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JIHLAVA 2018

9. – 10. června (Více na str. 28)

JEDNÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA
v úterý 12. června od 13 hodin
v jednací síni magistrátu. Přenos 

je promítán on-line na webu města

POUŤ KE SV. JÁNU
úterý 24. června 

JIHLAVSKÁ POUŤ 
pondělí 25. 6. – pondělí 2. 7.

Masarykovo náměstí

HUDEBNÍ FESTIVAL 
MAHLER JIHLAVA – 

HUDBA TISÍCŮ
(Více na str. 30 tohoto vydání)

GALAKONCERT v kostele Povýšení sv. Kříže odstartoval 17. ročník hudebního festivalu v Jihlavě prvním koncertem hlavní programové nabídky festivalu Gustava 
Mahlera. V kostele Povýšení sv. Kříže provedl dirigent Petr Altrichter s Filharmonií Brno Mahlerovu Symfonii č. 4, sopránového partu se ujala Lucie Silkenová. Po 
úvodních festivalových fanfárách v podání žáků ZUŠ Jihlava zaplnila chrámový prostor narativní hloubka Mahlerovy kompozice z roku 1900, v níž se skladatelův pís-
ňový přístup k symfonické tvorbě projevuje snad nejvíce. Publikum nadšeně ocenilo skvěle připravený orchestr, výkon dirigenta i sólistky potleskem. Celý program festi-
valu je k dispozici v elektronické brožuře, nebo na festivalovém webu či facebooku. Foto: Jan Černo

Jihlavská radnice uspořádala pracov-
ní setkání s největšími zaměstnavateli 
ve městě. Pozvání přijaly asi dvě desít-
ky firem. Zástupci radnice účastníky 
seznámili například s možnostmi roz-
voje v souladu s územním plánem, 
prodiskutovali i problematické body, 
které rozvoj podnikání ve městě brzdí, 
jako je například omezený vliv města 
na stav vodohospodářské infrastruk-
tury.

Jedním z nejčastěji zmiňovaných 
problematických bodů ze strany 
zaměstnavatelů je nedostatek pra-
covních sil a nedostatek ubytovacích 
kapacit ve městě, který příliv pracov-
níků komplikuje. „Město se stane pro-
středníkem, mediátorem, který přiblíží 

zájmy zaměstnavatelů a možnosti deve-
loperských společností, které mohou fir-
mám pomoci problematiku ubytování 
řešit,“ uvedl k setkání primátor Jihlavy 
Rudolf Chloupek.

Vedení města jednoznačně uvádí, že 
město nebude stavět ubytování pro 
zaměstnance firem. „Roli města spat-
řujeme v zajištění patřičné infrastruk-
tury, jako je dopravní napojení, veřejné 
osvětlení, MHD, svoz odpadu, správa 
veřejných prostor a vytváření podmínek 
pro trávení volného času,“ popsal pozi-
ci města v řešení problému náměstek 
primátora pro oblast investic Vratislav 
Výborný.

Ještě před letními prázdninami rad-
nice uspořádá další seminář, na který 

budou zváni jak zaměstnavatelé, tak 
developeři. Cílem je komplexní obe-
známení se s problematikou a mož-
nostmi všech zapojených stran. Úřad 
např. představí možnosti, které v 
oblasti ubytovacích kapacit a bytové 
výstavby dává územní plán. „Popíše-
me mimo jiné i možnost stavět ubytová-
ní pro zaměstnance v areálech firem, což 
donedávna územní plán neumožňoval,“ 
avizuje náměstek primátora pro oblast 
územního plánování Radek Popelka. 

Na setkání se diskutovalo rovněž na 
téma dopravy, technického vzdělává-
ní, letiště, radnice prezentovala Inku-
bátor Jihlava, který vzdělává kulturou, 
krátce se hovořilo na téma zdravého 
životního stylu. -tz-

Jihlavské podniky trápí 
nedostatek pracovních sil
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Kašna se sochou 
Neptuna zůstává 

suchá
V květnu magistrát města Jihla-

vy zajistil napuštění jezírka v parku 
Gustava Mahlera i spodní kašny na 
Masarykově náměstí. 

Horní kašna zatím zůstává bez 
vody, jelikož jí protéká dno. Magis-
trátu se podařilo pohotově zajistit 
firmu, která provádí opravu, nicmé-
ně termín napuštění horní kašny je 
zatím neznámý. -tz-

Do prvních tříd 
nejméně dětí

Do jedenácti základních škol, kte-
ré zřizuje město Jihlava, se letos za-
psalo celkem 614 předškoláků. Za 
posledních osm let je to nejmenší 
počet přihlášených. V minulém roce 
se zapsalo o osm dětí více, největší 
nápor školy zažily ve školním roce 
2015/2016, kdy se přihlásilo 753 
žáků.

„Nikoho se nedotkla letošní změna 
spádových obvodů škol. Všechny děti se 
dostaly tam, kam chtěly,“ sdělila Hana 
Ustohalová z magistrátního odboru 
školství, kultury a tělovýchovy.

Nejvíce dětí přišlo do ZŠ E. Ro-
šického, a to 94. Velký zájem byl i o 
školy O. Březiny, Demlovu nebo Sei-
fertovu, do kterých se přihlásilo po 
85 dětech. 

Do přípravných tříd se letos zapsa-
lo 60 dětí. Jihlavské základní školy 
navštěvuje celkem asi 5,3 tisíce dětí.
 -tz-

 

Primátor Jihlavy Rudolf Chloupek 
a náměstek primátora Radek Popel-
ka předali čestné občanství panu 
Zdeňku Laštovičkovi. Čestné ob-
čanství mu jihlavští zastupitelé udě-
lili za zásluhy o rozvoj vědy a vzdě-
lávání, za usilovný podíl při vzniku 
vysokého školství v Jihlavě, za dů-
raz na význam stříbrného dolování 
a rozvoj hornického města Jihlavy, 
za obětavou práci v oblasti ochrany 
přírody, mimořádnou dlouhodobou 
činnost pro českou turistiku, za celo-
životní práci a hájení zájmů Českého 
svazu bojovníků za svobodu

Rozdány byly také Ceny města a 
Ceny Rady města. Stalo se tak při 
slavnostním ceremoniálu, který je 
zároveň zahájením jednoho z nej-
významnějších festivalů ve městě i v 
celém regionu: Mahler 2018 – Hud-
ba tisíců.

Bylo předáno také druhé nejvyšší 
ocenění, kterým je Cena města Jih-
lavy. Tentokrát ji převzali:

Ing. Pavel Brada za dvacetileté 
úspěšné vedení pěveckého sboru 
Foerster a obětavou činnost ve pro-
spěch sokolského hnutí,

Jaroslav Dřevo za celoživotní práci 
pro uchování a rozvoj kulturního dě-
dictví v duchu lidových tradic, 

Mgr. Dana Fučíková za celoživot-
ní přínos uměleckému vzdělávání ve 
městě Jihlavě,

František Nosek za celoživotní 
práci ve sportu,

Mgr. Bohdan Sroka za mimořád-
nou celoživotní činnost ve školství, 
za práci s mladými lidmi, velký pří-
nos v hudebním i kulturním dění a 
nezištnou duchovní službu.

Zdeněk Laštovička je čestným 
občanem krajského města 

Jihlavská radnice ocenila nejvýznamnější osobnosti města

PRIMÁTOR Jihlavy Rudolf Chloupek (uprostřed) a náměstek primátora Radek 
Popelka (vlevo) předali čestné občanství panu Zdeňku Laštovičkovi.

 Foto: archiv MMJ

Předány byly rovněž Ceny 
Rady města Jihlavy:

Olze Štrejbarové za proměnu ná-
padu pomoci opuštěným seniorům 
v Domovech v projekt s celostátním 
dosahem, pod názvem Ježíškova 
vnoučata,

Davidu Lupačovi za získání titu-
lu mistra světa v silovém trojboji v r. 
2017,

Lukáši Topinkovi za získání titu-
lu mistra Evropy v kulturistice v r. 
2017,

MUDr. Zdeňce Drlíkové za mi-
mořádné zásluhy o rozvoj spoluprá-
ce mezi orgány města Jihlavy a Psy-
chiatrické nemocnice v Jihlavě,

Martinu Prokopovi za získání 7. 
místa v celkové klasifikaci kategorie 
automobilů na 40. ročníku nejtěžší-
ho extrémního závodu světa, Rallye 
Dakar 2018,

Marii Nahodilové za reprezentaci 
města Jihlavy v rámci kraje Vysočina 
i České republiky,

Evě Ullmannové za dlouholeté 
působení v oblasti kultury v oboru 
recitačním, divadelním, hudebním a 
za záslužnou práci se seniory u příle-
žitosti jejích 80. narozenin,

Rainerovi Dombergovi za zásad-
ní podíl na vzniku a rozvoji vztahů 
mezi partnerskými městy Jihlava a 
Heidenheim an der Brenz. -tz-

Seniorská věková hranice pro zlevněné jízdné se 
sníží ze současných 70 na 65 let. Rozhodla o tom 
rada města ve funkci valné hromady Dopravního 
podniku města Jihlavy. Změna bude platit od 1. 
července, cestující si budou muset pouze pořídit 
kartu za 120 korun.

„Máme odhad ztráty; během tohoto roku by to 
měl být asi jeden milion korun. Otázka péče o star-
ší spoluobčany nabývá stále více na závažnosti, už 
kvůli demografické struktuře obyvatelstva,“ sdělil 
primátor města Rudolf Chloupek.

Na základě ekonomického posouzení se ztráta 
za rok pohybuje okolo dvou milionů korun. „Do-
pravní podnik si se ztrátou může poradit různými 
způsoby. Buď požádat zastupitelstvo města o kom-
penzaci, nebo hledat přebytečné výdaje u sebe,“ uve-
dl před časem náměstek primátora pro dopravu 
Vratislav Výborný.

Nový tarif bude zahrnut do současného systé-
mu, cestující tedy nebudou prokazovat svůj věk 
občanským průkazem, ale budou potřebovat Jih-
lavskou kartu, kterou si mohou zakoupit za 120 
korun.

„Nemusí ji však používat jako peněženku, tedy ne-
bude nutné při každém nástupu a výstupu kartu ve 
voze přikládat k terminálu. Stačí, když ji předloží 
revizorovi při kontrole,“ doplnil primátor. -tz-

Osoby starší 65 let budou 
mít levnější jízdné

Řidiči se dočkají 
nové křižovatky 

ulic Žižkova 
a Rantířovská

Jihlava ukončila výběrové řízení na 
vybudování parkoviště P+R (park 
and ride) na Žižkově ulici, zakázku 
za 31 milionů korun vyhrála s nejniž-
ší nabídkou společnost PSJ, a. s. Pro-
jekt, který řeší také frekventovanou 
křižovatku s Rantířovskou ulicí, začne 
v červnu (informace také na str. 6).

„Pro řidiče by mělo parkoviště fungo-
vat jako záchytný bod, odkud se měst-
skou hromadnou dopravou dostanou 
do centra města. Součástí jsou tedy 
také dvě zastávky. Jedna bude na rohu 
Ústředního hřbitova Jihlava, a druhá 
na protější straně komunikace,“ přiblí-
žil náměstek pro oblast dopravy a in-
vestic Vratislav Výborný.

Stavba bude probíhat ve dvou eta-
pách. V té první, která má být do-
končena do 30. listopadu, firma 
vybuduje parkoviště, příjezdovou 
cestu, chodníky, veřejné osvětlení a 
zastávky MHD. 

Ve druhé etapě dojde na roky oče-
kávanou úpravu křižovatky, s termí-
nem dokončení 30. dubna příštího 
roku. Křižovatka bude světelně ří-
zena, vzniknou nové přechody pro 
chodce. „Součástí křižovatky bude 
také nový odbočovací pruh, který zajis-
tí její vyšší prostupnost směrem do měs-
ta,“ doplnil náměstek primátora pro 
úsek územního plánu města Radek 
Popelka. -tz-

PIETA. V Jihlavě proběhla pietní akce u příležitosti výročí konce 
druhé světové války. Na ústředním hřbitově položili květiny k pa-
mátníku a na hroby padlých zástupci města Jihlavy, Senátu ČR, 
Kraje Vysočina, Generálního konzulátu Ruské federace v Brně, Ar-
mády ČR, Policie ČR, Svazu bojovníků za svobodu a dalších orga-
nizací. K přítomným hovořil primátor města Rudolf Chloupek a se-
nátor Miloš Vystrčil, čestnou stráž u pomníku padlých drželi členové 
jihlavského Sokola a vojáci Armády ČR, vystoupil pěvecký sbor Fo-
erster.  Foto: archiv MMJ

Vzpomínka na oběti války
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Už na několika desítkách stromů 
použili pracovníci městského odbo-
ru životního prostředí akustický to-
mograf. Zařízení, které dokáže téměř 
neinvazivně nahlédnout do kmene 
stromu. 

„Po obvodu kmene rozmístíme zvuko-
vé sondy. Poklepem obyčejného kladívka 
do kovové hlavy každé ze sond postup-
ně vyšleme do dřevního válce kmene 
zvukovou vlnu. Každá z ostatních sond 
pak jednotlivě zaznamená dobu, za kte-
rou se k ní zvuk dostane. Software údaje 
vyhodnotí a graficky znázorní na průře-
zu stromu. Zdravým dřevem se zvuk šíří 
rychleji, ve dřevě napadeném houbou 
zpomalí a dutinu obejde,“ přiblížil fun-
gování akustického tomografu Vladi-
mír Másílko z městského odboru ži-
votního prostředí.

„Přístroj nám dává potřebné údaje pro 
zjišťování kvality dřeva a je doplňkem 
pro rozhodování, zda strom pokácet 
nebo ne. Dokáži si však představit tomo-
gram, tedy grafický výstup z akustického 
tomografu, který by jednoznačně ukázal 
na nutnost pokácení stromu. Zatím jsme 
však takový případ zaznamenali pouze 
dvakrát,“ doplnil Másílko.

Akustický tomograf zabraňuje 
zbytečnému kácení stromů

NOVÝ přístroj v rukou arboristů - akustický tomograf - zkoumá dutiny stromů a 
rozhoduje, zda je nutno strom pokácet. Foto: archiv MMJ

K zemi musí jít stromy, u kte-
rých akustický tomograf zjistil, že 
hniloba nebo tvar dutiny ohrožu-
je stabilitu stromu. „Někdy nás ale 
může strom zmást. Pokud je uvnitř 
voda nebo led, zvuk se šíří podob-
ně jako dřevem a defekt se neukáže. 
Tyto nepřesnosti se však snažíme od-
stranit větším počtem měření,“ upo-
zornil na úskalí, která může vést k 
nesprávným závěrům David Marek 

z odboru životního prostředí.
I strom s dutinou ale může být 

zdravý a dál růst. Mezi nesčetné fak-
tory, kvůli kterým musí „jít strom k 
zemi“, patří narušení stability stromu 
nějakou mimořádnou událostí, na-
příklad nešetrným zásahem při sta-
vební činnosti nebo zásahem blesku. 
V neposlední řadě se i v Jihlavě čím 
dál častěji objevuje nezvaný návštěv-
ník lesů – kůrovec. -tz-

Šlapejte!
Přeplněné kontejnery na papír 

a plast. I to je obrázek, se kterým 
se někdy setkáváme u separačních 
hnízd. Důvodem je velmi často od-
hazování odpadu do kontejnerů bez 
zmenšení jeho objemu. 

