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KVĚTEN NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ
Stavění májky, jarmark, Jihlavská 24 MTB,

61. Festival sborového umění (Více na str. 14)

MAHLER JIHLAVA – HUDBA TISÍCŮ
16. 5. – 8. 7. 2018 (Více na str. 25)

NOVÁ prohlídková trasa ukáže zájemcům, jak vypadal kryt civilní obrany v 70. létech minulého století. Expozice pod domy na Masarykově náměstí představí kryt 
tehdejšího Městského národního výboru Jihlava. Foto: Radek Tulis 

Pracovníci správy podzemí 
připravili novou prohlídko-
vou trasu, která připomíná 
běžné využití sklepů pod  
jihlavskými domy, ale   
především je zde někdejší 
skutečný kryt civilní obrany. 

Proti proudu času, do 70. let minu-
lého století, se návštěvníci vypraví 
šest metrů pod povrch země.

Expozice je rozšířena o reálné 
dobové exponáty, mohla tak vznik-
nout například i podzemní ošet-
řovna raněných, k vidění je dobová 

spojovací technika, filtry vzduchu, 
měřáky radiace a zamoření vzduchu, 
plynové masky, těžké ocelové dve-
ře krytu, nouzový východ ústící do 
spletitých chodeb jihlavského pod-
zemí, dobové hygienické potřeby a 
sociální zařízení atd. „Expozice může 
být atraktivní pro všechny věkové kate-
gorie. Mladí se s něčím takovým nikdy 
nesetkali, a měli by vědět, co se zde 
v minulých desetiletích dělo. Starší si 
mohou zavzpomínat, jakkoliv může jít 
o poněkud hořké vzpomínky na podiv-
nou dobu,“ poznamenal primátor Jih-
lavy Rudolf Chloupek.

Jihlava otevře novou expozici 

Plynové masky, pracoviště 
telegrafisty, ošetřovna… 

Expozice připomíná 
období studené války

V sedmdesátých a osmdesátých 
letech bylo v Jihlavě celkem 83 kry-
tů, v devadesátých letech byl sys-
tém civilní obrany zastaven. Kryty 
jsou dnes obvykle bez využití, nebo 
slouží jako sklady. „Tento kryt byl 
vybudován pro pracovníky Městského 
národního výboru Jihlava. Má několik 
místností, ve kterých jsou nyní vystave-
ny dobové předměty. V jedné místnosti 
zní autentický záznam rádiového hlá-
šení, které 20. srpna 1968 oznámilo 
překročení státních hranic vojsky Var-
šavské smlouvy,“ vysvětlil správce jih-
lavského podzemí Jan Šustr.

Prohlídka zhruba dvousetmetrové 
trasy pro desítku dospělých, nebo 
patnáctičlennou skupinu dětí, zabere 
30 až 50 minut, podle zájmu návštěv-
níků. Průvodce povypráví o historii i 
účelu využití jihlavského sklepení 
a krytů civilní obrany. Návštěvníci si 
mohou prohlédnout výstavu dobo-
vých exponátů a na informačních 
tabulích zjistit více o historii civilní 
obrany v Jihlavě.

„Projde se kolem sklepních kójí do 
podzemních chodeb, jejichž celková 

délka se pohybuje okolo 3,5 kilometru, 
návštěvníci však jdou jen stometrovou 
trasou do krytu civilní obrany. Mimo 
jiné uvidí i technologie pro práci v pod-
zemí. Nebo nešetrné zásahy do pod-
zemí, kdy sice byla zajištěna větší sta-
bilita chodeb vybetonováním, ale byl 

nenávratně poškozen původní vzhled 
středověkého podzemí a narušen křeh-
ký systém odvodňování podzemních 
prostor,“ popsal Jan Šustr. 

Termín otevření trasy a výši vstup-
ného radnice oznámí během května. 
Vstupenky na prohlídku bude mož-
né zakoupit u vstupu do jihlavské-
ho podzemí (u městské knihovny). 
Zde se návštěvníků ujme průvod-
ce, se skupinou přejde ke vstupu do 
expozice, která je na Masarykově 
náměstí v domě č. 6. -tz-
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Na jednání dubnového zastupi-
telstva zastupitelé rozdělovali ceny 
Rady Města, ceny města a čestná 
občanství. Předání cen oceněným se 
uskuteční při slavnostním zahájení 
hudebního festivalu Mahler Jihlava 
2018 - Hudba tisíců, ve velké gotic-
ké síni jihlavské radnice 16. května 
2018. Oceněným bude předána cena 
vztahující se k Jihlavě – symbolické 
vyjádření těžby stříbra v podobě slit-
ku investičního stříbra, květina a pa-
mětní list.

Cena Rady města Jihlavy 
byla udělena v r. 2018:

Olze ŠTREJBAROVÉ,
za proměnu nápadu pomoci opuš-

těným seniorům v domovech v pro-
jekt s celostátním dosahem, pod ná-
zvem „Ježíškova vnoučata“.

Davidu LUPAČOVI,
za získání titulu mistra světa v silo-

vém trojboji v r. 2017.

Lukáši TOPINKOVI,
za získání titulu mistra Evropy v 

kulturistice v r. 2017.

MUDr. Zdeňce DRLÍKOVÉ,
za mimořádné zásluhy o rozvoj 

spolupráce mezi orgány města Jih-

lavy a Psychiatrickou nemocnicí 
v Jihlavě.

Martinu PROKOPOVI,
za získání 7. místa v celkové klasi-

fikaci kategorie automobilů na 40. 
ročníku nejtěžšího extrémního závo-
du světa Rallye Dakar 2018. 

Marii NAHODILOVÉ,
za reprezentaci města Jihlavy v rám-

ci kraje Vysočina i České republiky.

Evě ULLMANNOVÉ,
za dlouholeté působení v oblasti 

kultury v oboru recitačním, diva-
delním, hudebním a za záslužnou 
práci  se seniory u příležitosti 80. 
narozenin.

Rainerovi  DOMBERGOVI,
za zásadní podíl na vzniku a rozvoji 

vztahů mezi partnerskými městy Jih-
lava a Heidenheim an der Brenz.

Cena města Jihlavy 
udělena v r. 2018:

Ing. Pavlu BRADOVI,
za dvacetileté úspěšné vedení pě-

veckého sboru Foerster a obětavou 
činnost ve prospěch sokolského 
hnutí.

Jaroslavu DŘEVOVI,  
za celoživotní práci pro uchování a 

rozvoj kulturního dědictví v duchu 
lidových tradic.

Mgr. Daně FUČÍKOVÉ,
za celoživotní přínos uměleckému 

vzdělávání ve městě Jihlava.

Františku NOSKOVI,
za celoživotní práci ve sportu.

Mgr. Bohdanu SROKOVI
za mimořádnou celoživotní činnost 

ve školství, za práci s mladými lidmi, 
velký přínos v hudebním i kulturním 
dění a nezištnou duchovní službu.

Čestné občanství města 
Jihlavy, udělené v r. 2018:

doc. RNDr. Zdeňku LAŠTOVIČ-
KOVI, CSc., 

za zásluhy o rozvoj vědy a vzdě-
lávání, za usilovný podíl při vzniku  
vysokého školství v Jihlavě, za kla-
dení důrazu na význam stříbrného 
dolování a rozvoj hornického města 
Jihlavy, za obětavou práci v oblasti 
ochrany přírody, mimořádnou dlou-
hodobou činnost pro českou  tu-
ristiku, za celoživotní práci a hájení 
zájmů Českého svazu bojovníků za 
svobodu. -tz-

Oprava Úprkovy 
ulice začala

Už v pátek 20. dubna započala avi-
zovaná rekonstrukce Úprkovy ulice 
v Jihlavě. Stavbu se podařilo zahá-
jit takřka o dva měsíce dříve, než se 
přepokládalo. Rekonstrukce zahrnu-
je kompletní rekonstrukci vozovky a 
chodníku. Oprava asi stometrového 
úseku radnici přijde na 2,5 milionu 
korun. Původní odhady hovořily o 
částce blízké čtyřem milionům ko-
run, výběrové řízení cenu snížilo. 
Zakázku provede společnost EURO-
VIA CS, a. s., jako uchazeč s nejnižší 
nabídkovou cenou.  -tz-

Jihlavané poznají oceněné občany

Šmejdi tvrdí, že 
pracují pro magistrát

Občanům tvrdí, že magistrát 
sdružuje žadatele o levnější  
energie. 

Do jihlavských domácností se v těch-
to dnech vnucují podomní prodejci 
se záminkou uzavření smluv o změně 
dodavatele energií. Uvádějí, že obča-
ny navštěvují z důvodu „sdružování“, 
které pořádá Magistrát města, a proto 
mohou mít levnější energie.

Magistrát města Jihlavy ujišťuje, že 
žádnou takovou akci nepořádá ,ani 
nepodporuje. Někdo se pokouší ob-
čany podvádět a přesvědčovat ke 
změně dodavatele energií. 

V Jihlavě platí tržní řád, který tyto 
praktiky, tedy podomní prodej zboží 
a služeb, zakazuje. Pokud vás takoví 
„obchodníci“ navštíví, Magistrát do-
poručuje jakýkoliv kontakt s těmito 
osobami, tzv. šmejdy, odmítnout, 
stejně jako odmítnout jakékoliv je-
jich nabídky, a pak volat městskou 
policii (156) s informacemi o čin-
nosti a pohybu těchto osob. -tz-

Cyklostezka 
R. Havelky 
je uzavřena

ŘSD opravuje most přivaděče
Od 16. dubna Ředitelství silnic a 

dálnic opravuje most dálničního při-
vaděče I/38 nad ulicí Romana Ha-
velky v Jihlavě. Do 25. května 2018 
bude neprůjezdná cyklostezka, která 
prochází pod mostem. 

Ve dnech 28. - 29. dubna a 16. - 17. 
června pod mostem neprojedou ani 
auta. „Objížďka povede ulicemi Hav-
líčkova, Fritzova a Jiráskova,“ uvedl 
Hynek Schimmer z odboru dopravy 
města Jihlavy.

Uzavírka se bude týkat trolejbu-
sové linky E. Dopravní podnik měs-
ta Jihlavy ji v uvedených termínech 
nahradí autobusy, které budou sta-
veniště objíždět stejnou trasou jako 
ostatní vozidla. „V úseku od Motorpa-
lu po Kaufland budou po dobu uzavír-
ky zrušeny zastávky MHD,“ doplnil 
Hynek Schimmer. -tz-

Skoro sto lidí přišlo debatovat nad 
zdravým životním stylem do diva-
dla DIOD. Město Jihlava, které rea-
lizuje projekt Zdravé město a místní 
Agenda 21, zde připravilo na středu 
4. dubna již tradiční Fórum Zdravé-
ho města.

Hlavním tématem letošního fóra 
bylo Zdraví obyvatel, související s 
aktualizací Zdravotního plánu měs-
ta Jihlavy na roky 2018 až 2020. Pro 
toto období byly veřejností stano-
veny tři cíle, a to podpora aktivit 
zaměřených na zdravý životní styl v 
seniorském věku, zvýšení pohybo-
vých aktivit obyvatel a rozvoj ochra-
ny životního prostředí ve prospěch 
obyvatel města.

„Z diskuze u stolů například vyply-
nulo podpořit otevření školních hřišť 
pod dohledem správce, jako možnost 
aktivního trávení volného času dětí, 
mládeže i široké veřejnosti,“ sdělila 
Soňa Krátká z projektu Zdravé měs-
to a místní Agenda 21.

Novinkou na letošním Fóru bylo 
představení projektů, které podpo-
ruje Zdravé město Jihlava, a násled-
ná možnost hlasovat pro top pro-
jekt, který byl v závěru odměněn 
darovacím šekem. „Největší přízeň 
účastníků si získal projekt Branný 
závod pro seniory, organizovaný spol-
kem Nebojte se policie, prezentovaný 
Antonínem Křoustkem,“ doplnil pri-
mátor města Rudolf Chloupek.

Kdo přišel debatovat do diva-
dla DIOD, mohl si díky sdružení 
Zdravá Vysočina také zdarma ne-
chat změřit krevní tlak, cholesterol 
nebo BMI, a procento tělesného 
tuku. „Zdraví nevzniká v nemoc-
nicích, tam se pouze napravuje, ale 
vzniká v rodinách, ve školách, na 

Dotační program Zdravého města 
je systém finanční podpory partner-
ským organizacím, institucím i ak-
tivním občanům, kteří chtějí přispět 
k naplňování cílů Zdravého města a 
MA21 dílčí akcí, aktivitou či progra-
mem, a to na základě zpracovaného 
projektu.

V únoru byla vypsána 1. výzva na 
aktivity realizované v období od 15. 
2. do 30. 11. 2018. Maximální výše 
dotace na jeden projekt činí 30.000 
korun. Komise Projektu Zdravé měs-
to a MA21 doporučila a Rady města 
Jihlavy schválila jedenáct žádostí v 
celkovém objemu téměř 250 tisíc 

korun. Podpořeny byly jak tradiční 
akce, jako např. Branný závod seni-
orů, Zachraň život s městem Jihlava, 
Seniorem v pohodě, tak i zcela nový 
projekt „Procházka od QR k IQ“. 

Na dotace v rámci PZM a MA21 
bylo v letošním roce alokováno 400 
tisíc korun. 150 tisíc tedy zbývá ješ-
tě na druhou výzvu, projekty reali-
zované v období od 20. 4. 2018 do 
30. 11. 2018. Termín pro podávání 
žádostí je od 23. května 2018 do 31. 
května 2018 do 14.00 hodin.

Více informací týkajících se dotač-
ního programu lze nalézt na www.
jihlava.cz/zdravemesto. -tz-

Zdravé město rozdělilo dotace

Tři hlavní cíle ZM určila veřejnost

STOVKA občanů přišla debatovat do DIODU nad zdravým životním stylem.
 Foto: archiv MMJ

pracovištích, ve městech, prostě tam, 
kde žijeme, pracujeme, odpočíváme 
a stárneme,“ řekla na setkání Ka-

teřina Janovská, garantka procesu 
zpracování Zdravotních plánů v 
České republice. -tz-

Dřevorubci v červnu
O víkendu 9. a 10. června proběh-

nou už tradiční závody dřevorubec-
kého sportu EUROJACK 2018. I 
letos bude akce spojena s festivalem 
malých pivovarů Jihlavské pivní pá-
bení a v sobotu večer proběhne hu-
dební festival Pilník.  -tz-
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Víte, že: …si v městském informačním centru v Jihlavě na Masa-
rykově náměstí můžete koupit za 150 korun sadu tašek na třídění odpadů 
v domácnosti? Sada obsahuje tři barevné tašky - žlutá je určena na plasty, 
modrá na papír a zelená na sklo.  Pokud je na Vašem kontejnerovém stání 
umístěn i bílý  kontejner na čiré sklo bílé, můžete sklo ze zelené tašky  
dotřídit na místě přímo do zeleného, nebo bílého kontejneru. 

… bioodpad se v Jihlavě sváží už tři roky?
Svoz byl zahájen v roce 2015 pilotním projektem ve Zborné a v Pávově. 
Od března 2016 se sváží bioodpad plošně z celého města. Tříděním se 
podařilo sebrat už 3.700 tun bioodpadu! Ten by jinak skončil bez užitku 
na skládce. Třídění bioodpadu je pro Jihlaváky nyní už samozřejmostí 
 -tz-

JEN TŘÍDĚNÍ odpadů nestačí.  Obzvlášť viditelné je to v době, kdy se na podzim 
2017 zhroutil trh s plasty a pro komoditu není odbyt. Tento stav dokumentuje i 
naše jihlavská, plasty obestavěná třídící linka v Hruškových Dvorech. 
 Foto:archiv MMJ

Jihlava bez odpadu? - Beze všeho
Každý měsíc vás v Novinách jihlav-

ské radnice informujeme o přístupu 
k problematice zero waste – nulové-
ho odpadu. V pořadí čtvrtým princi-
pem při předcházení vzniku odpadů 
je RECYKLACE. 

Dnes už víme, že jenom třídit od-
pad nestačí - celková produkce 
množství odpadů neustále roste. Cí-
lem je předcházení vzniku odpadů. 
V běžném životě to znamená chovat 
se tak, aby odpady pokud možno vů-
bec nevznikaly. 

Co s tím? Je to na každém z nás!  
Právě každý z nás svým rozhodnutím 
může ovlivnit množství odpadu, kte-
rý vznikne. Při jakémkoliv nákupu 
potravin nebo jiných výrobků právě 

my rozhodujeme o tom, jaký odpad 
vznikne, zda skončí na skládce, nebo 
v kontejneru na tříděný odpad. Při 
nákupu my rozhodujeme o tom, zda 
odpad nevznikne vůbec. 

Recyklační procesy jsou náročné 
na energii a vodu.  Při nákupu no-
vých výrobků bychom tedy měli brát 
ohled nejen na fakt, zda jsou opa-
kovatelně použitelné, ale i na fakt, 
zda jsou vyrobené z recyklovatel-
ných materiálů. Dále pak při náku-
pu upřednostňovat takové materiály, 
které při procesu recyklace nedegra-
dují (ocel, hliník, sklo) před těmi, 
které svoje vlastnosti při těchto pro-
cesech ztrácejí (plast,  papír). 

 -tz-

Většina občanů nakládá s automo-
bilem, kterého má v úmyslu se zba-
vit, podle zákonných předpisů. Na-
jdou se ovšem i tací, kteří nefunkční 
automobil prostě někde odstaví, a 
mají vyřešeno. Tímto jednáním se 
ovšem dopouštějí přestupku a vysta-
vují se možnému uložení pokuty. 

Autovraky předávejte pouze do za-
řízení, která jsou oprávněná k jejich 

převzetí. Takto získáte doklad o je-
jich ekologické likvidaci, se kterým 
vozidlo řádně odhlásíte z registru 
vozidel. Bez tohoto dokladu, nebo 
pravomocně uložené sankce za nezá-
konné nakládání s autovrakem, není 
možné zapsat zánik vozidla do regis-
tru vozidel. Správným nakládáním 
s autovraky přispíváte k ochraně, za-
chování a zlepšení kvality životního 
prostředí a úsporám energie.  -tz-

Když (na to) auto dojede…

AUTA se nezbavíte tím, že ho odstavíte v lese. Následná pokuta vás nemine.
 Foto:archiv MMJ

ZA TŘI roky se svezlo již 3.700 tun bioodpadu. Foto: archiv MMJ

Koncem března uspořádala Dia-
konie Broumov v Jihlavě už dobře 
známý „vagon“ – sbírku, při které 
občané Jihlavy a blízkého okolí měli 
možnost přivézt do přistaveného 
vagonu na nádraží použité ošacení, 
boty, hračky, nádobí a další drobné 
věci z domácnosti, které již sami ne-
využijí. 

Prostřednictvím Diakonie Brou-
mov ale najdou další využití a po-
slouží potřebným lidem.

„Podařilo se nashromáždit neuvě-
řitelných 14 tun materiálu! Velice dě-

kujeme všem občanům, kteří materi-
ál přinesli a darovali. Vážíme si Vaší 
pomoci,“ napsala v děkovném do-
pise Zuzana Keraghelová z Diako-
nie Broumov. Diakonie připravuje 
příští sbírku na podzim. Další infor-
mace najdete na adrese www.diako-
niebroumov.org

Město Jihlava aktivitu vítá. „Je sa-
mozřejmě v mnoha ohledech lepší najít 
pro použité věci nové využití, než je bez 
dalšího užitku vyhodit,“ poznamenala 
vedoucí oddělení životního prostře-
dí Katarína Ruschková. -tz-

Čtrnáctitunová sbírka

ZAMÍTNI  �  ZREDUKUJ  �  ZUŽITKUJ  
�  ZRECYKLUJ  �  ZKOMPOSTUJ

Přesto, že se bioodpad v Jihlavě díky 
zodpovědnosti občanů třídí velice 
úspěšně, setkává se úřad a svozová 
společnost při jarním úklidu zahrádek 
a podzimních přípravách na zimu čas-
těji s tím, že v nádobách na bioodpad 
končí materiál, který není vhodný k 
odkládání do hnědých nádob. 

Do nádob na bioodpad nepatří 
například plastové pytle a to ani ty, 
u kterých se uvádí, že jsou z rozlo-
žitelných nebo kompostovatelných 
materiálů. Paradoxem je, že plasto-
vé pytle plné bioodpadu ukládají do 
nádob zřejmě právě zahrádkáři, kte-
ří nepochybně musí vědět, co se na 
kompost promění a co ne.

S rozmyslem ukládejte do kontej-
nerů také hlínu a velké kusy dřeva. 
Trocha hlíny z několika truhlíků 
nebo běžné větve keřů a z prořezá-
vek jistě nevadí. Nicméně kontejner 

zcela zaplněný hlínou nebo dokonce 
extrémním množství například sta-
rých jablek nemusí vydržet tíhu ná-
kladu a může prasknout. Ohroženo 
je pak zdraví pracovníků zajišťující 
vyprázdnění nádoby při vývozu.

