (Praha)
Romské pohádky pro dospělé a vyprá-
vění, humoresky, anekdoty, písně i 
básně v podání hereček Báry Hrzáno-
vé a Jany Bouškové a fenomenálního 
hudebníka Mária Biháriho.
Hrají: Bára Hrzánová, Jana Boušková, 
Mário Bihári
Režie: Hana Kofránková
Vstup 280/240 Kč.
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31. 5.  19.30 
BUTCH CASSIDY A SUNDANCE 
KID
De Facto Mimo
Pyžamový western pro ženy s dvě-
ma legendárními urostlými pistolní-
ky, jejichž touhu po svobodě nezasta-
ví ani mříže a koňské dávky opiátů. 
Kam se hrabou Robert Redford a Paul 
Newman… Taky komedie. 
Vstup 100/80 Kč.

2. 6.  19.30 
TANEC PRA HA V JIHLAVĚ: MR. 
GAGA 
tanec, fi lm
Vstup 160/80 Kč.

Dělnický dům
Žižkova 15

27. 5.  9.00 
TERA -AQUA-FLORA 
Jihlavské trhy spojené s výměnou a 
prodejem exotických rostlin, hmyzu, 
terarijních ryb, papoušků, literatury a 
chovatelských potřeb.

 
Calé Etage

Masarykovo nám. 39
 2. 5.  19.30 
JAM SESSION
Živá improvizovaná jazzová a swingo-
vá hudba. Muzikanti, kteří by se chtěli 
přidat, jsou vítaní.

12. 5.  19.30 
KONCERT MARIACHI 
ESPUELAS
Skupina se zabývá především interpre-
tací tradiční hudby mexických MARI-
ACHI. Při svých produkcích však 
nezřídka čerpá i z jiných hudebních 
žánrů jakými jsou například americké 
country, bluegrass či moravský folklor.
Vstupné 100 Kč. Rezervace na čísle 
608 507 930.

 
Dům dětí a mládeže

Brněnská 46, tel. 567 303 521 
5. 5.  20.00 
BLOUDĚNÍ ČERNÝMI LESY 
Pochod noční krajinou po vysazení na 
neznámém místě v okolí Černých lesů 
na Vysočině. Výběr délky tras 15 km a 
20 km.
Akce se koná na táborové základně 
DDM Jihlava Hájenka Černé lesy.
Prezence 20:00-22:00. Startovné 80/
os. Přihlášky do 23. dubna 2017.
Skupiny od 2 do 5 členů. Minimálně 
jeden člen starší 18 let.
S sebou mapu, buzolu, baterku, tužku, 
papír, šátek na oči, jídlo na noční blou-
dění, refl exní prvky.

5. – 6. 5.   
SETKÁNÍ ELJUB CLUBU A JAZY-
KOVÝ WORKSHOP 
Eljub Club je pro mladé lidi od 15 let, 
kteří se učí německy a chtějí své jazy-
kové znalosti a dovednosti využít v 
reálné komunikaci s rodilými mluvčí-
mi.
Při květnovém setkání budeme hos-
tit dvě německé dobrovolnice z Koor-
dinačního centra česko-německých 
výměn mládeže Tandem, které se s 
námi podělí o své zkušenosti z pro-
gramu Evropská dobrovolná služba a 
informují nás o různých zajímavých 
mezinárodních příležitostech pro mlá-
dež.
Více informací a kontakt: Klára Lyso-
vá, tel. 777 753 230

13. 5.  9.00 
DDM OPEN 
Závěrečný turnaj ze série devíti turnajů 
Ligy mládeže Vysočiny v rapid šachu.
Již 22. ročník šachového turnaje mlá-
deže.
Hraný jako přebor kraje Vysočina mlá-
deže v rapid šachu jednotlivců.
Místo konání: ZŠ Kollárova Jihlava, 
Kollárova 30.
Hlavní rozhodčí: Antonín Seidl.
Ředitel turnaje: Jiří Widerlechner, tel.: 
603325185, mail: widerlechner@cen-
trum.cz
Pro hráče narozené v roce 2001 a 
mladší, prezence 8.00-8.50.
Zahájení turnaje 9.:00, konec turnaje 
14.30-15.:00.
Startovné 50,-, přihlášky do 8. května 
2017 řediteli turnaje.

 
ZUŠ Jihlava

Masarykovo náměstí 16 
17. 5.  18.00 
KONCERT RODIN 
Koncertní sál ZUŠ ve spolupráci s 
Centrem pro rodinu.

26. 5.  18.00 
TANEČNÍ SOIRÉE 
Představení tanečního oddělení ZUŠ 
Jihlava v DIOD.

30. 5.  17.00 –21.30 
OPEN ZUŠ 
Masarykovo náměstí, parkoviště před 
ZUŠ.

 
Zacheus
klub pro volný čas, Komenského 20, 

tel. 736 265 817 
5. 5.  18.00 
VÝSTAVU, CO ROZZÁŘÍ JIHLA-
VU, MÁ  HONZA VOLF,
TEN, CO NEUMÍ HRÁT GOLF           
Kde: Kafárie, Křížová 17 a klub 
Zacheus
Pořádá:  Sdružení onkologických paci-
entů.

16. 5.  19.00 
MODLITBA TAIZÉ V KOSTELE 
SV. KŘÍŽE   
                    
21. 5.  10.00 
SETKÁNÍ RODIN S HRA MI A 
MALÝM DIVADÝLKEM        
   
26. 5.  20.00 
SRÍ LANKA  – CESTOPIS
Alžběta a Vojta Ruschkovi.