Pro plast jsou typickým příkladem 
PET lahve, a pro papír zase kartono-
vé krabice. Věděli jste, že sešlápnu-
tím PET lahví se jich do kontejneru 
vejde zhruba 4x víc? Při pokusu se 
do kontejneru o objemu 1100 l vešlo 
310 nesešlápnutých PET lahví, po 
jejich sešlápnutí to bylo téměř 1 300. 

Podobná situace je u kartonových 
krabic, které pokud se nesešlápnou 
nebo nenatrhají, zabírají neužitečně 
objem kontejneru. Kontejnery za-
plněné nesešlápnutými plastovými 
lahvemi nebo papírovými krabicemi 
nejsou efektivně využity, mnohdy se 
kolem nich objevuje odpad, musí se 
vyvážet častěji, a tím se i neužitečně 
navyšují náklady na odpadové hos-
podářství města. 

Děkujeme, že třídíte s rozumem!
 -tz-

S NOVĚ pořízenými koši se můžete 
setkat např. v areálu Českého mlýna, 
na Staré Plovárně, na Duhovém hřišti 
v ul. Benešova, nebo na dětském hřišti 
vedle nákupního centra na sídlišti Bře-
zinova.  Foto: archiv MMJ

Jihlava se již od roku 2015 snaží 
postupně přibližovat a usnadňovat 
třídění odpadu na sportovištích a na 
dětských hřištích. Ve vybraných lo-
kalitách jsou umístěny jednak koše 
na směsný komunální odpad, ale i 
koše na odpad plastový. Tyto koše 
nahrazují klasické žluté kontejnery, 
se kterými se běžně setkáváte v kon-
tejnerových stáních a která slouží vý-
hradně k odkládání plastového od-
padu a nápojového kartonu. 

Nezapomínejte na snižování obje-
mu plastového odpadu, tedy např. na 
sešlapávání PET lahví. V případě, že 
chcete býti opravdu šetrní k životní-
mu prostředí, noste si na sportoviš-
tě a dětská hřiště vlastní lahve, které 
můžete používat opakovaně.

Na dětských hřištích a sportoviš-
tích můžete narazit na dva typy košů. 
Mohou to býti nové, velké, 100litro-
vé odpadkové koše se žlutými bubli-
nami na bocích a nápisem „PLAST“, 
popř. starší stávající koše, opatřené 
samolepkou „POUZE NA PLAST“.  
 -tz-

Není koš jako koš  

V posledních měsících se v Jihlavě 
na určitých místech pravidelně vysky-
tují černé skládky. Za pouhé tři měsíce 
letošního roku je v radničním systému 
Hlášení závad evidováno a vyřízeno 
930 černých skládek, což je o neuvěři-
telných 300 záznamů více, než ve stej-
ném období loňského roku. 

Tyto skládky obsahují odpady vše-
ho druhu - elektrospotřebiče, ob-
jemný, nebezpečný a komunální od-
pad, textil, nebo pneumatiky. Přitom 
každý občan má možnost bezplatně 
odevzdávat odpady ve třech sběr-
ných dvorech v Jihlavě. 

Mezi problematické lokality patří 
zastávka MHD Znojemská, ulice U 
Cihelny, či oblast u Městského ná-
draží. Výskyt černých skládek se roz-
šířil i do ulic městské památkové re-
zervace. Jedná o nevytříděné složky 
komunálního odpadu z domácností, 
odložených například u Parku Gus-
tava Mahlera, dále v ulici Židovská, 
Husova, či „za Snahou“. V některých 
těchto lokalitách byly umístěny foto-

Černé skládky, černé ovce města

VÝSKYT černých skládek se rozšířil i do ulic městské památkové rezervace. Jedná 
o nevytříděné složky komunálního odpadu z domácností. Foto: archiv MMJ

pasti, díky kterým došlo k identifika-
ci již několika pachatelů. 

V případě, že doma máte věci, které 
již nechcete využívat, odevzdávejte 
je pouze v místech tomu určených. 
Pokud chcete, aby tyto věci ještě ně-

komu posloužily, pak je můžete vě-
novat Charitě, nebo dát do bazarů. 
Ušetříte tak výjezdy pracovníkům 
technických služeb, ale zároveň se, 
v případě dopadení, vyhnete nemalé 
pokutě. -tz-

Magistrát opět zahájí komunikační kampaň 
s názvem Odpadový detektiv. V uplynulých dvou 
letech tak bylo přes tisíc domácností informová-
no o jejich úrovni třídění odpadů. Komunikace s 
občany probíhá formou zavěšování informačních 
kartiček na nádoby na směsný komunální odpad, 
které občany chválí a děkují jim za jejich uvědo-
mělost a ohleduplnost k životnímu prostředí, po-
případě upozorňují na rezervy v oblasti třídění 
odpadů a vybízejí k důslednější separaci odpadů. 

I v souvislosti s nahlížením do nádob na směs-
ný komunální odpad v rámci akce Odpadový 
detektiv víme, že to lze. Opravdu lze produkovat 
minimální množství odpadu. Nestarejme se pou-
ze o sebe a své rodiny, ale o celou Zemi… -tz-

Odpadový detektiv znovu do akce

ZAMĚŘME se společně na to, aby nám vznikalo odpadu co nejmé-
ně, přemýšlejte při nákupech, odmítejte, buďte nároční, a nebojte se 
požádat o plnění potravin do vlastních nádob, sáčků apod.
 Foto: archiv MMJ
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Náměstek primátora Vratislav Výborný (ČSSD) 
odpovídá na otázky z oblastí, za které odpovídá – 
sociální oblast, rozvoj města a dopravu. Rovněž 
se vyjádřil k nařčení TV Barrandov, že stojí za 
korupční aférou výstavby apartmánů v Tunisu.
� Lubomír Maštera

Obyvatelstvo stárne, a s tím roste význam ob-
lasti sociální práce, kterou jste pověřen. Jaké jsou 
vaše poznatky?

Kompetence k tomuto odboru mi zastupitelstvo 
přisoudilo po změnách v koalici, a musím říci, že  
do té doby, jsem se sociální oblast  žádné zkuše-
nosti neměl. 

Vždy jsem měl úctu ke starší generaci, ale řešil  
jsem spíše konkrétní životní problémy jednotlivců, 
nikoli systémově sociální politiku města.

Čím jste začal?
Jako první úkol jsem si dal pozvat všechny posky-

tovatele sociálních služeb osobně. Ne úplně se mi to 
podařilo, ale základní vhled do fungování nezisko-
vých organizací jsem získal, a začal jsem se věnovat 
jejich podnětům. 

Základním úkolem bylo nastartovat proces pří-
pravy klíčové stavby „Komunitního centra“. Ob-
jektu, který bude sloužit jako zázemí pro nezis-
kové organizace, a hlavně jako místo setkávání 
nejrůzněji hendikepovaných občanů. 

Našli jsme vhodnou lokalitu blízko nemocnice a 
budoucího domova pro seniory, kde je možná úzká 
spolupráce ve prospěch klientů obou zařízení. Nyní 
máme odsouhlasenou studii  a  připravuje  se projek-
tová dokumentace. Pokud vše půjde podle předpo-
kladů, začátkem příštího roku můžeme začít stavět. 

Co jste řešil s neziskovkami?
Podařilo se ulehčit neziskovkám v rozsáhlé a zby-

tečné administrativě v kontrolní činnosti.
V květnu se bude  otvírat rozšířená  víkendová od-

lehčovací služba, jako významná pomoc pečujícím 
osobám.

Lidé se dožívají stále vyššího věku, ale zachovat 
přitom stejnou kvalitu  života je stále obtížnější. Ná-
ročnost požadavků na kvalitní sociální péči se bude 
zvyšovat, a s tím  i rostoucí  potřeba peněz. Sociál-
ní  problematika se mezi občany obecně moc neře-
ší, zejména pokud se jich nijak osobně nedotýká. To 
se ale mění v okamžiku, kdy v rodině nastane život-
ní událost, na kterou nejsou připraveni.  Snažíme se 
spoluobčany informovat nejrůznějšími formami, na-
příklad týdnem sociálních služeb.

Další oblastí, které se věnujete, je rozvoj města. 
O jak náročnou oblast jde?

Kompetence k odboru rozvoje města mám již od 
začátku volebního období a zabírá mi nejvíce času. 
Velmi si vážím všech pracovníků tohoto odboru, 
který ve skromných personálních podmínkách  za-
jišťuje  výstavbu. 

V současnosti kompletně zabezpečuje přes 
osmdesát živých staveb po celém městě a při-
pravuje desítky dalších staveb. Zároveň tento 
odbor připravuje nejrůznější strategické doku-
menty a hlídá možnosti, připravuje nové, a ad-
ministruje stávající dotační tituly. 

Jsou samozřejmě stavby více méně běžné a rutinní, 
například zateplování objektů, akustická opatření ve 
školních budovách, protiradonová opatření, výstav-
ba nových chodníků a podobně. Ale pak jsou stav-
by velké, za desítky milionů korun, které jsou časově 
náročné a přinášejí mnoho kolizních situací. Napří-
klad rekonstrukce Objektu integrovaného centra so-
ciálních služeb V Žižkově ulici, nová mateřská škol-
ka Na Dolech.

Podepisuje se zde nedostatek pracovních sil?
V současnosti máme velké problémy s nedostat-

kem kapacit stavebních firem. Dávno pryč jsou 

doby, kdy se stavební firmy předháněly v nabídkách 
a slevách. Nejvíce času a nervů ale zabírá příprava  
staveb,  které jsou strategické a můžou posunout 
Jihlavu dále. Nová víceúčelová sportovní a kulturní 
hala krajského významu, centrální dopravní termi-
nál, který soustředí do jednoho místa dopravu auto-
busovou, vlakovou a MHD. 

Jako klíčovou stavbu pro budoucnost vidím i vý-
stavbu zpevněné přistávací dráhy na letišti. I archi-
tektonická soutěž na novou podobu Masarykova 
náměstí patří mezi ně. 

Všechny tyto aktivity mají jedno společné. 
Nejsou většinově přijímány jako nezbytné, a 
ani v zastupitelstvu nemají jednoznačnou pod-
poru pro financování. 

Odbor dopravy jste převzal poměrně nedávno. 
Co se dá k tomu říct?

V agendě řidičáků, evidence vozidel, přestupko-
vého oddělení, zásadní problémy nevidím, i když je 
stále co zlepšovat. 

Problémem je speciální stavební úřad, který je per-
sonálně podhodnocen. Mnohem více komplika-
cí spatřuji v rozsáhlé působnosti odboru přímo ve 
městě. 

Organizace dopravy, správa a údržba komunikací,  
a veřejné osvětlení a  zábory veřejného prostranství, 
ale i kompetence vůči Dopravnímu podniku. Aut je 
stále více, a požadavky na průjezdnost komunikací a 
parkování stále narůstají.  

Denně do našeho města přijede a zase z něj odjede 
odhadem dvanáct až patnáct tisíc lidí nejrůznějšími 
způsoby dopravy. Zejména ti, kteří přijedou autem, 
se snaží zaparkovat všude tam, kde nemusí platit. 
Tím ale zablokují každé parkovací místo, zejména na 
sídlištích. 

Jaké jsou možnosti toto řešit?
Určitou možností obrany je zpoplatnění parkovišť, 

a rozšiřovat rezidentské zóny. Do budoucna vidím 
krizové situace v nově se rozvíjejících plochách pro 
bydlení.  

Developeři splní normy - jedno  parkovací mís-
to pro každý byt. Ovšem realita je jiná. Většina lidí 
v těchto odlehlejších lokalitách bude mít víc než jed-
no auto.  Takže ačkoliv rodinný dům má garáž, dru-
hé auto stojí na ulici a překáží dalším. 

Obecně se dá říci, že nárok na bezplatné parkovací 
místo, nejlépe abych viděl na auto z okna, již nelze  
splnit. Nově vypracovaná strategie SUMP – udrži-
telná městská mobilita - nabízí několik řešení, někdy 
i protichůdných. Bude ji schvalovat zastupitelstvo, 
jako klíčový podklad k dalšímu rozvoji dopravy. 

Řešení asi nebude veřejnost přijímat s jáso-
tem...

Určitě. Rád bych tady poděkoval všem pracovní-
kům magistrátu na všech rozhodovacích úrovních, 
se kterými jsem v rámci svých kompetencí spolupra-
coval, za vstřícnost, obětavost, a  zejména otevřenost 
při jednání. Jsem si vědom, že veřejnost na úřední-
ky hledí s určitým despektem, ale protože jsem měl 
možnost zažít radnici z obou stran, musím se jich 
velmi zastat.

Jak hodnotíte po provedených změnách spolu-
práci v koalici a s opozicí?

Obecně dobrá, jsme schopni se  konstruktivně do-
mlouvat bez ideologického podtextu na téměř všech 
rozhodovacích procesech. Ať to bylo s ODS, tak i 
nyní s ANO. 

Bohužel, s Fórem to bylo složité v koalici, a stále je 
to stejně nečitelné i v opozici. 

Jsou mezi námi určité názorové rozpory, například 
roli JVAKu  vidím zcela odlišně od svého kolegy 
Kaliny. Tato společnost trápila Radu města již v mi-
nulém volebním období, a nyní je to stále to samé. 
Společným jmenovatelem problémů je současný ře-
ditel. 

Spory byly i kolem vyvěšování vlajky Tibetu?
Byl jsem kvůli svému odporu k jejímu vyvěšování 

označen za zbabělce. Vzhledem k hysterickému po-
křiku zastánců se považuji se svým názorem spíše za 
odvážlivce. 

Pokud se někdo ze zastánců vypraví na místo, a 
tam bude s transparenty protestovat, hluboce smek-
nu před jeho odvahou. Pokud si  někdo „koupí“ od-
pustek vyvěšením vlajky, a pak má celý rok klidnou 
duši, jak se pro tibetský lid hrdinsky angažoval, tak 
to považuji za pokrytecké.

Jaký je váš pohled na užitečnost dotací?
Používat dotační tituly uvážlivě, jenom tam, kde 

bychom stejně museli investovat. Jejich administra-
ce je časově i personálně náročná, a mnohdy nám 
komplikuje život jejich udržitelnost.

V Kauzách Jaromíra Soukupa v televizi Baran-
dov jste byl představen jako ten, který stojí za 
kolosální „boudou“ na Českou exportní banku v 
souvislosti s vaší funkcí projektového manažera 
apartmánů v Tunisku. Co chcete k tomuto říct?

Tvrzení pana Soukupa je kolosálně pitomé, pro-
tože  mi přisuzuje vliv, který jsem nikdy neměl a ne-
mohl mít. 

V pořadu říká, že neexistovalo stavební povolení, a 
ani být vydáno nemohlo – tomu snad nevěří ani on. 
Je to zlovolná lež.

Samotný projekt výstavby apartmánů jsem ani ne-
vymýšlel, ani nepřipravoval.

Smlouvu o provedení činnosti s PSJ  o dozorování 
stavby jsem získal, protože jsem splňoval kvalifikační 
předpoklady, a zároveň jsem měl zkušenosti se stav-
bami v  arabském světě - v letech 1984/85 jsem pra-
coval jako geodet na stavbě rafinerie ropy v Sýrii.  

Koneckonců, jeden projekt v Tunisu byl úspěšně 
dokončen, výstavba přístavu v Tunisu za 25 milionů 
€, a následně až druhý (apartmány) byl rozestavěn, 
a po vypuknutí revoluce (arabského jara) Exportní  
bankou zastaven. 