Problémy způsobuje i odkládá-
ní velkých nebo příliš tlustých částí 
stromů a keřů, které způsobují pro-
blémy při výrobě kompostu. Větší 
části stromů a keřů je možné ode-
vzdávat na sběrných dvorech. 

Bioodpad se v Jihlavě s velkým 
úspěchem sváží už třetí rok, tím se 
daří odklánět významnou část znovu 
využitelného odpadu ze skládek, kde 
by skončil bez dalšího užitku. I díky 
tomuto kroku se podařilo zlepšit tří-
dění odpadů v Jihlavě a za rok 2016 
byla Jihlava nejlépe třídícím městem 
v České republice. 

Děkujeme, že třídíte. -tz-

Plasty se v bioodpadu 
skutečně nerozpadají
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Náměstek primátora  
Jaromír Kalina (KDU-ČSL) 
se ohlíží zpět a hodnotí,  
co se podařilo, a co ne.   
Stejně tak vzhlíží   
do budoucnosti a přemýšlí, 
co je třeba „dotáhnout“,  
aby vynaložené úsilí mělo 
smysl. Hodlá znovu  
kandidovat v komunálních 
volbách.
� Lubomír Maštera

Blíží se termín komunálních vo-
leb do zastupitelstev obcí, a mož-
ná je čas k bilancování vlastní 
práce. Co se vám podařilo, a s čím 
naopak nejste spokojen?

Moje rozhodnutí jít do komunál-
ní politiky bylo vědomé, racionální, 
v ten správný čas. Šel jsem do této 
výzvy s jistou dávkou zkušeností jak 
z osobní, rodinné, tak společenské a 
profesní oblasti. Také s optimismem, 
vědomím, že to nebude lehké, a s jis-
tými představami. 

Realita předčila očekávání, a po-
tvrdilo se mi mé přesvědčení, že do 
politiky musí jít člověk osobnostně 
vyzrálý a odolný, s notnou dávkou 
sebereflexe. Zachovat si nadhled, 
spojení s realitou, odolat atakům 
a intrikám, stojí spoustu sil a času. 
Bez podpory manželky a široké rodi-
ny by to pro mne bylo daleko těžší. 
Souhlasím s názorem kolegy Vítka 
Kaňkovského, poslance za KDU-Č-
SL, že reálná politika se dá naplno 
dělat dvě volební období, a to zvláš-
tě s ohledem na vnímání reality běž-
ného života. Pokud to někdo vydr-
ží déle, musí být buď výjimečnou 
osobností, nebo mu zachutnala moc, 
nebo má jiné důvody.

Hodnotit moji práci budou jiní, 
především voliči. Pro mne je důležitá 
spolupráce s kolegy z mně svěřených 
odborů, městských společností, ko-
misí, jejich  vedoucími, sekretariá-
tem a nejbližšími spolupracovníky. 

Profesionalita, vyzrálost a komu-
nikace vedoucích IT Vladimíra Kři-
vánka a MO Petra Štěpána, také 
Edity Kotenové a Petry Štollové 
z kanceláře primátora, patří bezespo-
ru k tomu, čím se MMJ může pyšnit, 
a co může být vzorem ostatním.  

Oceňuji práci také spousty dalších 
zaměstnanců a vedoucích městem 
zřizovaných společností, děkuji Jin-
dřichu Klegovi, Janu Frencovi a Jiří-
mu Benáčkovi.

Můj osobní pocit je dobře naplně-
ná mise ve službě občanům Jihlavy. 

Pojďme prosím ke konkrétním 
bodům vašeho působení…

V oblasti mého působení v Ko-
misi prevence kriminality a oblasti 
bezpečnosti města patří ke kladům 
vyhlášky o zákazu pití alkoholu na 
veřejnosti, a proti žebrotě. Řešení 
podnětů občanů v exponované lo-
kalitě společenského centra na Bře-
zinách. Přes úvodní opatrný a rezer-
vovaný přístup oceňuji, po osobních 
jednáních, přístup MP a všech zain-
teresovaných, podnikatelů, provozo-
vatelů, působících v této lokalitě. 

Pokračující podpora nulové to-
lerance hazardu, a spolupráce a 
podpora činnosti celní správy. Vel-
mi oceňuji celorepublikovou akci 

STAR, která byla zaměřena na kví-
zomaty II. generace. V období od 28. 
3. do 2. 4. 2018 téměř stovka kontrol 
odhalila 79 nelegálních heren v ČR. 
Největší počet herních zařízení zadr-
želi jihomoravští celníci (58), celníci 
na Vysočině (40) a v Praze 37.  

Navýšení počtu strážníků MP o 
osm v tomto volebním období. Pro-
jevilo se to i zvýšenou přítomností 
v centru města, MPR. Činnost MP 
je v rámci ČR opakovaně vyhodno-
cena jako jedna z nejlepších. Svědčí 
to o skvělém vedení a profesní od-
bornosti, zájmu a cti pracovníků MP. 
Je třeba ocenit preventivní činnost 
na školách, spolupráce se seniory 
nebo třeba výstavní akci „Silák roku“, 
kladně přijímanou školami a podpo-
rovanou podnikateli.

Společně se povedla, a to díky MP, 
MO, SÚ, SKP Davidu Chlupáčkovi, 
kolegům z vedení Města a Kraje, i am-
bulantní pomoc v nepříznivých klima-
tických podmínkách bezdomovcům 
v lokalitě Na Havaji. Cílem je zřízení 
celoroční registrované kamenné služ-
by. SKP podniká příslušné kroky.

Rezervou, časovou i odbornou, a 
zároveň i výzvou pro další období je 
řešení problematiky vyloučených lo-
kalit a národnostních menšin.

Majetková komise je jedna z nejlé-
pe fungujících komisí RM. Je dělná, 
věcná a řeší problematiku racionálně, 
podle pravidel a s dostatečným nad-
hledem. Děkuji všem za spolupráci.

JVAK, a. s., a provozování vodo-
hospodářské infrastruktury v našem 
městě, po vydání majetku SVAK Jih-
lavsko, vnímám jako nanejvýš strate-
gický cíl Města, a jednu z největších 
příležitostí rozvoje. Tak to cítí i mno-
ho dalších jedinců a zájemců. 

Ne vždy jsou však jejich aktivity a mo-
tivace vedeny úmysly čisté veřejné služ-
by pro obyvatele města, a na „tanečcích“ 
okolo této společnosti je to vidět. 

Držím od začátku pevný a jasný po-
stoj, je zakotven v programovém pro-
hlášení Rady, a nikdy jsem z něj neuh-
nul. Je to jedna z mých jasných priorit, 
životně důležitá pro toto město. 

Oceňuji přístup Jiřího Benáčka a 
pracovníků JVAKu na této trnité ces-
tě. Je třeba si uvědomit, že dnes regu-
lérně provozují úpravnu vody Kosov, 
ČOV Hosov, dešťovou zdrž, přečer-
pávací stanice na páteřní kanalizaci, 
vybudované v rámci investiční akce 
SZV, a část VHI. Odborně se podíleli 

či realizovali rekonstrukce či odkana-
lizování příměstských částí SMJ. 

Pokud by nebylo vnitřních i vněj-
ších nepřátel a protivenství, byli by-
chom blíže naplnění cíle plnohod-
notného provozování VHI. 

Personální změna na pozici jedna-
tele SMJ je příkladem naplnění ko-
aličních programových priorit. Pře-
devším je však uměním odejít se ctí 
v pravou chvíli – děkuji Jindřichu Kle-
govi za jeho práci a noblesu, a také na-
ději, že lze realizovat regulérní, trans-
parentní a otevřené výběrové řízení 
a dát příležitost nejlepšímu. Oceňuji 
postup výběrové komise a odbornost 
uchazečů zúčastněných ve VŘ.

Majetkový odbor realizoval řadu 
drobných i velkých počinů v jemu svě-
řené oblasti. V královském městě, z vůle 
krále založeném měšťany, oceňuji pro-
dej domů do osobního vlastnictví li-
dem, kteří prokázali, že jejich odvede-
ná práce i potenciál, je a dále může být 
prospěchem pro naše obyvatele.

Podařilo se koupit areál Modety, 
s potenciálem pro další rozvoj ZOO 
a celkové koncepce relaxačně od-
počinkové zóny Stříbrného údolí, 
s velkým turistickým potenciálem. 
Do konce volebního období chce-
me ještě do zdárného konce předlo-
žit do ZM záměr  nákupu pozemků 
v k.ú. Pávov, resp. Bedřichov, od ČD 
pro řešení odstavného parkoviště 
Kronospanu, a dále potenciální roz-
voj průmyslové zóny.  

Další záměr je zřízení práva stav-
by a bezúplatná výpůjčka pozemků 
z vlastnictví ČR ve spolupráci s Mi-
nisterstvem obrany pro stavbu zpev-
něné dráhy letiště Henčov. 

Co vnímáte jako dluh?
Jako dluh vnímám vytváření pod-

mínek pro živnostníky a nájemce ne-
bytových prostor v MPR. Uplatnili 
jsme po dlouhých letech valorizaci 
nájemného, byť jsem s ní nesouhlasil. 
Společně s objektivními příčinami, 
jako je blízkost „chrámu konzumu“. 
(City Park) a nešťastně nerealizo-
vané komunikační propojení mezi 
City Parkem a náměstím, rozmach 
nakupování po internetu, kompliko-
vané zásobování, omezené parková-
ní, a pak je společným zájmem Měs-
ta a provozovatelů mít zde pestrou 
nabídku služeb. 

Jako vlastní prohru vnímám a za 
vinu si kladu zmaření záměru umož-

nit vybudovat v lokalitě Pod rozhled-
nou kamenný hospic.  

IT oddělení dokázalo na sklonku 
minulého dotačního období reali-
zovat v neuvěřitelně krátkém čase 
významné investice. Nabídku čer-
pat jsme dostali až na úplném konci 
možného. Metropolitní síť, obměna 
„železa“, ekonomický software, vše se 
povedlo realizovat za mimořádného 
úsilí a v rekordním čase. Samostatnou 
kapitolou je nový web města a Gis 
aplikace. Letos nás čeká další várka 
investic, IS pro městskou policii, per-
sonální agenda a vyvolávací systémy, 
úsekové měření rychlosti, Portál ob-
čana atd. Tady není čas zpomalit.

Problematiku řešení náměstí 
vnímáte jak?

Velmi si cením, kromě hlavních 
aktérů, což jsou David Beke, Martin 
Laštovička, Lenka Tomášová, Tere-
za Kafková a ORM, svého podílu na 
vzniku a podpoře myšlenky řešení 
problematiky náměstí. Celé úsilí se 
přetaví architektonickou soutěží, a 
pro další období vznikne program a 
nástroj pro lepší funkčnost, užitek a 
majestát náměstí a MPR. 

A Horácký zimní stadion?
Co vnímám jako selhání, a dosta-

neme za to právem „kuli“, je řešení 
rekonstrukce či novostavby HZS.

Něco o sobě?
Na závěr snad osobně, platím za 

vtipného glosátora, umím komu-
nikovat a vystupovat, uplatňuji se 
jako vlídný ceremoniář, moderátor 
a oddávající. Pokud tedy nemám vý-
jimečně „ blbou“ náladu, což se mi 
nestává často. Jsem racionálně kon-
struktivní, přiměřeně konzervativní 
a neuhýbám. 

Na závěr - snad osobně platím za 
vtipného glosátora, umím komu-
nikovat a vystupovat, uplatňuji se 
jako vlídný ceremoniář, moderátor 
a oddávající. Pokud tedy nemám vý-
jimečně „ blbou“ náladu, což se mi 
nestává často. Jsem racionálně kon-
struktivní, přiměřeně konzervativní 
a neuhýbám. 

V tomto měsíci jste uspořádal 
setkání s občany města a zástupci 
SVAKu v městské knihovně k vo-
dohospodářské problematice, ale 
zájem veřejnosti nebyl velký. Při-
tom se jedná o velké problémy 
hospodaření Města. Čím vysvětlu-
jete nezájem občanů o tak důleži-
tou problematiku?

Na letošním únorovém zastupitel-
stvu Města jsme se shodli na větší ko-
munikaci této problematiky směrem 
k členským obcím SVAK Jihlavsko a 
obyvatelům Jihlavy, i těchto členských 
obcí. Pravidelně zveřejňujeme doku-
menty týkající se vystoupení Jihlavy 
ze SVAK Jihlavsko na našem webu. 

Ještě dříve, než jsem vstoupil do poli-
tiky, jako sládek Jihlavského pivovaru, 
jsem se o tuto problematiku zajímal a 
organizoval besedy na toto téma. 

Na vámi uvedenou konkrétní bese-
du jsme zvali především zastupitele 
členských obcí, a jsem rád, že se jich 
pět besedy účastnilo. Došlo k velmi 
bouřlivé a vzrušené diskuzi. 

 (Pokračování na str. 12)

Náměstek Kalina - co se podařilo, a co ne

NÁMĚSTEK primátora Jaromír Kalina (KDU-ČSL).  Foto: Lubomír Maštera
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INTERNET

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

50 Mbit/s

25 Mbit/s

8 Mbit/s

4 Mbit/s

50
25
8
4

391 Kč
Cena s DPH/měsíc

250 Kč
Cena s DPH/měsíc

199 Kč 
Cena s DPH/měsíc

129 Kč
Cena s DPH/měsíc

PŘIPOJENÍ - VYSOKORYCHLOSTNÍ BEZDRÁTOVÉ

Pro informace a objednávku volejte 567 579 111

DOPORUČUJE
PRO BEZPEČNÝ
INTERNET

Jsme držiteli certifi kátu:

INTERNETOVÁ 
TELEVIZE
II. GENERACE!

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

w
w

w
.m

-s
o

ft
.c

z/
tv

www.m-soft.cz

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

pustit pořad od začátku

pozastavit pořad

přeskakovat reklamy

videorekordér 
– nahrát až 40 hodin pořadů

sledovat předchozí pořady 
až 30 hodin zpětně

Provozovatelem televizní služby je

+TV 8 Kč

+TV 39 Kč

pokročilé 
 funkce
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Ani v březnu se strážníci  
MP nenudili.

V ranních hodinách přijal operační 
strážník městské policie oznámení 
na mladíka nacházejícího se v pro-
storu čekárny autobusového nádraží. 
Na místo byla vyslána hlídka, kte-
rá po zkontrolování obsahu batohu 
zjistila, že se v něm nachází nádoba 
pravděpodobně obsahující návykové 
látky. Po prokázání totožnosti mladí-
ka strážníci zjistili, že se jedná o ce-
lostátně hledanou osobu. 

Byl zadržen muž odsouzený za ma-
jetkovou trestnou činnost. Na lince 
tísňového volání bylo přijato ozná-
mení na podnapilého zákazníka kon-
zumujícího v HM Tesco na prodejní 
ploše alkoholické nápoje, které si 
odebral z regálů se zbožím. Na místo 
byla vyslána hlídka, která muže zadr-
žela. U muže byla provedena decho-
vá zkouška s výsledkem 2,56 promile 
alkoholu v krvi. Po prokázání totož-
nosti bylo zjištěno, že byl v uplynu-
lých 3 letech pravomocně odsouzen 
za majetkovou trestnou činnost a je 
v současné době v podmínce.

Strážníci zachránili 
mladého muže

Operační strážník městské policie 
přijal oznámení na muže pohybujícího 
se v kolejišti u železnického přejezdu 
v ulici Na dolech, který šel po kolejích 
směrem na Rantířov.  Muž byl nalehko 
oblečen a nereagoval na volání ozna-
movatele. Na místo byla ihned vyslá-
na hlídka, a zároveň byl kontaktován 
výpravčí ČD stanice Jihlava – město. 
Po příjezdu na místo určení strážníci 
zahlédli muže stojícího v kolejišti. Po 
krátké komunikaci strážníci zjistili, že 
se chce nechat přejet vlakem. Psychic-
ky narušeného muže strážníci převed-
li do bezpečné vzdálenosti. Na místo 
byla přivolána zdravotnická záchranná 
služba, a zároveň byla provedena de-
chová zkouška, s výsledkem 2,11 pro-
mile alkoholu v krvi.

Prevence kriminality
V březnu oddělení prevence měst-

ské policie připravilo 19. ročník 
sportovní soutěže „Silák roku“, urče-
né pro žáky druhého stupně. V letoš-
ním roce se jí zúčastnilo celkem 173 

Strážníci zachránili sebevraha

Preventivní akce na ZŠ 
Jungmannova pořádají   
praporčíci Radomír Krejčí  
a Karel Šefl. 

Primátor Jihlavy Rudolf Chloupek 
se setkal s praporčíky Policie Čes-
ké republiky Radomírem Krejčím 
a Karlem Šeflem, aby jim poděkoval 
za dlouholeté pořádání preventiv-
ních akcí na ZŠ Jungmannova. Se-
tkání se zúčastnil také vedoucí od-
boru školství, kultury a tělovýchovy 
Tomáš Koukal a ředitelka základní 
školy Ivana Málková.

„Policisté se na základní škole Jung-
mannova snaží pracovat s negativními 
jevy, komunikují s jedinci a pořádají 
různé preventivní akce, to vše bez náro-
ku na honorář. Policie České republiky 

každoročně dostává od Města písemné 
poděkování, letos jsme se rozhodli oba 
pány pozvat a poděkovat jim osobně,“ 
uvedl primátor Rudolf Chloupek.

„V preventivní činnosti, při zachycová-
ní varovných signálů spojených s mož-
ností rozvoje rizikového chování u jed-
notlivých žáků a tříd, nám tito pánové 
velmi pomáhají. Preventivní aktivity 
probíhají kontinuálně. Nahodilé besedy 
nic neřeší, proto jsme se dohodli s uve-
denými policisty na dlouhodobější spo-
lupráci. Na prevenci v oblasti sociálně 
patologických jevů klademe velký důraz. 
Pokud se již rozvine rizikové chování, 
snažíme se ho jako škola řešit, před ni-
čím nezavírat oči. Cílem je, aby se všich-
ni cítili bezpečně,“ sdělila ředitelka ZŠ 
Jungmannova Ivana Málková. -tz-

Primátor poděkoval jihlavským 
policistům za přednášky proti kriminalitě

PRIMÁTOR Jihlavy R. Chloupek (druhý zleva) poděkoval policistům Radomíru Krej-
čímu (vpravo) a Karlu Šeflovi za prevenci na ZŠ Jumgmannova. Foto: archiv MMJ

dětí z 15 základních škol. 
Městská policie zajišťovala veřejný 

pořádek při zápasech Jihlavské Duk-
ly a FC Vysočina. Mimo to se stráž-
níci podíleli na organizaci nočního 
běhu „Noční desítka“. 

Statistika
V březnu zpracovala Městská po-

licie Jihlava celkem 1.835 událostí. 
Strážníci provedli 284 kontrol podá-
vání alkoholu mladistvým osobám 
a hraní na výherních hracích auto-
matech, řešili 440 oznámení občanů, 
nebo jejich žádostí o pomoc. Proti 
veřejnému pořádku nebo vyhláškám 
a nařízením Města bylo zaznamená-
no 660 přestupků, z tohoto počtu se 

52 přestupků týkalo dodržování pra-
videl stanovených vyhláškou o vol-
ném pohybu psů a 96 přestupků se 
týkalo dodržování zákazu konzumace 
alkoholických nápojů na vymezených 
veřejných prostranstvích. Do aplikace 
„hlášení závad“ strážníci nahlásili 450 
závad zjištěných při obchůzkové čin-
nosti v ulicích města Jihlavy. 

Ve spolupráci s dopravním pod-
nikem strážníci provedli 55 kontrol 
černých pasažérů. Bylo zjištěno 13 
dlouhodobě odstavených vozidel, 
která strážníci vyhodnotili jako vra-
ky. Do psího útulku, jehož provo-
zovatelem je městská policie, bylo 
umístěno 20 odchycených psů.

 Bc. Stanislav Maštera,
 zástupce ředitele MP
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  Sociální téma

V měsíci březnu 2018 jsme s ná-
městkem primátora Vratislavem Vý-
borným hovořili o novém dotačním 
programu, který upravuje podporu 
nestátních neziskových organizací 
působících v sociální oblasti. 

Jaká bude podpora těchto orga-
nizací v roce 2018?

Podpora nestátních neziskových 
organizací, působících v sociální ob-
lasti, samozřejmě bude pokračovat 
i v roce 2018 tak, jako v předešlých 
letech. Komise pro neziskovou a so-
ciální oblast již začala, po kontrolách 
vyúčtování finančních dotací z roku 
2017, rozdělovat dotace, které smě-
řují do této oblasti. Celkový objem 
prostředků na rok 2018 byl stanoven 
ve výši 4.200.000 Kč na registrova-
né sociální služby a 800.000 Kč na 
ostatní služby a činnosti organizací.

