
červenec

Zastupitelé města na svém červ-
novém jednání rozhodli o dal-
ších investicích města. Milio-
nové částky byly uvolněny na 
veřejné osvětlení, opravy chodní-
ků a zastávek MHD.

Dojde k přesunu zastávky MHD 
u Dopravního podniku a úpravám 
chodníku tak, aby cestující nevystu-
povali do bláta a louží, jako je tomu 
dosud. Na investici uvolnili radní 
2,8 milionu korun. Přibližně stej-
nou částku radní uvolnili pro vybu-
dování toalet na Českém mlýně – 
někteří zastupitelé ale vyjadřovali 
údiv nad výší této investice.

„Celý prostor Českého mlýna je 
naplavenina, nemá pevné základy. 
Navíc musíme přivést inženýrské sítě 
a vybudovat příchodové cesty. A nako-
nec reagujeme na požadavky zastíně-

ní prostoru, neboť se zde neschováte 
před sluncem,“ zdůvodnil požadavek 
náměstek primátora Radek Popelka 
(ANO 2011) s tím, že vysoutěžená 
cena může být nižší. 

Na Pávovské ulici je veřejné osvět-
lení ve špatném stavu a v silných 
bouřkách dokonce padají sloupy, 
proto zastupitelé uvolnili 7,5 milio-
nu na rekonstrukci.

Za dalších 1,7 milionu se opraví 
tělocvična na ZŠ Jarní, dobrovolní 
hasiči si mohou koupit za 400 tisíc 
ojetý vůz pro své úkoly. 

Dlouze se diskutovalo o výmě-
ně umělé trávy na vedlejším hřiš-
ti fotbalového stadionu, ale nako-
nec zastupitelé uznali oprávněnost 
tohoto požadavku, protože hřiště 
prošlo dobou své životnosti a hro-
zí zranění mladých sportovců, kte-

ří hřiště využívají. Nový povrch 
„spolkne“ další 7,4 milionu korun.

Dále zastupitelé přidělili granty 
do sportu a dotace na sociální služ-
by (viz Usnesení ZM na str. 22). 

Velmi dlouho se diskutovalo o 
dalším postupu města při jednáních 
se Svazkem vodovodů a kanalizací 
Jihlavsko, se kterým se město dlou-
hodobě soudí o majetek. 

Zastupitel Miroslav Tomanec 
(Fórum Jihlava) požaduje razantní 
kroky na hranici zákona i za ní, ty 
ale zastupitelé svým rozhodnutím 
odmítli (více na str. 4 v rozhovoru 
s nám. Popelkou). Shodli se však 
na vypracování věcného a časové-
ho přehledu vývoje soudních pří 
se SVaKem a budou zkoumat další 
možnosti řešení tohoto pro město 
stěžejního problému. -lm- 

KULTURNÍ léto defi nitivně dorazilo do Jihlavy. Jasným signálem jsou jihlavští havířci, kteří vyráží do jihlavských ulic vždy 
za velkého zájmu diváků. A nejinak tomu bylo letos na prvním havířském průvodu koncem června. Další foto z akce můžete 
vidět na našem webu. Foto: Lubomír Maštera 

Zastupitelé každou korunu 
dvakrát obrátili, než ji vydali

JIHLAVSKÁ POUŤ do 2. 7. 
Masarykovo náměstí

6. – 8. 7. 
VYSOČINA FEST 2017

Multižánrový kulturní festival

12. 7. v 15 hodin
Veřejné projednání 

„Plánu odpadového hospodářství 
města Jihlavy na období 2017-21“ 

na radnici města

21. 7.
Farmářsko-řemeslný jarmark 

Masarykovo náměstí

Ježkovy pohádkové neděle
Parkán u Brány Matky Boží 

2. 7. v 18.00
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTRO-

ZRA KÝ
9. 7. v 18.00

PYŠNÁ PRINCEZNA
16. 7. v 18.00

KREJČOVSKÁ POHÁDKA 
23. 7. v 18.00

PRINCEZNA KOLOBĚŽKA 
30. 7. v 18.00

O LÍNÝCH ČERTECH

Promenádní koncerty dechové 
hudby na Masarykově náměstí 

6. 7. v 16.00
PARDUBICKÁ 6 

13. 7. v 16.00
BOBRŮVANKA 

20. 7. v 16.00
LIBKOVANKA 

27. 7. v 16.00
VENKOVSKÁ KA PELA
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Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Přestěhováno v místě:

104
41

142
28
31
59

83
0

6
125

Město Jihlava má k 31. 5. 2017 
přihlášeno k trvalému pobytu 
50.625 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci květnu 2017

V červnu začaly dopravu na frek-
ventované křižovatce ulic Žižkova 
a Rantířovská řídit semafory. 

Jde o dočasné umístění světelného 
řízení, před plánovanou komplexní 
úpravou celé křižovatky a jejího oko-
lí. Umístění semaforů se podařilo 
jihlavské radnici vyjednat na základě 
souhlasného stanoviska Policie Čes-
ké republiky. 

Světelná signalizace je v provo-
zu každý pracovní den do 5.15 do 
19.00, v sobotu od 7.00 do 12.00 
a v neděli odpoledne od 13.00 do 
19.00 hodin. 

„Věříme, že toto opatření napomů-
že plynulosti, a především bezpečnosti 
tohoto místa. Žádáme o shovívavost, 
než se podaří intervaly na semaforech 
co možná nejlépe nastavit,“ uvedl ná-
městek primátora pro oblast dopra-
vy Vratislav Výborný. Nastavení zá-
roveň musí navazovat na nedalekou 
světelně řízenou křižovatku u hřbito-
va (ulice Žižkova a U Cvičiště).

Instalace a provoz čtyř sad „pro-
vizorních“ semaforů vyjde asi na 
100 tisíc korun měsíčně, zařízení je 
nutné denně kontrolovat, zajišťo-
vat zdroj energie, a minimálně první 
měsíc sledovat a seřizovat. 

„Umístění dočasných semaforů je 
řešením do doby, kdy nainstalujeme 
stabilní světelné řízení křižovatky. To 
bude součástí celkové úpravy této kři-
žovatky, práce začnou v podzimních 
měsících tohoto roku,“ dodal Vrati-
slav Výborný. 

Přenosné semafory řídí 
křižovatku u benzínky ONO

Jihlava vybuduje první 
parkoviště P+R

Kromě světelného řízení město v kři-
žovatce nechá rozšířit a upravit jízdní 
pruhy, vybudovat nové přechody pro 
chodce, bezpečnostní ostrůvky a ve-
řejné osvětlení. Městská hromadná 
doprava bude mít pro směr z města do 
Rantířovské ulice vyčleněnou a upra-
venou komunikaci za čerpací stanicí.

„U hřbitova vznikne nové parkoviště 
pro 110 vozidel, koncipované jako P+R, 
tedy řidiči zde budou moci ponechat vo-

zidla a pokračovat do centra města měst-
skou dopravou, proto kterou tu vzniknou 
dvě nové zastávky MHD,“ doplňuje 
další informace náměstek pro dopravu 
Vratislav Výborný. Z parkoviště bude 
možné vstoupit do prostoru hřbitova 
novým vchodem, projekt počítá také 
s úpravou a doplněním zeleně.

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

PŘENOSNÁ světelná dopravní signalizace má pomoci k plynulosti provozu u 
benzínky ONO. Foto: Lubomír Maštera

Na ulici Vrchlického se začne stavět trolejbusové vede-
ní, které si vyžádá některá omezení.

„Pod výše uvedeným názvem se skrývá vybudování nové-
ho trolejového vedení v úseku od Domu zdraví ulicí Vrchlic-
kého, nové křižovatky s ulicí S. K. Neumanna, dále novou 
křižovatku s ulicí Jiráskova. Nové trolejové vedení bude také 
v úseku od mlékárny směrem do Starých Hor, až k železnič-
nímu přejezdu, kde bude konečná linky B na nově postavené 
otočce trolejbusů,“ říká ředitel Dopravního podniku Josef 
Vilím.

„V této chvíli máme podaný projekt za účelem získání fi -
nanční podpory z evropských fondů ve výši 85% uznatelných 
nákladů. Provedli jsme také výběrové řízení na dodavatele, 
byla podaná jedna nabídka od fi rmy Elektroline Praha za 
cenu cca 16 mil. Kč bez DPH,“ doplnil Vilím.

Práce budou zahájeny  1. září a ukončeny do 30. 11. 
2017.

Od 1. prosince bude zahájen na ulici Vrchlického pro-
voz trolejbusů na nově upravené trase linky B. Linka B 
již nebude mít „okružní“ trasu, bude to standartní linka, 
která pojede z Hlavního nádraží ČD po stávající trase až 
k Domu zdraví, dále bude pokračovat ulicí Vrchlického, 
S. K. Neumanna, Jiráskovou až k železničnímu přejez-
du, na zastávku „Staré Hory“, kde bude mít konečnou na 
nově vybudované otočce trolejbusů.

Linka „BI“ bude od toho data zrušena, a bude nově 
nahrazena linkou „D“, která z hl. nádraží ČD pojede až 
k Domu zdraví, po stávající trase linky BI. U Domu zdra-
ví bude konečná, kde se linka D otočí a po stejné trase 
(ulicí Žižkova, Seifertova, Dvořákova, Tolstého,Havlíč-
kova) pojede také zpět; nebude tedy mít, stejně jako lin-
ka B, „okružní“ charakter.

Vedení ostatních trolejbusových linek zůstane beze 
změny. -lm-

Výstavba trolejbusového vedení

Od července je novým tajemníkem 
magistrátu Mgr. Ing. Evžen Zámek. 
Narodil se v roce 1965  v Jihlavě, v le-
tech 1983 – 1987 vystudoval VUT v 
Brně, Fak. strojní, strojírenská tech-
nologie,  v roce 1990 – 1996 studoval 
MU v Brně, Fak. přírodovědecká, geo-
grafi e, a v letech 1999 – 2002 studoval 
Open University, manažerské studium. 
Pět let pracoval na MěÚ Jihlava (1992 
- 1997), poslední dva roky jako tajem-
ník. Poté dva roky dělal náměstka v 
Službách města Jihlavy a osm let řídil 
Prádelny a čistírny Jihlava. Od roku 
2008 působil jako obchodní ředitel v 
soukromé sféře.

Má bohaté zkušenosti a přehled v 
oblasti veřejné správy, např. stáže ve 
Velké Británii, Švýcarsku, spolupráce s 
Ministerstvem pro místní rozvoj. -lm-

Nový tajemník
magistrátu

V polovině června zemřel akademický sochař Olbram Zou-
bek. Do povědomí široké veřejnosti se zapsal tím, že v roce 1969 
sňal posmrtnou masku Jana Palacha, který se upálil na protest 
proti komunistickému režimu. V poslední době pracoval napří-
klad na plastice pátera Josefa Toufara, umučeného komunisty, 
která byla odhalena letos v únoru v kostele v Zahrádce na Hav-
líčkobrodsku. Olbram Zoubek je označován osobnostmi umě-
leckého i politického života jako skvělý umělec, morálně pevný 
člověk, či rytíř české kultury. Také Jihlava má Zoubkovo dílo, a 
to na nejpatřičnějším možném místě – jeho socha Múza sleduje 
výkony mladých umělců i jejich kantorů v srdci kompletně re-
konstruované ZUŠ. Tu Olbram Zoubek poprvé navštívil v roce 
2011 (foto), rekonstruovaná škola i s Múzou se otevírala v roce 
2013.  -tz-

Autor jihlavské Múzy odešel

Mgr. Ing. 
Evžen Zámek

Olbram Zoubek

Voda od července 
v Jihlavě podraží

Zastupitelé rozhodli o navýšení 
ceny vody od 1. července ze 77,08 
Kč/m3 o 5,72 koruny. 

Cena vody zahrnuje vodné – tedy 
veškeré náklady spojené s výrobou 
a distribucí pitné vody z veřejného 
vodovodu a stočné, náklady spojené 
s odváděním a čištěním odpadních 
vod. Cena vody je jednotná jak pro 
domácnosti, tak pro fi rmy. 

Cena V + S pro rok 2017 s DPH 
(Kč/m3):

Voda pitná (vodné) 48,60
Voda odkanalizovaná (stočné)
 35,20
Celkem cena vody 83,80

Uvedené platí pro odběratele vody 
u společnosti Jihlavské vodovody a 
kanalizace, odběratelé vody u Svazu 
vodovodů a kanalizací Jihlavsko za-
platí od července 94,85 Kč. -lm- 
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V Hradci Králové vyhlásili 13. 
ročník soutěže „O křišťálovou po-
pelnici“. Putovní cenu si tentokrát 
převzali zástupci Jihlavy. 

Kromě křišťálové popelnice město 
získalo i šek na 150 tisíc korun. Od-
měna je určena na další zkvalitnění 
nakládání s odpady. 

„Systematické aktivity jihlavské radni-
ce v oblasti nakládání s odpady se pro-
jevují především v praxi, kdy se zřetel-
ně daří zvyšovat množství vytříděného 
odpadu, a naopak snižovat množství 
odpadu uloženého bez užitku na sklád-
ku. Cena je poděkováním všem, kdo se 
na dobrých výsledcích podílí, ať už na 
radnici, nebo ve svozové společnosti, ale 
především jihlavské veřejnosti, která se 
zodpovědně staví k otázkám životní-
ho prostředí,“ uvedl primátor města 
Jihlavy Rudolf Chloupek, který cenu 
za město přebíral.

V celostátní soutěži jsou obce hod-
noceny podle dosažených výsledků a 
míry aktivity v oblasti nakládání s ko-
munálním odpadem. Klíčovým krité-

Nejlépe třídí odpady obyvatelé Jihlavy
riem je pak tříděný sběr využitelných 
odpadů. Vyhlašování ceny probíhá 
v rámci konference Odpady a obce, 
která se letos konala už poosmnácté.

Třídění bioodpadu a upravený 
svoz překreslily grafy

Zásadním krokem Jihlavy bylo 
upravení intervalů svozu odpadu a 
zavedení celoplošného svozu bio-
odpadu, který obyvatelé rychle při-
jali - patřičný odpad začali ukládat 
do hnědých nádob. V roce 2016, do 
černých popelnic na směsný odpad, 
pak uložil každý obyvatel Jihlavy 
průměrně 143 kilogramů směsného 
odpadu, což je o 21 kilogramů méně, 
než v předchozím roce. 

To se projevilo i ve snížení množ-
ství směsného odpadu vyvezené-
ho do skládky - ve srovnání s rokem 
2015 bylo na skládku v Henčově 
uloženo o 1.100 tun odpadu méně. 
Opačná byla samozřejmě čísla 
z kompostárny - zatímco v roce 2015 

se  do kompostárny navezlo 590 tun, 
loni to bylo více než dva tisíce tun 
bioodpadu. Dalším zajímavým efek-

KŘIŠŤÁLOVOU popelnici za nejlepší třídění odpadu měst za Jihlavu převzal 
primátor Rudolf Chloupek (vpravo). Foto: archiv MMJ

Magistrát města Jihlavy, odbor ži-
votního prostředí, oznamuje, že v 
rámci posuzování koncepce „Plánu 
odpadového hospodářství města 
Jihlavy na období 2017 – 2021“ pro-
běhne veřejné projednání této kon-
cepce a posouzení jejího vlivu na ži-
votní prostředí.

Veřejné projednání se uskuteční ve 
středu 12. července od 17 hodin 
v prostorách zasedací místnosti za-
stupitelstva města Jihlavy  v budově 
radnice na Masarykově náměstí.

Bude představen návrh koncepce a 
vyhodnocení jejích vlivů na životní 
prostředí. Připomínky vzešlé z veřej-

ného projednání budou využity při 
zpracování závěrečného stanoviska.

Veřejné projednání je určeno zá-
stupcům státní správy a veřejné 
správy, akademické sféry, podni-
katelských subjektů, nevládních 
organizací a další zainteresované 
veřejnosti. -tz-

Odkládání pneumatik u kontejne-
rů, do příkopů nebo do lesa vyjde 
občany dráž, než jejich odvoz k pro-
dejcům, do autoservisů a pneuservi-
sů, kam sjeté gumy patří. 

A když už je má majitel naložené k 
odvozu, většinou bývají tyto cíle na 
dojezd blíže, než nejbližší les… 

Zato likvidace černých skládek, 
tedy i úklid a odvoz nesprávně zlikvi-
dovaných pneumatik, platí radnice z 
veřejných peněz, tedy z peněz každé-
ho z nás. 

Levnější pro všechny je tedy pneu-
matiky odvézt tam, kam patří. -tz-

Opotřebované 
pneumatiky patří 

prodejcům 

Od 1. července bude spuštěn pilotní projekt 
svozu olejů a tuků v lokalitě Na Slunci

– použité oleje a tuky z domácností, 
 např. fritovací olej, olej po smažení
– ztužené jedlé tuky

– technické oleje (převodové, 
 tlumičové, motorové)
– maziva a kapaliny

JEDLÉ OLeJE
A TUKY

Použité tuky a oleje
vhazujte do nádoby pouze 
v uzavřených plastových 
obalech (např. PET lahve).

www.odpadyjihlavy.cz

JEDLÉ OLeJE
A TUKY Služby města Jihlavy i letos v Jihlavě 

provedly dezinfekci sběrných nádob na 
komunální odpady a kontejnerů.  Spo-
lupracovaly s odbornou fi rmou, která 
zajistila dezinfekci nádob, které užívají 
obyvatelé Jihlavy na odpad z domácnos-
tí.  Dezinfekce byla provedena zhruba u 
6.000 popelových nádob. 

Speciální vůz na dezinfekci nádob jel 
po trase svozu komunálního odpadu a 
provedl pod tlakem dezinfekci nádo-
by. Uvedená technologie přesto není 
schopna z popelnic zcela odstranit ztuh-
lé tuky a jiné pevné složky odpadů, kte-
ré se během používání usadí na stěnách 
a dně popelových nádob. Vydezinfi ko-
vané nádoby byly opatřeny nálepkou s 
označením roku 2017.  -lm-

Dezinfekce nádob 
na komunální odpad

Pozvání na besedu Jak dál s odpady

Víte že…
…do zeleného kontejneru určené-

ho na barevné sklo můžete vhazovat 
i čiré sklo? Ano, ale pokud možno 
pouze v situaci, kdy není k dispozici 
bílý kontejner. 

Víte že…
…tabulové sklo je nutné odkládat 

nikoliv do bílého, ale do zeleného 
kontejneru na barevné sklo? Patří 
do něj například sklo z oken a dveří. 
Do kontejnerů na sklo ale rozhodně 
nepatří třeba autoskla, zrcadla, dráto-
vané sklo, nebo zlacená a pokovená 

skla! Tyto materiály je nejvhodnější 
ukládat ve sběrných dvorech.

Víte, že…
…do kontejnerů na barevné i čiré 

sklo v žádném případě nepatří kera-
mika, porcelán, silně znečištěné sklo, 
sklenice se zavařeninami apod.? Před 
odložením do kontejneru je třeba 
sklenice a skleněné láhve vyprázdnit.

Víte, že…
...sklo je jednou z mála komodit, 

kterou můžeme recyklovat v podsta-
tě donekonečna?

tem zavedených novinek bylo i zvý-
šení množství vytříděného plastu, 
papíru a skla. V přepočtu na obyva-
tele narostlo množství vytříděných 
odpadů o 31 kg - na 112 kg za rok.

Jihlavská radnice má od poloviny 
roku 2014 pro občany úspěšný mo-
tivační program, ve kterém je zapo-
jeno přes 20 tisíc obyvatel. Členové 
domácnosti, které si buď sníží frek-
venci svozu popelnice, nebo pravi-
delně přinášejí na sběrný dvůr pat-
řičné odpady, mají slevu 75 korun 
na poplatku za svoz odpadu, který je 
aktuálně 680 korun. 

Potřebné informace o odpadech na-
jdou nejen obyvatelé města na měst-
ském webu www.odpadyjihlavy.cz. -tz-
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NÁMĚSTEK primátora Radek Popelka (ANO 2011) Foto:  Lubomír Maštera

Náměstek Popelka: „Lidové tvořivosti“ 
některých zastupitelů nelze bránit

Jednání městského zastupitel-
stva se opět protáhlo do večer-
ních hodin. Příčinu vidí náměstek 
primátora Radek Popelka (ANO) 
kromě jiného ve vyšším povědomí 
zastupitelů o fi nančních možnos-
tech města, a tudíž i o hospodárném 
jednání o výdajích. Zajímali jsme se 
i o jeho další názory na řešení někte-
rých problémů města.

 Lubomír Maštera

Pane náměstku, každý, kdo sledu-
je jednání zastupitelstva pravidel-
ně, musel poznat, že se nyní každý, i 
malý výdej města pečlivě diskutuje. 
Naopak mnohamilionové investice 
jsou schvalovány rychle. Co je toho 
příčinou?

Řekl bych, že nastává drobný kolaps. 
Někteří kolegové mají pocit, že se musí 
vyjadřovat ke všemu. Mají k tomu ny-
ní veškeré podklady, a mají k tomu prá-
vo se vyjadřovat. Bohužel je to tak, že 
když se rozhoduje o něčem složitém, 
diskuze je minimální. Naopak když je 
problém snáze uchopitelný, je zde pro-
stor pro lidovou tvořivost.