A to v situaci, kdy se ve městě střílelo, vypalovaly 
se domy, stavěly barikády a byl vyhlášen zákaz vy-
cházení. Hrozil  hlad, protože obchody byly zčásti 
zavřené a zčásti vypálené. To se ale do popisu v te-
levizi nehodí. 

Po určité době banka rozhodla, že další pokračova-
ní je rizikové, a financování, přes nejrůznější vstřícné 
návrhy investora i dodavatele, ukončila. Zcela logic-
ky se mě nikdo na nic neptal.

Mrzí mne, když někdo takto veřejně lže. To říkám 
s plným vědomím síly miliardářových právníků.

Náměstek Výborný: Sociální cítění 
a odpovědnost je to, co ve mně sílí

NÁMĚSTEK primátora Vratislav Výborný (ČSSD). 
 Foto: Lubomír Maštera
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INTERNET

Jana Masaryka 12, 586 01 Jihlava, e-mail: m-soft@m-soft.cz
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391 Kč
Cena s DPH/měsíc
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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
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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



STRANA 6 Aktuality NJR – ČERVEN 2018

Vybudování parkoviště 
P+R a úprava křižovatky 
ul. Žižkova a Rantířovská

Předání staveniště proběhne 4. 
června, následně započne stavební 
činnost v prostoru bývalé „Havaje“ 
vedle ústředního hřbitova, kde měs-
to vybuduje nové záchytné parko-
viště s kapacitou 110 míst. Z tohoto 
důvodu bude zamezeno parkování 
všem vozidlům v této lokalitě, a to už 
od pondělí 4. 6. 2018. Konečný ter-
mín pro dokončení celé stavby je 30. 
4. 2019. Zatím nedojde k omezení 
dopravy na stávající křižovatce, která 
bude i nadále řízena semafory. 

Cyklostezka R08 
Jihlava – Pávov

Z důvodu budování podchodu pro 
cyklostezku, tzv. tubosideru, pod 
ulicí Sokolovská, která v tomto místě 
bude rozkopána, dojde k úplné uza-
vírce části této komunikace - přibliž-
ně od konce června do konce srpna, 
a to od křižovatky ulic Sokolovská – 
Pávovská (u Točny). 

Zpět na ulici Sokolovskou se 
bude možné dostat ulicí 5. května 
a Smrčenskou, stejně tak nebude 
omezen provoz na ulici Pávovská, 
ani na výjezdu/sjezdu na dálnič-
ním přivaděči.  -tz-

Investiční akce města 
Jihlavy omezí dopravu

V měsíci dubnu byla strážníky MP 
zadržena jedna celostátně hledaná 
osoba. Při kontrolní činnosti před ZŠ 
E. Rošického strážníci spatřili na la-
vičce ležícího muže. Strážníci muže 
probudili, a následně požádali o pro-
kázání totožnosti. Jednalo se o muže 
slovenské národnosti, po kterém poli-
cie vyhlásila celostátní pátraní. 

V šesti případech poskytli strážní-
ci první pomoc. Jednalo se hlavně o 
drobná tržná poranění. 

Zmatená žena
Na základě tísňového volání strážní-

ci pátrali po zvláštně se chovající mla-
dé ženě, chodící po břehu vodní ná-
drže. Strážníci vyslaní na místo zjistili, 
že se jedná o lehce zmatenou a pod-
chlazenou ženu z Pardubic. U ženy 
byla provedená orientační dechová 
zkouška, s negativním výsledkem. 
Jelikož zde bylo podezření na požití 
omamné psychotropní látky, byla při-
volána zdravotnická záchranná služ-
ba, která si ženu převzala do péče.

Prevence
Městská policie zajišťovala dohled 

nad veřejným pořádkem při pořádá-
ní barážových zápasů Jihlavské Dukly 
a při zápasech FC Vysočina Jihlava. 
Byla zajišťována bezpečnost účast-
níků cyklojízdy, uspořádané ke Dni 
země, a cyklojízdy otvírající cyklos-

tezku Jihlava – Raabs. Strážníci spolu-
pracovali s pořadateli běhu noční Jih-
lavou a pořadateli běžeckého závodu 
Juniorský maraton. 

Statistika
V dubnu zaznamenala Městská po-

licie Jihlava celkem 3.001 případů 
narušení veřejného pořádku nebo 
porušení zákona. Občané se s ozná-
mením či žádostí o pomoc obrátili 
na MP v 535 případech. Bylo zpra-
cováno 622 přestupků, z nichž 78 
se týkalo porušení pravidel stano-
vených vyhláškou o pohybu psů na 
veřejném prostranství, 32 přestupků 
bylo spácháno nerespektováním zá-
kazu požívání alkoholických nápojů 
na veřejnosti. 

V rámci kontrolní činnosti, zamě-
řené na požívání alkoholu mladistvý-
mi osobami a na dodržování zákazu 
kouření, bylo provedeno 235 kont-
rol. V oblasti udržování pořádku ve 
městě strážníci zjistili a příslušným 
orgánům předali 375 závad, včetně 
dvou dlouhodobě odstavených vozi-
del, která vykazovala známky vraku. 
V rámci blokového čištění města Jih-
lavy strážníci asistovali při odtažení 
180 vozidel. Do útulku pro opuštěná 
zvířata bylo umístěno 10 odchyce-
ných toulavých psů.

 Bc. Stanislav Maštera,
 zástupce ředitele MP

Městská policie: Celostátně 
hledaný a zmatená žena

ZAPLÉTÁNÍ MÁJE. Velkou podívanou připravili účinkující a pořadate-
lé kulturního programu na Masarykově náměstí při zaplétání máje. Vystoupila 
řada folklórních souborů, k mání bylo pestré občerstvení, i program pro děti, které 
se mohly zapojit do výtvarných dílen, malovat keramiku nebo sklo, zdobit perníč-
ky, zkoušet tkát, nebo vyrobit dárky ke Dni matek. Foto:archiv MMJ

Květnové slavnosti na náměstí

Radní schválili výsledek výběrové-
ho řízení na modernizaci jedenácti 
přechodů pro chodce. Zakázku za 
necelých devět milionů korun prove-
de společnost EUROVIA CS, a. s.

Předmětem investiční akce bude 
výstavba nových a modernizace stá-
vajících chodníků, včetně bezbari-
érových opatření a dalších prvků 
zvyšujících bezpečnost zejména pěší 
dopravy - přechody pro chodce včet-
ně nasvětlení, zastávky veřejné do-
pravy, veřejné osvětlení, parkoviště 
nebo úpravy křižovatek. Mezi řešené 
lokality patří např. ul. Brtnická - Ty-
lova, ul. Havlíčkova - Kollárova - Na 
Vyhlídce, Hruškové Dvory - Morav-
ské kovárny, ul. Pávovská - Krono-
span, ul. Pávovská - U Rybníka, ul. 
Rantířovská – Za Prachárnou či ul. 
Sokolovská - ul. Stamicova. Akce je 
dotovaná z IROP. -tz-

Jihlava bude mít 
další bezpečnější 

přechody

Delegaci z polského města Zgierz 
přivítali na jihlavské radnici. Podně-
tem k návštěvě byl, podle Radoslawa 
Gajdy, předsedy Rady města Zgierz, 
ježek, který je ve znaku Jihlavy, a je i 
symbolem polského města.

Zástupci obou měst vyjádřili ocho-
tu vzájemně spolupracovat. „Bylo 
by dobré polské město navštívit a najít 
společná témata, na kterých by mohla 
být naše spolupráce postavena. Situa-
ci ale komplikují blížící se komunální 
volby. Pokud spolupráce do podzimu 
nevznikne, určitě ji doporučíme dalším 
zvoleným zástupcům,“ sdělil primátor 

Ježek spojuje Jihlavu 
s polským městem Zgierz

JEŽEK je ve znaku Jihlavy, jako symbol jej používá také polské město Zgierz. 
 Foto: archiv MMJ

Jihlavy Rudolf Chloupek.
Během své třídenní návštěvy se de-

legace zúčastnila několika kulturních 
akcí, například zahajovacího koncer-
tu hudebního festivalu Mahler Jihla-
va, který se uskutečnil v kostele Po-
výšení svatého Kříže, nebo sportovní 
akce na Masarykově náměstí Spor-
tujme s VŠPJ. -tz-



 STRANA 7 Inzerce NJR - ČERVEN 2018



STRANA 8 Aktuality NJR – ČERVEN 2018

  Sociální téma

Statutární město Jihlava je v součas-
né době zřizovatelem tří příspěvko-
vých organizací působících v sociální 
oblasti. Náměstka primátora Vratisla-
va Výborného jsme se zeptali...

Jak probíhá v letošním roce spo-
lupráce s těmito organizacemi?

V měsíci květnu 2018 proběhly 
pravidelné rozbory hospodaření za 
rok 2017 u příspěvkových organi-
zací, které poskytují sociální služby 
a jsou zřizovány městem, tj. Domov 
pro seniory Jihlava – Lesnov, Denní 
a týdenní stacionář Jihlava, Králov-
ský vršek a Integrované centrum so-
ciálních služeb Jihlava, Brtnická. Na 
základě této analýzy bylo konstato-
váno, že všechny organizace využí-
valy svěřený majetek hospodárně, 
efektivně a účelově.

Proč město tyto kontroly hospo-
daření provádí?

Příspěvkové organizace hospodaří 
se svěřeným majetkem. Nabývají ho, 
až na výjimky, pro svého zřizovatele. 

Hospodaří např. s peněžními pro-
středky získanými vlastní činností, 
prostředky svých fondů, s peněžitý-
mi dary od fyzických a právnických 
osob, s dotacemi a s peněžními pro-
středky přijatými z rozpočtu svého 
zřizovatele. Statutární město Jihlava, 
jako zřizovatel, má eminentní zájem 
na tom, aby svěřené prostředky byly 
využívány k danému účelu, a záro-
veň tím naplňuje svoji zákonnou po-
vinnost vyplývající z právních před-
pisů.

K jakému účelu jsou příspěvkové 
organizace zřizovány?

Statutární město Jihlava je oprávně-
no, a zároveň povinno v rámci samo-
statné působnosti ve svém územním 
obvodu pečovat o vytváření podmí-
nek pro rozvoj sociální péče a pro 
uspokojování potřeb svých občanů. 
K tomuto účelu může zřizovat pří-
spěvkové organizace, kterým musí 
vymezit předmět a rozsah jejich čin-
nosti. Tyto základní informace jsou 
uvedeny ve zřizovacích listinách jed-

notlivých příspěvkových organizací. 
Každá příspěvková organizace má 
při výkonu takto vymezené činnos-
ti povinnost, při dodržování obecně 
závazných právních předpisů, chrá-
nit veřejný zájem a chránit oprávně-
né zájmy svých klientů, pokud tyto 
nejsou v rozporu se zájmem veřej-
ným a s oprávněnými zájmy příspěv-
kové organizace, nebo města jako 
zřizovatele.

Město vnímá zřízení příspěvko-
vých organizací jako potřebu vytvo-
ření podmínek pro účelné, efektivní 
a hospodárné nakládání se zdroji ve-
řejné povahy (jde o veřejné finanční 
prostředky, veřejný majetek atd.) pro 
optimální řízení struktury a kapacit 
veřejných služeb.

Jakým způsobem město s pří-
spěvkovými organizacemi komu-
nikuje?

Statutární město považuje za nut-
né průběžně upřesňovat vztahy mezi 
zřizovatelem na straně jedné, a pří-
spěvkovými organizacemi na straně 

druhé, a stanovit podmínky k jejich 
plnění. Pro zkvalitnění komunikace 
začalo město v letošním roce provo-
zovat elektronický Portál příspěvko-
vých organizací. 

Co si pod tímto pojmem máme 
představit?

Portál příspěvkových organizací 
řeší nastavení jednoznačného pro-
cesu oboustranné komunikace mezi 
zřizovatelem a jeho organizacemi. 
Je to pracovní nástroj, prostřednic-
tvím kterého lze v každém okamži-
ku jednoduchým způsobem nastavit 
harmonogram plnění, sledovat jeho 
stav, nebo případně komunikovat a 
upřesňovat řešení. Dále je zde mož-
né najít i základní informace o orga-
nizacích, kontaktní osoby, dokumen-
ty a vize organizací.

Je tento portál veřejně dostup-
ný?

Ano, je možné ho najít na interne-
tových stránkách statutárního města 
Jihlavy na webové stránce https://
kportal.jihlava-city.cz. -tz-

Portál pro komunikaci s organizacemi

Město Jihlava opraví pět z původ-
ně šesti alegorických soch Jana Vác-
lava Prchala z roku 1775, které stojí 
na dvoře radnice. Restaurování soch 
Jaro, Léto, Podzim, Zima a Hudba 
se ujme akademický sochař Otakar 
Marcin, který se opravě městských 
soch věnoval už v roce 2000, kdy ješ-
tě stály v parku Smetanovy sady.

 „Trhliny a mikropraskliny jsou pa-
trné na všech sochách, nejvíce však na 
sochách Jaro a Zima, kde navíc dochá-
zí k praskání povrchu kamene a tvorbě 
puchýřů, ze kterých se již sype rozru-
šený, zkorodovaný kámen,“ sdělil ná-
městek pro oblast městských realit 
Radek Popelka.

Oprava vyjde na 416 tisíc korun, 
radnici se podařilo získat dotaci 239 
tisíc korun od Kraje Vysočina.

Pět alegorických soch město ne-
chalo přemístit ze Smetanových 
sadů v roce 2006, kvůli častému po-

škozování vandaly. V minulosti so-
chy prošly restaurováním čtyřikrát, v 
letech 1972, 1898, 1996 a 2000.

Šestá socha tančí v Heleníně
Sochař Jan Václav Prchal v roce 

1775 vytvořil šest alegorických soch 
jako součást výzdoby lipové aleje 
u zámečku Karlův les u Pávova. V 
roce 1895 sochy získal Alois Nie-
metz, který je umístil do své zahrady 
v dnešní Chlumově ulici, poté v roce 
1908 soubor soch koupil jihlavský 
lékárník a pozdější starosta Vinzenz 
Inderka. Ten zapůjčil pět soch do 
nově vzniklých Smetanových sadů, 
šestou sochu, pojmenovanou Tanec, 
daroval továrníkovi Karlu Löwovi, 
který ji použil do anglické zahrady 
své rezidence v Heleníně. V západní 
zdi atria zahrady střední umělecko-
průmyslové školy stojí dodnes.  -tz-

Alegorické sochy na dvoře jihlavské 
radnice projdou opravou

ZUB času se podepisuje také na sochy ve dvoře jihlavské radnice. Ty projdou re-
stauračnímí pracemi. Foto: archiv MMJ

PIETNÍ AKT. Zahajovací momenty festivalu Mahler Jihlava vyvrcholily v pá-
tek 18. května v parku Gustava Mahlera. U skladatelova pomníku se uskutečnil 
tradiční pietní akt za účasti primátora Rudolfa Chloupka a zástupkyně festivalu 
Jany Černé. Počasí přálo promenádnímu koncertu dechového orchestru Tutti ZUŠ 
Jihlava za řízení Jana Noska a vystoupení mažoretek při Domě dětí a mládeže 
Jihlava pod vedením Lucie Škrdlové.    Foto: archiv MMJ

Festival Gustava Mahlera 

PŘEHLÍDKA TROFEJÍ. V květnu se v gotickém sále jihlavské radnice ko-
nala tradiční chovatelská přehlídka trofejí zvěře, ulovené v loňském mysliveckém 
roce v honitbách na Jihlavsku. Přehlídku pořádá společně s odborem životního 
prostředí jihlavského magistrátu Okresní myslivecký spolek Jihlava. Součástí pře-
hlídky zvěře byla také výstava fotografií členů Klubu fotografů přírody při Česko-
moravské myslivecké jednotě, či ukázka organizovaných naháněk na černou zvěř 
za pomoci loveckých psů. Foto: archiv MMJ

Výstava trofejí v radnici
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ŠPICKOVÉ
 TECHNICKÉ
 VYBAVENÍ

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY

Pracujte s námi ve Swoboda CZ.

swoboda.jobs.cz l prace@cz.swoboda.de l 739 584 584 l Hruškové Dvory 60, Jihlava
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Nejvyšší most v Jihlavě na silnici 
II/602, tzv. Brněnský most, má za 
sebou více než měsíc intenzivní mo-
dernizace. V polovině května došlo 
ke zdvižení jednoho z prostředních 
mostních polí. 