Jakým způsobem jsou dotace 
rozdělovány?

Od počátku roku 2018 se Komise 
pro neziskovou a sociální oblast se-
šla na 3 plánovaných pracovních jed-
náních. Zde bylo projednáno celkem 
22 žádostí o finanční dotace, které 

jsou předkládány Radě města Jihla-
vy, nebo Zastupitelstvu města Jih-
lavy, dle výše požadavku ke schvále-
ní.  Z celkového objemu finančních 
prostředků, určených na podporu 
nestátních neziskových organizací 
působících v sociální oblasti, bylo 
zatím rozděleno a schváleno Radou 
města Jihlavy 208.200 Kč. 

Zabývá se v současné době KPN-
SO nějakou další problematikou?

Město Jihlava, i přes absenci zá-
kona o sociálním bydlení, na jehož 
potřebu již v roce 2003 upozorňo-
val ombudsman Otakar Motejl, se 
průběžně zabývá otázkou sociální-
ho bydlení v Jihlavě. 

Komise pro neziskovou a sociální 
oblast, která je poradním orgánem 
rady města Jihlavy, se intenzivně vě-
nuje problematice sociálního bydlení. 

Začátkem roku 2018 ze svých řad 
vybrala členy, které nominovala do 
pracovní skupiny pro sociální byd-
lení. Pracovní skupina byla poslé-
ze doplněna o zástupce vybraných 
odborů Magistrátu města Jihlavy, 
Krajské pobočky Úřadu práce a ne-
státních neziskových organizací.

Co bylo důvodem ustanovení 
této pracovní skupiny?

Jak jsem již jednou uváděl, statutár-
ní město Jihlava se snaží čerpat zkuše-
nosti a informace z různých zdrojů a 
zapojovat do řešení problematiky so-
ciálního bydlení i další subjekty. Dal-
ším důvodem jsou dobré zkušenosti 
s prací pracovní skupiny, která se tou-
to problematikou zabývala v letech 
2013 a 2014, kdy pracovala na přípra-
vě koncepce sociálního bydlení.

Nová pracovní skupina tedy na-
vazuje na práci té předchozí?

Pracovní skupina pro sociální byd-
lení zřízená v roce 2018, má samo-
zřejmě k dispozici výstupy vzešlé 
z práce první pracovní skupiny, ale 
měla by se pokusit, vzhledem k sou-
časným trendům a vývoji v oblasti 
koncepce sociálního bydlení, hle-
dat řešení pomocí jiných postupů a 
metod. Práce pracovní skupiny pro 
sociální bydlení probíhá formou 
tematických workshopů. Výstupy 
z jednotlivých setkání budou smě-
řovat k vytvoření výstupního doku-
mentu, který by měl být dán k při-
pomínkování široké veřejnosti.

Co je cílem pracovní skupiny pro 
sociální bydlení?

Prioritním cílem pracovní skupi-
ny pro sociální bydlení je vytvoření 
koncepce rozvoje sociálního bydle-
ní ve městě Jihlavě a tvorba akčního 
plánu. 

Součástí navržené koncepce by měl 
být i způsob a forma zapojení míst-
ních aktérů do problematiky rozvoje 
sociálního bydlení. 

Pracovní skupina by se současně 
měla pokusit vytvořit návod na ře-
šení aktuálních problémů v oblasti 
bydlení nízkopříjmových rodin a ro-
din setkávajících se s určitými barié-
rami na trhu s byty. 

Jednoduše řečeno, najít transpa-
rentní systém přidělování takových 
bytů, aby se zároveň nenarušil trh.

Kdy můžeme očekávat, že se ve-
řejnost bude moci seznámit s vý-
sledky práce pracovní skupiny?

První výstupy z činnosti pracovní 
skupiny pro sociální bydlení by měly 
být k dispozici do konce června 
2018, a proto předpokládám, že ve-
řejnost by se s nimi mohla seznámit 
po letních prázdninách. -tz-

Komise pro neziskovou a sociální oblast

Město čerpá dotace z Pro-
gramu regenerace městské 
památkové rezervace.

Několik domů v centru Jihlavy do-
stane nový kabát. Město letos po-
prvé dosáhlo na dotace z Programu 
regenerace městské památkové re-
zervace Ministerstva kultury a rov-
nou téměř dosáhlo na nejvyšší mož-
nou poskytovanou částku, a to více 
než dva miliony korun.

„Jedná se o opravy fasád a viditel-
ných prvků. Jihlava nám díky těmto 
penězům prokoukne,“ sdělil náměstek 
primátora Radek Popelka.

Komise pro regeneraci městské 
památkové rezervace vybrala deset 
domů, které potřebují obnovit fa-
sádu, vyměnit okna, nebo repaso-
vat vstupní dveře. Oprav se dočkají 
tři domy na Masarykově náměstí, 

tři v Brněnské ulici, dva domy v Pa-
lackého ulici a po jednom domě v 
Husově a Benešově ulici.

„Nejvíce podporovaná akce je na ro-
hovém domu na křižovatce Palackého 
a Benešovy ulice, který je pod lešením 
již druhý rok. Opravuje se postupně, 
jsou tam i krásné malované interiéry, 
jejichž obnova bude v budoucnu násle-
dovat,“ doplnil Radek Popelka.

Polovina z domů není v majetku 
města, jejich vlastníci se na nákla-
dech budou podílet čtyřiceti procen-
ty, polovina nákladů bude uhrazena 
z dotace ministerstva, Město obnovu 
podpoří deseti procenty.

„Celkem je příspěvek Města 463 tisíc. 
Část dotací schválila Rada města, část 
teprve musí projít zastupitelstvem,“ vy-
světlil náměstek Radek Popelka.

 -tz-

Možnosti Města postarat 
se o zanedbané hroby jsou 
omezené.

Na jihlavských hřbitovech jsou k vi-
dění opuštěné hroby v zanedbaném 
stavu. Majitelé sousedních míst, pa-
mátkáři či historici za to v mnoha 
případech kritizují radnici. Většinou 
ale jde o náhrobky a obruby hrobů, 
u nichž v minulosti vypršel nájemní 
vztah, a hroby zůstávají na hřbitově 
bez další péče. Městu ale hroby nepa-
tří, a do cizího majetku ze zákona in-
vestovat nesmí. 

Východisko částečně nabízí ob-
čanský zákoník. Ten stanovuje, že 
opuštěná nemovitá věc připadá 
do vlastnictví státu po deseti letech 
od okamžiku, kdy k ní majitel přestal 
vykonávat vlastnická práva, v tomto 
případě, odkdy majitel přestal pro-
vádět údržbu hrobu. „Nový občanský 
zákoník nabyl  účinnosti v roce 2014, 
první opuštěné hroby by tedy měly při-
padnout do vlastnictví státu až v roce 
2024. Bude záležet na  výkladu záko-
níku. Jsme zvědaví, co se stane, a jak se 
stát v této věci zachová,“ uvedl Ondřej 
Stránský z odboru správy realit.

Jak se bude problematika vyvíjet 
do budoucna, zda stát bude opuštěná 
hrobová místa zachovávat, odklízet, 
nebo tíži přenese na bedra obcí, je za-
tím s otazníkem. Na ústředním hřbi-
tově v Jihlavě je bezmála deset tisíc 
hrobových míst, opuštěno je jich více 
než tisíc.

„Případy, kdy několik desítek let staré 
a neudržované náhrobky hrozí pádem, 
řešíme. Obvykle necháváme chátrající 
náhrobek položit, čímž zabráníme ško-
dám na majetku, nebo dokonce zdraví 
návštěvníků,“ doplnil Vladimír Másíl-
ko z odboru životního prostředí jih-
lavského magistrátu. 

Město nyní zajišťuje správu po-
hřebišť a stará se o veřejná pietní 
místa, pomníky a památníky. Celý 
areál ústředního hřbitova je veden 
v ústředním seznamu nemovitých 
kulturních památek ČR, a vztahuje 
se tedy na něj zákon o státní památ-
kové péči. S památkáři je tedy nutné 
konzultovat a odsouhlasovat veškeré 
opravy a údržbu tohoto areálu. I když 
samotné hrobky nejsou předmětem 
památkové ochrany, lze u některých 
hrobek, vzhledem k jejich hodnot-
nému architektonickému a materiá-
lovému provedení, zájem památkové 
péče o jejich zachování a ochranu lo-
gicky předpokládat. „V současné době 
probíhá na Ministerstvu kultury České 
republiky řízení o prohlášení hrobky 
Dr. Carla Löwa, kterou lze považovat 
za jednu z nejkvalitnějších funerálních 
architektur ústředního hřbitova, za kul-
turní památku,“ řekl Ondřej Stránský.
 -tz-

Co s opuštěnými hroby? Deset domů v centru Jihlavy 
dostane nový kabát

Darované peníze klub získal z dražby   
speciální kolekce hráčských dresů.

Nemocnice Kraje Vysočina letos dostanou finanční dar od 
Dukly Jihlava, každá ve výši 12 tisíc korun. Darované peníze 
klub získal z dražby speciální kolekce alternativních dresů, 
která proběhla na začátku tohoto roku.

„Tato akce již přesahuje rámec mých kompetencí, proto návrh 
musel projít přes valnou hromadu, a jsem rád, že to bez jakých-
koli problémů schválila, takže mi už nic nebrání  podepsat daro-
vací smlouvu,“ sdělil jednatel Dukly Jihlava Bedřich Ščerban.

Podle informací klubu peníze půjdou do nemocnice Tře-
bíč, která je použije na nákup nových polohovacích lůžek, 

v Novém Městě na Moravě ji přidají ke sbírce na poříze-
ní operační věže pro urologické oddělení, Pelhřimov získá 
oxymetr pro chirurgickou jednotku intenzivní péče, Havlíč-
kův Brod diagnostickou metodu pro dětské pacienty ambu-
lance klinické psychologie a Nemocnice Jihlava myčku ná-
dobí na hematologii.

„Vedle této podpory jsme se zapojili do akce Ježíškova vnou-
čata, na Vánoce kabina obdarovala dětské oddělení, a poslední 
zápas dlouhodobé části přilákal hodně lidí, a vytvořili jsme tak 
prostředí pro pomoc Barunce s dětskou mozkovou obrnou,“ do-
plnil k charitativním aktivitám klubu Bedřich Ščerban.

 -tz-

Dukla Jihlava darem podpoří 
nemocnice v kraji Vysočina
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VELIKONOCE VE MĚSTĚ. Bílou sobotu letos stovky lidí strávily v Jihlavě, kde se konal bohatý velikonoční program. 
Dopoledne začal jarní barevný jarmark, po obědě veřejnost zcela zaplnila přízemí radnice, kde probíhaly už tradiční a vyhle-
dávané výtvarné dílny jihlavského DDM, třebíčských Vrátek, Barvínka, Stacionáře Úsměv a dalších. K vidění bylo zdobení 
kraslic, drátkování, pletení košíků, výroba figurek ze šustí, barvení svíček, řezbářské práce... V gotické síni radnice Bobodivadlo 
odehrálo přestavení Veselé Velikonoce, na náměstí byly hlavně pro děti živé ovečky a poníci.    Foto: Jakub Koumar 

Jihlavský velikonoční program 
nabírá na oblibě

Novým ředitelem 
jihlavské zoo 

bude Jan Vašák
Ředitel Vašák do funkce  
nastoupí na začátku července.

Jan Vašák, zoolog, dlouholetý za-
městnanec jihlavské zoo, převezme 
v červenci i její vedení. Do funkce 
ředitele jej jmenovala Rada města 
Jihlavy na základě výsledku výběro-
vého řízení, ve kterém byl mezi pěti 
uchazeči hodnocen nejlépe. Součas-
ná ředitelka Eliška Kubíková odchá-
zí do penze.

Jan Vašák do jihlavské zoo nastou-
pil v roce 1992 na civilní službu, a 
od roku 1994 je zde zaměstnancem. 
Od té doby vystřídal několik pozic, 
působil jako chovatel kopytníků, 
později jako chovatel šelem. V roce 
2006 se stal kurátorem, a o čtyři roky 
později vedoucím zoologického od-
dělení.

Čtyřiačtyřicetiletý Jan Vašák je ro-
dilý Jihlavan, v současné době žije 
s rodinou v Bradlu u Velkého Bera-
nova. Vystudoval Českou zeměděl-
skou univerzitu v Praze, a na Mende-
lově zemědělské a lesnické univerzitě 
v Brně získal magisterský titul. Bě-
hem svého působení se v Zoo Jihlava 
podílel na všech významných pro-
jektech.  -tz-

NOVÝ ředitel jihlavské zoo Jan Vašák.
 Foto: archiv MMJ

Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 
586 01 Jihlava, zveřejňuje záměry 

pronajmout nebytový prostor: �
• v 1. NP domu Komenského 36 v Jihlavě, 19 m2, býv. 

tabák, minimální roční nájemné činí (po slevě) 24.000 
Kč 

pronajmout na základě výběrového řízení for- �
mou obálkové metody nemovité věci:

části pozemků v k.ú. Jihlava a k.ú. Bedřichov u Jihlavy 
za účelem umístění zastávkových přístřešků s reklamní-
mi panely a lavičkami pro cestující městské hromadné 
dopravy či jakékoliv další hromadné dopravy a  k umís-
tění samostatných reklamních panelů. Vybraný nájem-
ce pořídí přístřešky s lavičkami a reklamními panely na 
vlastní náklady, bez jakékoliv finanční účasti statutár-
ního města Jihlava a bude je po celou dobu nájemního 
vztahu udržovat v dobrém technickém stavu. Minimál-
ní roční nájemné činí 333.000 Kč bez DPH. Doba náj-
mu neurčitá s 6měsíční výpovědní dobou. Bližší speci-
fikace v dražební kartě nemovitostí na www.jihlava.cz.

dále zveřejňuje záměry výběrovým řízením 
formou dražby dne 9. 5. 2018

s uzávěrkou žádostí dne 7. 5. 2018 (v 17.00 hod.)
pronajmout nebytové prostory: �

• v 1. NP domu Benešova 9 v Jihlavě, 172,90 m2, býv. 
prodejna se sportovním vybavením a doplňky, mini-
mální roční nájemné činí 395.249 Kč 

• v 1. NP domu Komenského 18 v Jihlavě, 32,10 m2, 
býv. vinotéka, minimální roční nájemné činí 62.081 Kč 

• v 1. NP domu Komenského 30 v Jihlavě, 51 m2, býv. 
marketingové a propagační centrum, minimální roční 
nájemné činí (po slevě) 80.000 Kč 

• v 1. NP domu Komenského 39 v Jihlavě, 87 m2, býv. 
prodejna s výpočetní technikou, minimální roční ná-
jemné činí 164.169 Kč 

• v 1. NP domu Masarykovo nám. 22 v Jihlavě, 46 m2, 
býv. cestovní agentura, minimální roční nájemné činí 
(po slevě) 85.000 Kč 

• v 1. NP domu Masarykovo nám. 23 v Jihlavě, 84 m2, 
býv. prodejna s dětským zbožím, minimální roční ná-
jemné činí 150.876 Kč 

• v 1. NP domu Matky Boží 16 v Jihlavě, 51,30 m2, 
býv. prodejna balených potravin, drogerie a domácích 
potřeb, minimální roční nájemné činí 105.524 Kč 

prodat: �
• bytovou jednotku č. 192/8 v domě Úvoz 13 v Jih-

lavě, 1+1, 2. NP, 24,27 m2, energetická náročnost dle 
PENB: D, 120 kWh/(m2. rok), minimální kupní cena 
činí 621.800 Kč

• bytovou jednotku č. 2939/2 v domě Lesní 2, 6 
v Jihlavě - Heleníně, 1+1, 1. NP, 54,30 m2, energetická 
náročnost jednotky dle PENB: F, 267 kWh/(m2. rok), 
minimální kupní cena činí 813.600 Kč

• bytovou jednotku č. 4/6 v domě Březinovy sady 21 
v Jihlavě, 1+1, 3. NP, 47,30 m2, energetická náročnost 
jednotky dle PENB: F, 248 kWh/(m2. rok), a objekt 
Březinovy sady 21a v Jihlavě ve dvorním traktu domu 
Březinovy sady 21, energetická náročnost dle PENB: F, 
447 kWh/(m2.rok), minimální kupní cena činí celkem 
1.510.386 Kč

Bližší informace na www.jihlava.cz, na tel. 
565 592 630 (prodej bytů), 565 592 632 (proná-

jem nebytových prostorů), 565 592 640 (pronájem 
pozemků), příp. na Majetkovém odboru Magistrátu 

města Jihlavy, Hluboká 8, Jihlava. 

Statutární město Jihlava si vyhrazuje právo změnit 
či doplnit tyto záměry, příp. od nich odstoupit nebo 
výběrové řízení zrušit. Účastníci výběrového řízení 

nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí ve 
výběrovém řízení ani na úroky ze složené jistiny. -tz-

Pronájem nebytových prostor a prodej bytů

Aplikace provádí 
po objížďkách 
a trasách MHD

Jihlavská radnice spustila na svém 
webu www.jihlava.cz interaktivní-
ho průvodce, jehož prostřednictvím  
uživatel získá na jednom místě veš-
keré důležité informace souvisejí-
cí s uzavírkou Brněnského mostu 
v Jihlavě (1. duben – 31. říjen 2018). 
Aplikace je snadno dostupná i na ad-
rese www.jihlava.cz/doprava. 

Objízdné trasy i upravené linky 
městské hromadné dopravy jsou zře-
telně vyznačeny v mapách. Uživatel 
si může postupně tzv. stopy mapu 
projít celou, nebo si v horní liště 
zvolit okruh informací podle typu 
dopravy – automobilovou, nákladní, 
městskou hromadnou dopravu, nebo 
pěší a cyklistickou. Volit si může i 
pozici a velikost zobrazení map.

Výhodou aplikace je možnost rych-
le reagovat na vývoj situace a infor-
mace upravovat a doplňovat. -tz-
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Podklady pro kalendář kul-
turních a sportovních akcí 
červen – září 2018

Statutární město Jihlava i letos 
vydá souhrnný kalendář kulturních a 
sportovních akcí konaných v období 
červen – září 2018 na území města 
Jihlavy. Tištěný program akcí je ur-
čen nejen pro občany našeho města, 
ale zároveň i návštěvníkům Jihlavy v 
období turistické sezóny. 

Odbor školství, kultury a tělový-
chovy Magistrátu vyzývá všechny 
pořadatele kulturních a sportovních 
akcí, konaných v uvedeném období, 
k zaslání písemných podkladů, a to 
do 6. května 2018, na adresu: Magis-
trát města Jihlavy, Turistické infor-
mační centrum – Marcela Medová, 

Masarykovo nám. 2, 586 01 Jihlava, 
nebo elektronicky na adresu: Marce-
la.Medova@jihlava-city.cz. Prosíme 
o dodržení termínu z důvodu zadání 
do tisku.

V podkladech uveďte:
datum, název a stručný popis akce, 

hodinu a místo konání, přesný název 
pořadatele, výši vstupného. Pokud 
budete organizovat více akcí v da-
ném období, uveďte je posloupně a 
dle jednotlivých měsíců.

Věříme, že tato tiskovina přispěje, 
stejně jako již po mnoho předešlých 
let, k ucelenému přehledu kultur-
ních a sportovních akcí konaných v 
našem městě.

Mgr. Tomáš Koukal,
vedoucí odboru

Pořadatelům kulturních 
a sportovních akcí

Statutární město Jihlava (dále měs-
to) vlastní řadu pozemků pod stav-
bami garáží ve vlastnictví jiných 
osob. Dle § 3056 odst. 1) zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, platí, že vlastník 
pozemku, na němž je zřízena stavba, 
která není podle dosavadních práv-
ních předpisů součástí pozemku a 
nestala se součástí pozemku ke dni 
nabytí účinnosti uvedeného záko-
na, má ke stavbě předkupní právo, a 
vlastník stavby má předkupní právo 
k pozemku. K ujednáním vyluču-
jícím nebo omezujícím předkupní 
právo se nepřihlíží. 

Vlastník garáže je tedy povinen, 
v případě, že se rozhodne garáž ja-
kýmkoliv způsobem zcizit, před-
nostně nabídnout tuto stavbu ke 
koupi předkupníkovi (Městu). Pra-
vomoc rozhodnout o uplatnění či 
neuplatnění předkupního práva ve 
prospěch Města náleží Zastupitel-
stvu města Jihlavy v souladu s ust. § 

85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích, v platném znění. Rozhod-
ne-li Zastupitelstvo města Jihlavy, že 
předkupní právo neuplatní, je vlast-
ník stavby garáže oprávněn následně 
ji převést na třetí subjekt, v případě 
využití předkupního práva však má 
za povinnost uzavřít kupní smlouvu 
s Městem. 