Bavíme se o rozpočtových opatře-
ních, která byla projednávána, a zastu-
pitelé mají všechny podklady, tedy 
investiční plán, vidí čísla, která se pře-
souvají v rámci rozpočtu a spočítají si, 
kolik zbývá na ostatní investice. Někte-
ří toho využívají k tomu, jak se rozsvítí 
červené světlo kamery, aby mohli dis-
kutovat. 

Dá se tomu zabránit například pra-
cí v zastupitelských klubech?

Jen těžko. Ty pokusy jsme činili, před 
každým jednáním zastupitelstva je 
svolána porada předsedů zastupitel-
ských klubů, vysvětlujeme jednotlivé 
body, a většinou není problém. Ale ze 
strany opozice o tato jednání většinou 
není velký zájem, vypadá to, že nemají 
zájem něco řešit dopředu, a nechávají 
problém na samotné jednání.

Jakou úlohu v takovém jednání 
hrají blížící se volby a snaha o zvidi-
telnění?

Nemyslím si, že jde o kampaň. Je to 
o jednotlivcích, někteří cítí potřebu 
diskutovat o všem a široce, a tomu se 
nedá bránit.  

Objevily se žádosti některých 
organizací o dodatečné proplacení 
nákladů na jejich činnost, a někteří 
zastupitelé prosazovali názor, aby se 
s takovými náklady, např. v sociál-
ní oblasti, počítalo předem a došlo 
k navýšení částky již v rozpočtu 
města. To by prý zabránilo těmto 
nesystémovým přidělováním dal-
ších částek těm, kteří o ně žádají?

Je třeba říct, že město má nastavený 
systém. Na každou oblast je vyčleněna 
určitá část peněz, město vypíše gran-
ty, uchazeči se přihlásí, komise udělá 
tlustou čáru, kdo splnil a kdo nesplnil 
požadavky a komu doporučuje peníze 
přidělit, a rada či zastupitelstvo města 
rozhodnou.

Pak ale život běží dál, a pořadateli 
akce např. vypadne nějaký zdroj fi nan-

cování a obrátí se na město s žádostí o 
pomoc. A město se tím musí zabývat. 

Když se podíváte na členy zastupi-
telstva, najdete tam dost lidí, kteří jsou 
také zároveň příjemci dotací, a ne zrov-
na malých. Jde o velký střet zájmů. 

A myslíte, že město vyslalo dosta-
tečně jasný signál, že pravidla jsou 
nějak nastavena a další žádosti se 
budou posuzovat přísně?

Myslím si, že ano. Nejde o nic nové-
ho, tento systém již běží řadu let, a kaž-
dý příjemce dotací o něm ví. Ale jak 
říkám, může se stát cokoli, a město se 
musí následnou žádostí zabývat.

S takovým dodatečným přidělová-
ním fi nancí souvisí ještě jeden pro-
blém – když někomu přidám, jinde 
musím vzít. Ale současná podoba 
výhledového investičního plánu 
města to nedovoluje?

Na investičním plánu se nadále pra-
cuje. Dává se dohromady architektura 
soft waru, který se bude muset napro-
gramovat. V současnosti je to jenom 
tabulka, která není živá. A my chceme, 
aby ti, kdo mají oprávnění – zastupi-
telé, úředníci, vedení města – do těch-
to údajů mohli vstupovat a pracovat 
s nimi. A výstupy budou přístupny 
veřejnosti.

Několik zastupitelů volalo po 
tvrdším přístupu vedení města ke 
společnosti SVaK Jihlavsko (SVaK), 
protože soudní pře se táhnou a 
k ničemu zatím nevedou…

Řekl bych, že nejrazantněji se v tom-
to směru projevuje zastupitel Toma-
nec, který požaduje nemyslitelné a 
protiprávní postupy města v tom-
to sporu. Bohužel nepoužívá veške-
ré informace, které by měl mít, a které 
jsou veřejně přístupné. Jeho cesta není 
cestou, kterou by se město chtělo nebo 

mělo vydat.

Popište, prosím, problém s opra-
vou ulice Telečská.

Jde jen o střípek problémů města se 
SVaKem. Vedení SVaKu městu jed-
noznačně řeklo, že Jihlavě již nepovolí 
žádnou investici do vodárenské infra-
struktury, anebo do staveb, které by se 
jejich infrastruktury mohly dotknout. 
To je na hraně zákona, a SVaK si tím-
to bere občany Jihlavy jako rukojmí, a 
vydírají tím vedení města.

V Telečské ulici se jedná o výměnu 
vodovodů a kanalizace, která má před-
cházet výměně povrchu na Telečské, 
výměně chodníků, vybudování zastá-
vek atd. Tuto investici Jihlava připra-
vovala společně s Krajem Vysočina, 
ta ulice patří Kraji. Na rekonstrukci 
vodovodů a kanalizace máme vyčleně-
ny peníze, a máme projekt. Jenže sou-
dy dosud jednoznačně nerozhodly, 
komu majetek patří (Jihlava při vstupu 
předala SVaKu kanalizační řady, ale ty 
město po odchodu dosud nezískalo – 
pozn. redakce).

Došlo k jednání města a SVaKu, a my 
jsme nabídli, že akci budeme investo-
vat z vlastních peněz. To SVaK odmí-
tl a prohlásil, že hlavní řady zainvestu-
je sám, zároveň ale SVaK, v rozporu se 
zákonem, odmítl zainvestovat přípojky 
soukromých vlastníků – zákon říká, že 
se investor musí spojit s vlastníky sou-
kromých přípojek a smluvně vyřešit 
otázku rekonstrukce a fi nancování. Ty 
přípojky dnes fungují, a kdo to zničí, 
tak by to měl zaplatit. Nejde přitom o 
malé peníze, ale SVaK taková jednání 
odmítl. Následně se vyjádřil Kraj Vyso-
čina, že v případě, že nedojde k celkové 
rekonstrukci vodovodů a kanalizace, 
tedy včetně přípojek, nebude ani on 
investovat do rekonstrukce komuni-
kace. Bohužel, vinou starostů okolních 
obcí, sdružených ve SVaKu, bude tan-

kodrom na Telečské pokračovat.

Takže se občané nedočkají ani 
nové ulice, ani rekonstrukcí sítí… 
Z tohoto pohledu demokracie 
selhává, a volání po tvrdém postupu 
nabývají na významu.

Jistě, řešení vykopat stávající řad a 
odvést ho SVaKu před dveře, a položit 
si novou kanalizaci sami, vyvolává 
představu vyřešení situace. Ale ten, kdo 
toto rozhodne, skončí pravděpodobně 
ve vězení. A nebude to pan Tomanec, 
protože on takové rozhodnutí nebude 
podepisovat. Ledaže by pan zastupitel 
převzal samosprávu na určitou dobu 
do svých rukou, a po ukončení jeho 
dobyvatelské mise by se mohla navrá-
tit demokracie.

Nad takovým řešením musím 
pozvednout obočí – raději ne. 
(Náměstek souhlasně pokyvuje). Pojď-
me k územnímu plánu (ÚP). Jak 
postupují přípravy ke schválení?

Víme, že zastupitelstvo neschváli-
lo ÚP ve verzi, jak mu byl předložen, 
a vrátilo ho s připomínkami k dopra-
cování. Nyní, 28. června (po uzávěrce 
NJR – pozn. redakce) bude probíhat 
veřejné projednávání přepracovaného 
návrhu ÚP na magistrátu, tedy spor-
ných bodů, které si vymínilo zastupi-
telstvo. 

Poté proběhne úřední cestou další 
schvalování, a připravíme fi nální verzi 
tak, aby se dostala na jednání zastupi-
telstva na podzim. A musím podtrh-
nout – ÚP nebude ideální, ale je lepší 
mít takový než žádný. Na jaře příštího 
roku musíme začít pracovat na změ-
nách č. 1, 2 atd.

V našem předchozím rozhovoru 
jste hovořil o své vizi jakési „pseu-
dorealitní“ kanceláře, kterou by 
mělo město zřídit, a která by se sta-
rala o zviditelnění objektů, které 
město nabízí k pronájmu nebo pro-
deji – například Nová kasárna. Jak 
to vypadá?

Město v souladu se zákonem tyto 
informace zveřejňuje předepsaným 
způsobem, ale to nestačí. Máme nový 
web města, a nabízí se myšlenka, že by 
bylo možno vypracovat aplikaci, která 
by tyto objekty propagovala. Idea exis-
tuje, ale realizace zatím není, a musí se 
na ní zapracovat.

Poslední otázka ze zastupitelstva 
– krajské město nemá v centru bez-
bariérové toalety. Jak tohle budete 
řešit?

Také vnímáme tento problém. Byla 
tu snaha města vybudovat toale-
ty v Kosmákově ulici, ale proti tomu 
se zvedla silná vlna odporu obyvatel 
okolních domů. Rovněž jsme zvažo-
vali možnost dohody s některým 
majitelem restaurací na náměstí, aby 
zpřístupnil své zařízení veřejnosti za 
úplatu, ale nakonec jsme rozhodli 
zahrnout tento problém do připravo-
vaného projektu revitalizace náměs-
tí. Necháme na architektech, aby roz-
hodli svými návrhy, kam veřejné WC 
umístit, a jak problém kvalitně vyřešit. 
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INTERNET

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

50 Mbit/s

25 Mbit/s

8 Mbit/s

4 Mbit/s

50
25
8
4

391 Kč
Cena s DPH/měsíc

250 Kč
Cena s DPH/měsíc

199 Kč 
Cena s DPH/měsíc

129 Kč
Cena s DPH/měsíc

PŘIPOJENÍ - VYSOKORYCHLOSTNÍ BEZDRÁTOVÉ

Pro informace a objednávku volejte 567 579 111

DOPORUČUJE
PRO BEZPEČNÝ
INTERNET

Jsme držiteli certifi kátu:

INTERNETOVÁ 
TELEVIZE
II. GENERACE!

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

w
w

w
.m

-s
o

ft
.c

z/
tv

www.m-soft.cz

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

pustit pořad od začátku

pozastavit pořad

přeskakovat reklamy

videorekordér 
– nahrát až 40 hodin pořadů

sledovat předchozí pořady 
až 30 hodin zpětně

Provozovatelem televizní služby je

+TV 8 Kč

+TV 39 Kč

pokročilé 
 funkce
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Stránku připravil: Lubomír Maštera

MĚSTO UDĚLILO MEDAILE. Hokejisté HC Dukla Jihlava postoupili do nejvyšší 
soutěže a postup oslavili na radnici přijetím medailí od vedení města. Na snímku 
kapitán týmu Tomáš Čachotský a náměstkyně primátora Jana Majerová.

OSLAVA NAROZENIN. Paní Anděla Hosová z Jihlavy oslavila 102. narozeniny. 
Rodačka z Pavlova celý život manuálně pracovala v zaměstnání i doma, kde se sta-
rala o hospodářství. Pracovala také jako dobrovolnice Červeného kříže, ráda cesto-
vala. Od devadesáti let žije Anděla Hosová v Jihlavě, v péči syna a jeho rodiny. 

K blahopřání se připojilo město Jihlava, oslavenkyni popřáli náměstci Radek 
Popelka (vlevo) a Vratislav Výborný.

VÝSTAVA V LAZEBNICKÉ. Antonín Jirát, intermediální umě lec tvoř ící v duchu 
konceptuálních tendencí, připravil dílo na míru jihlavské galerii pod širým nebem 
Nonstrop. Ústředním motivem je fotografi e tváře muže, která není vybrána náho-
dou. Pracuje s otevřeným prostorem ulič ky. Chodci mohou objektem projít. Výstava 
začala 28. června.

DEN POLICIE ČR. V Malém Heulosu se konala akce zaměřená na žáky ZŠ a stu-
denty SŠ ke Dni policie ČR. Se všemi složkami Integrovaného záchranného systému 
Kraje Vysočina se mohli studenti seznámit a zároveň si i zasportovat.

VODNÍ RÁJ OTEVŘEL. Vodní ráj – jeho venkovní koupaliště – se otevřel veřejnosti. 
Pro veřejnost je k dispozici velký rekreační bazén se všemi atrakcemi, plavecký bazén 
25 m, nerezový dětský bazén s vodním hradem a brouzdaliště.

PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ. V červnu posloužila radnice jako místo pro slavnostní 
předávání maturitních vysvědčení, v gotickém sále se odehrálo i ocenění nejlepších 
studentů.
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V květnu strážníci zachránili mla-
dého muže. V odpoledních hodinách 
přijal operační strážník městské po-
licie oznámení na muže stojícího na 
vnější straně zábradlí Brněnského 
mostu. Na místo byla ihned vyslána 
hlídka. Při příjezdu na místo byl muž 
odpovídající popisu spatřen stojící 
za zábradlím mostu. Jakmile zahlé-
dl vozidlo městské policie, pověsil se 
za ruce a visel na hraně mostu s tím, 
že skočí dolů. Strážníci opatrně při-
stoupili k muži a navázali kontakt. Ve 
spolupráci s policií se muže podařilo 
přesvědčit, aby přelezl zpět na chod-
ník, odkud byl odveden do bezpečí. 
Na místo byla přivolána zdravotnická 
záchranná služba, která si muže pře-
vzala do péče.

Dále strážníci řešili podnapilou dív-
ku. Na lince tísňového volání bylo 
přijato oznámení na děti nevhodně se 
chovající ve vnitřních prostorách City 
Parku. Jednalo se o chlapce a dvě dív-
ky, z nichž jedna byla značně ovlivně-
ná alkoholem. Na místo byla vyslána 
hlídka, která podnapilou nalezla na 
hradebním parkánu. Strážníci zjistili, 
že se jedná o nezletilou dívku, u kte-
ré byla provedena dechová zkouška, s 
výsledkem 0,67 promile.

Při kontrolní činnosti strážníci za-
drželi čtyři osoby, po kterých poli-
cie vyhlásila celostátní pátrání. První 
osoba byla zadržena na autobusovém 
nádraží v ulici Jiráskova. Jednalo se o 
muže spícího na lavičce ve vnitřních 
prostorech čekárny, který byl hledán 
pro nenastoupení výkonu trestu. Ce-
lostátně hledaná žena byla zadržena 
v ulici Hluboká. Při obchůzkové čin-
nosti spatřila hlídka městské policie 
osobu odpovídající popisu osoby 
celostátně hledané PČR, v ulici Plk. 
Švece. O několik dní později byla za-
držena celostátně hledaná osoba v 
ulici Komenského.

Prevence
Kromě besed ve školských zaříze-

ních a kurzů sebeobrany pro seniory 
se strážníci z oddělení prevence kri-
minality věnovali dětem třetích tříd 
základních škol. Tyto akce pořádal 
spolek Český červený kříž, a jednou 

z organizací, která se podílela na pro-
gramu, byla právě Městská policie 
Jihlava. Kromě jiného zajišťovali pre-
ventisté dopravní soutěž Mladý cyk-
lista a Den pro děti v Dolní Cerekvi. 
Za zmínku dále stojí výstava, kterou 
oddělení prevence pořádalo ve ves-
tibulu městské knihovny, a souvisela 
s odvyprávěnou tematikou v mateř-
ských školách.

Městská policie se podílela na zajiš-
tění průběhu tradičního cyklistického 
závodu 24 MTB. V rámci zajišťování 
sportovních akcí strážníci prováděli 
dohled nad dodržováním veřejného 
pořádku a parkováním vozidel ná-
vštěvníků závěrečného zápasu FC Vy-
sočina.

Statistika
V květnu zpracovala Městská po-

licie Jihlava celkem 2.990 událostí. 
Strážníci provedli 218 kontrol podá-
vání alkoholu mladistvým osobám 
a hraní na výherních hracích auto-
matech, řešili 376 oznámení občanů, 
nebo jejich žádostí o pomoc. Proti 
veřejnému pořádku nebo vyhláškám 
a nařízením města bylo zaznamená-
no 746 přestupků, z tohoto počtu se 
71 přestupků týkalo dodržování pra-
videl stanovených vyhláškou o vol-
ném pohybu psů a 121 přestupků se 
týkalo dodržování zákazu konzumace 
alkoholických nápojů na vymezených 
veřejných prostranstvích. Do aplikace 
„hlášení závad“ strážníci nahlásili 371 
závad zjištěných při obchůzkové čin-
nosti v ulicích města Jihlavy. Ve spolu-
práci s dopravním podnikem strážníci 
provedli 73 kontrol černých pasažérů. 
Při kontrolní činnosti byly zadrženy 
čtyři osoby, po kterých Policie ČR 
vyhlásila celostátní pátraní. Městská 
policie zpracovala 6 přestupků proti 
majetku. Byla zjištěna tři dlouhodo-
bě odstavená vozidla, která strážníci 
vyhodnotili jako vraky. V rámci blo-
kového čištění města Jihlavy strážníci 
asistovali při odtažení 64 vozidel. Do 
psího útulku, jehož provozovatelem 
je městská policie, bylo umístěno 14 
odchycených psů. 

 Bc. Stanislav Maštera,
 zástupce ředitele MP

Přemluvili sebevraha,
 nezletilá se opila

Jihlava má novou lávku přes řeku a 
další stovky metrů cyklostezky.

Celkem 635 metrů dlouhý je nový 
úsek cyklostezky na pravém břehu 
řeky Jihlavy. Navazuje na síť stezek 
u historického mostu U Jánů, pro 
překonání koryta na soutoku Jihlavy 
a Jihlávky nechalo město vybudovat 
tři metry širokou a 23 metrů dlou-
hou lávku. 

Stavba končí v Mlýnské ulici u sta-
rého mostu, poblíž areálu fi rmy Plas-
tikov. 

Celkové náklady jsou 7,8 milionu 
korun včetně DPH, město ovšem 
získalo dotaci 4,8 milionu korun 
od Státního fondu dopravní infra-
struktury. Dodavatelem byla fi rma 
Iva Dvořáková, Havlíčkův Brod, kte-
rá ve výběrovém řízení nabídla nej-
nižší částku. Původně projektovaná 
cena byla 9,7 milionu korun.

Už nyní novým úsekem projíždí 
cyklisté, pravý ruch tu ovšem na-
stane, až se podaří dobudovat úsek, 
který chybí k propojení do Helenín-
ské ulice, k oblíbené trase do Luk 
nad Jihlavou, Třebíče a rakouského 
Raabsu. Dokončená stezka pak ule-
ví jak řidičům, tak cyklistům, kterým 

opatření umožní vynechat úzkou 
a frekventovanou Polenskou ulici, a 
celou cestu absolvovat pohodlně a 
bezpečně kolem řeky. V sezóně pro-
jede po trase z Jihlavy směrem do 
Třebíče až tisíc cyklistů denně.

„Jako schůdné řešení se ukázalo vést 
část chybějící stezky rozšířeným kory-
tem řeky. Výsledky jednání s dotčenými 
orgány jsou zatím kladné,“ uvádí ná-
městek primátora pro oblast inves-
tic Vratislav Výborný s tím, že s pro-
jektováním posledního chybějícího 
úseku by se mělo začít na podzim. 
Po ucelené stezce pak cyklisté pro-
jedou podél řeky od Starých Hor 
až k Helenínu, kde se napojí na dal-
ší vybudované a vyznačené úseky.

Jihlava od roku 2001 vybudovala 
18 km cyklostezkek a vyznačila 14 
km cyklotras.

Jihlava aktuálně připravuje stavbu 
3,5 km dlouhé stezky, která usnadní 
cestování do průmyslové zóny a do 
části města Pávov. Staveniště by se 
mělo předávat dodavateli v podzim-
ních měsících tohoto roku, hotovo 
by mělo být do konce příštího roku.

 -tz-

Cyklisté už zkouší novou 
stezku u řeky

DALŠÍ lávku přes řeku mohou využívat cyklisté na cyklostezce kolem řeky, tento-
krát poblíž mostu U Jánů. Foto: archiv MMJ
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  Máte sociální problémy? Co s tím…

Pomoc osobám zdravotně postiženým
V předešlém vydání Novin jihlav-

ské radnice jsme se s náměstkem pri-
mátora Vratislavem Výborným vě-
novali problematice pomoci osobám 
se zdravotním postižením, a hovořili 
jsme o sociálních dávkách pro tyto 
osoby, které slouží k úhradě sociál-
ních služeb či jiných potřeb. 

Pane náměstku, kam se tedy 
zdravotně postižený občan Jihlavy 
může konkrétně obrátit v případě 
potřeby zajištění sociálních služeb 
či jiné pomoci?

Občané se mohou s žádostí o po-
moc při zajištění sociálních služeb 
nebo jiné pomoci obrátit na naše 
sociální pracovníky z odboru soci-
álních věcí na Vrchlického 16, kteří 
jim poskytnou komplexní informace 
a zprostředkují kontakt s příslušným 
poskytovatelem sociálních služeb. 
Druhou možností je kontaktovat 
přímo poskytovatele sociálních slu-
žeb pro osoby zdravotně postižené, 
kterých v našem městě působí celá 
řada.

Mohl byste našim občanům při-
blížit, o které poskytovatele se 
jedná?

Statutární město Jihlava je zřizova-
telem tří příspěvkových organizací. 
Integrovaného centra sociálních 

služeb Jihlava, se sídlem na Brtnické 
ulici 15, Denního a týdenního sta-
cionáře Jihlava, se sídlem na adrese 
Královský vršek 9, a Domova pro 
seniory Jihlava – Lesnov, se sídlem 
Pod Rozhlednou 10, o kterých jsme 
na tomto místě již hovořili.

