
červenec

KONCERTY 
DECHOVÝCH

HUDEB
Termíny - čtvrtek: 

5. 7. PARDUBICKÁ 6
12. 7. VYSOČINKA

19. 7. SKLENAŘINKA
26. 7. LIBKOVANKA
Masarykovo náměstí 
od 16 do 18 hodin. 

Obyvatelé Jihlavy mnohem lépe 
třídí, a do popelnice vyhodí o třetinu 
méně odpadků než průměrní Češi, a 
díky tomu svému městu vybojovali 
titul Odpadový Oskar. 

Ocenění převzal primátor Rudolf 
Chloupek z rukou organizátora sou-
těže Milana Havla z Arniky. Efek-
tivně nastaveným odpadovým sys-
témem Jihlavy se podle odborné 

Jihlavští mistři: výborně třídí, 
a vyhazují méně, než je průměr v ČR

poroty mohou zástupci ostatních 
obcí a měst inspirovat, jak odpadové 
hospodářství svého města řešit.

„Jihlava je důkazem, že i ve vel-
kých městech mohou lidé produkovat 
málo odpadu a dobře třídit. Oceňu-
jeme zejména dlouhodobou snahu o 
co nejmenší produkci odpadu, čemuž 
odpovídá jak množství a organizace 
sběrných míst, tak cílevědomé infor-
mování obyvatel, a dokonce zavedení 
programu pro živnostníky. Výsledkem 
toho je, že Jihlava je jediným městem v 
republice s více než padesáti tisíci oby-
vateli, kteří ročně v průměru vyhodí do 
sto padesáti kilogramů odpadů. Tím je 
srovnatelná s vyspělými regiony v Evro-
pě,“ komentuje ocenění odpadový 
expert Milan Havel z Arniky.

„Cena je především uznáním pro 
občany města. Vyslyšeli výzvy radni-
ce a chovají se k životnímu prostředí 
zodpovědně. Ocenění je důležité také 
pro město jako instituci, a jeho pracov-
níky, kteří se problematikou nakládá-

ní s odpady zabývají. Je to impuls pro 
další práci, která v této oblasti nikdy 
nekončí. Třídění a recyklaci pochopitel-
ně budeme dál rozvíjet, stále ještě vidí-
me rezervy. Aktuálně otevíráme nové 
téma, kterým je tzv. nulový odpad, tedy 
snaha o co nejnižší produkci odpadu. 
Pokud by nešlo jen o aktivitu naše-
ho města, ale celé republiky, bylo by 
to určitě jednodušší. Města například 
nijak nemohou ovlivnit produkci oba-
lů,“ vyjádřil se primátor města Jihla-
vy Rudolf Chloupek.

Jihlava s více než 50 tisíci obyvate-
li své odpadové hospodářství dlou-
hodobě a koncepčně rozvíjí. V roce 
2017 se v Jihlavě na jednoho oby-
vatele vytřídilo 54 kg papíru, plastů 
a skla, směsného odpadu se vyvezlo 
pouze 140 kg na obyvatele. 

Ke snížení produkce směsného 
odpadu v Jihlavě došlo po zavedení 
motivačních slev ke třídění, rozšíře-
ním sběru biologicky rozložitelných 
odpadů, plošným snížením frek-

vence svozu popelnic od rodinných 
domů jednou za 14 dní. Na skvělých 
výsledcích má podíl i podpora třídě-
ní u malých živnostníků. 

Město o odpadovém hospodářství 
velmi pečlivě informuje obyvatele 
na svém webu www.odpadyjihlavy.
cz, kde nejen radí, co a jak třídit, ale 
informuje také o nákladech systému 
a o plánech dalšího rozvoje.  -tz-

Vývoj odpadového 
hospodářství a třídění 

v Jihlavě:

TI NEJLEPŠÍ dřevorubci z Evropy v červnu soutěžili v Heulosu. Jihlava již posedmé hostila jeden ze závodů seriálu Eurojack – evropského mistrovství dřevorubeckých 
sportů. Dvoudenní dřevorubecké závody, i přes horko a přívalový déšť, navštívily tisíce návštěvníků. Foto: archiv MMJ, Jakub Koumar

druh odpadu rok 2016 rok 2017 
  (kg/obyv.) (kg/obyv.)
papír  28,9 27,3
plast  11,6 13,3
sklo  12 13,6
bioodpady  39,7 44,1
objemný odpad 20,8 21,9
směsný odpad 141,4 140,3

Míra recyklace 41,40% 43,20%
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Členové vlády ČR v červnu navští-
vili Vysočinu. 

Premiér Andrej Babiš měl v pro-
gramu mimo jiné zastávku v Jihlavě 
– Henčově, kde se seznámil s pro-
dukcí firmy Zall Jihlavan Airplanes 
a s problematikou převodu státních 
pozemků, potřebných k vybudování 
zpevněné plochy letiště.

Následoval přesun na městské vla-
kové nádraží, které by se mělo pro-
měnit v centrální dopravní terminál. 
Projekt mu představil náměstek pri-
mátora pro investice a dopravu Vra-
tislav Výborný. 

„Pan premiér přehodnotil svoje do-
savadní zkušenosti, jihlavské nádraží 

označil za nejhorší, co kdy viděl. Mlu-
vil jsem také s ministryněmi Dostálo-
vou i Schillerovou o tom, jaké možnosti 
do budoucna máme. Dohodli jsme se, 
že budeme jednat o možnostech dofi-
nancování. Uvidíme, zda tyto osoby 
zůstanou ve funkcích,“ s ohledem na 
aktuální politickou situaci hodnotil 
setkání spíše opatrně náměstek Vý-
borný.

Někteří členové vlády měli oddě-
lený program. Ministr školství v de-
misi Robert Plaga navštívil Základní 
školu speciální a Praktickou školu 
Jihlava. Společně s primátorem měs-
ta Rudolfem Chloupkem si prohlédli 
speciální učebny, tvůrčí dílny, odpo-

činkovou místnost i tělocvičnu. 
Ministra společně s primátorem 

provedla po škole, která sídlí na nej-
větším jihlavském sídlišti Březinky, 
její ředitelka Zuzana Šimková. „Při 
závěrečné debatě jsme s ministrem 
mimo jiné také řešili novou vyhlášku 
č. 27/2016 Sb., o speciálním vzdělává-
ní,“ prozradil primátor města.

Vláda zahajovala program na Vy-
sočině už po sedmé hodině ráno 
návštěvou vodní nádrže Švihov, ná-
sledovala návštěva zemědělského 
družstva Senožaty, Domova Jeřabina 
Pelhřimov, odpoledne bylo v progra-
mu setkání s vedením Kraje Vysoči-
na a představiteli obcí kraje. -tz-

Vláda ČR navštívila Jihlavu

PREMIÉR v demisi se seznámil s problematikou jihlavského letiště a dopravního terminálu. Foto: archiv MMJ

V Jihlavě u sousoší Zaváté šlépě-
je proběhla pietní akce, kterou si 
účastníci připomněli památku obě-
tí komunisty vykonstruovaných 
soudních procesů z padesátých let, 
zejména pak tří nevinných popra-
vených lidí – Karla Veselého, Fran-
tiška Roda a Jana Tučka.

Akce proběhla za účasti vedení 
města Jihlavy, Senátu ČR, Armády 
ČR, Policie ČR a dalších význam-
ných institucí, zaznělo několik pís-
ní v provedení Pěveckého sboru 
Foerster. 

K přítomným hovořil primátor 
Rudolf Chloupek a senátor Miloš 
Vystrčil, za město se účastnili také 
náměstci Radek Popelka a Vrati-
slav Výborný. Přítomní k sousoší 
položili květiny a minutou ticha 
uctili památku obětí.

Ve dnech 7. až 11. února 1950 
probíhalo v Jihlavě soudní přelíče-
ní se skupinou bývalých činovníků 
a členů lidové strany, kteří byli ob-
žalováni z údajného vyzvědačství, 
sabotáže, nedovoleného ozbrojo-
vání, vydávání a rozšiřování pro-
tistátních letáků. 

Do čela jihlavské protistátní sku-

Jihlava vzpomněla obětí diktatury

PRIMÁTOR Jihlavy Rudolf Chloupek promluvil k zúčastněným u sousoší Zaváté 
šlépěje. Foto: archiv MMJ

piny byli postaveni místní členové 
a bývalí funkcionáři lidové strany, 
místní brašnář Karel Veselý, ob-
chodník Jan Tuček a truhlář Fran-
tišek Rod, všichni byli obžalováni 
z příprav úkladné vraždy bývalé-
ho předsedy jihlavského národní-

ho výboru Dobrovolného, tedy z 
trestného činu, který nikdy nespá-
chali. Tresty, které vynesl generál 
Matoušek, byly vysoké - tři rozsud-
ky smrti provazem. 

Byly vykonány 17. června 1950.
 -tz- 

Změna provozu 
o prázdninách

V době letních prázdnin bude ome-
zen provoz obecního živnostenské-
ho úřadu (OŽÚ). Bude otevřeno 
pouze v úřední dny pondělí, středa 
a pátek. Standardně během roku má 
úřad otevřeno i v neúřední dny úterý 
a čtvrtek v době od 8.00 do 14.00.

V období letních prázdnin bude 
také omezen provoz ekonomické-
ho odboru - oddělení místních 
poplatků. Klienti budou, na rozdíl 
od běžného roku, obslouženi pouze 
v úřední dny pondělí, středa a pátek. 
Ohlašovací povinnost k místnímu 
poplatku lze v neúřední dny splnit 
odevzdáním vyplněného formuláře 
na podatelně úřadu.  -tz-

Pozor na letní 
režim spojů MHD

Od 25. června jsou prodlouženy 
intervaly některých trolejbusových 
linek. Zavedení letních jízdních řádů 
se týká trolejbusových linek A, B, BX 
a C. Došlo k prodloužení intervalů 
ve špičkách pracovních dní, a to z 12 
na 15 minut. Upravený režim je plat-
ný do konce letních prázdnin.

Od 25. června se také zcela zrušila 
autobusová linka číslo 9. Podle zdů-
vodnění Dopravního podniku měs-
ta Jihlavy linku 9 využívá v pracovní 
dny ve směru do Hosova maximálně 
deset cestujících, přičemž průměrné 
využití se pohybuje okolo pěti ces-
tujících denně. Ztráta z provozu této 
linky tak dosahovala přibližně 200 
tisíc ročně. Dopravní obslužnost je 
na dobré úrovni zajištěna regionální 
linkovou dopravou.

Nové jízdní řády jsou zveřejněny 
na oficiálních stránkách Dopravního 
podniku města Jihlavy. -tz-

Výroba „rychlopasu“
trvá týden

Pracovníci správního odboru jih-
lavského magistrátu se každoročně 
setkávají s nešťastnými klienty, kte-
rým pokazila dovolenou formalita – 
neplatný cestovní doklad.

Úřad doporučuje si doklady zkon-
trolovat s dostatečným předstihem 
před odjezdem do zahraničí. I ta nej-
rychlejší cesta k platnému pasu totiž 
trvá šest pracovních dnů. Jeho vydá-
ní stojí čtyři tisíce korun pro dospělé 
a dva tisíce korun pro děti.

Vyřízení standardní cestou může tr-
vat ze zákona 30 dní (v praxi obvykle 
dva až tři týdny), pas pro dospělé stojí 
600 korun, pro děti 100 korun. „Kdo 
se chystá o prázdninách na dovolenou, 
má tedy nejvyšší čas si zkontrolovat do-
klady,“ upozorňuje Kateřina Škarko-
vá, vedoucí správního oddělení, které 
vydávání cestovních dokladů na ma-
gistrátu města zajišťuje.

Do států EU lze použít jako cestov-
ní doklad také občanský průkaz. 

Upozornění na kontrolu dokladů 
však platí i pro ty, kteří cestují do stá-
tů mimo EU s platným cestovním 
pasem. „Zjistěte si u velvyslanectví 
daného státu, jakou minimální dobu 
platnosti cestovního pasu cizí stát vy-
žaduje a zda je ke vstupu a pobytu na 
jeho území třeba vízum,“ připomíná 
Kateřina Škarková. -tz-
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ZAMÍTNI  �  ZREDUKUJ  �  ZUŽITKUJ  �  ZRECYKLUJ  �  ZKOMPOSTUJ
Pátým, a zároveň posledním princi-

pem při předcházení vzniku odpadů 
je KOMPOSTOVÁNÍ. Komposto-
vání je jednoduchý a ověřený postup 
správného využití organických odpa-
dů. Výsledným produktem je kom-
post -  organický prostředek pro zlep-
šování půdy, obsahující stabilizované 
organické látky a rostlinné živiny.  

Pokud chcete začít kompostovat, 
stačí se pouze rozhodnout, a prostě 
začít. Nejedná o nic nového. Jedná 
se o přirozené postupy, které již dáv-
no využívali naši předkové při prá-
ci s půdou. Potom už záleží čistě na 
vás, pro jaký postup se rozhodnete a 
jaký typ kompostéru si pořídíte.  

Při pořizování kompostérů upřed-
nostňujte přírodní rozložitelné ma-
teriály. Myslete na to, že pořízením 
plastového kompostéru vytváříte 
opět odpad – poté, co plastový kom-
postér doslouží, totiž vznikne další 
odpad. 

Kompostování je jednoduchý pří-
rodní proces, není třeba pořizovat 
si speciální vybavení. Kompostovat 
rostlinné zbytky lze i jenom tak, na 
hromadě. 

Tématem kompostování se uzavírá 
kruh pěti principů, které jsme po-
stupně v NJR představili. Pět prin-
cipů přístupu k životu, které spolu 

Jihlava bez odpadu? Beze všeho! 

ROZDÍL v tom, která půda obsahuje živiny a která nikoliv, poznáte na první po-
hled na hlíně samotné, i na tom, jak se na ní daří rostlinám Foto: archiv MMJ

navzájem souvisí a vzájemně se pro-
línají. Na prvopočátku všeho však 
stojí vlastní rozhodnutí každého 
z nás, jakým směrem se vydáme a 
co svým přístupem k životu a k naší 
zemi budeme podporovat. 

Pracovníci odboru životního pro-
středí magistrátu města Jihlavy se 

rozhodli pro zavedení bezodpado-
vého přístupu v soukromém živo-
tě i v kanceláři.  Záměrem je tento 
přístup rozšířit na celý magistrát, a 
na obyvatele Jihlavy.  Držíme pěsti 
všem, kdo se rozhodnou ke stejné-
mu kroku. Vítejte v naší Jihlavě bez 
odpadu.  Beze všeho.  -tz-

Odpadářský web 
Jihlavy je příkladem 

dobré praxe
Jihlavské internetové stránky, na 

kterých se mohou občané dozvě-
dět vše potřebné o tom, jak naklá-
dat s odpady, se dostal do letošní 
publikace příkladů dobré praxe 
Přívětivý úřad, vytvořené Minis-
terstvem vnitra.

Příklady dobré praxe byly vytipo-
vány během hodnocení průzkumu k 
soutěži Přívětivý úřad. Příklady po-
pisují jednotlivé přívětivé služby úřa-
dů obcí s rozšířenou působností celé 
České republiky. Publikace každo-
ročně vychází s cílem jednak ocenit 
města za jejich dobrovolně zavádě-
né služby, a také nabídnout možnost 
inspirace dalším úřadům. Více na 
www.odpadyjihlavy.cz -tz-

Zahazovat
kelímky je z módy. 
Používejte vratné

Chystáte se v létě na festival nebo 
na jinou akci? Buďte „cool“, a na 
pivo nebo koktejl si kupte vratný 
kelímek. Zaplatíte symbolickou 
vratnou zálohu 50 korun, a budete 
těmi, kdo myslí na prostředí, ve kte-
rém žijí.

Na velké společenské akci se jed-
norázově použijí až tisíce klasic-
kých plastových kelímků, které po 
použití ve většině případů končí na 
skládce. To vratný kelímek je mož-
né opakovaně použít, navíc proces 
jeho recyklace je stále ekologicky 
výhodnější, než výroba nového jed-
norázového kelímku.  

Hlavní surovinou pro výrobu 
plastového kelímku je ropa. Proč 
tedy zbytečně plýtvat cennými su-
rovinami a energii, když můžete 
být touto cestou ohleduplní k ži-
votnímu prostředí. 

S tácky nebo plastovými talířky je 
to zatím složité, jelikož se objevují 
skoro u každého stánku s občerst-
vením. Ovšem trend v třídění a re-
cyklaci odpadů stále sílí, na dobře 
připravené akci najdete nádoby na 
papír, plast, sklo, hliník a gastrood-
pad. -tz-

Na šťovík 
už nestačí 

ani plameny
Šťovík tupolistý je vytrvalá, bujně 

rostoucí bylina s velkou konkurenční 
schopností. Je řazen mezi nejrozšíře-
nější plevele světa, a masivně se roz-
šířil také po Rokycanově ulici v Jihla-
vě. Pracovníci Správy městských lesů 
musí proto na místě použít herbicid.

„Mechanické vykopávání jednotli-
vých rostlin je nedostatečně účinné. U 
šťovíku se neosvědčilo ani termické hu-
bení plamenem,“ přiblížila Martina 
Gregorová z městského odboru ži-
votního prostředí.

Během jednoho až dvou týdnů by 
mělo být ošetřené místo připrave-
no pro nové osetí travní směsí. Na 
Rokycanově ulici budou umístěny 
cedule upozorňující na chemicky 
ošetřenou plochu. -tz-

Služby města Jihlavy (SMJ)  pro-
vádějí v Jihlavě dezinfekci vlastních 
sběrných nádob na komunální od-
pady, popelnic a kontejnerů. Práce 
vždy probíhají pouze ve svozový den 
v dané ulici.

Letos je tato akce naplánovaná do 
13. 7. 2018. „SMJ budou opět spolu-
pracovat s odbornou firmou, která zajis-
tí dezinfekci nádob, jež užívají obyvatelé 
Jihlavy na odpad z domácností. Veškeré 
popelové nádoby musí být přistaveny k 
výsypu i dezinfekci od šesti hodin ráno. 
Dezinfekce se bude provádět zhruba u 
6.000 nádob,“ řekl mluvčí SMJ Mar-
tin Málek.

Speciální vůz pro dezinfekci nádob 
pojede po trase svozu komunálního 
odpadu. Pomocí hydrauliky, trysek, 
studené vody a saponátů provede 
pod tlakem dezinfekci nádoby. Uve-
dená technologie není schopna z po-

pelnic zcela odstranit ztuhlé tuky a 
jiné pevné složky odpadů, které se bě-
hem používání usadí na stěnách a dně 
popelových nádob.

Dezinfekce bude prováděna vždy 
po celý den. Proto prosíme občany, 
aby sběrné nádoby nechávali ve svo-
zový den přistavené až do pozdních 
večerních hodin, nedávali do nich od-
pad a neblokovali je parkujícími vo-
zidly. Vydezinfikovaná nádoba bude 
opatřena nálepkou s označením roku 
2018.

„V případě, že vám nebude popelová 
nádoba dezinfikovaná v termínu, který 
je uveden, volejte neprodleně v době od 
6.00 do 14.30 hodin na SMJ (567 553 
227, 567 553 237, 567 553 251). Při 
oznamování nedostatků či stížností je 
potřeba dodržet termín plánovaného 
dezinfikování, který končí v ranních ho-
dinách 13. 7. 2018.

Dezinfekce nádob na komunální 
odpad a kontejnerů

Potom již nelze nádoby dodatečně 
dezinfikovat, protože firma provádějící 
tyto práce opouští Jihlavu a přemísťuje 
se do jiného města. Firmy a podnikatelé 
si mohou objednat dezinfekci jimi uží-
vaných nádob za úplatu. Stačí kontak-
tovat naší společnost SMJ na uvedených 
číslech,“ doplnil Málek.

Ve čtvrtém, lichém týdnu, od 2. 7. 
do 6. 7. 2018, se budou dezinfikovat 
nádoby v centru města a přilehlém 
okolí, v ulici Fibichova, oblasti mezi 
ulicemi Kosovská - Brtnická - Zno-
jemská, Sukova , U Cvičiště , Na Hli-
ništi , Seifertova , Mahlerova,17. Lis-
topadu, Štursova, Zborovská,Leoše 
Janáčka od ul. Zborovská, Erbenova 
po ul. Hamerníková, v Kosově, Saso-
vě a Heleníně , sídliště Horní Kosov, 
Za Prachárnou, Dolina, Jiráskova , 
Vrchlického , Žižkova , Telečská , Pá-
vov , Antonínův Důl , Červený Kříž , 
Hosov , Popice , Vysoká , Pístov , He-
roltice , Hruškové Dvory , Henčov , 
Zborná a Pančava  – sídliště , 1.100 l a 
660 l nádoby..

V pátém, sudém týdnu, od 9. 7. do 
13. 7. 2018, bude dezinfekce pro-
váděna na sídlišti Horní Kosov, Za 
Prachárnou, Dolina, oblasti mezi uli-
cemi Jiráskova - Vrchlického - Žižko-
va – Telečská, Pávov, Antonínův Důl, 
Červený Kříž a dále nádoby v Hoso-
vě, Popice, Vysoká, Pístov, Heroltice, 
Hruškové Dvory, Henčov, Zborná, 
Pančava a Telečská u rodinných dom-
ků – 110 l , 120 l a 240 l nádoby. -lm-

Udělení certifikátu 
za sběr elektrozařízení

Služby města Jihlavy (SMJ) obdržely Certifikát Environmentálního vyúč-
tování za rok 2017. Společnost ASEKOL si nechala vypracovat  analýzu od 
LCA (Life Cycle Assessment), na jejímž základě nám přesně vyčíslila úspo-
ry. Těchto výsledků SMJ  dosáhly díky zajištění sběru a odevzdání 4.452 kg 
elektrozařízení. 

Jedná se o úspory elektrické energie, ropy, vody a primárních surovin, které 
vznikly  recyklací odevzdaného množství vysloužilého elektrozařízení. 