Nastane-li však případ, že vlastník 
stavbu garáže převede na třetí sub-
jekt, aniž by splnil povinnost před-
nostně nabídnout odkup předmětné 
stavby garáže Městu, využije Město, 
kromě svého práva domáhat se spl-
nění povinnosti na prodávajícím, i 
právo domáhat se přímo na nabyva-
teli, který stavbu garáže koupil, aby 
mu ji za příslušnou úplatu převedl, 
přičemž příslušnou úplatou se rozu-
mí  cena, kterou za garáž nabyvatel 
zaplatil.  Jaromír Kalina,

náměstek primátora
a majetkový odbor magistrátu 

Předkupní právo ke stavbě 
garáže na pozemku města

Zahájení jarního provozu 
jihlavské tržnice

Prodejní místa na tržnici jsou v podobě pultů, kterých je na náměstí 
umístěných celkem čtrnáct. Trhovci mohou prodávat zemědělské produk-
ty, květiny, potraviny, řemeslné a rukodělné výrobky.

Zájem trhovců o prodejní místa bude, jako každý rok, úzce souviset s ak-
tuálním počasím. Trhovci již od začátku jara prodávají kytky řezané, ale i 
v květináčích, sazenice salátu, paprik, okurek a další produkty. Prodávaný 
sortiment se většinou týká sezónních hospodářských přebytků. V letních 
měsících se jedná především o ovoce a zeleninu.

Na místě je mobilní umývárna pro prodávající, která bude zároveň 
sloužit i pro nakupující, takže je možnost si třeba opláchnout zakoupe-
né zboží.

Dalším zázemím je dřevěný stánek správce tržnice, který bude řídit pro-
dej, vybírat poplatky a kontrolovat oprávnění i podmínky prodeje. Dále je 
tržnice vybavena kontrolní váhou na převážení koupeného zboží.

Ukončení provozu tržnice je naplánováno až po Památce zesnulých, na 
3. 11. 2018.

Provozní doba:
pondělí – pátek –  6.00 – 17.00 hodin

sobota – zavřeno 
(v případě zájmů trhovců možnost otevření od 6.00 – 12.00 hodin)

neděle - zavřeno
Martin Málek, 

tiskový mluvčí SMJ

Publikaci lze zakoupit   
v Turistickém informačním 
centru za 550 korun

Úspěšná publikace Drobné nemo-
vité památky a jiné architektonic-
ké zajímavosti města Jihlavy je opět 
v prodeji v Turistickém informač-
ním centru, Masarykovo náměstí 1, 
a to za 550 korun. Nových 300 kusů 

knihy radnice musela dotisknout 
pouhých pár měsíců po jejím vydá-
ní, které proběhlo na konci listopadu 
loňského roku.

Publikace mapuje drobné nemovi-
té památky na území Velké Jihlavy, je 
rozdělena do 8 kapitol, označených 
písmeny, každá z kapitol se věnuje 
konkrétnímu typu památek. Celkem 
je v knize popsáno 358 míst. -tz-

Kniha o nemovitých 
památkách je opět k dispozici

KNIHU o drobných nemovitých památkách můžete opět zakoupit v TIC magis-
trátu. Foto: archiv MMJ

(Dokončení ze str. 4)
Uvědomil jsem si, jak hluboké ba-

riéry jsme mezi sebou navršili, a oce-
ňuji, že účastníci projevili odvahu 
vyslechnout si druhou stranu, že si 
uvědomují  vážnost dané situace a 
chtějí ji řešit. 

Spor je komplikovaný tím, že je 
vleklý a vyčerpávající. Občané Jih-
lavy, developeři, investoři podnika-
jící v Jihlavě jsou díky neústupnosti 
svazku v roli rukojmích. To je pro 
mne asi ten největší faul, kterého 
se protistrana dopouští. Příkladem 
může být rekonstrukce ulice Teleč-
ská. 

Doufal jsem, že třeba tento rozměr 
může být pro starostu, zastupitele 
srozumitelný, vedle dalších nepopi-
ratelných faktů, a dnes i soudních a 
správních rozhodnutí. 

Docela mne vykolejila argumenta-
ce opírající se o názor, že o tom stej-
ně bude rozhodovat Ústavní soud, 
či uhození na strunu solidarity, kte-
rá je dnes jednostranně ve prospěch 
svazku a jejího provozovatele. Určitě 
budu v komunikaci pokračovat.

Počet náměstků primátora se po 
rezignaci náměstkyně Jany Ma-
jerové snížil na tři. Je to znát na 

množství úkolů?
Ovlivňuje to tvorbu strategických do-

kumentů a chybí v tuto chvíli v před-
stavenstvu DPMJ. Situaci s ostatními 
kolegy více méně zvládáme.

Jihlava prožívá složité dopravní 
období. Překvapilo vás něco po 
uzavření Brněnského mostu, s čím 
jste nepočítali?

Minulý čtvrtek na TK po radě 
města jsem na závěr konstatoval, že 
nepadl žádný dotaz od novinářů na 
téma dopravní situace po uzavření 
Brněnského mostu. 

I to svědčí o tom, že příprava opat-

ření a jejich prověření v praxi jsou 
účinná. Patří za to poděkovat všem, 
kteří se na nich podíleli a v ostrém 
provozu je zvládají. 

Ukazuje se, že některá řešení by 
mohla mít i trvalý charakter. Podě-
kování patří i občanům, kteří v Jihla-
vě žijí, nebo do ní dojíždějí. Přistou-
pili k tomu velmi odpovědně. Kromě 
dvou karambolů na ulici Okružní a 
většího zdržení na několika frekven-
tovaných místech v době dopravních 
špiček nedochází ke kolapsům nebo 
závažnějším zácpám. Doufám, že nás 
mine zkouška v podobě kolapsu na 
„tranzitní  silnici“ D1.

Náměstek Kalina - co se podařilo...
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Masarykovo náměstí 29, 586 01 Jihlava
www.optik-zilka.cz 

j05-ziD

Oční optik Žilka s.r.o

NESTÁTNÍ  ZDRAVOTNICKÉ  ZAŘÍZENÍ
Často se setkávám s lidmi, kteří mají obavu z multifokálních brýlí. 

Pokusím se ji rozptýlit a vysvětlit, proč právě multifokál, přesněji řečeno 
progresivní brýle jsou skvělá pomůcka, která nejlépe vyřeší skutečnost, že 
vaše oči potřebují pomoci s viděním na různé vzdálenosti.

Zdravý zrak je dokonalý systém, díky němuž vidíme ostře a jasně všude, 
kam potřebujeme. Tento ideální stav se postupně s věkem mění a přibliž-
ně kolem 45 let se vidění do blízka zhorší. Efektivním řešením jsou pro-
gresivní čočky, které umožní kvalitní a přesný zrakový vjem na všechny 
vzdálenosti. 

Dnešní doba klade na vidění a zrak často extrémní nároky. Není neob-
vyklé, že při práci na počítači musíme sklouznout očima do psaného 
dokumentu ležícího před námi na stole, vzápětí sledovat dění ve větší 
vzdálenosti a opět se vrátit k monitoru. Pokud nemáme progresivní brýle, 
nezbývá, než si opatřit několik modelů, střídat je podle potřeby a každou 
chvíli ztrácet čas jejich hledáním.    

Dalším velmi populárním a „elegantním“ způsobem je posadit si brýle 
na špičku nosu, abychom mohli číst a zároveň viděli na dálku. Toto nevy-
hovující řešení z profesionálního hlediska odmítám a nerozumím, proč 
na rozdíl od vyspělých západních zemí, kde nosí progresivní brýle v kate-
gorii nad 45 let asi 80% populace, u nás si toto pohodlí dopřává pouze 6 
– 8% lidí. 

Vývoj progresivních čoček v posledních letech přinesl jedinečnou mož-
nost individualizace a to v různých kategoriích. Na prvním místě jsou 
progresivní čočky pro běžné nošení, dále čočky pro práci v kanceláři a v 
neposlední řadě čočky pro řidiče. Individualizace přináší především vyso-
ký komfort zobrazení ve všech zónách pohledu a významně usnadňuje 
návyk na tyto čočky.

Každé progresivní brýle mají složitou optiku, to znamená, že spojují 
různý počet dioptrických kombinací. Pro pohodlné fungování je nutné 
přesně diagnostikovat oční vadu a potřeby jedince, zvolit správný pro-
dukt a nakonec pečlivě vybrat brýlovou obrubu. Návyk na tyto brýle 
mohou na počátku provázet obtíže, které však ve většině případů trvají 
jen krátkou dobu a ve srovnání s výhodami, které svému nositeli dlouho-
době přinesou, jsou téměř bezvýznamné. 

Nebojte se a užívejte si pohodu s jedněmi brýlemi, s nimiž uvidíte kam-
koliv potřebujete a to hned. BN

CO JE ZA DVE MI?
A) Jaro B) Léto C) Vaše svatba
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 2. 5. 2018   

stavění májky 

 5 . 5. 2018 

Den růžových vín  |  pořadatel Fabes s.r.o. 

 11.00–22.00 degustace růžových vín a sektů, čerstvě pražená káva, výborné 
jídlo a dezerty, dětský koutek

 17.00–22.00 doprovodný hudební program

Zaplétání máje  |  pořadatel: statutární město Jihlava, spolupořadatel 

Horácké folklorní sdružení, z.s.

 14.00 vystoupení folklorních souborů Šípek Jihlava, Borověnka 
Štěpánov nad Svratkou, Bajdyšek Třebíč, Trnávka Pacov, Bajdyš 
Třebíč, Studánka Žďár nad Sázavou, Klas Kralice na Hané

 15.30 zaplétání máje  |  účinkují soubory HSPT Vysočan Jihlava, 
Pramínek Jihlava, Studánka Žďár nad Sázavou

 15.45–17.00  vystoupení folklorních souborů HSPT Vysočan Jihlava, Pramínek 
Jihlava, Kohoutek Chrudim, Klas Kralice na Hané

 11.00–17.00 prodejní stánky (občerstvení, skleněné výrobky, byliny, batika, 
zahradnictví, květinářství, dřevěné výrobky, pletení z papíru, 
sušené ovoce, levandulové výrobky…)

  Kavárna Vrátka  |  nejen káva a další nápoje, ale i zákusky, 
zvykoslovné pečivo, chleba, bagety a drobné pečivo, které 
připravují šikovné ruce hendikepovaných přímo v jejich pekárně.

  Pekárna VESELO  |  chleba, housky, koláče aj.

 13.00–17.00  doprovodný program  |  výtvarné dílny pro děti,  
historický kolotoč, střelba z kuše

  Vrátka Třebíč  |  zdobení perníčků, malování na sklo 
(vitráže), tkaní na hrabích, výroba dárečků ke Dni matek  
a dílny s jarními motivy

  Dům dětí a mládeže Jihlava  |  výtvarné dílny  
s májovou tématikou

  Výtvarnice Lenka Svobodová  |  malování sádrových odlitků 
  Keramický ateliér Minet  |  tvořivá dílna – malování 

keramiky
        
 7.–17. 5. 2018 

Senový klavírista na náměstí  |  pořadatel: Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. 

Upoutávka na akci Týden pro rodinu

 16. 5. 2018 

Sportujme s VŠPJ  |  pořadatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava,

spolupořadatel: Zdravé město Jihlava

 11.00–16.00 nafukovací atrakce  |  Živý stolní fotbálek pro 5členné týmy 
a Překážková dráha pro poměření rychlosti a obratnosti  |  
Mobilní horolezecká stěna, Slackline a další více či méně 
známé sportovní a pohybové aktivity

 18. 5. 2018 

 10.00–17.00 JARMARK  |  pořadatel: statutární město Jihlava
 
 19. 5. 2018 

Jihlavská 24 MTB  |  pořadatel: SLIBY-CHYBY, z.s.

 11.00–12.00 slavnostní start závodu

 21. 5. 2018   kácení májky

 26. 5. 2018 

61. Festival sborového umění  |  pořadatel: Společnost 

pro FSU, z.s.

 15.00–16.00 II. festivalový koncert – účinkují PS Tucet Humpolec 
a PS Svatopluk Žďár nad Sázavou 

 www.jihlava.cz 

 místo konání: Masarykovo náměstí v Jihlavě 

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

Transporter Kombi GO!

Ilustrativní obrázek modelu s příplatkovou výbavou. Všechny ceny bez DPH, akční nabídka 
vozu Transporter Kombi GO! s motorem 2,0 TDI, 62 kW, kombinovaná spotřeba paliva 
a emise CO2 modelu Transporter Kombi GO!: 5,9 l/100 km, 155 g/km.

Vyrazit 
za svou šancí.
Moje cesta.

Bez DPH již od

481 500 Kč.

j05-avD

Kontakty: Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, 586 01 Jihlava 
email: studijni@vspj.cz, www.vspj.cz      facebook.com/vsp.jihlava

Technika, ekonomika, cestovní ruch, 
zdravotnictví, nebo sociální práce?

Přihlášky ke studiu přijímáme v prvním 
kole do 6. 5. 2018 na www.vspj.cz

Zahraniční stáže, individuální přístup  
i dlouhodobá praxe během studia. 
To vše je VŠPJ!

BOJÍTE SE VEJŠKY?
S námi se bát nemusíte!

j05-vspjD

JIHLAVA, Masarykovo náměstí 36
přízemí, OD HASSO

50- %

AKCE!
OBLEKY
KOŠILE

VŠECHNY

www.modaprostejov.cz

Právě nyní probíhají na našich obchodech super slevy! Všechny obleky jsme 
zlevnili až o 50%. Tedy obleky jsou nyní od fantastických 899,- Kč. Vybrali 
jsme pro Vás desítky kusů košil se slevou 50%. Dále nabízíme skvělý výběr 
kravat, řemenů, pánských kalhot a samozřejmě košil. Přijďte si vybrat 
i z dámského zboží. Spousta kusů je nyní i se slevou 50%. Těšíme se na Vás! 

VYBRANÉ

až mínus

Akce platí od 2. 5. 2018.



Stavíme, bydlíme...
STRANA 16

Jaro je tady, a s přicházejícím jarem 
kutily čím dál tím víc svrbí dlaně. 
Zub času i letošní krutá zima se citel-
ně podepsaly na letitých dřevěných 
oknech, která nedoléhají, rámy jsou 
oprýskané, a staré kování už také 
dosloužilo. Zkrátka a dobře, když 
nefandíte plasťákům, nezbývá než se 
pustit do opravy. 

Problémy s dřevěnými okny nasta-
nou po mnohaleté nedostatečné 
údržbě, jejímž důsledkem je zniče-
né těsnění, opotřebované kování a 
vydrolený tmel u skel, což v souhrnu 
představuje výrazné  snížení tepelně 
a zvukově izolačních vlastností oken. 
Jednoduše řečeno, při dešti okny zaté-
ká, a v zimě jimi nepříjemně táhne.

Jestliže máte mezi zdí a rámem 
okna vydrolenou omítku, pak 
můžete vzniklou spáru snadno sami 
opravit montážní pěnou. V zimním 
období to lze pouze z místnosti, ven-
kovní část nechte až na jaro. 

Pokud zrovna nejste majiteli 
nových oken s izolačními dvojskly, 
pak můžete starší typy oken vylepšit 
takzvaným profilovým těsněním. To 
se instaluje mezi rám a křídlo okna. 
Na jedno křídlo okna, které má plo-
chu přibližně jeden metr čtvereční, 
vyjde toto těsnění asi na 50 korun. 

Další způsob, jak zabránit úniku 
tepla přes starší typy oken, předsta-
vuje výměna jednoduchého skla za 

Drsná Vysočina žádá péči o okna
nové dvojsklo. Tady je však nutné 
okno vysadit, vyměnit sklo, a pak 
opět zasadit zpátky. 

Již přestavba oken z jednoduché-
ho zasklení na dvojité izolační sklo 
snižuje energetické ztráty o přibližně 
padesát procent, a „izolační sklo pro 
tepelnou ochranu“ uspoří ještě dal-
ších čtyřicet procent navíc.

Před nátěrem je potřeba staré rámy 
obrousit hrubým brusným papírem, 
pomocí kterého se odstraní staré 
nátěry a nečistoty ze dřeva, a násled-
ně použít jemný brusný papír na 
jemné vybroušení povrchu. 

Po vybroušení je třeba očistit povrch 
od vzniklého jemného prachu. Staré 
nátěry a mastné skvrny můžete odstra-
nit také opalováním pomocí opalova-

cí pistole, nebo odstraňovače nátěrů. 
Nerovnosti povrchu se tmelí tmelem 
(ne však ředitelným vodou, ale synte-
tickým - pro lepší přilnavost). 

Pro nátěr oken se používají zásad-
ně syntetické produkty na alkydové 
bázi, protože mají dobrou přilnavost 
i na staré olejové nátěry. Na reno-
vaci starých nátěrů se nedoporu-
čuje používat laky ředitelné vodou, 
protože se nedokáží navázat na sta-
rý nátěr, což způsobuje odlupování 
nátěru a tvorbu bublin na povrchu. 

Ochranný nátěr se obvykle skládá 
z impregnačního základu, který dře-
vo chrání před škůdci, a vrchní lazu-
ry, která ho chrání před UV zářením, 
vlhkostí a dalšími povětrnostními 
vlivy. K tomu jsou vhodné i laky 

ředitelné vodou, určené k použití v 
exteriéru. Po prvním nátěru lze dal-
ší nátěr aplikovat až po důkladném 
zaschnutí.

Pokud byly původní okna či dve-
ře natřeny jen průsvitným lakem, 
pak je možné, po přípravě podkladu, 
použít lazurovací lak.

Když není možné okna opravit a 
obnovit jejich funkčnost, například 
pokud je dřevo napadené hnilobou, 
je rozumným řešením jejich výmě-
na, na níž bychom neměli šetřit. 

Levná dřevěná okna totiž bývají 
vyrobena z nekvalitních druhů dře-
va, a pouze jedné dřevěné vrstvy. 
O poznání kvalitnější jsou Eurook-
na s několikavrstevným dřevěným 
rámem.  -lm-
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S námi máš vše na dosah už 20 let!

Optický internet
200 Mb/s za 350 Kč měsíčně!

Stabilní optické připojení. 
Aktivace ZDARMA.

Jana Masaryka 12, Jihlava  |  539 01 55 25  |  www  .netbox.cz/jihlava

Nabídka platí do 31. 7. 2018
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Oslavy letošních 100 let od založení první re-
publiky si bude mít možnost užít celá Vysočina. 
Jejich pomyslný start naplánovalo město Jihlava, 
Kraj Vysočina a Vysoká škola polytechnická Jihla-
va na úterý 15. května v 17.00 hodin akcí PIKNIK 
V PARKU. 

Park v areálu staré nemocnice vedle autobusové-
ho nádraží v Jihlavě ožije - Stoletá republika? Ne-
půjde to bez publika!

Aktivitou Vysoké školy polytechnické v Jihla-
vě  je venkovní vzdělávací výstava pro širokou ve-
řejnost, situovaná do parku, kterou budou moci 
návštěvníci zhlédnout až do října 2018. Výstava 

bude umístěná na 24 panelech, rozestavěných do 
tvaru České republiky. Cílem výstavy je seznámit 
širokou veřejnost s děním v Jihlavě za posledních 
100 let, poukázat na osobnosti Jihlavy, které ovliv-
nily dění jak v regionu, tak i mimo něj, a dále při-
blížit činnost Vysoké školy polytechnické Jihlava, 
která je pilířem vzdělanosti nejen v Jihlavě, ale i 
v Kraji Vysočina.

Dle slov organizátorů bude v parku připraven 
piknik s živou hudbou, program pro děti, projížď-
ka na ponících a nabídka dobrého jídla a pití. Prv-
ních 100 návštěvníků obdrží zdarma špekáček, 
který si budou moci opéci na připravených oh-

ních.  Dobroty na opékání s sebou, možno koupit 
i na místě.

Jihlavským piknikem v parku oslavy vzniku Čes-
ké republiky na Vysočině začínají, pokračovat bu-
dou připomenutím historických událostí a sou-
vislostí v ostatních okresních městech regionu. 
Vyvrcholení oslav na Vysočině je naplánováno 
na sobotu 15. září 2018, kdy bude na jihlavském 
Masarykově náměstí pro veřejnost připravena od-
polední a večerní veřejná produkce s originálním 
velkolepým programem (www.kr-vysocina.cz a 
www.jihlava.cz ). Mgr. Tomáš  Koukal,

vedoucí  OŠKT

Proletí 100letí je název pro oslavy 100. 
výročí vzniku republiky v Jihlavě

Frit
zo

va

Tolstého

Tyršova

Tyršova

Plukovníka Švece

Karolíny Světlé

Magistrát 
města Jihlavy
odbor dopravy

autobusové
nádraží
Jihlava

Místo
pikniku

Vysoká škola
polytechnická
Jihlava

Jiráskova

P

P

P Na místě 
budou otevřené 
ohně a opékací 

vidlice 
k zapůjčení. 

15. 5.
Piknik v parku!