 
Family Point a Senior Point

Palackého 26, tel. 564 602 445, 
605 660 445 

10. 5.  13.00 
TĚŠÍME SE DO PRÁCE
Bezplatný vzdělávací program pro 
rodiče s dětmi do 15 let věku a ženy 
ve věku nad 55 let v Kraji Vysočina – 
zprostředkování zaměstnání, akredi-
tované rekvalifi kační kurzy, kariéro-
vé poradenství aj., Gabriela Haalová, 
Family Point, Palackého 26, Jihlava. 
Prosíme o přihlašování účasti ve Fami-
ly Pointu.

10. 5.  8.00 –17.00 
ČESKÝ DEN PROTI RA KOVINĚ
21. ročník nejstarší sbírkové akce v 
ČR, při které můžete koupí žlutého 
kvítku měsíčku lékařského podpořit 
boj proti rakovině. 

Family a Senior Point, Palackého 26, 
Jihlava.

10. 5.  14.00 
POSLEDNÍ VĚCI ČLOVĚKA . 
Lenka Pavlok
Krajský úřad Kraje Vysočina – zaseda-
cí místnost B 3.16, Žižkova 57, Jihlava 
Prosíme o přihlašování účasti v Senior 
Pointu.

15. 5.   
ALZHEIMER PORA DNA. Mgr. 
Marcela Rýpalová 
Alzheimer poradna Vysočina, Ždírec. 
Pouze pro objednané klienty.

15. 5. – 18. 5.   
TÝDEN RODIN 
Kraj Vysočina: 
15. 5. 15.00-17.00 hod.
MÉDIA A DĚTSKÝ SVĚT. PaedDr. 
Zdeněk Martínek, dětský psycholog. 
Krajský úřad Kraje Vysočina – kon-
gresový sál B 1.05, Žižkova 57, Jihlava. 
Prosíme o přihlašování účasti ve Fami-
ly a Senior Pointu!

16. 5. 14.00-17.00 hod.
ZVLÁDÁNÍ NEDOSTATKU 
SEBEVĚDOMÍ V KOMUNIKA CI 
POMOCÍ HERECKÝCH FÍGLŮ. 
MGR. JARMILA SKOPALOVÁ – 
herečka, moderátorka a dramaturgyně. 
Krajský úřad Kraje Vysočina – zaseda-
cí místnost B 3.16, Žižkova 57, Jihlava 
Prosíme o přihlašování účasti ve Fami-
ly a Senior Pointu!

17. 5.  10.00-15.00 hod.
CO VŠE UDĚLAT PRO TO, ABY 
NAŠE RODINA DOBŘE FUNGO-
VALA, ANEB O RODINU JE TŘE-
BA PEČOVAT – prorodinná kon-
ference zaměřená na aktuální témata 
týkající se současné rodiny. 
Krajský úřad Kraje Vysočina – kon-
gresový sál B 1.05, Žižkova 57, Jih-
lava. Prosíme o přihlašování účasti 
na tel.: 564 602 813 nebo na emailu: 
krmaskova.l@kr-vysocina.cz

17. 5. 10.00-12.00 hod. 
TVOŘIVÉ KLUBÍČKO - kreativní 
tvoření s malými dětmi. Kamila Niko-
demová, 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižko-
va 57, Jihlava zasedací místnost B 1.32 
(vedle kongresového sálu). Prosíme o 
přihlašování účasti ve Family a Senior 
Pointu
Podnik přátelský rodině – vyhlášení 
vítězů 2. ročníku soutěže Podnik přá-
telský rodině. Akce je určena pro účast-
níky soutěže.

23. 5.  14.00 
POLITICKO -BEZPEČNOST-
NÍ SITUACE NA STŘEDNÍM 
VÝCHODĚ a její dopady na situaci v 
ČR. Mgr. Eduard Krainer. Krajský úřad 
Kraje Vysočina, Žižkova 57. Prosíme o 
přihlašování účasti v Senior Pointu
23. 5.  15.30 –16.30 
TANEČKY S RA DKOU, (pro děti 
2,5-6 let) 
Děti se učí základům tanečního pohy-
bu s říkadly, Radka Marschalová, 
SŠ TRIVIS, Brněnská 68, Jihlava. Pro-
síme o přihlašování dětí ve Family 
Pointu.

24. 5.  15.30 
DOPLŇKY STRA VY PRODÁVA-
NÉ V LÉKÁRNÁCH. PharmDr. Petr 
Skalický. 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižko-
va 57,  Jihlava – zasedací místnost D 
2.03, budova D. Prosíme o přihlašová-
ní účasti ve Family a Senior Pointu.

25. 5.  14.00 
TOULKY JIHLAVSKOU HISTO-
RIÍ II. 
Komentovaná procházka centrem Jih-
lavy s Ladislavem Vilímkem, sraz ve 
Family Pointu, Palackého 26, Jihlava. 
Prosíme o přihlašování účasti ve Fami-
ly a Senior Pointu.

31. 5.  15.00 
AUTOMASÁŽE aneb jak si sami 
můžeme pomoci od bolesti krku, 
beder, páteře… RNDr. Jitka Macháč-
ková. Krajský úřad Kraje Vysočina, 
Žižkova 57, Jihlava – zasedací místnost 
D 2.03, budova D. Prosíme o přihlašo-
vání účasti ve Family a Senior Pointu.

Centrum pro rodinu Vysočina
Chlumova 3 

2. 5.  17.00 
ABY SE NIC NESTALO 
Prevence úrazu, přednáší ortoped a 
primář MUDr. Vít Kaňkovský.  Od 17 
hod, po předchozí domluvě je zajiště-
no bezplatné hlídání dětí.

13. 5. – 21. 5. 
TÝDEN PRO RODINU:
13. 5. 
SENOHRA NÍ - akce v přírodě na 
Skalce pro rodiny s dětmi od 10 do 16 
hod.: tvoření výrobků ze sena, divadel-
ní a kejklířská vystoupení, chůdy, slac-
kline, projížďky na ponících, domácí 
koláče, guláš a špekáčky. Vstup zdar-
ma.