Na území města Jihlavy působí ale 
také celá řada neziskových organiza-
cí, které město pravidelně fi nančně 
podporuje, a které nabízí pro zdra-
votně postižené občany sociální 
služby, nebo také volnočasové akti-
vity, a to např.: 

Centrum pro neslyšící a nedoslý-
chavé Kraje Vysočina, Úprkova 6, 
Jihlava, které se zaměřuje na posky-
tování služeb pro sluchově postižené 
občany,

Centrum pro zdravotně postiže-
né Kraje Vysočina, pracoviště Jih-
lava, Vrchlického 57, Jihlava, které 
poskytuje sociální poradenství a půj-
čovnu kompenzačních pomůcek,

Liga vozíčkářů, pobočka Žižko-
va 89, Jihlava, která nabízí podporu 
osobám se zdravotním postižením, a 
to nejen vozíčkářům,

Sdružení pro podporu a péči o 
duševně nemocné VOR Jihlava, 
Komenského 36a, Jihlava. Sdružení 
pomáhá lidem s duševním onemoc-
něním a poskytuje sociální rehabi-
litaci, sociálně terapeutické dílny a 

chráněné bydlení pro lidi s chronic-
kým duševním onemocněním ve 
věku 19-64 let,

Svaz neslyšících a nedoslýcha-
vých osob v ČR, krajská organizace 
Vysočina,  Úprkova 6, Jihlava, který 
poskytuje sociální poradenství pro 
osoby se sluchovým postižením,

Svaz neslyšících a nedoslýcha-
vých osob v ČR, Jihlavský spolek 
neslyšících, Úprkova 6, Jihlava, se 
zaměřuje na zájmovou činnost ne-
slyšících osob,

Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR, Jihlava, U Cihel-
ny 2, Jihlava, zajišťuje poradenskou 
a zájmovou činnost osob zdravotně 
postižených civilizačními choroba-
mi,

Svaz tělesně postižených v České 
republice, místní organizace Jihla-
va, 5. května 8, Jihlava, který zabez-
pečuje pro tělesně postižené osoby 
zájmovou a společenskou činnost,

Tyfl o ČR, Dělnická 1020/54, Pra-
ha, se sídlem Jihlava, Fritzova 2, po-
skytuje sociální služby nevidomým a 
těžce zrakově postiženým občanům,

Tyfl oCentrum Jihlava, Brněnská 
8, Jihlava, nabízí služby nevidomým 
a slabozrakým občanům,

Tyfl oservis, Benešova 46, Jihlava, 
zajišťuje poskytování rehabilitace 
nevidomých a slabozrakých osob,

Unie ROSKA  – reg. org. ROSKA  
JIHLAVA, Březinova 136, Jihlava, se 
zaměřuje na zájmovou a rehabilitač-
ní činnost pro osoby s roztroušenou 
sklerózou.

Dále bych se chtěl zmínit o Domá-
cím hospici Vysočina, Středisku 
hospicové péče Jihlava, Žižkova 89, 
Jihlava, který poskytuje sociální a 
zdravotnické služby – převážně hos-
picové (paliativní) péče při doprová-
zení těžce nemocných a umírajících 
pacientů a jejich blízkých.

Podrobné informace o organi-
zacích a službách, které poskytují, 
naleznou naši spoluobčané v Ko-
munitním plánu sociálních služeb 
statutárního města Jihlavy, který je 
zveřejněn na webových stránkách 
města Jihlavy htt ps://www.jihlava.
cz/komunitni-planovani-ve-meste-
jihlave/d-333816.

Komunitní plán sociálních služeb 
statutárního města Jihlavy je strate-
gický dokument, jehož obsahem je 
popis a analýza existujících sociál-
ních služeb, a potřeb obyvatel v ob-
lasti sociálních služeb, a jistě by si za-
sloužil, abychom mu na tomto místě 
v budoucnu věnovali samostatný 
článek. -tz-

Zatímco část obyvatel města se 
chová stále odpovědněji k životní-
mu prostředí a celková míra třídění 
odpadů v Jihlavě stoupá, na druhém 
„konci“ řeší radnice rostoucí pro-
blém. Přibývá objemných odpadů, 
složených v kontejnerových stáních 
a na travnatých plochách. 

„Nepochopitelné je mimo jiné to, že 
někdo naloží a zdálky přiveze vozík 
plný odpadu k nádobám na třídění, ač 
by cesta na sběrný dvůr zabrala sotva 
pět minut,“ kroutí hlavou vedoucí 
odboru životního prostředí Katarína 
Ruschková nad snímky z „fotopasti“ 
u kontejnerů V Ráji, kam někdo na-
vozil, mimo jiné, třeba autoskla, au-
todíly a další objemný odpad.

Zakládáním černých skládek na-
růstají městu náklady na likvidaci 
opadů, které jsou hrazeny z poplatku 

za komunální odpad. Autoři skládek 
tak zvyšují poplatek všem obyvate-
lům města. Loni radnice, resp. obča-
né, uhradili za likvidaci černých sklá-
dek více než 300 tisíc korun. 

Fotopasti na nepořádníky
„Situace došla tak daleko, že jsme se 

rozhodli pro razantnější opatření, a v 
červnu jsme zahájili, ve spolupráci s měst-
skou policií, umísťování záznamových 
zařízení ve vytipovaných lokalitách,“ říká 
vedoucí oddělení služeb odboru život-
ního prostředí Martina Gregorová. 

„Domníváme se, že monitoringem těch-
to lokalit budeme schopni lépe odhalovat 
„zakladatele“ nelegálních skládek, které 
budeme postupně oslovovat,“ dodává 
dále ředitel městské policie Jan Frenc.
 -tz-

Jihlavská radnice nechá opravit kap-
li Nanebevstoupení Páně v areálu 
ústředního hřbitova. „Jsem rád, že se 
oprava provede, přispěje k důstojnos-
ti smutečních obřadů i k celkové kultuře 
prostředí ústředního hřbitova,“ vyjádřil 
se náměstek primátora pro oblast sprá-
vy městských realit Radek Popelka.

Rekonstrukce bude spočívat v cel-
kové opravě fasády, očištění a ošetření 
kamenných prvků proti povětrnost-
ním vlivům, opravě soklu, menších 
opravách střechy, přeložení hromo-
svodu a výměně elektroskříně. „Bude 

nutné udělat i lokální opravy vnitřních 
omítek a vnitřního točitého schodiště. 
Nově umístíme na venkovní fasádu in-
formační tabuli,“ popsal náměstek Ra-
dek Popelka. 

Nejnižší cenu ve výběrovém řízení 
nabídla fi rma Vlastimil Zelený z Brtni-
ce, která opravu provede za 2.293.967 
korun. Termín dokončení je druhá po-
lovina října tohoto roku. 

Kaple je zapsaná jako nemovitá kul-
turní památka, a oprava bude pro-
bíhat tak, že nebude omezovat ani 
narušovat provoz kaple. -tz-

Zakladatelé černých skládek 
zvyšují poplatek všem

Oprava kaple na hřbitově

Červnový víkend plný skvělých 
sportovních výkonů i dramatických 
chvil mají za sebou návštěvníci letní-
ho kina v parku Heulos. Jihlava byla 
už pošesté hostitelem jednoho ze zá-
vodů seriálu Eurojack – evropského 
mistrovství dřevorubeckých sportů. 
Atraktivní podívanou už tradičně 
doplňoval festival malých pivovarů, 
Jihlavské pivní pábení, a v sobotu ve-
čer hudební festival Pilník.

Dřevorubecký závod si v Jihlavě 
postupně nachází více a více fanouš-
ků. „Zájem se rok od roku zvyšuje, tolik 
diváků jsme zde ještě neměli. V sobotu 
areálem prošlo pět až šest tisíc lidí,“ 
odhadla, spolu s dalšími pořadateli, 
Katarína Ruschková, vedoucí odbo-
ru životního prostředí, který závod 
spolupořádá. Další asi tři tisíce lidí 
sledovaly fi nálový závod v neděli.

Úspěch jihlavského závodníka
Letošní fi nále bylo výjimečné za-

stoupením českých barev, mezi osm-
nácti závodníky byli čtyři domácí re-
prezentanti. 

Nejvyrovnanější a v součtu nejlep-
ší výkon nakonec předvedl švýcarský 
závodník David Birrer, druhé místo 
obsadil Johannes Maurer z Rakous-
ka. Místo na „bedně“ vybojoval třetí 
David Síla, s nepopulárním čtvrtým 
místem se tentokrát musel smířit 
Armin Kugler z Rakouska, který si 
v předchozích letech jezdíval do Jih-
lavy výhradně pro prvenství.

Možná vůbec největší radost ale fa-
nouškům udělal skvělým 10. místem 
Radek Šerý z Pávova. Josef Pavlíček 
jr. a Josef Krejčí obsadili 14. a 16. 
místo. -tz-

Eurojack 2017- čtyři Češi ve 
fi nále, jeden na bedně

SOUTĚŽ dřevorubců má již v Jihlavě svoji tradici, a díky atraktivnosti přibývá nadše-
ných diváků. Důležité je, že o sobě dávají vědět i místní siláci. Foto: archiv MMJ
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Abych se mohl dívat na telku,
musím mít anténu nebo satelit.

Pravdou je, že naší 
telce stačí pouze 
internet.

www  .netbox.cz/jihlava
539 01 55 25
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česká kosmetika s dotekem přírody

Slunovrat
ul. Palackého 47
Jihlava

Tradiční českou kosmetiku RYOR můžete nyní 
nově zakoupit v prodejně: 

NOVĚ V NAŠÍ NABÍDCE 
SLUNOVRAT

JIHLAVA, Masarykovo náměstí 36
přízemí, OD HASSO

www.modaprostejov.cz

59 KčKOŠIL
E ,

SLEVA

STOP! Absolutně bez kompromisu likvidujeme všechny
košile od fantastických 59,- Kč a všechny obleky 
od skvělých 999,- Kč. Přijďte nakoupit za tyto 
neopakovatelně nízké ceny! Nabízíme i dámské zboží! 
Vše platí do vyprodání zásob! Přijďte, těšíme se na Vás!

od

SLEVYze
KOŠIL a
OBLEKŮ

J07-MOPm   

Ve speciální nabídce Maraton Edition teď můžete mít nový Golf a další modely 
vozů Volkswagen za mimořádně výhodných podmínek, mj. i s cenovým 
zvýhodněním 76 600 Kč a s balíčkem nadstandardní výbavy. Zeptejte se 
u Vašeho prodejce vozů Auto Vysočina.

www.maratonedition.cz

Mnoho otázek, jedna odpověď.

„Budu si muset vybrat mezi novým autem a dovolenou?“

Vzorový příklad úvěru na Volkswagen Golf Maraton Edition 1,0 TSI 6G 81 kW (110 k) v ceně 487 900 Kč, splátka předem 243 950 Kč (50 %), výše úvěru 243 950 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 278 780 Kč, celkové 
platby za úvěr vč. pojištění 349 100 Kč, RPSN vč. pojištění 12,393 %, délka úvěru 60 měsíců, poslední nerovnoměrná splátka 97 580 Kč, měsíční splátka úvěru 3 020 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 4 192 Kč, roční pevná zápůjční úroková sazba 
3,99 %. Pojištění obsahuje Volkswagen havarijní pojištění (5% spoluúčast) a povinné ručení s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců). Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, a  jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Golf: 3,9–7,9 l/100 km, 102–180 g/km. Vyobrazení vozu je ilustrativní a model může 
obsahovat prvky příplatkové výbavy.

A co obojí?
Nový Golf můžete mít
již za 4 200 Kč měsíčně
se zárukou na 5 let
a s bohatou výbavou.

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
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Jihlaváci podpořili Horácký zimní stadion
Jihlava vyhodnotila pořadí pro-

blémů a podnětů, které v diskuzi 
a v anketách zvolili obyvatelé měs-
ta. Výsledek ukazuje, že obyvatelé 
krajského města chtějí řešení pro 
Horácký zimní stadion a extrali-
gový tým, Duklu Jihlava. 

Na druhém místě je aktuálně vel-
mi diskutované téma kamenného 

hospice. Na dalších příčkách žebříč-
ku jsou témata spojená s revitalizací 
náměstí, obyvatelé také poukázali na 
chybějící noclehárnu, a krizového 
centra u ní.

Květnová anketa probíhala elektro-
nicky (531 respondentů) i na papíro-
vých anketních lístcích (143 respon-
dentů), které se dostaly do všech 

schránek ve městě, spolu s radniční-
mi novinami. Tato anketa ověřovala 
témata, která vzešla z dubnového se-
tkání veřejného Fóra Zdravého měs-
ta Jihlavy.

Diskuze Fóra Zdravého města pro-
bíhala u osmi tematických stolů, kde 
jednotlivé skupiny určily dva největ-
ší problémy. Témata, o kterých se 

diskutovalo, byla zaměřena na všech-
ny oblasti rozvoje města: udržitelný 
rozvoj města a plánování; životní 
prostředí; kultura a cest. ruch; sport, 
volný čas; sociální oblast, zdravot-
nictví a bezpečnost; vzdělání a vý-
chova; podnikání a zaměstnanost; 
doprava, udržitelná mobilita.

Jihlavané měli možnost dopsat do ankety i další problé-
my. Nejčastěji upozornili na odstranění Prioru (9 hlasů); 
opravy chodníků v různých částech města (8 hlasů); řeše-
ní parkování u fotbalového stadionu, řezání polystyrenu 
ruční pilou staveními firmami apod.

Novinkou letošního zjišťování názorů byla elektronic-
ká Pocitová mapa – možnost zadat své „pocity“ do mapy 
města. Z pocitové mapy vyplynulo, že nejvíce občanů se 
cítí dobře v lokalitě Český mlýn, v ZOO, či u Staré Plovár-
ny; naopak se necítí dobře v okolí městského vlakového 
nádraží a u PRIORu.  

Na základě zjištěných skutečností budou realizovány ná-
sledující kroky. K jednotlivým problémům se budou vyja-
dřovat příslušné odbory MMJ a vedení města. Na základě 
jejich stanovisek bude zpracován Plán zdraví a kvality ži-
vota 2017 – 2018. Tento dokument bude předložen Za-
stupitelstvu města Jihlavy k projednání na jeho zářijovém 
zasedání. Po schválení bude zveřejněn na webu Zdravého 
města www.jihlava.cz/zdravemesto.

S postupem řešení TOP problémů města budou občané 
Jihlavy průběžně seznamováni v dalších vydáních NJR. 
Výsledky řešení jednotlivých problémů budou vyhodno-
ceny na příštím veřejném projednání v roce 2018.

 Ing. Soňa Krátká, 
 koordinátorka PZM a MA21

DESATERO PROBLÉMŮ/PŘÍLEŽITOSÍ PRO ROZVOJ JIHLAVY
(Fórum Zdravého města Jihlavy 6. 4. 2017 a následná anketa)

Ojedinělá stavba zachycuje jihlav-
ské vodní nečistoty a přívalové vody. 

Nebudí zvláštní pozornost, je z vel-
ké části pod zemí, na povrchu ji kry-
je zeleň. Jde však o unikátní zařízení, 
které odborná porota prestižní sou-
těže vyhodnotila jako Stavbu roku 
2016 Kraje Vysočina v kategorii prů-
myslových a vodohospodářských 
staveb. Obří nádrž zachycuje příva-
lové deště a nečistoty. 

Dešťová zdrž je součástí velkého 
projektu „Snížení znečištění ve vod-
ních tocích ze stokové sítě města Jih-
lavy“, o celkem devíti samostatných 
stavbách. 

„Ocenění si velmi vážíme, jde o uzná-
ní a poděkování všem, kdo se na stavbě 
samotné, i celém projektu podíleli, je to 
skutečně výjimečný počin. Cena svědčí 
také o tom, že se Jihlava dokáže po-
starat o rozvoj vodohospodářské infr a-
struktury a zvládne i její správu,“ vy-
jádřil se náměstek primátora Jaromír 

Kalina, který za město cenu přebíral. 
Město v projektu vybudovalo 4,1 

km kanalizačních stok a několik dal-
ších vodohospodářských zařízení. 

„Nádrž má velmi pozitivní dopad 
na čistotu vody v řece. Nádrž zejména 
při vydatných srážkách pojímá velké 
množství dešťové vody, která je znečiš-
těná splašky, protože je zde jednotná 
kanalizace. Znečištěná voda se nedo-
stane do řeky, ale z nádrže postupně 
odtéká do čistírny odpadních vod,“ vy-
světlil funkci skryté stavby primátor 
města Rudolf Chloupek.

Podzemní vodotěsná nádrž o ob-
jemu 1.840 m3 je umístěna v údolí 
řeky Jihlávky pod mosty v Brněnské 
a Hradební ulici. Stavba o rozměrech 
31x20 metrů a stěnách vysokých až 
sedm metrů sestává z tříkomorového 
„bazénu“ dešťové zdrže, odlehčovací 
komory, výustního objektu do řeky 
a propojovacích žlabů, komory s la-
pákem štěrku, česlemi a dalšími zaří-

Unikátní nádrž na zadržení velké vody 
je Stavbou roku 2016 Kraje Vysočina

FOTOGRA FIE odkrývá pravou podobu podzemní nádrže před zakrytím zemi-
nou. Foto: archiv MMJ

zeními, a z technologií umožňujících 
jejich ovládání. Stropní desku nádrže 
kryje asi metr zeminy a zeleň.

Celý projekt o devíti stavbách měl 
rozpočet 138 milionů korun, a šlo 

o jednu z největších investic města 
v posledních letech. Na fi nancování 
se podílel Státní fond životního pro-
středí asi 92 miliony korun.  -tz-

Důvodem úpravy jízdních řádů je nižší zájem 
cestujících o služby městské hromadné dopravy 
v době letních prázdnin a potřeba zajistit doprav-
ní obsluhu v době, kdy si dovolené vybírají i šoféři 
MHD.

Upravený letní řád se týká pracovních dnů v ob-
dobí od 1. 7. do 31. 8. 2017:

- Trolejbusové linky A, B, BI budou v době od asi 
7.30 do 13.30 a od 17.00 do 18.00 jezdit v 15mi-

nutovém intervalu, místo současného intervalu 12 
minut. V ostatních časových obdobích dne zůstá-
vají intervaly, včetně času odjezdů z jednotlivých 
zastávek, nezměněny.

- Trolejbusová linka C bude mít od začátku pro-
vozu do 7.30 a od 13.30 do 17.00 interval 12 mi-
nut, v době od 7.30 do 13.30 a od 17.00 do 18.00 
bude interval 15 minut. Po 18. hodině bude jezdit 
podle stávajícího jízdního řádu.

- Na autobusových linkách 3, 7, 8, 10 a 12 budou 
vybrané spoje v době začátku a konce školního vyu-
čování zrušeny, popř. pojedou po jiné trase. Na lince 
9 bude v době letních prázdnin provoz přerušen. 

- Trolejbusové linky E, a autobusových linek 4, 5, 
6, 31 a 32, se změny netýkají.

Nové jízdní řády jsou zveřejněny na webových 
stránkách Dopravního podniku města Jihlavy www.
dpmj.cz a www.idos.cz. -tz-

Pozor na upravené jízdní řády MHD

Problém/příležitost pro rozvoj města POŘADÍ 
Celkem

CELKEM 
hlasů 

Horácký zimní stadion 1. 418
Kamenný hospic 2. 165
Revitalizace náměstí 3. 136
Více zeleně na náměstí 4. 73
Přírodní koupaliště 5. 58
Vytvoření kulturní zóny místo parkoviště u ZUŠ 6. 40
Zlepšit čistotu chodníků 7. 38
Vybudování noclehárny a krizového centra u ní 8. 34
Chybějící chodníky v prům. zóně Hr. Dvory + ul. Polenská 9. 32
Revitalizace Borovinky 10. 29
Oživení podnikatelských aktivit v centru města 11. 21
Podpora povědomí o historii Jihlavy 12. 20
Zvýšení podílu ploch k zásaku dešťové vody ve  městě 13. 19
Vznik alternativního školství + podpora stávajícího 14.-15. 15
Zlepšení podmínek pro podnikání v centru města 14.-15. 15
Vybudování přírodních učeben u škol 16. 8
CELKEM HLASOVÁNÍ K 16 PROBLÉMŮM  1121
Problém, který nebyl v anketě uveden  44
CELKEM HLASŮ  1165



Stavíme, bydlíme...

STAVEBNICTVÍ
PROJEKCE
ZÁMEČNICTVÍE K O S

STAVÍME RODINNÉ DOMY, HRUBÉ STAVBY, NÁSTAVBY, PŘÍSTAVBY, OPRAVUJEME 
A REKONSTRUUJEME, ZATEPLUJEME A OPRAVUJEME FASÁDY, MONTUJEME 

SÁDROKARTONY, OBKLADY A DLAŽBY, VYRÁBÍME OCELOVÉ KONSTRUKCE, SCHODIŠTĚ 
A ZÁBRADLÍ, VRATA, MŘÍŽE, REGÁLY, OBRÁBÍME NA SOUSTRUHU A FRÉZCE, PROJEKTUJEME
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Tomáš Pecka, Josef Jekl - 777 624 862  
Jungmannova 595, 588 13 Polná

e-mail: studny.pecka@email.cz I www.vrtanestudnypecka.cz

NA PRAMENY SPODNÍ VODY ø 150 mm
GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ min. 2000 l / 24 h.
V CENĚ OD 700 Kč za 1m JE ZAHRNUTO:
• vyhledání pramene • vyvrtání
• vypažení PVC - u (atest na pitnou vodu)
• čerpací zkouška • poradenský servis
NA POŽÁDÁNÍ DODÁME:
• kompletní rozvod vody až do domu

ODVEDENÍ DÍLA
„od A až do Z“

ŽÁDNÉ PLATBY
PŘEDEM

ZDARMA
veškerá doprava a zaměření

Nemáte na 
účtu peníze a 
sháníte byd-
lení? Nezou-
fejte, protože 
určitě nejste 
v takové situa-
ci sami.