Oslavte s námi 100 let republiky 
i na dalších akcích:
 8. 6. Pelhřimov  
  – Festival rekordů a kuriozit
 9. 6. Žďár nad Sázavou – Den Žďáru
 18. 8. Třebíč – Slavnosti tří kápí
 7. 9. Havlíčkův Brod – Dny  
  evropského dědictví
 15. 9.  Jihlava – Velká oslava  
  100 let republiky 

Buřty a jiné dobroty
na opékání s sebou! 

Možno koupit i na místě! 
Špekáček zdarma
pro prvních 100
návštěvníků!

       17.00–19.00 v areálu staré nemocnice 
vedle autobusového nádraží v Jihlavě
             výstava, koncert, malování na obličej, 

projížďky na poníkovi, opékání, ... 
 

Proletí
  100letí

Stoletá
republika?

Nepůjde to
bez publika!
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 Cesta za čistým vzduchem 

 Světový den bez tabáku 

 31. 5. 2018 
 

 Vstup na Bránu Matky Boží zdarma! 9.00–17.00 

Přijďte a podpořte zdravý život bez kouření!

Projekt Zdravé město Jihlava – propagace  
zdravého životního stylu

 Parkán 9.00–15.00  
Měření přítomnosti nikotinu ve výdechu (CO)  
– Poradna pro odvykání kouření – Nemocnice Jihlava

Měření krevního tlaku, % tělesného tuku, BMI

Tvořivé dílničky pro děti  
– Maják – svítí pro vás, z.s. 

Kouření cigaret a jeho následky  
– diskuse s odborníky SZÚ, soutěže  
pro děti, mládež a veřejnost

Informace z oblasti veřejného zdravotního 
pojištění, aktuální benefity a bonusy  
pro klienty – VZP ČR

Balonek pro děti po zdolání „Brány“

pořádá Zdravé město Jihlava
informace: Ing. Soňa Krátká, koordinátorka PZM a MA21, tel.: 565 591 822

e-mail: KOORDINATORMA21@jihlava-city.cz

ZDRAVÝ KRAJ

 

 www.jihlava.cz/zdravemesto 
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 www.jihlava.cz/zdravemesto 

 Prostory zvuku a pohybu 

 Milan Adamčiak  |  Milan Grygar 

 16. 5. – 24. 6. 2018 

 vernisáž v úterý 15. 5. 2018 v 17.00 

 
 Dům Gustava Mahlera 
 Znojemská 4, Jihlava 

 út–ne 10–12, 13–18 

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

Jihlavská zoologická zahrada se ra-
duje z velmi vzácného odchovu. Dvě 
mláďata tygra sumaterského (Pan-
thera tigris sumatrae) se narodila 28. 
března 2018, tedy přesně v den, kdy 
jejich matka Činta oslavila svoje páté 
narozeniny!

Samice Činta se v Jihlavě narodila 
jako teprve třetí mládě sumaterské-
ho tygra, a to po dvaceti letech od 
jejich prvního odchovu. Mladá tyg-
řice se hned po svém narození stala 
nekorunovanou královnou Zoo Jih-
lava, jejím kmotrem se stal populární 

zpěvák Tomáš Klus, který jí i osobně 
vybral jméno Cinta „Činta“, což v in-
donéštině znamená „láska“.

Otec tygřat, samec Dandys, se na-
rodil v roce 2012 ve varšavské zoo 
v Polsku. V roce 2014 byl přivezen 
do Zoo Brno, kde se zatím, asi i díky 
svojí nezkušenosti, otcem nestal. 
Nyní chovatelé doufají, že úspěš-
né spáření a klidné soužití s Čintou 
bude pro Dandyse výhodou, až se v 
průběhu jara vrátí zpět do brněnské 
zoo, k samici Satu. Martin Maláč,

 tiskový mluvčí zoo

Tygři sumaterští v Zoo 
Jihlava mají mláďata

JIHLAVSKÁ ZOO má vzácný přírůstek. Dvě mláďata tygra sumaterského (Pan-
thera tigris sumatrae) se narodila v březnu. Foto: archiv MMJ
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To jsou výsledky srovnávacího vý-
zkumu Město pro byznys 2017. Agen-
tura Datank v něm hodnotí přístup ve-
řejné správy a podnikatelské prostředí 
ve všech městech a obcích s rozšířenou 
působností v České republice.

Město Jihlava je charakteristické 
vysokým podílem malých a střed-
ních firem. Radnice dostala vysoké 
hodnocení za péči o dopravu osob 
do zaměstnání, o čemž svědčí vyso-
ký podíl výdajů věnovaných na veřej-
nou dopravu. Město má z pohledu 
podnikatele rovněž kvalitní radniční 
webové stránky. 

Jihlava například zavedla speciál-
ní autobusové linky do průmyslové 

zóny. Do průmyslové zóny letos rad-
nice začne budovat novou cyklostez-
ku, připravuje se také oprava mostu 
přes přivaděč, a úprava a následné 
znovuotevření sjezdu na přivaděč u 
Pávova, což ulehčí dopravě přede-
vším v době střídání směn. 

První místo v regionálním kole má 
Humpolec, který dosáhl vynikajících 
výsledků zejména v kritériích podni-
katelského prostředí. Město má nej-
vyšší podíl podnikatelů a také dru-
hý nejvyšší podíl právnických osob 
v kraji. Stříbrný Pelhřimov boduje 
nejnižší nezaměstnaností na celé Vy-
sočině a zároveň jedním z nejvýraz-
nějších přírůstků obyvatel.  -tz-

Ulice Telečská a Wolkerova se do-
čkají dlouho očekávané rekonstruk-
ce, dlažební kostky nahradí nový 
asfaltový povrch. Provoz bude po-
stupně omezen od Wolkerovy ulice, 
přes Telečskou, až po Pístov, a to ve 
čtyřech etapách, od 23. dubna až do 
30. října.

Stavba bude zahájena první etapou 
23. dubna ve Wolkerově ulici, a ome-
zí vjezd do vnitrobloků. Telečská 
ulice se pro řidiče uzavře při druhé 
etapě 1. června, uzavírka obou ulic 
potrvá do 15. srpna.

„V maximální možné míře bude 
umožněn vjezd na parkoviště u byto-
vých domů – vše ale po dohodě se stav-
baři,“ ujistil Zdeněk Dvořák z odbo-
ru rozvoje města.

Realizace bude probíhat ve čtyřech 
etapách:

Wolkerova (23. 4. 2018 – 15. 8. 
2018)

Vjezd do vnitrobloků bude zame-
zen, výjimky bude možné operativně 
dohodnout se stavbou, doba realiza-
ce bude 1-2 měsíce. Telečská bude 
přístupná.

Telečská (1. 6. 2018 – 15. 8. 
2018)

V maximální možné míře bude 
umožněn vjezd na parkoviště u by-
tových domů – vše ale po dohodě se 
stavbou, za splnění jejích podmínek. 
Doprava směr Pístov bude probíhat 
po rozšířené propojce u BD Telečská 
1 – toto bude součástí stanovení ob-

jízdných tras. V rámci této II. etapy 
proběhne i úprava cca 100 m úseku 
od psího útulku směrem k Pístovu. 
Realizace tohoto úseku proběhne po 
polovinách šířky vozovky.

Mostek a kolem garáží (15. 7. 
2018 – 30. 10. 2018)

Tato etapa začne až po dokončení 
předchozí. Objízdná trasa bude ve-
dena z odbočky z I/38 přes „Ran-
čířovský“ vojenský prostor po sta-
ré „tankové“ cestě k psímu útulku. 
Bude ale umožněna (pravděpodob-
ně provizorním přemostěním Ko-
želužského potoka) obsluha domu 
Telečská 51, a přes parkoviště před 
tímto domem i obsluha garáží podél 
III/4602.

Průtah Pístov (1. 6. 2018 – 30. 
10. 2018)

Stavba bude probíhat po polovi-
nách šířky vozovky s maximálním 
možným umožněním přejezdu pro 
obsluhu obyvatel Pístova. Objízdná 
trasa povede po II/602 a II/406 do 
Salavic a zpět po III/4062. Problé-
mem pro vozidla nad 3,5 t je šířko-
vé, prostorové a výškové uspořádání 
komunikací v Salavicích, z tohoto 
důvodu je nutné prověřit trasu přes 
Třešť a Stonařov.

Po dobu stavby bude pro potřeby 
odstavení vozidel obyvatel z rekon-
struovaných částí komunikací slou-
žit část plochy mezi ulicemi Bří Čap-
ků a Ke Skalce, kterou Kraj Vysočina 
bezplatně zapůjčil Městu. -tz-

V předminulém čísle Novin jihlav-
ské radnice jsme zahájili seriál k au-
ditu udržitelného rozvoje, prvním 
tématem byla Správa věcí veřejných 
a územní rozvoj. Tentokrát pokraču-
jeme tématem dopravy.

Téma č. 4 - Doprava
Oblast dopravy ve městě zásadním 

způsobem ovlivňuje životy všech 
obyvatel Jihlavy. Kromě pozitivních 
dopadů s sebou doprava nese i vel-
kou řadu negativ, které nepříznivě 
ovlivňují životní prostředí ve měs-
tě. Z tohoto důvodu je třeba, aby se 
statutární město Jihlava snažilo tyto 
negativní dopady dopravy na životní 
prostředí a zdraví obyvatel co nejvíce 
eliminovat. V oblasti aplikace trendů 
udržitelné dopravy v Jihlavě nastalo 
v hodnoceném období výrazné zlep-
šení, ale stále je co zlepšovat.

Cyklistická doprava
První oblastí, které se audit udrži-

telného rozvoje věnoval, byla oblast 
cyklické dopravy. V rámci investič-
ních akcí Města byla v uplynulých le-
tech budována zcela nová infrastruk-
tura pro cyklisty, nebo docházelo k 
přestavbám a rozšiřování stávajících 
chodníků, aby svými parametry od-
povídaly stezkám pro pěší a cyklisty 
(se smíšeným, nebo s odděleným 
provozem, který je z hlediska bez-

pečnosti pěších a cyklistů, pokud 
to prostorové podmínky umožňu-
jí, preferován). V současné době je 
v Jihlavě více než 20 km cykloste-
zek. Statutární město Jihlava aktivně 
podporuje cyklodopravu i nadále a 
plánuje stavbu dalších cyklostezek 
(do průmyslové zóny v Pávově, dal-
ší úsek cyklostezky podél řeky, cyk-
lostezku spojující ZOO, Dopravní 
Hřiště a Skalku,…).

Ostatní cyklistická opatření tvoří v 
podmínkách statutárního města Jih-
lavy především cyklostojany a cyk-
loodpočívadla. Podél nejvytíženější 
jihlavské cyklostezky, vedoucí kolem 
řeky Jihlavy, jsou umístěny 4 cyklo-
odpočívadla. Statutární město Jihlava 
věnovalo v uplynulých letech velkou 
pozornost i cykloturistuce, bylo inici-
átorem projektu Stříbrného pomezí a 
Cyklotrasy Jihlava – Třebíč – Raabs. K 
monitorování počtu cyklistů a chodců 
na cyklostezkách byly v uplynulých le-
tech pořízeny 3 cyklosčítače, které jsou 
během cyklistické sezóny umisťovány 
na 11 pevných sčítacích místech.

Pěší a bezbariérová doprava
Statutární město Jihlavy každý rok 

investuje finanční prostředky do na-
světlování přechodů pro chodce. V 
současné době je v Jihlavě nasvět-
leno sedm desítek přechodů pro 
chodce. Při financování nasvětlení 

Začala oprava Wolkerovy ulice
Oprava omezí provoz do konce října

Jsme třetím městem pro byznys
V čele ankety je Humpolec, dále Pelhřimov

Audit udržitelného rozvoje 
Zdravého města Jihlavy 4

je každoročně žádáno o podporu z 
Fondu Vysočiny, z grantového pro-
gramu Bezpečná silnice. V roce 2015 
bylo nasvětlení jednoho přechodu 
podpořeno i z Nadace ČEZ. 

V oblasti odstraňování bariér statu-
tární město Jihlava dlouhodobě pracu-
je na odstraňování bariér pro osoby s 
omezenou schopností pohybu a orien-
tace. K tomuto účelu si nechalo v roce 
2005 zpracovat Generel Bezbariérové 
dopravy. První velkou akcí v oblasti 
odstraňování bariér byla kompletní 
bezbariérová úprava Masarykova ná-
městí v roce 2009. 

V dalších letech poté následovaly 
další akce (např. v roce 2010 bezbarié-
rová úprava 30 zastávek MHD, v roce 
2014 bezbariérová úprava všech hlav-
ních křižovatek ve městě). Mimo tyto 
velké akce byla pozornost soustředě-
na i na rekonstrukce vybraných křižo-
vatek a přechodů pro chodce v rámci 
jiných investičních akcí (např. nasvět-
lování přechodů), jmenovitých akcí a 
rekonstrukcí chodníků v jednotlivých 
letech. Bezbariérově bylo v rámci re-
konstrukcí komunikací a chodníků v 
letech 2008-2017 upraveno dalších 
více než 40 zastávek veřejné hromad-
né dopravy. 

Bezbariérové úpravy chodníků i za-
stávek budou pokračovat samozřejmě 
i nadále (jen v letošním roce je v plánu 
rekonstrukce 10 zastávek).

Městská hromadná doprava
MHD v Jihlavě je zajišťována tro-

lejbusy a autobusy. Trolejbusy se 
řadí do kategorie bezemisních vo-
zidel. Podíl ujetých km autobusů a 
trolejbusů je srovnatelný, s mírnou 
převahou trolejbusů. Dle průzkumů 
v MHD z roku 2015 je podíl přepra-
vených cestujících trolejbusy 62 % a 
autobusy 38 %. 

Předpokládáme, že od letošního 
roku se díky změnám v linkovém ve-
dení trolejbusových linek od prosin-
ce 2017 tento příznivý poměr ještě 
zlepší. V hodnoceném období došlo 
k zavedení přímých expresních linek 
do průmyslové zóny, vznikla poprvé 
v historii jihlavské MHD speciální 

noční linka, a díky postavení nové 
trolejbusové tratě se dočkala po le-
tech čekání a odkladů kvalitní MHD 
i oblast okolo prodloužené ul. Vrch-
lického. Rozvoj MHD v dalších le-
tech je pro statuární město Jihlava 
klíčové i v budoucnu. Mezi největší 
chystané projekty se řadí připravova-
ná trolejbusová trať k BOSCH Die-
sel. Pokud se podaří tento projekt re-
alizovat, bude Jihlava nejen v rámci 
ČR na špici v oblasti ekologické be-
zemisní MHD. 

Doprava v klidu
Audit udržitelného rozvoje se za-

býval i dopravou v klidu, tzn. parko-
vání. Statuární město Jihlava zavedlo 
již v roce 2004 zóny placených stání 
v centru města (původní zóny A, B, 
C, dnes oblast 1), a od května 2013 
se rozšířily o zóny D1 a D2 (dnes 
oblast 2). Lokální problémy s nedo-
statkem parkovacích míst jsou ře-
šeny v rámci menších investičních 
akcí, popř. v rámci komplexních re-
vitalizací sídlišť (sídliště Březinova, 
Na Kopci, Demlova v letech 2014-
2015, sídliště Královský vršek 2012 
a 2015), kde vznikají taktéž nová 
parkovací místa.

Bezpečnost silničního 
provozu a vize do budoucna

Řada problémových míst z hlediska 
bezpečnosti silničního provozu byla 
odstraněna díky nasvětlení přechodů 
pro chodce (viz výše). Další proble-
matická místa byla odstraněna v rámci 
rekonstrukcí křižovatek (Křižovatka u 
Tří věžiček, u mlékárny). Díky těmto 
opatřením se v Jihlavě v současnosti 
nenachází žádné výrazně nebezpečné 
místo, kde by docházelo opakovaně k 
dopravním nehodám s vážnými osob-
ními následky.

Statutární město Jihlava v součas-
né době zpracovává Plán udržitelné 
městské mobility (SUMP). Tento 
plán by měl udat směr udržitelnému 
rozvoji dopravy ve městě.

Soňa Krátká,
Koordinátorka projektu ZM 

a MA21



Výstavy
Muzeum Vysočiny, 

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

23. 2. – 25. 11. 
100 LET REPUBLIKY – očE-

Kávání, nadějE a sKUTEč-
nosT

Odraz významných přelomových 
událostí 20. století v Jihlavě.

13. 4. – 10. 6. 
ŽIvá aMaZonIE
Výstava představí kulturní a pří-

rodní rozmanitosti peruánské Ama-
zonie.

13. 4. – 17. 6. 
FRAnTIŠEK saRna – MaLíř-

sKé ohLédnUTí „70“
Výběr z tvorby Františka Sarny, 

nositele ceny Unie českých spisova-
telů za rok 2017.

27. 4. – 10. 6. 
s doMEčKEM na ZádECh
Zoologická výstava o našich plžích 

a mlžích.

17. 4. – 27. 5. 
PoLáRní ZářE v noRsKU

Fotografie Marka Musila. Kavárna 
Muzeum.

29. 5. – 8. 7. 
KoUZLo vYsočInY
Výstava fotografií Tomáše Blažka. 

Kavárna Muzeum.

OGV, Masarykovo nám. 24, 
tel. 567 309 722, www.ogv.cz

22. 2. - 13. 5.
MILada sChMIdTová čER-

MáKová (1922-2015). Chod-
KYně v MRACíCh

První retrospektiva malířky Milady 
Schmidtové (1922 – 2015). 

OGV II, Masarykovo nám. 24

22. 2. - 13. 5.
josEF čaPEK, MáLo o 

MnohéM
Prezentace několika děl autora v 

rámci stého výročí založení republiky.
OGV II, Masarykovo nám. 24 - stá-

lá expozice Ze sbírek.

24. 5. – 26. 8.
oTaKAR LEBEda (1877 – 

1901)
Tvorba jednoho z nejnadanějších 

žáků krajinářské školy Julia Mařáka 
na pražské Akademii.

OGV II, Masarykovo nám. 24
od března 2016
ZE sBíREK… sTáLá ExPoZI-

CE 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,e-mail: ogv@ogv.cz
19. 4. - 27. 5.
oKno PřEd ZáCLonoU
Obraz jako objekt versus objekt v 

obraze.
OGV I, Komenského 10

19. 4. - 27. 5.
MaUd KoTasová - on 

ThE Road / víC ŠTaCí nEŽ 
KERoUaC

Autorka se věnuje výšivce do kovu, 
environmentálním instalacím a hlu-
botisku.

Galerie Alternativa, Komenského 
10

19. 4. - 27. 5.
IGLoo 8: Ian MIKYsKA – 

PaPíR a čas 
Kombinace interaktivních objektů, 

zvuku a činnosti návštěvníka.
Zvuková galerie IGLOO, Komen-

ského 10

Městská knihovna Jihlava, 
Hluboká 1, www.knihovna-ji.cz

2. 5. – 25. 5.
vÝsTava K 135. vÝRočí 

ZaLoŽEní PRvní čEsKé ŠKo-
LY v jIhLavě

Pořádá: ZŠ Křížová, příspěvková 
organizace.

Slavnostní vernisáž výstavy se 
uskuteční 2. 5. v 16 hodin.

Program: slavnostní zahájení, kul-
turní program a volná prohlídka 
žákovských prací.

Dům Gustava Mahlera, Znojemská 
4, tel. 565 591 849, www.mahler.cz. 
16. 5. – 24. 6. 
PRosToRY ZvUKU a PohY-

BU: MILan adaMčIaK / 
MILan GRYGaR

Podle výtvarníků a skladatelů 
Milana Adamčiaka a Milana Gryga-
ra vždy platilo, že mezi akustickým 
a výtvarným uměním působí sil-
ný magnetismus, který znemožňuje 
jejich odtržení. Grygar skrze zvuko-
vé i vizuální otisky reality a Adamči-
ak pomocí fantaskních struktur dale-
ce překročili hranice vnímání hudby 
a zcela zásadně proměnili teprve se 
rodící československou scénu expe-
rimentální kompozice a grafické 
partitury. 

Výstava je součástí doprovodného 
programu festivalu Mahler Jihlava 
– Hudba tisíců. Vernisáž 15. 5. v 17 
hodin.

Magistrát města Jihlavy, 
Masarykovo náměstí 1

10. 5. – 13. 5. 
ChovaTELsKá PřEhLídKA 

TRoFEjí ZvěřE
ulovené v mysliveckém roce 2017 v 
honitbách územní působnosti ORP 
Jihlava.

Pořádá: Magistrát města Jihlavy, 
Odbor životního prostředí, ve spolu-
práci s Okresním mysliveckým spol-
kem Jihlava.