Například při úspoře 412 m3 vody by se toto množství dalo následně využít 
při  5.533 osprchováních. Z uspořených 7.669 litrů ropy se dá vyrobit tolik 
pohonných hmot, na které běžný osobní automobil ujede 112.792 km. -tz- 
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Polovinu volebního období   
je náměstek Radek Popelka  
(ANO 2011) členem vládnoucí 
koalice ve městě. Zpětný pohled 
odhaluje poučení z minulosti  
a další plány, jak pomoci   
krajskému městu k dalšímu růstu.
� Lubomír Maštera

Hnutí ANO má za sebou čtyřleté pů-
sobení na radnici – nejprve v opozici, 
a dva roky v koalici. Čím se, podle vás, 
zapsalo do historie pro občany města, 
kteří sledují kroky vedení města a čin-
nost zastupitelů?

Rozhodně jsme první hnutí složené 
z neprofesionálních politiků, které v Jih-
lavě vyhrálo komunální volby. Pokud si 
vzpomínám, tak jsme také první zastupi-
telský klub, který v polovině volebního 
období přešel z opozice do vedení města. 
No, a v neposlední řadě je Hnutí ANO 
první, které sestavilo dlouhodobý inves-
tiční plán, který jasně prokázal, na co Jih-
lava má, a na co už ne.

Jako náměstek primátora jste pra-
coval v kolektivu vedení města, tudíž 
asi není správné připisovat úspěch 
jednotlivcům. Jistě ale jste na někte-
ré úspěchy hrdý především proto, že 
spadaly do vaší působnosti. Co se 
vám podařilo jako hnutí ANO, a co 
vám osobně, jako vrcholnému před-
staviteli vedení města?

Máte pravdu, že vedení města je do jisté 
míry kolektivní záležitostí a pro občany 
tvoříme jeden celek. Ve skutečnosti má 
jak primátor, tak každý z náměstků svoji 
agendu, za kterou osobně zodpovídá. 

Je tedy velice důležité si věřit, a hlavně 
komunikovat, a to i o nepříjemných vě-
cech. Naše Hnutí je ve vedení města dva 
roky, a to je při rychlosti státní správy 
opravdu krátká doba. I tak se plným prá-
vem domnívám, že se nám podařilo řadu 
věcí nastartovat, a některé i dotáhnout k realizaci. 

Sem mohu zařadit například již zmíněný investič-
ní plán. Podařilo se nastartovat práce na strategiích 
sportu a dopravy. Kolegyně Jana Mayerová dále 
jednoznačně stojí za vznikem funkcí manažera kul-
tury a manažera pro cestovní ruch. 

Já osobně si mohu připsat zásluhy například za 
schválení územního plánu města, nebo za oživení 
ministerské dotace na obnovu městské památkové 
rezervace. 

Také stojím za zprovozněním nového prohlíd-
kového okruhu v jihlavském podzemí. Nicméně 
žádná z těchto věcí by se nestala bez spousty práce 
jednotlivých úředníků, a především jim patří můj 
velký dík. Bez jejich práce by i ta nejlepší myšlenka 
zůstala jen prázdnou frází.

Znovu kandidujete na čelné pozici hnutí. Co 
chcete v případné koalici změnit, aby se vám 
podařilo splnit osobní plány pro další rozkvět 
Jihlavy? A jaké ty plány budou?

Hodně lidí nám vyčítá, že se tady za poslední 
čtyři roky nic nepostavilo. Z toho mám dojem, 
že se úspěšnost koalice měří množstvím proli-
tého betonu. 

Já to ale vnímám jinak. Dobrý hospodář se musí 
především řádně starat o svůj majetek, pak pořádně 
plánovat, a až pak budovat něco nového. 

Současné vedení města věnovalo spoustu času 
a energie přípravám důležitých projektů. Většina 
z nich je těsně před spuštěním. Zde mohu jmeno-
vat například centrální dopravní terminál, nebo ře-

šení parkoviště a křižovatky u hřbitova. Za zmínku 
stojí projekt revitalizace náměstí, nebo projekt Stří-
brného pomezí, který má za cíl oživit údolí Jihlávky 
a Jihlavy. 

Bavíme se i o vytvoření stabilního prostředí pro 
financování sportu, kultury a sociálních služeb. Po-
kud budeme mít možnost se v příštích letech podí-
let na vedení města, chtěl bych v těchto projektech 
pokračovat. 

No, a moje osobní plány? Rád bych viděl úřad 
jako jeden tým, kde všichni táhnou za jeden provaz. 
Tým, kde se hledají řešení, místo vytváření problé-
mů a bariér. Tajné spolky, které po nocích sepisují 
udání a trestní oznámení na kolegy, do mého světa 
nepatří.

Dva roky jste působili v opozici, takže tuto po-
zici také znáte. Jak se tyto znalosti případně pro-
mítnou do vašeho vztahu k opozici po volbách, 
když uspějete?

Hrát si v komunální politice na vyhraněné tábory 
opozice a koalice je naprostá hloupost. Lokální po-
litika je vždy o konkrétních lidech a jejich charak-
teru. 

Pokud si v místních podmínkách začnete hrát na 
„Fialu“ nebo na „Kalouska“, a zároveň máte rozum 
v hlavě, tak velice brzy zjistíte, že sice máte svůj 
vysněný fan klub, ale pro ostatní jste za šaška. No, 
a pak je jedno, jestli jste v opozici, nebo v koalici, 
zkrátka jste pro ostatní jen obtížný hmyz.

V našich dřívějších rozhovorech jste mluvil o 
svých osobních přáních, co by se v Jihlavě mělo 

udělat, aby zde byl život ještě přívěti-
vější. Naznačte prosím některé mož-
nosti… 

Jihlava je krásné město s bohatou his-
torií. Město, ležící uprostřed republiky. 
Město s nádhernou přírodou v těsném 
okolí. Jen mi připadá, že toho neumíme 
patřičně využít. 

Možná si vzpomínáte na ambiciózní 
plán vybudování hornického skanzenu, 
který spadl pod stůl jen díky malé odvaze 
tehdejšího zastupitelstva. 

Obdobné je to se zimním stadionem, 
kdy se již od roku 2005 intenzivně pře-
mýšlí, jak neudělat nic. Mým snem je 
vlít do žil zastupitelů více odvahy. Jsem 
přesvědčen, že dozrál čas, a Jihlava musí 
začít růst. Jihlava má co nabídnout, ale 
musí pro to začít něco dělat, a to je i v ru-
kách zastupitelstva.

V době našeho rozhovoru ještě není 
známo, jak dopadne sestavování vlády a 
vyslovení důvěry. Přesto, lze předpoklá-
dat, že pro vás jako primátora by bylo 
jednodušší získávat podporu ministrů 
pro jednotlivé projekty v Jihlavě?

Je hezké, že jste mne pasoval do role pri-
mátora. Já až dosud myslel, že to záleží na 
vůli voličů. Nicméně k vaší otázce. Stabilní 
vláda s důvěrou je prospěšná pro celý stát, 
nejenom pro Jihlavu. Pochopitelně pokud 
na ministerstvu sedí člověk, kterého osob-
ně znáte, tak mohou být některá jednání 
jednodušší. Stejné je to i se vztahem mezi 
městem a krajem. Oba úřady dělí jen pár 
stovek metrů, ale zejména v minulosti to 
vypadalo skoro na otevřenou válku. Po-
chopitelně i dnes máme sem tam proti-
chůdné zájmy, ale možná i díky osobním 
vazbám se nám je daří řešit.

Minulé komunální volby jste vyhráli, 
a přesto jste skončili v opozici. Jaké jste 
z toho vyvodili ponaučení, aby se situa-
ce nemohla opakovat? 

Hlavním ponaučením je, že výhra není 
vítězství. Politika se musí dělat s poko-

rou směrem k voličům, a s respektem vůči partne-
rům. Vyhranit se ve volební kampani proti všem 
je sice krásné, a může to přinést pár procentních 
bodů, ale zároveň jde o velice krátkozraký krok. 
Nám možná pár silných slov přineslo vítězství, ale 
zároveň dva roky v opozici. Já dodávám naštěstí. 
Pro nás byl ten opoziční začátek opravdu užiteč-
nou školou. Svět státní správy je prostřednictvím 
všemožných zákonu a předpisů tak svázán, a tak 
vzdálen běžné realitě, že vstoupit do něj rovnou 
bez přípravy, tak to si koleduje o pořádný průšvih. 
Na druhou stranu být v opozici není ostuda. Já na 
ty dva roky vzpomínám velice rád.

Z rozhovorů v NJR s primátorem a jeho ná-
městky je zřejmé, že tyto funkce nelze vykoná-
vat bez jisté dávky patriotismu a hrdosti na Jih-
lavu. Jak je to ve vašem případě? 

Jsem hrdým patriotem. V Jihlavě jsem se narodil, 
a Jihlavu mám nade vše rád. A máte pravdu, bez 
vztahu k tomuto městu nejde žádná veřejná funk-
ce vykonávat dobře. Ono se to velice rychle pozná, 
kdo usiluje o post zastupitele jen pro svůj vlastní 
prospěch, a komu jde o město. Jen je třeba trochu 
nahlédnout pod pokličku. Některá silná a líbivá 
hesla mohou být jen velice precizně propracova-
ným maskováním. Stačí se jen chvilku pídit, a hned 
víte, který zastupitel žije z dotací, pro koho jsou dů-
ležité veřejné zakázky, a kdo pro své podnikání po-
třebuje udržet výhodné smlouvy na pronájem luk-
rativních prostor v centru města.

Náměstek Radek Popelka: Nastal 
čas, aby Jihlava začala růst

NÁMĚSTEK primátora Radek Popelka (ANO 2011). 
 Foto: Lubomír Maštera
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INTERNET

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

50 Mbit/s

25 Mbit/s

8 Mbit/s

4 Mbit/s

50
25
8
4

391 Kč
Cena s DPH/měsíc

250 Kč
Cena s DPH/měsíc

199 Kč 
Cena s DPH/měsíc

129 Kč
Cena s DPH/měsíc

PŘIPOJENÍ - VYSOKORYCHLOSTNÍ BEZDRÁTOVÉ

Pro informace a objednávku volejte 567 579 111

DOPORUČUJE
PRO BEZPEČNÝ
INTERNET

Jsme držiteli certifi kátu:

INTERNETOVÁ 
TELEVIZE
II. GENERACE!

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

w
w

w
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ft
.c

z/
tv

www.m-soft.cz

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

pustit pořad od začátku

pozastavit pořad

přeskakovat reklamy

videorekordér 
– nahrát až 40 hodin pořadů

sledovat předchozí pořady 
až 30 hodin zpětně

Provozovatelem televizní služby je

+TV 8 Kč

+TV 39 Kč

pokročilé 
 funkce
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Strážníci Městské policie v květnu 
zadrželi sprejery. Ve večerních hodi-
nách přijal operační strážník městské 
policie oznámení na dvě osoby spreju-
jící na vrata garáží v ulici Březinova č. 
p. 77 v Jihlavě. Na místo byla vyslána 
hlídka, která následně zkontaktovala 
oznamovatele. 

Pachatelé se na místě již nenacháze-
li. Pomocí kamerového systému byly 
spatřeny osoby odpovídající popisu, 
pohybující se v areálu Vysočina, kde 
byly strážníky zadrženy. Jednalo se o 
dva mladíky, kteří se k činu doznali.  

Jezdil bez oprávnění
Městská policie řešila řidiče bez ři-

dičského oprávnění. Krátce po půlno-
ci zaznamenali strážníci městské poli-
cie průjezd vozidla přes Masarykovo 

náměstí v Jihlavě. Vzhledem k tomu, 
že vozidlo porušilo zákaz vjezdu, plat-
ný pro průjezd náměstím, strážníci vo-
zidlo zastavili. Řidič vozidla u sebe ne-
měl doklady a při prověřování identity 
uváděl nepravdivé údaje. Později bylo 
zjištěno, že se jedná o 17letého mla-
díka z Brna, který měl vysloven zákaz 
řízení pro předchozí neoprávněné ří-
zení vozidla. Ve třech případech stráž-
níci poskytli první pomoc podnapilým 
osobám. Jednalo se o tržná poranění 
hlavy, která strážníci ošetřili. Následně 
si zraněné osoby převzala do péče při-
volaná zdravotnická záchranná služba.  

Prevence
Oddělení prevence zajišťovalo do-

pravní soutěž Mladý cyklista, Dětský 
den v Dolní Cerekvi a odpoledne pro 

děti Pohádkový les, které každoročně 
pořádá Český klub turistů Čeřínek.

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

Statistika
V květnu zpracovala Městská policie 

Jihlava celkem 3.071 událostí. Stráž-
níci provedli 210 kontrol podávání 
alkoholu mladistvým osobám a hraní 
na výherních hracích automatech, ře-
šili 558 oznámení občanů, nebo jejich 
žádostí o pomoc. Proti veřejnému po-
řádku nebo vyhláškám a nařízením 
města bylo zaznamenáno 710 přestup-

ků, z tohoto počtu se 48 přestupků tý-
kalo dodržování pravidel stanovených 
vyhláškou o volném pohybu psů a 35 
přestupků se týkalo dodržování zákazu 
konzumace alkoholických nápojů na 
vymezených veřejných prostranstvích. 

Do aplikace „hlášení závad“ stráž-
níci nahlásili 394 závad zjištěných při 
obchůzkové činnosti v ulicích měs-
ta Jihlavy. Ve spolupráci s dopravním 
podnikem strážníci provedli 90 kon-
trol černých pasažérů. Byla zjištěna 
tři dlouhodobě odstavená vozidla, 
která strážníci vyhodnotili jako vraky. 
V rámci blokového čištění města Jih-
lavy strážníci asistovali při odtažení 96 
vozidel. Do psího útulku, jehož pro-
vozovatelem je městská policie, bylo 
umístěno 23 odchycených psů.

 Bc. Stanislav Maštera,
zástupce ředitele MP

Sprejeři se přiznali; jezdil bez řidičáku

Město Jihlava a společnost ASMJ, 
s. r. o., dlouhodobě spolupracují při 
vzdělávání dětí i dospělých na téma 
třídění papíru a plastu. V letošním 
roce spolupráce pokračuje prostřed-
nictvím pilotního projektu, zamě-
řeného na opětovné využití starších 
knih. Další várka putuje tentokrát za 
cestujícími Českých drah, kteří nastu-
pují na jihlavském Hlavním vlakovém 
nádraží.

Předání knih se uskutečnilo v pro-
storách Hlavního nádraží Jihlava. Za 
České dráhy je převzal osobně z ru-
kou jednatele ASMJ, s. r. o., Radka 
Kourka, přednosta osobní stanice Jih-
lava Vladimír Šabata. Knihy je možné 
si vyzvednout ve vestibulu nástupiště.

„Na naší třídicí lince v Hruškových 
Dvorech jsme v březnu začali přijímat, 
mimo režim odpadů, starší, ale zacho-
valé knihy, romány i cestopisy. Ve spo-
lupráci s odborem životního prostředí 
města Jihlavy jsme pro ně nalezli další 
využití. Tentokrát knihy zkrátí čekání 
lidem na peróně, nebo potěší cestující ve 

Na hlavním nádraží jsou knihy zdarma 

ODEVZDANÉ knihy našly nové využití, potěší cestující po celé Vysočině, kteří si 
je mohou vyzvednout na hlavním vlakovém nádraží. Foto: archiv MMJ

Do práce na kole 
jezdilo celý květen 

658 Jihlavanů
Celkem 178 firemních týmů z Jih-

lavy se zúčastnilo celorepublikové 
kampaně a soutěže Do práce na kole. 
Krajské město Vysočiny se do této 
kampaně na podporu cyklodopravy 
zapojilo již po šesté, jako jedno z 30 
měst, a organizace se opět ujal spo-
lek Sliby – Chyby, a to s podporou 
města Jihlavy.

Cílem akce Do práce na kole je mo-
tivovat co nejvíce lidí, aby používali 
pravidelně jako dopravní prostředek 
jízdní kolo, nebo jakoukoli jinou bez-
motorovou formu dopravy, včetně 
běhu a chůze. Kampaň je zaměřena 
na společnosti a jejich zaměstnance, 
snahou je i působit na zaměstnava-
tele, aby svým dojíždějícím zaměst-
nancům zlepšovali potřebné zázemí, 
jako jsou stojany, sprchy či šatny.

V Jihlavě se kampaň Do práce na 
kole pořádala v rámci projektu Jihla-
va [ne]jede, který se zabývá plánem 
udržitelné městské mobility. „Le-
tošním mottem celonárodní kampaně 
bylo ,Zachraň město´, což platilo pro 
Jihlavu dvojnásob, jelikož je uzavře-
ný Brněnský most, a tisíce automobilů 
denně jezdí městem po náhradních ob-
jízdných trasách. Možná i to motivo-
valo některé nové „šlapáče“, a Jihlava 
se letos opět stala nejúspěšnějším kraj-
ským městem, v přepočtu účastníků na 
počet obyvatel,“ uvedl za organizátory 
Jirka Holoubek. -tz-

vlaku cestou do práce, či na výlet,“ vy-
světluje Radek Kourek, jednatel firmy 
ASMJ.

Shromážděná literatura dále po-
slouží i klientům Domovů pro seni-
ory, zřizovaných Krajem Vysočina, v 

nichž rozšíří nabídku knižních titulů. 
Po přečtení si je zapůjčí další Domov, 
a tak je zajištěno jejich opětovné pou-
žití pro velké množství čtenářů.

Do projektu se zapojí též studen-
ti jihlavského gymnázia. Ve čtvrtek 
21. června se ve spolupráci s Krajem 
Vysočina a Gymnáziem Jihlava usku-
tečnila sběrová akce. Do velkoobje-
mového kontejneru, přistaveného k 
budově gymnázia, mohli nejen stu-
denti darovat časopisy nebo knihy, 
které také poslouží čtenářům v Do-
movech seniorů. -tz-
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  Sociální téma

Senioři v současné době tvoří vý-
znamnou část populace a vše na-
svědčuje tomu, že tento trend bude 
pokračovat i v budoucnu. Náměstka 
primátora Vratislava Výborného jsme 
se zeptali na téma sociální oblasti.

Vytváří Jihlava příležitosti pro 
společenské aktivity této skupiny 
obyvatel?

Jihlava vytváří podmínky pro spo-
lečenské vyžití všech skupin oby-
vatel, a samozřejmě mám na mysli 
i seniory. Město Jihlava například 
dlouhodobě provozuje Klub seni-
orů Jihlava, se sídlem na Okružní 
ulici č. 13, jehož účelem je zapojení 
seniorů města do kulturního a spo-
lečenského života. 

Z jeho bohaté činnosti bych jako 
příklad uvedl nedávný zájezd začát-
kem června 2018, během kterého 
účastníci navštívili obec Lidice, far-
mu pana Václava Vydry – známého 
herce a chovatele koní, nebo vyhlá-
šenou cukrárnu Stáňa v Malé Hraš-
tici. 

Klub organizuje i oblíbené akce 
k různým příležitostem, jako jsou 
„Vítání jara“ nebo „Mikulášské be-

sídky“. Probíhají zde také oslavy ži-
votních jubileí členů. Senioři se zde 
pravidelně scházejí také při luštění 
křížovek, nebo při karetních hrách.

Toto však není jediná organiza-
ce, jejíž volnočasové aktivity jsou 
zaměřeny na odrostlejší generaci. 
V polovině června 2018 se napří-
klad uskutečnilo tradiční kulturní a 
zábavné odpoledne nazvané „Vítání 
léta jihlavskými seniory“, které po-
řádal spolek Senioři České republi-
ky za podpory Jihlavy.

V květnu 2018 vstoupilo v plat-
nost nařízení EU o ochraně osob-
ních údajů, známé pod zkratkou 
GDPR. Měla tato skutečnost vliv 
na činnost Klubu seniorů?

GDPR (General Data Protection 
Regulation) je obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů, které sta-
novuje pravidla ochrany fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním 
jejich osobních údajů a pravidla pro 
pohyb osobních údajů. 

Nařízení chrání základní práva a 
svobody fyzických osob, se zamě-
řením na právo ochrany osobních 
údajů. GDPR zasáhlo prakticky 

všechny oblasti veřejného života, 
a ani Klub seniorů není výjimkou. 
V souvislosti s touto evropskou 
normou bylo nutné provést výmě-
nu průkazů všech členů klubu za 
nové, které splňují ustanovení této 
právní normy.

Problematika GDPR v sociálních 
službách byla mimo jiné i jedním 
z bodů mezinárodní konference, 
konané na Vysočině. Tato akce pro-
běhla v měsíci květnu na zámku 
Valeč, pod názvem Sociální služby 
v roce 2018, za účasti náměstků a 
radních krajů a magistrátních měst 
pro sociální oblast. Zde jsem bě-
hem mnoha erudovaných prezen-
tací načerpal řadu nových podnětů, 
které mohou být v budoucnu využi-
ty pro zlepšení sociálního prostředí 
v našem městě.

Můžete uvést nějaký příklad?
V rámci konference zazněla celá 

řada velmi inspirativních a zajíma-
vých příspěvků, a proto je těžké 
z nich vyjmout jednotlivé myšlenky. 
Mě osobně zaujala, mimo jiné, pre-
zentace k transformaci sociálních 
služeb, a určitě velkým námětem 

k zamyšlení bylo vystoupení paní 
ředitelky Domova sociálních služeb 
pro dospělé ZAVAR, o sociálních 
službách na Slovensku.

Dovolím si ale uvést dva citáty 
k zamyšlení – „ Starší lidé vníma-
jí vše v širším kontextu a jsou tím 
kritičtější, viděli už mnoho jedno-
duchých řešení ztroskotat“ a „ Kdo 
v produktivním věku pohrdá stá-
řím, dočká se stejného osudu.“

Má město přehled o kvalitě a 
rozsahu sociální práce na svém 
území?