15. 5.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 
během návštěvy bude možné vyrobit 
si klaunskou čepici na nedělní Veselý 
průvod rodin. Každou celou hodinu 
zahrajeme dětem krátkou pohádku. 
Od 9 do 17 hod v Centru pro rodinu 
Vysočina.

17. 5. 
KONCERT RODIN - v přátelské 
atmosféře účinkují mj. sourozenci, 
rodiče a prarodiče s dětmi. 
Zazní skladby vážné i moderní hudby 
a také lidové písničky. Od 18.00 v ZUŠ 
Jihlava. Vstup zdarma. 

21. 5. 
VESELÝ PRŮVOD RODIN - pro-
jde Jihlavou v neděli 21. května. Mot-
to: „Máma, táta, holka, kluk, rodi-
na nám není fuk!“. Průvod povedou 
herečky Divadla Kufr a zakončí ho kej-
klířským vystoupením s názvem Dr. 
Kuželka a Aduši. Sraz v 16 hodin na 
horním Masarykově náměstí. 

25. 5.  17.00 
UŽ MŮŽU DO PRÁCE!? 
Beseda s Ing. Slávkou Dokulilovou. 
Od 17 hod., po předchozí domluvě je 
zajištěno bezplatné hlídání dětí. 

 
Zoo Jihlava  
Březinovy sady 10, tel. 567 573 730 

28. 5.   
 OSLAVA ŠEDESÁTÉHO VÝRO-
ČÍ ZALOŽENÍ ZOO JIHLAVA. 
Více se dozvíte na www.zoojihlava.cz

 
SOUL

music club, Žižkova 15 
5. 5.  22.00 
MASHINERY SOUND SYSTÉM 
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6. 5.  20.00 
HARDCORE WARRIORS 

7. 5.  22.00 
DJ J-KID A DJ NOIR 

12. 5.  22.00 
GIRLS GIRLS GIRLS 

13. 5.  20.00 
RÓMSKÁ ZÁBAVA -  PARDUBI-
CE ROMENS & DJ DADYŠ 

19. 5.  21.00 
ELECTRO HOUSE MADNESS 

20. 5.  20.00 
KREYSON, K2 A PERSEUS 

26. 5.  22.00 
DJ SCARFACE 

27. 5.  21.00 
LET IT ROLL SUMMER WARM 
UP / JIHLAVA / A-CRA Y / VOLU-
ME PLUS

Family Point
Masarykovo náměstí 34

18. 5.  18.00 
MONGOLSKÁ VEČEŘE
V rámci cyklu „Světové večeře“ 
Obdobně jako při minulých večeřích 
budou ochutnávku typických jídel pro 
Mongolsko připravovat a o své zemi a 
zvycích hovořit rodilí Mongolci.
Na tuto akci je nutné nahlásit se pře-
dem - tel. 774612268 nebo mail 
fpoint@fpoint.cz nebo osobně.

28. 5.  15.00 
SETKÁNÍ S PETREM JAŠKEM 
- humanitárním pracovníkem rok věz-
něným v Súdánu. O své humanitární 
práci, jaké byly podmínky ve vězení, 
za jakých okolností se vše událo, jak 
snášel nelehké chvíle a jak se se vším 
vyrovnal, kde hledal posilu a naději, o 
tom a dalším bude Petr Jašek mluvit.

Film
KINO DUKLA, Jana Masaryka 20,

 tel. 731 989 428 
  
1. 5. v 17:30, 6., 9. a 26. 5. v 17:00, 
7. 5. ve 20:00, 28. 5. v 15:00
KRÁSKA  A ZVÍŘE
Rodinný / USA / dabing (7. 5. titul-
ky) / 100,-
Režie: B. Condon/ Hrají: Emma Wat-
son, Dan Stevens, Luke Evans

1. a 7. 5. v 15:30
BALERÍNA
Animovaný / Kanada, Francie / 
89min / 100,- (7. 5. 80,-)
Režie: E. Summer, É. Warin

1., 7. a 14. 5. v 15:00, 27. 5. v 15:30
MIMI ŠÉF
Animovaná komedie / USA / 97min 
/ dabing / 130,- (děti 110,-); od 14. 5. 
120,- (děti 100,-)
Režie: T. McGrath

1. 5. v 17:00, 3., 5. a 25. 5. ve 20:00, 
6. a 7. 5. v 19:30, 13. 18. 5. v 17:30
ZAHRA DNICTVÍ: RODINNÝ 
PŘÍTEL
Milostné drama / ČR / 115min / 
120,-
Režie: J. Hřebejk / Hrají: Ondřej 
Sokol, Aňa Geislerová, Martin Finger, 
Jiří Macháček, Gabriela Míčová, Klára 
Melíšková, Karel Dobrý, David Novot-
ný, Lenka Krobotová 

1. a 5. 5. v 19:30, 8. a 22. 5. ve 20:00
UTEČ
Th riller, horor / USA / 103min / titul-
ky / 110,- (22. 5. 100,-) / 15+
Režie: J. Peele/ Hrají: Daniel Kaluuya, 
Allison Williams, Catherine Keener, 
Bradley Whitford 

1. 5. v 19:30
REALITA
Drama, komedie / Francie, USA / 
95min / titulky / FK / 80,- / 12+
Režie: Q. Dupieux / Hrají: Alain Cha-
bat, Jonathan Lambert, Jon Heder, 
Kyla Kenedy

2. a 15. 5. v 17:00, 25. 5. v 17:30
MASARYK
Drama, historický, životopisný / ČR / 
113min / 100,-
Režie: J. Ševčík / Hrají: Karel Roden, 
Oldřich Kaiser, Eva Herzigová, Robert 
Jaškow, Emília Vášáryová