Málokdo má 
na účtu tolik 
peněz, aby si 
mohl pořídit 
nový byt či 
dům, aniž by 
přitom musel 
využít někte-
rou z možnos-
tí fi nancování 
bydlení. Mezi 
nejrozšířenější nástroje fi nancování 
bydlení patří hypotéky na bydlení a 
stavební spoření.

Hypotéky na bydlení jsou vyhle-
dávaným bankovním produktem, 
neboť se jedná o velmi snadný způ-
sob, jak získat během krátké doby 
fi nanční prostředky na pořízení 
domu, bytu, anebo jiné nemovitos-
ti. Hypotéky na bydlení nemusíte 
použít výhradně a přímo k fi nan-
cování bydlení, ale také k pořízení 
pozemků. Po právní stránce se jed-
ná o druh bankovního úvěru, který 
je zajištěn zástavním právem k jisté 
nemovitosti. 

Náš bankov-
ní trh nabízí 
několik druhů 
hypoték. Mezi 
n e j b ě ž n ě j š í 
patří účelo-
vý hypoteční 
úvěr, kdy vám 
banka půjčí 
peníze k přes-
ně vymeze-
nému účelu, 
a tzv. americ-
ká hypotéka, 
neboli neúče-
lový hypoteč-
ní úvěr, kdy 
záleží na vás, k 
jakému účelu 

půjčené prostředky využijete.
Dalším způsobem fi nancování 

bydlení je stavební spoření. Jedná 
se o účelovou formu spoření, jejímž 
smyslem je naspoření cílové částky, 
u které se předpokládá, že ji využije-
te k vyřešení bytové otázky. 

Naspořené peníze můžete po uply-
nutí lhůty stanovené ve smlouvě o 
stavebním spoření použít i k jinému 
účelu, než je fi nancování bydlení. 
Výhodou je možnost získání účelo-
vého úvěru pro potřeby bydlení, s 
nízkým úrokem, stejně jako příspě-
vek od státu. Výše státní podpory se 
však v poslední době snížila. -lm-

Způsoby fi nancování bydlení
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ZEMNÍ PRÁCE
TŘÍDĚNÍ ZEMINY
KONTEJNEROVÁ 
DOPRAVA
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První otázka, kterou byste si měli 
položit, zní: pro kolik strávníků led-
nici pořizuji? Obecně platí, že na 
jednoho obyvatele domácnosti je 
potřeba 50-70 litrů objemu lednice a 
zhruba 20 litrů mrazáku.

 Jednodveřové lednice většinou 
nabídnou malý mrazící prostor (vět-
šinou kolem 20 litrů), který je jejich 
součástí. Objem osciluje zhruba 
mezi 120 a 300 litry, najdou se ale i 
objemnější.

 Oddělený, zvlášť otevíratelný mra-
zící a chladící prostor mají lednice 
kombinované. Bývají větší, a pokud 
zvolíte dvoukompresorové provede-
ní, můžete regulovat výkon lednice a 
mrazáku nezávisle na sobě.

Pokud je ale ve vaší domácnosti 
více strávníků, logicky budete potře-
bovat větší objem. Americká ledni-
ce je ideálním řešením pro počet-
nější rodiny s dětmi, jejichž kuchyň 
nabízí dostatek prostoru. Americké 
chladničky jsou většinou dvoudvé-
řové, zahrnují mrazák a navíc nabí-
zí zajímavé funkce, jako je například 
ledovač. Většinou jsou volně stojící, 
jejich výhodou je stylový design, již 
zmíněný větší objem a nadstandard-
ní funkce, nevýhodou pak vyšší spo-
třeba a cena, která se může vyšplhat 
až 40 tisícům.

 Speciální kategorií jsou lednice 
monoklimatické. Nemají mrazák a 
dost často vynikají velkým objemem, 
proto najdou uplatnění v průmyslu, 
či v obchodech. V menším provede-
ní je využijete ale také třeba na chatě, 
či v kanceláři.

Podle čeho vybrat lednici
 Jistě už jste zahlédli například 

označení A+++. Jedná se o označe-
ní spotřeby, která je dalším z velmi 
důležitých kritérií pro výběr té správ-
né lednice. Výrobci jsou povinni tyto 
značky u chladniček uvádět, není to 
však to jediné, co její fi nální spotře-
bu ovlivňuje.

 Velký podíl na spotřebě má také 
teplota prostoru okolo lednice, která 
se nemusí shodovat s celkovou tep-
lotou v místnosti a jejíž ideální hod-
nota je 20 °C. Každý stupeň navíc 
má za důsledek zvýšení spotřeby až 
o 6%.

 A proč se teplota zvyšuje? Stane 
se to zejména v případě, když kolem 
chladničky nemůže dostatečně prou-
dit vzduch (řeč je samozřejmě o vol-
ně stojící variantě). Proto je dob-
ré okolo nechat dostatečný prostor, 
konkrétně 3-5 centimetrů vepředu a 
vzadu, na bocích pak 1 - 2 centimet-
ry. -lm-

Pracovat u počítače v horku není 
nic příjemného. Okno otevřít nelze, 
protože bychom vpustili do místnos-
ti ještě více tepla, ale my se necítíme 
dobře. Jsme unavení, výkon se snižu-
je. Řešením je klimatizace, díky níž 
si můžeme nastavit správnou teplo-
tu 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 bydlí 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 
investovat, ale jen přežít pár horkých 
dnů v roce, můžeme si pořídit mobil-
ní jednotku s menším výkonem, kte-
rou zapojíme jen v létě.

Podle vlastních potřeb se pak roz-
hodneme, jaký typ jednotky vybere-
me.  -lm-

Kvalitní klimatizaci 
využijeme celoročně
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Dívky ze ZŠ Jihlava, E. Rošické-
ho, dosáhly velkého sportovního 
úspěchu. V konkurenci téměř 200 
škol nenašly přemožitelky a zvítězi-
ly v česko-slovenském superfi nále 
Coca-Cola Cupu.

Coca-Cola Cup je oblíbený fot-
balový turnaj mezi školami v České 
a Slovenské republice. Probíhá jak 
mezi chlapci, tak mezi děvčaty.

Cesta do velkého fi nále nebyla jed-
noduchá. 

„Holky absolvovaly několik kol, kde 
nesměly zaváhat, aby se dostaly na zá-
věrečný turnaj,“ popsal úspěch svých 
žaček František Svoboda, ředitel 
školy. 

Světlá nad Sázavou, Chotěboř, 
Hustopeč, Čáslav a Týn nad Vltavou, 
poté Pardubice, Plzeň a Klenovice 
na Hané - ti všichni se museli sklonit 
před jihlavskými fotbalistkami. 

Závěrečný turnaj 4 nejlepších týmů 
(dva z ČR a dva ze SR) se poprvé 
v historii odehrál na slovenské půdě, 
v Dubnici nad Váhom. „Systém je na-
stavený tak, aby fi nále bylo česko-slo-
venské, takže jsme se střetli s Klenovi-
cemi na Hané o postup do zápasu o 1. 
místo. Zápas byl přehlídkou krásných 
branek, a hlavně díky kapitánce An-
dree Holé jsme zvítězili 5:3 (Andrea 
vsítila všechny branky našeho týmu),“ 
nadšeně popsal ředitel školy. 

„Ve fi nále jsme se utkali s favorizova-
nou školou z Bardějova, která dispo-
novala jedenácti fotbalistkami. Holky 
však předvedly vynikající týmový vý-
kon a dokázaly zvítězit 2:0. Opět se 
trefi la dvakrát Andrea Holá, která byla 
vyhlášena nejlepší hráčkou turnaje,“ 
přiblížil František Svoboda. 

Fotbal je týmová hra, a družstvo 
ZŠ Rošického disponovalo třemi 
nadstandartními hráčkami – Andre-
ou Holou, a Anetou a Adélou Toma-
novými. S fotbalem měly zkušenost 
ještě tři další dívky – Nela Šefčíková, 
Tereza Klvaňová a Tereza Lancová. 
Ostatní děvčata fotbal nikdy nehrála, 
ale skvěle doplnila celý tým a doká-
zala se zlepšovat zápas od zápasu.

„Chtěl bych poděkovat všem hráčkám 

DUKLA Jihlava má nové logo.
 Repro: archiv MMJ

Mladé fotbalistky zazářily

VÍTĚZNÝ tým mladých fotbalistek ve složení Tereza Lancová, Tereza Klvaňo-
vá, Andrea Holá (C), Aneta Tomanová, Adéla Tomanová, Nela Šefčíková, Lenka 
Pojezná, Natálie Dvořáková, Natálie Synková, Vanessa Partlová, Natálie Nová-
ková, Simona Kitt lerová, Eliška Kuchyňová, Natálie Neradová, Tereza Vítková, s 
trenéry Jonatanem Hánou a Pavlem Tvarůžkem, skvěle reprezentoval Jihlavu.
 Foto: archiv MMJ

Dukla do extraligy 
s modernizovaným 

logem
Do nové sezony vstoupí Dukla Jih-

lava s modernizovaným tradičním 
logem a zcela novým sekundárním 
logem. Ježek, vylézající zpoza písme-
ne D, ale i J v jednom typografi ckém 
znaku, odráží bojovnost a chytrost.

 -tz-

za skvělou reprezentaci školy a týmový 
výkon, podložený výbornými individu-
álními výkony“, řekl trenér a učitel Jo-
natan Hána.

Kromě pohárů a medailí holky vy-

hrály 4denní zájezd do Monaka, kde 
mimo jiné proběhl trénink s legen-
dou českého fotbalu – Janem Kolle-
rem. -lm-

Od poloviny května pracuje nově 
na radnici Ivana Jelínková. Zapojila 
se do odboru školství, kultury a tělo-
výchovy. Na starosti má naplňování 
Strategie pro kulturu, volný čas a ces-
tovní ruch, která byla ve spolupráci s 
pořadateli kulturních akcí a hybateli 
volného času sestavena v loňském 
roce pro období 2017 až 2024. 

Hlavním úkolem je zajištění pružné 
spolupráce mezi pořadateli a vede-
ním města, koordinace jednotlivých 
akcí, podpora kultury a cestovního 
ruchu a realizace projektů, například 
koncepce rozvoje Stříbrného údo-
lí podél řek Jihlavy a Jihlávky nebo 
spolupráce s uměleckými školami a 
dalšími kulturními institucemi.  -lm-

Manažerka kultury

MANAŽERKA  kultury Ivana Jelín-
ková. Foto: archiv MMJ

JIHLAVA – Prvoligoví fotbalisté 
FC Vysočina mají nového hlavní-
ho kouče. Je jím sedmačtyřicetile-
tý Ivan Kopecký, jenž letos na jaře 
senzačně zachránil ve druhé lize 
Vítkovice. Jihlavskému týmu se 
představil na startu letní přípravy 
(19. 6.).

„Nabídka mě velice potěšila, a vá-
žím si jí. Angažmá na Vysočině vní-
mám jako velikou výzvu,“ řekl Ko-
pecký po svém jmenování. K ruce 
mu budou Michal Kadlec s Micha-
lem Zachem a trenér brankářů Lu-
boš Přibyl.

Kopecký, jmenovec slavného fotba-

Fotbalisty trénuje Kopecký

lového kouče, působil v nejvyšší čes-
ké soutěži jako asistent v Teplicích a 
Jablonci. O patro níže prošel kabina-
mi Čáslavi, Varnsdorfu a zmíněných 
Vítkovic. Na Slovensku dělal asisten-
ta v Ružomberoku. -cio- 

Ivan
Kopecký



Letní tipy...

Hrad Polná
Původně středověký hrad dnes nabízí návštěv-

níkům nejen hradní interiéry. 
Najdete zde i barokní lékárnu U černého orla, 

kupecký krám, řemeslné dílny,    expozici 1. svě-
tové války   s maketou  legionářského vozu 
„těplušky“ v životní velikosti.

Na trase Muzeum zaslechnete tikot věžních 
hodin, jemnou hudbu hracích strojků i říznou 
muziku orchestrionu.

Na letní prázdniny jsou připraveny noční pro-
hlídky hradu i zážitkové Noci na hradě s možnos-
tí přespání v jeho historických prostorách.

Milovníky umění potěší výstava díla sochaře 
Jana Adolfa Vítka. 

K návštěvě zve i Stará polenská škola s původ-
ní třídou, kabinety, bytem učitele a dvěma černý-
mi kuchyněmi. 

V Polné je z čeho vybírat. Přijeďte a uvidíte!

Otevírací doba: 
denně kromě pondělí 9-12 a 13-17 hodin

Adresa a konkrétní údaje
Městské muzeum Polná, p. o.
Zámek 486, 58813 Polná
Tel. 567 212 336, 777 229 073
Web: www.muzeum-polna.cz
e-mail: muzeum@muzeum-polna.cz
facebook:
https://cs-cz.facebook.com/muzeumpolna
https://www.facebook.com/hradpolna
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ZÁBAVA, 
POZNÁNÍ,
A NOVÍ 
KAMARÁDI
NA TEBE ČEKAJÍ NEJEN
V NOVÉM 3D FILMU!

ZOOPARK VYŠKOV

LIBEREC

PRAHA
PLZEŇ

OSTRAVA

VYŠKOV

BRATISLAVA

KOŠICE

WWW. DINOPARK.EU

5x v ČR   |   2x v SR   |   1x v ES

Podívej se!

NOVÝ3D FILM

Robotické i statické modely dinosaurů v životních velikostech 
Naučná expozice Cesta do minulosti Země se skutečnými vykopávkami 
Dětské paleontologické hřiště ukrývající zkamenělého tvora 
Unikátní obchod se suvenýry DinoShop 

...a mnoho dalšího pro malé i velké návštěvníky

Z BABIČČINA DVOREČKU 
DO VŠECH KOUTŮ SVĚTA
SETKÁNÍ S DOMESTIKOVANÝMI ZVÍŘATY 

EVROPY, ASIE, AFRIKY A JIŽNÍ AMERIKY

WWW.ZOO-VYSKOV.CZ

Pořízení slovenského dálničního 
poplatku za české koruny se prodraží. 
Letos už na Slovensku neexistuje dál-
niční známka. Dálnice se platí stejně 
jako třeba v Maďarsku pomocí elek-
tronické registrace. Platbu přes inter-
net zvládnete za pár minut z domova 
a levněji.

Při cestě na Slovensko už letos nemu-
síte lepit na přední sklo auta dálniční 
známku. To ale neznamená, že byste 
nemuseli vybrané úseky rychlostních 
komunikací platit. Jen se to stejně jako 
třeba v Maďarsku děje elektronicky.

Zjistíte, že jste mohli ušetřit čas i 
peníze a na internetové stránce www.
eznamka.sk zaplatit známku během 
pár minut platební kartou. Na mail 
přijde potvrzení, které nemusíte mít u 
sebe, ale pro klid duše to i odborníci z 
autoklubů doporučují.

Pokud slovenskou dálnici nezaplatíte, 
téměř jistě vás zjistí stacionární kame-
rový systém a vyměří vám automatic-
ky pokutu. Ta je v současné době od 
cizinců včetně Čechů prakticky nevy-
mahatelná, ale pokud vás chytí auto 
s mobilním kamerovým systémem, 
může vás to stát až pět set eur.

Na Slovensku potěší malý rozdíl mezi 
cenou desetidenní (10 eur) a měsíční 
(14 eur) dálniční známky.

Ceny paliv na Slovensku jsou mírně 
vyšší než u nás.    -lm-

Slovenské dálnice 
plaťte přes internet
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Mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla Kore-
sponDance se po roce vrací do Žďáru nad Sázavou, aby svou radostí z 
pohybu, umění a sdílení jedinečných kulturních zážitků spojil širokou 
veřejnost se začínajícími i zkušenými performery z mnoha zemí světa.  

Festival se bude konat 7. – 10. 7. 2017 již tradičně na Zámku Žďár a v 
jeho okolí, s jedním ze svých představení se vydá také do centra města. 
Návštěvníci budou moci zhlédnout představení umělců z Mexika, Spo-
jených států amerických, Holandska, Španělska, Velké Británie, Francie, 
Maďarska, Belgie, České republiky a dalších zemí ze tří světových konti-
nentů. Hlavním motivem letošního ročníku je spojení tance s architek-
turou – KoresponDance tak svým programem připomíná Rok českého 
baroka, kterého se Žďár nad Sázavou, známý nejen pro svůj nově zrekon-
struovaný barokní zámek, kde se akce odehrává, ale také např. Santiniho 
klášter na Zelené hoře, aktivně účastní. 

Festival KoresponDance 2017 nabídne milovníkům tance a kultu-
ry bohatý program, kde si každý najde to „své“ téma. Lola Lince z Mexi-
ka je provede světem snů, skupina Handa Gote ztvární pohybem výrobu 
kamene mudrců, Jean Gaudin se Sebastianem Fournierem a místním dět-
ským pěveckým sborem Žďáráček je zavedou do tajemného sklepení zám-
ku. Belgičan Claudio Stellato se svými přáteli předvede originální tanečně-
cirkusové vystoupení s poleny a špalky. Čeští tanečníci Verte Dance spolu 
s Halkou Třešňákovou přivezou na zámek téma divokého západu, jejich 
slovenští kolegové z Asociácie súčasného tanca oživí centrum města svý-
mi Vitrínami. Svá premiérová představení předvede ve Žďáru nad Sázavou 
fenomenální maďarsko-francouzský tanečník a choreograf Josef Nadj. 

Po celé čtyři dny na návštěvníky festivalu čeká také bohatý doprovodný pro-
gram pro celou rodinu. Děti se mohou těšit na příměstský tábor nebo taneč-
ní, hudební a herecké workshopy. Občerstvení nabídne zámecká kavárna a 
stánky na 1. nádvoří, které bude volně přístupné široké veřejnosti.
Vice k programu a vstupenky na www.korespondance.

Z07-kdM

Festival KoresponDance opět 
roztančí Žďár nad Sázavou, 

tentokrát v barokním duchu
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Zastupitelé přidělovali další granty
a uvolnili peníze na investiční akce

Usnesení z 21. zasedání zastupitelstva města ze dne 19. června
(Redakčně kráceno)

Usnesení č. 125/17-ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– přesun v rámci schváleného roz-
počtu odboru rozvoje města ze tř. 6 
Kapitálové výdaje - akce Chodník 
a veřejné osvětlení ul. Smrčenská, 
U Boroviny do tř. 5 Běžné výdaje, 
§ 3639 Komunální služby a územ-
ní rozvoj na akci Oprava cestní sítě 
a opěrných zdí Malý Heulos ve výši 
920.000,- Kč

Usnesení č. 126/17-ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– převod z rozpočtu ekonomického 
odboru tř. 5 Běžné výdaje, § 6409 
Ostatní činnosti – rezerva ve výši 
12 800 000 na posílení rozpočtu od-
boru rozvoje města – tř. 6 Kapitálo-
vé výdaje na akce

Zřízení zastávky MHD, chodník 
a VO ul. Brtnická (před DPMJ)

 2 800 000 Kč
Veřejné WC Český mlýn
 2 500 000 Kč
Pávovská ul. Jihlava – veřejné 

osvětlení 7 500 000 Kč

Usnesení č. 127/17-ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– přesun v rámci schváleného roz-
počtu odboru rozvoje města ze tř. 6 
Kapitálové výdaje – rezerva do tř. 5 
a 6 Projekty na novou akci Zvýšení 
bezpečnosti dopravy v průmyslovém 
parku, Jihlava 300 000 Kč

Usnesení č. 128/17-ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– převod z rozpočtu ekonomického 
odboru třída 5 Běžné výdaje, § 6409 
Ostatní činnosti – rezerva ve výši 
5.521.500 Kč a zvýšení rozpočtu od-
boru správy realit:

tř. 5 Běžné výdaje
§ 1014 – Zvláštní veterinární péče 

o částku 500.000 Kč 
§ 3412 – Sportovní zařízení v ma-

jetku města o částku 2.400.000 Kč 
(bez DPH) 

§ 3326 – Pořízení, zachování a ob-
nova hodnot kulturního povědomí o 
částku 726.000 Kč 

§ 3421 – Využití volného času dětí 
a mládeže o částku 605.000 Kč 

§ 2321 – Odvádění a čištění od-
padních vod a nakládaní s kaly o 
částku 650.000 Kč (bez DPH) 

dle důvodové zprávy 
a
zvýšení rozpočtu ekonomického 

odboru:
tř. 5 Běžné výdaje, § 6399 Ostatní 

fi nanční operace o částku 640.500 
Kč (úhrada DPH)

Usnesení č. 130/17-ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
akci „Oprava tělocvičny ZŠ Jarní“ a
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

- převod z rozpočtu ekonomického 
odboru tř. 5 Běžné výdaje, § 6409 
Ostatní činnosti - rezerva ve výši 
1.700.000,- Kč

do rozpočtu odboru školství, kul-
tury a tělovýchovy:

tř. 5 Běžné výdaje, § 3113 Základní 
školy ve výši 1.700.000,- Kč na akci 
„Oprava tělocvičny ZŠ Jarní“

Usnesení č. 131/17-ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– převod z rozpočtu ekonomického 
odboru tř. 5 Běžné výdaje, § 6409 
Ostatní činnosti - rezerva ve výši 
140.000,- Kč

do rozpočtu odboru školství, kul-
tury a tělovýchovy:

tř. 5 Běžné výdaje, § 3419 Ostat-
ní tělovýchovná činnost ve výši 
140.000,- Kč na akci „Zpracování 
strategie rozvoje sportu a tělovýcho-
vy ve městě“

Usnesení č. 134/17-ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– převod z rozpočtu ekonomické-
ho odboru § 6409 Ostatní činnos-
ti – rezerva ve výši 400.000,- Kč do 
rozpočtu tajemníka tř. 6 Kapitálové 
výdaje – pořízení dopravního auto-
mobilu pro JSDH Jihlava.