705 tun vážící část mostu při tomto 
procesu visí nad základnou vozov-
ky, a firma provádí údržbu a injektáž 
předpínacích lan, na kterých mostní 
konstrukce visí, a která jistí stabilitu 
objektu. Obdobnou technikou pů-
jdou nahoru i další tři pole. Most v 
centru Jihlavy bude v rekonstrukci 
do konce října letošního roku.

Na projekt obdržel Kraj Vysočina 
finanční podporu z Integrovaného 
regionálního operačního programu 
Stavební práce přijdou na 58 milió-
nů korun včetně DPH. 

Most je dlouhý 237 m, byl posta-
ven v roce 1956, a naposledy byl 
opravován před dvaceti lety. -tz-

Brněnský most: 700 tun visí ve vzduchu

ŠEDESÁTILETÝ Brněnský most dostává nové díly, aby mohl sloužit další desetiletí. Foto: archiv MMJ

Na zastávkách městské hromad-
né dopravy a linkových autobusů v 
ulicích Brtnická, Znojemská a Zim-
ní jsou vybudovány nové přístřeš-
ky. Zastávky jsou cestujícími hojně 
využívány, slouží obyvatelům hustě 
obydlených sídlišť, rodinných zásta-
veb, a uživatelům dalších objektů ob-
čanské vybavenosti.

„Cílem projektu bylo především 
zkvalitnit a zatraktivnit cestování v 
městské hromadné dopravě a veřejné 
linkové dopravě, a zabezpečit cestují-
cím v případě nepřízně počasí pohodl-
né a chráněné čekání na spoj,“ uvedl 
náměstek pro oblast dopravy Vrati-
slav Výborný.

Stavební práce na projektu pro-
bíhaly od března do dubna 2018. 
Zhotovitelem stavby byla společnost 
Služby města Jihlavy, a celkové ná-
klady činily 360 tis. Kč.

Výstavba přístřešků v ulicích Brt-
nická a Znojemská byla finančně 
podpořena z Fondu Vysočiny, v rám-
ci projektu „Bezpečná silnice 2017 
– Přístřešky zastávek ul. Brtnická a 
Znojemská, Jihlava“. Celková výše 
dotace poskytnuté z grantového pro-
gramu Kraje Vysočina „Fond Vyso-
činy Bezpečná silnice 2017“ činí více 
než 75 tis. Kč. -tz-

Přístřešky na zastávkách

NOVÉ přístřešky na zastávkách MHD se objevily v ulicích  Brtnická, Znojemská 
a Zimní. Foto: archiv MMJ

Z Jihlavy poputuje do africké 
Gambie celkem 189 kol pro děti, 
které je využijí k cestě za vzděláním. 
Pracovníci Zdravého města Jihla-
va, v reakci na mimořádný zájem 
veřejnosti, uspořádali doplňkovou 
sbírku, do které se nashromáždila 
další stovka nepotřebných pojízd-
ných i nepojízdných, kol. Veřejnost 
je mohla dodatečně odevzdat v prv-
ní polovině května do jihlavského 
útulku v Pístově.

„Děkujeme jak všem dárcům za 
účast, tak personálu útulku, že byli 
ochotni kola ve svých prostorách skla-
dovat. Nyní kola čeká cesta do Af-
riky,“ sdělila Soňa Krátká ze Zdra-
vého města Jihlava, které sbírku 
iniciovalo.

Cesta kol započne v centrálním 
skladu v Ostravě, kde se protřídí a 
opraví. Následuje přesun do africké-
ho Gunjuru, a poté lodí do Gambie, 
kde budou kola předána školám.

„Tím ale jejich cesta nekončí, teprve 
v Gambii na ně usednou žáci a vyrazí 
do škol,“ doplnila Soňa Krátká. 

V předchozích sbírkách, organizo-
vaných Zdravým městem Jihlavou, 
se podařilo shromáždit asi 600 kol.
 -tz-

Vybrala se další 
stovka kol

Kdy - 11. 6. 2018, 10.00–17.00
Kde – Městské informační centrum, Masarykovo nám. 97/1, Jihlava
Kdo - Mezinárodní sdružení optiků a optometristů, o.s., ve spolupráci se 

Zdravým městem Jihlava 
Přijďte si otestovat svůj zrak! Speciální oční vyšetření, určené zejména 

řidičům, ale i ostatním účastníkům silničního provozu, odhalí nejen to, 
jak vidíte do dálky, na blízko a periferně, zda máte v pořádku barvocit, ale 
vyhodnotí, jak váš zrak reaguje za šera, mlhy a deště, nebo při oslnění pro-
tijedoucím vozidlem. Zkušení optometristé vám na základě výsledků pří-
padně doporučí podrobnější vyšetření, a zároveň poradí s řešením korek-
ce zraku při řízení motorového vozidla, nebo práci v kanceláři.

Kontaktní osoba: Soňa Krátká, koordinátorka PZM a MA21
e-mail: sona.kratka@jihlava-city.cz. -tz- 

BEZPEČNĚ ZA VOLANTEM 
– TESTOVÁNÍ ZRAKUDo 31. května příštího roku by 

měla být hotová nová cyklostezka 
R08, která propojí Jihlavu s Pávo-
vem. Stavba usnadní dopravu na 
kolech především pracujícím v prů-
myslové zóně, svůj význam bude mít 
pro sport, využití najde nepochybně 
i jako spojnice do oblíbených míst 
trávení volného času.

Cyklisté budou moci na novou 
stezku najet v ulici 5. května, dál po-
vede podél železniční tratě na Hav-
líčkův Brod, pod Sokolovskou ulicí, 
a přes Pávovskou ulici až do Pávova. 
Součástí stavby bude také i tzv. tu-
bosider, tedy podjezd, který povede 

pod Sokolovskou ulicí, a 78 metrů 
dlouhá lávka, která cyklostezku na-
vede na Pávovský most.

„Nejnižší soutěži nabídnutá částka 
je 59,7 milionů korun, město požáda-
lo o dotaci, která by mohla činit až 90 
procent způsobilých výdajů. Do soutě-
že se přihlásilo celkem šest uchazečů, 
dodavatelem bude společnost Alpine 
Bau CZ z Valašského Meziříčí,“ řekl k 
výsledku výběrového řízení náměs-
tek pro dopravu a investice Vratislav 
Výborný.

Cyklostezka do Pávova by měla 
být kompletně dokončena do konce 
května příštího roku.  -tz-

Cyklostezka do Pávova 
povede po lávce i tunelem
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Volkswagen STK Service

Prevence je vždy lepší než později řešit nepříjemné následky. To platí u auta stejně jako u Vašeho zdraví. A nejlepší preventivní 
prohlídka je samozřejmě u skutečných odborníků. Náš servis je navíc spojen se zajištěním známky z technické kontroly a emisí 
zdarma. (*Prohlídka vozidla a odstranění případných závad před technickou kontrolou jsou zpoplatněny dle platného ceníku.) 
Zbavíme Vás tak nepříjemných formalit a ušetříme Vám čas, který můžete věnovat například svému zdraví. Proto jsme se stali 
partnerem Nadačního fondu Petra Koukala a jeho projektu „STK pro chlapy“. 

Váš servisní partner Volkswagen Auto Vysočina, s.r.o.
Žižkova 109a, 586 01 Jihlava, tel.: 567 584 582, e-mail: servis@autovysocina.cz, www.autovysocina.cz

Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. 
Volkswagen Service. Volkswagen

Svěřte se do péče 
odborníků!

* V případě splnění podmínek 
uvedených na www.volkswagen.cz.

Svěřte se do péče 

Možnost STK 

a emisí zdarma.*

Více informací o projektu najdete na www.stkprochlapy.cz.
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ETA Pečenka
Elektrický pečicí hrnec

ÚSPORA  
ELEKTRICKÉ  

ENERGIE OPROTI  
 BĚŽNÉ TROUBĚ

Zakoupíte ve značkové prodejně ETA v Jihlavě 
nebo na www.eshop.eta.cz

NEPŘILNAVÝ  
TEFLONOVÝ 

POVRCH

VAŘÍ, DUSÍ ,  
PEČE 

A ZAPÉKÁ

VHODNÁ 
NA CESTY

80%
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PARKOVIŠTĚ V BEZRUČOVĚ ULICI. V době po uzávěrce NJR by 
mělo být dokončeno velké graffiti na zdi u parkoviště v Bezručově ulici. Autorem 
námětu i realizace je Jakub Menšík, který na ploše 130 metrů zobrazuje Jihlavu 
jako spojnici mezi západem a východem, Čechy a Moravou, či Prahou a Brnem.

Radnice na umělecké zpracování velké zdi vypsala loni na podzim soutěž, a 
nabídla až 30 tisíc korun na pokrytí nákladů spojených s vytvořením velkého 
obrazu. „Shodli jsme se, že je vhodnější plochu nechat umělecky zpracovat, než ji 
ponechat na pospas vandalům. Je to zajímavost, která přitahuje pozornost veřej-
nosti, už před dokončením jsme zaznamenali řadu pozitivních reakcí. Objevila se 
samozřejmě i kritika, a to nezřídka od těch, kteří mohli, ale s žádným svým nápa-
dem nepřišli,“ řekl ke vzniku díla primátor Rudolf Chloupek. Foto: archiv MMJ

Graffiti - Jihlava jako 
město, které spojuje

CO nechcete zažít, ale vidět ano

www.jihlava.cz/podzemi

Od 28. května 2018 se pro Vás otevírá nový, jedinečný prohlídkový okruh podzemím – kryt civilní obrany (CO). Při prohlídce 
nahlédnete do plně vybavené ošetřovny, k vidění je dobová spojovací technika, filtry vzduchu, měřáky radiace a zamoření 
vzduchu nebo plynové masky. Atmosféru dokresluje autentický záznam rádiového hlášení, které 20. srpna 1968 oznámilo 
překroční státních hranic vojsky Varšavské smlouvy.

Město seznámilo veřejnost s plány 
na přestavbu městského nádraží, kde 
by měl do roku 2023 vzniknout cen-
trální dopravní terminál. Prezentace 
proběhla v gotické síni jihlavské rad-
nice, a kromě autora studie Tomáše 
Rusína ze společnosti Atelier RAW 
byli mezi zúčastněnými také zástup-
ci města.

„Veřejnost měla možnost se k jednot-
livým částem projektu vyjádřit. S pod-
něty, které jsme dostali od diskutují-

cích, budeme nadále pracovat,“ uvedl 
náměstek pro oblasti investic Vrati-
slav Výborný.

Cílem projektu je výstavba nového, 
moderního dopravního terminálu, 
který vytvoří podmínky pro zvýšení 
podílu udržitelných forem dopravy, 
a který obyvatelům krajského města 
Jihlavy a všem ostatním cestujícím 
usnadní využití a vzájemné přestupy 
mezi vlakovou dopravou, linkovou 
autobusovou dopravou a MHD. -tz-

Město představilo studii 
dopravního terminálu

S VIZUALIZACÍ centrálního dopravního terminálu autora studie Rusína se 
seznámili zástupci města. Repro: archiv MMJ
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Na místě původního dvora Mit-
trowských v blízkosti vlakového 
nádraží se nachází zábavní a pozná-
vací Centrum Eden. 

Hlavní ideou je seznámit návštěv-
níky s historií, řemeslem, zeměděl-
stvím a podnítit v nich vztah k příro-
dě a ekologii.

„Zaměřujeme se především na 
rodiny s dětmi, ale zábavu si u nás 
díky rozmanitosti centra najdou náv-
štěvníci různých věkových kategorií. 
Expozice zpřístupňujeme interak-
tivní formou. Chceme, aby návštěv-
ník zapojil všechny smysly a mohl si 
vše nejen prohlédnout, ale i osahat 
a vyzkoušet, uvádí J. Trávníčková 
z Centra Eden“.

Areál centra je rozdělen do několi-
ka částí, ve kterých se prolíná minu-
lost s budoucností. O minulosti se 
dozvíme v části zvané Horácká ves-
nička a Panský dvůr. 

Budoucnost symbolizuje moderní 
stavba Ekopavilonu, kde se návštěv-
níci seznámí s ekologií, ochranou 
životního prostředí a možnostmi jak 
úsporně nakládat s energií. 

Centrum Eden je otevřeno v měsí-
cích květnu, červnu a září o víken-
dech a svátcích. V měsících červenec 
a srpen – každý den. V tyto měsíce 

V Bystřici nad Pernštejnem najdete místo, 
kde se prolíná minulost s budoucností

vždy od 9.30 do 18. hodin. 
Mimo tyto termíny připravuje-

me řadu akcí a programů pro školy a 
organizované skupiny na objednávku. 

Podrobnější informace nalezne-
te na www.centrumeden.cz nebo na 
www.facebook.com/centrumeden/.

Z06-predenM
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7x v ČR:

PE, HU, JI, H
B, TR, 

ZN, LESKOVICE

Stavíme, 
bydlíme...

Houpeme se 
v zahradních 
houpačkách

Zahradní houpačka, závěsný koš 
nebo houpací síť různých barev a 
velikostí můžou náramně zpříjem-
nit pobyt na zahradě. Dospělým 
poslouží ke sladkému podřimování, 
dětem pro zábavu.

Zahradní houpačky, jak je známe 
dnes, se objevily až koncem 19. sto-
letí na panských sídlech. U zahrad-
ních houpaček je důležitá stabilita. 
Jejich konstrukce se proto vyrábě-
jí ze dřeva nebo z kovu. Obvykle se 
na nich může pohodlně usadit více 
osob. Některé houpačky mají dokon-
ce lůžkovou úpravu, to znamená, že 
fungují jako houpající se pohovka i 
jako postel.

Střecha houpaček bývá obvykle z 
nepromokavých pevných materiá-
lů. Čím hustější vlákno, tím pro ven-
kovní použití lépe. Dbáme také o 
to, aby střecha zastínila celý prostor 
pro sezení, abychom neměli spálená 
kolena nebo úpal.

Nosnost zahradních houpaček se 
pohybuje kolem 250 kg, záleží na 
tom, pro kolik osob jsou určeny.

Kovové zahradní houpačky jsou 
levnější, jejich cena začíná na tisícov-
ce.   -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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Podpořte dobrou věc a udělejte něco pro své zdraví. Přĳďte za námi  
do Jihlavy 16. 6. 2018 a uvidíte, že pro vás zdravotní pojišťovna OZP  
umí udělat spoustu věcí, i když jste ještě u jiné zdravotní pojišťovny.

Preventivní prohlídky jsou během akce  pro každého zdarma.

Každý krok 
pomáhá

Charitativní akci 
pořádá Oborová 
zdravotní pojišťovna

16. června 2018 
(10.00 – 15.30 hod.)