2. a 15. 5. v 17:30
ÚKRYT V ZOO
Historický, drama / USA, Velká Britá-
nie / 127min / titulky / 100,- / 12+
Režie: N. Caro/ Hrají: Jessica Chas-
tain, Daniel Brühl, Johan Helden-
bergh, Martha Issová, Martin Hof-
mann

2. 5. v 19:30
LA LA LAND
Komedie, muzikál / USA / 127min / 
titulky / 80,-
Režie: D. Chazelle/ Hrají: Ryan 
Gosling, Emma Stone, J.K. Simmons, 
John Legend

2. 5. ve 20:00, 31. 5. v 17:00
NAPROSTÍ CIZINCI
Komedie / Itálie / 93min / titulky / 
90,-
Režie: P. Genovese/ Hrají: Giuseppe 
Batt iston, Anna Fogliett a, Marco Gial-
lini, Edoardo Leo

3. 5. v 17:30
ŽIVOT
Sci-fi , thriller / USA / titulky / 100,-
Režie: D. Espinosa/ Hrají: Jake Gyl-
lenhaal, Rebecca Ferguson, Ryan Rey-
nolds

3. 5. v 19:30, 16. 5. v 17:30
MŽITKY
Drama / Polsko / 98min / titulky / 
100,-
Režie: A. Wajda/ Hrají: Boguslaw 
Linda, Aleksandra Justa, Bronislawa 
Zamachowska

4. 5. v 17:00
POPÍRÁNÍ HOLOCAUSTU
Historický, drama / USA, Velká Britá-
nie / 110min / titulky / 100,- / 12+
Režie: M. Jackson/ Hrají: Rachel 
Weisz, Tom Wilkinson, Timothy Spall, 
Andrew Scott 

12. 5. v 17:30, 4., 7., 14., 20., 22. a 
27. 5. v 17:00, 24. 5. ve 14:30
ŠPUNTI NA VODĚ
Rodinná komedie / ČR / 83min / 
110,-
Režie: J. Chlumský/ Hrají: Hynek 
Čermák, Anna Polívková, Táňa Vilhel-
mová, Jiří Langmajer, Pavel Liška

4. a 9. 5. v 19:30, 17. 5. v 17:30, 29. 
5. v 17:00
RYCHLE A ZBĚSILE 8
Akční / USA / 136min / titulky / 
120,- / 12+
Režie: F. Gary Gray/ Hrají: Vin Die-
sel, Dwayne Johnson, Jason Statham, 

Charlize Th eron, Helen Mirren

4. a 9. 5. ve 20:00, 30. 5. v 17:00
MINISTERSTVO LÁSKY
Komedie, satira / Chorvatsko, ČR 
/ 103min / PREMIÉRA  / titulky / 
100,- (30. 5. 90,-)
Režie: P. Marinković/ Hrají: Stjepan 
Perić, Dražen Kühn, Olga Pakalović

5. a 24. 5. v 17:00, 14. 5. ve 20:00
PŘES KOSTI MRTVÝCH
Krimi, drama / Polsko, ČR / 128min / 
110,-; od 14. 5. 100,-
Režie: A. Holland / Hrají: Agnieszka 
Mandat, Wiktor Zborowski, Miroslav 
Krobot, Jakub Gierszał

6. 5. v 15:00
POWER RA NGERS: STRÁŽCI 
VESMÍRU
Dobrodružný, sci-fi  / USA / 123min / 
dabing / 100,-
Režie: D. Israelite / Hrají: Bryan Cran-
ston, Elizabeth Banks, Naomi Scott , 
David Denman

5. a 10. 5. v 17:00, 6. a 28. 5. ve 
14:45, 8. 5. v 15:00, 13. a 20. 5. v 
15:30, 24. 5. v 16:00
ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ 
VESNICE
Animovaný / USA / 88min / dabing 
/ 100,-
Režie: K. Asbury

6. a 10. 5. v 17:30, 18. 5. v 17:00
LOUPEŽ VE VELKÉM STYLU
Komedie / USA / titulky/ 110,-
Režie: Z. Braff / Hrají: Alan Arkin, 
Michael Caine, Morgan Freeman

6. 5. ve 20:00, 14. 5. v 18:00, 27. 5. 
v 19:30
THE CIRCLE
Th riller, sci-fi  / USA / 90min / titulky 
/ 110,-
Režie: J. Ponsoldt/ Hrají: Tom Hanks, 
Emma Watson, John Boyega, Bill Pax-
ton

7. a 31. 5. v 17:30, 21. 5. v 18:00
I DVA JSOU RODINA
Komedie, drama, / Francie / 118min 
/ titulky / 100,-
Režie: H. Gélin / Hrají: Omar Sy, Clé-
mence Poésy, Antoine Bertrand, Glo-
ria Colston, Anna Cott is

8. 5. v 15:30
PUTOVÁNÍ TUČŇÁKŮ: VOLÁ-
NÍ OCEÁNŮ
Dokument / Francie / 82min / dabing 
/ 80,-
Režie: L. Jacquet 

8. a 28. 5. v 17:00
ANDĚL PÁNĚ 2
Pohádka / ČR / 90min / 60,-
Režie: J. Strach/ Hrají: Ivan Trojan, Jiří 
Dvořák, Vica Kerekes, Anna Čtvrtníč-
ková, Jiří Bartoška, Bolek Polívka, Voj-
těch Dyk, Pavel Liška 

8. 5. v 17:30, 21. 5. v 19:30, 30. 5. ve 
20:00
ZTRA CENÉ MĚSTO Z
Akční, dobrodružný / USA / 141min 
/ titulky/ 110,- / 12+
Režie: J. Gray/ Hrají: Charlie Hun-
nam, Tom Holland, Robert Patt inson, 
Sienna Miller

8. 5. v 19:30
EPIZODA ZE ŽIVOTA SBĚRA ČE 
ŽELEZA
Dokument / Bosna a Hercegovina / 
74min / titulky / FK / 90,-