Město Jihlava se v sociální oblasti 
zaměřuje nejen na mapování celko-
vé situace, ale primárně hledá nej-
účinnější a nejefektivnější způsoby 
pomoci všem cílovým skupinám. 

Do toho procesu jsou zapojeni so-
ciální pracovníci odboru sociálních 
věcí magistrátu města Jihlavy. Jsem 
rád, že jejich práce dosahuje vysoké 
úrovně, což bylo konstatováno v zá-
věrech z kontroly provedené komisí 
z Krajského úřadu kraje Vysočina, 
která proběhla koncem května 2018 
při předávání zápisu u tajemníka 
magistrátu. -tz-

Sociální oblast je v popředí 
zájmu magistrátu města Jihlava

Adapta je tady pro ty, kteří se ne-
přetržitě starají 24 hodin o lidi s 
handicapem. Péče o osobu závislou 
pečující ve většině případů omezu-
je, podřizují svůj život péči, nemají 
v podstatě volný čas. „Rodiče nebo je-
jich blízcí doteď využívali naši službu 
krátkodobě ambulantní, nebo terénní 
formou. Od května jsme rozšířili od-
lehčovací službu o pobytovou formu. 

Dlouhodobě jsme vnímali potřebu ro-
din a pečujících, kteří potřebují delší 
čas pro odpočinek a regeneraci, popří-
padě vyřízení osobních záležitostí, aby 
nabrali nových sil a mohli se dále věno-
vat péči o handicapované v jejich do-
mácím prostředí,“ vysvětluje Michal 
Novotný, ředitel Oblastní charity 
Jihlavy. 

Rodiče a pečující se nemusí obá-

Adapta se rozšiřuje o pobytovou část 

Zdravé město Jihlava připravilo ve 
spolupráci s odbornými partnery ná-
vrh aktualizace Zdravotního plánu 
města na následující dva roky. Mezi 
hlavní oblasti patří například zdraví 
mladých, zdravé stárnutí, zlepšení 
duševního zdraví, nebo snížení škod 
způsobených alkoholem, drogami a 
tabákem.

„V materiálu jsou uvedeny aktivity, 
které se v minulém období osvědčily, 
průběžně v Jihlavě probíhají, a jsou do-
poručeny k podpoře města i pro násle-
dující období. Dále materiál obsahuje 
aktivity nové, jejichž potřeba vyplynula 
z Analýzy zdravotního stavu obyvatel, 
ze společenského vývoje, a které dopo-
ručili odborní partneři jako přínosné,“ 
uvedl primátor Rudolf Chloupek, 
politik Zdravého města Jihlavy.

Podle Analýzy zdravotního stavu 
obyvatel je Jihlava v nadprůměru 

oproti ostatním městům České re-
publiky. Má však vyšší počet hos-
pitalizací, v průměru o více než 10 
procent. Výrazně častější je také 
hospitalizace na poranění a otravy. 
Mužů předčasně umírá dvojnásob-
ně víc než žen, a každým rokem je v 
Jihlavě diagnostikováno 577 nových 
případů zhoubných nádorů, z toho 
295 u mužů a 282 u žen. To je každý 
týden 11 nových případů.

„Město může pro zlepšení zdravot-
ního stavu obyvatel působit například 
osvětou a výchovou, především na mla-
dou generaci prostřednictvím škol a 
dalších institucí, ale nejen na ni. Také 
prostřednictvím spolupráce s partnery, 
především se zdravotnickým sektorem, 
neziskovým sektorem a firmami, lze 
dosáhnout pozitivních změn,“ doplnil 
Rudolf Chloupek. -tz-

Zdraví obyvatel Jihlavy je 
nad průměrem České republiky

vat, o jejich blízké se v Adaptě starají 
profesionálně. „Uživatelům se věnu-
jeme individuálně, podporujeme jejich 
dovednosti a schopnosti. Nabízíme jim 
aktivní trávení volného času, mohou 
navštěvovat keramickou i truhlářskou 
dílnu, zahradnickou terapii i drama-
terapii. Každoročně pořádáme diva-
delní vystoupení, a již tradiční Květi-
nový den, který se letos rychle blíží. Na 
přípravě se podílí naši uživatelé. Tato 
akce je určena pro uživatele, pečující, 
přátele, a jako každoročně na ni zveme 
i jiná spolupracující zařízení sociálních 
služeb,“ doplňuje Jana Nagyová, ve-
doucí odlehčovací služby Adapta.

Slavnostní otevření nových pro-

stor pobytové části služby proběhlo 
v květnu v prostorách služby na ad-
rese Mahenova 4686/16, Jihlava, za 
účasti ředitele Oblastní charity Jih-
lava Mgr. Michala Novotného, Mgr. 
Pavla Fraňka, náměstka hejtmana 
Kraje Vysočina, Mgr. Jiřího Bíny, ve-
doucího Oddělení sociálních věcí na 
Kraji Vysočina, Ing. Vratislava Vý-
borného, náměstka primátora města 
Jihlavy, Ing. Jozefa Labudy, vedou-
cího Odboru sociálních věcí města 
Jihlavy, JUDr. Věry Švarcové, vedou-
cí Odboru sociálních věcí na Kraji 
Vysočina. Kapacita pobytové formy 
služby je jeden víkend v měsíci – dva 
uživatelé. -tz-

V Křesťanské základní škole v Jihlavě se konečně dočkají nové střechy. Pů-
vodní, již několikrát opravovanou střechu, se sedlovou krytinou z eternito-
vých šablon, nahradí nová skladba střešního pláště z vláknocementových ša-
blon. Za rekonstrukci město zaplatí 3,3 miliony korun.

„Město Jihlava vypsalo výběrové řízení, a podařilo se sehnat dodavatele. Je jím 
firma IS Mont, která jako jediný účastník s více než třímilionovou nabídkou zvítě-
zila,“ sdělil náměstek pro správu realit Radek Popelka.

Kromě výměny střešní krytiny se částečně nahradí také dřevěné bednění, 
provedou se lokální opravy dřevěného krovu, kompletní ošetření všech dře-
věných prvků a opravy soustavy bleskosvodu.

„Postupně zde řešíme dlouhodobý problém. Na škole jsou nové stropní konstruk-
ce pod půdním prostorem, nyní následuje oprava střechy, do které při větším dešti 
zatéká, a musela se už několikrát lokálně opravovat,“ uvedla vedoucí městského 
odboru správy realit Dana Kratochvílová. -tz-

Křesťanská základní škola 
bude mít novou střechu
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Naprosto neuvěřitelnou nehoráznost si dovolil náměstek primátora 
Vratislav Výborný, když předložil zastupitelstvu návrh na uvolnění dal-
ších 3,5 milionů (!) na snad nikdy nekončící studie kolem nového zimá-
ku. Ale vlastně - proč ne, vždyť předchozích 1,5 milionů pro Invin mu v 
současné politické konstelaci hladce prošlo a s jídlem roste chuť, že!

Je pravdou, že po taktnim upozornění z vlastních řad, že to už je pře-
ce jenom moc, a že by stačil milión, si předkladatel Výborný tento návrh 
bleskově „osvojil“ - a tím jak takto ustoupil asi přesně dosáhl svého....a 
může v pumpování městského rozpočtu úspěšně pokračovat. Bez termí-
nu, bez konkrétní náplně, zcela bez kontroly - protože tak byl nakonec 
jeho návrh schválen!  

Rétorika kolegů z hnutí ANO o tom, jak jsou podobné studie prospěš-
né a důležité, je v tomto ohledu zcela mimo a zcestná, protože to bychom 
nemohli být v Jihlavě, kde se v současné době neprojektuje ani nestaví, 
zato se vydávají obrovské, zcela neopodstatněné peníze za studie a pora-
denství. 

Naše část opozice je jednoznačně pro výstavbu nové multifunkční haly, 
ovšem musí to být hala krajská, pro sporty i kulturu a břímě provozu ne-
smí ležet pouze na bedrech města! Takové rozhodnutí a kroky však toto 
vedení města za žádnou cenu a po mnoho let nechce udělat.. Namísto 
toho si opět vytvořilo prostor pro lavírování a nesmyslné utrácení veřej-
ných peněz.

Za zcela neopodstatněné externí poradenství a nesmyslné studie ko-
lem zimáku  již dokázalo  vedení města jenom v tomto volebním období  
utratit 3.665.382 ,- Kč. Přesný rozbor této částky je doložen na http://
www.forumjihlava.cz/zimak_a_dukla/uvod. Aniž by se problém jakkoliv 
posunul vpřed.

Kdy to skončí?
 Miroslav Tomanec, 
 zastupitel města za Fórum Jihlava 

Zase studie! Kdo to zastaví?

Polemika o potřebnosti 
odborných studií 

Jestli nepochopil systém předkládání materiálů do rady a zastupitelstva 
města je jeho problém, ale nemusí se touto neznalostí ztrapňovat před 
občany. 

Podklady pro jednání zastupitelstva nepřipravuji já, ale příslušní úřed-
níci a předjednává je rada města. 

Nejpozději do konce června je šance podat žádost o dotaci na výstavbu 
nové haly ve výši 300 milionů. K tomu je ale nutný souhlas zastupitelstva 
a vyjádření o připravenosti spolufinancovat. Částka 3,5 milionu byla vy-
počítána podle oceňovací tabulky projekčních a inženýrských prací UNI-
KA. Snížená částka na jeden milion byla projednána na koaličním jedná-
ní před zastupitelstvem.

Tato suma sice stačit nebude, ale v danou chvíli pro podání žádosti je to 
doklad o skutečném zájmu města využít dotaci.

Požádat o dotaci 300 milionů a říci, že máme připraveno z rozpočtu 
města na novou halu za miliardu??? deset tisíc korun nebo nic, je úrovní 
hodna opozičního zastupitele kalibru p. Tomance. 

S ohledem na předpokládané náklady by politik měl být první, kdo po-
žaduje dostatečné podklady pro své rozhodnutí, zda dál pokračovat v 
projektování. Jde o projekt v ceně desítek milionů korun. 

A nejde jen o zmapování širších vztahů a technického a finančního ře-
šení. Jde také o vnímání stavby veřejností. 

Právě veřejnost by měla znát jak, kde a co město chystá ještě před vlast-
ním schválení finančních prostředků na další projektování. 

Před časem p. Tomanec na zastupitelstvu doporučoval samosprávě vy-
užívat nezávislé odborníky. Přizvali jsme odborníky, které nutně musíme 
zaplatit. 

Žádného, natož bezplatného, nám ale nenabídnul. Následně kritizoval, 
že město v otázce zimního stadionu absolutně nic nekoná. 

Mám k dispozici podklady, kde je doložena více než stovka nejrůzněj-
ších zápisů z jednání, návrhů do orgánů samosprávy a posudků, které se 
váží k HZS. 

Chápu, že se blíží komunální volby a p. Tomanec plive opoziční a ne-
konstruktivní sliny. Co mu jiného zbývá, když nic konkrétního nenavr-
huje a nenese žádnou odpovědnost.

Ing. Vratislav Výborný, 
náměstek primátora

Reakce náměstka Vratislava Výborného na článek zastupi-
tele Tomance

Pan Tomanec jako obvykle lže, 
vymýšlí si a překrucuje realitu.

Jihlava ukončila ke dni 31. 12. 
2012 své (domnělé) členství ve Sva-
zu vodovodů a kanalizací Jihlavsko. 
Ačkoliv podle stanov Svazu i podle 
usnesení jeho valné hromady měl 
Svaz do 31. 1. 2013 vydat Jihlavě 
vodohospodářský majetek na jejím 
území v ceně více než jedné miliardy 
korun, dosud se tak nestalo.

Svaz majetek Jihlavě nejen nevydal, 
ale dokonce ho pronajímá své pro-
vozní společnosti, kterou spoluvlast-
ní, a pobírá z něho nájemné. O toto 
nájemné vede Jihlava se Svazem již 
pět let soudní řízení u Okresního 
soudu v Jihlavě.

Za dobu pěti let dosáhla výše ná-
jemného, které si Svaz protipráv-
ně přisvojuje na úkor Jihlavy, výše 
212.703.736,- Kč a na úroku z pro-
dlení 41.495.966,- Kč.

Dne 24. 5. 2018 vydal Okresní 
soud v Jihlavě mezitímní rozsudek, 
jímž uznal nárok Jihlavy co do zákla-
du jako důvodný. Tímto postupem 
dal soud v řízení za pravdu Jihlavě. 
Pokud tento rozsudek nabude práv-
ní moci, bude se soud zabývat již 
jen výší nároku Jihlavy. Zcela stejně 
rozhodl soud v minulosti o nároku 
městyse Luka nad Jihlavou vůči Sva-
zu, toto rozhodnutí je v právní moci 
a nelze se již proti němu dovolat.

Jihlava považuje toto soudní roz-
hodnutí za další z přelomových roz-
hodnutí, kterých se jí podařilo do-
sáhnout při vymáhání svých nároků 
vůči svazku obcí. Poté, co Nejvyšší 
správní soud přes odpor Svazu roz-
hodl, že svazky obcí jsou veřejno-
právními osobami (stejně jako obce) 
a smlouvy o jejich založení jsou ve-
řejnoprávní smlouvy, má Jihlava i 
ostatní obce, které ze Svazu vystou-
pily, a jimž Svaz také nevydal jejich 
majetek, na jisto postaveno, že Svaz 
postupuje nezákonně, když jim ma-
jetek nevydal a obohacuje se nájem-
ným na jejich úkor.

Je velkou otázkou, jak budou na 
mezitímní rozsudek reagovat členské 
obce Svazu. Ty až dosud odůvodňo-
valy obohacování se na úkor Jihlavy 
a pěti dalších menších obcí, které 
ze Svazu také vystoupily, solidaritou 
větších obcí s menšími. 

Jihlava a další obec, Luka nad Jih-
lavou, připravují výzvu zastupitel-
stvům členských obcí Svazu, aby 
stav vypořádání vystoupivších obcí 
posoudily samy, a aby se nadále ne-
spoléhaly pouze na informace, které 
jim poskytuje vedení Svazu.

Ing. Jaromír Kalina,
náměstek primátora

Jihlava dosáhla dalšího 
úspěchu při vymáhání svých 

nároků vůči svazku obcí

Na jedné z medailí je vyražený jih-
lavský městský znak z roku 1539, 
s latinským nápisem Insignia civita-
tis Iglaviae: Verbum Domini manet 
in aeternum, tedy: Znak města Jihla-
vy a Slovo Páně zůstává na věky.

Druhá medaile nese motivy his-
torického podzemí a jihlavských 
kolektorů, rozsáhlých podzemních 
chodeb, které se rozkládají pod his-
torickým centrem města. 

Medaile o váze 15, resp. 11 gramů 
byly pořízeny ve dvojím provedení. 
Jednak jsou vyrobeny z čistého stří-
bra, které je pro Jihlavu symbolické, 

tento kov se zde ve středověku těžil 
a měl zásadní podíl na velkém roz-
machu města. K mání jsou ale také 
cenově dostupnější verze, vyrobené 
z alpaky, tedy ze slitiny mědi a niklu. 

Pamětní medaile s motivem měst-
ského znaku jsou ke koupi na praco-
višti Turistického informačního cen-
tra za 790 korun, levnější alpakové 
provedení je k mání za 290 korun. 

Stříbrná mince s motivem historické-
ho podzemí a kolektorů je ke koupi u 
vstupu do jihlavského podzemí (Hlu-
boká ulice, u knihovny) za 790 korun, 
alpaková obdoba je za 290 korun. -tz-

Jihlava vydala pamětní 
medaile se znakem města 

a motivy podzemí

JIHLAVSKÉ pamětní medaile se znakem města a motivy podzemí jsou ve dvojím 
provedení - ze stříbra a z alpaky. Foto: archiv MMJ

� � �
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Kombinovaná spotřeba a emise CO� modelu Touareg: �,�–�,� l/��� km, ���–��� g/km. Vyobrazený model 
může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Nečekáme na budoucnost. Tvoříme ji.
www.volkswagen.cz/touareg

Volkswagen Touareg krásně zapadne do vašich rodinných i business plánů. Výbava, kterou od něj očekáváte, 
je pro něj samozřejmostí. Navíc nabízí zcela novou digitální přístrojovou desku Innovision Cockpit, asistenta 
nočního vidění Night Vision, LED-Matrix světlomety IQ. Light nebo systém aktivní stabilizace náklonu. 
Takže s přehledem ustojíte jakékoliv dobrodružství, do kterého se pustíte. 
Objednejte se k nám na testovací jízdu ZDARMA.

Nový Touareg.
Podnikejte s rodinou velké věci.

Jediný logistický oříšek? 
Jak dostat rodinu 
na dovolenou.

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

www.jihlava.cz/podzemi

Navštivte nově otevřený, 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.

II. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE HASIČŮ 

www.fcc-czech.cz                  www.fcc-czech.eu 

motto akce:

CHALLENGE CZECH
F I R E F I G H T E R  C O M B AT 

JIHLAVA 2018
13. - 14. 7. 2018

Amfiteátr Jihlava, Březinovy sady

Bezpečné nové chodníky
Rada města schválila nabídku na výstavbu cyklostezky, chodníků, 

veřejného osvětlení a dvou nových zastávek MHD v průmyslovém par-
ku v Hruškových Dvorech. Zakázku s názvem „Zvýšení bezpečnosti v 
průmyslovém parku“ provede společnost Eurovia CS.

„Do výběrového řízení se společnost přihlásila jako jediný účastník, celko-
vá hodnota zakázky je více než 16 milionů korun,“ doplnil primátor města 
Jihlavy Rudolf Chloupek. Město by mělo na celou zakázku čerpat dota-
ci z evropských fondů v hodnotě 13,5 milionů korun.

„Je to vyřešení dlouhodobého problému průmyslového parku, kde pro pěší a 
cyklisty není vybudovaná patřičná in� astruktura, dosud se zde musí pohybovat 
po silnici. Bezpečnost dopravy pro všechny účastníky se výrazně zvýší,“ doplnil 
náměstek primátora pro oblast územního plánování Radek Popelka. -tz-

Stavební sezóna je v plném prou-
du a řada občanu řeší Nerudov-
skou otázku: „Kam s ním?“; myš-
leno - se stavebním odpadem. 

Tou úplně nejhorší možností je 
zbavit se stavebního odpadu v lese 
nebo na polní cestě. Za založení 
černé skládky hrozí pachateli vyso-
ká pokuta, která se může u fyzic-
ké osoby vyšplhat na 50 000 Kč, 
a v případě podnikatelského sub-
jektu se může pokuta pohybovat 
v řádech milionů korun.

Stavební odpad by předně ne-
měl být odvážen na skládku, ale 
na speciální recyklační linku, kte-
rá ho dokáže zpracovat na staveb-
ní recyklát. Nejčastější stavební 
recykláty jsou cihelné, betonové 
nebo asfaltové. Betonový a cihel-
ný recyklát se používá jako pod-
kladní vrstva při stavbě nových 

vozovek a slouží jako náhrada za 
přírodní kamenivo. 

Asfaltový recyklát se používá 
jako svrchní vrstva vozovky za 
technologicky speci� ckých pod-
mínek. Recyklační linku staveb-
ního odpadu najdete v průmyslo-
vé zóně v Hruškových Dvorech. 
Recyklací stavebních odpadů se 
chrání přírodní zdroje a snižuje 
tlak na životní prostředí.

Pokud není stavební odpad 
vhodný k recyklaci, je možné ho 
odstraňovat i na skládce v Henčo-
vě. Protože stavební odpad není 
odpadem komunálním, není ani 
zahrnut v místním poplatku za 
systém nakládání s odpady, a za 
jeho předání na recyklační linku 
nebo na skládku se musí zaplatit 
částka podle množství a aktuální-
ho ceníku zařízení. -tz-

Stavební odpad nemusí 
končit jen na skládce
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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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Léto je obdobím dovolených a odpo-
činku, ale zároveň časem, který umož-
ňuje investorům budovat a opravovat. 
Nejinak je tomu i pro radnice, také Jih-
lava intenzivně pracuje na nových stav-
bách či rekonstrukcích. Radnice tou-
to cestou oznamuje řadu akcí, které se 
během letních měsíců odehrávají, žádá 
spoluobčany o shovívavost a pochope-
ní v místech, která budou akcemi nějak 
dotčena a omezena. Nicméně všechny 
akce vedou k rozšíření a zkvalitnění 
podmínek pro život v našem městě.

Parkoviště P+R a úprava 
křižovatky ul. Žižkova 

a Rantířovská
V prostoru bývalé „Havaje“ vedle 

ústředního hřbitova už začala staveb-
ní činnost.  Město zde vybuduje nové 
záchytné parkoviště s kapacitou 110 
míst, rozšíří odbočovací pruhy v křižo-
vatce a upraví ji na plnohodnotně svě-
telně řízenou. Z tohoto důvodu bude 
zamezeno parkování všem vozidlům 
v této lokalitě. Konečný termín pro 
dokončení celé stavby je 30. 4. 2019. 
Zatím nedojde k omezení dopravy na 
stávající křižovatce, která bude i nadále 
řízena semafory.

Přechody – bezpečnost 
dopravy – 12 míst

Investiční akce spočívá ve výstav-
bě nových a modernizace stávajících 
chodníků, včetně bezbariérových 
opatření a dalších prvků zvyšujících 
bezpečnost zejména pěší dopravy - 
přechody pro chodce včetně nasvět-
lení, zastávky veřejné dopravy, veřej-
né osvětlení, parkoviště nebo úpravy 
křižovatek. Mezi řešené lokality patří 
např. ul. Brtnická - Tylova, ul. Havlíč-
kova - Kollárova – Na Vyhlídce, Hruš-
kové Dvory – Moravské kovárny, ul. 
Pávovská - Kronospan, ul. Pávovská – 
U Rybníka, ul. Rantířovská – Za Pra-
chárnou, ul. SK Neumanna u točny 
MHD či ul. Sokolovská - ul. Stamico-
va.  Lokálně v řádu maximálně prv-
ních týdnů tedy bude doprava v těchto 
místech omezena.