Usnesení č. 136/17-ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
zařazení akce „Horácký zimní sta-

dion Jihlava – rekonstrukce WC pro 
veřejnost“ a

zařazení akce „Fotbalový stadion, 
Jiráskova ul., Jihlava – rekonstrukce 
povrchu hřiště s umělým povrchem“ 

do rozpočtu roku 2017  a
s c h v a l u j e 
provedení rozpočtového opatření 

- převod z rozpočtu ekonomického 
odboru tř. 5 Běžné výdaje, § 6409 
Ostatní činnosti, rezerva ve výši 
11.158.500,- Kč do rozpočtu odbo-
ru správy realit: 

tř. 6 Kapitálové výdaje 
na novou akci „Horácký zimní 

stadion, Jihlava – rekonstrukce WC 
pro veřejnost v částce 1.500.000,- 
Kč (bez DPH), 

na novou akci „Fotbalový stadi-
on, Jiráskova ul., Jihlava – rekon-
strukce povrchu hřiště s umělým po-
vrchem“ v částce 7.350.000 Kč (bez 
DPH),

na novou akci „Přípojky inženýr-
ských sítí k objektu v ul. Kosmáko-
va“ v částce 450.000 Kč 

a
převod ve výši 500.000,- Kč z akce 

Výstavba objektu veřejných WC a 
přípojek inženýrských sítí ul. Kos-
mákova na novou akci „Přípojky in-
ženýrských sítí k objektu v ul. Kos-
mákova“

dle důvodové zprávy
a
zvýšení rozpočtu ekonomického 

odboru:
tř. 5 Běžné výdaje, § 6399 Ostatní 

fi nanční operace o částku 1.858.500 
Kč (úhrada DPH)

Usnesení č. 138/17-ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
akci Obnova a digitalizace monito-

rovacího kamerového a dohlížecího 
systému a

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

– převod z rozpočtu ekonomického 
odboru tř. 5 Běžné výdaje, § 6409 
Ostatní činnosti – rezerva ve výši 
900.000,- Kč:

zvýšení rozpočtu odboru informa-
tiky:

tř. 6 Kapitálové výdaje, na akci Ob-
nova a digitalizace monitorovacího 
kamerového a dohlížecího systému 
o částku 900.000,- Kč

Usnesení č. 142/17-ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí dotace na základě vý-

zvy v oblasti sportu a volného času 
na program „Dlouhodobá činnost 
organizace – členská základna do 19 
a nad 19 let“ subjektům:

Sportovní klub Jihlava, z. s. 
 907.360 Kč
Basketbalový klub Jihlava z. s.
 473.450 Kč
Školní sportovní klub Demlova 

Jihlava, z. s. 107.020 Kč
Atletika Jihlava, z.s.  371.470 Kč      
Malá kopaná Jihlava, zapsaný spo-

lek  240.750 Kč
Tenisový klub Spartak Jihlava, 

spolek  212.170 Kč
Jihlavský plavecký klub AXIS, z. s. 
 424.850 Kč
Kynologický klub Jihlava
 55.860 Kč
Krajské centrum talentované mlá-

deže VOLEJBAL VYSOČINA, z.s.
 84.800 Kč

Tělocvičná jednota Sokol Jihlava 
 207.960 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Bedři-

chov 501.210 Kč
Florbalová škola Jihlava, z. s. 
 244.350 Kč
Golf Jihlava 61.580 Kč
Elitavers Akademy z.s.  53.720 Kč

Usnesení č. 143/17-ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí fi nanční dotace 

Alzheimercentrum Jihlava, z.ú.
 70.000 Kč
Čábelecká 51/4, Lysolaje, 165 00 

Praha 6
provozovna Romana Havelky 13, 

586 01 Jihlava 
na nákup relaxačních a kompen-

začních pomůcek
v nově vybudované relaxační míst-

nosti v období 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. 144/17-ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí fi nanční dotace 
Liga vozíčkářů, z.ú. 50.000 Kč
Bzenecká 4226/23, 628 00 Brno
na dofi nancování služby „Sociální 

rehabilitace“ v období roku 2017

Usnesení č. 145/17-ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí dotace v rámci podpo-

ry de minimis ve výši 239.040 Kč 
společnosti YASHICA, s.r.o., se síd-
lem Kožichovice, Žďárského 186, za 
účelem pokrytí nákladů spojených s 
podnájmem části sportovního areá-
lu Na Stoupách pro zajištění zázemí 
pro multižánrový kulturní festival 
VYSOČINA FEST 2017,

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

– převod z rozpočtu ekonomického 
odboru tř. 5 Běžné výdaje, § 6409 
Ostatní činnosti – rezerva ve výši 
239.040 Kč do rozpočtu odboru 
školství, kultury a tělovýchovy:

tř. 5 Běžné výdaje, § 3319 Ostatní 
záležitosti kultury ve výši 239.040 
Kč na posílení rozpočtu na kulturní 
příspěvky a transfery

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

tace v rámci podpory de minimis. 

Usnesení č. 163/17-ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
návrh kalkulace ceny vodného a 

stočného na rok 2017.

Usnesení č. 225/17-ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
b e r e   n a   v ě d o m í 
Záměr zahájit aktivní kroky s cílem 

nalézt nové majitele většinového po-
dílu společnosti HC Dukla Jihlava, 
s.r.o., Tolstého 1566/23, 586 01 Jih-
lava a

u k l á d á
Radě města Jihlavy zpracovat návrh 

podmínek privatizačního procesu a 
jednotlivých kroků v časovém har-
monogramu a nalézt poradce tohoto 
procesu.        (Pokračování na str.24)
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Zastupitelé přidělovali ...
(Dokončení ze str. 22)
Návrh na uložení Radě města Jih-

lavy:
a) zkontrolovat dosavadní činnost 

pracovní skupiny určené zastupitel-
stvem v květnu 2015 a předkládat 
zprávu o vývoji situace na každé zase-
dání zastupitelstva

b) zajistit vypracování věcného a 
časového přehledu dílčích postupů 
u všech jednotlivých věcí řešených 
právními zástupci SMJ v této oblas-
ti, především pak soudních sporů, 
správních řízení a stavu jednotlivých 
kolizních investičních akcí

c) zadat právní analýzu jiného mož-
ného přístupu k přebírání vodohos-
podářského majetku dle zdůvodnění

d) zahájit práce na akci Rekonstruk-
ce vodovodu kanalizačních sítí ulic 

Telečská a Wolkerova dle vydaného 
stavebního povolení z prostředků sta-
tutárního města Jihlavy

Návrh na uložení Radě města Jih-
lavy uspořádat pracovní seminář, 
na kterém budou rozebrány vstupní 
smluvní podmínky, realizace dohod, 
současný stav a výhledy projektu DS 
Stříbrné terasy a při němž by na zá-
kladě analýzy zkušeností s PPP pro-
jektem DS Stříbrné terasy o.p.s. byla 
nastavena metodika nastavování PPP 
spolupráce města se soukromými 
subjekty především s výhledem na 
možné využití při rekonstrukci nebo 
novostavbě HZS.

 PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek
 primátor města
 Ing. Vratislav Výborný
 náměstek primátora

Statutární město Jihlava, Masaryko-
vo nám. 1, 586 01 Jihlava, zveřejňuje 
záměry výběrovým řízením formou 
dražby dne 30. 8. 2017 s uzávěr-
kou žádostí dne 28. 8. 2017 (v 17.00 
hod.)

 pronajmout nebytové prostory 
v domech v Jihlavě:

• Komenského 39, 1. NP, 87 m2, 
býv. prodejna s výpočetní technikou, 
minimální nájemné činí 164.169 Kč 
za rok

• Komenského 30, 1. NP, 51 m2, 
býv. marketingové a propagační cent-
rum, minimální nájemné činí 96.237 
Kč za rok

• Masarykovo nám. 6, 1. NP, 33 
m2, býv. prodejna módních doplňků 
a designových oděvů, minimální ná-
jemné činí 73.590 Kč za rok

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

• Masarykovo nám. 22, 1. NP, 46 
m2, býv. cestovní agentura, minimální 
nájemné činí 102.580 Kč za rok

• Masarykovo nám. 23, 1. NP, 
84 m2, býv. prodejna s dětským zbo-
žím, minimální nájemné činí po slevě 
116.852 Kč za rok

 prodat street-stylové překáž-
ky ze Skate parku v Jihlavě, minimál-
ní kupní cena činí 113.500 Kč (vč. 
DPH)

 prodat volné bytové jednotky 
v domech v Jihlavě:

• č. 2252/6 v domě Pod Jánským 

kopečkem 36, 1+1, 2. NP, 38,09 m2, 
energetická náročnost dle PENB: G, 
404 kWh/(m2/rok), minimální kup-
ní cena činí 713.600 Kč

• č. 1632/2 v domě Husova 22, 
2+kk, 2. NP, 62,40 m2, minimální 
kupní cena činí 1.371.800 Kč

• č. 1132/3 v domě Mrštíkova 28, 
2+1, 2. NP, 54,60 m2, minimální kup-
ní cena činí 1.201.800 Kč

• bytové jednotky v domě Křížová 
15: 

č. 1346/2, 2+1, 1. NP, 54,90 m2, mi-
nimální kupní cena činí 881.800 Kč, 

č. 1346/3, 1+1, 2. NP, 30,20 m2, mi-
nimální kupní cena činí 801.800 Kč 

• č. 1240/6 v domě Matky Boží 16, 
2+1, 3. NP, 73,90 m2, minimální kup-
ní cena činí 1.271.800 Kč

 prodat nebytový prostor v 
domě v Jihlavě:

• č. 52/4 v domě Lazebnická 5, 
103,70 m2, minimální kupní cena činí 
1.050.000 Kč

Bližší informace na www.jihlava.cz, 
na tel. 565 592 631, tel. 565 592 630, 
příp. na Majetkovém odboru Magis-
trátu města Jihlavy, Hluboká 8, Jihlava. 

Statutární město Jihlava si vyhrazuje 
právo změnit či doplnit tyto záměry, 
příp. od nich odstoupit, nebo výběro-
vé řízení zrušit. Účastníci výběrového 
řízení nemají nárok na náhradu nákla-
dů spojených s účastí ve výběrovém 
řízení, ani na úroky ze složené jistiny.

 -tz-

Nabídka majetkového odboru

Tento katastrofi cký závěr se pokou-
šelo vedení města sdělit zastupitelům 
na jejich posledním jednání. Vychází 
přitom z dopisu předsedy SVAKu a 
starosty Telče Mgr. Romana Fabe-
še, ve kterém se doslova praví, že: 
“... SVAK si nepřeje a nesouhlasí...“ 
aby byla rekonstrukce ulic Telečská 
a Wolkerova provedena, a zároveň 
si klade pro město zcela nesplnitelné 
podmínky, za kterých to Jihlavě las-
kavě „umožní“.

Vrcholí tím současný mnohaletý 
spor o jihlavský vodárenský majetek, 
se kterým nadále hospodaří SVAK a 
provozuje jej VAS, proti vůli všech 
orgánů našeho města. Jednání, me-
diace, soudy - to vše vůbec k ničemu 
nevede, SVAK i VAS se umně poda-
řilo propojit fyzické vydání majetku 
s nezákonnými požadavky na fi nanč-
ní vyrovnání, nebo spíše nevyrov-
nání dlouhodobé „spolupráce“. Je to 
hrubé vydírání !, - říká vedení města. 
Zároveň s tím ale odmítá cokoliv dě-
lat…

Náměstek Vratislav Výborný bles-
kově, mimo jakákoliv pravidla, pod-
souvá zastupitelům doslova ještě 
mokrý návrh, aby se rekonstrukce 
vodovodů, kanalizací a povrchů v uli-
cích Telečská a Wolkerova defi nitiv-
ně zastavila. Po hodinové diskuzi jej, 
pod tlakem, naštěstí sám stahuje, a 
de facto přiznává, že materiál vlastně 

projednáván být ani nemusel. 
Nalézt alibi pro své zcela neúspěš-

né jednání se mu tedy nezdařilo. Zá-
roveň přednesl zastupitelům, jaké 
fatální následky může mít tento po-
stoj SVAKu pro jakékoliv další měst-
ské investice, pokud bude takto dále 
uplatňován. Ale žádné řešení nenabí-
zí - bojí se odpovědnosti.

Náměstek Jaromír Kalina jde ještě 
dál - říká, že se nebude chovat tak 
sprostě, jako starostové okolních 
obcí sdružených ve svazku, kteří tak-
to blokují rozvoj krajského města.  A 
dál také nic.

Základním cílem primátora Rudol-
fa Chloupka v těchto problémech 
je „nenechat se zavřít“ - což by se, 
podle něj, mohlo stát zodpověd-
ným, když by proti těmto praktikám 
a ve prospěch svých občanů opravdu 
něco razantního podnikli.

Ovšem nikdo nedokáže nebo ne-
chce říct, co konkrétně, komu a proč 
hrozí, kdyby se město pustilo do Te-
lečské samo, i když SVAK nesouhla-
sí a takto vydírá. Stavební povolení 
město má, žádné vyjádření již není 
třeba, a Kraj je také ke spolupráci 
připraven.

Tak prostě skloníme hlavu a jede-
me dál. Nějak už to do těch voleb 
vydržíme.

 Miroslav Tomanec, 
 zastupitel města (Fórum Jihlava)

Rozvoj Jihlavy zastaven! 
Rekonstrukce Telečské je pozastavena

Pan Tomanec už několikrát vyzval zastupitelstvo k nepřátelskému převzetí in-
frastruktury, či vyzývá k budování infrastruktury bez povolení SVAKu. To je sice 
možné, ale bohužel pak občané nebudou moci infrastrukturu využít, město vy-
čerpá prostředky určené na jiné účely, a navíc hrozí problémy s případným poško-
zením stávající infrastruktury SVAKu. Nežijeme totiž ve středověku, kdy majite-
lem hradu se stal ten, kdo ho právě dobyl hrubou silou (dle návodu p. Tomance).

Je v zájmu města, aby celý problém byl vyřešen dle práva, a došlo co nejdříve k 
dohodě a předání majetku městu. Že je v této zemi vymahatelnost práva zdlouha-
vý proces, je bohužel faktem.

Pokud jde o poznámku p. Tomance „nenechat se zavřít“ – míním tím pouze to, 
že odmítám podnikat kroky, které jsou v rozporu se zákonem. Ač se snažím vždy 
ctít presumpci neviny, i když mám svůj názor, zejména proto, že vím, jak je dnes 
snadné zařídit, aby byl někdo soudně stíhán i za pohled, který se protistraně nelí-
bí, domnívám se, že p. Tomanec už překračuje nejen pravidla slušnosti, ale i vyzý-
vá orgány města k nezákonnému postupu. Rudolf Chloupek, 

 primátor (ČSSD)

Permanentní volební kampaň, nutkavé chtění „ být u všeho“ Hybatelem, nebo 
obyčejná touha po moci? Vše v jedné osobě, v různých polohách mentora s rame-
ny Járy Cimrmana, či Brouka Pytlíka. I takového zastupitele má dnes Jihlava.

Není jednoduché být úspěšným podnikatelem, jediný mít obavu o rozvoj Jih-
lavy, klasifi kovat, kvantifi kovat a kvalifi kovat jednání, konání a promluvy kolegů 
zastupitelů, a přitom být Hybatelem. Lehce se pak člověk ocitne mimo vlastní 
hranice a na pomezí zákona.

A tak rozuzlení k dramatické fi lipice „Rozvoj Jihlavy zastaven“. Nezavírejme Hy-
batele do klece s ježky, nedefi nujme mu mantinely, a už vůbec neposazujme Hy-
batele na koleje. Nebo nám ujede a zarazí se až v Čiérne při Čope. Nechceme pře-
ce Jihlavu, svět ochudit o Hybatele. Nedej Bože, aby přesedlal na široký rozchod a 
neřídil rozvoj Leningradu, Stalingradu nebo Wu Hanu. Jaromír Kalina, 
 náměstek primátora (KDU-ČSL)

Ulice Telečská nepatří městu. Vodovod a kanalizace pod ní uložené také ne, 
byť si můžeme myslet opak, a v budoucnu to může být jinak. Pokud tedy vlast-
ník komunikace (Kraj Vysočina) odmítá „rozkopat tuto ulici“ bez souhlasu SVA-
Ku, těžko by výměnu kanalizace uskutečnilo město, bez toho, aby se ke kanálům 
a k jejich výměně,  přes cizí a nezpochybnitelný majetek  Kraje Vysočina, nějak 
dostalo. Jediná současná možná cesta k rekonstrukci Telečské ulice je dohoda se 
SVAKem, nebo rozhodnutí soudu (netroufám si odhadnout, v kterém desetiletí 
k tomu pravomocně dospějeme).

V žádném případě to nezáleží na panu Tomancovi, který svými nápady nabádá 
k porušení zákona, ale protože nic nepodepisuje, tak vlastně za nic nemůže, pro-
tože to jen „dobře“ myslel.  Vratislav Výborný, 

 náměstek primátora (ČSSD)

Reakce členů vedení města:

Přehled kultury 
Jihlavská radnice vydala tradiční kul-

turní a sportovní kalendář na léto. Na 
36 stranách jsou nejdůležitější infor-
mace ke stovkám akcí. Brožurka je ná-
kladem 3,5 tisíce kusů k mání na pra-
covištích informačních center radnice, 
elektronicky je možné si kalendář pro-
jít na webu města Jihlavy www.jihlava.
cz.  -tz-

Vzniká ScioŠkola
Výběr škol, do kterých lze v Jihlavě 

přihlásit děti, se rozšiřuje o ScioŠkolu. 
Fungovat bude od září. Škola Meru-
zalka bude v Jihlavě nově spojena se 
ScioŠkolou, a ponese i toto nové ozna-
čení. Nyní pracuje na výběru vedení 
školy a přijímá nové děti. Děti jsou na-
bírány do 1. - 7. ročníku. Více na www.
scio.cz. -tz-
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Po velkolepých orchestrálních 
koncertech pokračoval v červnu fes-
tival Mahler Jihlava – Hudba tisíců 
komorními večery ve společnosti 
smyčcového kvarteta či dechového 
souboru. 

Ve čtvrtek 1. června se v prostorách 
jihlavské radnice konal komponova-
ný večer, titulovaný „Josef Bohuslav 
Foerster – hudebník a malíř“. Vý-
znamný český skladatel byl, kromě 
talentu hudebního, obdarován i ta-
lentem literárním a výtvarným.  

Během koncertu Stamicova kvarte-
ta tak bylo veřejnosti vůbec poprvé 
představeno i Foersterovo básnické 
dílo. Všem jeho tvůrčím oblastem 
se věnuje právě probíhající dopro-
vodná výstava „Bratři Foersterovi – 
umělci tónu, slova i palety“ v Domě 
Gustava Mahlera, která představuje i 
méně známějšího Viktora Foerstera, 
mladšího skladatelova bratra, akade-
mického malíře a průkopníka novo-
dobého českého mozaikářství. 

Úvodem večera vystoupila talen-
tovaná a úspěšná žákyně ZUŠ Jihla-
va Kateřina Zachová, která na klavír 
zahrála, mimo jiné, rozvernou mi-
niaturu Kočka a myš A. Coplanda.  
Stamicovo kvarteto je předním čes-
kým komorním souborem, a jihlav-
ským posluchačům hned úvodem 
připomnělo letošní dvojité jubileum 
svého patrona, Jana Václava Stamice 
(1717 - 1757), rodáka z Havlíčkova 
Brodu a studenta jezuitského gym-
názia v Jihlavě.  V jeho Smyčcovém 
kvartetu B dur hráči skvěle vystihli 
melodičnost a hravost tzv. galantní-

ho stylu. Mezi hudebními čísly stu-
denti jihlavského gymnázia Tomáš 
Ryška a Jakub Vítek recitovali z mi-
lostné lyriky Josefa Bohuslava Foer-
stera. Verše adresované Foersterově 
druhé ženě Olze mnohé posluchače 
překvapily svojí intimní poetikou. 
Přednesu byly přítomny i vnučky 
paní Olgy.  

Z tvorby Josefa Bohuslava Foerste-
ra zazněl Smyčcový kvartet č. 4, op. 
182, který autor napsal v úctyhod-
ných 84 letech. Kvartet je dílem vy-
zrálého skladatele, a prostřednictvím 
zkušených hráčů zněla gotickým sá-
lem autorova mimořádná hudební 
invence, plná mimohudebních inspi-
rací přírodou i láskou. 

Posledním kusem večera byl Mo-
zartův Smyčcový kvartet č. 14 G dur 
„Jarní“, po kterém  následoval přída-
vek – část z Dvořákova „Americké-
ho“ kvartetu F dur.