Režie: D. Tanovic/ Hrají: Nazif Mujic, 
Senada Alimanovic, Semsa Mujic, San-
dra Mujic

9. a 29. 5. v 17:30
PÁTÁ LOĎ
Drama / Slovensko / 85min / 90,-
Režie: I. Grófová/ Hrají: Vanessa Sza-
muhelová, Matúš Bačišin, Katarína 
Kamencová
10. 5. v 19:30
GHOST IN THE SHELL
Akční, sci-fi  / USA / titulky / 110,-
Režie: R. Sanders/ Hrají: Scarlett  
Johansson, Michael Pitt , Takeši Kita-
no, Juliett e Binoche

10. 5. ve 20:00
DENÍK STROJVŮDCE
Drama / Srbsko, Chorvatsko / 85min 
/ titulky / 100,-
Režie: M. Radovic/ Hrají: Lazar Ris-
tovski, Mirjana Karanović, Mladen 
Nelevic, Nina Jankovic

11. 5. v 17:00, 23. 5. ve 20:00
LADY MACBETH
Drama / V. Británie / 89min / PRE-
MIÉRA  / titulky / 100,- / 15+
Režie: W. Oldroyd/ Hrají: Florence 
Pugh, Cosmo Jarvis, Paul Hilton

11., 22. a 28. 5. v 17:30, 12., 13. a 19. 
5. v 17:00, 14., 16. a 23. 5. v 19:30
STRÁŽCI GALAXIE VOL. 2
Akční, dobrodružný / USA / 136min 
/ PREMIÉRA  / titulky, dabing 2D i 
3D / 3D 150,- (děti 130,-); 2D 130 
(děti 110,-) 12+
Režie: J. Gunn/ Hrají: Chris Pratt , 
Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Die-
sel, Bradley Cooper

11. a 12. 5. v 19:30, 23. 5. v 17:30
NA MLÉČNÉ DRÁZE
Drama / Srbsko / 125min / titulky / 
PREMIÉRA  / 90,-
Režie: E. Kusturica/ Hrají: Monica 
Bellucci, Emir Kusturica, Sergej Trifu-
nović, Zoran Cvijanovic

11., 12., 13. a 17. 5. ve 20:00, 19. a 
20. 5. v 17:30, 23. 5. v 17:00, 28. 5. 
v 19:30
KRÁL ARTUŠ: LEGENDA O 
MEČI
Akční, dobrodružný / V. Británie, 
USA / 126min / PREMIÉRA  / titul-
ky, dabing 2D i 3D / 3D 140,-; 2D 
120,- / 12+
Režie: G. Ritchie/ Hrají: Charlie Hun-
nam, Jude Law, Àstrid Bergès-Frisbey, 
Djimon Hounsou

13. 5. v 15:00
ODVÁŽNÁ VAIANA: LEGENDA 
O KONCI SVĚTA
Animovaný, dobrodružný / USA / 
114min / dabing / 70,-
Režie: R. Clemens a J. Musker 

13. 5. v 19:30, 28. 5. ve 20:00
GLORY
Drama, komedie / Bulharsko, Řecko / 
101min / titulky / FK (13. 5.) / 90,- / 
12+
Režie: K. Grozeva, P. Valčanov/ Hrají: 
Stefan Denoljubov, Margita Goševa

21. 5. v 15:00
ZPÍVEJ
Animovaná komedie / USA / 110min 
/ dabing / 80,-
Režie: G. Jennings

15. a 29. 5. ve 20:00
RA NDE NASLEPO
Romantická komedie / Německo / 
111min / dabing / 90,-



Režie: M. Rothemud/ Hrají: Kostja 
Ullmann, Jacob Matschenz, Anna 
Maria Mühe, Alexander Held

15. 5. v 19:30
AMY
Dokument / Velká Británie / 128min 
/ titulky / FK / 80,- / 12+
Režie: A. Kapadia / Vystupují: Amy 
Winehouse a další
16. 5. v 17:00, 30. 5. v 17:30
BÁBA Z LEDU
Režie: B. Sláma / Hrají: Zuzana Kro-
nerová, Pavel Nový, Marek Daniel, 
Tatiana Vilhelmová, Alena Mihulová
16. 5. ve 20:00
ROCCO
Dokument / Francie / 105min / titul-
ky / 100,- / 18+
Režie: T. Demaizière, A. Teurlai

17. 5. v 17:00, 24. 5. v 18:00
ÚSTAVA
Drama / Chorvatsko, ČR / 92min / 
titulky / 100,- / 12+
Režie: R. Grlić/ Hrají: Nebojša Glo-
govac, Ksenja Marinković, Dejan Aći-
mović

18., 19., 20. a 26. 5. v 19:30, 21. 5. v 
17:00, 27. 5. v 17:30
CUKY LUKY FILM
Komedie / SR / 112min / PREMIÉ-
RA  / 110,-
Režie: K. Janák/ Hrají: Peťa Polnišová, 
Zuzana Šebová, Zuzana Marianková, 
Juraj Brocko

18., 19., 20., 24., 26., 27. a 31. 5. ve 
20:00
VETŘELEC: COVENANT
Sci-fi  thriller / USA / 122min / PRE-
MIÉRA  / titulky / 130,-
Režie: R. Scott  / Hrají: Michael 
Fassbender, Katherine Waterston, Bil-
ly Crudup, Danny McBride

21. 5. v 15:00 
PEC NÁM SPADLA 
Divadlo / 50min / 60,-
Hraje: Divadlo Paravánek

21. 5. ve 20:00, 31. 5. v 19:30
RA W
Drama, horor / Belgie, Francie / 
99min / 90,- / 18+
Režie: J. Ducournau/ Hrají: Garance 
Marillier, Ella Rumpf, Rabah Nait Ou-
fella