MŠ Na Dolech
V lokalitě budoucí internátní školky 

probíhal do června záchranný arche-
ologický výzkum. V červenci se zde 
zahajuje stavební činnost, a dojde tak k 
omezení kolem dotčené plochy v ulici 
Na Dolech.

Chodník ul. Sokolovská
 – Kollárova

Pro zvýšení bezpečnosti na cestě dětí 
do školy dojde o prázdninách k výstav-
bě chodníku od přechodu přes ulici 
Sokolovskou kolem fotbalového hřiš-
tě, kuchyně a zadního vchodu do ZŠ 
Kollárova přes zeleň u školy téměř až 
k hlavnímu vchodu do školy, kde nový 
chodník navazuje na stávající.

Chodníky Průmyslová 
zóna – PPJ

Stavba zahajovaná na konci červ-
na řeší okruh chodníků podél komu-
nikace a mezi průmyslovými areály v 
průmyslové zóně. Součástí návrhu je 
rovněž zřízení nových autobusových 
zastávek v zálivu i na pruhu a úprava 
nástupních ploch stávajících zastávek 
MHD. Počítá se i s výstavbou nového 
veřejného osvětlení podél komunikace 
v průmyslovém parku, zároveň budou 
nasvětleny nově navržené přechody 
pro chodce a vybudováno i několik 
úseků cyklostezek.

Cyklostezka R08
 Jihlava – Pávov 

Z důvodu budování podchodu pro 
cyklostezku pod ulicí Sokolovská do-
jde k úplné uzavírce části této komu-
nikace – přibližně od konce června 
do konce srpna, a to od křižovatky ulic 
Sokolovská – Pávovská (U Točny). 

Most Pávovská 
Koncem srpna město zahájí práce na 

rekonstrukci mostu v podobě výměny 
mostních závěrů, sanace nosné kon-
strukce včetně odhalení čel nosníků a 
sanace předpínacích kotev, obetono-
vání a sanace spodní stavby a ložisek, 
vybudování nové závěrné zídky a nové 
přechodové oblasti. Stavba bude pro-

bíhat za částečné uzavírky komunika-
ce na mostě a pod mostem. Po mos-
tě bude doprava vedena kyvadlově a 
bude řízena semafory. Pod mostem 
bude na silnici I/38 doprava svedena 
vždy do jednoho pruhu.

Kontejnery – 20 stání 
Začátkem srpna budou zahájeny 

práce na rozšíření a výstavbě nových 
kontejnerových stání. Konkrétně jde 
o následující lokality a ulice: Fibicho-
va x Pod Příkopem, Demlova 29b, Na 
Stráni Polenská, Na Samotě Helenín-
ská, Družstevní, Březinova  11, Hybrá-
lecká, Staré Hory - Za Lesem, Nad 
Splavem, Horní, Hosov, Jarní 18, Na 
Vrchu, Mostecká x U Viaduktu, Mos-
tecká x U Českého mlýna, Resslova x 
Sokolovská, Slavíčkova, Lidická kolo-
nie, Smrčenská, Popice.

Ulice Úprkova
Po rekonstrukci plynovodu pokračují 

práce za úplné uzavírky ulice na opra-
vě komunikace a přilehlého chodníku. 
Předpoklad ukončení prací asi stomet-
rového úseku je polovina srpna.

Rekonstrukce zastávek MHD Žižko-
va

Od začátku července začne rekon-
strukce zastávek MHD Žižkova ve 
směru k Domu zdraví a obou zastá-
vek Ke Skalce. Dojde k bezbariérovým 
úpravám obou zastávek a současně 
bude rekonstruována plocha zastávko-
vých zálivů technologií betonové des-
ky.

Chodníky v ulici Březinova
Koncem června začne rekonstrukce 

páteřního chodníku před Bytovými 
domy Březinova 69-80 a od půlky čer-
vence naváže chodník mezi BD Březi-
nova 131-132. Stávající degradovaný 
povrch z litého asfaltu bude nahrazen 
novým povrchem z dlažby.

Rekonstrukce ulic Dr. Pro-
cházky a Jiřího z Poděbrad

Od 15.8 začnou rekonstrukce ul. Dr. 
Procházky a Jiřího z Poděbrad. Jedná 
se o komplexní rekonstrukce ulici, kde 

Investiční akce o prázdninách omezí 
dopravu v krajském městě

bude stávající vozovka z dlažebních 
kostek nahrazena vozovkou z asfalto-
vého souvrství, předlážděny budou i 
chodníky. Na ul. Dr. Procházky vznik-
ne na levé straně nový chodník v mís-
tě stávající vyšlapané pěšiny. A ul. Jiří-
ho z Poděbrad bude nově nasvětlen 
přechod v hodní části ulice. Na rekon-
strukci ul. Jiřího z Poděbrad naváže 
rekonstrukce stávající zastávky MHD 
„Jiřího z Poděbrad“, k níž bud doplně-
na nová protisměrná zastávka ve smě-
ru k hl. nádraží. Mezi stávající a nově 
zřízenou zastávkou bude zřízen pře-
chod pro chodce, který bude taktéž 
nasvětlen.

Další stavební akce jiných investo-
rů:

Kraj Vysočina:
Zastávky ul. Hradební 
v blízkosti křižovatka Žižkova –Hra-

dební směrem k CityParku by měl Kraj 
Vysočina začít stavět na obou stranách 
zastávkové zálivy pro nové zastávky 
hromadné dopravy.

Brněnská – most
Dlouho trvající rekonstrukce mostu 

znemožnila dopravu mezi křižovatka-
mi Znojemská – Hradební a Kosovská 
– Hradební.

Rekonstrukce ulic Wolkerova a 
Telečská

Od dubna do října probíhá rekon-
strukce ulic spočívající ve výměně 
dlažebních kostek za asfalt.

Ředitelství silnic a dálnic:
Mosty na I/38 přes ulici Romana 

Havelky a řeku Jihlava 
Výstavba nových mostů omezu-

je především pěší dopravu podél uli-
ce Romana Havelky a v části Českého 
mlýna na obou březích řeky Jihlavy.

 -tz-

Koncem června provedl autorizovaný statik prohlídku 
ocelové konstrukce střechy Horáckého zimního stadionu 
v Jihlavě. Na několika místech zjistil narušené svary. Statik 
doporučil provést opravy v co nejkratším možném obdo-
bí, před zahájením standartního provozu ledové plochy. 
Prohlídka konstrukce je jednou z položek vznikajícího 
posudku, který bude předán městu koncem srpna.

„Byly provedeny revize všech svarů, u některých byly nale-
zeny mikrotrhliny. Svary budou muset být převařeny tak, 
aby byl provoz pod střechou bezpečný. Oprava musí být pro-
vedena ještě letos, dá se udělat v rámci běžné údržby,“ sdě-
lil náměstek primátora pro oblast správy realit Radek 
Popelka.

Celková výměna střechy Horáckého zimního stadi-
onu by měla začít na jaře příštího roku. Oprava může 

zasáhnout konec sezony 2018/2019, nebo naopak začá-
tek sezóny následující. V takovém případě se klub musí 
postarat o náhradní ledovou plochu. Řešením je také 
změna organizace pořádaných zápasů tak, aby se hráči v 
době rekonstrukce účastnili pouze venkovních zápasů.

Náklady na dočasný přesun z Jihlavy odhaduje hokejo-
vý klub na desítky až stovky tisíc korun. „Všechny trénin-
ky mládeže, áčka nebo třeba krasobruslení, budou muset být 
v určité fázi stavebních prací zrušeny nebo přesunuty jinam, 
do jiného města. Dukla ve svém odhadu počítá i s náklady 
na dopravu, pronájem ledu nebo pronájem šaten, náklady 
na A tým, který musí v té době také trénovat, je zde zapo-
čítán i odliv veřejnosti, která chodí na utkání nebo ztráty z 
pronájmu haly a reklamních ploch,“ doplnil Radek Popel-
ka. -tz- 

Praskliny na střeše HZS město 
opraví při běžné údržbě
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HB, TR, 

ZN, LESKOVICE

H&M spol. s r.o.  |  Tř. Legionářů 1471/15, 586 06 Jihlava
tel.: 567 313 615/6  |  jihlava@ham.cz  |  www.ham.cz

Česká okna, dveře a zimní zahrady
s dlouholetou tradicí vlastní výroby

montáž zdarma

+ 2 doplňky za 1 Kč!
PVC okna

a dveře:

H&M spol. s r. o.    |  www.ham.cz
JIHLAVA   |   Tř. Legionářů 1471/15   |   tel.: 567 313 615/6  |   jihlava@ham.cz  

TŘEBÍČ   |    Soukopova 42/3   |   tel.: 568 848 757   |   trebic@ham.cz
t07-hamD

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. O kov se takřka nemusíme starat. 
U levnějších houpaček si ale dáváme 
pozor na stabilitu a celkové zatížení. 
Opravdu kvalitní kovové houpačky 
jsou dostupné za cenu od 6 000 Kč.

Dřevěné zahradní houpačky ladí s 
okolním prostředím a působí luxus-
něji. Nejlevnější z nich vyjdou na 
3000 Kč. Je-li konstrukce např. z 
teakového dřeva, stačí ji jednou roč-
ně ošetřit výrobcem doporučeným 
postupem.

Plastové houpačky jsou určeny 
spíše pro děti kvůli malé nosnos-
ti. Zahradní houpačku koupíme v 
každém hobbymarketu, obvykle s 
dvouletou zárukou. Ta se ale nevzta-
huje na mechanické poškození, pro-
tože některé levnější houpačky slibu-
jí větší maximální zatížení, než kolik 
skutečně unesou.

Většinou pro jednu osobu jsou 
určena závěsná křesla. Hodí se pro 
relaxaci jak v zahradě, tak i v bytě. 
Zaberou méně místa než houpač-
ky nebo houpací sítě. Nabízejí při 
sezení větší oporu, takže je mohou 
bez obav využít i osoby s omeze-
nou pohyblivostí. Nosnost křesel se 
pohybuje mezi 120 až 160 kg. Nej-
levnější se dají pořídit za 1000 Kč.

Mohou mít pevnější výplet (ratan 
přírodní i umělý) a pro větší pohodlí 
jsou opatřeny polštáři. Vypadají jako 
kukaně.

U jednodušších křesel je výplet 
nahrazen látkou z 100% bavlny nebo 
speciálními vlákny imitujícími bavl-
nu.

Houpeme se v zahradních houpačkách
Tvar křesla určuje horní rozpěrná 

tyč, a látka se tak přizpůsobí propor-
cím i poloze sedícího. Závěsná křesla 
se dají doplnit podnožkou.

Nejluxusnější křesla mají pro vět-
ší stabilitu několik rozpěrných tyčí, 
podhlavník i podnožku.

Výběr houpacích sítí je velmi pest-
rý, jsou určeny jedné i více osobám. 
V módě jsou tzv. rodinné sítě i závěs-
né sítě pro děti.

Základním rysem klasických hou-
pacích sítí je využití bočních dřevě-
ných zakladačů tyčí, které udržují síť 
otevřenou. Houpací síť slouží spíše k 
ležení, proto bývá široká a pohodlná.

Odborníci doporučují tzv. brazil-
skou techniku ležení. Závěsná oka 
sítě upevníme ve výšce hlavy ve 
vzdálenosti 3 až 4 m od sebe, záleží 
na typu sítě. -lm-
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Hrad Polná
Původně středověký hrad dnes obklopují dvě 

barokní nádvoří. Navštívit můžete jak hradní 
expozice, tak i muzeum či starou polenskou školu. 
Letní nabídka je plná zážitků – vyberte si:

� 6. července Benefi ční rodinné odpoledne 
a koncert Jindřicha Černohorského. Dobrovol-
né vstupné ve prospěch Tyfl ocentra Jihlava.

� 13. července a 17. srpna Příběhy polenské-
ho hradu. Hrad v noci ožívá polenskými pověstmi 
a ohňovou show.

� 28. července a 1. září Noc na hradě. Ochut-
návka středověké atmosféry hradu s možností 
přespání v hradních interiérech.

� 25. srpna Hradní slavnosti. Zažijte atmo-
sféru rytířských soubojů a dobových řemesel na 
hradním nádvoří.

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

Další informace:
Městské muzeum Polná, p. o.
Zámek 486, 58813 Polná
Tel. 567 212 336, 777 229 073
www.muzeum-polna.cz
https://www.facebook.com/hradpolna
https://cs-cz.facebook.com/muzeumpolna

J0
7-
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Chystáte se v létě s dětmi na dovole-
nou? Základem je plánovat a dodržo-
vat jednoduchá pravidla, zvláště pokud 
vyrážíte na cesty s kojenci a batolaty.

1. Příprava
Zaměřte se na výběr destinace, je-

jí vzdálenost, a  čím budete cestovat. 
Jako první byste měli mít na pamě-
ti pohodlí dítěte – nikoli vaše. Proto 
dobře zvažte, kam vycestovat, zda dáte 
přednost exotice, nebo raději zůstane-
te u nás, v České republice. Informuj-
te se předem, jak to v konkrétní zemi 
vypadá se stravováním, pitnou vodou 
a ubytováním, aby vás nic nezaskočilo.

2. Co zabalit
Předem si připravte seznam věcí, kte-

ré budete potřebovat (určitě nemusí-
te vozit vše, co jinak využíváte každý 
den). Určitě nezapomeňte na lékár-
ničku! Podívejte se, jestli jste si zabalili 
skutečně vše.

3. Očkování
Zkontrolujte, zda má dítě všechna 

povinná očkování za sebou. A pou-
važujte o očkování nepovinném, 
například proti klíšťové encefalitidě 
apod. Cestujete-li do exotických zemí, 
poraďte se i o dalších očkováních.

4. Pozor na nevolnost
Cestovní nevolnost, tzv. kinetóza, se 

u kojenců projevuje neklidem a plá-
čem, u větších batolat pocity na zvrace-
ní či zvracením, bolestmi bříška. Trpí-

Pravidla dovolené s dětmi
li dítě cestovní nevolností, před jízdou 
mu dejte sníst něco lehčího (nejsou 
vhodná tučná jídla, čokoláda a podob-
ně). Většímu dítěti už můžete nabíd-
nout lék proti nevolnosti, o vhodnosti 
použití se poraďte s lékařem.

Pokud přece jen dojde k nevolnosti, 
zastavte a použijte navlhčený ručník či 

plenu na osvěžení. Pro jistotu mějte po 
ruce i mikrotenové sáčky na zvracení.

 
6. Jídelníček o dovolené

Zdravá a vyvážená strava má být 
samozřejmostí také o dovolené. Správ-
ný jídelníček má obsahovat dostatek 
obilovin (zejména v podobě kaší), 

masa, ovoce, zeleniny a také mléka. 
Speciální batolecí mléka obohacené 
o LCP mastné kyseliny a prebiotika 
GOS a FOS nejen dodají vašemu dít-
ku všechny potřebné živiny, ale také 
podporují zdravou střevní mikroflóru, 
která je základem pro silnou imunitu. 
 -lm-
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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...

Pořízení slovenského dálničního 
poplatku za české koruny se prodraží. 
Letos už na Slovensku neexistuje dálnič-
ní známka. Dálnice se platí stejně, jako 
třeba v Maďarsku, pomocí elektronické 
registrace. Platbu přes internet zvládnete 
za pár minut z domova, a levněji.

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

Zjistíte, že jste mohli ušetřit čas i pení-
ze, a na internetové stránce www.eznam-
ka.sk zaplatit známku během pár minut 
platební kartou. Na mail přijde potvrze-
ní, které nemusíte mít u sebe, ale pro klid 
duše to i odborníci z autoklubů doporu-

čují.
Pokud slovenskou dálnici nezaplatíte, 

téměř jistě vás zjistí stacionární kame-
rový systém a vyměří vám automaticky 
pokutu. Ta je v současné době od cizin-
ců, včetně Čechů, prakticky nevymaha-
telná, ale pokud vás chytí auto s mobil-
ním kamerovým systémem, může vás to 
stát až pět set eur.

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

Ceny paliv na Slovensku jsou mírně 
vyšší, než u nás.   U našich východních 
sousedů sice zrušili bodový systém, ale 
výrazně zvýšili pokuty - zejména za těžší 
přestupky. Tankovat se vyplatí v Česku. 
Ceny benzinu i nafty jsou na Slovensku 
mírně vyšší.  -lm-

Slovenské dálnice plaťte přes net



STRANA 18 Aktuality NJR – ČERVENEC 2018

Od 1. července se mění tarif 
Dopravního podniku města Jih-
lavy (DPMJ). Dochází ke snížení 
věkové hranice pro uplatnění náro-
ku na seniorské jízdné ze 70 na 65 
let. Občané, kteří již dovršili věk 65 
let, mohou v MHD nově cestovat za 
zvýhodněných podmínek:

a) s papírovou jízdenkou za polo-
viční jízdné (na jízdence je mimo 
jiné zobrazen piktogram se sym-
bolem „D“),

b) s jízdenkou na jednotlivou 
jízdu zakoupenou z elektronické 
peněženky na Jihlavské kartě za 
poloviční jízdné,

c) s kupónem na 365 dnů na Jih-
lavské kartě za 120 Kč.

Pokud cestující bude používat 

papírové jízdenky, pořídí si v distri-
buční síti jejich zlevněnou verzi a 
na doložení svého věku při revizní 
kontrole předloží na požádání vedle 
označené jízdenky i občanský průkaz 
či jiný doklad vydaný státní správou.

V ostatních případech je třeba pro 
uplatnění nároku na slevu navštívit 
Předprodej jízdenek a předložit Jih-
lavskou kartu. 

Na této kartě bude změněn profil 
držitele karty, který umožní nakupo-
vat zlevněné jízdenky z elektronické 
peněženky (pokud občan používá 
MHD jen velmi málo) nebo poříze-
ní mimořádně výhodného ročního 
kupónu v rámci předplaceného jízd-
ného.  Kupón platí od dne vydání 
365 dnů, tedy např. od 2. 7. 2018 do 
1. 7. 2019.  

Pokud cestující nemá platnou 
Jihlavskou kartu, může požádat v 
Předprodeji jízdenek o její vydá-

Pro levnější jízdné si mohou 
senioři přijít v červenci

Město Jihlava pokračuje v přípra-
vě prodloužení trolejbusové trati do 
průmyslové zóny, kam denně cestu-
jí tisíce pracujících. Trolejová vedení 
by měla vést přes Sokolovskou ulici, 
Královský vršek až do Bedřichova a 
dál po Pávovské ulici.

„Výběrové řízení na vytvoření potřeb-
né dokumentace už bylo jednou vypsá-
no, nikdo se však nepřihlásil. Vypsali 
jsme nové výběrové řízení formou oslo-
vení konkrétních firem. Jsou to celkem 
čtyři společnosti, které potvrdily, že se 
chtějí výběrového řízení účastnit, mají 
na to kapacitu a hlavně odbornost tuto 

práci připravit, včetně propočtu nákla-
dů na provoz a zřízení zakázky,“ uve-
dl náměstek primátora města Radek 
Popelka k zakázce o odhadovaném 
objemu pěti milionů korun.

Město chce pro vybudování pěti a 
půl kilometrové trolejbusové trati, 
včetně veřejného osvětlení, využít 
až 100 milionovou dotaci. „Do zóny 
by měly jezdit takzvané parciální tro-
lejbusy, které dokáží nějaký čas jet i 
bez připojení k napájení. Mohou tedy 
obsloužit i místa, kde nebude trolejové 
vedení vybudováno,“ doplnil primátor 
města Rudolf Chloupek. -tz-

Jihlava chce trolejbusy 
až do průmyslové zóny

Současně s probíhající rekon-
strukcí Brněnského mostu v Jih-
lavě vznikne nový BUS pruh. Pro-
stor vyhrazený pouze pro vozy 
hromadné dopravy osob povede 
ve směru od křižovatky Kosovská - 
Hradební ke křižovatce Hradební – 
Znojemská. Bude se jednat o zatím 
nejdelší souvislý úsek vyhrazených 
jízdních pruhů o délce asi 600 m.

Projekt vychází ze strategie města 
preferovat hromadnou dopravu osob. 
„Už z mostu bude vycházet vyhrazený 
BUS pruh, který povede průběžně přes 
zastávku Na Brněnském mostě a dále 
až na křižovatku Hradební a Znojem-
ské ulice. Pruh povede k odbočení vpra-
vo. Řidiči, kteří budou chtít jet vpravo 
na náměstí, odbočí do prodlouženého 
odbočovacího pruhu v místě ukončení 
BUS pruh před křižovatkou. Podob-
né řešení je například v Havlíčkově uli-
ci před kruhovým objezdem,“ přiblížil 

náměstek primátora pro oblast dopra-
vy Vratislav Výborný.

Pro prodloužení odbočovacího 
pruhu se u nově vybudované části 
chodníku směrem k náměstí budou 
budovat opěrné zídky, vykácí se 
několik stromů a přemístí se řada 
trakčních sloupů trolejbusového 
vedení. Upravit se bude muset také 
semafor, který umožňuje výjezd ze 
City parku na Hradební ulici.

Radnice chce nový pruh vybudo-
vat v době rekonstrukce Brněnské-
ho mostu, dokud je v ulici slabší pro-
voz, tedy do konce října. „Potýkáme 
se ovšem s nedostatečnými kapacita-
mi stavebních firem. Je převis poptáv-
ky, firmy těžko stíhají zakázky, o další 
nemají zájem,“ neskrývá obavy Vrati-
slav Výborný.

Celkové náklady na úpravu komu-
nikace budou asi 11 milionů korun. 

 -tz-

Nový BUS pruh povede od 
Brněnského mostu k náměstí

Jihlava vyhlašuje otevřenou soutěž 
o návrh na řešení prostoru Masary-
kova náměstí. Předmětem soutěže 
je revitalizace a zlepšení parametrů 
užitnosti a obyvatelnosti Masaryko-
va náměstí v Jihlavě.