Vstup zdarma. Gotická síň jihlav-
ské radnice, denně 8 - 16 hod.
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 hlavní program v květnu:  doprovodný program v květnu: 

 ��. května   ��.�� Kostel Povýšení sv. Kříže 

 Slavnostní zahajovací koncert 
Gustav Mahler: Symfonie č. �, G dur   
Lucie Silkenová – soprán  |  Filharmonie Brno  |  Petr Altrichter – dirigent

 ��. května   ��.�� Velká gotická síň radnice 

L. Janáček, E. Elgar, P. I. Čajkovský
Janáčkův komorní orchestr  |  um. vedoucí Jakub Černohorský

 ��. května   ��.�� Kostel Povýšení sv. Kříže 

J. H. Gallus, Ph. de Monte, Ch. Luython  
Octopus pragensis  |  um. vedoucí Petr Daněk 

 ��. května   ��.�� Velká gotická síň radnice 

L. Koželuh, J. Haydn, J. K. Vaňhal, T. Linley
Jiří Sycha – housle  |  Filip Dvořák – cembalo 

 ��. května   ��.�� City Park Jihlava  
Koncert pro maminku!!!  |  Český chlapecký sbor Boni pueri

 ��. května   ��.�� Dům Gustava Mahlera 
Vernisáž výstavy Grafické partitury  |  Grygar/Adamčiak

 ��. května   ��.�� park Gustava Mahlera, Jihlava 
Slavnost u pomníku Gustava Mahlera 
Dechový orchestr TUTTI ZUŠ  Jihlava  |  mažoretky DDM Jihlava

 ��. května   ��.�� rodný dům GM, Kaliště u Humpolce  
ZUŠ OPEN  |  ZUŠky kraje Gustava Mahlera křížem krážem

 ��. května   ��.�� Kaliště u Humpolce 
Evropan Gustav Mahler – setkání dechových hudeb 
Orchestr ZUŠ Gustava Mahlera Humpolec  |  Mažoretky Třebíč  |  Orchestr ZUŠ 
Vimperk  |  festivalový autobus odjíždí ve ��.�� hotel Gustav Mahler, Jihlava

  www.mahler����.cz  

předprodej:  www.ticketon.cz  |  www.goout.cz  |  Turistické informační centrum, Masarykovo nám. �, Jihlava  |  Hotel Gustav Mahler, Křížová �, Jihlava  |  Pokladna �� minut před koncertem 

pořádá Občanské sdružení Mahler ���� 
– společnost Gustava Mahlera ve spolupráci s:
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3. 5. – 31. 5. 
VÝSTAVA FOTOG� FIÍ ČLE-

NŮ KLUBU FOTOG� FŮ PŘÍ-
RODY PŘI ČMMJ

Doprovodná výstava k přehlídce 
trofejí zvěře. Hala MIC.

Galerie NONSTROP, Open air art 
gallery, Malá Lazebnická

24. 4. – 31. 7. 
LUDĚK KEIM - PRIOR

Divadlo Na Kopečku, Brněnská 54
květen
VÝSTAVA OB� ZŮ OTCE A 

SYNA
Libor Obršlik – obrazy, moderní 

kompozice a krajinomalby
Marek Obršlík – polygony, obrazy, 

tisky (mnohoúhelníky)
DNK – foyer, Violka a kavárnička. 

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

www.zoojihlava.cz,
květen
ZVINO VA AFRICA
Prodejní výstava originálních dře-

věných soch ze Zimbabwe.
Africká vesnice Matongo – areál.

1. 5. – 31. 8. 
MOZAI�  ZVÍŘAT
Výstava uměleckých obrazů MgA. 

Vlasty Pechové.
Výstavní místnost za pokladnou v 

hlavním vstupním areálu.

1. 4. – 30. 9. 
TUGELA FALLS – NEJVYŠŠÍ 

VODOPÁD SVĚTA?! 
Fotogra� cká výstava Martina Šíla. 

Africká vesnice Matongo – škola.

Bez obav, Husova 16, 
www.stacionar-jihlava.cz

Výtvarná dílna a prodejní galerie 
Denního a týdenního stacionáře Jih-
lava

1. 3. – 31. 5. 
TEČ�  TEČ�  ČÁR�  ANEB 

MALUJEME PRSTOVÝMI BAR-
VAMI

Výstava prací výtvarníků ze stacio-
náře.

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

12. 4. – 5. 6. 
NATALIE ROUČKOVÁ “NA-

TI-Y OB� Z-Y“

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

4. 5. – 29. 6. 
JAROSLAV MATĚJ�  + JOSEF 

LANGER
Výstava obrazů, obrázků, malová-

ní…
Horácké divadlo Jihlava, 

Komenského 22
9. 5. – 30. 6. 
PUTOVNÍ VÝSTAVA FOTO-

G� FIÍ ZE ŽIVOTA OSOB S 
MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM  

aneb Nalaďte se na pohodu 
Pořadatel: Denní a týdenní stacio-

nář Jihlava ve spolupráci s Fotogra-
� emi pro radost, z. s., www.fotogra-
� emiproradost.cz

Minigalerie Trifoil, Husova 10, 
www.trifoil.cz

26. 4. – 30. 6. 
MIRO MARKO - OB� ZY

Galerie Bakterie, Úvoz 34
9. 4. – 13. 5. 
IVA JURČEKOVÁ
Malby inspirované půlročním 

pobytem v Benátkách. 

Vysoká škola polytechnická Jihlava, 
Tolstého 16

2. 5. – 31. 5. 
BARVY MEZI LINIEMI
Výstava akademického malíře Vla-

dimíra Netoličky. Vernisáž 2. 5.2018 
v 17:00 hodin. Výstava otevřena 
pondělí-sobota od 6 - 19 hodin, 
mimo svátků).

Vstup zdarma.

Městská knihovna
Jihlava Hluboká 1, 

tel. 565 597 859, 850, 851
2. 5. 16.00
VERNISÁŽ VÝSTAVY K 135. 

VÝROČÍ ZALOŽENÍ ZŠ KŘÍŽO-
VÁ

Výstava potrvá do 25. 5. 2018.

3. 5. 17.00
SLAVNÁ ČESKÁ FILMOVÁ 

KLASI� 
Přednáška Mgr. Ondřeje Slaniny.

9. 5. 19.00
NOC LITE� TURY
Série veřejných čtení z vybraných 

děl současné evropské literatury
Spolupráce s Horáckým divadlem 

Jihlava.

10. 5. 17.00
DĚJINY PRVNÍ SVĚTOVÉ 

VÁLKY
Přednáška PhDr. Stanislava Balíka.

16. 5. 17.00
AUTORSKÉ ČTENÍ MIRO-

SLAVA S� ČÁNIHO 
Čtvrtá část vzdělávacího programu 

„Máme rádi Jihlavu“.

23. 5. 17.30
BĚHÁM, BĚHÁŠ, BĚHÁME S 

KNIHOVNOU

Představení kampaně Rozběhá-
me Česko, běh a knižní tajenka v 
lesoparku Heulos; přihlášení nutné 
– 1. poschodí knihovny

24. 5. 17.00
ŠUMAVA DOMOVEM
Beseda a autorské čtení se spisova-

telem Ivo Stehlíkem.

29. 5. 17.00
JAPONSKÉ IMPRESE
Beseda s Danielem Forró.

PRO DĚTI A MLÁDEŽ:
21. 5. 15.30
KNIHÁČKOVO POČTENÍČKO
aneb S knihou to jde lépe
Kapacita 10 dětí (7-13 let), přihlá-

šení v 1. poschodí.
Studovna pro mládež 3. poschodí.

30. 5. 15.00
DESKNI-TO!
Klub deskových her pro mladé.
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HDJ
Horácké divadlo Jihlava, 

Komenského 22, tel. www.hdj.cz

VELKÁ SCÉNA
2. 5.19.00
OSCAR WILDE, PAVEL 

ŠIMÁK: OB� Z DORIANA 
G� YE

Grayova dekadence je nadčasová, 
honba za společensky de� novanou 
normou krásy a tělesných proporcí 
„vzorových“ lidí, sexismus, strach ze 
stáří – to všechno jsou motivy objevu-
jící se v jakékoliv prosperující společ-
nosti průřezem celou historií lidstva. 

… a celé to vede k absolutnímu 
rozmělnění základního tázání se po 
smyslu našeho bytí, odklonění od 
přirozenosti a cesty za poznáním 
duchovních hodnot.

KV5

3. 5. 19.00
OSCAR WILDE, PAVEL 

ŠIMÁK: OB� Z DORIANA 
G� YE U5

4. 5. 19.00
BOLEK POLÍV� : ŠAŠEK A 

SYN 
Divadlo Bolka Polívky

5. 5. 19.00
ALŽBĚTA KUBÍČKOVÁ: JEDI-

NÝ ŽIVOT
Jan Zahradníček (1905 –1960), 

vysočinský kníže české poezie, nevy-
padal jako hrdina – byl malý, křivý 
a slabý. A přesto se dokázal postavit 
zlu, žít život rovně a pravdivě. Zůstat 
sám sebou a čelit totalitě. Inscenaci, 
která je poctou Janu Zahradníčkovi 
a jeho poezii, napsala pro Horácké 
divadlo Alžběta Michalová. 

PREMIÉ�  P6

7. 5. 19.00 
ALŽBĚTA KUBÍČKOVÁ: JEDI-

NÝ ŽIVOT  A6

9. 5. 19.00
OSCAR WILDE, PAVEL 

ŠIMÁK: OB� Z DORIANA 
G� YE D5

10. 5.19.00
ALŽBĚTA KUBÍČKOVÁ: JEDI-

NÝ ŽIVOT F5

11. 5. 19.00
OSCAR WILDE, PAVEL 

ŠIMÁK: OB� Z DORIANA 
G� YE K5

12. 5. 19.00
ALŽBĚTA KUBÍČKOVÁ: JEDI-

NÝ ŽIVOT G5

13. 5, 15.00
VLADIMÍR ČORT: O LÍNÝCH 

ST� ŠIDLECH
Hostuje Moravské divadlo Olo-

mouc.

14. 5. 17.00
OSCAR WILDE, PAVEL 

ŠIMÁK: OB� Z DORIANA 
G� YE 

15. 5. 17.00
ALŽBĚTA KUBÍČKOVÁ: JEDI-

NÝ ŽIVOT M5

17. 5. 17.00
P. SHAFFER: ČERNÁ KOME-

DIE

Spletitý příběh mladého zamilo-
vaného páru, který očekává návště-
vu přísného otce budoucí nevěs-
ty, se odehrává za zcela originální a 
nečekané situace, která rozjíždí řadu 
komediálních zápletek. 

22. 5. 19.00
OSCAR WILDE, PAVEL 

ŠIMÁK: OB� Z DORIANA 
G� YE  H5

23. 5.19.00
OSCAR WILDE, PAVEL 

ŠIMÁK: OB� Z DORIANA 
G� YE  O5

25. 5.19.00
F� NK HOUTAPPELS: NA 

MĚLČINĚ X5
Hostuje Divadlo Kalich.

26. 5. 19.00
ALŽBĚTA KUBÍČKOVÁ: JEDI-

NÝ ŽIVOT B5

28. 5. 19.00
P. PÖRTNER: SPLAŠENÉ 

NŮŽKY
crazy komedie
Když se v poschodí nad kadeřnic-

kým salónem Splašené nůžky stane 
vražda, jedinými opravdu nestranný-
mi pozorovateli a svědky jsou diváci 
v hledišti. A jen na nich záleží, zda se 
podaří usvědčit vraha. 

30. 5. 17.00 
A. P. ČECHOV: � CEK
Jedna z nejznámějších divadelních 

her, která je prostoupena řadou hlu-
bokých i banálních rozhovorů o 
podstatě tvorby, postavení umělce 
ve společnosti a jeho úloze, o diva-
dle a potřebě tvůrčího života... A 
mezi vším tím � lozofováním a spo-
lečenskými hrami na břehu jezera 
někde na venkově se odehrává něko-
lik marných jednostranných milost-
ných vzplanutí, nenaplněných lásek 
a několik dramat nenaplněných ide-
álů a představ o životě. 

31. 5.19.00
ALŽBĚTA KUBÍČKOVÁ: JEDI-

NÝ ŽIVOT T6

MALÁ SCÉNA
24., 25. a 29. 5. 17.00
R. ČECHU� , J. ŠALAMOUN: 

MAXIPES FÍK
Divadelní interaktivní verze známé 

pohádky pro děti od 4 let. 

30. 5. 17.00
B. AHLFORS: POPEL A 

PÁLEN� 
Komedie současného skandináv-

ského dramatika Bengta Ahlforse 
(*1937)  je výborně napsanou hrou, 
která svůj  humor těží z dobře vysta-
věných dialogů, černého humoru i 
situačních zápletek, je ostrá i senti-
mentální, tragikomická jako život 
sám. Nenásilně a s humorem vyprá-
ví o manželství, lásce,  vztahu rodičů 
a dospělých dětí, o stáří i umění žít.   

DIVADELNÍ KLUB HDJ
14. 5. 19.30
JAZZOVÝ VEČER 
- Rajnošek B.and zahraje skladby 

známých i méně známých světových 
jazzových standardů v originálních 
aranžmá, skladby M. Jacksona.

 Divadlo Na Kopečku
Psychiatrická nemocnice, Brněnská 
54, tel. 567 552 232, www.pnj.cz

9. 5. 19.30
„SETKÁNÍ BLÁZNŮ“ - koncert 

Randez-fou a Petr Rímský. 
Pořádá Randez-fou. 

29. 5. 19.00
DOTEKY SPIRITUÁLNÍHO 

DEŠTĚ 
Pořádá Léčivé divadlo Gabriely 

Filippi.

Dětské divadlo Ježek
Stavbařů 41, tel. 723 764 198, 

www.dkdjezek.ic.cz
5. 5. 10.00
VODNICKÉ HRÁTKY
mokrosuchá show

12. 5. 10.00
HOŠI A DĚVČATA PĚSTUJTE 

KOŤATA - kočičí představení            

19. 5. 10.00
JEŽEK A HRY
zábavné soutěžní představení

26. 5. 10.00
PIRÁTSKÝ DEN DĚTÍ
Oslava Dne dětí v pirátském stylu.

DKO
Tolstého 2, www.dko.cz 

9. 5. 19.00 
YASMINA REZA: BŮH MASA-

KRU
Komedie o živlech v lidském nitru. 

Pořadatel: DKO, s.r.o., Jihlava.
Hrají: Jaromír Dulava, Ivana Chýl-

ková, Miroslava Pleštilová, Vladimír 
Kratina. Režie: Ondřej Sokol. Vstup-
né: 440, 410 Kč.

17. 5. 19.00
TV UPOUTÁV�  / SCREA-

MERS
Nový pořad travesti skupiny 

SCREAMERS. Pořadatel: DKO, 
s.r.o., Jihlava.

Vstupné: 315 Kč

22. 5. 19.00
SÉBASTIEN THIÉRY: ZAČÍ-

NÁME KONČIT
Francouzská komedie výstižně 

vypráví o vztazích mezi muži a žena-
mi, o plynutí času, strachu ze stár-
nutí a o (ne)schopnosti být spolu. 
Pořadatel: DKO, s.r.o., Jihlava. Hra-
jí: Barbora Hrzánová, Radek Holub. 
Režie: Lída Engelová

Vstupné: 420, 390 Kč
  
25. 5. 16.30 – 22.00
DOKUMENTÁRNÍ FILM – 

FENOMÉN BRUNO GRÖNING
Senzace z roku 1949 – dnes opět 

nanejvýš aktuální.
Vstup volný, dobrovolné příspěv-

ky vítány. Kontakt: 607 909 462, 
e-mail: machalova@o2active.cz. 
Pořadatel: Kruh přátel Bruno Grö-
ninga, www.bruno-groening-film.
org

Dům kultury – Tolstého 2, vchod 
FÚ

— v rámci akce Světlo pro AIDS
— sanitka R-R u City parku Jihlava (zadní vstup z ulice U Dlouhé stěny)
— bezplatné, bez objednání, anonymní, výsledky do 20 minut
— testování pořádá sdružení ROZKOŠ bez RIZIKA
— poradenství a besedy pro školy realizuje Státní zdravotní ústav
— cílem je prevence HIV a dalších pohlavně přenosných infekcí

vysočina@rozkosbezrizika.cz, tel.: 777 180 209  |   www.rozkosbezrizika.cz

 středa 23. 5. 2018  | 14.00–18.00 
 

ZDRAVÝ KRAJ
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DIOD
Divadlo otevřených dveří, Tyršova 

12, tel. 734 586 402, www.diod.cz
10. 5. 19.30
KRAŤASY NeptuN, AKtiv A 

KamioN
Kino DIOD.
Neptun je nový krátký film výtvar-

nice a filmařky Adély Babanové, 
který rekonstruuje události okolo 
objevu nacistických archiválií pod 
hladinou Černého jezera na Šuma-
vě. Projekci doplní dva filmy studen-
tů FAMU Aktiv (zpověď poslední-
ho šéfa komunistické strany z roku 
1989) a Kamion, který zachycuje 
cestu jednoho kamiónu smrti přes 
slovensko-rakouské hranice v době 
uprchlické krize. Vstup 60/40 Kč

12. 5. 13.00, 16.30, 20.00
LáSKa A jiNé SuperSchop-

NoSti, Žijí mezi Námi, tře-
tí Světová LáSKa

De Facto Mimo den.
Všechny lásky v jeden jediný den. 

Láska partnerská, láska k sobě samé-
mu a láska k divadlu tak, jak je hraje-
me my. Poprvé všechny najednou a 
dvě úplně naposled. Program: 13:00 
Láska a jiné superschopnosti; 16:30 
Žijí mezi námi; 20:00 Třetí světová 
láska. Vstupné 100 Kč / 80 Kč (stu-
denti a senioři). Vstupné na celý den 
250 Kč / 180 Kč (studenti a senioři).

13. 5. 18.00
vítej jAro miLé
Sluníčko svítí, květy voní, jaro je 

tu. Přijďte se radovat z té krásy s dět-
mi z jihlavského Dřeváčku. Zatančí, 
zazpívají společně s malými hosty ze 
souborů Líšňáček a Bystrouška prá-
vě pro Vás. Akce je finančně podpo-
řena statutárním městem Jihlava.

Pořadatel: Dětský folklorní soubor 
Dřeváček. 

Vstupné: jednotné 60 Kč.

15. 5. – 16. 5. 10.00 út / 8.30 st 
Dr. KuŽeLKa A ADuŠi
Divadlo KUFR.
Korektní Doktorka Kuželka se svo-

jí věrnou asistentkou Aduši předsta-
ví svůj nový ústav cirkusových věd. 
Jednotlivé odborné předměty, jako 
žonglování, akrobacie, kouzla nebo 
modelování balónků se neobejdou bez 
praktické ukázky. Kuželka se snaží o 
precizní demonstraci všech disciplín, 
což ovšem Aduši, s jejím vrozeným 
talentem všechno zkazit, důsledně na-
rušuje. Délka cca 40 min.

Vstup 35 Kč.

16. 5. 19.30
ČupAKábRA zuŠ jihLAvA 

uváDí herrmANN
Čupakábra ZUŠ Jihlava uvádí STO 

PROCENT. 
Herrmann - Dokumentární drama 

králíka, který se měl stát zbraní v boji 
proti hladomoru. Divadelní zpraco-
vání článku „Obří králíci pro Severní 
Koreu“ ze serveru www.irozhlas.cz. 

Sto procent - Regulérní fraška z 
nejmenšího volebního okrsku.

Vstup 80/60 Kč.

18. 5. 19.30
FeStivAL SvoboDA uměNí: 

poČáteK
Pořádá Město Jihlava.
První vydání festivalu Svoboda 

umění: Počátek. Jedná se o akci na 
podporu mladých výtvarníků, auto-
rů, hudebníků, divadelníků anebo 

tanečníků. Ukazuje jejich žánro-
vě rozmanitou tvorbu napříč celým 
uměleckým spektrem, každý divák 
si v programu najde své. Celý večer 
proběhne díky městu Jihlava, pro-
gramem budou provádět Jakub Kos 
a Vojtěch Šoula – dvojice, která při-
šla s myšlenkou na uskutečnění té-
to akce. Vystoupí například kapela 
Joyners, violoncellistka Anna Čer-
máková, herec Šimon Škrdla a další.

Vstup zdarma.

19. 5. 19.00
KarNevAL
Bioskop.
Přichází první ročník taneční akce 

pod názvem Karneval vol. 1. v režii 
kavárny Bioskop. Tentokrát na téma 
filmové, komiksové a pohádko-
vé postavy. Kostým není podmín-
kou, ale kdo v něm dorazí, má šan-
ci vyhrát soutěž o nejlepší převlek. 
Chybět nebude tombola, fotokoutek 
nebo projekce. O hudbu se postarají 
Djs z projektu K.O.P.R. V Bioskopu 
zahraje Dj Delfin a hosté. 

Vstupenky kupujte na baru v kavár-
ně. Vstup 100/130 Kč na místě. 