Jihlava 
(Sportovně relaxační centrum Český mlýn)

Prevence až pod nosem a pro všechny zdarma 
na charitativní akci Každý krok pomáhá.

Využijte:
kontrola zraku
měření složení těla
měření nožní klenby
kontrola pigmentových 
znamének
konzultace se  
zástupci OZP

•
•
•
• 

•

Další program:
Biketrialová show Martina Šimůnka 
BESIP: tým silniční bezpečnosti
skákací hrad
tvarování balonků
malování na obličej
soutěž OZP
další doprovodný kulturní program

•
•
•
•
•
•
•

Přemýšlíte o  vlastním podnikání? 
Velmi dobře rozjetý byznys 
představují bankovní a  poraden-
ské pobočky Partners market 
a nemusíte být ani mistři z oboru. 
Partners marketům se daří a jejich 
obraty rostou. S  financemi totiž 
potřebuje pomoci téměř každý!

O  konceptu poboček, požadav-
cích na  nové franšízanty i  nabízené 
podpoře s  námi hovořil ředitel sítě  
Partners market, Martin Hrůša.

Jaká je vize Partners marketů?
Naším heslem je Vše o penězích pod 
jednou střechou. Lidem v  menších 
městech zpřístupňujeme produkty 
největších �nančních společností, 
jejichž pobočky tu ve  velké většině 
chybí. Uvnitř Partners marketu je 
i  pobočka UniCredit Bank a  s  tím 
jsou spojeny i  veškeré související 
bankovní služby, které zároveň gene- 
rují majiteli pěkný pasivní příjem. 
Zavedené Partners markety dnes 
dosahují měsíčního obratu přes 700 

tisíc korun a potenciál pro další růst 
je velký. Aktuálně chceme otevřít 
pobočku v  Jihlavě a  hledáme osob-
nosti, které dobře znají právě tento 
region.

Jaké další vlastnosti by měl bu-
doucí majitel pobočky mít?
Platí, že se daří osobnostem s  ka-
pitálem ve výši alespoň 500 tisíc ko-
run, které chtějí osobně řídit poboč-
ku a umějí vést lidi. Nemusí však být 
přímo z oboru �nancí. Velká skupina 
úspěšných franšízantů přišla z jiného 
oboru, umíme jim ve všem pomoci. 

Jakou pomoc od vás tedy mohou 
noví franšízanti čekat?
Franšízantům pomáháme od prvních 
kroků, s  výběrem lokality, proná-
jmem pobočky, vybudováním bank-
ovního místa. Zajišťujeme mar-
ketingovou a IT podporu i so�ware, 
stejně tak bezplatné vzdělávání celého 
týmu pracovníků. Umíme poradit 
s  náborem zaměstnanců a  podpořit 
při budování klientské základny. Už 
po  roce provozu generují pobočky 

průměrný měsíční obrat přes 300 tisíc 
korun.

Vlastní podnikání v Jihlavě?   
Bankovní a poradenská franšíza Partners market nabízí příležitost

250 milionů Kč
celkový obrat

Partners marketů 
v roce 2017

720 tisíc Kč
měsíční obrat
top marketů

300 tisíc Kč
obrat marketu
po prvním roce 

www.partnersmarket.cz

Chcete se stát majitelem 
Partners marketu?

Kontaktujte:  

606 888 729

PR_Jihlava_2018_01.indd   1 22.05.18   9:50



STRANA 20 Názory / Aktuality NJR – ČERVEN 2018

Vážení čtenáři 
Novin jihlavské radnice!
Blíží se konec volebního období jihlavského zastupitelstva. Dovolte mi 

Vás proto seznámit  s plněním volebního programu KSČM za téměř uply-
nulé čtyři roky. 

V úvodu: Přednostně jsme chtěli zajistit opravy chodníků města.   Čás-
tečně se provádí. Z podnětů občanů se nám podařilo zajistit bezbariéro-
vé úpravy chodníků v areálu krematoria, úpravu příkrého vjezdu v ulici 
Rantířovské.  Městské služby nebyly privatizovány. K prodeji městského 
majetku jsme měli záporné stanovisko u některých městských domů i 
pozemků. O spalovně odpadů  rozhodovali občané v referendu. 

V sociální oblasti nebyly bohužel v Jihlavě zřízeny žádné sociální a star-
tovací byty. Azylové bydlení je zajištěno. Domácí péče pro seniory a inva-
lidní občany je ve městě zajišťována. 

U životního prostředí byl zaveden sběr biologického odpadu.  Zlepšení 
čistoty města a veřejné zeleně je trvalý úkol.  Měření znečišťování ovzduší 
se v Jihlavě pravidelně provádí. 

Břehy rybníku Borovinka nebyly  upraveny ke koupání, západní břeh 
rybníka je dosud v soukromém vlastnictví. Na úseku komunikací a parko-
vání,  k  provedení rekonstrukcí kanalizací, vodovodů  i komunikací, brá-
nila nedohoda s převzetím vodohospodářské infrastruktury. 

V tomto období se provádí oprava ulice Úprkova, a zejména Telečské 
ulice až do Pístova, bez rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Lávka pro 
pěší z Březinek do středu města nebyla provedena, výhrady k ní mají 
památkáři. Vnitřní okruh přes sasovské údolí  byl dán v územním plánu 
do rezervy. 

Parkovací místa byla rozšířena u Domu odborů, parkoviště za hřbitovem 
by mělo být v letošním roce upraveno. Mírně byla snížena cena rezidenč-
ního parkování U Pivovaru a Srázné ul. 

Školství a tělovýchova: kapacita mateřských škol pro děti od tří let je 
dostatečná, zájem o umístění mladších dětí je větší než možnosti města. 
Podařilo se zajistit školní dietní stravování s omezením lepku  kuchyní  ZŠ 
Kollárova, s rozvozem do dalších škol. Podpora amatérského i vrcholové-
ho sportu je městem v rámci možností zajištěna.  

Řešení Horáckého zimního stadionu  je ostudou tohoto volebního 
období, a tak přechází v plném rozsahu do dalších let. Kultura; její finan-
cování městskými granty je zajištěno. 

Došlo k oživení Masarykova náměstí kulturními akcemi. Amfiteátr 
na Heulose nebyl využit pro letní kino, naopak byla zbourána, přes náš 
nesouhlas, jeho promítací kabina. Využití Modety pro zoologickou zahra-
du je v jednání. 

U městské hromadné dopravy bylo provedeno trolejové vedení z ulice Vrch-
lického do Horního Kosova, se změnou tras trolejové dopravy. Bezplatné jízd-
né městské hromadné dopravy pro děti do deseti let dosud nebylo zavedeno. 

Bezpečnost v ulicích je posuzována podle zkušeností každého obča-
na. Došlo k posílení počtu strážníků městské policie. Provádí se kontro-
ly prodeje alkoholu mladistvým, a platí zákaz provozu výherních přístro-
jů v Jihlavě. V Jihlavě naštěstí nedochází k výrazným projevům občanské 
nesnášenlivosti a rasismu. Příměstské obce: nasazením malých autobusů 
se zlepšila jejich dopravní obslužnost. Podle zájmu se v obcích konají spo-
lečenské akce. V Heleníně a Popicích byla zřízena nová hřiště.  Postupně 
bude  v příměstských obcích  prováděna potřebná infrastruktura, chod-
níky, kanalizace, vodovody. A mimo volební program se nám podařilo  
zajistit umístění  pamětní desky na domě Smetanova 11, bydlišti Antona 
Urbara, zastupitele z roku 1938, jihlavskému Němci, který byl v roce 1939 
za své přesvědčení zatčen gestapem a v roce 1944 zahynul v koncentrač-
ním táboře Buchenwald. 

Tolik stručně k plnění našeho volebního programu.  Děkuji Vám za 
pozornost. Ing. Pavel Šlechtický,

 předseda zastupitelského klubu KSČM

Hodnocení volebního 
programu KSČM

Na začátku května byly městu 
představeny kulturní projekty, na 
jejichž tvorbě se budou moci podí-
let jihlavští žáci a studenti, a to 
díky dotačnímu programu „Jihlava 
vzdělává kulturou“. 

V Horáckém divadle se 9. květ-
na sešli zástupci města, kraje, škol, 
veřejnosti i podnikatelů, kterým 
autoři kulturně vzdělávacích pro-
jektů prezentovali své plány pro 
spolupráci se studenty základních i 
středních škol.

„Podnikatelé oceňovali, že studenti 
budou v některých případech zapo-
jeni do dlouhodobých projektů, které 
musejí naplánovat, rozdělit si úkoly, 
postupně plnit, ukončit a vyhodnotit. 
To odpovídá praxi, mladým zaměst-
nancům podobné zkušenosti chy-
bí,“ sdělil primátor města Rudolf 
Chloupek.

Město má na vzdělání prostřed-
nictvím kultury připraveno 500 
tisíc korun. Hodnotící komise na 
květnové prezentaci doporuči-
la všechny předložené programy, 
ty budou podle výše požadova-
né částky dále schvalovány radou 
města nebo zastupitelstvem.

„Celkové náklady na sedm doporu-
čených projektů dosahují zhruba 450 
tisíc korun. Mezi projekty najdeme 
i unikátní nápady, například super-
hrdinové českých dějin, zpracovaní 
jako artistické představení na šálách, 
nebo život vysočinského spisovatele 
a básníka Jana Zahradníčka a doba 
50. let minulého století ze tří růz-
ných úhlů pohledu,“ přiblížila Ivana 
Jelínková, manažerka strategie kul-
tury a cestovního ruchu městského 
odboru školství kultury a tělový-
chovy. -tz-

Město vybralo sedm kulturních 
projektů, které pošle do škol

JIHLAVA zapojila do kulturního dění jihlavské studenty a nabídla jim možnost 
podílet se na kulturních projektech města. Foto: archiv MMJ

Ve školním roce 2018/19 bude 
druhým rokem pokračovat vzdělává-
ní nadaných dětí. Třída nebo skupi-
na v rámci jedné první třídy bude od 
1. 9. 2018 otevřena pro prvňáčky na 
ZŠ Jihlava, Demlova 32, kde již třída 
pro nadané funguje od 1. 9. 2017.

Proč třídu pro nadané děti?
Vzdělávání nadaných dětí vyzdvih-

ne v dětech jejich kreativní potenciál, 
potenciál samostatného kritického 
myšlení, které je na trhu práce čím 
dál více požadováno. Povede děti 
k samostatnosti, kritickému a logic-

kému myšlení, k argumentaci, 
k nadhledu pro akci a reakci, k vyvo-
zování důsledků svého chování. 

Jak jsou vnímány třídy pro nada-
né děti?

V každém větším městě již podob-
né třídy fungují. Jedná se o třídy 
například s rozšířenou výukou mate-
matiky, nebo cizích jazyků. Tyto tří-
dy jsou obecně vnímány jako třídy 
výběrové, do kterých se zapisují děti 
s vyšším stupněm kognitivního vní-
mání, například s nadáním na nume-
rický úsudek, se schopností kritic-
kého úsudku, se schopností vyšší 

Třída pro nadané – talentované děti
koncentrace pozornosti a vyššího 
stupně motivace k učení a získávání 
nových znalostí a dovedností.  

Co nového nabídne třída pro 
nadané děti?

Třída pro nadané děti nabízí mož-
nosti individuální práce s dětmi 
s různými aspekty nadání. Výu-
ka v této třídě bude vedena formou 
interaktivních metod zajištujících 
rozvoj, ale zároveň s pravidly respek-
tování různých úrovní znalostí a 
dovedností. 

V běžných třídách, ve kterých se 
nadané děti nachází, může docházet 
ke snižování možností těchto dětí 
do průměrných výsledků. Tato tří-
da naopak bude jejich individuality 
záměrně posilovat, díky menšímu 
počtu žáků (14 – 20) a individuální-
mu přístupu. 

Ve třídě pro nadané děti bude 
zachován obsah učiva jako v běž-
ných třídách, s možností využití pro-
hloubení a rozšíření učiva podle ŠVP 
školy.

Učitelé v dané třídě budou pra-
covat v souladu s poznatky naby-
tými v jiných zařízeních, kde tento 
systém vzdělávání v rámci vybrané 
třídy pro nadané děti již několik let 
zdárně funguje. Třídu povede zku-
šená paní učitelka, děti se budou 
učit psát písmem Comenia skript, 

s jehož výukou má škola několika-
leté velmi dobré zkušenosti, výu-
kou matematiky budou prolínat 
prvky Hejného metody. 

Děti budou začínat s výukou ang-
lického jazyka v jednohodinové 
časové týdenní dotaci, postupem ča-
su bude cizí jazyk vhodnou formou 
zapracován do dalších předmětů. 
Děti z této třídy nebudou izolovány 
od ostatních žáků školy, mohou nav-
štěvovat výuku některých předmětů 
ve vyšších třídách. V rámci pobytu 
ve školní družině nebo při kroužcích 
budou děti spolupracovat se spo-
lužáky z jiných tříd.

Pro vzdělávání dětí obecně je velmi 
důležitá podpora kreativity a vedení 
dětí k vlastní zodpovědnosti a kritic-
kému myšlení, což tato třída dětem 
může ve větší míře nabídnout, a roz-
víjet je dále. 

Co mohou udělat rodiče, kteří 
mají doma nadané děti?

Stále nabízíme možnost případ-
ným zájemcům místa ve třídě nebo 
skupině pro nadané děti.

V případě zájmu mohou rodi-
če kontaktovat přímo školu, nebo 
pracovnici MMJ OŠKT paní Hanu 
Ustohalovou, tel. 565592315.

Tomáš Koukal,
vedoucí odboru OŠKT
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V minulých vydáních Novin 
jihlavské radnice jsme zahá-
jili seriál k auditu udržitelné-
ho rozvoje, prvním tématem 
byla Správa věcí veřejných a 
územní rozvoj. Tentokrát po-
kračujeme tématem zdraví.

Téma č. 5 – Zdraví
Integrace zdravotních 
hledisek do plánování 

a rozhodování 
Statutární město Jihlava má Zdra-

votní plán města, který vychází 
z opakovaně zpracované analýzy 
a vyhodnocení zdravotního sta-
vu obyvatel města. Výsledky ana-
lýz zohledňuje vedení města při 
plánování a rozhodování o dalším 
rozvoji města. 

Dlouhodobě ve městě funguje 
Komise Projektu Zdravého města 
a místní Agendy 21 (dále jen PZM 
a MA21). Při aktualizaci Zdravot-
ního plánu město spolupracuje 
s odbornými partnery i širokou ve-
řejností. 4. dubna přišli občané na 
Fórum Zdravého města diskutovat 
pracovní verzi Zdravotního plánu 
města Jihlavy, která bude předlože-
na k projednání zastupitelstvu na 
jeho červnovém jednání. 

Zdravotní plán je zpracováván 
v návaznosti na národní plán Zdra-
ví 2020 a v souladu s krajským do-
kumentem Program Zdraví 2020 
pro Kraj Vysočina. Místními prio-
ritami na nejbližší plánované ob-
dobí 2018-2020 jsou Zdraví mla-
dých, Zdravé stárnutí, Zlepšení 
duševního zdraví, Zdravější život-
ní styl, Snížení škod způsobených 

alkoholem, drogami a tabákem, 
Zdravé místní životní podmínky, 
Mobilizace partnerů pro zdraví. 
Motto – „Zdraví nevzniká v ne-
mocnicích, tam se pouze napravuje, 
ale vzniká v rodinách, ve školách, na 
pracovištích, ve městech, prostě tam, 
kde žijeme, pracujeme, odpočíváme a 
stárneme.“

Podpora zdraví 
a prevence nemocí

Z rozpočtu statutárního měs-
ta Jihlavy v rámci dotace PZM a 
MA21 v letech 2013 – 2017 bylo 
podpořeno 75 projektů v celkovém 
objemu 1 200 000 Kč, v roce 2018 
budou financovány další projekty, 
v objemu 400 000 Kč. 