25. 5. v 17:00
POLINA
Drama / Francie / 112min / titulky / 
100,-
Režie: A. Preljocaj/ Hrají: Juliett e 
Binoche, Niels Schneider, Alexej Gus-
kov, Miglen Mirtchev

30. 5. v 19:30
SIBIŘSKÝ DENÍK
Drama, životopisný / Lotyšsko, Finsko 
/ 120min / titulky / 110,-
Režie: V. Kairišs/ Hrají: Sabine 
Timoteo, Edvíns Mekšs, Baiba Broka

20. a 27. 5. v 15:00, 21. 5. ve 14:00
PŘÍŠERKY POD HLADINOU
Animovaný, komedie / Španělsko / 
92min / dabing / 110,-
Režie: J. S. Gurpide

22. 5. v 19:30
MIKROB A GASOIL
Komedie / Francie / 103min / titulky 
/ FK / 80,- / 12+
Režie: M. Gondry/ Hrají: Ange Dar-
gent, Th éophile Baquet, Diane Besni-
er, Audrey Tautou

29. 5. v 19:30
ZA LÁSKOU VZHŮRU
Komedie, romantický / Francie / 
118min / titulky / FK / 80,-
Režie: L. Tirard / Hrají: Jean Dujardin, 
Virginie Efi ra, Cédric Kahn, Eléa Clair 

3. 5. v 17:00 
MÉDIA A DOKUMENT: NAUČ-
TE SE PSÁT BLOG 1 
Na cyklus dvou vzájemně prováza-
ných lekcí (druhá proběhne 7. 6.) je 
nutné se předem přihlásit na profi -
lu konkrétní události nebo na emailu 
vzdelavani@c-d-f.cz. Vstupné na obě 
lekce: studenti – 100 Kč; pracující – 
200 Kč 

17. 5.  v 19:30 
ANATOMIE ZLOČINU – SEHRA -
NÁ ILUZE SKUTEČNOSTI 
Lekce CDF / 60,- (členové CDF 40,-)
Květnové setkání nad zločinnými kau-
zami.

MALÉ OČI 
DĚTSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL 
14. 5. Jihlava 
Vstupné 60 Kč 
Program: 
Kino Dukla 
14:00 ŽIVÝ DABING: OVEČ-
KA  SHAUN VE FILMU 
Animovaný / Velká Británie, Fran-
cie / 85 min / živý dabing/ 60,-
Režie: Mark Burton, Richard Star-
zack

16:00 PUTOVÁNÍ TUČŇÁKŮ: 
VOLÁNÍ OCEÁNU 
Dokument / Francie 2017 / 82min 
/ česká verze / 60,- 
Režie: Luc Jacquet

Divadlo DIOD 
18:00 KOUZELNÍK MELIÉSE 
Pásmo / 60min / 60,- 
Kultovní němé fi lmy z přelomu 19. 
a 20. století s živým doprovodem 
jihlavského hudebního mága DJ 
Mangosheika. 
CESTA NA MĚSÍC (režie: Geor-
ge Méliès, Francie, 1902, 16 min.) 
CESTA DO NEMOŽNA (Geor-
ge Méliès, Francie, 1905, 24 min.) 

Mahler Jihlava
Music Festival

18. 5. – 7. 7. 2017
HUDBA TISÍCŮ
Pořádá Občanské sdružení Mahler 
2000 – společnost Gustava Mahlera, 
www.mahler2000.cz
Hlavní program:
18. května 19.00 
kostel Povýšení sv. Kříže, Jihlava
Slavnostní zahajovací koncert
Gustav Mahler: Symfonie č. 3 d moll 
„Ein Sommermitt agstraum“ s alto-
vým sólem, ženským a dětským sbo-
rem
Petra Vondrová – alt, Pěvecké 
sdružení Campanula – ženský sbor, 
Dětský pěvecký sbor Zvoneček,
Symfonický orchestr hl. m. Prahy 
FOK, Jac van Steen – dirigent

23. května 19.00 
kostel Povýšení sv. Kříže, Jihlava
MAHLER? HUDBA MÉHO 
SRDCE!
Johann Sebastian Bach, Sylvie Bodo-
rová, Antonín Dvořák,
Gustav Mahler
Th omas Hampson – baryton, 

Komorní fi lharmonie Pardubice,
Marek Štilec – dirigent

1. června 19.00 
Gotická síň radnice, Jihlava
JOSEF BOHUSLAV FOERSTER 
– HUDEBNÍK A MALÍŘ
JAN VÁCLAV STAMIC, JOSEF 
BOHUSLAV FOERSTER, 
WOLFGANG AMADEUS 
MOZART
Stamicovo kvarteto v prostředí obra-
zů J. B. Foerstera

6. června 19.00 
sál hotelu GM, Jihlava
DECHOVÉ KVINTETO MORA V-
SKÉ FILHARMONIE OLO-
MOUC
Johann Christian Bach, Joseph Haydn, 
Ferenc Farkas, Jacques Ibert
Moravia Quintet (Petr Hladík – fl étna, 
Jan Kučera – hoboj,
Lukáš Broda – klarinet, Jan Dvořák – 
fagot, Oldřich Bartík – lesní roh)

10. června 19.00 
Horácké divadlo, Jihlava
BOSCH A HUDBA K SOBĚ PAT-
ŘÍ!
Gioacchino Rossini, Wolfgang Ama-
deus Mozart, Joseph Schubert
Kristina Nouzovská Fialová – viola, 
Bosch Streichersolisten
Robert Wieland – dirigent

13. června 19.00 Gotická síň radni-
ce, Jihlava
30 LET NA SCÉNĚ
Federico Moreno Torroba, Isaac 
Albeniz, Joaquín Rodrigo,
George Gershwin a další
Pražské kytarové kvarteto (Marek 
Velemínský,
Matěj Freml, Václav Kučera, Patrik 
Vacík)