Třemi hudebními stoletími provedl 
posluchače v úterý 6. června  v sále 
Hotelu Gustav Mahler špičkový 
soubor Moravia Quintet, který zde 
dopoledne zahrál i pro jihlavské stu-
denty. Po úvodním vystoupení nada-
ného houslisty Vojtěcha Munducha 
ze ZUŠ Jihlava nastoupilo se svým 
programem dechové kvinteto, půso-
bící dlouhá léta při Moravské fi lhar-
monii Olomouc. 

Po Haydnově klasicistně svěžím a 
hravém Divertimentu B dur zazněl 
cyklus inspirovaný starými maďar-
skými tanci 17. století, zkomponova-
ný skladatelem Ferencem Farkasem 
v roce 1959 pro dechové obsazení. 

Festivalové večery komorní hudby

STAMICOVO kvarteto je předním českým komorním souborem, a jihlavským 
posluchačům hned úvodem koncertu v gotickém sále připomnělo letošní dvojité 
jubileum svého patrona, Jana Václava Stamice (1717 - 1757), rodáka z Havlíč-
kova Brodu a studenta jezuitského gymnázia v Jihlavě.  Foto: Jan Černo

Zvláště úsměvný byl svižný „Lopatko-
vý tanec“ či fi nální „Skočná“, s dudác-
kou přiznávkou ve fagotu. Virtuozitu 
jednotlivých nástrojů hráči předvedli 
v moderní Studii pro dechové nástro-
je, českého klarinetisty a skladatele 
Aleše Pavlorka (*1971), který rozšířil 
tonální materiál skladby o prvky jazzu  
i kakofonické „městské“ zvuky, což si 
hráči patřičně užívali. 

Nádherným závěrem večera byly Tři 
krátké kusy francouzského skladate-
le, klavírního improvizátora a autora 

fi lmové hudby  1. pol. 20. století Jac-
quesa Iberta. Veselé, francouzsky fri-
volní chromatické běhy prvního kusu 
vystřídal pomalý dialogický duet fl ét-
ny a klarinetu, v posledním kusu se 
opět objevily i  jazzové „plechy“.  Fi-
nále v rytmu sambového hitu Tico, 
tico roztleskalo posluchače k přídav-
ku „Ameriky“ z muzikálu Leonarda 
Bernsteina West Side Story. 

Celý program festivalu: na webu 
www.mahler2000.cz.

 Mgr. Jana Součková

DVOŘÁKOVY DOPISY. V gotické síni se ve čtvrtek 15. června uskutečnil i hu-
debně – literární pořad, připomínající pobyt Antonína Dvořáka v Americe, kde 
v letech 1892 – 94 působil na hudební konzervatoři v New Yorku. Ze skladate-
lových „Amerických“ dopisů poutavě předčítal herec Jan Šťastný, o hudební část 
večera se postarala mezzosopranistka Petra Vondrová, klarinetista Irvin Venyš a 
klavírista Martin Kasík. Foto: archiv MMJ

Koncerty festivalu Mahler 
Jihlava plní radnici

 Vernisáž 11. 7. v 17:00 

 Dům Gustava Mahlera 
Znojemská 4, Jihlava
út-ne 10-12, 13-18
 www.mahler.cz 
facebook.com/mahler.jihlava

12. 7.–27. 8. 2017

 Průřez fotografickou tvorbou MUDr. Františka Kubici 

Návrat
oslavovatele 
krásy

Moravský zemský
archiv v Brně – Státní
okresní archiv Jihlava
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Kašpárci 
celého světa 
na Bráně Matky Boží
 8. 6. 2017 – 10. 9. 2017 

 Jedinečné loutky z Muzea loutkářských kultur v Chrudimi. 

 Můžete si sami zahrát divadlo s opravdovými loutkami! 

Turistické informační centrum  |  Brána Matky Boží, Věžní 1, Jihlava   | otevírací 
doba během výstavy: po–pá 8.30–12.00, 12.30–17.00  |  so–ne 10.00–13.00, 
14.00–18.00  |  základní vstupné 50 Kč  |  snížené vstupné 40 Kč (školáci, stu-
denti, senioři, držitelé průkazky ZTP a ZTP/P) | děti předškolního věku 30 Kč  |  
rodinné vstupné 120 Kč
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Výstavy
Muzeum Vysočiny, 

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

9. 6. – 30. 7. 
BOHUMILA SARNOVÁ-HOR-

KOVÁ „70“
Autorská výstava obrazů.

15. 6. – 30. 7. 
MODELY EMANUELA HODY 

VE SKLENĚNÝCH LAHVÍCH
Prezentace vlastnoručně vyrobe-

ných modelů ze sbírky E. Hody ze 
Strakonic

30. 6. – 3. 9. 
JEDEME NA DOVOLENOU
aneb Za hranice všedních dní. 

nebo jen za humna…
21. 6. – 30. 7. 
Úlety H. Š. – Obrazy Heleny 

Šuranské
Abstraktní obrazy tvořené horkým 

voskem (enkaustika).
Kavárna Muzeum, Masarykovo 

nám. 55.

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 

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

OGV, Komenského 10, 
tel. 567 301 680, 

ředitel 567 301 681
8. 6. – 20. 8. 
VLÁKNA, KLUBKA , TKA NINY
Tématem výstavy je práce s texti-

lem v současném umění. 
OGV I, Komenského 10.

8. 6. – 3. 9. 
POSTKONCEPTUÁLNÍ ANTI-

KONCEPCE
Tři autorky zabývající se především 

kresbou. 
OGV I, Galerie Alternativa, 

Komenského 10.

8. 6. - 27. 8.
IGLOO 5: Řeč zvuku 
Instalace zvukového umělce, socha-

ře a hudebníka Martina Janíčka.
OGV I, zvuková galerie IGLOO, 

Komenského 10

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

21. 6. – 28. 8.

INSPIRA CE RENESANCÍ
Výstava žáků Základní umělecké 

školy Jihlava.

Brána Matky Boží, 
Věžní 1, tel. 565 591 848

8. 6. – 10. 9. 
KA ŠPÁRCI CELÉHO SVĚTA v 

Bráně Matky Boží
Přijďte se podívat na jedinečné 

loutky z Muzea loutkářských kultur 
v Chrudimi. Součástí výstavy bude 
i herna, kde si můžete sami zahrát 
divadlo s opravdovými loutkami. 

Otevírací doba během výstavy:
po–pá 8.30–12.00, 12.30–17.00, 

so–ne 10.00–13.00, 14.00–18.00
Základní vstupné 50 Kč, snížené 

vstupné 40 Kč (školáci, studen-
ti, senioři, držitelé průkazky ZTP a 
ZTP/P), děti předškolního věku 30 
Kč, rodinné vstupné 120 Kč. 

Dům Gustava Mahlera, 
Znojemská 4, tel. 565 591 849

12. 7. – 27. 8. 
NÁVRAT OSLAVOVATELE 

KRÁSY
Průřez fotografi ckou tvorbou MU-

Dr. Františka Kubici.
Vernisáž 11. 7. v 17 hodin. 
Průřez fotografi ckou tvorbou jihlav-

ského lékaře MUDr. Františka Kubi-
ci, představující zásadní snímky od 30. 
do 70. let 20. století, na nichž je poza-
staven čas krajin i měst, ale i lékařské-
ho prostředí. Součástí jsou i dosud 
nevystavené historické snímky Jihlavy. 
Výstavu pořádá statutární město Jih-
lava ve spolupráci se SOkA Jihlava a 
rodinou F. Kubici. Vstupné 25 Kč.

Galerie NONSTROP, Open air 
art gallery, Malá Lazebnická

28. 6. – 31. 8. 
ANTONÍN JIRÁT: LÉČBA 

OPAREM
Jedná se o objekt, který znázorňu-

je neznámého muže. Nevíme o něm 
vůbec nic, je to neznámý cizinec. 
Fotografi e byla zakoupena na bleším 
trhu v zahraničí. Vernisáž 28. 6. v 16 
hodin.

www.antoninjirat.com

Magistrát města Jihlavy, 
Masarykovo nám. 1

16. 6. – 31. 7. 
LANGSAM IST ES BESSER 

GEWORDEN. Pomalu začalo být 
zase dobře.

Výstava vypráví příběhy Němců, 
kteří byli po roce 1945 vyhnáni z 
tehdejšího Československa, a nyní 
se ohlížejí zpět. A vyprávějí o svém 
příchodu do Rakouska, o svých 
osudech v nové, ale neznámé zemi. 
Projekt, který připravil Dolnora-
kouský zemský archiv a Centrum 
pro výzkum migrace, se soustřeďuje 
především na vzpomínky tehdejších 
dětí.  

Výstava je přístupná v běžné oteví-
rací době jihlavské radnice, v prosto-
ru MHD, vstup zdarma.

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

do 30. 7. 
JAN TICHÝ  „O jé“  obrazy
Autor střední generace, obrazy 

inspirované přírodou a vyjadřující 
impresi barev, světla a atmosféry v 
přírodě.

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

červenec
Dřevěné sochy ZVINO VA 

AFRICA
Prodejní výstava originálních dře-

věných soch ze Zimbabwe.
Africká vesnice Matongo – areál.

červenec
AFRIKA  – (skoro) vše, co běhá, 

skáče, plave, potápí se 
Obrazy Daniela Havla, který se 

zaměřuje na portréty afrických zví-
řat různými výtvarnými technikami. 
Africká vesnice Matongo – škola

červenec
SETKÁNÍ V JIHLAVSKÉ ZOO 
Fotografi cká výstava Ondřeje 

Chvátala
Hlavní vstupní areál – výstavní 

místnost.

Bez obav, Výtvarná dílna a prodejní 
galerie Denního a týdenního stacioná-

ře 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.

Březen – prosinec
FOTOGRA FIEMI PRO RA DOST
www.facebook.com/pomahamefo-

tografi emi
 „Fotografi emi osob s mentálním 

postižením sdílíme jejich radost 
ze života a umožňujeme jim i nám 
všem prožít nevšední zážitky. Přidej-
te se … a bavte se!“

Dlouhodobý projekt, s více akcemi 
v jeho průběhu.

Pořádá: Denní a týdenní stacionář 
Jihlava, příspěvková organizace, více 
informací na www.stacionar-jihlava.cz

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

červenec - září
LIBUŠE MÜLLEROVÁ – Můj 

svět v pastelech
Výstava obrazů.

Trifoil, minigalerie, Husova 10
3. 6. – 25. 8. 
OLDŘICH SMUTNÝ - monotypy

Zacheus, Komenského 20 
a Kafárie, Křížová 17

5. 5. – 31. 7. 
VÝSTAVU, CO ROZZÁŘÍ JIH-

LAVU, má HONZA VOLF, TEN, 
CO NEUMÍ HRÁT GOLF           

Pořádá:  Sdružení onkologických 
pacientů. 

Městská knihovna  
Hluboká 1, 

tel. 565 597 859, 850, 851

PRÁZDNINOVÁ KNIHOVNA 
pobočka Horní Kosov:

Více informací a přihlášení osobně 
na adrese S. K. Neumanna 22, na tel. 
č.: 564 404 103

4. 7.  v 10.00
ČTEME V POLŠTÁŘÍCH, ANEB 

PŘIJĎTE SI VYROBIT ZÁLOŽ-
KU

Téma: Knihovnické pohádky, čtení 
knih, výroba záložky do knihy

Pro: děti od 6 let 
Počet míst: 15 
Přihlášení: není nutné.

25. 7. v 16.00
HERNIČKA 
Téma: Z pohádky do pohádky, čte-

ní knihy, veselé hraní.
Pro: děti od 2 do 6 let
Počet míst: 10
Přihlášení: nutné.

Café Etage, 
Masarykovo náměstí 39

1. 7. – 21. 7. 
PRVOREPUBLIKOVÁ KA VÁR-

NA
Stylově oblečená obsluha, dobové 

míchané nápoje s příběhem.
Výstava fotografi í jazzových muzi-

kantů z 30. let.
Každý všední den odpoledne živá 

jazzová a swingová hudba.

11. 7. ve 20.00
KONCERT VÁCLAV POLAN-

SKÝ A SUPERCOOL
Známý pelhřimovský muzikant 

s americkými hosty hrající muziku 
všech žánrů. Vstupné dobrovolné.

LÉTO BEZ KORUNY 
S VRA KBAREM VOL. 3, SME-
TANOVY SADY (PARK U ZIM-
NÍHO STADIONU) 

Více info a aktuální program – Fa-
cebook: streetwork.vrakbar

Změna programu vyhrazena. 
Všechny akce jsou pro širokou veřej-
nost.

7. 7. v 16.30
ZAHÁJENÍ LÉTA S VRA KBA-

REM: Memento Mori
Přijďte se s námi pobavit a odstar-

tovat léto koncertem hiphopové 
kapely Memento Mori. Událost pro-
běhne v parku Smetanovy sady v Jih-
lavě (park u zimáku). Startujeme 
v 16.30 hod. Těšíme se na vás!

10. 7. ve 14.00
Venkovní hra kubb

11. 7. ve 14.00
Graffi  ti jam (sprejování na folie) 
Omezené množství barev k dispo-

zici, vlastní s sebou.

12. 7. ve 14.00
Slackline
Chůze na popruhu, nataženém 

mezi dvěma body.

12. 7. v 16.00
Pomoc uprchlíkům v Srbsku
Beseda. 

13. 7. v 15.00
Lekce Djingu
Workshop.

17. 7. v 15.00
Tanec – twerk
Ukázka.

18. 7. ve 14.00
Open mic
Mikrofon a prostor před diváky 

otevřený pro všechny.

19. 7. ve 14.00
Stolní fotbálek
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19. 7. v 17.00
Mango sheikh
Koncert.

20. 7. ve 14.00
UV workshop
Tvorba UV aktivních dekorativ-

ních předmětů v prostorech NZDM 
Vrakbar Jihlava.

24. 7. ve 14.00
Hudební jam session
Nástroje k zapůjčení na místě.
25. 7. ve 14.00
Herní odpoledne (frisbee, kroket)
26. 7. v 15.00
Prohlídka policejního vozu
Policie ČR (beseda)

27. 7. ve 14.00
Beseda na téma: Právní vědomí 

aneb Znáte svoje práva?

27. 7. v 15.00
Beseda s Káčkem

31. 7. v 15.00
Ruční výroba knih
Workshop.

Zoo Jihlava, Březinovy sady 10, 
tel. 567 573 730

1. 6. – 30. 9.  v 11.00 a 15.00
DRA VCI NAD HLAVAMI
Krása dravých ptáků a sov zblízka – 

letové ukázky probíhají za příznivé-
ho počasí každý den, kromě pondělí, 
pod vedením zkušených sokolníků. 
Vždy v 11 a 15 hodin, v sadu naproti 
Australské farmě.

1. 7. – 31. 8. 
BLÍŽ, NEŽ JSTE ZVYKLÍ – 

KOMENTOVANÁ KRMENÍ V 
ZOO JIHLAVA

Přijďte se v letních měsících podí-
vat na komentovaná krmení vybra-
ných druhů zvířat spojená se zajíma-
vým vyprávěním z jejich života.

Každý den v průběhu letních 
prázdnin v určené časy u vybraných 
druhů zvířat:

10.30 Surikaty
11.00 Ukázky výcviku dravců a sov
11.30 Žirafy
12.00 Lamy
12.30 Babirusy
13.00 Medvědi
13.30 Lemuři
14.00 Tuleni
15.00 Ukázky výcviku dravců a sov
1. 7. v 10.00 – 16.00
Střípky pěti kontinentů – AMERI-

KA 
Přivítání prázdnin ve stylu indi-

ánského léta. Bubnování a indián-
ské tradice u indiánského týpí, hry a 
soutěže pro děti a malování na obli-
čej.

5. 7. – 6. 7. v 10.00 – 16.00
RETRO DNY aneb Co se neveš-

lo na výstavu 
Centrum PodpoVRCH (10 – 16 

hodin)
Výstava k 60. výročí založení zoo 

s názvem SKORO VŠECHNO O 
ZOO

RETROpokoj – přijďte zavzpomí-
nat, jaké to bylo v době, kdy vznika-
la zoo a co zajímavého se stalo v roce 
1957.

5. července - Areál zoo (14 hodin)
Vystoupení dívčí retro kapely 

TOFFEES – originální retro pojetí 
největších hitů 50. – 60. let.

6. července - Areál zoo – v parčíku 
za pokladnou u řeky 

Setkání se želvou – máte svou fot-

ku nebo fotku svých dětí s naší kera-
mickou želvou? Přineste ji s sebou k 
želvě a získáte želví odměnu! 

Ve 14 hodin zde proběhne společ-
né setkání majitelů retro fotografi í a 
vyhlášení výherce hlasování na face-
booku. Více na www.zoojihlava.cz

7. 7. 
Křtiny mláděte zebry, kmotrem 

zpěvák Marek Ztracený
Podrobnější informace na www.

zoojihlava.cz

9. 7. v 10.00 – 16.00
Střípky pěti kontinentů – AFRIKA 
Den ve znamení černého kontinen-

tu vyvrcholí vystoupením hudební a 
taneční umělecké skupiny IYASA 
ze Zimbabwe. Představení s názvem 
AFRICA ALIVE začne ve 14 hodin 
v africké vesnici Matongo, a bude 
plné písní, tanců, rytmů a scén inspi-
rovaných africkou lidovou kulturou.

29. 7. v 10.00 – 16.00
Střípky pěti kontinentů – ASIE
Mezinárodní den tygrů, ukázky 

asijské kultury (módní přehlídka, 
tance, fi lmy) a gastronomie, ve spo-
lupráci s Vietnamským spolkem na 
Jihlavsku.

Kino Dukla
 Jana Masaryka 20, 

tel. 731 989 428

1. a 2. 7. ve 14.45, 2. 7. v 17.30, 
1., 14., 17., 19., 28. a  29. 7. 
v 17.00, 15., 16. a 23. 7. v 15.00

JÁ, PADOUCH 3
Animovaný / USA / dabing 2D / 

2D 130,- (děti 110,-); od 23. 7. 120,- 
(děti 100,-)

Největší světový padouch Gru a 
jeho žlutí mimoní pomocníčci se 
vracejí v novém dobrodružství. A 
budou čelit neméně rafi nované-
mu zločinci jménem Baltazar Bratt . 
Naštěstí má Gru i další pomocnice 
– agentku Lucy Wilde a adoptova-
ný trojlístek uličnic: Margo, Edith a 
Agnes.

Režie: P. Coffi  n a K. Balda

1., 15. a 30. 7. v 15.30
PŘÍŠERKY POD HLADINOU
Animovaný, komedie / Španělsko 

/ 92min / dabing / 110,- (od 15. 7. 
90,-)

V jedné podmořské kolonii žije 
chobotnička Deep, neurotická kreve-
ta Alice a nemotorný mořský ďas Evo. 
Tři kamarádi, to znamená pochopitel-
ně třikrát více průšvihů, a ten posled-
ní, ten je opravdu kolosální. Jejich 
idylickému údolí najednou hrozí úpl-
ná zkáza, naprosto nepravděpodobná 
sestava proto musí rychle povýšit na 
hrdiny a najít záchranu…

Režie: J. S. Gurpide

1. a 19. 7. v 17.30
EXTRÉMNÍ RYCHLOST
Akční, thriller / Francie / 94min / 

titulky / 110,- (19. 7. 100,-)/ 12+
Zloději Andrew a Garrett  Fosterovi 

se specializují výhradně na nejdražší 
luxusní auta. Byli najati na krádež 
nádherného Bugatt i z roku 1937 
v hodnotě několika miliónů eur, a 
tak za touto zakázkou směřují na jih 
Francie. Ale Jacomo Morier, místní 
zločinecký boss a majitel Bugatt i, je 
chytí, a nebere to vůbec na lehkou 
váhu. Výměnou za své životy budou 
muset oba bratři ukrást auto Mori-

erovu úhlavnímu nepříteli Maxi 
Klempovi – a to ne jen tak nějaké 
auto, Morier chce, aby Klempovi 
ukradli jeho nejcennější auto, Ferrari 
250 GTO z roku 1962.

Režie: A. Negret/ Hrají: Simon 
Abkarian, Ana de Armas, Scott  
Eastwood, Gaia Weiss, Clemens 
Schick

1. 7. v 19.30, 2. a 18. 7. v 17.00
TRA NSFORMERS: POSLEDNÍ 

RYTÍŘ
Akční, sci-fi  / USA / titulky, 

dabing; 2D / 2D 130,-; od 18. 7. 
120,- (děti 100,-) / 12+

Další epická bitva se blíží!
Režie: M. Bay/ Hrají: Anthony 

Hopkins, Mark Wahlberg, Laura 
Haddock, John Goodman, Isabela 
Moner

1. 7. ve 20.00, 20. a 28. 7. v 17.30
HOLKY NA TAHU
Komedie / USA / titulky / 120,- 

(od 20. 7. 100,-) / 15+
V odvážné, mládeži nepřístupné 

komedii uspořádá pětice nejlepších 
kamarádek z vysoké školy víkendo-
vé setkání po deseti letech, v podo-
bě divoké dámské jízdy v Miami. 
Jejich nespoutané řádění ale nabere 
překvapivě zlověstný směr poté, co 
se jim nešťastnou náhodou podaří 
zabít striptéra. Zatímco se v nasta-
lém zmatku pokoušejí přijít na to, co 
si počnou, zažívají další a další bizar-
ní příhody, které je v průběhu celé 
noci sblíží více, než kdy předtím, a 
pomohou jim zvládnout situace, ve 
kterých na podpoře přátel a kamará-
dů záleží nejvíce.