Jedná se o projekty, které svým 
charakterem nespadají do spor-
tovních, kulturních ani sociálních 
dotací, ale z hlediska zdravého ži-
votního stylu jsou pro jihlaváky 
přínosem. 

Jedná se například o Branný zá-
vod pro seniory (a jejich vnou-
čata), Společně proti nadváze a 
obezitě, Zachraň život s městem 
Jihlavou, Seniorem v pohodě apod. 

Na podporu zdraví a prevence 
nemocí organizuje město ve spolu-
práci s odbornými partnery (zdra-
votními pojišťovnami, Státním 
zdravotním ústavem, Nemocnicí 
Jihlava, Mamma Help, Rozkoš bez 
rizika apod.) osvětové kampaně, 
kde probíhá měření základních 
zdravotních parametrů, poraden-
ství, soutěže a předávání infor-
mací o zdravém životnímu stylu, 
např. Světlo pro AIDS, Den bez 

Audit udržitelného rozvoje 
Zdravého města Jihlavy 5

Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava,
zveřejňuje záměry výběrovým řízením formou dražby 

pronajmout nebytové prostory: �
• č. 1361/9 v 1. NP domu Komenského 30 v Jihlavě, 51 m2, býv. marke-

tingové a propagační centrum, minimální roční nájemné činí (po slevě) 
70.000 Kč 

• v 1. NP domu Komenského 39 v Jihlavě, 87 m2, býv. prodejna s výpo-
četní technikou, minimální roční nájemné činí (po slevě) 150.000 Kč 

• v 1. NP domu Masarykovo nám. 22 v Jihlavě, 46 m2, býv. cestovní 
agentura, minimální roční nájemné činí (po slevě) 75.000 Kč 

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

• v 1. NP domu Matky Boží 16 v Jihlavě, 51,30 m2, býv. prodejna bale-
ných potravin, drogerie a domácích potřeb, minimální roční nájemné činí 
(po slevě) 95.000 Kč 

• v 1. NP domu Masarykovo nám. 6 v Jihlavě, 33 m2, býv. prodejna po-
travin a občerstvení, minimální roční nájemné činí 75.438 Kč 

prodat volné byty �
• č. 370/7 v domě Jarní 2, 4 v Jihlavě – Horním Kosově, 3+1, 4. NP, 

71,10 m2, energetická náročnost jednotky dle PENB: D, 192 kWh/(m2.

rok), minimální kupní cena činí 1.651.800 Kč
• č. 4205/13 v domě Na Kopci or.č. 24 v Jihlavě, 1+kk, 3. NP, 28,90 m2, 

energetická náročnost dle PENB: C, 113 kWh/(m2.rok), minimální kupní 
cena činí 851.800 Kč

Termín výběrového řízení bude upřesněn a bližší informace budou 
zveřejněny na www.jihlava.cz. Informace je možné získat na tel. 
565 592 630 (prodej bytů), 565 592 632 (pronájem nebytových 

prostorů), příp. na Majetkovém odboru Magistrátu města Jihlavy, 
Hluboká 8, Jihlava. 

Statutární město Jihlava si vyhrazuje právo změnit či doplnit tyto zámě-
ry, příp. od nich odstoupit nebo výběrové řízení zrušit. Účastníci výběro-

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

Pronájem nebytových 
prostor a prodej bytů

tabáku, Bezpečně za volantem – 
péče o zrak, Jihlavský den zdraví. 
Dále město spolupracuje na akcích 
podporujících zdravý životní styl, 
např. Sportujme s VŠPJ, Do práce 
na kole.

Město se stará o kvalitu dětských 
hřišť, kterých ve městě přibývá, 
modernizují se a přizpůsobují po-
žadavkům občanů. Hřiště odpoví-
dají normám EU. 

V současné době je ve městě 80 
dětských hřišť, 39 sportovních 
hřišť, 9 sportovních areálů, kte-
ré město pronajímá, 35 km cyk-
loopatření (cyklostezek a cyk-
lotras). 

Péči o seniory ve městě zajišťuje 
odbor sociálních věcí, ve spolu-
práci s odbornými partnery. Měs-
to spolupracuje a prostřednictvím 
dotací podporuje řadu organizací a 
aktivit zaměřených na aktivní stár-
nutí.

Zdraví obyvatel
Zdravotní stav obyvatel v Jihlavě 

lze hodnotit příznivě ve srovnání 
s průměrem v ČR a mnohými jiný-
mi městy a oblastmi v ČR. Ve vět-
šině analyzovaných ukazatelů jsou 
data a vývoj v posledních letech 

příznivější. 
Střední délka života se v Jihlavě 

trvale prodlužuje, je v rámci celé 
ČR jedna z nejdelších. Nejčastější 
příčinou úmrtí lidí do 65 let věku 
jsou v Jihlavě zhoubné nádory (41 
%), onemocnění srdce a cév (26 
%), úrazy (13 %) a ostatní. 

U dětí a mladistvých jsou zhoub-
né nádory diagnostikovány poměr-
ně ojediněle. Díky modernějším a 
účinnějším metodám léčby a díky 
screeningovým vyšetřením klesá 
v posledních letech úmrtnost na 
tyto choroby. 

Z hlediska narůstajícího výsky-
tu zhoubných nádorů má jedno-
značně nejvýznamnější roli životní 
styl, a to zejména nesprávná výži-
va, kouření a konzumace alkoholu 
– odhaduje se, že jsou příčinnou až 
70 % zhoubných nádorů, a přitom 
tyto faktory může ovlivnit každý 
člověk. 

Analýza a vyhodnocení zdra-
votního stavu obyvatel Jihlavy je 
k dispozici v tištěné podobě v Tu-
ristickém informačním centru, 
v elektronické podobě na webu 
města. 

 Soňa Krátká,
koordinátorka ZM a MA21
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JIHLAVA, Masarykovo náměstí 36
přízemí, OD HASSO

50- %

AKCE!
OBLEKY
KOŠILE

VŠ
EC

HN
Y

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! 

VY
BR

AN
É

až mínus

Z BABIČČINA DVOREČKU 
DO VŠECH KOUTŮ SVĚTA
SETKÁNÍ S DOMESTIKOVANÝMI ZVÍŘATY 

EVROPY, ASIE, AFRIKY A JIŽNÍ AMERIKY

WWW.ZOO-VYSKOV.CZ

ZOOPARK VYŠKOV

Dinosauří rodinky letos poprvé našim návštěvníkům představují své potomky. Přijďte si i vy 
udělat selfíčko s dinosauří drobotinou, obdivujte tři mladé Tyrannosaury při jejich hrách, 
roztomilé Apatosaury, právě narozené Stegosaury a mnoho dalších. V DinoParku Vyškov 
rozhodně nepřehlédnete třicet  metrů velkého Argentinosaura, největší robotický 

model, které u nás můžete od letošního roku vidět. To a mnohem více na vás čeká...
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Jako bludičky se proplétala světla 
závodních kol ztichlým nočním par-
kem. To odhodlaní závodníci bo-
jovali s časem, terénem, usínáním, 
soupeři, i sami se sebou, v už osmém 
ročníku cyklistické čtyřiadvacetiho-
dinovky Jihlavská 24 MTB. 

Do závodu nastoupilo bezmála 260 
závodníků v různých skupinách a kate-
goriích, 76 z nich bojovalo sólově. Až 
na vandalskou hrst připínáčků v trase, a 
noční opilecký pokus o přestavění vyty-
čené trasy, se závod odehrál bez větších 
potíží. Nic nepokazil ani krátký déšť v 
sobotu navečer; v neděli účastníci do-
jížděli v pěkném, slunečném počasí. 

Největší favorit a dlouho vedoucí jez-
dec Tomáš Kozák musel nad ránem 
odstoupit ze zdravotních důvodů. 
První místo mezi jednotlivci obsa-
dil Martin Hovanec, který za 24 ho-
din „natočil“ 51 závodních okruhů a 
tedy 428,4 km! Jedničkou mezi žena-
mi byla slovenská závodnice Katarí-
na Krajňáková (43 kol, 361,2 km). 
Nejstarším účastníkem byl jihlavský 
závodník Zdeněk Kříž, jehož věk vy-
jadřovalo i jeho startovní číslo - 71. 

Asi osmikilometrová trasa se stomet-
rovým převýšením vedla z areálu letní-
ho kina do Heulosu, pod Brněnským 
mostem ke Staré plovárně, a zpět do 
historického centra města a do „am-
fíku“. Závod organizuje spolek Sliby 
chyby, ve spolupráci s městem Jihla-
vou. -tz-

Velké výkony v tichém závodu

ZÁVOD Jihlavská 24 MTB, který se jel jako mezinárodní mistrovství České republiky, opět proběhl ve skvělé atmosféře a za 
bezvadného pořadatelského zajištění. Foto: Jakub Koumar

Poprvé v historii působi-
li společně v nejvyšší soutě-
ži, a společně také – bohužel 
– spadli. Hokejisté jihlavské 
Dukly a fotbalisté FC Vysoči-
na se nedokázali udržet mezi 
českou elitou. K záchraně jim 
chyběl jediný bod…

Návrat Dukly do nejvyš-
ší soutěže měl „jepičí“ život. 
Nováček, na rozdíl od loňské-
ho ročníku, nezvládl nástrahy 
ošemetné baráže, a po roce se 
vrátil do WSM Ligy. „Bohu-
žel, blbých čtrnáct dní herního 
výpadku, a jeden bod, nás sto-
jí extraligovou příslušnost. To 
jsou fakta… I když mě sestup 
bolí a mrzí, nedokážu být nega-
tivní. Nedokážu se nijak opírat 
do hráčů, protože si to neza-
slouží…,“ řekl jednatel klubu 
Bedřich Ščerban.

Po prvních třech kolech ba-
ráže to vypadalo, že Jihlavané 
prolínací soutěž bez problé-
mů zvládnou. Později ale při-
šel výpadek, čtyři porážky v 
řadě, a bylo zle… V 10. kole 
pak Dukla ztratila téměř vy-
hrané utkání v Litvínově, a 
její osud byl zpečetěn. A za-
čala logická obměna kádru.

„Naším cílem je postavit nový 
a kvalitní tým, a opět bojovat 
o extraligu. Když se to povede, 
paráda. Když ne, uvidíme, co 
bude dál…,“ dodal Ščerban.

Hokejisty o měsíc později 
napodobili fotbalisté. V závě-
rečném kole HET ligy měli 
všechno ve svých rukách. V 
domácím utkání s Karvinou 

stačila remíza. Jenomže ví-
tězný jackpot brali hosté. FC 
Vysočina sestoupil po šesti 
letech.

„Pochopitelně jsme velice 
zklamaní. Nějakou dobu to 
budeme rozdýchávat, a pak si 
musíme říci, jak postupovat 
dál. Je jasné, že dojde k odcho-
du několika hráčů a snížení 
rozpočtu,“ uvedl ředitel klubu 
Jan Staněk.

Je paradoxní, že fotbalisté 
padají po vydařené jarní čás-
ti. Zatímco na podzim uhrá-
li mizerných deset bodů, na 
jaře jich vybojovali jednou 
tolik. „Bohužel jsme chytli roč-
ník, kdy oněch pověstných tři-
cet bodů na záchranu nestačí. 
Tedy alespoň nám ne, jelikož 
máme horší vzájemnou bilan-
ci,“ konstatoval před utkáním 
roku kouč Martin Svědík.

Po něm seděl zdrcený na 
lavičce. „Tento výsledek beru 
jako svoji velikou porážku…,“ 
uvedl.  -cio-

Konečná tabulka HET ligy
1. Plzeň 30 20   6 4  55:23 66
2. Slavia 30 17   8 5 50:19 59
3. Jablonec 30 16   8 6 49:27 56
4. Olomouc 30 15 10 5 41:22 55
5. Sparta 30 14 11 5 43:25 53
6. Liberec 30 13   7 10 37:35 46
7. Bohemians 30   9 11 10 30:29 38
8. Teplice 30   8 10 12 32:40 34
9. Ml. Boleslav 30   9   7 14 31:43 34
10. Zlín 30   8   9 13 31:48 33
11. Dukla 30   9   5 16 32:55 32
12. Ostrava 30   7 10 13 36:43 31
13. Slovácko 30   6 13 11 23:32 31
14. Karviná 30   7   9 14 32:40 30
15. Jihlava 30   8   6 16 30:48 30
16. Brno 30   6   6 18 20:43 24

„Padák“ pro hokej i fotbal



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.

do 10. 6. 
ŽIvá aMaZonIE
Výstava představí kulturní a pří-

rodní rozmanitosti peruánské 
Amazonie.

do 10. 6. 
s doMEčKEM na ZádECH
Zoologická výstava o našich 

plžích a mlžích.

13. 4. – 24. 6. 
FRanTIŠEK saRna – 

MaLířsKé oHLédnUTí „70“
Výběr z tvorby Františka Sarny, 

nositele ceny Unie českých spiso-
vatelů za rok 2017.

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

Kavárna Muzeum.
6. 6. – 10. 6. 

51. vÝsTava KaKTUsŮ a 
sUKULEnTŮ

Tradiční výstava Klubu pěstitelů 
kaktusů a sukulentů. 

27. 6. – 12. 8. 
TvářE svěTa
Fotografická setkávání Michala 

Černého s krásnými a zajímavými 
lidmi dvaceti zemí. Vernisáž výsta-
vy 27. 6. v 17 hodin.

22. 6. – 2. 9. 
LUCEMBURsKé oPRásKI
Atraktivní formou zábavného 

komiksu zavítáme do historie; 
putovní výstava představí šestici 
lucemburských panovníků. 

29. 6. – 9. 9.
aRCHEoLoGICKé vÝZKU-

MY na vYsočIně
Objevy a nálezy na Telčsku. 
Expozice: Dolování stříbra a 

mincování na Českomoravské 
vrchovině, Nerostné suroviny Čes-
komoravské vrchoviny, Geologie 
Českomoravské vrchoviny, Živá 
příroda Českomoravské vrchoviny, 
Chráněná území Jihlavska, Krása 
středověké plastiky, Od renesance 
po průmyslovou revoluci: renesan-
ce, baroko, 19. století. 

OGV
Masarykovo nám. 24, 

tel. 567 309 722, www.ogv.cz
24. 5. – 26. 8.
oTaKAR LEBEda (1877 – 

1901)
Tvorba jednoho z nejnadanějších žá-

ků 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, e-mail: ogv@ogv.cz

7. 6. – 14. 10.
jaK LEsY MYsLí 
Výstava se zabývá zobrazením lesa 

v současném umění.

OGV I, Komenského 10
7. 6. - 26. 8.
vIZUáLní MYToLoGIE | 

LET THEM EaT CHaos (KATE 
TEMPEsT)

Lenka Falušiová - Jan Maštera - Jan 
Uldrych

OGV I – Galerie Alternativa, 
Komenského 10

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

28. 5. – 15. 6. 
aMEn KHELas vE FoToGRA-

FIíCH 
Výstava fotografií z taneční soutěže 

Amen Khelas.

27. 6. – 27. 8.
sPLETEno, PRoPLETEno, 

PoPLETEno
Výstava prací žáků Základní umělec-

ké školy Jihlava.
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 Grygara vždy pla-
tilo, že mezi akustickým a výtvarným 
uměním působí silný magnetismus, 
který znemožňuje jejich odtržení. 