15. června 19.00 Gotická síň radni-
ce, Jihlava
DVOŘÁKŮV AMERICKÝ SEN
Scott  Joplin, Will Marion Cook, 
Harry Burleigh, Antonín Dvořák
Jan Šťastný – četba, Petra Vondrová 
– zpěv
Irvin Venyš – klarinet, Martin Kasík 
– klavír

20. června 19.00 kostel Povýšení sv. 
Kříže, Jihlava
RE:FORMATION
Gustav a Alma Mahler, Johann 
Sebastian Bach
Malmö University Orchestra and 
Choir, Daniel Hanson – dirigent

27. června 19.00 kostel Povýšení sv. 
Kříže, Jihlava
SLAVNOSTNÍ ZÁVĚREČNÝ 
KONCERT FESTIVALU
Antonín Dvořák, Edward Elgar,
Petr Iljič Čajkovskij: Symfonie č. 6 – 
Patetická
Chicago Youth Symphony, Allen 
Tinkham – dirigent

Doprovodný program:
16. května 17.00 
Dům Gustava Mahlera, Jihlava
VERNISÁŽ VÝSTAVY „BRA TŘI 
FOERSTEROVÉ“
Výstava potrvá od 17. 5. do 27. 6.
Výstava maleb, korespondence a 
předmětů osobní povahy bratrů 
Josefa Bohuslava a Viktora Foerste-
rových ze soukromé sbírky a sbírky 
Českého muzea hudby.

18. května 16.00 
Park Gustava Mahlera, Jihlava
SLAVNOST U POMNÍKU GUS-
TAVA MAHLERA 
Koncert ZUŠ Jihlava a orchestru 
TUTT I
Jan Nosek – dirigent

24. května 19.00 
DIOD, Jihlava
RA PPER – JURA J NVOTA (diva-
delní spolek Frída)
hrají: Martin Trnavský, Anet Anto-
šová, Dominika Červinková, Julie 
Šurková
28. května 15.00 
Kaliště u Humpolce
EVROPAN GUSTAV MAHLER
7. ročník setkání mladežnických 
dechových hudeb. Orchestr ZUŠ 
Humpolec s dechovou hudbou z 
Mukačeva v rámci projektu partner-
ských měst Vysočiny.  Festivalový 
autobus odjíždí ve 14.00 od Hotelu 
Gustav Mahler v Jihlavě.

30. května 17.00 
Masarykovo náměstí, Jihlava
PŘIJĎTE ZAŽÍT ZUŠ JIHLAVA
Open air koncert

11. června
10.00 slavnostní start, Park Gustava 
Mahlera, Jihlava
CYKLOJÍZDA PO STOPÁCH 
GUSTAVA MAHLERA  NA VYSO-
ČINĚ

14. června 18.00 
Dělnický dům, Jihlava
A ŠMYTEC
Tradiční závěrečný koncert ZUŠ Jih-
lava

19. června 18.00 
kostel sv. Jana Nepomuckého na 
Zelené hoře
RE:FORMATION
Gustav a Alma Mahler, Johann 
Sebastian Bach, Malmö University 
Orchestra and Choir, Daniel Han-
son – dirigent

5. července 15.00 
rodný dům Gustava Mahlera, Kaliště
VERNISÁŽ VÝSTAVY „MAR-
TIN BECK – FOTOGRA F LID-
SKÝCH DUŠÍ“
Sázení růží do mahlerovského 
rozária
Festivalový autobus odjíždí ve 14.00 
od Hotelu Gustav Mahler v Jihlavě.
Předprodej vstupenek: On-line: 
www.ticketon.cz. Turistické infor-
mační centrum, Masarykovo nám. 2, 
Jihlava, tel. 565 591 847. DIOD, Tyr-
šova 12, Jihlava, produkce@diod.cz. 
OS Mahler 2000, Jaromírova 48, Pra-
ha 2, info@mahler2000.cz. Pokladna 
před koncerty otevřena 45 minut před 
začátkem.

Koncerty
19. 5.  18.30 
ZAHAJOVACÍ ROCKOVÝ FES-
TIVAL JIHLAVSKÁ 24 MTB
Koncerty: 18.30 Joyners, 20.00 Hodi-
ny, 21.30 Turbo.
Amfi teátr Březinovy sady.

|Přednášky
10. 5.  17.00 
CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA  
„CESTA DO PRÁCE NA KOLE“
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Radniční pivovar (salónek), Masary-
kovo nám. 66/67.

11. 5.  17.00 
BYL VELKÝ TŘESK?
Přednáší prof. RNDr. Petr Kulhánek, 
CSc. Z ČVUT v Praze
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
náměstí 55.

27. 5.  15.00 
MALUJEME POLSKY?
Výtvarná dílna pro děti od 3 let.
Přihlášení: Pavlína Pitrová – 604 875 
412, pavlinarez@seznam.cz
OGV I, Komenského 10

31. 5.  18.00 
STŘEDOVĚKÝ STAVEBNÍ 
VÝVOJ JIHLAVY 
Přednáší Ing. Arch. Martin Laštovič-
ka o tom, jak se Jihlava v čase minulém 
měnila, rozvíjela a vypadala. Doporu-
čujeme si místo rezervovat na tel.: 773 
064 106. Vstup zdarma. 
Café Mahler, Znojemská 4.

Ostatní akce
3. 5.  19.30 
AUTORSKÉ ČTENÍ: NOVÉ FEJE-
TONY PŘED VYDÁNÍM NOVÉ 
KNIHY
Malá dílka autora Arifa Salichova čte 
herec HDJ Josef Kundera. Doporuču-
jeme si místo rezervovat na tel.: 773 
064 106. Vstup zdarma. 
Café Mahler, Znojemská 4.