23. 5. 19.30 
oLGA (hororY z hráDeČ-

Ku)
Divadlo Letí.
Co po mně chcete? Proč to chce-

te znovu vytahovat? Čekáte nějakou 
exhibici? Portrét doby? Portrét 
hrdinky? Olga… Nejlepší přítel pro 
všechny časy, režimy i roční období. 
Tohle nesnáším. Když se lidi berou 
moc vážně. Obrazy ze života Olgy 
Havlové, který si sama nevybrala, ale 
který hrdě vzala za svůj. Pozoruhod-
né představení, oceněné jako Insce-
nace roku v prestižní anketě Divadel-
ních novin, je netypickým portrétem 
ženy, která ovlivnila českou součas-
nost víc, než by se na první pohled 
mohlo zdát. 

Vyprodáno.

25. 5. 18.00
tANeČNí Soiree
ZUŠ Jihlava.
Absolventské představení taneční-

ho oboru ZUŠ Jihlava.
Vstup 70/40 Kč.

26. 5. 14.00 – 17.00 
bLeŠí trh
Slunce, o.s.
Pravidelný bleší trh na prknech 

DIODu. Další informace na www.
slunceweb.cz

Vstup zdarma.

30. 5. 19.30 
evropA: NA jAKých 

Dětech záLeŽí?
Rozpravy II.
Projekce filmu, který srovnává zku-

šenosti a možnosti Romů v českých, 
slovenských a britských školách. 
Mají dnes v době vzrušených diskuzí 
nad inkluzí děti stejné podmínky pro 
studium? A co to pro naši společnost 
může znamenat? Další pokračování 
cyklu Rozpravy, věnovaného součas-
né romské kultuře.

Vstup zdarma.

Café Etage
Masarykovo náměstí 39

15. 5. 19.30
jAm SeSSioN 
Živá improvizovaná jazzová a swin-

gová hudba. 

Muzikanti, kteří by se chtěli přidat, 
jsou vítaní.

29. 5. 19.30
KoNcert KoLeNem 
Brněnský vokální kvintet, zpívají-

cí zcela bez nástrojů písně od doo-
wopu až k blues, známé i neznámé 
melodie, písně houpavé, swingující, 
pomalé i rychlé.

ZUŠ Jihlava
Masarykovo náměstí 16, 

www.zus-jihlava.cz
16. 5. 18.00
KoNcert roDiN ve Spo-

Lupráci S ceNtrem pro 
roDiNu  

Koncertní sál ZUŠ.

23. 5. 18.00
KoNcert DANieLA ForrÓ 
Český skladatel a multiinstrumen-

talista žijící v Japonsku civilním jmé-
nem Karel Horký, jihlavský rodák. 
Koncertní sál ZUŠ.

24. 5. 
opeN zuŠ 
Odpolední program všech oborů v 

budově ZUŠ.

25. 5. 18.00
tANeČNí Soirée v DioDu

30. 5. 18.00
KLAvírNí KoNcertíK 
Hala ZUŠ. 

DDM 
Brněnská 46, tel. 567 303 521

www.ddmjihlava.cz
11. 5. 8.00
bLouDěNí ČerNými LeSY 
Tradiční orientační procházka po 

okolí táborové základny Hájenka 
Černé lesy. 

Trasy dvou délek - 14 km a 19 km.
Týmy složené ze 2-5 osob, mini-

málně jedna starší 18 let. 
Startovné 80 Kč/osobu, ubytování 

přes noc, 70 Kč/noc.
Přihlašování přes Google, formu-

lář dostupný na webu nebo Fb akce, 
od 1. dubna 2018. S sebou vhod-
né oblečení, kvalitní obuv, baterku, 
reflexní prvky, mapu (č. 79 KČT), 
šátek na oči a občanský průkaz.

Informace:http://bloudeni.4fan.
cz/index.html nebo www.facebook.
com/BloudeniCL

19. 5. 9.00
DDm opeN 
Turnaj Ligy mládeže Vysočiny v 

rapid šachu. 23. ročník šachového 
turnaje mládeže, hraný současně 
jako přebor Kraje Vysočina mládeže 
v rapid šachu.

Koná se v prostorách ZŠ Kollárova.
Od 9:00, hrací tempo je 2x15 

minut na partii.
Určeno hráčkám a hráčům naroze-

ným v roce 2002 a mladším.
S sebou přezutí a 70,- Kč star-

tovného. Hráči Gambitu Jihlava a 
šachových kroužků DDM Jihlava a 
ZŠ Kollárova startovné neplatí.

Přihlášky do 14. května 2018 ředi-
teli turnaje Jiřímu Widerlechnerovi.

Připraveny věcné ceny a odměny.

19. 5. 8.00
přebor LetecKých mo-

DeLářŮ 
Soutěž pro členy Svazu modelářů 

ČR. Koná se na letišti Henčov pod 
záštitou ředitele závodu Karla Švece.

Startují kategorie H, A3, F1H, F1A, 
P30 ve věkové kategorii 6-18 let.

Startovné je 50,- Kč pro jednu 
kategorii. Při startu ve více kategori-
ích 25,- Kč za druhou a každou další.

Prezence od 8:00, zahájení 8:45.
Dotazy a další informace u Petra 

Matějíčka, matejicek@ddmjihlava.
cz, tel.: 733675543 nebo na našem 
FB či webových stránkách.

Family a Senior Point
Palackého 26, tel. 564 602 445, 

605 660 445,
www.jihlava.familypoint.cz

Na všechny akce je třeba se objednat
2. 5. 14.00
ŠmejDi, A jAK NA Ně? 
Mgr. Vladimír Smejkal, zasedací 

místnost B3.16, budova B, Krajský 
úřad, Žižkova 57, Jihlava. Prosíme o 
přihlašování účasti.

9. 5. 9.30 –11.30
tvořivé KLubíČKo -  Kre-

AtivNí tvořeNí pro mLAD-
Ší Děti

Radka Propperová, Family Point, 
Palackého 26, Jihlava. 

Prosíme o přihlašování účasti.

15. 5. 15.30 -16.30 
tANeČKY S RADKou

Tanečky pro děti od 2,5 do 6 let s 
říkadly a překážkovou dráhou.

Radka Propperová, SŠ TRIVIS, 
Brněnská 68, Jihlava. 

Prosíme o přihlašování účasti. 

21. 5. – 24. 5.   
týDeN pro roDiNY 

Krajský úřad, Žižkova 57, Jihlava.
Akce s rodinnou tematikou, zamě-

řené na rodinné a partnerské vztahy 
- semináře, workshopy, konference. 
Přihlašování nutné. 

21. 5. 
KoNFLiKtY ve vztAhu A 

jejich řeŠeNí

22. 5. 
vYuŽijeme ASertivNí pří-

Stup v roDiNNé KomuNi-
Kaci?

23. 5. 
ŽivotNí mApY – NáStroj K 

pochopeNí SAmA Sebe
Zasedací místnost B 3.16,15 – 18 h. 

24. 5. 
hArmoNizAce roDiN-

Ných A pArtNerSKých 
vztAhŮ 

- Kongresový sál, 9 – 15 hodin. 
Účast potvrďte na: krmaskova.l@kr-
vysocina.cz 

21. 5. 13.00 –16.00
ALzheimer poRADNA 

vYSoČiNA 
Mgr. Marcela Rýpalová, odborné 

poradenství při řešení obtíží s pamě-
tí, soustředěním, zvládáním běžných 
denních činností... 

Senior Point, pouze na objednání.

24. 5. 15.00 
NeNechte SvŮj mozeK 

zAháLet ii. 
Mgr. Marcela Rýpalová, zaseda-

cí místnost B3.16, budova B, Krajský 
úřad, Žižkova 57, Jihlava. Prosíme o 
přihlašování účasti.
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31. 5. 15.00
ZDRAVÝ A KRÁSNÝ ÚSMĚV V 

KAŽDÉM VĚKU 
Marie Plešingrová, DiS, zasedací 

místnost B3.16, budova B, Krajský 
úřad, Žižkova 57, Jihlava. Prosíme o 
přihlašování účasti.

ZOO Jihlava
Březinovy sady 10, 

tel. 567 573 730,www.zoojihlava.cz
1. 5. – 30. 9. 
DRAVCI NAD HLAVAMI
Krása dravých ptáků a sov zblízka 

- letové ukázky probíhají za příznivé-
ho počasí každý den, kromě pondělí, 
vždy v 11.00 a v 15.00 hodin.

1. 5. 
DEN PRO ZOOLOGICKÉ 

ZAHRADY
Jak zoologické zahrady pomáhají 

ohroženým druhům?
V rámci akce „Mobily pro gorily“ 

dostanou všichni, kteří v tento den 
přinesou do zoo starý mobilní tele-
fon, drobný dárek. Za každý vybra-
ný přístroj vyplatí společnost Rema 
Systém 10 Kč, peníze se použijí na 
vybavení strážců rezervace goril v 
Kamerunu.

Ve spolupráci s firmou Elektrowin 
dostane každý návštěvník za ode-
vzdaný vysloužilý elektrospotřebič 
dětskou vstupenku do zoo na tento 
den ZDARMA! (od 10.00 do 15.00 
hodin).

12. 5. 
DEN PRO PĚVCE ANEB 

STŘÍPKY ASIE
Den věnovaný mezinárodní kam-

pani „Silent forest – Ztichlý les“, kte-
rá upozorňuje na krizi pěvců v jiho-
východní Asii a jejich ochranu. 

Ptačí aktivity v areálu zoo. Ve 13:00 
hodin se v africké vesnici Matongo 
uskuteční „Přehlídka malých zpěváků“, 
zazpívá i jihlavská rodačka - zpěvačka a 
písničkářka Žofka Kabelková.

Centrum pro rodinu Vysočina
Chlumova 3 (2. Patro), tel. 739 247 

357, www.centrumrodin.cz
12. – 18. 5.   

TÝDEN PRO RODINU
Zveme vás na týden plný akcí k 

oslavě Mezinárodního dne rodiny, 
který připadá na 15. května.

Program:
12. 5. 10.00 –16.00
SENOHRANÍ „Na Skalce“ (dětské 

hřiště U Koželuhů)
10 - 13 projížďky na ponících
10:30 klaunské vystoupení Lukáše 

Vláčila
12:00 pohádka Princezna na hráš-

ku - Dřevěné divadlo
13:30 žonglérské vystoupení Luká-

še Vláčila
15:00 pohádka Zvířátka a loupež-

níci - Dřevěné divadlo
Po celý den tvoření výrobků ze 

sena, běh rodin, slack line, chůdy, 
guláš, špekáčky a domácí koláče.

Vstup zdarma, proběhne za každé-
ho počasí.

14. – 18. 5.   
ZÁBAVNÁ HRA PO MĚSTĚ 
od pondělí 14. 5. do pátku 18. 5. v 
historickém jádru města.

Baví vaše děti plnit úkoly? Zapojte 
se s nimi do zábavné hry pro celou 
rodinu!

Navštívíte zajímavá historická 

místa Jihlavy a splněním jednodu-
chých úkolů získáte RECEPT NA 
RODINNÉ ŠTĚSTÍ! :)

Počet stanovišť: 5. Časová nároč-
nost: cca 1,5 hod. Všichni zúčastně-
ní budou odměněni. Více informací 
na www.centrumrodin.cz.

14. – 18. 5. 10.00 –16.00
TÝDEN OTEVŘENÝCH DVE

ŘÍ 
od pondělí 14. 5. do pátku 18. 5., od 
10 do 16 hod., v Centru pro rodinu.

Srdečně Vás zveme na prohlídku 
našich prostor. Přijďte se seznámit s 
námi a s tím, co děláme.

Během návštěvy si můžete s dět-
mi vyrobit něco malého na památ-
ku. Sídlíme ve 2. patře, k dispozici je 
výtah.

16. 5. 18.00 
KONCERT RODIN V ZUŠ JIH

LAVA
V koncertním sále ZUŠ Jihlava 

proběhne v přátelské a milé atmo-
sféře tradiční Koncert rodin, na kte-
rém společně vystupují mj. souro-
zenci a (pra)rodiče s dětmi. Opět 
zazní skladby vážné i moderní hud-
by a také lidové písničky. Na závěr 
Vás zveme na malé pohoštění. Vstup 
zdarma.

  
29. 5. 17.00
ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL V 

OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH
Přednáší MUDr. Barbora Kode-

tová, praktická lékařka pro dospě-
lé, zabývající se psychosomatikou a 
výživou.

Co udělat pro zdravější prostředí 
kolem nás? Jakou roli v našem živo-
tě hrají plasty, kosmetika, všudypří-
tomné chemické látky? Jak se nau-
čit v uspěchané době, plné stresu a 
vypětí, odpočívat, a jak se starat o 
sebe? Jak ovlivňuje strava náš pocit 
spokojenosti, vyrovnanosti a zdraví?  
Přednáška je zdarma a bez předcho-
zího objednání.

Po předchozí domluvě (na progra-
my@centrumrodin.cz nebo 739 247 
357) je zajištěno hlídání dětí.

Kino Dukla
Jana Masaryka 20, tel. 731 989 428, 

www.kinodukla.cz, 
1., 6., 8. a 26. 5. v 15:00
KRÁLÍčEK PETR
Animovaný, rodinný / USA / 89 

min / 120,- (děti 100,-); od 26. 5. 
110,- (děti 90,-)

Rebelský králíček Petr žije veselý 
bezstarostný život spolu s ostatními 
zvířátky na farmě. 

Režie: W. Gluck

1. 5. v 15:15
JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUN

GLI
Dobrodružný, akční, komedie / 

USA / 111min / dabing / 80,-
Režie: J. Kasdan/ Hrají: Dway-

ne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, 
Karen Gillan, Nick Jonas

1. a 12. 5. v 17:00, 5. a 30. 5. ve 
20:00, 4. a 18. 5. v 17:30, 16. 5. ve 
14:30

DVĚ NEVĚSTY A JEDNA 
SVATBA

Komedie, romantický / ČR / 130,- 
(od 4. 5. 120,-, od 30. 5. 110,-)

Marie je typická městská singl. 
Pracuje sice jako úspěšná televizní 
moderátorka, ale ve vztazích má dar 

přitahovat samé blbce. 
Režie: T. Svoboda/ Hrají: Anna 

Polívková, Jan Dolanský, Ester Geis-
lerová, Eva Holubová, Bohumil Kle-
pl

2., 8., 15. a 28. 5. ve 20:00, 23. 5. 
v 17:30

HASTRMAN
Romantický thriller / ČR / 100 

min / 120,- / 12+
Romantický thriller s Karlem Dob-

rým v hlavní roli hastrmana vzni-
kl na motivy oceňovaného románu 
Miloše Urbana.

Režie: O. Havelka/ Hrají: Karel 
Dobrý, Simona Zmrzlá, Jiří Maryš-
ko, David Novotný, Norbert Lichý, 
Vladimír Polívka

1., 4. a 12. 5. v 19:30, 5., 6., 8., 
11., 19. a 30. 5. v 17:00

AVANGERS: INfINITY WAR
Fantasy / USA / titulky, dabing, 

2D, 3D / 3. 5. = 3D 190,-; 2D 160,- 
(od 11. 5. 130,-)

Snímek završuje neuvěřitelnou 
desetiletou cestu filmovým světem 
studia Marvel a přináší na stříbrná 
plátna nejsmrtonosnější a nejulti-
mátnější válku všech dob. 

Režie: A. Russo, J. Russo / Hra-
jí: Robert Downey Jr., Chris Evans, 
Josh Brolin, Mark Ruffalo, Chris 
Hemsworth

1. 5. ve 20:00, 16. 5. v 16:00
DEN CO DEN
Romantický / USA / 95min / titul-

ky / 120,- / 12+
Romantický příběh o dospívající 

dívce Rhiannon, která se zamiluje 
do někoho, kdo se probouzí den co 
den v jiném těle.

Režie: M. Sucsy/ Hrají: Debby 
Ryan, Owen Teague, Angourie Rice

2. 5. v 17:00
NEMILOVANÍ
Drama / Rusko, Francie / 127min 

/ titulky / 90,- / 15+
Žeňa a Boris procházejí bolestným 

rozvodem. 
Režie: A. Zvjagincev/ Hrají: 

Marjana Spivak, Matvěj Novikov, 
Aleksej Rozin

2. 5. v 17:30
TLUMOčNÍK
Tragikomedie / ČR / 113min / 

110,-
Hlavními hrdiny svérázné road-

movie jsou dva staří páni, kteří ces-
tují napříč Slovenskem, aby poznali 
pravdu o vlastní minulosti. 

Režie: M. Šulík/ Hrají: Jiří Menzel, 
Peter Simonischek, Zuzana Mauréry

2. 5. v 19:30, 9. 5. v 17:00, 16. 5. 
v 18:00, 22. 5. ve 20:00

S LÁSKOU VINCENT
Animace, drama, životopisný / V. 

Británie, Polsko / 95min / titulky / 
100,-

Film navazuje na slova samotného 
génia, který pronesl, že „může komu-
nikovat pouze skrze své malby“. 

Režie: D. Kobiela & H. Welch-
man/ Hrají: Douglas Booth, Robert 
Gulaczyk, Eleanor Tomlinson

3. 5. v 17:15
POMSTA
Akční, thriller / Francie / 108min 

/ PREMIÉRA / titulky / 110,-
Bohatí milující tatínkové od rodin 

se jako každý rok sejdou uprostřed 
pouště, aby posílili své mužství a 

vybili stres pořádným lovem. 
Režie: C. Fargeat/ Hrají: Matilda 

Anna Ingrid Lutz, Kevin Janssens, 
Vincent Colombe

3. a 15. 5. v 19:30
MĚSÍC JUPITERA 
Thriller / Maďarsko / 123min / 

titulky / 80,- / 12+
Napínavý thriller z blízké budouc-

nosti vypráví příběh uprchlíka, který 
po zásahu policejní kulkou k vlastní-
mu překvapení zjišťuje, že umí létat. 

Režie: K. Mundruczó / Hra-
jí: Merab Ninidze, Zsombor Jéger, 
György Cserhalmi

3., 7. a 25. 5. ve 20:00
NEZNÁMÝ VOJÁK
Válečné drama / Finsko / 135 min 

/ PREMIÉRA / titulky / 110,- / 
12+

Režie: A. Louhimies/ Hrají: Eero 
Aho, Aku Hirviniemi, Jussi Vatanen

4. a 15. 5. v 17:00, 13. 5. v 19:30
READY PLAYER ONE: HRA 

ZAčÍNÁ 
Akční, sci-fi / USA / dabing, titul-

ky / 120,- 
Děj nového filmu legendárního 

režiséra Stevena Spielberga je zasa-
zen do roku 2045, kdy se svět ocitá 
na pokraji chaosu a kolapsu.

Režie: S. Spielberg/ Hrají: Tye 
Sheridan, Olivia Cooke, Vin Diesel, 
Simon Pegg

4., 12. a 29. 5. ve 20:00, 5., 6. a 
18. 5. v 19:30

TICHÉ MÍSTO
Horor / USA / 90min / titulky / 

120,- / 12+
Když tě uslyší, tak tě uloví. Oby-

čejná rodina se snaží přežít ve světě, 
kde i ten nejtišší zvuk může zname-
nat rozsudek smrti.

Režie: J. Krasinski/ Hrají: Emi-
ly Blunt, John Krasinski, Millicent 
Simmonds

5. 5. v 15:00
SHERLOCK KOUMES
Animovaná komedie / USA, V. 

Británie / 90 min / dabing / 115,- 
(děti 90,-)

Dobrodružná detektivní animova-
ná komedie.

Režie: J. Stevenson

5. a 19. 5. v 15:15
CESTA ZA KRÁLEM TROLLů
Fantasy pohádka / Norsko / 104 

min / 110,- (děti 90,-)
Režie: M. B. Sandemose/ Hrají: 

Vebjørn Enger, Eili Harboe, Mads 
Sjøgård Pettersen

5. a 6. a 5. v 17:15
KAZIŠUCI
Komedie / USA / 102min / titul-

ky / 120,- / 15+
Komedie o holkách, které chtějí 

přijít o panenství, a o rodičích, kteří 
jim v tom chtějí zabránit doslova za 
každou cenu.

Režie: K. Cannon/ Hrají: John 
Cena, Leslie Mann, Ike Barinholtz

6. 5. v 15:15, 13. 5. a 3. 6. v 
15:30, 17., 22. a 29. 5. v 17:30

PLANETA čESKO
Dokument / ČR / 81 min / 80,-
Naše příroda je pestrá jako málo-

kde na světě. 
Režie: M. Polák
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6., 11. a 31. 5. ve 20:00, 13., 20. a 
28. 5. v 17:00

TáTova volha
Komedie / ČR / 90min / 110,-
Režie: J. Vejdělek/ Hrají: Eliška 

Balzerová, Tatiana Vilhelmová, Mar-
tin Myšička, Boleslav Polívka, Emi-
lia Vášaryová, Vilma Cibulková, Eva 
Holubová

7., 13. 5. a 2. 6. v 15:00
Pračlověk
Animovaná komedie / V. Británie 

/ 89min / dabing / 115,- (děti 90,-)
Režie: N. Park

7. 5. v 15:30
v husí kůži
Animovaný, komedie / USA / 

91min / dabing / 120,-
Animovaná komedie o houserovi 

pohodářovi, který se musí začít sta-
rat o dvě malé kachničky. 