Brána Matky Boží, Věžní 1, tel. 
565 591 848, e-mail: tic@jihlava-city.cz

1. 6. – 16. 9. 
PojĎTE děTI, BUdEME sI 

HRáT
Velká interaktivní herna nejen pro 

malé návštěvníky.
Exponáty z truhlářské dílny Vlasti-

vědného muzea v Šumperku.
Přijďte si vyzkoušet skládačky, hla-

volamy, kvízy, hry a spoustu dalších 
dovednostních úkolů pro malé i velké. 

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

ne 10.00–13.00, 14.00–18.00

Galerie NONSTROP, Open air art 
gallery, Malá Lazebnická

24. 4. – 31. 7. 
LUděK KEIM - PRIoR

Divadlo Na Kopečku, Brněnská 54
červen
vÝsTava oBRAZŮ oTCE a 

sYna
Libor obršlík – obrazy, moderní 

kompozice a krajinomalby
Marek obršlík – polygony, obrazy, 

tisky (mnohoúhelníky)
dnK – foyer, Violka a kavárnička.
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Velká interaktivní herna 
nejen pro malé návštěvníky

Exponáty z dílny Vlastivědného muzea v Šumperku.
Více informací na  www.visitjihlava.eu 
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ZOO Jihlava, Březinovy sady 10, 
tel. 567 573 730, 567 573 735,

www.zoojihlava.cz,
červen
ZVINO VA AFRICA
Prodejní výstava originálních dřevě-

ných soch ze Zimbabwe.
Africká vesnice Matongo – areál.

1. 5. – 31. 8. 
MOZAIKA ZVÍŘAT
Výstava uměleckých obrazů MgA. 

Vlasty Pechové.
Výstavní místnost za pokladnou v 

hlavním vstupním areálu.

1. 4. – 30. 9. 
TUGELA FALLS – nejvyšší vodo-

pád světa?! 
Fotografická výstava Martina Šíla. 

Africká vesnice Matongo – škola.

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

otevřeno po – pá 9 – 12 a 13 – 18
1. 3. – 31. 8. 
TEČKA TEČKA ČÁRKA aneb 

Malujeme prstovými barvami
Výstava prací výtvarníků ze stacioná-

ře.

M&K galerie, Hany Kvapilové 24, 
e-mail: mk-galerie@mk-galerie.cz

12. 4. – 5. 6. 
NATALIE  ROUČKOVÁ“ NATI-Y 

OBRAZ-Y“

Hotel Gustav Mahler, Křížová 4, 
www.hotelgmahler.cz

4. 5. – 29. 6. 
JAROSLAV MATĚJKA + JOSEF 

LANGER
Výstava obrazů, obrázků, malová-

ní…

Horácké divadlo Jihlava, 
Komenského 22

9. 5. – 30. 6. 
PUTOVNÍ VÝSTAVA FOTO-

GRAFIÍ ZE žIVOTA OSOB S 
MENTÁLNÍM POSTIžENÍM  

aneb Nalaďte se na pohodu 

Kafárie, Křížová 17
23. 4. – 31. 8. 
FRANTIŠEK GEIST „PROSTĚ 

MĚ TO BAVÍ“
Výstava třebíčského malíře. 

Minigalerie Trifoil, Husova 10, 
www.trifoil.cz

26. 4. – 30. 6. 
MIRO MARKO - OBRAZY

Galerie Bakterie, Úvoz 34
25. 5. – 25. 7. 
MONIKA HOLÍKOVÁ
Ilustrativní (dětské) kresby a akvare-

ly. Vernisáž v pátek 25. 5. v 18 hodin.

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

e-mail: knihovna@knihovna-ji.cz, 
www.knihovna-ji.cz

4. 6. 16.00
TVŮRČÍ DÍLNA PRO DOSPĚ-

LÉ

Malování na trička přes šablony. Lek-
torka Magdaléna Kupková.

Malý přednáškový sál v přízemí, kur-
zovné 50,- Kč.

4. 6. 18.00
ŘÍKEJTE MI KUČU 
Promítání filmu v rámci projektu 

Promítej i ty!
Přednáškový sál Městské knihovny 

Jihlava.

5. 6. 16.00
ČESKÁ HYMNA
Konstanta v proměnách staletí (1834 

– 2018).
Přednáška Prof. Jiřího Štilce o his-

torii a současnosti nejznámější české 
písně.

13. 6. 17.00
PAMĚTNÍ DESKY V BLÍZKOS-

TI MASARYKOVA NÁMĚSTÍ 
Opakování třetí části vzdělávací-

ho programu „Máme rádi Jihlavu“ – 
vycházka okolo náměstí s Ludmilou 
Hronovou. Začátek v 17 hodin. Měst-
ská knihovna Jihlava.

PRO DĚTI A MLÁDEŽ:
7. 6. 16.00
TAJEMSTVÍ MOŘSKÉHO PO-

BŘEžÍ ANEB HRÁTKY S PÍS-
KEM

Kapacita 12 dětí, rezervace nutná.
Pobočka Horní Kosov.

13. 6. 9.00
HERNIČKA
Pejsci v pohádkách a příbězích.
Kapacita 8 dětí, rezervace nutná.
Pobočka Horní Kosov.

22. 6. 19.00
KOUZELNÁ NOC S PŘEKVA-

PENÍM
Součástí programu je přespání v 

knihovně.
Rezervace nutná.
Pobočka Horní Kosov.

HDJ
Komenského 22, tel. Prodej vstupenek 

567 161 014, www.hdj.cz

VELKÁ SCÉNA
1. 6. 10.00
R. ČECHURA, J. ŠALAMOUN: 

MAxIPES FÍK
Interaktivní pohádka na motivy zná-

mého večerníčkového seriálu. Verze 
upravená pro velkou scénu. Pohádka 
je vhodná pro děti od 4 let.

1. 6. 19.00
B. AHLFORS: POPEL A 

PÁLENKA
Komedie současného skandinávské-

ho dramatika Bengta Ahlforse (*1937) 
je výborně napsanou hrou, která svůj 
humor těží z dobře vystavěných dia-
logů, černého humoru i situačních 
zápletek, je ostrá i sentimentální, tra-
gikomická jako život sám. S humorem 
vypráví o manželství, lásce, o stáří, i 
umění žít.

R5

PIL  íK 2018

18:30 High Fiv 
(emo-pop/Praha)

20:00      OFf 

21:00 Cimbálová muzika
JAVOR z Kyjova

22:30 Joy    rs
(pop-punk/Jihlava)

sobota 9. 6. 2018

f  stival

2. 6. 19.00
ALžBĚTA MICHALOVÁ: 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.

E6

5. 6. 19.00
ALžBĚTA MICHALOVÁ: JEDI-

NÝ žIVOT
J6

6. 6. 19.00
ALžBĚTA MICHALOVÁ: JEDI-

NÝ žIVOT
KV6

7. 6. 19.00
OSCAR WILDE, PAVEL ŠIMÁK: 

OBRAZ DORIANA GRAYE
Grayova dekadence je nadčasová, 

honba za společensky definovanou 
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 roz-

mělnění základního tázání se po smys-
lu našeho bytí, odklonění od přiroze-
nosti a cesty za poznáním duchovních 
hodnot.

F6

8. 6. 19.00
ALžBĚTA MICHALOVÁ: JEDI-

NÝ žIVOT
C6

10. 6. 15.00
DAVID WOOD: O PERNÍČKO-

VI
Znáte panáčka Perníčka? Čerstvě 

upečený perníkový panáček Perníček 
se jednoho dne ocitne na staré kreden-
ci, kde se setká s dalšími jejími obyva-
teli: elegantní Pepřenkou a „mořským 
vlkem“ kapitánem Slánkou. Premié-
ra muzikálu O Perníčkovi na jevišti 
Horáckého divadla v režii hostujícího 
Stano Slováka (Městské divadlo Brno) 
bude jeho vůbec prvním uvedením v 
ČR.

PREMIÉRA

13. 6. 10.00
DAVID WOOD: O PERNÍČ-

KOVI

14. 6. 19.00
ALžBĚTA MICHALOVÁ: JEDI-

NÝ žIVOT
L6
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15. 6.19.00
AlžbětA MichAlová: Jedi-

ný život
K6

16. 6. 19.00
oscAr Wilde, PAvel ŠiMák: 

obraz doriAnA Graye
B6

18. 6. 19.00
iMProvizAce iii
Poslední ze tří improvizačních veče-

rů 78. sezóny proběhne na Velké scé-
ně pod vedením Ivy Pazderkové. Před 
každým improvizačním večerem 
absolvují herci celodenní workshop s 
jednou z osobností české improvizač-
ní scény.

19. 6. 17.00
oscAr Wilde, PAvel ŠiMák: 

obraz doriAnA Graye
M6

20. 6. 19.00
AlžbětA MichAlová: Jedi-

ný život
O6

21. 6. 19.00
AlžbětA MichAlová: Jedi-

ný život
U6

22. 6. 19.00
AlžbětA MichAlová: Jedi-

ný život 
R6

23. 6. 19.00
oscAr Wilde, PAvel ŠiMák: 

obraz doriAnA Graye 
G6

26. 6. 19.00
AlžbětA MichAlová: Jedi-

ný život
H6

27. 6. 19.00
AlžbětA MichAlová: Jedi-

ný život
D6

28. 6. 19.00
Peter shAffer: Černá 

koMedie
Spletitý příběh mladého zamilované-

ho páru, který očekává návštěvu přís-
ného otce budoucí nevěsty, se ode-
hrává za zcela originální a nečekané 
situace, která rozjíždí řadu komediál-
ních zápletek.

29. 6. 19.00
oscAr Wilde, PAvel ŠiMák: 
obraz doriAnA Graye

DIVADELNÍ KLUB HDJ
4. 6. 19.30
JAzz QUintet tŘeŠŤ 
Amatérský jazzový soubor hrající 

jazzové standardy, swingové písničky, 
blues, latinu, ale i pop jazzové skladby, 
nebo vlastní tvorbu. 

Členové skupiny: Ivana Menšíková 
/ zpěv, Jaroslav Šimánek / piano, Petr 
Tyráček/ basové kytary (bezpražcová 
pětistrunná), Jiří Palich/ bicí, Anto-
nín Vidlák / saxofony. Divadelní klub 
HDJ, 19.30 hodin

DIVADLO NA KOPEČKU
Psychiatrická nemocnice, Brněnská 54, 

tel. 567 552 232, www.pnj.cz
4. 6. 17.00
tAneČnÍ PŘehlÍdKA orien-

tálnÍho tAnce  iŠtAr
Přehlídka všech skupin tanečního 

zájmového útvaru Ištar, věnujícímu se 
především orientálnímu tanci. Pořada-
tel: DDM Jihlava, p.o.

Vstupné 50 Kč, děti do 15 let zdar-
ma. 

5. 6. 17.00
slAvnostnÍ AKAdeMie 

záJMových ÚtvArŮ ddM 
JihlAvA, P.o.

Závěrečná prezentace celoroční čin-
nosti vybraných zájmových útvarů 
Domu dětí a mládeže v Jihlavě. Vstup-
né 40 Kč, děti do 15 let zdarma. 

7. 6. 18.00
PrezentAce novÉ knihy - 

PodivUhodnÉ dvA roky ve 
2924 verŠÍch

Pořádá autor Josef Kodet. Violka.

DKO
Tolstého 2, www.dko.cz

5. 6. 19.00
zŮstAne to Mezi náMi
Úsměvná, někdy možná i trochu 

hořká, každopádně vždy velmi osobi-
tá talk show naší přední herečky Evy 
Holubové a herce Boba Klepla. Vstup-
né: 350, 290 Kč. ON-LINE prodej na 
www.dko.cz. Pořadatel: Zbyněk Židek.

Divadelní sál DKO Jihlava, 19 hodin 

14. 6. 19.00
lArs von trier: kdo Je 

tAdy Ředitel?
Švandovo divadlo na Smíchově. 

Komedie o řediteli, kterého nikdy 
nikdo neviděl. Hrají Michal Dlou-
hý, Kamil Halbich, Kristýna Frejová, 
Robert Jašków, Klára Cibulková/Pet-

ra Jungmanová a další. Vstupné: 440, 
410 Kč. ON-LINE prodej na www.
dko.cz

Pořadatel: DKO, s.r.o., Jihlava. Ten-
to projekt je spolufinancován statu-
tárním městem Jihlava. Divadelní sál 
DKO Jihlava, 19 hodin

DIOD
Tyršova 12, tel. 734 586 402, 

produkce@diod.cz, www.diod.cz
6. 6. 18.00
tAnec PrahA 2018: oriGA-

Mi // coMPAny fUrinKAi 
/ sAtchie noro & silvAin 
ohl (fr)

Vstupné dobrovolné. Masarykovo 
náměstí, 18 hodin.

8. 6. 20.00
PechAkUchA niGht JihlA-

vA vol. 10 // textil
Vstupné 120 Kč / 150 Kč na místě. 

Pořadatel: DIOD, www.diod.cz
Bývalá textilka Alfatex pod brněn-

ským mostem, 20 hodin.

10. 6. 16.00
tAnec PrahA 2018 děteM: 

kocoUr // MArek MenŠÍk, 
slávA zUbkov (cz)

13. 6. 19.30
tAnec PrahA 2018: one 

steP before the fAll // 
MArkÉtA vAcovská, lenKA 
dUsilová, sPitfire coMPA-
ny, dAMÚzA (cz)

19. 6. 9.00
tAnec PrahA v JihlAvě: 

svět z PAPÍrU // MirKA eliá-
Šová A kol. (cz)

Vstup 35 Kč.