Režie: L. Aniello/ Hrají: Scarlett  
Johansson, Kate McKinnon, Jillian 
Bell, Ilana Glazer, Zoë Kravitz, Paul 
W. Downs

2. 7. V 15.00, 16. 7. V 15.30
AUTA 3
Animovaný / USA / dabing / 130,- 

(děti 110,-); 16. 7. 120,- (děti 100,-)
Legendární závoďák Blesk 

McQueen (v českém znění Richard 
Krajčo) z ničeho nic zjistí, že ho 
nová generace závodních aut posla-
la mimo závodní dráhu, kterou nade 
vše miluje. Zpátky do hry mu může 
pomoci jen mladá talentovaná tre-
nérka, která by sama chtěla prorazit, 
a vzpomínky na báječného Doktora 
Hudsona Horneta. Slavný závoďák 
s číslem 95 musí ve fi nále závodu o 
Zlatý píst všem dokázat, že nepatří 
do starého železa.

Režie: Brian Fee

18. 7. ve 20.00, 2. a 25. 7. v 19.30, 
16. 23. 7. v 17.30

PIRÁTI Z KA RIBIKU: SALAZA-
ROVA POMSTA

Akční, dobrodružný, fantasy / USA 
/ 129min / titulky, dabing / 100,-

V pokračování dobrodružství se 
kapitán Jack Sparrow, ke kterému se 
štěstěna opět obrátila zády, ocitá tvá-
ří v tvář bandě smrtících pirátských 
duchů, vedených strašlivým kapitá-
nem Salazarem, kterým se podaři-
lo uniknout z Ďáblova trojúhelníku 
a jejichž touhou je připravit o život 
každého piráta – a zejména Jacka. 
Jeho jedinou nadějí na přežití je báj-
ný Poseidonův trojzubec, ale pokud 
má mít šanci, musí přesvědčit ke 
spolupráci Carinu Smyth, geniální 
a krásnou astronomku, a Henryho, 
tvrdohlavého mladého námořníka a 
člena královského námořnictva. 

Režie: J. Rønning, E. Sandberg/ 
Hrají: Johnny Depp, Javier Bardem, 
Kaya Scodelario, Geoff rey Rush

2. 7. ve 20.00, 15., 18. a 21. 7. 
v 17.30, 30. 7. v 19.30

VŠECHNO ÚPLNĚ VŠECHNO
Romantický / USA / 96min / 

PREMIÉRA  / titulky / 110,- (od 15. 
7. 100,-) / 12+

Madeline je sedmnáct a hodně čte. 
Nic jiného totiž dělat nemůže. Její 
imunita nedokáže bojovat s venkov-
ním světem, a proto je stále zavře-
ná doma, ve svém sterilním poko-
ji. Společnost jí dělájí jen matka a 
ošetřovatelka. Všechno se ale změ-
ní v okamžiku, kdy se do sousední-
ho domu nastěhuje nová rodina, a 
s ní i kluk Olly. Jelikož se nemůže se 
záhadným sousedem setkat, začnou 
si psát emaily. Madeline si tak během 
krátkého času uvědomí, že její život 
není skutečný, a proto sebere odva-
hu všechno risknout…

Režie: S. Meghie / Hrají: Amand-
la Stenberg, Nick Robinson, Anika 
Noni Rose, Ana de la Reguera

14. 22. 7. v 17.30, 25. 7. ve 20.00, 
1. 8. v 19.30

OKLAMANÝ
Drama / USA / 94min / titulky / 

110,- / 12+
Za zdmi izolované dívčí školy zuří 

americká občanská válka, ale zde 
konfl ikt neberou na vědomí. Dokud 
nezaklepe na jejich dveře. Těžce zra-
něného nepřátelského důstojníka 
Johna se ujmou, aby ho, hned jak 
se postaví na nohy, vydaly „svým“ 
vojákům jako zajatce. Jenže John si 
omotá kolem prstu nejen mladičké 
studentky, ale i jejich staropanen-
skou učitelku, a především ředitelku. 
Ve všech se, díky němu, probouze-
jí emoce, které ještě nebo už dlou-
ho nezažily. Jsou o to ničivější, pro-
tože John si neuvědomuje, že se ocitl 
uprostřed bitvy, která je strašlivější, 
než všechny boje probíhající války.

Režie: S. Coppola/ Hrají: Colin 
Farrell, Nicole Kidman, Kirsten 
Dunst, Elle Fanning

14., 15., 16., 19., 22. a 27. 7. 
v 19.30, 30. 7. ve 20.00

VÁLKA  O PLANETU OPIC
Akční sci-fi  / USA / 143min / 

titulky 2D, 3D / 130,-  (16. 7. 3D 
150,-) / 12+

Film začíná dva roky po událostech 
předchozího snímku. Z inteligentní-
ho šimpanze Caesara se stal nezpo-
chybnitelný vůdce rozrůstajícího se 
společenství opic, a když se s ním 
nyní setkáváme, je mu vnucena 
nová role válečného generála. Situ-
ace opičího klanu, vedeného Caesa-
rem, je katastrofální. Jejich skupina 
ustoupila do lesů, kde se často utká-
vají v bitvách s lidskou armádou, 
vedenou nelítostným plukovníkem 
McCulloughem. Střet určí, kdo se 
stane vůdčím druhem, jenž bude 
určovat další osud poražených.

Režie: M. Reeves/ Hrají: Andy 
Serkis, Woody Harrelson, Steve 
Zahn, Toby Kebbell

14., 15., 21. a 26. 7. ve 20.00, 31. 
7. v 19.30

V UTAJENÍ
Akční thriller / V. Británie / 98min 

/ titulky / 110,- / 15+
Špičková agentka americké CIA 

Alice Racine je po nevydařené akci 
přeřazena do londýnské kancelá-
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ře. Po dlouhém čase ji kontaktují 
bývalí nadřízení, protože se dozvě-
děli o zvýšené aktivitě v prostře-
dí radikálních militantních skupin. 
Alici se podaří lokalizovat hlavního 
podezřelého, ale během jeho výsle-
chu přijde na to, že ji někdo podve-
dl, a ven unikly přísně tajné infor-
mace. Najednou se ona sama ocitá 
v ohrožení, a musí udělat vše pro to, 
aby zabránila připravovanému útoku 
na Londýn. Závod s časem začíná...

Režie: M. Apted / Hrají: Noomi 
Rapace, Orlando Bloom, John Mal-
kovich, Micheal Douglas

15., 16. 23. 7. v 17.00, 24. 7. 
v 19.30

SPIDER-MAN: HOMECOMING
Akční, dobrodružný / USA / 

dabing, titulky / 130,- (děti 110,-); 
24. 7. 120,- (děti 100,-)

Peter, nadšený ze svých zážitků 
s Avengers, se vrací domů, kde ži-
je se svou tetou May pod bedlivým 
dohledem svého nového učitele 
Tonyho Starka. Peter se snaží vrátit 
ke svému běžnému životu – což mu 
komplikuje touha dokázat, že by Spi-
der-Man mohl konat mnohem větší 
skutky, než kterých se zatím odvážil 
– ale když se objevuje nový padouch 
Vulture, ocitá se v ohrožení vše, co je 
pro Petera skutečně důležité.

Režie: J. Watt s/ Hrají: Tom Hol-
land, Michael Keaton, Donald Glo-
ver, Marisa Tomei, Robert Downey 
Jr.

16. a 23. 7. ve 20.00
SMRTIHLAV
Historický, akční, drama / Francie 

/ 119min / titulky / 110,- / 12+
Film vznikl na základě oceňova-

né knihy HHhH Laurenta Bine-
ta, jejíž pojmenování znamená 
Himmlers Hirn heisst Heydrich, 
neboli Himmlerův mozek se jme-
nuje Heydrich. Snímek Smrtihlav 
se od většiny předešlých fi lmových 
zpracování liší. Z výrazné části se 
totiž zaměřuje také na samotného 
Heydricha. Ten zde není pouhým 
předmětem atentátu, ale důležitou 
aktivní postavou. Vedle příběhu čes-
koslovenských parašutistů sleduje 
fi lm i jeho život, vzestup a kariéru, 
kterou ukončil jako jeden z největ-
ších prominentů Třetí říše.

Režie: C. Jimenez/ Hrají: Jason 
Clarke, Rosamund Pike, Mia 
Wasikowska, Jack Reynor, Jack 
O´Connell

17. a 26. 7. v 19.30
VETŘELEC: COVENANT
Sci-fi  thriller / USA / 122min / 

titulky / 100,-
Ridley Scott  se vrací do vesmíru, 

který stvořil v kultovní sérii Vetřelec. 
Vetřelec: Covenant je novou kapito-
lou, ve které posádka vesmírné lodi 
Covenant směřuje na vzdálenou pla-
netu na druhé straně galaxie, která se 
zdá být neobjeveným rájem. Ve sku-
tečnosti ale skrývá nebezpečí, které 
si nikdo z členů posádky nedokázal 
představit.

Režie: R. Scott  / Hrají: Michael 
Fassbender, Katherine Waterston, 
Billy Crudup, Danny McBride

17. 7. v 17.30
SIBIŘSKÝ DENÍK
Drama, životopisný / Lotyšsko, 

Finsko / 120min / titulky / 100,-
Celovečerní fi lm oceněný na fi l-

movém festivalu v Tallinnu je inspi-

rován životním osudem Melánie 
Vanagsové, která jakoby přežila jen 
proto, aby svůj příběh mohla vyprá-
vět. Příběh šestnácti let strávených 
v sibiřském vyhnanství. V příšerných 
podmínkách, jako otrok, se Melá-
nia udržovala naživu jen pro svého 
syna a pro naději, kterou vkládala do 
dopisů manželovi. Do dopisů, kte-
ré nebyly nikdy odeslány, a které ani 
neměly adresáta…

Režie: V. Kairišs/ Hrají: Sabine 
Timoteo, Edvíns Mekšs, Baiba Broka

Finské léto s Akim Kaurismäkim

17. 7. ve 20.00
ZLOČIN A TREST
Krimi, drama / Finsko / 91min / 

titulky / 80,-
Kaurismäkiho první celovečerní 

hraný fi lm se volně drží Dostojev-
ského stejnojmenné literární předlo-
hy, přičemž děj fi lmu je přenesen do 
současných Helsinek. Řezník Antt i 
Rahikainen spáchá na první pohled 
nepochopitelnou vraždu, avšak záhy 
se ukáže, že ke svému činu měl jistý 
důvod. Přesto ho začnou trápit výčit-
ky svědomí, které postupně překra-
čují únosnou mez.

Režie: A. Kaurismäki/ Hrají: Mar-
kku Toikka, Aino Seppo, Esko Nik-
kari

24. 7. ve 20.00
SMLOUVA S VRA HEM
Drama, komedie / Finsko, Velká 

Británie / 79min / titulky / 80,-
Jeden z nejsvébytnějších fi lmařů 

A. Kaurismäki proslul jako tvůrce 
minimalistických příběhů, v nichž 
se absurdní tragikomedie prolíná 
se zasmušilými a sociálně laděnými 
(melo)dramaty. Lakonickou hříč-
ku Smlouva s vrahem, kterou režisér 
natočil v Londýně v angličtině, lze 
vnímat jako jistý protipól k jeho zna-
menitému, chvílemi ale až mrazivě 
bezútěšnému dramatu Děvče ze sir-
kárny, vzniklému v témže roce. Je-
jí humor těží především z využívání 
klišé klasických gangsterských fi lmů 
a osudových romancí. 

Režie: A. Kaurismäki/ Hrají: Jean-
Pierre Léaud, Margi Clarke, Kenne-
th Colley, Serge Reggiani

31. 7. ve 20.00
DĚVČE ZE SIRKÁRNY
Drama, komedie / Finsko, Švédsko 

/ 68min / titulky / 80,-
V osmdesátých letech se ve Finsku 

řešilo, že problémem fi lmu je nedo-
statek dobrých námětů. Kaurismäki-
ho tehdy napadlo, že podkladem pro 
dobrý námět se může stát například 
obyčejná sirka: Kde se vyrábějí sir-
ky? – Nejspíš v nějaké továrně. – A 
kdo je tam vyrábí? – Snad nějaké 
děvče. – A kam jde děvče po práci? – 
Možná domů. – Co na něj doma 
čeká? – Možná úchylný otec. Rozvi-
nutím tohoto elementárního dějo-
vého řetězce vzniká na konci drama 
téměř antických rozměrů. Snímek 
obsahuje, i na Kaurismäkiho tvorbu, 
mimořádně málo replik, první zazní 
až po devíti minutách fi lmu: ‚Jedno 
malé pivo.

Režie: A. Kaurismäki/ Hrají: Kati 
Outinen, Elina Salo, Esko Nikkari, 
Vesa Vierikko

Vary ve vašem kině

18. 7. v 19.30
PĚKNĚ BLBĚ
Romantická komedie / USA / 

119min / titulky / 80,- / 12+
Kumail je stand-up komik, pří-

ležitostný řidič Uberu a největší 
fanoušek Akt X. Emily studuje psy-
chologii, a rozhodně se teď nech-
ce vázat. Alespoň do chvíle, než 
vyrazí na večer stand-up komiků. 
Duchapřítomný Kumail okamžitě 
Emily padne do oka, brzy je jasné, 
že nepůjde jen o záležitost na jed-
nu noc. Nadějně se rozvíjející vztah 
ale naruší záhadná nemoc, která 
Emily uvrhne do umělého spán-
ku. V nemocnici se potkává Kumail 
s jejími svéráznými rodiči, kteří se 
s Kumailem postupně sbližují, což 
generuje řadu zábavných situací. 
Chytrá romantická komedie vypráví 
skutečný příběh populárního ame-
rického komika, který ve fi lmu hraje 
sám sebe.

Režie: M. Showalter / Hrají: 
Kumail Nanjiani, Zoe Kazan, Holly 
Hunter, Ray Romano

19. 7. ve 20.00
DVOJITÝ MILENEC
Drama / Francie / 107min / titul-

ky / 80,- / 18+
Chloé, mladá křehká žena se sklo-

ny k depresím, dochází na psychote-
rapii a bezhlavě se zamiluje do svého 
psychologa Paula. Poté, co se milen-
ci sestěhují, začne Chloé zjišťovat, že 
v Paulově minulosti něco nehraje, 
až objeví existenci jeho jednovaječ-
ného dvojčete. Proč Paul přede vše-
mi skrývá, že má bratra? Jaké dáv-
né tajemství je spojuje a rozděluje? 
A jde skutečně o dvojče, nebo jen 
o promyšlenou lež, kterou se Paul 
snaží zakrýt druhý život svého tem-
nějšího já? Erotikou prosycený thril-
ler z tvůrčí dílny zkušeného režiséra 
F. Ozona.

Režie: F. Ozon / Hrají: Marine 
Vacth, Jérémie Renier, Jacqueline 
Bisset

20. 7. ve 20.00
AXOLOTL OVERKILL
Drama / Německo / 94min / titul-

ky / 80,- / 15+
Šestnáctiletá Mift i žije v Berlíně, 

kde vymetá večírky, experimentuje 
s drogami a sexem, a kašle na ško-
lu. Dospělí, které potkává, jí přijdou 
zoufalí. Ti si o ní na oplátku rádi 
myslí, že je moc drzá, často zbyteč-
ně smutná, a bezhlavě zamilovaná. 
Dospělí zoufalci se totiž nechtějí 
zabývat podstatou věci. Mift i ví, že je 
na všechno na celém světě sama. Ať 
už tahle fráze znamená cokoliv. Je na 
tom stejně, jako vodní dráček axolo-
tl, který přežije všechno, a s kaž-
dou zkušeností se stává někým no-
vým. Film natočila „zlobivá holka“ 
německé kultury Helene Hegemann 
v pouhých čtyřiadvaceti letech, pod-
le vlastního knižního bestselleru.

Režie: H. Hegemann / Hrají: Jasna 
Fritzi Bauer, Arly Jover, Laura Ton-
ke, Mavie Hörbiger

20. 21. 27. 7. v 17.00, 23. 7. 
v 19.30, 29. 7. v 17.30

DUNKERK 
Válečné drama / Nizozemsko, V. 

Británie / PREMIÉRA  / titulky / 
110,-

Očekávané válečné drama vizio-
náře Christophera Nolana vychá-
zí z událostí evakuace obklíčených 
francouzských, britských a belgic-
kých vojáků z pláží severofrancouz-
ského Dunkerku na jaře 1940. 

Režie: Ch. Nolan/ Hrají: Tom 

Hardy, Cillian Murphy, Mark Rylan-
ce, Kenneth Branagh

20., 21., 28., 29. 7. a 2. 8. v 19.30, 
22. 30. 7. v 17.0

VALERIAN A MĚSTO TISÍCE 
PLANET

Akční sci-fi  / Francie / 137min / 
PREMIÉRA  / titulky, dabing; 2D 
130,-, 3D 150,- / 12+

28. století, dosud známý vesmír. 
Valerian a Laureline jsou zvláštní 
vládní agenti, kteří mají na starost 
udržovat pořádek v lidských vesmír-
ných teritoriích. Ve své práci patří 
k absolutní špičce. Dobrodružství 
plné fantazie a akční podívané nás 
zavede do toho nejpodivuhodnější-
ho vesmíru, který byl dosud stvořen. 
Příběh je založený na průkopnickém 
komiksu, který inspiroval celé gene-
race umělců, spisovatelů a tvůrců.

Režie: L. Besson/ Hrají: Dane 
DeHann, Rihanna, Ethan Hawke, 
Clive Owen, John Goodman, Cara 
Delevingne

22. 7. ve 14.30, 23. a 29. 7. 
v 15.30

LETÍME!
Animovaný / Lucembursko / 

84min / dabing / 110,-
Velkolepé ptačí dobrodružství o 

vrabci, který žije jako čáp, a se svými 
svéráznými kamarády, sovou Olgou 
a papouškem Kikim, se vydává na let 
do Afriky. Letíme! je zábavný a chví-
lemi dojemný dobrodružný animák 
pro ornitology, i pro celou rodinu. 

Režie: T. Genkel

27. a 30. 7. v 17.30, 28., 29. 7. a 
1. 8. ve 20.00

SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME
Komedie / Francie, Belgie / 92min 

/ PREMIÉRA  / titulky / 110,- / 
12+

Jean-Etienne je francouzský spi-
sovatel, který žije po boku boha-
té manželky a je dokonale odtržen 
od reality. Což se mu stane osud-
ným, když v debatě propaguje svůj 
román Srdečně vás vítáme, kde řeší 
téma pomoci lidem v nouzi, lidem 
bez domova. V přímém přenosu 
vzdoruje silné kritice oponenta, kte-
rý jej napadá, že sice hezky píše, ale 
v životě se tím není schopen řídit. A 
tak Jean-Etienne, aby osobním pří-
kladem dokázal vstřícnost, veřejně 
vyzve jakoukoliv romskou rodinu 
k soužití u nich doma. Jean-Etienne 
rovnou na kameru nadiktuje i svou 
adresu. Pak se nemůže divit, že u něj 
večer zadrnčí zvonek a za vraty sto-
jí usměvavý Babik se svou početnou 
rodinou.

Režie: P. de Chauveron / Hrají: 
Christian Clavier, Ary Abitt an, Elsa 
Zylberstein, Cyril Lecomte

27. 7. a 2. 8. ve 20.00
DRUHÁ STRA NA NADĚJE
Drama, komedie / Finsko / 98min 

/ PREMIÉRA  / titulky / 80,- / 12+
Stárnoucí podomní obchod-

ník s košilemi Wikström udělá vel-
ké rozhodnutí: opustí svoji ženu 
alkoholičku i uvadající živnost. Po 
epizodní kariéře pokerového hráče 
zakoupí nevýdělečnou restauraci na 
zapomenutém helsinském dvorku. 
Brzy se ukáže, že nepřístupná slupka 
málomluvného hrdiny skrývá veliké 
srdce – to když nabídne práci mlad-
šímu muži, který je ve zdánlivě bez-
východné situaci. Jak bývá u fi lmů 
A. Kaurismäkiho zvykem, lidskost a 
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smysl pro humor probleskují ponu-
rostí a dodávají hořkosladké kome-
dii příchuť optimismu. 

Režie: A. Kaurismäki/ Hrají: Ville 
Virtanen, Tommi Korpela, Kati 
Outinen, Sakari Kuosmanen

29. a 30. 7. v 15.00
MAXINOŽKA 
Animovaný / Francie, Belgie / 

91min / dabing / 110,-
Náctiletý outsider Adam se vydává 

na dobrodružnou cestu, aby odha-
lil záhadu svého dávno ztracené-
ho tatínka, jen aby zjistil, že to není 
nikdo jiný, než legendární Lesní 
muž! Ten se skrývá hluboko v lese, 
aby zde na mnoho dalších let chránil 
sebe a svou společnost HairCo. Obří 
korporace zkoumá vědecké experi-
menty se speciálním DNA. Otec a 
syn začínají dohánět ztracený čas. Po 
chlapcově počáteční nedůvěře Adam 
brzy zjistí, že i on má velké nadání, 
o kterém se mu dříve ani nesnilo, a 
dobrodružství tak teprve začíná.