Režie: Ch. Jenkins

7., 16. a 21. 5. v 17:00
Fakjů Pane učiTeli 3
Komedie / Německo / 120 min / 

dabing / 120,- / 12+
Režie: B. Dagtekin/ Hrají: Elyas 

M‘Barek, Katja Riemann, Jella Haa-
se, Sandra Hüller

7. 5. v 17:30, 19. 5. v 17:15
PePa
Komedie / ČR / 90min / 110,-
Režie: J. Novák/ Hrají: Michal 

Suchánek, Petra Špalková, Filip 
Blažek, Martin Pechlát, Jakub Kohák

7. 5. v 19:30
víno nás sPojuje
Drama / Francie / 113min / titul-

ky / FK / 80,- / 12+
Režie: C. Klapisch/ Hrají: Pio 

Marmaï, Ana Girardot, François 
Civil

8. 5. v 15:30
včelka Mája: Medové 

hry
Animovaný / USA / 85min / 

dabing / 90,-
Režie: N. Cleary, A. Stadermann

8. a 13. 5. v 17:30, 3. 6. v 19:45
ZTraTili jsMe sTalina
Komedie / V. Británie, Francie / 

106min / titulky / 110,- / 12+
Režie: A. Iannucci/ Hrají: Steve 

Buscemi, Simon Russell Beale, Pad-
dy Considine, Rupert Friend

8. 5. v 19:30
isMaelovy PříZraky
Drama / Francie / 114min / 90,- / 

15+
Ismael je filmový režisér, který o 

sobě prohlašuje, že je vdovec. 
Režie: A. Desplechin/ Hrají: Mari-

on Cotillard, Charlotte Gainsbourg, 
Louis Garrel, Mathieu Amalric

9. 5. v 17:15, 28. 5. v 17:30
BraTři luMiérové
Dokumentární / Francie / 87min / 

dabing / 90,-
Tento výjimečný snímek není tra-

dičním filmovým dílem. 
Režie: T. Frémaux/ Hrají: Thierry 

Frémaux, Auguste Lumière, Louis 
Lumière, Martin Scorsese

9. 5. v 19:30 
CdF: horor – roZBor 

žánru s MarTineM svoBo-
dou 

(65,- / členové CDF 45,-) 

9. 5. ve 20:00
Tvář vody
Fantasy / USA / 123min / titulky 

/ 110,-
Režie: G. del Toro / Hrají: Sally 

Hawkins, Octavia Spencer, Michael 
Shannon, Richard Jenkins

10. 5. v 17:00, 30. 5. v 19:30
souBoj Pohlaví
Komedie / USA, V. Británie / 

121min / titulky / 110,-
On se jen tak vsadil, ona změnila 

historii… 
Režie: J. Dayton, V. Faris/ Hrají: 

Emma Stone, Steve Carell, Bill Pull-
man, Elisabeth Shue

10. 5. v 17:30, 20. 5. ve 20:00, 
16. 5. v 19:30

Máří Magdaléna
Historický, drama / V. Británie / 

130 min / titulky / 110,- / 12+
Režie: G. Davis/ Hrají: Rooney 

Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel 
Ejiofor, Tahar Rahim

10. a 19. 5. v 19:30, 14. 5. ve 
20:00, 29. 5. v 17:00

jak naPáliT Banku
Komedie / Německo / 96 min / 

PREMIÉRA / dabing / 160,- (od 
19. 5. 130,-) / 12+

Režie: W. Petersen/ Hrají: Til 
Schweiger, Matthias Schweighöfer, 
Michael Bully Herbig, Jan Josef 
Liefers

10. a 23. 5. ve 20:00
raMPage: ničiTelé
Dobrodružný, akční, sci-fi / USA / 

107min / titulky / 120,-
Režie: B. Peyton / Hrají: Dway-

ne Johnson, Jeffrey Dean Morgan, 
Malin Åkerman

11. 5. v 17:15, 12., 20., 26. 5. a 2. 
6. v 17:30, 18. 5. v 17:00

Půlnoční láska
Romantické drama / USA / 91 

min / dabing / 120,-
Režie: S. Speer/ Hrají: Bella Thor-

ne, Patrick Schwarzenegger

11. 5. v 19:30, 13. a 21. 5. a 3. 6. 
ve 20:00

Taxi 5
Akční komedie / Francie / 103min 

/ titulky / 120,- / 12+
Režie: F. Gastambide/ Hrají: Sal-

vatore Esposito, Franck Gastambide, 
Sabrina Ouazani

12. 5. v 15:00
čerToviny
Klasická pohádka / ČR / 101min 

/ 80,-
Režie: Z. Troška / Hrají: Jakub 

Prachař, Dominick Benedikt, Karel 
Dobrý, Oldřich Navrátil, David 
Gránský

12. 5. v 15:30
PaddingTon 2
Rodinný, komedie / V. Británie / 

dabing / 80,-
Režie: P. King / Hrají: Ben Whis-

haw, Hugh Grant, Brendan Gleeson, 
Julie Walters

14. 5. v 17:00
ToMB raider
Akční / USA / 122 min / titulky / 

120,- / 12+
Režie: R. Uthaug/ Hrají: Alicia 

Vikander, Walton Goggins, Hannah 
John-Kamen

14. a 24. 5. v 17:30
FoxTroT
Drama / Izrael / 108min / titulky 

/ 80,- / 12+
Režie: S. Maoz / Hrají: Lior Ashke-

nazi, Sarah Adler, Yonaton Shiray, 
Shira Haas

15. 5. v 17:30, 22. 5. v 19:30
Psí osTrov
Animovaná dobrodružná komedie 

/ USA, Německo / 101min / titulky 
/ 120,- / 12+

Režie: Wes Anderson

16. 5. ve 20:00
BuFo alvarius
Dokumentární, zážitkový / ČR / 

84min / 110,- / 18+
Režie: F. Záruba

17. 5. v 17:00, 29. 5. v 19:30
ZiMní BraTři
Drama / Dánsko, Island / 94min / 

110,-
Režie: H. Palmasón/ Hrají: Micha-

el Brostrup, Anders Hove, Elliott 
Crosset Hove

17. 5. v 19:30
huMan Flow
Dokumentární / USA, Německo / 

140min / 110,- 
Režie: Aj Wej-wej

17., 18., 19. 5. a 2. 6. ve 20:00, 
20. 5. v 19:30, 25., 26. 5. a 1. 6. v 
17:00, 27. 5. v 19:45

deadPool 2
Akční komedie / USA / titulky / 

130,- / 15+
Režie: D. Leitch/ Hrají: Ryan Rey-

nolds, Josh Brolin, Morena Baccarin, 
Brianna Hildebrand

19., 20. 5. a 3. 6. v 15:00
hledá se PrinCeZna
Animováný / Ukrajina / 85 min / 

dabing / 110,-
Kouzelný příběh Ruslana a Mily se 

odehrává v době statečných rytířů, 
krásných princezen a zlých čarodějů.

Režie: O. Malamuzh

20. 5. v 15:30
Ferdinand
Animovaný, rodinný / USA / 

99min / 80,-
Ferdinand je velký býk s velkým 

srdcem. Je to roztomilé, leč tro-
chu nešikovné, až groteskně půso-
bící stvoření, které ale neznalí lidé 
považují za nebezpečné monstrum. 

Režie: Carlos Saldanha, Cathy 
Malkasian, Jeff McGrath

21. 5. v 17:30
až na dno
Drama, romantický / USA, 

Německo / 111min / 110,- 
Příběh dvou milenců, kteří na 

pokraji svého života vzpomínají na 
společně prožité chvíle. Režie: W. 
Wenders/ Hrají: James McAvoy, 
Alicia Vikander, Alexander Siddig, 
Celyn Jones

21. 5. v 19:30
sToleTí Miroslava Zik-

Munda
Dokument / ČR / 75min / FK / 

80,-
Režie: P. Horký / Hrají: v archiv-

ních materiálech vystupují Miroslav 
Zikmund a Jiří Hanzelka, Edmund 
Hillary, Haroun Tazijef a neuvěřitel-
ná plejáda státníků, lidojedů, váleč-
níků uniformovaných i domorodých

24., 27. 5. a 2., 3. 6. v 17:00, 24. 
5. ve 20:00, 25., 26. 5. a 1. 6. v 
19:30

solo: sTar wars sTory
Akční sci-fi / USA / 135 min / 

dabing, titulky, 2D, 3D / 2D 160,-; 
3D 190,-

Režie: R. Howard/ Hrají: Alden 
Ehrenreich, Woody Harrelson, Emi-
lia Clarke, Donald Glover

24. 5. v 19:30, 27. 5. ve 20:00, 3. 
6. v 17:30

na kráTko 
Drama / ČR / 104min + 6min 

předfilm / PREMIÉRA / 110,- / 
12+ 

Režie: J. Šmíd / Hrají: Jindřich 
Skokan, Julia Issa, Petra Špalková 

25., 27. 5. a 1. 6. v 17:30 
dáMský kluB 
Komedie / USA / titulky / 120,- / 

12+ 
Režie: B. Holderman/ Hrají: Jane 

Fonda, Diane Keaton, Alicia Silvers-
tone, Mary Steenburgen, Andy Gar-
cia 

26. 5. 15:30
jo nesBø: dokTor Prok-

Tor a vana času
Rodinný, komedie / Norsko / 

95min /dabing / 90,-
Doktor Proktor se vydává do 

Paříže, aby znovu našel svou dávnou 
lásku, Julietu Margarínovou. Pomoci 
svého vynálezu, Vany Času, se vrátí 
do minulosti. 

Režie: A. Fröhlich

26. 5. ve 20:00, 30. 5. v 17:15 
Pod jedníM sTroMeM 
Komedie, drama / Island / 89min 

/ titulky / FK=26. 5. / 110,-
Režie: H. G. Sigurddsson/ Hrají: 

Steinbór Hróar Steinbórsson, Edda 
Björgvinsdóttir 

27. 5. v 15:30
sněhová královna: Ta-

jeMsTví ohně a ledu
Animovaná dobrodružná komedie 

/ Rusko / 89min / 105,- (děti 80,-)
Režie: A. Tsitsilin

27. 5. v 15:30
CoCo
Animovaný / USA / 105min / 

dabing / 100,-
Režie: L. Unkrich

28. 5. ve 19:30
druhá sTrana naděje
Drama, komedie / Finsko / 98min 

/ titulky / FK / 80,- / 12+
Režie: A. Kaurismäki/ Hrají: Ville 

Virtanen, Tommi Korpela, Kati 
Outinen, Sakari Kuosmanen

31. 5. a 2. 6. v 19:30 
než Přišla Bouře 
Akční, dobrodružný / USA / PRE-

MIÉRA / titulky / 120,-
Režie: B. Kormákur/ Hrají: Shai-

lene Woodley, Sam Claflin, Jeffrey 
Thomas, Elizabeth Hawthorne 

2. 6. v 15:30 
neuvěřiTelný PříBěh o 

oBrovské hrušCe 
Animovaný / Dánsko / 80min / 

dabing / 90,-
Život v městečku Solby je tichý a 

poklidný až do dne, kdy Mitcho a 
Sebastian najdou v přístavu vzkaz. 
Režie: Philip Einstein Lipski, Jørgen 
Lerdam, Amalie Næsby Fick 
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23. 5. v 17:00 
CDF: PrinCiPy Pohyblivé-

ho obrazu s Františkem 
týmalem 

(65,- / členové CDF 45,-) 
Dějiny filmu nevytvářeli pou-

ze slavní scénáristé, režiséři a herci. 
Byla to v první řadě filmová techni-
ka, která dala lidem možnost proje-
vit jejich umělecké ambice.

Music club SOUL
Žižkova 15, tel. 604 582 662, 

www.soulmusicclub.cz
5. 5. 21.00
eleCtro house maDness 

// tokÁtko anD more... 
Vstup: 90,-

7. 5. 20.00
aC/Cz - konCert nejleP-

šího revivalu aC/DC! 
Vstup: 150,- / předprodej on-line 

na www.soulmusicclub.cz

11. 5. 22.00
latinské rytmy v soulu! 
Vstup: do 23:00 ZDARMA / poté 

80,-

17. 5. 20.00
na stojÁKA!
Open 19:00, představení 20:00.
Vstup: 230,- / předprodej on-line 

na www.soulmusicclub.cz

18. 5. 21.00
h16//otis Feat. roman 

zÁmoŽný//šPina show 
2018//

Vstup: 150,-

Ostatní
kvĚten na masarykovĚ 

nÁmĚstí
www.jihlava.cz. více na str. 14

Koncerty
mahler jihlava – huDba 

tisíCŮ
16. 5. – 8. 7. 2018
www.mahler2000.cz 
Více na str. 25

11. 5. 19.00
meGakonCert 90´s 
Kapely: 2 Unlimited, FUN 

FACTORY, East 17.
Horácký zimní stadion Jihlava.  

13. 5. 19.00
komorní konCert
Leoš Černý - viola,  Libuše Pan-

čochová - klavír.
Vstupenky: 120 Kč / 100 Kč (seni-

oři, mládež).
Dům filharmonie, Kosmákova 9. 

18. 5. 18.30
zahajovaCí roCkový Fes-

tival – jihlavskÁ 24 mtb 
Kapely: Karel na nákupech, Imodi-

um a Žlutý pes.
www.jihlavska24mtb.cz
Amfiteátr Březinovy sady. 

22. 5. 17.00 
jarní konCert DĚtské-

ho PĚveCkého sboru zvo-
neček

Kongresový sál hotelu Gustav 
Mahler. 

25. – 27. 5. 
61. Festival sborového 

umĚní jihlava 2018
Program festivalu:
na www.fsujihlava.com

Přednášky, besedy, semináře
1. 5. 13.30
vyChÁzKA na šaCberk
Sraz MHD č. 5 - zastávka Krema-

torium
50 Kč, přihlášení na jarosova@ogv.

cz nebo 567 301 680

2. 5. 17.00 –19.00
PřeDnÁšKA: český Futu-

rismus
40 Kč. OGV II, Masarykovo nám. 

24

4. 5. 17.00
jarní houby
Přednáška Mykologického klubu 

Jihlava. Muzeum Vysočiny. 

7. 5. 16.00
vyChÁzkový kurz tajem-

ství jihlavské arChitek-
tury

50 Kč, v 16 hodin, sraz na Slunci - 
Škroupova ulice. 

15. 5. 
kurz výtvarnýCh teCh-

nik - kresba tuší a Perem
V časech 15—17 nebo 17—19 

hod. 100 Kč.
OGV II, Masarykovo nám. 24

16. 5. 17.00 –19.00
PřeDnÁšKA: výtvarné 

umĚní rusKA
40 Kč. OGV II, Masarykovo nám. 

24.

16. 5. 18.00
Cestovatelské PromítÁ-

ní: Pyreneje
Vstup zdarma. Posluchárna P3 

Vysoké školy polytechnické Jihlava.

17. 5. 17.00
workshoP miloše matu-

ly „Sluneční věda faraona Achna-
tona a práce s energií podle staroe-
gyptských mysterijních chrámových 
škol“. Vstupné: 350,- 

Knihkupectví a čajovna Kuba 
a Pařízek, Masarykovo náměstí 21.

22. 5. 18.00
sCienCe CaFé: Pozor, 

PaDajíCí KAmení!
Přednáší Mgr. Petr Scheirich, Ph.D. 

z Astronomického ústavu AV ČR. 

Ostatní
15. 5. 17.00 –19.00
Proletí 100letí – Piknik 

v Parku
17.00–19.00 v areálu staré nemoc-

nice, vedle autobusového nádraží v 
Jihlavě.

www.jihlava.cz

16. 5. 17.30
senior klub  
Ani tentokrát nebudou chybět 

zábavné soutěže a veselé scénky. K 
tanci i poslechu bude, již tradičně, 
hrát populární hudba TRIOMIX.

Společenský sál TJ Sokol Bedři-
chov „Zezulkárna“.

18. 5. 10.00
jarmark 
Stánkový prodej farmářských a 

řemeslných výrobků.
Masarykovo náměstí.

21. 5. 10.00 –17.00
sPolu Proti melanomu
Nechte si ZDARMA vyšetřit svá 

znaménka. Pořadatel: Česká prů-
myslová zdravotní pojišťovna, www.
cpzp.cz/spoluprotimelanomu

Masarykovo náměstí

23. 5. 18.00 
moDerní řemesla zroze-

nÁ z traDiCe  
Café Mahler, Znojemská 4.

31. 5. 9.00 –17.00
Cesta za čistým vzDu-

Chem - svĚtový Den bez 
tabÁku

Více na str. 22

Sport
5. 5. 10.00
beDřiChovský jeŽek 
Závod ve sportovní gymnastice 

mimi žákyň, nejmladších, mladších a 
starších žákyň, juniorek a žen. Pořá-
dá: Oddíl sportovní gymnastiky TJ 
Sokol Bedřichov.

8. 5. 10.00
PohÁr bĚŽCe vysočiny: 

bĚh vítĚzství jihlava – 
třešŤ

Pořadatel: Městský úřad Třešť 
společně se spolkem Běžec Vyso-
činy.

Start hlavního závodu v 10 hod. 
Telečská ulice v Jihlavě, cíl náměs-
tí Třešť.

11. 5. 18.00
PohÁr bĚŽCe vysočiny: 

PlanDerský bĚh
Pořadatel: obec Plandry společně 

se spolkem Běžec Vysočiny.
Hromadný start hlavního závo-

du v 18 hodin od obecního úřadu 
Plandry.

12. 5. 
FC vysočina – aC sParta 

Praha
FC VYSOČINA JIHLAVA – HET 

liga 2017/2018, www.fcvysocina.cz
Fotbalový stadion, Jiráskova 69.

16. 5. 11.00
sPortujme s všPj 
Pořadatel: Vysoká škola polytech-

nická Jihlava, www.vspj.cz
Spolupořadatel: Zdravé město Jih-

lava. Masarykovo náměstí.

26. 5. 
FC vysočina – mFk KArvi-

nÁ
FC VYSOČINA JIHLAVA – HET 

liga 2017/2018, www.fcvysocina.cz
Fotbalový stadion, Jiráskova 69.

Turistika
30. 4. –1. 5. 
34. jeŽek vysočiny
KČT, odbor Bedřichov Jihlava, 

Dvoustovka, cyklo, pěší
Trasy: pěší 15 – 100 km, cyklo 30 – 

100 km. Start: Sportovní hala Soko-
lovská 122C. www.kctbedrichovjih-
lava.estranky.cz

5. 5. 8.00
vítÁní Ptačího zPĚvu 
Sraz na křižovatce ulic Smrčenská a 

Slavíčkova (nedaleko zastávky auto-
busu MHD č. 5) v 8 hodin.             

Trasa: cca 5 km. Pořadatel: ČSO 
+ Pobočka ČSO na Vysočině + ZO 
ČSOP Jihlava. Bára Kolmanová, tel. 
606 885 091.

Soutěž pro děti, procházka krásnou 
jarní přírodou a ukázky odchytu ptá-
ků a kroužkování. S sebou daleko-
hled, svačinu, dobrou obuv.

13. 5. 14.00 
9. Po jihlavskýCh sto-

PÁCh Gustava mahlera, 
jeho roDiny a PřÁtel

KČT, odbor Čeřínek Jihlava a KČT, 
odbor Tesla Jihlava.

Trasa: tematická vycházka s výkla-
dem, 2 km.

PĚŠÍ
Start: 14.00 hod. Park Gustava 

Mahlera, Jihlava.
Kontakt: Míša Svatošová, Máchova 

10, 586 01 Jihlava, tel. 606 194 366, 
e-mail: MisaSvatosova@seznam.

cz,  ivana.svobodova2@seznam.cz, 
www.kct-cerinek.cz

19. 5. 7.30
teslÁCký šotek
Pořádá KČT, odbor Tesla Jihlava.
38. ročník turistického pochodu a 

cyklojízdy. Pěší trasy: 12, 17, 20, 26, 
31 a 43 km.

Cyklotrasy: 17, 42, 57 a 75 km.
Start v 7.30 – 9.30 v areálu bývalé 

Tesly Jihlava, Havlíčkova 30.
Informace: Ing. Míla Bradová, tel. 

736 754 080, e-mail: mila_brado-
va@volny.cz

30. 5. 14.00
33. Cesta PohÁDkovým 

lesem
KČT, odbor Čeřínek Jihlava, Kočá-

rek, pěší.
Start: 14 hodin Dětské dopraví 

hřiště U Rybníčků. www.kct-ceri-
nek.cz

Změna programu vyhrazena!
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