„Cílem je zatraktivnit hlavní jihlav-
ské náměstí pro delší a častější pobyt 
obyvatel i návštěvníků a to změnou 
organizace dopravy, novou koncep-
cí městské zeleně a mobiliáře, to vše s 
respektem k historickému vývoji centra 
města a jeho pamětihodnostem,“ sdě-
lila Tereza Kafková, koordinátorka 
projektu Revitalizace Masarykova 
náměstí v Jihlavě.

Soutěž je otevřená všem autorizo-
vaným architektům, účastníci sou-
těže mohou své návrhy odevzdávat 
do 10. srpna, poté budou soutěžní 
návrhy hodnoceny porotou soutěže. 

Předsedou poroty je prof. Petr 
Pelčák, mimo jiné autor návrhu revi-
talizace Denisových sadů v Brně, 
místopředsedou poroty je náměs-
tek primátora Radek Popelka, v 
porotě dále zasednou architekti a 
jihlavští politici, kteří spolupraco-
vali na soutěžních podmínkách a 

zadání soutěže. 
Zároveň s porotci budou soutěž-

ní návrhy hodnotit odborní znalci z 
hlediska dopravy, památkové péče, 
participace veřejnosti atd.

Celková částka určená na odmě-
ny oceněným účastníkům je 1,5 mil 
Kč, odměna pro vítěze je 700 tisíc 
korun, za druhé 400 tisíc a za tře-
tí místo 200 tisíc korun, 200 tisíc je 
určeno pro návrhy neoceněné, kte-
ré však přinesly pozoruhodné dílčí 
podněty a řešení.

Vyhlášení soutěže předcházel prů-
zkum uživatelských praktik a potřeb 
a také veřejná plánovací setkání, 
jejichž výstup je součástí soutěžního 
zadání. V únoru 2018 se rovněž na 
jihlavské radnici uskutečnil odborný 
workshop k zadání soutěže.

Výsledky soutěže budou zveřejně-
ny na podzim 2018 a následně bude 
město jednat s vítězem soutěže, pří-
padně dalšími oceněnými, o zadání 
zpracování dalších stupňů projekto-
vé dokumentace.

Soutěžní podmínky, zadání soutěže 
a další podklady jsou zveřejněny na 
webu města. -tz-

Architektonická soutěž na 
revitalizaci náměstí začíná

Město Jihlava vypsalo výběrové 
řízení na opravu mostu přes dál-
niční přivaděč u Pávova. Zakázka, 
jejíž odhadovaná hodnota přesa-
huje devět milionů korun, by měla 
být zahájena v srpnu.

„Je to frekventovaný most, který se 
nachází blízko průmyslové zóny. Už 
dosluhuje a ukázalo se, že na tak vel-
ký provoz nestačí. Práce proběhnou v 
několika etapách,“ přiblížil primá-
tor Jihlavy Rudolf Chloupek.

Na Pávovském mostě se budou 
měnit mostní závěry, provede se 

sanace nosné konstrukce, předpí-
nacích kotev, spodní stavby a loži-
sek, včetně odhalení čel nosníků, 
obetonování, vybudování nové 
závěrné zídky a nové přechodové 
oblasti.

„Most nebude zcela uzavřený, bude 
vždy průjezdný po jedné polovině, 
doprava zde bude řízena semafory. 
Dá se očekávat zdržení, ale rekon-
strukce by dopravu neměla drama-
ticky komplikovat. Nicméně žádáme 
cestující o shovívavost,“ doplnil pri-
mátor města Rudolf Chloupek. -tz-

Oprava Pávovského mostu 
by měla začít v srpnu

ní. K tomu bude potřebovat vypl-
nit žádost o vydání Jihlavské karty a 
předložit k ověření osobních údajů 
doklad totožnosti. 

Formulář si může vyplnit předem 
doma, tiskopis je k dispozici na 
stránkách www.dpmj.cz. Nezbytná 
je osobní přítomnost žadatele. Foto-
grafii si cestující pořizovat nemusí, 
pracovnice Předprodeje jej vyfoto-
grafují samy. Jihlavská karta se vydá-
vá na počkání, není třeba další náv-
štěvy. Za vystavení Jihlavské karty 
se účtuje 100 Kč, platnost karty je 4 
roky s možností prodloužení.

Z technických důvodů není mož-
no o změnu profilu na kartě požádat 
přede dnem platnosti nového tari-

fu a zakoupit si tak např. zvýhod-
něný roční kupón již v červnu. 
Nicméně pracovnice Předprodeje 
jízdenek budou k dispozici minimál-
ně v prvních dvou týdnech platnosti 
této změny po celou provozní dobu 
v maximálním obsazení, aby před-
pokládaný zájem cestujících zvládly 
bez větších čekacích lhůt. 

Provozní doba Předprodeje jízde-
nek je v pracovních dnech pondělí – 
pátek 7.15 – 17.00 hodin.

Návrh nového tarifu včetně smluv-
ních přepravních podmínek je k dis-
pozici k nahlédnutí v Předprodeji 
jízdenek, po uvedení v platnost od 
1. 7. 2018 bude zveřejněn na webo-
vých stránkách DPMJ. -tz-
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V minulých vydáních Novin jih-
lavské radnice jsme zahájili seriál 
k auditu udržitelného rozvoje, a prv-
ním tématem byla Správa věcí veřej-
ných a územní rozvoj. 

Šestá oblast auditů byla věnována 
místní ekonomice a podnikání. 

Jihlava disponuje širokým spekt-
rem standardních nástrojů podpory 
podnikání i zaměstnanosti na svém 
území. Jedná se zejména o Strate-
gický plán statutárního města Jihla-
vy do roku 2020, dále Integrovaný 
plán rozvoje města (který byl již zce-
la realizován) a Integrovaný plán roz-
voje území jihlavské sídelní aglome-
race. Zásadním dokumentem je také 
Územní plán města Jihlavy. Všech-
ny tyto strategické dokumenty jsou 
k nahlédnutí na webových stránkách 
města www.jihlava.cz. Město dále 
disponuje mnoha oborovými strate-
giemi a koncepcemi (v oblasti odpa-
dů, dopravy, sociálních služeb, ener-
getiky a zdraví).

Jihlava postupně od roku 2008 
prodávala pozemky v D1 Průmyslo-
vém parku Jihlava, který se nachází 
v severní části města, a bezprostřed-
ně navazuje na původní průmyslo-
vou zástavbu. Tento park je, až na 
výjimky, již zcela naplněn, a je určen 
pro průmyslovou výrobu – lehký 
průmysl.

V počtu aktivních podnikatelských 
subjektů má město dlouhodobě sta-
bilizovanou situaci, a to i přesto, že 
v minulých letech proběhla hospo-
dářská recese. V úrovni nezaměst-
nanosti dlouhodobě vykazuje dobré 
výsledky, srovnatelné s celorepubli-
kovým průměrem. 

Pokud jde o podporu zaměstna-
nosti, je město Jihlava spolu se svými 
organizacemi významným zaměst-
navatelem.  K 31. 12. 2016 činil cel-
kový přepočtený počet zaměstnanců 
2.118.

Za zásadní pro rozvoj podniká-
ní považuje město Jihlava zejména 
zajištění kvalitní veřejné infrastruk-
tury a služeb a atraktivního prostředí 
pro život zaměstnanců a jejich rodin. 
Město Jihlava proto realizovalo mezi 
lety 2008 a 2016 mnoho klíčových 
investic, přispívajících k růstu život-
ní úrovně. Z těch nejvýznamnějších 
lze jmenovat např. Park Gustava 
Mahlera, Mateřskou školu Demlova 
34a, Přístavbu ZŠ Speciální Březino-
va 31, Veřejné sportoviště pro led-
ní sporty v ulici Tyršova, Sportov-
ně relaxační centrum Český mlýn, 
Rekonstrukci a rozvoj ZUŠ Jihlava, 
Dům dětí a mládeže – rekonstruk-
ce, Mateřskou školu Mozaika, Bře-
zinova 30, Vybudování alternativní 
kulturní scény (DIOD), Regeneraci 
veřejných prostranství (Královský 
Vršek I. a II., Pávov, Pístov, ulice Bře-
zinova, Na Kopci, Demlova, Srázná, 
Jarní), ZOO pěti kontinentů, Cen-
trum environmentální výchovy Jih-
lava, Revitalizaci městské zeleně v 
Jihlavě či Obnovu kulturního dědic-
tví v Jihlavě (rekonstrukce kostela sv. 
Kříže). V rámci budoucího zatrak-
tivnění města jsou připravovány 

další klíčové investice, např.: Cen-
trální dopravní terminál, Chráně-
né bydlení pro osoby se zdravotním 
postižením, Mateřská škola v ul. Na 
Dolech, Vybudování parkoviště P+R 
ul. Žižkova, nebo Mimoúrovňová 
křižovatka I/38 - R. Havelky. Více o 
realizovaných a připravovaných pro-
jektech na www.jihlava.cz/projekty. 

Komunikace s podnikateli
Město Jihlava zvyšuje svou snahu 

o komunikaci s podnikateli. Jejich 
zástupci jsou ve všech komisích 
Rady města Jihlavy, spolupracují při 
vytváření strategických dokumen-
tů a plánování investic, jsou zváni 
a účastni na veřejných diskuzích a 
kulatých stolech, pořádaných měs-
tem. Město Jihlava spolupracuje 
s Okresní hospodářskou komorou.

Cestovní ruch
Další zásadní oblastí je udržitelný 

místní cestovní ruch, který je rozví-
jen v omezených možnostech města, 
které není klasickou destinací ces-
tovního ruchu. Během posledních 
let dochází k rozvoji především v 
oblasti nabídky volnočasových akti-
vit, které přispívají k zvýšení prestiže 
města, a nabídky nejen pro místní 
obyvatele, ale i pro turisty. Tyto akti-
vity přispívají i k tomu, že se zvyšu-
je nejen návštěvnost objektů cestov-
ního ruchu, ale i počet přenocování. 
Zmínit je třeba zejména rozvoj Zoo-
logické zahrady, která je největší 
atraktivitou cestovního ruchu v Jih-
lavě, a ročně jejími branami projde 
přes 310 000 návštěvníků. 

V letech 2012 – 2014 trvale ros-
tl počet hostů v ubytovacích zaříze-
ních. Tento trend se zastavil v roce 
2015, což lze přičíst ekonomické-
mu oživení po ukončení hospodář-
ské recese, a tedy zvýšenému zájmu 
turistů o zahraniční destinace. Pozi-
tivně se jeví nárůst počtu přenoco-
vání, kdy v letech 2008 – 2011 činil 
v průměru 88 000 přenocování, a v 
letech 2012 – 2015 to bylo kolem 
120 000 přenocování. Trend v pro-
dloužení pobytu považujeme jedno-
značně za podstatnější, než celkový 
počet hostů v ubytovacích zaříze-
ních, a tuto úroveň se daří udržet.

Jihlava disponuje komplexní nabíd-
kou pro všechny účastníky cestovní-
ho ruchu, tzn. pro rodiny s menšími i 
většími dětmi, pro individuální turis-
ty, milovníky hudby, filmu, historie, 
a seniory. Jihlava má trvalou snahu 
oživovat objekty cestovního ruchu, 
které má ve své správě (Brána Matky 
Boží, Dům Gustava Mahlera, podze-
mí) výstavami, nebo bohatým dopro-
vodným programem pro širokou 
skupinu návštěvníků. Zároveň exis-
tuje trvalý zájem o propojení aktivit v 
těchto subjektech s významnými kul-
turními akcemi. Město provozuje čty-
ři objekty cestovního ruchu, které má 
v majetku - Dům Gustava Mahlera, 
Bránu Matky Boží, Jihlavské podzemí 
(historický okruh a okruh Alfa – kryt 
CO) a historickou budovu radnice. 
Dále provozuje prohlídkový okruh 
jihlavskými kolektory.

Audit udržitelného rozvoje Zdravého 
města Jihlavy - 6

Jihlava, jako nejstarší královské 
horní město, se sice soustředí na 
svou bohatou historickou tradici 
jako centra dolování stříbra, řeme-
sel a obchodu, zároveň ale propagu-
je významné osobnosti, které v Jihla-
vě žily (především z doby moderny) 
a uvědomuje si současné trendy a 
moderní rozvoj. 

K tradičním slavnostem a akcím, 
které jsou na území města pořádá-
ny, patří Jihlavský havířský průvod, 
který je oslavou bohaté historie; dále 
Festival Mahler Jihlava – hudební 
festival, který si připomíná jednu z 
nejvýraznějších osobností moderny 
Gustava Mahlera, který v Jihlavě strá-
vil 15 let, a jehož dům byl velmi cit-
livě rekonstruován v rámci projektu 
k rozvoji infrastruktury cestovního 
ruchu; Mezinárodní festival, doku-
mentárních filmů – věhlasný festival 
týkající se dokumentárního filmu. 
Akce jako Festival Mahler Jihlava a 
Mezinárodní festival dokumentár-
ních filmů jsou akcemi nejen míst-
ního, ale i nadregionálního a mezi-

národního významu, které výrazně 
podporují rozvoj místní turistiky. 
Jihlavský havířský průvod přispívá k 
rozvoji občanství a sounáležitosti s 
městem.

Jihlava pořádá, případně podpo-
ruje významné tradiční akce, mezi 
které lze zařadit např.: Peklo v jih-
lavském podzemí, Jihlavské folklórní 
léto, Havíření, Svatý Martin, Jihlav-
ská pouť, Festival sborového umění, 
Den evropského dědictví či MFDF.

Jihlava je také velmi silně propago-
vána v rámci své publikační činnosti.

Pokud celé téma shrneme, a 
dotkneme se doporučení expertního 
posudku, čeká nás v nadcházejících 
letech práce na dalším zlepšování 
zejména v oblasti vztahů s malými a 
středními podniky, podpory začína-
jících podnikatelů, a dále v oblasti 
cestovního ruchu, zejména zvyšová-
ní atraktivity města, jeho nabídky, a 
to nejen v sezóně, ale i mimo hlavní 
turistickou sezónu.

Gabriela Součková, 
vedoucí Kanceláře primátora

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

výběrovým řízením formou dražby dne 29. 8. 2018 
s uzávěrkou žádostí dne 27. 8. 2018 do 17.00 hod.

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 
potravin 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

Bližší informace jsou k dispozici na www.jihlava.cz, 
na tel. 565 592 632 (pronájem nebytových prostorů), 

565 592 630 (prodej bytů), příp. na Majetkovém odboru 
Magistrátu města Jihlavy, Hluboká 8, Jihlava. 

Statutární město Jihlava si vyhrazuje právo změnit či doplnit tyto 
záměry, příp. od nich odstoupit nebo výběrové řízení zrušit. Účastníci 
výběrového řízení nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí 

ve výběrovém řízení ani na úroky ze složené jistiny.

Pronájem nebytových 
prostor a prodej bytů
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Stotříleté dámě Anděle Hosové k 
narozeninám za město Jihlavu bla-
hopřál náměstek primátora Jaromír 
Kalina. Společně s přáním dobrého 
zdraví oslavenkyně obdržela dárkový 
koš, květiny a pamětní list. Na rozdíl 
od minulých let návštěvu z radnice 
nepřivítala osobně hned u vchodo-
vých dveří, gratulaci přijala s úsmě-
vem z křesla v obývacím pokoji. Nej-
větší radost jí udělaly květiny. „Krásně 
voní,“ radovala se oslavenkyně.

Návod na dlouhověkost jubilantka 
prozradila při oslavě rovné stovky: 
„To se snad ani nemůže říkat. Každé 
ráno jsem si dala slzu, jen tak po dně 
skleničky, však víte čeho,“ vyprávěla 

tehdy s nesmělým úsměvem gratu-
lantům. Stotříleté narozeniny osla-
venkyně tentokrát zapila sklenič-
kou šampaňského, pro které se sama 
zvládla čiperně natáhnout.

Paní Anděla Hosová žije od deva-
desáti let v péči syna a jeho rodiny. V 
minulých letech si stěžovala na sláb-
noucí paměť a špatný sluch, poslední 
rok má problémy také s chůzí. Den 
narození v roce 1915 si však pamatu-
je stále dobře.

Rodačka z Pavlova celý život manu-
álně pracovala v zaměstnání i doma, 
kde se starala o hospodářství. Praco-
vala také jako dobrovolnice Červe-
ného kříže a ráda cestovala.  -tz-

Ve velké obřadní síni jihlavské 
radnice se v sobotu konala diaman-
tová svatba Josefa a Marty Bendo-
vých. Oddávajícím symbolického 
sňatku po šedesáti letech společ-
ného života byl náměstek primá-
tora Jaromír Kalina. Pan Josef letos 
oslavil 85. narozeniny a paní Martě 
bude v červnu 90 let.

„Děda je velmi paličatý člověk, 
babička by měla dostat zlatou 
medaili za šedesát let s ním, ale i 
když si tvrdohlavě stojí na svém, má 
srdce na pravém místě. Babička je 
anděl, a kdyby mohla, rozdá se pro 
všechny,“ zaznělo v projevu oddá-
vajícího.

Josef s Martou se brali 14. června 
roku 1958. Seznámili se v někdej-
ším Domě oděvů na jihlavském 
náměstí, kde si chtěl Josef koupit 
po vojně nový kabát. Chodil tam 
tak dlouho, až si kabát konečně 
vybral, a odhodlal se pozvat proda-
vačku Martu na schůzku.

Manželé Bendovi žijí celý život 
v Jihlavě, Marta pochází z Třebíče, 
do krajského města se ale přestě-
hovala ihned po studiu. Mají dvě 
děti, pět vnoučat a tři pravnouča-
ta. Josef je vášnivý zahrádkář, je 
dokonce předsedou zahrádkářské-
ho svazu Jihlavy. Spojuje je láska 
ke čtyřnohým mazlíčkům. -tz-

Druhá nejstarší obyvatelka 
Jihlavy slaví 103 let

PANÍ Anděla Hosová oslavila narozeniny v rodinném kruhu. Foto: archiv MMJ

Koupil si od ní kabát, a nyní 
slaví diamantovou svatbu

MANŽELÉ Bendovi oslavili na jihlavské radnici diamantovou svatbu.
 Foto: archiv MMJ

Claviorganum, hudební nástroj, 
který nemá v uměleckých školách 
v České republice obdobu. Unikát-
ní nástroj škola oficiálně představi-
la veřejnosti, za přítomnosti vedení 
školy a zástupců města byl nástroj 
požehnán kaplanem od kostela sv. 
Jakuba Většího.

„Neřekl bych, že je to ojedinělý 
nástroj. Je jediný,“ vtipně uvedl svo-
je dílo varhanář Martin Bednařík z 
Tišnova, který na postavení nástroje 
pracoval tři roky.

Nejprve vzniklo dvourejstříkové 
cembalo, podle barokní předlohy 
historického nástroje z roku 1637, z 
dílny holandského stavitele Andrea-
se Ruckerse. Cembalo vyniká kvali-
tou provedení, ušlechtilým tónem a 
barvou zvuku.

V druhé fázi se stavěly malé var-
hany. Prioritou nástroje je ušlech-
tilý zvuk a precizní ovládání. 
Technickou zvláštností je mož-
nost snadného vyjmutí spodního 
manuálu (klaviatury i s píšťalami), 
a jeho následné použití jako pře-

nosného samostatného nástroje k 
doprovodu i sólové hře (varhanní 
pozitiv).

„Při návrhu cembala a varhan se na-
skytla příležitost technicky upravit oba 
nástroje tak, aby byla možnost je spojit 
v tzv. claviorganum. Jedná se o dvou-
manuálový nástroj, který má na jedné 
klaviatuře cembalové tóny (struny), a 
na druhé varhanní tóny (píšťaly). Tyto 
barevně odlišné zvuky lze potom jak-
koliv kombinovat mezi sebou,“ popsa-
la jedinečný nástroj, který nemá v 
žádné umělecké škole v ČR obdobu, 
ředitelka školy Dana Fučíková.

Pořízení výjimečného hudební-
ho vybavení v hodnotě bezmála 
1,5 milionu korun podpořila rad-
nice. „Věřím, že nástroj bude při-
nášet užitek a radost jak učitelům a 
žákům, tak posluchačům. Pomůže k 
výchově budoucích hudebníků, nebo 
dokonce virtuózů, je to smysluplná 
investice,“ řekl náměstek primátora 
Jaromír Kalina, a k pobavení pří-
tomných vysvětlil svoji přítomnost 
jako zástupce radnice: „Jsem jediný 

Základní umělecká škola pořídila 
unikátní hudební nástroj claviorganum

CLAVIORGANUM – unikátní nástroj jihlavské ZUŠ veřejnosti představil var-
haník Petr Sobotka. Za přítomnosti vedení školy a města nástroj požehnal kaplan 
od kostela sv. Jakuba Většího. Foto: archiv MMJ

náměstek, který umí na něco hrát.“
Kaplan od kostela sv. Jakuba Vět-

šího P. Hyacint OPraem. při žeh-
nání připomněl, že varhany mají 
sloužit lidem. „A když na ně někdo 

hraje, a někdo poslouchá, pak se 
jejich smysl naplní.“ Zvukové i tech-
nické možnosti nástroje následně 
přítomným představil a komento-
val varhaník Petr Sobotka. -tz- 
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První tah štětcem na zdi parkoviště 
v Bezručově ulici udělal umělec Ja-
kub Menšík před více než měsícem. 
Od té doby bílou podkladovou bar-
vu ozdobilo barevné graffiti. Spreje 
a barvy, potřebné k namalování díla, 
které má Jihlavu zobrazovat jako 
město, které spojuje, stály 25 tisíc.

„Spotřebovali jsme dohromady 220 
sprejů a 15 kilogramů barvy,“ při-
blížil autor návrhu Jakub Menšík, 
jehož uměleckou stopu lze sledo-
vat na více jihlavských domech. 
„Na zdi můžete vidět více rukopisů, 
s nápisy mi pomáhalo několik zná-

mých umělců. Já jsem dělal například 
„highlands“ a „home“, moje práce je 
také vlak, viadukt i erb spojující ježka 
se lvem a orlicí,“ doplnil Menšík.