Režie: B. Stassen

22. 7. ve 20.00
ANDRÉ RIEU – KONCERT 

Z MAASTRICHTU 2017 
Koncert / satelitní přenos / 

180min / 200,-
André Rieu slaví 30 let se svým 

Johann Strauss Orchestra, a vy 
můžete být u toho. Do kin míří sate-
litní přenos koncertu k tomuto úžas-
nému jubileu. Hudebník proslul po 
celém světě jako král walzu, a je bez-
pochyby jedním z nejpopulárnějších 
umělců vůbec. Jeho výroční kon-
cert, a zároveň vrchol letošní hudeb-
ní sezóny, si budou moci užít diváci 
po celém světě právě díky přenosu 
do kin.

Koncerty
4. 7. ve 20.00
BIGBÍT NA ŠALŠAKU VOL.1 
REDNOSE – bigbít H. Brod
Aggressive Tyrants – grind – Svět-

lá n/Sáz.
Mors ultima – punk třebíč
Vlez: zadax. Info: www.cecek.com
Hospoda Šalšak – Letňák Jihlava

4. – 5. 7. 
FEST NA ROZJEZD
Doprovodný program k Vysočina 

Festu, www.vysocinafest.cz
Program:
úterý 4. 7. 2017
16.45 – 17.45     Soutěžní kapela – 

5. místo
18.15 – 19.15    El’brkas
19.45 – 20.30 Verona
21.00 – 21.50 Atmo Music

středa 5. 7. 2017
17.30 – 18.30     Soutěžní kapela – 

4. místo
19.00 – 20.00    Procz
20.30 – 21.30     Petr Bende Band
Masarykovo náměstí.

6. 7. v 16.00
PARDUBICKÁ 6     
Promenádní koncert dechové hud-

by z Pardubic. Masarykovo náměs-
tí od 16 hodin. Pořadatel: statutární 
město Jihlava.

6. – 8. 7. 
VYSOČINA FEST 2017
Multižánrový kulturní festival  

pořádá reklamní agentura YASHI-
CA.

Program:
STAGE I 
čtvrtek 6. 7. 2017 
15.00 otevření areálu
15.30 – 16.00 Soutěž 3. místo
17.00 – 18.15 Tatabojs
19.15 – 20.30 Anna K.
21.30 – 22.45 David Koller
23.45 – 01.00 Mandrage
pátek 7. 7. 2017 
15.00 otevření areálu
15.30 – 16.00 Soutěž 2. místo
17.00 – 18.15 Ewa Farna
19.15 – 20.30 Tublatanka
21.30 – 22.45 Pavol Habera & 

TEAM
23.45 – 01.00 No name
sobota 8. 7. 2017 
13.30 otevření areálu
14.00 – 14.30 Soutěž 1. místo
15.15 – 16.30 Jakub Smolík
17.15 – 18.30 Slza
19.30 – 20.45 Xindl X
21.45 – 23.00 Wanastowi vjecy
23.45 – 01.00 DMIB (Děda 

Mládek Ilegal Band)

STAGE II 
čtvrtek 6. 7. 2017 
15.00 otevření areálu
15.45 – 17.00 Arakain
18.00 – 19.15 Mňága a Žďorp
20.15 – 21.30 Marpo & Troub-

legang
22.30 – 23.45 Iné Kafe
pátek 7. 7. 2017 
15.00 
15.45 – 17.00 Limetal
18.00 – 19.15 DESmod
20.15 – 21.30 Marek Ztracený 

+ Marta Jandová
22.30 – 23.45 Monkey Business
sobota 8. 7. 2017 
13.30 
14.30 – 15.30 Ivan Mládek & 

Banjo Band
16.00 – 17.15 Portless
18.15 – 19.30 Jelen
20.30 – 21.45 Pražský Výběr 
22.45 – 24.00 Rybičky 48

STAGE III 
čtvrtek 6. 7. 2017
15.00 otevření areálu
15.45 – 17.00 Lola
18.00 – 19.15 Pavel Callta
20.15 – 21.30 O5 RA DECEK 
22.30 – 23.45 KA LI + Peter Pan 

pátek 7. 7. 2017 
15.00 
15.45 – 17.00 Street 69
18.00 – 19.15 Like it
20.15 – 21.30 Igor Kmeťo
22.30 – 23.45 Ty nikdy label
24.00 – 03.00 DJ Flux + DJ 

Aka 
sobota 8. 7. 2017
14.30 – 15.30 Moderátor Řez-

níček – dětský den 
16.00 – 17.15 Sebastian 
18.15 – 19.15 Voxel
20.30 – 21.45 Pio Squad
22.45 – 24.00 Majk Spirit
24.00 – 03.00 DJ Roxtar

STAGE IV
čtvrtek 6. 7. 2017
17.00 – 17.30 Exit
19.15 – 19.45 Filtr
21.30 – 22.00 Autobus
23.45 – 00.15    Jet Stream
pátek 7. 7. 2017 
17.00 – 17.30 Morava
19.15 – 19.45 Straight
21.30 – 22.00 Pop Porn
23.45 – 00.15  Scar Industry
sobota 8. 7. 2017 
15.15 – 15.45     Karel na náku-

pech
17.15 – 17.45 Hak Mak
19.30 – 20.00 Vigo
21.45 – 22.15 Nádech
23.45 – 00.15 D.O.P.
Amfi teátr letního kina Jihlava, 

www.vysocinafest.cz

13. 7. v 16.00
BOBRŮVANKA 
Promenádní koncert dechové hud-

by z Bobrůvky. Masarykovo náměs-
tí od 16 hodin. Pořadatel: statutární 
město Jihlava.

13. 7.v 18.00
Ježkovo hudební léto v Pivovarské: 
ZERO NUMBER ONE / MORA -

VA
Pivovarská restaurace, Vrchlického 2

20. 7. v 16.00
LIBKOVANKA 
Promenádní koncert dechové hud-

by z Libkovy Vody. Masarykovo 
náměstí od 16 hodin. Pořadatel: sta-
tutární město Jihlava.

20. 7. v 18.00
Ježkovo hudební léto v Pivovar-

ské: LADY KA TE / AUTOBUS
Pivovarská restaurace, Vrchlického 2

21. 7. 13.00
ČEŘÍNEK FEST
Hudební program nabízí soubo-

ry Tři sestry, Mig 21, Marek Ztrace-
ný, Vypsaná Fixa, UDG, Ivo Jahelku, 
Doga a další. 

Pro děti a jejich rodiče jsme v letoš-
ním roce opět připravili Divadla jak 
hraná, tak i loutková, kapelu Pískomil 
se vrací a spousty tvůrčích dílen, jako 
jsou např: kamenická, lakýrnická, 
truhlářská, sítotisková, zahradnická, 
dále pak tato část nabídne několik her 
a soutěží, bazén, bagr a další vyžití.

Vstupné na Ticketstream.cz a 
v lokálních předprodejích. Děti do 
10let zdarma.

Info o autobusech a předprodejích 
naleznete na htt p://cerinekfest.cz  a 

facebook/festivalčeřínek. Hutě-
Cejle u Jihlavy, od 13 hodin.

23. 7. v 18.00
KONCERT LUCIE VÍTKOVÉ
Premiérové provedení nové parti-

tury skladatelky Lucie Vítkové z její-
ho cyklu sonifi kací střihů na šaty 
Clothes Book Pieces. 

OGV I, Komenského 10, www.ogv.cz

27. 7. v 18.00
Ježkovo hudební léto v Pivovar-

ské: PRO.STORY / STRA IGHT
Pivovarská restaurace, Vrchlického 2

27. 7.v 16.00
VENKOVSKÁ KA PELA
Promenádní koncert dechové hud-

by ze Žďáru nad Sázavou. Masaryko-
vo náměstí od 16 hodin. Pořadatel: 
statutární město Jihlava.

28. 7. – 29. 7.  v 8.00
SUN DANCE PARK 2017
2. ročník mladého festivalu, který 

se jen tak nevidí, ale slyšet je po celé 
Vysočině! Převážně taneční festival, 
se sluncem v duši a v srdci Jihlavy!

Tento rok je zaměřen na benefi ci 
pro podporu vzdělání dětí z bangla-
déšského slumu „Čalantika“ 

Více info a vstupenky a účinkující 
na: www.sundancepark.cz

Amfi teátr letního kina.

Přednášky, besedy...
3. 7. v 19.00
VEŘEJNÁ PŘEDNÁŠKA  O 

UZDRA VENÍ PŘIROZENOU 
CESTOU, PODLE UČENÍ BRU-
NA GRÖNINGA 

Na přednášku je třeba se nahlásit 
na tel. 607 909 462.        

Vstup volný – dobrovolné dary 
vítány. Dům kultury, Tolstého 2, 
vchod FÚ.

29. 7. v 15.00
ZAMOTANÉ OBRÁZKY
Výtvarná dílna pro děti od 3 let. 

Přihlášení: Pavlína Pitrová – 604 
875 412, pavlinarez@seznam.cz

OGV I, Komenského 10.

Ostatní akce
28. 6. – 2. 7.  
JIHLAVSKÁ POUŤ
Pořadatel: F. Hubený. Masarykovo 

náměstí. 

Červenec – září
LETNÍ KINO NA NÁMĚSTÍ
Termíny: každou středu: 5. 7., 12. 

7., 19. 7., 26. 7., 2. 8., 9. 8., 16. 8., 23. 
8., 30. 8., 6. 9., 13. 9. 2017.

5. 7. KOLONIE
12. 7. MUŽ JMÉNEM OVE 
19. 7. STRNADOVI
26. 7. DENÍK STROJVŮDCE 
Série promítacích večerů pod 

širým nebem. Průřez světovou kine-
matografi í, novinky, i staré dobré 
klasiky. Vstup: zdarma 

Pořadatel: Nicolas Kourek, www.
radnicni-jihlava.cz 

Masarykovo náměstí horní (zahrád-
ka kavárny Muzeum), cca 21 hodin 
(vždy po setmění).

2. 7. v 18.00
Ježkovy pohádkové neděle – 

DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTRO-
ZRA KÝ

Divadlo 100 opic – Praha 
Parkán u Brány Matky Boží, od 18 

hodin. Pořadatel: statutární město 
Jihlava.

9. 7. v 18.00
Ježkovy pohádkové neděle – 

PYŠNÁ PRINCEZNA
Divadlo studna – Hosín 
Parkán u Brány Matky Boží, od 18 

hodin. Pořadatel: statutární město 
Jihlava.

12. 7. v 19.00
Jihlavské divadelní léto – JMÉ-

NO
Hraje SemTamFór
S příbuznými, partnery a přáte-

li je to jako s knihami: mít je doma, 
ještě neznamená mít je přečtené. 
Komedie o tom, jak se jedno banál-
ní rodinné setkání ohledně jména 
očekávaného potomka pomalu mění 
v rodinné drama. Může křestní jmé-
no ovlivnit charakter a pověst jeho 
nositele?

Pořadatel akce: Parolaart, s.r.o., 
www.Parolaart.cz

Partneři akce: Jihlavské listy, statu-
tární město Jihlava. Vstupné: zdarma 
Parkán u Brány Matky Boží.

15. 7. v 8.00 – 12.00
CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ SBĚ-

RA TELŮ
Pořádá Klub fi latelistů „Vysočina“ 

v Jihlavě, www.kf06-40.ji.cz



Filatelie, numismatika, odznaky, 
pohlednice, fi gurky z čokoládových 
vajíček, telefonní karty, starožitnosti, 
pivovarské suvenýry a jiné.

Objednávky stolů: Antonín Klein, 
tel.: 728 964 790, e-mail: vklein@
nbox.cz

Dům kultury, Tolstého 2.

16. 7. v 18.00
Ježkovy pohádkové neděle – 

KREJČOVSKÁ POHÁDKA 
Divadýlko MRA K – Havlíčkův 

Brod 
Parkán u Brány Matky Boží od 18 

hodin. Pořadatel: statutární město 
Jihlava.

17. 7. v 17.30
Letní divadlo pod jihlavským 

nebem: Bratři v tricku (Praha) - 
MALÍŘI. 

Představení plné předmětové mani-
pulace, žonglování, drobné akroba-
cie a jemného humoru je, jak název 
napovídá, o malířích. Nejedná se však 
o akademické malíře, ani o portrétis-
ty, krajinkáře či karikaturisty, ale jed-
ná se o malíře pokojů. Zlý jazyk by 
mohl namítnout: kde chtějí malovat, 
když jsou na ulici, ale o tom, jak a co 
všechno umí tito malíři svými štětci 
vymalovat, se nechte přesvědčit sami. 

Vstup zdarma. Pořadatel: Kavárna 
Muzeum (Nicolas Kourek).

Masarykovo náměstí horní, www.
radnicni-jihlava.cz

20. 7. v 18.00
VINÁRNA POD ŠIRÝM 

NEBEM
Vinná degustace s živou hudbou 

pod širým nebem.
Pořadatel: Nicolas Kourek, Miroslav 

Tomanec, www.radnicni-jihlava.cz
Masarykovo náměstí horní 

(zahrádka kavárny Muzeum).

21. 7. v 9.00
FA R M Á Ř S KO - Ř E M E S L N Ý 

JARMARK 
Pořadatel: Trhy Aleš, s.r.o, tel. 607 

268 937.
Masarykovo náměstí, 9 – 16 hodin. 

22. 7. v 10.00
MULTIKULTURNÍ FESTIVAL 

NA JIHLAVSKÉM NÁMĚSTÍ
10 – 13 program pro děti, cesta 

kolem světa.
Děti se mohou těšit na skákací 

hrad, zábavné úkoly, kreativní dílnič-
ky, mohou si vytvořit domorodou 
masku, zabubnovat na africké bubín-
ky, zacvičit kobudo, či jinak vyzkou-
šet svou zručnost.

Během dne bude probíhat výtvar-
ná soutěž „Jak vypadá Afrika“, vylo-
sovaní účastníci získají poukaz na 
výuku anglického jazyka.

13 – 21 bohatý hudební program, 
plný zajímavých zahraničních rytmů, 
tanců a jiných vystoupení. Kapely 
zahrají lidovou mexickou, africkou, 
balkánskou a syrskou hudbu. Taneč-
níci předvedou tance z různých kou-
tů světa, a bude i ukázka japonského 
bojového umění.

Během celé akce bude k dispozici 
skákací hrad, skluzavka, malování na 
obličej, výtvarné dílničky a jiné hra-
ní pro děti, taneční workshopy, sou-
těž o poukazy na výuku angličtiny.

Samozřejmě bude pivo, limo, cuk-
rová vata a spousta dalšího občerst-
vení.

Pořádá Kultura v akci ve spolupráci 
s F Point, www.fpoint.cz

23. 7. – 6. 8. 
DIVADLO NA STARÉ PLO-

VÁRNĚ
Letní divadelní projekt divadla 

T.E.J.P., divadla Diod a Tančírny 
Třešť.

Zapojte se s námi do divadelního 
projektu. Staňte se součástí čtrnácti-
denní divadelní dílny na hrázi Staré 
plovárny a vytvořte s námi jedinečné 
interaktivní představení, ve kterém 
se spojuje moderní divadlo s geniem 
loci místa, kde přímo vzniká.

Celý projekt vyvrcholí třemi noční-
mi představeními 4., 5., a 6. srpna.

23. 7.v 18.00
Ježkovy pohádkové neděle – 

PRINCEZNA KOLOBĚŽKA 
Liduščino divadlo – Praha 
Parkán u Brány Matky Boží, od 18 

hodin. Pořadatel: statutární město 
Jihlava.

24. 7. – 28. 7. v 9.00 – 16.00
CIRKUSOVÝ PŘÍMĚSTSKÝ 

TÁBOR
Vrhneme se po hlavě do vyšetřová-

ní záhady ztraceného klíče. Párová 
akrobacie, akrobacie na šálách, ale i 
mnohem víc … 

Pro děti od 6 do 15 let. (předchozí 
zkušenosti nejsou potřeba). 

Denně 9 – 16 hodin.
Cena: 1600,- 
Lektoři: Tereza Benáková a Rad-

mila Krásenská, kontakt: benako-
va@gmail.com nebo 776 708 444. 
DIOD, Tyršova 12, www.diod.cz

30. 7. v 18.00
Ježkovy pohádkové neděle – O 

LÍNÝCH ČERTECH
Divadlo M – Praha 
Parkán u Brány Matky Boží, od 18 

hodin. Pořadatel: statutární město 
Jihlava.

31. 7. v 18.00
Letní divadlo pod jihlavským 

nebem:  LEHKÁ ZEM
Trojice Viktor Černický, Tomáš 

Janypka, Jazmína Piktorová a spolek 
ZDRUHESTRA NY uvede autor-
sko-pohybově-klaunské představení 
Lehká zem. Jak hovořit o smrti, když 
ještě stále žijeme? Autoři převádí na 
jeviště uvažování o smrti, které se 
neodehrává v logických strukturách 
formulovaných vět, ale ve zkušenos-
ti a paměti lidského těla. Představení 
je tělesnou refl exí, rytmickým hledá-
ním rozdílu mezi bytím a nebytím, 
které se otáčí okolo centrální osy 
otázky: Komu je lehká zem, když 
v každém těle se odráží život, ale i 
neustále přítomný potenciál smrti?

Vstup zdarma. Pořadatel: Kavárna 
Muzeum (Nicolas Kourek).

Masarykovo náměstí horní, www.
radnicni-jihlava.cz

31. 7. – 4. 8. v 9.00 – 16.00
CIRKUSOVÝ PŘÍMĚSTSKÝ 

TÁBOR
Vrhneme se po hlavě do vyšetřová-

ní záhady ztraceného klíče. Párová 
akrobacie, akrobacie na šálách, ale i 
mnohem víc … 

Pro děti od 6 do 15 let. (předchozí 
zkušenosti nejsou potřeba). 

Denně 9 – 16 hodin.
Cena: 1600,- 
Lektoři: Tereza Benáková a Rad-

mila Krásenská, kontakt: benako-
va@gmail.com nebo 776 708 444. 
DIOD, Tyršova 12, www.diod.cz

Sport
1. – 2. 7. 
LETNÍ FLORBALOVÝ KEMP 

VYSOČINA
Pod vedením Dušana Přívary 

(čtyřnásobný mistr ČR a odchova-
nec místního klubu SK Jihlava).

Víkendový kemp je směřován na 
kluky, holky i brankáře, kteří nechtějí 
ani o prázdninách s fl orbalem zahá-
let a chtějí se přiučit novým věcem 
pod vedením zkušeného extraligo-
vého hráče. Věk: rozmezí 10 – 16 let. 
Kapacita je 40 dětí.

Cena:  1. 390,- Kč (s ubytová-
ním), 1. 190,- Kč (bez ubytování).

Třífázový trénink, všeobecný pohy-
bový rozvoj, strava 3x denně (sní-
daně, svačina, teplý oběd i večeře), 
pitný režim, možnost ubytování na 
jednu noc na ubytovně přímo v hale 
(v případě většího zájmu i v jiném 
ubytovacím zařízení).

Kontakty: Dušan Přívara, tel. 736 
432 531, Bc. Jakub Král, tel.: 777 
246 591, kobecisko@gmail.com 

Hala SK Jihlava, Okružní 2.

1. 7. v 11.00
FC VYSOČINA – ŽIŽKOV
Letní příprava 2017, přátelské 

utkání, www.fcvysocina.cz
Fotbalový stadion, Jiráskova 69.

5. 7. 
FC VYSOČINA – DUKLA PRA -

HA
Letní příprava 2017, turnaj, www.

fcvysocina.cz
Fotbalový stadion, Jiráskova 69.

5. 7. 
FC VYSOČINA – PREŠOV
Letní příprava 2017, turnaj, www.

fcvysocina.cz
Fotbalový stadion, Jiráskova 69.

8. 7. v 11.00
FC VYSOČINA – TEPLICE
Letní příprava 2017, přátelské 

utkání, www.fcvysocina.cz
Fotbalový stadion, Jiráskova 69.

19. 7. v 17.00
FC VYSOČINA – VELKÉ MEZI-

ŘÍČÍ
Letní příprava 2017, přátelské 

utkání, www.fcvysocina.cz
Fotbalový stadion, Jiráskova 69.

12. 7. – 27. 9. v 10.00
PARKY V POHYBU - CVIČENÍ 

ZDARMA PRO VŠECHNY 
60 minut s instruktorem. Program 

vhodný pro začátečníky.
Každou středu v 10 hodin. 
Sraz u dětského hřiště v parku Skal-

ka. Tel. 728 821 617.
www.szu.cz/celorepublikova-

vyzva-parky-v-pohybu

29. 7. ve 14.00 –18.00
BEZPEČNĚ NA CYKLOSTEZ-

CE
Preventivní akce, zaměřená na cyk-

listy a in-line bruslaře.
Nechte si zkontrolovat stav vašeho 

kola. Připomeňte si pravidla silniční-
ho provozu. V malém testu můžete 
získat zajímavé odměny.

Pořádá: Městská policie Jihlava.
Cyklostezka u restaurace Starka – 

Staré hory.
Další termín 15. 9. 18 – 21 hodin – 

cyklostezka u Vodního ráje (zaměře-
ní na použití refl exních prvků).

Turistika
15. 7. 
36. BEDŘICHOVSKÁ 50
KČT Bedřichov Jihlava – PĚŠÍ, 

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

100 km.
Kontakt: Jiří Fuxa, tel. 721 686 563, 

www.kctbedrichovjihlava.estranky.
cz

Start: 6 - 13 hodin, sportovní hala 
TJ Sokol Bedřichov, Sokolovská 
122c.

Cíl: do 18 hodin hala TJ Sokol 
Bedřichov.

Změna programu vyhrazena!
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