 Prostory zvuku a pohybu 

 Milan Adamčiak  |  Milan Grygar 

 16. 5. – 24. 6. 2018 

 
 Dům Gustava Mahlera 
 Znojemská 4, Jihlava 

 út–ne 10–12, 13–18 

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

 hlavní program v červnu:

 �. června   ��.�� Kostel Povýšení sv. Kříže 

 Koncert Kraje Vysočina 
A. Dvořák, E. Suchoň, B. Smetana, A. Rejcha, české a slovenské lidové písně 
|  Český chlapecký sbor Boni Pueri  |  Bratislavský chlapčenský zbor  

 �. června   ��.�� Velká gotická síň radnice 

A. Vivaldi, P. I.  Čajkovský, M. de Falla, M. Ravel 
Miriam Rodriguez Brüllová – kytara  |  Petr Nouzovský – violoncello  

 ��. června   ��.�� Společenský sál hotelu Gustav Mahler 

G. Mahler, B. Smetana, A. Dvořák, G. Puccini, G. Verdi  |  T. Hoza, A. M. Garbas, 
L. Vagenknechtová (vítězové Pěvecké soutěže Antonína Dvořáka)  |  S. Galinn – klavír

 ��. června   ��.�� Velká gotická síň radnice 

J. L. Dusík, Cl. Debussy, P. Eben, F. Poulenc  |  Vilém Veverka – hoboj  |   
Kateřina Englichová – harfa  |  Martin Kasík – klavír 

 ��. června   ��.�� Kostel Povýšení sv. Kříže 

G. Mahler: Symfonie č. �  |  Boston Youth Symphony Orchestra  |  B. Zander – dirigent 

 ��. června   ��.�� Velká gotická síň radnice 

L. Janáček:  Zápisník zmizelého, Písně, V mlhách  |  Jaroslav Březina  |   
Sylva Čmugrová  |  Anna Trahová  |  zpěv  |  Martin Kasík – klavír 

 ��. června   ��.�� Park Gustava Mahlera 

 Koncert k výročí Československé republiky 
Bedřich Smetana: Česká píseň  |  PS Campanula Jihlava  |  JSPS Melodie Jihlava  |  
PS Slavoj Chrudim  |  PS Záboj Pelhřimov  |  PS Vlastislav Heřmanův Městec  |   
Ženský sbor Golčův Jeníkov  |  Pěvecký sbor Doubravan Chotěboř  |  PS Foerster 
Sokola Jihlava  |  Sbor Slavík – Pacov  |  Pěvecký sbor Čech a Lech Humpolec  |  
Svatopluk smíšený sbor Žďár nad Sázavou  |  PS Gymnázia Jihlava  |  Filharmonie 
Hradec Králové  |  Smyčcový orchestr ZUŠ Jihlava  |  J. Nosek a M. Štilec – dirigenti 

 doprovodný program v červnu:  
 �. června   ��.�� Městská knihovna Jihlava 

O historii a současnosti nejznámější české písně – „Česká hymna  
v proměnách století“  |  Prof. Jiří Štilec  |  ve spolupráci s Městskou knihovnou Jihlava

 �. června   ��.�� Dělnický dům Jihlava 
A šmytec!  |  Slavnostní koncert všech hudebních souborů ZUŠ Jihlava

 ��. června   Kaliště–Jihlava 
Cyklocesta po stopách Gustava Mahlera  |  start ��.�� Kaliště u Humpolce (ve 
spolupráci s Klubem turistů Jihlava)  |  odjezd autobusu �.�� z ul. Legionářů, Jihlava

 �. července   ��.�� rodný dům GM, Kaliště u Humpolce  
Vernisáž výstavy Karikatury slavných  |  Josef Blecha  |  O sole mio...  |  Jiří Rajniš  
– zpěv  |  Napolitan quartet  |  festivalový autobus odjíždí ve ��.�� hotel Gustav Mahler, Jihlava

V půlce května se po odpoledním 
slavnostním zahájení v gotické síni rad-
nice a zdravici ředitele festivalu Jiřího 
Štilce uskutečnil první koncert hlavní 
programové nabídky. 

V kostele Povýšení sv. Kříže, po úvod-
ních festivalových fanfárách v podání 
žáků ZUŠ Jihlava, zaplnila chrámový 
prostor narativní hloubka Mahlerovy 
kompozice z roku 1900, v níž se skla-
datelův písňový přístup k symfonické 
tvorbě projevuje snad nejvíce. Tradič-
ně vynikající filharmonie se dokáza-
la velmi rychle adaptovat na akusticky 
problematické členění prostoru a svoji 
zvukovou barevnost vtěsnat až do nej-

vzdálenějších zákoutí kostela. 
Publikum nadšeně ocenilo skvěle 

připravený orchestr, výkon dirigenta i 
sólistky aplaudovaným potleskem.

Zahajovací momenty festivalu 
vyvrcholily v pátek 18. května v par-
ku Gustava Mahlera. U skladatelova 
pomníku se uskutečnil tradiční piet-
ní akt za účasti primátora Rudol-
fa Chloupka a zástupkyně festivalu 
paní Jany Černé. Počasí přálo pro-
menádnímu koncertu dechového 
orchestru Tutti ZUŠ Jihlava za řízení 
Jana Noska, a vystoupení mažoretek 
při Domě dětí a mládeže Jihlava pod 
vedením Lucie Škrdlové.  -tz-

Festival Mahler Jihlava - 
Hudba tisíců slavnostně zahájen

V KOSTELE Povýšení sv. Kříže provedl dirigent Petr Altrichter s Filharmonií 
Brno Mahlerovu Symfonii č. 4, sopránového partu se ujala Lucie Silkenová.
 Foto: Jan Černo

V neděli 13. května se v jihlavském 
obchodním centru City Park kona-
la mimořádná hudební akce pod 
názvem Koncert pro maminku. Pes-
trým hudebním programem popřál 
všem matkám k jejich svátku chla-
pecký pěvecký sbor Boni pueri. 

Koncert se konal v rámci hudební-
ho festivalu Mahler Jihlava – Hudba 
tisíců.

Slovem  provázela moderátorka 
Veronika Paroulková. Za řízení sbor-
mistra Jaroslava Šlaise a klavírního 

doprovodu Roberta Fuchse zazněly 
jak vokální úpravy klasických melo-
dií, například Hallelujah z oratoria 
Mesiáš G. F. Händela, či Vltava B. 
Smetany, tak i výběr ze světových 
hitů a muzikálových melodií. 

Chlapci zaujali také secvičenou 
agentskou choreografií během 
ústředního hitu z filmů s Jamesem 
Bondem, či vtipnými rekvizitami v 
podobě plyšového zvířectva z džung-
le během písně Lion Sleeps Tonight.
 -tz-

Maminkám popřál chlapecký 
sbor Boni pueri koncertem

KONCERT pro maminku byl dalším z řady koncertů festivalu Mahler Jihlava – 
Hudba tisíců. Foto: Jakub Koumar
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20. 6. 16.00
PĚSTÍRNA
Pořádá Město Jihlava
Vstup zdarma.

22. 6. 20.30
3 ROKY // The ShOTS
Vstup 100 Kč.

23. 6. 16.00
ROzPravY II: MIlAN KROka 

lIve bANd (KONceRT)
Vstup zdarma. Smetanovy sady.

26. 6. 16.00 a 18.00
zAŽÍT
Děti z kurzu nového cirkusu.
Vstupné dobrovolné.

CAFÉ ETAGE
Masarykovo náměstí 39

12. 6. 19.30
JAM SeSSION 
Živá improvizovaná jazzová a swin-

gová hudba. 
Muzikanti, kteří by se chtěli přidat, 

jsou vítaní.

26. 6. 19.30
KONceRT vIcTORIe KleWIN 

(Gb) S kaPelOu 

ZUŠ JIHLAVA
Masarykovo náměstí 16, 

www.zus-jihlava.cz
1. 6. 18.00
KONceRT 
DPS Radost a DPS Gaudium ZUŠ 

Jihlava a flétnového souboru Foukan-
do. Gotická síň jihlavské radnice.

6. 6. 18.00
závĚRečNý KONceRT…. A 

ŠMYTec!  
Pořadatel: ZUŠ Jihlava. Dělnický 

dům Jihlava.

12. 6. 17.00
FlÉTNOvý KONceRT MAR-

TINY KOMÍNKOvÉ A TeRezIe 
NOSKOvÉ 

Varhanní doprovod Barbora Bau-
mannová.

Malý sál ZUŠ.

DDM JIHLAVA
Brněnská 46, tel. 567 303 521, 

www.ddmjihlava.cz
2. 6. 13.00
deN dĚTÍ S RádIeM vYSOčI-

NA
Tradiční oslava svátku dětí v prosto-

rách Heulosu.
Program na hlavní scéně od 13 - 18, 

včetně doprovodných aktivit.
Program DDM Jihlava na vedlejší 

scéně od 13 – 17 hodin.
Vystoupí mimo jiné Michal Nesvat-

ba a Markéta Procházková.

2. 6. 9.00
O bOdlINKu JIhlAvSKÉhO 

JeŽka
Uzávěrka přihlášek 2. května 2018, 

www.ddmjihlava.cz
Od 9 prezence, od 10 Slavnost-

ní zahájení, předpokládaný konec 15 
hodin.

4. 6. 17.00
TANečNÍ PŘehlÍdka ORI-

eNTálNÍhO TANce  IŠTAR
Pořadatel: DDM Jihlava, p.o.
Vstupné 50 Kč, děti do 15 let zdar-

ma. Divadlo na Kopečku, 17 – 19 
hodin.

5. 6. 17.00
SlAvNOSTNÍ AkadeMIe 

záJMOvých ÚTvARŮ ddM 
JIhlAvA, P.O.

Závěrečná prezentace celoroční čin-
nosti vybraných zájmových útvarů 
Domu dětí a mládeže v Jihlavě.

Vstupné 40 Kč, děti do 15 let zdar-
ma. Divadlo na Kopečku, 17 hodin. 

FAMILY A SENIOR POINT
Palackého 26, 

www.jihlava.familypoint.cz
Na všechny akce je třeba se předem 

přihlásit osobně, nebo na tel. č. 605 
660 445, případně emailem: jihlava@
familypoint.cz.

4. 6. 14.30
MezIGeNeračNÍ cvIčeNÍ S 

MIlANeM ŘezNÍčKeM 
Zábavné odpoledne pro děti a senio-

ry s moderátorem Hitrádia Vysočina, 
od 14.30 do 15.30 hod., SŠ TRIVIS - 
Přihlášení nutné!

6. 6. 9.30
TvOŘIvÉ KlubÍčKO S rad-

KOu 
Kreativní dílničky pro malé děti, od 

9.30 do 11.30 hod., 
FP Jihlava, Palackého 26 - Přihlášení 

nutné!

12. 6. 15.30
TANečKY S radKOu 
Taneční hrátky s říkadly a opičí drá-

hou, od 15.30 do 16.30 hod., 
SŠ TRIVIS - Přihlášení nutné! 

13. 6. 
zdravOTNÍ vYcházka dO 

PŘÍROdY, Se cvIčeNÍM A SbĚ-
ReM bYlINeK, S RNdR. JIT-
KOu MAcháčKOvOu 

Bližší podrobnosti v Senior Pointu 
Jihlava!

18. 6. 13.00
AlzheIMeR  POradNA vY-

SOčINA 
Odborná poradna s Mgr. Marcelou 

Rýpalovou, od 13 do 16 hod., 
SP Jihlava, Palackého 26 - Pouze na 

objednání! 

30. 6.  9.30
braNNý závOd PRO SeNIO-

RY 
Přihlášení nutné - do 10. 6. 2018! 

Bližší podrobnosti v Senior Pointu Jih-
lava!

ZOO JIHLAVA
Březinovy sady 10, 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.

3. 6. 
deN dĚTÍ v zOO JIhlAvA
Soutěžní stezka v areálu zoo pro rodi-

ny s dětmi.

21. 6. 
SvĚTOvý deN ŽIraF – STŘÍP-

KY AFRIKY 
Nejdelší den v roce, věnovaný nej-

vyšším zvířatům. 

30. 6. 
PRázdNINY zAčÍNAJÍ v zOO
Přijďte rovnou ze školy do zoo přiví-

tat prázdniny! 

Za vysvědčení do zoo zdarma, nebo 
se slevou na vstupném!

30. 6. – 2. 9.
KOMeNTOvANÉ KRMeNÍ z-

vÍŘAT 
Při komentovaném krmení předsta-

víme některá z našich zvířat. 

KLUBY
Music Club BEZVĚDOMÍ, 

Jiráskova 6, 
www.musicclubbezvedomi.cz

16. 6. 
leATheRFAce NIGhT. he-

WItt-hAAdeS
Koncert pro všechny fanoušky Hor-

rorcoru. Vystoupí Haades, RAsputin, 
Hewitt, Maik-eru, Mozekkrang, Sly-
therin, a Djs Mortem a 6killer. Pozor, 
jen pro otrlé povahy.

Vstupné: 150,-

SOUL Music Club, 
Žižkova 15, www.soulmusicclub.cz

1. 6. 22.00
ehM W/ lvcAS, MIchAl 

PeSINA 
Další díl klubového šílenství pod 

názvem Electro House Madness zamí-
ří do svého domovského klubu. Spe-
cial guests: MICHAL PESINA & DJ 
LVCAS /// Support: OLIXX // DJ 
MaTo // DOUDIS

Vstup: 90,-

9. 6. 19.00
beNeFIce PRO leSNÍ Klub 

háJeNka 
Les je jedno velké. neprobádané hřiš-

tě a příroda nevyčerpatelná studnice 
nápadů....

Kapely:  MARABU // DO SRDCE 
// NÁDECH // PRO.STORY

Vstup: 150,- // Výtěžek ze vstupné-
ho jde na provoz a podporu Hájenky.

13. 6. 19.00
SIlNÉ ŘečI 
Stand-up komici ze Silných řečí 

možná působí jako nesourodá banda 
náhodných lidí, avšak ve skutečnosti 
mají společné dvě klíčové věci.

V Jihlavě vystoupí: Tomáš Hudák, 
Gabo Žifčák, Jakub Zitron Ťapák, Sta-
no Staško.

Předprodej v síti Ticketportal.

15. 6. 
deluxe STudeNT NIGhT 

vOl. 2 
Po velmi úspěšné první částí Deluxe 

Student Night tu máme část druhou s 
podnázvem Black Sound! Trojice jih-
lavských Djs si tentokrát přizvala ostří-
leného DJ KEESHe z Rakouska!

I na Black Sound se můžete těšit na 
tu nejlepší hudbu, kterou si jede sou-
časná mladá generace!

Noc plná tvrdýho Oldschoolu, ale i 
současných hitů.

Vstup: 70,-

29. 6. 
GIPSY STRING – ROMSKý 

bAŠAvel
Legendární kapela Gipsy Strings z 

Teplic poprvé v Jihlavě. Kapela, která 
vznikla začátkem 90. let, se řadí mezi 
nejuznávanější romské kapely v ČR a 
SR. 

Vstup: 200,-

30. 6. 15.00
GARdeN PARTY 
Poslední párty této sezony je tu, 

a nemůžou být vhodnější kandidá-
ti na uzavření klubové scény, než naši 
domácí členové kapely PIO SQUAD. 
STREJDA FILÍ, J-KID a EURODEL 
si pro vás nachystali nabušený sety, 
a dohromady to bude odprásknutá 
bomba, kde nemůžeš chybět! Vstup: 
80,- / do 23:00 vstup ZDARMA

OSTATNÍ AKCE
1. 6. – 3. 6. 
NulTá GeNerace 2018
Tři nákladní haly vlakového nádraží. 

Dvanáct výrazných umělců do třiceti 
let a výstava šedesáti pečlivě vybraných 
uměleckých děl. Přednášky, worksho-
py, diskuze, site specific instalace, fil-
mové projekce, hudební stage. www.
facebook.com/nultagenerace

2. 6. 12.30
deN JeŽka
Skvělé pivo z pivovaru Jihlava.
WOHNOUT nebo DYMYTRY!
Hudební nabídku navíc oboha-

tí Janek Ledecký, Pekař, kapela Th!s a 
vítěz hudební soutěže Skutečná liga 
2017 kapela Seventh Passion. Vstup 
od 12.30 hodin.

Vstup na místě: 240 Kč
Děti do 140 cm a osoby starší 70 let 

mají vstupné zdarma. 
www.pivovar-jihlava.cz

2. 6. 13.00
2. PIKNIK NA KeŤáSKu
Vystavte vlastní díla! Bleší trh, diva-

dlo De Facto Mimo. Lu&Džigolos. 
Mojše. Čerstvě natřeno band. Sejdeme 
se v parku u tunelu ve 13 hodin, www.
jinak.net

2. 6. 13.00
deN dĚTÍ s Hitrádiem Vysočina a 

městem Jihlava od 13 - 18 hodin. 

4. 6. 14.30
MezIGeNeračNÍ cvIčeNÍ S 

MIlANeM ŘezNÍčKeM ANeb 
zábAvNÉ OdPOledNe PRO 
dĚTI A SeNIORY S MOdeRá-
TOReM hITRádIA vYSOčINA 

Vstup zdarma.

Redakčně zkráceno, celé progra-
my jednotlivých institucí najdete na 
jejich webových stránkách.

Program kina dukla na www.
kinodukla.cz
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