Jihlavská radnice vypsala soutěž 
na umělecké zpracování 130 m2 
velké zdi v loňském roce. Přišly čty-
ři návrhy, ze kterých vybrala komise 
právě ten, který Jihlavu zobrazuje 
jako spojnici mezi západem a vý-
chodem, Čechy a Moravou, či Pra-
hou a Brnem.

Při tvorbě jihlavského graffiti se 
na sociálních sítích ozvalo něko-
lik kritických hlasů. „Překvapilo mě, 

jaký mají lidé zájem o veřejný prostor. 
Žádné z mých děl takovou reakci ni-
kdy nevyvolalo, je otázka, zdali není 
kritika vidět víc než pochvala. Pod 
příspěvky se objevilo také spousta 
kladných vyjádření, ale pouze v podo-
bě kliknutí na tlačítko „To se mi líbí“, 
což nemá takovou sílu, jako naštvaný 
komentář,“ dodal ke kritice svého 
díla Menšík.

Obecně je ale nové velkoformá-
tové dílo přijato kladně, radnice za-
znamenala řadu pozitivních reakcí. 
„Je to další díl do mozaiky, která činí 
město zajímavější. I to, že dílo není 

viditelné z frekventovaného místa, ale 
divák ho musí vyhledat, považuji spí-
še za pozitivum celého nápadu,“ od-
větil na ohlasy, že dílo je skryto ve 
vnitrobloku, primátor města Rudolf 
Chloupek.

S nápadem využít nově opravenou 
plochu pro velké grafické dílo při-
šli zástupci firmy Stavotop Jihlava, 
která vlastní nemovitosti v přímém 
sousedství s parkovištěm. „Město 
uhradí náklady spojené s pořízením 
zejména podkladových vrstev, barev a 
materiálu do výše třiceti tisíc korun,“ 
uvedl již dříve primátor. -tz- 

Graffiti v Bezručově ulici je hotové

UMĚLEC Jakub Menšík na své graffiti na 130 m2 velké ploše spotřeboval celkem 220 sprejů. Foto: archiv MMJ

Cesta sbírky Kola pro Afriku za-
čala při oslavách Dne země na jih-
lavském Masarykově náměstí, kde 
se shromáždilo prvních 80 nepo-
třebných pojízdných i nepojízd-
ných kol. 

Organizátoři akce, pracovníci 
Zdravého města Jihlava, se zde se-
tkali s velikým zájmem veřejnosti, 
a tak se rozhodli uspořádat doplň-
kovou sbírku. Lidé mohli nepo-
třebná kola dovézt na konci května 
také do městského útulku v Písto-
vě. Jenže ani další sbírka zájem ne-
uspokojila.

„Zájem pokračoval i po ukončení 
doplňkové sbírky. Domluvili jsme se 
proto s vedením útulku, že kola bu-

deme odebírat, dokud je neodvezeme 
pryč z Jihlavy. Při konečném sčítání 
jsme nakonec napočítali neuvěřitel-
ných 250 kol,“ uvedla Soňa Krátká 
ze Zdravého města Jihlava. Jihlava 
se k pořádání sbírky připojila před 
dvěma lety, za tuto dobu se podaři-
lo shromáždit celkem asi 850 kol.

Náklad kol, které ulehčí dětem 
v Africe cestu za vzděláním, si od 
jihlavských dobrovolných hasičů 
převzali dobrovolní hasiči z Ostra-
vy, kteří jej dovezou do ostravské-
ho centrálního skladu. Odtud se 
kola převezou do afrického Gun-
juru, kde se naloží na loď, a ta se s 
nimi poplaví do konečně stanice, 
do Gambie. -tz-

Sečteno, podtrženo: Jihlava 
daruje Africe celkem 250 kol

NEPOTŘEBNÁ kola z Jihlavy nyní putují do africké Gambie, kde je děti využijí 
k cestě za vzděláním. Foto: archiv MMJ

Městské příspěvkové organizace 
jsou každý rok magistrátem města 
vyzvány, aby určily, jakou výpočetní 
techniku potřebují. Letos se do jih-
lavských škol a Městské knihovny 
nakoupilo dohromady celkem 26 
počítačů a další výpočetní technolo-
gie za více než 570 tisíc korun, a to 
pod dohledem odborníků z měst-
ského odboru informatiky.

„Je to jednodušší způsob, než kdyby 
si nákup školy řešily samy. Nákup no-
vých výpočetních technologií má od-
borný dohled a jednotnou správu. Dů-
vodem je také ekonomická výhodnost 
hromadného nákupu,“ sdělil primátor 
města Rudolf Chloupek.

Veřejná zakázka byla vypsána na 
dodávku konkrétních kusů výpočet-
ní techniky. Město poté prostřed-

nictvím odboru školství, kultury a 
tělovýchovy předalo majetek pří-
spěvkovým organizacím k hospoda-
ření.

Nákupem a předáním výpočetní 
techniky ale pomoc pracovníků od-
boru informatiky nekončí. Poskytu-
jí také poradenství, a to hlavně těm 
institucím, které nemají správce sys-
tému. V loňském roce se nakoupila 
technologie za necelých 500 tisíc, 
podobná částka by se měla vyčlenit i 
v příštím roce.

„Většina organizací je s tímto systé-
mem spokojená, jelikož se jim o ma-
jetek stará někdo zkušený. Město má 
navíc přehled o svém majetku, i jeho 
technickém stavu,“ doplnil primátor 
Chloupek. -tz-

Jihlava nakoupila školám 
výpočetní techniku za více 

než 570 tisíc korun

Jihlava jako nositel integrované strategie Integrovaný plán rozvoje úze-
mí Jihlavské sídelní aglomerace (IPRÚ JSA) vyhlásilo dvě výzvy zaměřené 
na oblast zaměstnávání a sociálního začleňování. Financování schválených 
projektových záměrů bude zajištěno z evropských strukturálních fondů pro-
střednictvím Operačního programu Zaměstnanost. 

Kompletní znění těchto výzev včetně jejich příloh je k nalezení na we-
bových stránkách města (https://www.jihlava.cz/vyzvy/ds-56207/
p1=106499) nebo na úřední desce. -tz- 

Město vyhlásilo další dvě výzvy 
zaměřené na oblast zaměstnávání 

a sociálního začleňování 
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 Promenádní 
 koncerty 

 Masarykovo náměstí Jihlava 
 od 16–18 hodin 

 5. 7.  Pardubická 6  

 12. 7.  Vysočinka 

 19. 7.  Sklenařinka 

 26. 7.  Libkovanka 

 2. 8.  Jásalka Band 

 9. 8.  Bystřická Kapela 

 16. 8.  Lučanka  
 23. 8.  Bobrůvanka  

 30. 8. areál parku bývalé nemocnice

   Malá muzika Nauše Pepíka 

 Den evropského dědictví 
 Den zemědělců 

 8. 9.  Masarykovo náměstí Jihlava 
 od 10–17 hodin 
 + otevřené památky 

 Ježkovy 
 pohádkové neděle 

 Parkán u Brány Matky Boží Jihlava 
 v 18 hodin 

 1. 7.  O statečném Jankovi 
  Divadlo Mrak – Havlíčkův Brod

 8. 7.   O chytré princezně   Divadlo Pohádka – Praha

 15. 7.   Vodnická pohádka   Divadélko Romaneto – Praha

 22. 7.   Maková panenka a motýl Emanuel 
   Liduščino Divadlo – Praha

 29. 7.   O princi Vendelínovi   Divadlo M – Duchcov

 5. 8.   Rákosníček a jeho rybník   Divadlo Scéna

 12. 8.   O princezně, Luciášovi  
 a makových buchtách   Czidivadlo – Praha

 19. 8.   Kouzla skřítků   Divadlo Navětvi – Písek

 26. 8.   Princ Bajaja   Divadýlko Kuba – Plzeň

 2. 9.  Pták Ohnivák a Liška Ryška   Divadlo Koráb

 9. 9.  Když herci nemůžou hrát 
  Divadelní soubor Voko Jihlava

 www.visitjihlava.eu     
 

  

 www.visitjihlava.eu 

Statutární město Jihlava zve:

Proletí
  100letí

Stoletá
republika?

Nepůjde to
bez publika!

 info www.kr-vysocina.cz 

30. 8.  | Piknik v parku
16.00–19.30  |  areál parku bývalé nemocnice v Jihlavě 

15. 9.  | Proletí 100letí
Podívaná, hudba, tanec! Cesta časem!
14.00–23.00  |  Masarykovo náměstí Jihlava 

   Oslavte s námi 
     100 let
         republiky!
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V jihlavském letním kině o ví-
kendu změřili své síly ti nejlepší 
dřevorubci z Evropy. Jihlava již po 
sedmé hostila jeden ze závodů se-
riálu Eurojack – evropského mis-
trovství dřevorubeckých sportů. 
Adrenalinovou podívanou opět 
tradičně doplnil festival malých pi-
vovarů „Jihlavské pivní pábení“ a v 
sobotu večer také hudební festival 
„Pilník“.

„V jihlavském amfiteátru se letos ro-
zezněla hned dvakrát švýcarská hym-
na. První se ve finálovém kole mezi 
muži umístil Christophe Geissler, a 
první místo mezi třemi finálovými že-
nami obhájila Yolanda Hagmann,“ 

přiblížila Katarína Ruschková, ve-
doucí odboru životního prostředí, 
které závod spolupořádá.

Celkově se zúčastnilo 48 soutěží-
cích, z toho 10 odvážných žen a 13 
domácích reprezentantů. Mezi finá-
lové závodníky z Rakouska, Němec-
ka či Švýcarska se probojovali také 
tři čeští šampioni, a nejlepší český 
dřevorubec David Síla dokázal opět 
obhájit třetí místo, stejně jako v mi-
nulém roce.

Do finále se dostal také Radek 
Šerý z Pávova, který se nakonec 
umístil na 12. místě. Dalším českým 
finalistou byl Josef Pavlíček jr., ten 
se umístil na 16. místě.  -tz-

Jihlava - Eurojack 2018: dvě švýcarské 
hymny a jeden Čech s medailí

O DRAMATICKÉ situace během závodu nebyla nouze. Foto: Jakub Koumar DO DŘEVORUBECKÝCH soutěží se zapojily také ženy. Foto: Jakub Koumar

Náměstek primátora Jaromír Kalina a vedou-
cí odboru školství, kultury a tělovýchovy Tomáš 
Koukal přivítali na radnici hned dvě sportovní na-
děje Jihlavy – extraligové volejbalistky Krajského 
centra talentované mládeže „Volejbal Vysočina“ a 
čerstvého mistra republiky, čtrnáctiletého basket-
balistu Matěje Dáňu.

Tým dvanácti juniorských volejbalistek uhrál 
svůj postup do extraligy v polovině května na 
hřišti jihlavského Teniscentra proti týmu z Frýdku 
Místku. Děvčata tím zajistila poprvé mládežnic-
kou extraligovou soutěž nejen pro město Jihlavu, 
ale pro celý Kraj Vysočina.

„Kvalifikaci do extraligy juniorek jsme již uhráli před 

minulou sezonou, bohužel to ale poté nevyšlo, jak jsme 
si představovali. Naším cílem znovu bude, abychom 
neudělali stejné chyby, jako v loňské sezoně, a nemuseli 
to znovu napravovat na poslední chvíli,“ sdělil trenér 
jihlavských volejbalistek Zdeněk Meitner.

Dalším úspěšným sportovcem je čtrnáctiletý 
basketbalista Matěj Dáňa z Jihlavy, který se v ext-
raligové kategorii s týmem BK Pelhřimov stal mi-
strem České republiky, a také nejužitečnějším hrá-
čem turnaje. Stal se také vítězem základní skupiny 
evropské mládežnické ligy a byl druhý ve finálové 
skupině Evropa – Západ.

„Od dob bratrů Bendových nemáme lepšího basket-
balistu než Matěje,“ pochválil 185 cm vysokého ro-

zehrávače Tomáš Koukal. Společně s Matějem se 
setkání zúčastnili také jeho rodiče a trenér jihlav-
ských basketbalistů Petr Pešout.

„Doufám, že to dotáhne co nejdál, ale záleží to 
všechno na něm, jak bude chtít, a co tomu obětuje. 
Doufám, že časem přijdou i zajímavé nabídky, proto-
že nejdůležitější je dostat šanci,“ řekl trenér Pešout.

„Sám jsem hrál basketbal a vím, jak je v jejich věku 
náročné věnovat se sportu, a ještě chodit do školy. 
Vzdělání je však důležité, a všichni sportovci by měli 
počítat i s tím, že sport není práce na celý život. Přeji 
jim proto hodně sil a odhodlání i do dalších let,“ po-
přál sportovcům náměstek primátora Jaromír Ka-
lina. -tz- 

Basketbalista a volejbalistky na radnici

ÚSPĚŠNÉ juniorské volejbalistky přijal náměstek Jaromír Kalina (s míčem v ruce). Foto: archiv MMJ
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MALÁ KOPANÁ. Na fotbalovém hřišti v Rantířově se v pátek 8. června odehrál 
turnaj územních samosprávných celků v malé kopané. Družstva byla složena ze 
zastupitelů, členů výborů a komisí, zaměstnanců úřadu a zřizovaných organizací, 
a vyhrál tým města Jihlava.

Mezi zúčastněnými byli také týmy z úřadů měst Brtnice, Polné, Telče, Třeště a 
z Krajského úřadu. Hrálo se na dvou hřištích, a to vždy čtyři hráči a brankář. Po-
řadí určoval celkový počet bodů, vzájemný zápas, celkový rozdíl skóre, los a počet 
vstřelených branek, vše podle pravidel pro malou kopanou. Foto: archiv MMJ

Venkovní areál se v plném provozu 
otevřel v sobotu 2. června, vzhledem 
k letnímu počasí byl však v omeze-
ném režimu otevřen již dříve.

„Letos provozovatel otevírá venkovní 
bazény poměrně brzy - počasí je skvě-
lé a veškeré přípravy stihl v termínu. 
Po zimě bylo potřeba opravit bazéno-
vé vany, u kterých došlo vlivem silných 
mrazů k poškození přelivových hran a 
vnitřních keramických obkladů. Cel-
kové náklady na tyto opravy byly ve 
výši 0,5 mil. Kč. Během jara byl také 
vybudován nový stánek občerstvení za 
2 mil. Kč, který kapacitně nahradí dva 
původní dřevěné stánky. Dále byly pro-
vedeny menší opravy technologických 
zařízení pro úpravu vody,“ řekl mluvčí 
Služeb města Jihlavy (SMJ) Martin 
Málek.

Slavnostní zahájení „plnoletosti” 
aquaparku proběhlo 9. června. Od 
14 hodin se zde konal sportovně 
společenský turnaj v plážovém volej-
balu, za účasti týmů Kraje Vysočina, 
Města Jihlavy, FC Vysočina a HC 
Dukla Jihlava. Odpolední program 
doplnila exhibiční utkání špičkových 
českých beachvolejbalistů, výuka a 
ukázky plaveckých stylů Jihlavského 
plaveckého klubu Axis a zábava pro 
děti.

Akce byla určena pro širokou veřej-
nost. „V tento den jsme nabídli našim 
zákazníkům zvýhodněné vstupné do 
venkovní části. Turnaj bylo ale mož-
né sledovat i samostatně, jako divák a 
sportovní fanda,“ doplnil Málek.

Aquapark Vodní ráj Jihlava je díky 
rozloze venkovní plochy ke koupání 
největší na Vysočině. Každý rok do 
venkovního areálu zavítá průměrně 
50 000 návštěvníků. 

Najdete zde čtyři bazény s ohří-
vanou vodou – velký rekreační ba-
zén s vodními atrakcemi ke koupá-

Vodní ráj zahájil již 18. letní sezónu

SPORTOVNĚ společenský turnaj v plážovém volejbalu za účasti týmů Kraje Vy-
sočina, Města Jihlavy, FC Vysočina a HC Dukla Jihlava otevřel venkovní sezónu 
na VR. Foto: Lubomír Maštera

Tým jihlavské radnice 
vyhrál turnaj v malé kopané

JIHLAVA (cio) – Třítýdenní vol-
no, a zpět do práce. Fotbalisté FC 
Vysočina zahájili přípravu na nový 
ročník Fortuna Národní ligy. Roze-
hrají ho 21. července v Brně. 

V prvních dvou přátelácích re-
mizovali s Trnavou a Pardubicemi 
1:1.

Kádr jihlavského A-týmu prochá-
zí po sestupu výraznou obměnou. 
Pryč jsou například brankářská 
jednička Matej Rakovan a útočníci 
Pavel Dvořák s kanonýrem Davi-
sem Ikaunieksem. 

Další pohyb na soupisce nelze 
vyloučit. Zájem je například o stře-
dopolaře Jozefa Urblíka.

„Netuším, kdo odejde, a kdo zůsta-
ne. Kádr je ve fázi stabilizace, a ta 
bude pokračovat postupnými kroky. 
Termín, dokdy chceme mít kádr uza-
vřený, jsme si nestanovili,“ řekl hlav-
ní kouč Martin Svědík.

Jeho jméno bylo skloňováno v 
souvislosti s přesunem do Zlína, 
Karviné, a nakonec do Prahy na 
Duklu, která projevila o trenéra 
velký zájem. Svědík o angažmá stál, 
ale vysočinský klub o něj nechtěl 
přijít a neuvolnil ho.

„Vidíte, že jsem tady. A pokud se 
něco rapidně nezmění, jedeme dál. 
Více to nemá smysl komentovat,“ 
konstatoval Svědík. 

Změny v kádru
Příchody – brankáři: Dominik 

SVÁČEK, Matyáš ŠAMPALÍK 
(oba Plzeň, na testech), obrán-
ci: Ivan DUJMOVIČ, Michal PE-
CHÁČEK (oba konec hostování 
Znojmo), Pavel MIKUŠKA, Mar-
tin ŘEZÁČ (oba juniorka), Filip 
VEDRAL (konec hostování Slavoj 
Polná) záložníci: Jan JAVŮREK 
(Znojmo), Filip NOVOTNÝ (ko-
nec hostování Ústí nad Labem), 
Martin SVATÍK (Nové Mesto nad 
Váhom), Roman ČÁP, Radek MA-
TULKA, Tomáš SMEJKAL (všich-
ni juniorka), útočníci: Pavel SVO-
BODA (juniorka). 

Odchody – brankáři: Matej RA-
KOVAN (Dundee United/Skot-
sko), Roman VALEŠ (konec hos-
tování Jablonec), obránci: Petr 
BUCHTA (konec hostování Bo-
hemians 1905, neuplatnění opce), 
Libor HOLÍK (konec hostování 
Zlín), Miroslav KERESTEŠ (konec 
hostování Mladá Boleslav), Martin 
NOVÝ (konec hostování Sparta 
Praha), Marek OPLUŠTIL (Vik-
toria Žižkov), Michal PECHÁČEK 
(Příbram, na testech), záložníci: 
Marin POPOVIČ (hledá si angaž-
má), Jan ZÁVIŠKA (Bohemians 
1905), útočníci: Pavel DVOŘÁK 
(Olomouc), Davis IKAUNIEKS 
( Jablonec).

Fotbalistům začala příprava

ní, 25metrový plavecký bazén s pěti 
drahami, určený pro rekreační plavá-
ní, zábavný dětský bazén s vodním 
hradem, a brouzdaliště sloužící ke 
koupání nejmenších dětí. Součás-
tí venkovního areálu aquaparku je 
9000 m² travnaté plochy ke slunění a 
odpočinku. -lm-



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.

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

Černého se zajímavými lidmi pat-
nácti zemí.

22. 6. – 2. 9. 
LUCEMBURsKÉ oPRásKI
Atraktivní formou zábavné-

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

29. 6. – 9. 9. 
aRCHEoLoGICKÉ vÝZKU-

MY na vYsočIně
Prezentace archeologického bádá-

ní v oblasti horního toku Moravské 
Dyje, se zvláštním zřetelem na cent-
rum této oblasti - město Telč.

do 8. 7. 
KoUZLo vYsočInY
Výstava fotografií Tomáše Blažka. 

Kavárna Muzeum.

10. 7. – 19. 8. 
PoRTRÉTY Z KAváRnY 

PoTŘETí
Jihlavští výtvarníci představí své 

novinky. Kavárna Muzeum.

OGV
Masarykovo nám. 24, 

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

1901)
Tvorba jednoho z nejnadanějších 

žáků krajinářské školy Julia Mařáka 
na pražské Akademii.

OGV II, Masarykovo nám. 24
od března 2016

ZE sBíREK… sTáLá ExPoZI-
CE oGv

Výstava představuje výběr toho 
nejlepšího z bohatého sbírkového 
fondu OGV. 

OGV, 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.

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

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

PoPLETEno
Výstava prací žáků Základní umě-

lecké školy Jihlava.

Dům Gustava Mahlera, Znojemská 
4, tel. 565 591 849, e-mail: mahler@

jihlava-city.cz, www.mahler.cz. 
11. 7. – 9. 9. 
ToMáŠ voMáčKA – sTRUK-

TURY
Výběr z grafické tvorby akademic-

kého malíře, představující dynamic-
ky fantazijní krajiny vytvořené digi-
tální technikou. 

Kurátor Irena Wagnerová. Vstupné 
25 Kč 

Vernisáž 10. 7. v 17 hodin.

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 vel-
ké. Originální exponáty návštěvníky 
nejen pobaví, ale také donutí trochu 
přemýšlet. Složit orloj, sestavit lome-
ný oblouk nebo vytvořit nádobu ze 
střepů, to chce určitě nejen šikovné 
ruce, ale i chytrou hlavičku. 