10. 5.  10.00 –17.00 
SPOLU PROTI MELANOMU - 
vyšetření znamének zdarma
ZDARMA Vám zkontrolujeme Vaše 
pigmentová znaménka. Přijďte i Vy se 
nechat vyšetřit odborníky. Jste srdečně 
zváni. 
Bezplatné vyšetření kůže v rámci akce 

Spolu proti melanomu nabídne oby-
vatelům našeho města Česká průmys-
lová zdravotní pojišťovna (ČPZP), a 
to ve středu 10. května 2017 na Masa-
rykově náměstí. Odborné vyšetření 
bude zcela zdarma a mohou je pod-
stoupit všichni zájemci bez omezení 
věku a bez ohledu na to, u které zdra-
votní pojišťovny jsou registrováni. 
Akce je pod záštitou primátora statu-
tárního města Jihlavy. 
Masarykovo náměstí.

11. 5.  19.00 
AUTORSKÉ ČTENÍ: O HUMO-
RU S POVÍDKA MI WOODYHO 
ALLENA
Herec HDJ Zdeněk Stejskal nám bude 
povídat o rozdílu humoru v Evropě a 
Americe a přečte několik povídek W. 
Allena. Doporučujeme rezervovat na 
tel.: 773 064 106. Vstup zdarma.
Café Mahler, Znojemská 4.

20. 5.  12.00 
RESTAURA NT DAY JIHLAVA
Již 7. Ročník mezinárodního festivalu 
jednodenních restaurací, jehož smys-
lem je podpořit sousedskou atmosféru 
mezi občany. Tentokrát nově v prosto-
rách Loděnice – Klub vodní turistiky, 
Mostecká 26.

26. 5.   
MUZEJNÍ A GALERIJNÍ NOC 
2017
aneb do muzea v netradiční čas – 
komentovaná prohlídka s ukázkami 
řemesel, přednáška, dobová hudba a 
závěrečná ohňová show.
Muzeum Vysočiny Jihlava
Oblastní galerie Vysočiny, Komen-
ského 10 a Masarykovo nám. 24: 
V prodlouženou otevírací dobu na 
návštěvníky čekají komentované 
prohlídky, výtvarné dílny a hudební 
vystoupení

27. 5.  11.00 –19.00 
TURNAJ DESKOVÝCH HER: 
APRÍLOVÉ JEŽKOHRA NÍ 
Herní klub Pod Kotlem - Havlíčko-
va 107.

Sport
6. 5.  10.00 
BĚH VÍTĚZSTVÍ JIHLAVA – 
TŘEŠŤ
Pořadatel Městský úřad Třešť ve spo-
lupráci s BĚŽCEM VYSOČINY, z.s. 
Hlavní závod startuje v 10 hodin na 
Telečské ulici v Jihlavě, mládež star-
tuje v 9 hodin na náměstí v Třešti.

12. 5.  18.00 
PLANDERSKÝ BĚH 
Pořadatel Obecní úřad Plandry ve 
spolupráci s BĚŽCEM VYSOČINY, 
z.s. 
Hromadný start v 18 hodin od 
Obecního úřadu Plandry.                            
                                                   
19. – 21. 5.   
JIHLAVSKÁ 24 MTB 2017
Tradiční vytrvalostní závod na hor-
ských kolech.
Závod jednotlivců, dvou až osmi-
členných týmů na okruhu dlouhém 
8 km, se uskuteční 20. – 21. května 
2017.
Zahajovací rockový festival bude 19. 
května 2017 v Amfi teátru Březinovy 
sady.
Organizátory akce jsou spolek SLI-
BY-CHYBY, z. s. a statutární město 
Jihlava.
Propozice, přihlášky, program, mapa 
trati: www.jihlavska24mtb.cz20. 5.  
 
FC VYSOČINA – 1. FK PŘÍ-
BRA M
FC VYSOČINA JIHLAVA -  ePojis-
teni.cz liga.
Hraje se na fotbalovém stadionu 
Jiráskova 69 v Jihlavě.

do 31. 5.   
UZÁVĚRKA  PŘIHLÁŠEK NA 
LETNÍ FLORBALOVÝ KEMP
Pod vedením Dušana Přívary (čtyř-
násobný mistr ČR a odchovanec 
místního klubu SK Jihlava).
Víkendový kemp je směřován na klu-
ky, holky i brankáře, kteří nechtějí ani 
o prázdninách s fl orbalem zahálet.
Věk: rozmezí 10 – 16 let. Kapacita je 
40 dětí.
Termín:  1. - 2. července 2017. Místo: 
hala SK Jihlava, Okružní 2.
Cena:  1. 390,- Kč (s ubytováním), 
1. 190,- Kč (bez ubytování).
Uzávěrka přihlášek: 31. 5. 2017 
Kontakty: Dušan Přívara, tel. 736 432 
531, Bc. Jakub Král, tel.: 777 246 591 

Turistika
6. 5.  8.00 
VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU 2017
V sobotu 6. 5. 2017 v 8.00 hod v Jih-
lavě na křižovatce ulic Smrčenská a 
Slavíčkova (nedaleko zastávky auto-
busu MHD č. 5). Trasa cca 5 km.
Soutěž pro děti, procházka krásnou 
jarní přírodou a ukázky odchytu ptáků 
a kroužkování. Sebou dalekohled, sva-
činu, dobrou obuv.
Bára Kolmanová, tel. 606 885 091.

14. 5.  14.00 
PO JIHLAVSKÝCH STOPÁCH 
GUSTAVA MAHLERA , JEHO 
RODINY A PŘÁTEL
8. tematická vycházka
Pořadatel: KČT, odbor Tesla Jihlava a 
KČT, odbor Čeřínek Jihlava
Sraz 14.00 hod., Park Gustava Mahle-
ra Jihlava
Kontakt: Marie Svatošová tel. 606 194 
366, Ivana Svobodová tel. 605 105 297

ZMĚNA PROGRA MU VYHRA ZENA!

 na Skalce
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