Otevírací doba během výstavy: po–
pá 8.30–12.00, 12.30–17.00, so–ne 
10.00–13.00, 14.00–18.00. Základní 
vstupné 50 Kč, snížené vstupné 40 
Kč (školáci, studenti, senioři, držite-
lé průkazky ZTP a ZTP/P), děti 
předškolního věku 30 Kč, rodinné 
vstupné 120 Kč. 

Podzemí pod Malou gotickou síní, 
jihlavská radnice

4. 7. – 31. 8.
PaTRIoT. jIHLava vE foTo-

GrafII  joHanna  HaUPTa. 
Výstava fotografií Johannese Haup-

ta v podzemních prostorech jih-
lavské radnice představuje více či 
méně známé pohledy na město, uli-
ce i zákoutí, které dnes mají novou 
podobu, nebo vůbec neexistují. Jsou 
to snímky pořízené jedním z největ-
ších jihlavských patriotů, zaklada-
telem nejpůsobivější městské tradi-
ce, a dost možná nejvýznamnějším 
fotografem jihlavské historie. Foto-
grafie pochází ze sbírky Muzea Vyso-
činy Jihlava. Vernisáž 3. 7. 2018 v 16 
hodin.

Galerie NONSTROP, Open air art 
gallery, Malá Lazebnická

24. 4. – 31. 7. 
LUděK KEIM - PRIoR
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Mincmistr, Ropucha, Bílá paní nebo 
Černý pes z Českého mostu. Pověsti 
z Jihlavska si lze přečíst v nové knize 
mladého studenta archivnictví Václa-
va Nečady z Dušejova. Kniha Pověsti 
a příběhy z Jihlavy a okolí je k dostání 
v Turistickém informačním centru v 
radnici za 199 korun.

„Kniha obsahuje několik líčení ze staré 
Jihlavy od Marie Lang, autorky básní a 
vyprávění týkajících se Jihlavy. Dále jsou 
zde otištěny dva úryvky z knihy Heimat 
im frühen Licht, v které vzpomíná spiso-
vatel Karl Hans Strobl na dětství v Jih-

lavě. Je v ní také převyprávěno několik 
pověstí z jihlavského jazykového ostro-
va, zachycených jihlavským historikem 
Antonem Altrichterem v jeho knize Aus 
dem Schatzberg,“ přiblížila Eva Valen-
tová, vedoucí magistrátního oddělení 
cestovního ruchu.

Autor knihy se zajímá o historii 
již od mládí, zaměřuje se na pověs-
ti z míst svého okolí, zvláště pak z 
krajiny kolem svého domovského 
Dušejova a Vyskytné nad Jihlavou. 
Knihu ilustrovala Kristýna Seidlová.

 -tz-

Vychází kniha jihlavských 
pověstí a příběhů

ZOO Jihlava, Březinovy sady 10,
 tel. 567 573 730, www.zoojihlava.cz
červenec
ZvIno va afRICa
Prodejní výstava originálních dře-

věných 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 

vodoPád svěTa?! 
Fotografická výstava Martina Šíla. 

Africká vesnice Matongo – škola.

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

22. 6. – 22. 7. 
KnIŽní vaZBa 2018
Výstava v rámci XXII. Semináře 

Společenstva českých knihařů.
Vernisáž výstavy 22. 6. v 17 

hodin.
Otevírací doba výstavy je od 9 

do 16 hodin, návštěvu výstavy je 
potřeba ohlásit na recepci hotelu.

8. 7. – 1. 9. 
jaRoMíR a ŽEnY
Výstava obrazů Zuzany Tvrdí-

kové, Pavlíny Bukáčkové a Jitky 
Lorencové.

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

Výtvarná dílna a prodejní galerie 
Denního a týdenního stacionáře Jih-
lava, příspěvková organizace.

 
1. 3. – 31. 8. 
TEčKA TEčKA čáRKA anEB 

MaLUjEME PRsTovÝMI BaR-
vaMI

Výstava prací výtvarníků ze stacio-
náře.

Kafárie, Křížová 17
23. 4. – 31. 8. 
franTIŠEK GEIsT „PRosTě 

Mě To Baví“
Výstava třebíčského malíře. 

Minigalerie Trifoil, Husova 10, 
www.trifoil.cz

2. 7. – 31. 8. 
Eva PRoKoPCová 
Výstava dětských kreseb. 

Park za odborem dopravy MMJ 
– areál VŠPJ

1. 6. – 31. 10. 
sTovKA
Přijďte navštívit venkovní vzdělá-

vací výstavu ke stému výročí repub-
liky. K vidění je až do konce října v 
areálu Vysoké školy polytechnické 
Jihlava - v parku za odborem dopra-
vy Magistrátu města Jihlavy. Čeká 
na vás 24 panelů rozestavěných do 
tvaru České republiky. Seznámí vás 
s děním v Jihlavě za posledních 100 
let, poukáže na osobnosti Jihlavy, 
které ovlivnily dění jak v regionu, 
tak i mimo něj, a připomene někte-
ré události, které změnily naše živo-
ty. Odborným garantem výstavy je 
doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.  
Uprostřed je k dispozici gril ve tva-
ru Československa v době vzniku, 
proto neváhejte a udělejte si piknik 
v parku.

Galerie Bakterie, Úvoz 34
25. 5. – 25. 7. 
MonIKA HoLíKová
Ilustrativní (dětské) kresby a akva-

rely.

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

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

24. 7. 10.00
PRáZdnInová CEsTa Za 

KnIŽní TajEnKoU 
Prázdninová knihovna
Společně se vydáme na cestu za kniž-

ní tajenkou po knihovně a jejím blíz-
kém okolí.

Vhodné pro děti od 4 let, vhodné 
pro rodiče s dětmi.

31. 7. 9.15
s doBRÝM sRdCEM Za sEnI-

oRY 
Prázdninová knihovna
Návštěva pacientů Oddělení geriat-

rické a následné péče Nemocnice Jih-
lava (OGNP).

Vhodné pro děti od 6 let, přihlášení 
nutné.

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

e-mail: jizoo@zoojihlava.cz, 
www.zoojihlava.cz

1. 5. – 30. 9. 
dravCI nad HLavaMI 
Krása dravých ptáků a sov zblízka - 

letové ukázky probíhají za příznivého 
počasí každý den kromě pondělí vždy 
v 11.00 a v 15.00 hodin.
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30. 6. – 2. 9.
KOMENTOVANÉ KRMENÍ 

ZVÍŘAT 
Při komentovaném krmení předsta-

víme některá z našich zvířat. 

27. 7. 
VEČERNÍ PUTOVÁNÍ V ZOO 

JIHLAVA
Letní večerní prohlídky s průvodcem 

nejen pro rodiny s dětmi. 
Rezervace předem v e-shopu na 

www.zoojihlava.cz

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

www.kinodukla.cz 
1., 14. a 29. 7. v 15:00
JIM KNOfLÍK, LUKÁš A 

LOKOMOTIVA EMA
Dobrodružný, rodinný / Německo 

/ 110 min / dabing / 120,- (od 14. 7. 
100,-)

Jim je malý kluk, který se jako mimin-
ko octl v Jasmánii, ostrovním králov-
stvíčku, jemuž vládne král Alfons Tři-
čtvrtěnadvanáct. Jejich cesta se stává 
obrovským dobrodružstvím.

Režie: D. Gansel/ Hrají: Shirley 
MacLaine, Henning Baum, Solomon 
Gordon

1. a 14. 7. v 15:30, 28. 7. v 15:00
PŘÍšERKy Z VEsMÍRU
Animovaná komedie / Německo / 

85 min / dabing / 120,-
Tři ufoni se rozhodli, že si u nás poří-

dí speciální a bezkonkurenčně nej-
lepší matraci, kterou viděli ve vysílání 
teleshoppingu. Jsou to ale ťulpasové, 
dělají blbosti, a místo hladkého při-
stání ztroskotají. Dají se dohromady 
s člověčím klukem Louisem, a rozje-
dou velkolepé a zcela nečekané dobro-
družství galaktických rozměrů.

Režie: Ch. Lauensteun, W. Lauen-
stein

16. 7. ve 20:00, 20. 7. v 17:30, 24. 
6. a 1. 7. v 17:00

JURsKý sVěT: ZÁNIK ŘÍšE
Akční, dobrodružný / USA, Španěl-

sko / titulky, dabing / 130,- (od 16. 7. 
120,-)

Od chvíle, kdy zběhlí dinosauři zni-
čili zábavní park a luxusní resort Jurský 
svět, uběhly už čtyři roky. 

Režie: J. A. Bayona / Hrají: Chris 
Pratt, Bryce Dallas Howard, BD 
Wong, James Cromwell

21. 7. v 17:00, 1. 7. v 17:30
JÁ, sIMON
Romantický / USA / 110 min / titul-

ky / 120,- (21. 7. 110,-)
Každý si zaslouží velkou lásku. Ale 

pro Simona je to komplikované: nikdo 
totiž neví, že je gay, a on zase neví, kdo 
je tím anonymním spolužákem, který 
se s ním propojil přes počítač. 

Režie: G. Berlanti/ Hrají: Nick 
Robinson, Katherine Langford, Ale-
xandra Shipp

1. 7. v 19:30
sOLO: sTAR WARs sTORy
Akční sci-fi / USA / 135 min / 

dabing, titulky / 120,-
Naloďte se na Millennium Falcon 

a vydejte se do předaleké galaxie ve 
zbrusu novém dobrodružství nejob-
líbenějšího syčáka v galaxii. Režie: R. 
Howard/ Hrají: Alden Ehrenreich, 
Woody Harrelson, Emilia Clarke, 
Donald Glover

1. 7. ve 20:00
GHOsT sTORIEs
Horor / V. Británie / 98 min / titulky 

/ 110,- / 12+
Skeptický profesor Phillip Goodman 

se zabývá vyvracením zdánlivě nadpři-
rozených událostí. 

Režie: A. Nyman, J. Dyson/ Hrají: 
Andy Nyman, Martin Freeman, Alex 
Lawther

13. 7. v 17:00, 30. 7. v 19:30
LÁska bEZ bARIÉR
Komedie / Francie / 107min / PRE-

MIÉRA / titulky / 110,- / 12+
Jocelyn představuje přesně ten pro-

totyp muže, který se snaží obelstít a 
ulovit každou ženu. 

Režie: F. Dubosc/ Hrají: Franck 
Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylber-
stein

13. a 14. 7. v 17:30, 25. 7. v 19:30
NEž PŘIšLA bOUŘE
Thriller / USA / 99 min / titulky / 

110,-
Dobrodružné drama je inspirováno 

skutečným příběhem dvou svobodo-
myslných lidí.

Režie: B. Kormákur/ Hrají: Shailene 
Woodley, Sam Claflin, Jeffrey Thomas

13., 14. a 22. 7. v 19:30, 15. 7. v 
17:00, 21. 7. v 17:30

ANT-MAN A WAsP
Akční, sci-fi / USA / 109 min / titul-

ky, dabing / 130,- (děti 110,-) / 12+
Režie: P. Reed/ Hrají: Paul Rudd, 

Evangeline Lilly, Michael Pena, Wal-
ton Goggins

13. a 22. 7. ve 20:00, 26. 7. v 19:30
PRVNÍ OČIsTA
Horor / USA / 103 min / titulky / 

120,- / 15+
Režie: G. McMurray/ Hrají: Y‘Lan 

Noel, Lex Scott Davis, Joivan Wade

14. 7. v 17:00, 15. 7. v 19:30, 23. 7. 
ve 20:00, 26. 7. v 17:30

ÚsMěVy sMUTNýcH MUžů
Komedie / ČR / 92 min / 120,-
Svou tragikomedii „o chlastu, vůli a 

vesmíru“ vypráví úspěšný spisovatel, 
který k práci i k mluvení s jinými lidmi 
potřebuje nejdříve jen skleničku a poz-
ději i celou láhev.

Režie: D. Svátek/ Hrají: David Šve-
hlík, Jaroslav Dušek, Marika Šoposká, 
Jaroslav Plesl, Simona Babčáková

18. a 29. 7. v 19:30, 14. a 24. 7. ve 
20:00 

EscObAR 
Thriller / Španělsko / 123min / titul-

ky / 120,-
Jednoho musíte nenávidět, druhého 

můžete milovat. Dohromady Pablo 
Escobar, kterému jeho rozporuplnou 
tvář propůjčil Javier Bardem. 

Režie: F. L. de Aranoa / Hrají: Javier 
Bardem, Penélope Cruz, Peter Sars-
gaard

22. 7. v 15:30, 15. 7. v 15:00
PAT A MAT ZNOVU V AKcI
Animovaný, rodinný / ČR / 75min 

/ 100,-
Režie: M. Beneš

15. 7. v 17:30, 16. a 23. 7. v 19:30
MUž, KTERý ZAbIL dONA 

QUIJOTA
Dobrodružný, sci-fi / Španělsko, V. 

Británie / 132 min / titulky / 12+
Režie: T. Gilliam/ Hrají: Jonathan 

Pryce, Adam Driver, Olga Kurylenko

Skládačky, hlavolamy, kvízy, hry a spoustu dalších dovednostních úkolů. 
Originální exponáty z truhlářské dílny Vlastivědného muzea v Šumper-
ku budou vystaveny v Bráně Matky Boží přes léto od 1. června do 16. září. 
Zkusit své dovednosti budou moci jak malí, tak i velcí návštěvníci.

„Originální exponáty návštěvníky je nejen pobaví, ale také je donutí přemýš-
let. Složit orloj, sestavit lomený oblouk, nebo vytvořit nádobu ze střepů, to chce 
určitě nejen šikovné ruce, ale i chytrou hlavičku,“ sdělila Marcela Medová z 
turistického informačního centra města.

Otevírací doba během výstavy bude od pondělí do pátku od 8.30 do 12.00 
a od 12.30 do 17.00 hodin. O víkendu si můžete na Bránu Matky Boží přijít 
pohrát od 10.00 do 13.00 a od 14.00 do 18.00 hodin.

Základní vstupné bude 50 korun, snížené vstupné pro školáky, studenty, 
seniory a držitele průkazky ZTP a ZTP/P bude 40 korun. Děti předškolního 
věku to budou mít za 30 korun, a rodinné vstupné vyjde na 120 korun. -tz-

Letní výstava v Bráně Matky 
Boží přivede děti do světa her

Prostory pod Malou gotickou síní 
jihlavské radnice zaplní velkoformá-
tové fotografie Johannese Haupta, 
ukazující více či méně známé pohle-
dy na město, ulice i zákoutí, kte-
ré dnes často vypadají docela jinak, 
nebo dokonce vůbec neexistují. 

Johannes Haupt, jeden z největších 
jihlavských patriotů a zakladatel nej-
působivější městské tradice, Jihlav-
ského havířského průvodu, se ještě 
za svého života stal dost možná nej-
významnějším fotografem jihlavské 
historie. 

Fotografie pochází ze sbírky Muzea 
Vysočiny Jihlava. Možnost prohléd-
nout si běžně nepřístupný prostor 
pod jihlavskou radnicí, a s ním i výsta-
vu jedinečných fotografií, se občanům 
a návštěvníkům Jihlavy naskytne pou-
ze během letních prázdnin, a to v pon-
dělí a ve středu od 8 do 16.30, a v úte-
rý, čtvrtek a pátek od 8 do 16 hodin. 
Vstup zdarma. -tz- 

Přes prázdniny zpřístupní 
další podzemní prostory

NÁVŠTĚVNÍKŮM se nabízí možnost 
prohlédnout si běžně nepřístupný pro-
stor pod jihlavskou radnicí, a s ním i 
výstavu jedinečných fotografií.
 Foto: Jakub Koumar

Festival Mahler Jihlava byl v červnu 
v plném proudu. Každý bod progra-
mu přinesl skvělé zážitky, k těm nej-
větším patřilo vystoupení The Bos-
ton Philharmonic Youth Orchestra, 
který přijel do Jihlavy v rámci svého 
turné po Evropě. 

Zakladatelem a dirigentem špičko-
vého mládežnického tělesa je cha-
rismatický Benjamin Zander, jenž 
práci s mladými hudebníky zasvětil 
většinu svého dlouhého profesního 
života. Orchestr má přes sto členů, 
přičemž nejmladšímu je pouhých 
jedenáct let. 

Pro mnohé mladé interprety je toto 
turné vůbec první cestou do Evropy, 
a mimo Spojené státy vůbec, nemlu-
vě o návštěvě Jihlavy, spjaté s dět-
stvím Gustava Mahlera. 

Zážitek z pobytu v „mahlerovském“ 
městě tlumočil Benjamin Zan-
der přítomným Jihlavanům během 
úvodního slova ke koncertu a podě-
koval i za příležitost zahrát Mahlero-
vu poslední dokončenou symfonii 
právě v nádherném prostoru kostela 
Povýšení sv. Kříže. -tz-

Do Jihlavy zavítali vynikající 
mladí hudebníci z USA

MLADÁ hudebnice z The Boston Phil-
harmonic Youth Orchestra.
 Foto: Jan Černo
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15. 7. ve 20:00, 20. a 29. 7. v 17:00
MANŽEL NA ZKOUŠKU
Komedie / USA / 112 min / titulky 

/ 110,- / 12+
Režie: B. Fisher, R. Greenberg/ Hra-

jí: Anna Faris, Eva Longoria, John 
Hannah, Eugenio Derbez

15. 7. v 15:30
PLANETA ČESKO
Dokument / ČR / 81 min / 80,-
Naše příroda je pestrá jako málokde 

na světě. Režie: M. Polák

17. 7. v 19:30
TEHERÁNSKÁ TABU
Animovaný, drama / Německo, 

Rakousko / 90min / titulky / 80,- / 
18+

Film je drsnou kritikou korupce, 
nerovnosti a pokrytectví, které prostu-
pují celou íránskou společností.

Režie: A. Soozandeh

18. 7. ve 20:00, 17. 6. v 19:30
DEADPOOL 2
Akční komedie / USA / titulky / 

120,- / 15+
Režie: D. Leitch/ Hrají: Ryan Rey-

nolds, Josh Brolin, Morena Baccarin, 
Brianna Hildebrand

19. a 28. 7. v 17:00, 22. 7. v 17:30
M� KOD� P
Akční / USA / 103 min / titulky / 

120,- / 12+
Režie: R. M. � urber/ Hrají: Dway-

ne Johnson, Neve Campbell, Chin 
Han, Noah Taylor

19. 7. v 17:30
HASTRMAN
Romantický thriller / ČR / 100 min 

/ 110,- / 12+

Příběh jedné lásky, jedné vášně a jed-
né krajiny ve � lmu Čestmíra Kopecké-
ho a Ondřeje Havelky. 

Režie: O. Havelka/ Hrají: Karel 
Dobrý, Simona Zmrzlá, Jiří Maryško, 
David Novotný, Norbert Lichý, Vladi-
mír Polívka

19., 20., 21., 25. a 29. 7. ve 20:00, 
22. 7. v 17:00, 27. a 28. 7. v 17:30

MAMMA MIA! HERE WE GO 
AGAIN 

Hudební komedie / USA / 114 min 
/ PREMIÉ�  / titulky / 130,-

Pokračování oblíbeného muzikálu 
plného písní skupiny ABBA. 

Režie: O. Parker/ Hrají: Meryl 
Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, 
Stellan Skarsgard, Julie Walters, Domi-
nic Cooper, Amanda Seyfried

19. a 20. 7. v 19:30
DĚSIVÉ DĚDICTVÍ
Horor / USA / 126 min / PREMIÉ-

�  / titulky / 110,- / 12+
Režie: A. Aster/ Hrají: Toni Colle� e, 

Gabriel Byrne, Alex Wol� 

21. 7. v 15:00
V HUSÍ KŮŽI
Animovaný, komedie / USA / 

91min / dabing / 80,-
Animovaná komedie o houserovi 

pohodářovi, který se musí začít starat 
o dvě malé kachničky. 

Režie: Ch. Jenkins

21., 28. a 29. 7. v 15:30, 22. 7. v 
15:00

HOTEL T� NSYLVÁNIE 3: 
PŘÍŠERÓZNÍ   DOVOLENÁ

Rodinný / USA / dabing / 130,- děti 
110,- 

Režie: G. Tartakovsky

21. 7. v 19:30
SICARIO 2: SOLDADO
� riller / USA, Itálie / titulky / 120,-
Režie: S. Sollima/ Hrají: Benicio Del 

Toro, Josh Brolin, Catherine Keener

26. 7. v 17:00
PROFESOŘI ZLOČINU: MAS-

TERCLASS
Komedie / Itálie / 118min / titulky 

/ 90,- / 12+
Režie: S. Sibilia/ Hrají: Libero De 

Rienzo, Edoardo Leo, Neri Marcore

26., 27. a 28. 7. ve 20:00, 29. 7. v 
17:30, 1. 8. v 19:30

CHATA NA PRODEJ
Komedie / ČR / 77 min / PREMI-

É�  / 120,-
Režie: T. Pavlíček / Hrají: Ivana 

Chýlková, David Vávra, Tereza Voříš-
ková, Judit Bárdos, Jana Synková, Jan 
Kačer

27. 7. v 17:00
DÁMSKÝ KLUB 
Komedie / USA / 103min / titulky 

/ 100,- / 12+ 
Režie: B. Holderman/ Hrají: Jane 

Fonda, Diane Keaton, Alicia Silversto-
ne, Mary Steenburgen, Andy Garcia

27. a 28. 7. v 19:30
PLÁN ÚTĚKU 2
Akční / USA / 93 min / titulky / 

120,- / 15+
Režie: S. C. Miller/ Hrají: Dave Bau-

tista, Sylvester Stallone, Jaime King, 
Baylee Curran, 50 Cent

31. 7. v 19:00
ANDRÉ RIEU: KONCERT Z 

MAASTRICHTU 2018 – AMORE
Koncert záznam / 145 min / titulky 

/ 240,-; senioři 190,-
Program koncertu navazuje na vydá-

ní nového alba „Amore“, které obsahu-
je moje vlastní verze klasických milost-
ných písní ze světa populární i klasické 
hudby.

VARY VE VAŠEM KINĚ
30. 7. ve 20:00
STUDENÁ VÁL� 
Drama / Polsko / 84 min / titulky / 

80,- / 12+
V období budování stalinského Pol-

ska, ale také moderní západní Evropy, 
se odehrává příběh velké osudové lás-
ky zpěvačky Zuly a skladatele Wikto-
ra. Nedokážou žít spolu, ale zároveň 
se fatálně přitahují a nevydrží být bez 
sebe. Režie: P. Pawlikowski / Hrají: 
Joanna Kulig, Tomasz Kot, Borys Szyc

31. 7. ve 20:00
TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
� riller / Dánsko / 85 min / titulky 

/ 80,- / 12+
Neúprosně napínavý, seversky chlad-

ný psychothriller, ve kterém bývalý 
policista bojuje s časem, aby zachrá-
nil unesenou ženu. Režie: G. Möller / 
Hrají: Jakob Cedergren

1.8. ve 20:0
MAMA B� SIL
Drama / Brazílie / 95 min / titulky / 

80,- / 12+
Láskou a něžným humorem pro-

stoupený příběh milující ženy, které se 
mění život pod rukama. Režie: G. Piz-
zi / Hrají: Karine Teles, Otávio Müller, 
Adrana Esteves

ZMĚNA V PROG� MU 
VYH� ZENA/www.kinodukla.cz / 

www.facebook.com/KinoDukla 

tomáš vomáčka  |  struktury
11. 7. – 9. 9. 2018   |  vernisáž 10. 7. 2018 v 17.00

dům gustava mahlera  |  znojemská 4, jihlava  |  út–ne 9.00–12.00, 12.30–17.00

www.mahler.cz  |  facebook.com/mahler.jihlava
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Léto bez koruny 4
Pořadatel: Nízkoprahové zařízení pro 

děti a mládež Vrakbar Jihlava, zřizova-
ný Oblastní charitou Jihlava. 

Program bude probíhat od pondělí 
do čtvrtka od 13 - 17 ve Smetanových 

sadech u kostelíka svatého Ducha. 
Vstup zdarma. www.vrakbar.cz

2. 7. 2018 od 13:00 hod. 
Zahájení výstavy figu-

rálních kreseb františka 
nováka 

Autor představí výběr ze své dosa-
vadní tvorby. Výstava bude dostupná 
veřejnosti po celý průběh akce Léto 
bez koruny.

2. 7. 2018 od 15:00 hod. 
beseda s evangelickým 

farářem filipem boháčem
Povídání s mladým farářem, kte-

rý boří stereotypy o duchovních, 
pohroužených do modliteb a rozjí-
mání. O lásce k metalu v kombinaci s 
náboženstvím a dalších zajímavostech 
přijede popovídat Filip Boháč.

 
3. 7. 2018 od 15:00 hod. 
Workshop fotografo-

vání s ninou maryškovou 
(ninos photos o.o)

Kurz fotografování pro začátečníky, 
jehož hlavním tématem bude portrét. 
Jednoduchý krátký kurz, určený pro 
nové majitele zrcadlovek a pro „věčné 
začátečníky“, nebo jen pro ty, kteří si 
chtějí nechat pořídit vlastní portrét.

 
4. 7. 2018 od 13:00 hod. 
open mic 
Mikrofony a prostor otevřený všem, 

kdo mají chuť něco ukázat.

4. 7. 2018 od 15:00 hod.
Workshop techniky li-

norytu 
Od návrhu až po tisk. Během 

odpoledního workshopu si vytvo-
říme návrh jednoduché kompozice, 
kterou vyryjeme do linolea, a násled-
ně vytiskneme.

9. 7. 2018 od 14:00 hod. 
beseda s bratrem hyacin-

tem pavlem kuchtou 
Zamyšlení nad tématy početí, potra-

tů, antikoncepce. 
 
9. 7. 2018 od 16:00 hod. 
bike trial – ukáZka spor-

tovní disciplíny  
Biketrial, také cyklotrial nebo jen 

trial, je technicky zaměřená sportov-
ní disciplína na speciálních kolech, při 
které jezdci zdolávají různé umělé i 
přírodní překážky, aniž by se jakouko-
li části svého těla dotkli země. Ukázky 
jízdy a triků předvede O. Malotín.  

 
10. 7. 2018 od 13:00 hod. 
slackline (neboli mo-

derní provaZochodec-
tví) 

Slackline, nebo také zkráceně slack, 
je balancování, chození a skákání na 
popruhu upevněném mezi dvěma 
body, například stromy. K vyzkoušení 
bude popruh umístěn mezi stromy po 
celý den. 

 
10. 7. 2018 od 15:00 hod. 
kyrgyZstán  beZ cestov-

ky (beseda) 
O zážitcích z cestování po Kyrgyzs-

tánu na vlastní pěst přijde povídat Jan 
Svěrák. 

 11. 7. 2018 od 13:00 hod. 
beseda s řeholní sestrou 

angelikou ivanou pintí-
řovou  

Řeholní sestra Angelika Ivana Pin-
tířová je česká řeholnice, boromejka. 
Pracuje jako diecézní ředitelka pro 
Papežská misijní díla, je vychovatel-
kou ve výchovném ústavu v Křešíně 
na Pelhřimovsku a jedním z mode-
rátorů pořadu Jak to vidí... v Českém 
rozhlase. 

 
11. 7. 2018 od 15:00 hod. 
promítání filmu evropa: 

na jakých dětech Záleží? 
(+ následná diskuse s pracovníky 
Terénních programů SOVY) 

Dokumentární film Jenne Magno 
Evropa: Na jakých dětech záleží? 

 
12. 7. 2018 od 15:00 hod.  
povídání o Zážitcích Z 

cest po novém Zélandu  
O Zážitcích z cest po Jamajce a 

Novém Zélandu přijde popovídat 
Lukáš Mandát. 

 
16. 7. 2018 od 14:00 hod. 
Zahraniční stáž v mexiku 

očima studenta  
Absolventka Konzervatoře Duncan 

centre, která je zaměřena na součas-
ný tanec. Radka absolvovala v rámci 
studia půlroční stáž v Mexiku. O tom, 
jak celý půlrok prožila, přijde povídat 
Radka Honsová. 

 
17. 7. 2018 od 15:00 hod. 
kouZelnické vystoupení 

pro děti i dospělé  
Mladý třešťský kouzelník, který dnes 

zvládne na dvě stovky kouzel, a stále 
ho to baví. S ukázkou kouzelnických 
triků vystoupí Petr Šalanda.  

 
18. 7. 2018 od 14:00 hod. 
prohlídka policejního 

voZu 
 
18. 7. 2018 od 16:00 hod. 
beatbox shoW v režii 

johnyho beata 
Beatbox je způsob vytváření zvuků, 

které imitují perkuse, a to pouze ústy, 
tedy bez použití hudebních nástrojů. 
Provádí se pomocí cíleného ovládání 
jazyka, tváří, krčních svalů a kontroly 
dechu. Tímto způsobem lze napodo-
bit rytmus a zvuk různých nástrojů. 
S ukázkou disciplíny zvané beatbox 
vystoupí performer Johny Beat. 

 
19. 7. 2018 od 16:00 hod. 
koncert kapely jakýkoli 

Zvuk  
Koncert hudebního seskupení, jehož 

hra je založena na intuitivně imagi-
nární improvizaci, kde dopředu nikdo 
neví, co budou hrát a co z toho vznik-
ne. Výsledné hraní se odvíjí od naladě-
nosti hudebníků, posluchačů, účastní-
ků, publika, prostoru. 

 
23. 7. 2018 od 14:00 hod. 
hudební session (pro-

stor pro všechny muZi-
kanty) 

Prostor pro všechny hudebníky i 
nehudebníky, ukázat před veřejností 
svou tvorbu. Na místě budou k dispo-
zici i nástroje k vyzkoušení (bicí, kyta-
ra, mikrofony). 

 
24. 7. 2018 od 14:00 hod. 
turnaj dvojic ve stolním 

fotbálku
 

25. 7. 2018 od 15:00 hod. 
graffiti jam 
Ukázka malby sprejem na průhled-

nou folii. 
 
25. 7. 2018 od 15:00 hod. 
koncert kapel joyners / 

old good chassis 
Housle, trombón, kytara, basa, bicí a 

velká muzika. 
 
26. 7. 2018 od 14:00 
herní odpoledne 
Herní odpoledne v duchu netradič-

ních her, jako je například stará viking-
ská hra Kubb. Nachystané jsou také 
frisbee, kroket a petanque.

Koncerty
4. 7. 16.00
fest na roZjeZd
Doprovodný program na Masary-

kově náměstí v Jihlavě k VYSOČINA 
FESTu Oficiální začátek festivalu je  5. 
7. 2018, ale Jihlava začne kulturně žít 
už ve středu 4. 7. 2018. Na Masaryko-
vě náměstí je pro návštěvníky přichys-
tán hudební doprovodný program. 

16.00 – 17.00 nádech 
17.30 – 18.30 čardáš klaunů 
19.00 – 19.30 vítěz soutěže kapel 

5. místo 
20.00 – 20.30 vítěz soutěže kapel 

4. místo 
21.00 – 22.00 vigo 
Vstupné je zdarma!  Pořadatel: Yashi-

ca, www.vysocinafest.cz

5. – 7. 7. 
vysočina fest 2018
Multižánrový kulturní festival.
Pořadatel: Yashica Events a Vysočina 

fest. Amfiteátr Jihlava, www.vysocina-
fest.cz

5. 7. – 30. 8.  16.00
promenádní koncerty 

dechových hudeb
Termíny - čtvrtek: 
5. 7. pardubická 6
12. 7. vysočinka
19. 7. sklenařinka
26. 7. libkovanka
2. 8. jásalka band
9. 8. bystřická kapela
16. 8. lučanka
23. 8. bobrŮvanka
Masarykovo náměstí od 16 do 18 

hodin.  
30. 8. malá muZika nau-

še pepíka - místo konání areál sta-
ré nemocnice, vedle autobusového 
nádraží v Jihlavě – akce PIKNIK V 
PARKU!!! Pořádá statutární město 
Jihlava.

12. 7. – 30. 8.   
ježkovo hudební léto 

2018
12. 7. nádech, hak mak
19. 7. smíšený pocity, filtr
26. 7. čardáš klaunů, morava
2. 8. marabu, major major
9. 8. pro.story, straight
16. 8. lady kate, autobus
23. 8. abigail, vigo
30. 8. china blue
Každý čtvrtek vždy v 18 hodin. 

Vstupné 60 Kč. Změna programu 
vyhrazena. Místo konání - Pivovarská 
restaurace, Vrchlického ul. 

Pořadatel: Aleš Ferda

20. 7. 13.00
čeřínek fest
Festival pro celou rodinu u Jurdy z 

Divokýho Billa, www.cerinekfest.cz

20. 7. 18.00
ultima creW party
Nejviditelnější, nejakčnější a nej-

rychleji se rozvíjející. Těmito slovy lze 
popsat Ultima crew, tedy seskupení 
DJs, kteří se nejen v rámci našeho regi-
onu starají o posouvání elektronické 
scény kupředu. Krom dominantního 
DnB si libují i v Technu a dalších sty-
lech. Tento večer bude patřit právě jim.
Vstupné: dobrovolné. 

Club Pohoda u letního kina, 18 
hodin.

Přednášky, besedy, semináře
17. 7. 17.00
jihlava na fotografiích
V pořadí již IX. přednáška z tohoto 

cyklu, přednáší akad. mal. Martin Kos, 
začátek v 17:00. Muzeum Vysočiny. 

Ostatní akce
25. 6. – 2. 7.
jihlavská pouŤ 
Pořadatel: F. Hubený. Masarykovo 

náměstí.

1. 7. – 9. 9.   18.00
ježkovy pohádkové ne-

děle
1. 7. divadlo mrak – Havlíč-

kův Brod: O STATEČNÉM JAN-
KOVI

8. 7. divadlo pohádka – 
Praha: O CHYTRÉ PRINCEZNĚ

15. 7. divadélko romane-
to – Praha: VODNICKÁ POHÁD-
KA

22. 7. liduščino divadlo 
– Praha: MAKOVÁ PANENKA A 
MOTÝL EMANUEL

29. 7. divadlo m - Duchcov: O 
PRINCI VENDELÍNOVI

5. 8. divadlo scéna: 
RÁKOSNÍČEK A JEHO RYBNÍK

12. 8. cZidivadlo – Praha: 
O PRINCEZNĚ, LUCIÁŠOVI A 
MAKOVÝCH BUCHTÁCH

19. 8. divadlo navětvi – 
Písek: KOUZLA SKŘÍTKŮ

26. 8. divadýlko kuba – 
Plzeň: PRINC BAJAJA

2. 9. divadlo koráb – Brno: 
PTÁK OHNIVÁK A LIŠKA RYŠKA

9. 9. divadelní soubor 
voko – Jihlava: KDYŽ HERCI 
NEMŮŽOU HRÁT

Parkán u Brány Matky Boží od 18 
hodin. Pořadatel: statutární město 
Jihlava. 

4. 7. 22.00
letní kino na náměstí  - 

planeta česko 
Naše příroda je pestrá, jako málo-

kde na světě. Krásu a dobrodružství 
máme na dosah ruky - stačí se jen 
dobře dívat! První celovečerní film 
o české přírodě ukazuje díky nejmo-
dernějším technologiím fascinující 
dobrodružství zvířat a rostlin, žijí-
cích kolem nás, zcela zblízka. Někte-
ré z nich možná ani neznáte – při-
tom divočina začíná hned za vašimi 
dveřmi!

REZERVACE MÍST NA TEL. 773 
666 749.

Vstup: zdarma (v případě rezerva-
ce místa záloha 100 Kč / osoba, část-
ka bude odečtena z konečné útraty), 
www.radnicni-jihlava.cz

Pořadatel: Kavárna Muzeum, 
Kavárna Salotto a Vinárna Vinové. 
Za příznivého počasí na Masaryko-
vě náměstí horním, jinak na klubové 
scéně Radničního pivovaru.
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10. 7. 18.00
DIVADLO - KOmeDIAntI nA 

Káře - FurIAntsKá pOháD-
ka  

Hrají s loutkami, i bez nich. Žon-
glují se vším možným i nemožným, 
s ohněm i bez něho, ve dne i v noci. 
Ve svých představeních se vždy snaží 
zaujmout nejen děti, ale pobavit i 
jejich rodiče.

www.komediantinakare.cz
REZERVACE MÍST NA TEL. 773 

666 749. VSTUP VOLNÝ. Masaryko-
vo náměstí

11. 7. 21.00
Letní KInO nA náměstí  - 

ZtRAtILI Jsme stALInA 
Velký vůdce padl. Přímo na koberec. 

Jmenuje se Stalin. Po jeho skonu vypu-
ká v řadách jeho nejbližších naprostý 
zmatek a panika. REZERVACE MÍST 
NA TEL. 773 666 749.

Vstup: zdarma, www.radnicni-jihla-
va.cz. Za příznivého počasí na Masary-
kově náměstí horním, jinak na klubové 
scéně Radničního pivovaru.

12. 7. 18.00
VInárnA pOD ŠIrÝm ne-

Bem II 
Letní vinná degustace pod jihlavským 

nebem - na Masarykově náměstí.
REZERVACE MÍST U OBSLUHY 

VINÁRNY NEBO NA TEL. 775 570 
360.

18. 7. 21.00
Letní KInO nA náměstí  - 

třI BILLBOArDY KOuseK ZA 
eBBInGem 

Mildred Haynesové zavraždili dceru. 
REZERVACE MÍST NA TEL. 773 

666 749. Vstup: zdarma, www.radnic-

ni-jihlava.cz. Za příznivého počasí na 
Masarykově náměstí horním, jinak na 
klubové scéně Radničního pivovaru.

21. 7. 8.00
CeLOstátní setKání sBě-

RAteLŮ
www.kf06-40.ji.cz. Objednávky sto-

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

21. 7. – 5. 8.
DIVADLO nA stArÉ pLO-

Várně 
Divadlo na Staré Plovárně je čtrnác-

tidenní letní divadelní dílna divadla 
T.E.J.P. a divadla DIOD, za podpory 
statutárního města Jihlavy. Bližší infor-
mace na www.tejp.cz

24. 7. 18.00
DIVADLO 100 OpIC  
100 opic má mnoho odlišných gri-

mas. www.divadlo100opic.cz
REZERVACE MÍST NA TEL. 773 

666 749. VSTUP ZDARMA. 
Masarykovo náměstí

25. 7. 21.00
Letní KInO nA náměstí  - 

ČernÝ petr 
Miloš Forman natočil v roce 1963 

svůj celovečerní hraný debut, který 
patří mezi zásadní díla československé 
nové vlny 60. let. REZERVACE MÍST 
NA TEL. 773 666 749.

Vstup: zdarma, www.radnicni-jihla-
va.cz. Za příznivého počasí na Masary-
kově náměstí horním, jinak na klubové 
scéně Radničního pivovaru.

28. 7. 
pOuŤ nA pOuŤ
Vyrazte s námi pěšky za novým pivo-
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varem. Startujeme od Radniční restau-
race na Masarykově náměstí v Jihlavě 
(7:00-10:00), pokračujeme po cyk-
lostezce do Helenína, Malého Bera-
nova (9:00 - 12:00), Luk nad Jihla-
vou (11:00 - 14:00), Bítovčic a odsud 
dál po silnici do Vržanova (13:00 
- 15:00), kde uhneme na pěší trasu 
(zelená turistická značka), kterou je to 
již co by kamenem dohodil do Kame-
nice (nejpozději do 17:00).

Startovné ve výši 100 Kč (v předpro-
deji) / 150 Kč (na místě) zajistí pivní 
(či limo) občerstvení na třech kontrol-
ních bodech cesty - v Malém Beranově 
v Holově mlýně, v Lukách nad Jihlavou 
v Hostinci u Procházků a ve Vržanově 
ve stánku u autobusové zastávky.

Na konci pouti se můžete těšit na 
prohlídku nového pivovaru, pouťové 
veselí, a ještě na něco navíc.

K POUTI SE HLASTE U OBSLU-
HY RADNIČNÍ RESTAURACE 
NEBO NA TEL. 774 570 365.

STARTOVNÉ 100 KČ (v předpro-
deji) / 150 KČ (v den konání poutě).

28. 7. 20.00
ZAstáVKOVá pártY
DJ´s, bary, pivka, drinky, bohatá 

zábava…jako vždy. Aquapark Vodní 
ráj, ul. Romana Havelky. Začátek ve 20 
hodin, předprodej vstupenek v Retro 
Café (kino Dukla). Pořadatel: Retro 
Café Jihlava.

Sport
4. 7. – 8. 7. 
FLOrBAL Kemp VYsOČInA
Florbalový trénink pod vedením 

specialistů, trenérů a profesionálních 

hráčů. V ceně: 4500 Kč s ubytováním, 
3700 Kč bez ubytování: florbalová 
technika, gólmanské dovednosti, prá-
ce s míčkem, koordinace těla, pestrý 
doprovodný program, plná penze, pit-
ný režim, kempové tričko.

Pro děti od 7 – 16 let.
Přihlaste se: www.florbalovy-kemp.

cz, info@florbalovy-kemp.cz, +420 
777 246 591

9. 7. – 27. 9. 
pArKY V pOhYBu - CVIČení 

ZDArmA prO VŠeChnY
60 minut s instruktorem. Program je 

vhodný pro začátečníky.
Každé pondělí v 10 hodin a každý 

čtvrtek ve 14 hodin. 
Kontakt: tel. 728 821 617, e-mail: 

parkyvpohybu@szu.cz. Sraz u dětské-
ho hřiště v parku Skalka.

13. – 14. 7. 11.00
ChALLenGe CZeCh FIre-

FIGhter COmBAt JIhLAVA 
2018

II. ročník mezinárodní soutěže hasi-
čů. www.fcc-czech.cz

Amfiteátr Jihlava, Březinovy sady

Turistika
14. 7. 6.00
37. BeDřIChOVsKá 50
KČT Bedřichov Jihlava – IVV, PĚŠÍ, 

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

100 km. www.kctbedrichovjihlava.
estranky.cz

Start: 6 hodin, sportovní hala TJ 
Sokol Bedřichov, Sokolovská 122c.
 Změna programu vyhrazena

Koncem května žáci z 6. ročníků 
ZŠ Jihlava, Demlova 32, uspořádali 
tradiční charitativní akci „Koláčky 
pro Afriku“. 

Každoročně právě šesťáci, za 
podpory svých blízkých, připraví 
drobné sladké i slané občerstvení. 
Během velké přestávky děti z šes-
tých tříd dobroty prodají za symbo-
lických pět či deset korun ostatním 
spolužákům a zaměstnancům ško-
ly.  V letošním roce se podařilo pro 
strádající africké děti vybrat neuvě-
řitelných 17.782 korun. Částka byla 
odeslána na konto UNICEF a to na 
projekty Nezávadná voda a Podvý-
živa.

Šesťáci ze ZŠ Jihlava, Demlova 32 
děkují všem, kteří přispěli na dob-
rou věc.  tereza pokorná,

ZŠ Demlova 32

Žáci z Demlovy školy 
pomáhají dětem v Africe

STUDENTI šestých tříd vybrali na 
pomoc africkým dětem skoro 18 tisí-
ců korun, které jim pošlou přes konto 
UNICEF. Foto: archiv MMJ

GENERÁLNÍ PARTNER

FESTIVALU

20. ročník  4.–18. srpna 2018
Jaroměřice nad Rokytnou, Dalešice, Dukovany, Valeč

Festival pořádá ve spolupráci s Krajem Vysočina, městem a státním zámkem 

Jaroměřice nad Rokytnou koncertní agentura ARS/KONCERT, spol. s r. o. 

4. 8. Koncert tří tenorů / 8. 8. Tomáš Klus Symphonic 
11. 8. Miro Žbirka Symphonic / 18. 8. Óda na radost 

kompletní program festivalu na www.arskoncert.cz
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