
září

Projekt Proletí 100letí, který 
vyvrcholí 15. září na Masary-
kově náměstí, začal už v květnu 
při pikniku u vernisáže výsta-
vy Vysoké školy polytechnické 
Jihlava. 

Od té chvíle vlají české vlajky v 
parku nad velkým obrysem České 
republiky. 

„Od června také jezdíme s objektem 
obří osmičky po Vysočině a vozíme s 
sebou Strom Vysočiny. Segmenty vět-
ví, které z něj snímáme, v pěti městech 
vymalují děti, a přivezou nám je zpět 
právě v sobotu 15. září 2018 na Masary-
kovo náměstí v Jihlavě,“ přiblížil tvůrce 
oslav stého výročí republiky Petr Píša.

V polovině září, při vrcholné akci 
,pak mimo pestrý program, jehož jed-
notlivé části se budou víceméně vázat 
k samotnému výročí, proběhne i 
podívaná s divadelními prvky, která je 
vytvořena přímo pro tuto příležitost - 
na míru jihlavskému náměstí.

„Divák se ocitne mezi pěti scénami, 
kde každá má svoji symboliku. Bere-
me do hry budovu samotné radnice, 
to je pro nás místo správy města a stá-
tu. Objekt Prioru pak bude prostorem, 
který trochu povypráví, jak šel čas se 
samotnou Jihlavou a jejími domy a uli-
cemi. Na pódiu se představí muzikanti, 
místní jednoty a spolky. Přítomný bude 
také „stroj času“ a zmíněná magická 
osmička, se kterou brázdíme od začát-

ku projektu krajem. A další scénou je 
docela velký objekt, který bude doce-
la malým překvapením k těm slavným 
narozeninám,“ poodhalil připravený 
běh oslav Píša.

Oslavy jedinečného výročí repub-
liky spolupořádají město Jihlava a 
Kraj Vysočina. Program na Masary-
kově náměstí začíná už ve 14 hodin. 
Večerní blok, věnovaný republice a 
kraji, rámuje od 19 hodin koncert 
Ondřeje Havelky a jeho Melody 
Makers, „Československá tančírna“ 
Zatrestbandu a slovenských Funny 
Felows. Mottem oslav je pak zvolá-
ní: Stoletá republika? Nepůjde to 
bez publika. Tak přijďte na oslavu 
s námi. -tz-

Proletí 100letí: Strom Vysočiny 
se v září vrátí do Jihlavy

Divadelním pódiem se 15. září stane i jihlavská radnice

V pořadí 22. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava se blíží, koná se od 25. do 30. října. Jeho ředitel Marek Hovorka představil 20. srpna letošní fes-
tivalový trolejbus, který prezentuje hlavní téma ročníku – Paměť. Festival bude letos také věnován dětem. Těm bude patřit speciální šestidenní program v galerii na 
náměstí.  Foto: Jiří Varhaník 

SENIOŘI A DECHOVKA 
K poslechu a tanci hraje skupina 

Triomix. 
Ve čtvrtek 6. září od 14 - 17 hodin 
v parčíku před sídlem Seniorů ČR 

K. Světlé 11

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
PAMÁTEK a DOŽÍNKY
V sobotu 8. září 
(Více na str. 22 a 23 uvnitř NJR)

JEDNÁNÍ MĚSTSKÉHO 
ZASTUPITELSTVA
V úterý 25. září od 13 hodin
Jednací sál magistrátu.
Průběh je on-line na webu města

EVROPSKÝ TÝDEN
MOBILITY
16. - 22. září
(Více na str. 12 uvnitř NJR)
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Jihlava zná lídry 
volebních stran

Magistrát města Jihlavy přijal do 
konce července přihlášky od 159 po-
litických stran ze všech 49 obcí své 
působnosti. 

Po uzavření dveří registračních 
úřadů proběhlo přezkoumání všech 
kandidátních listin a byly provedeny 
případné opravy a doplnění. 

Každá kandidátní listina bez vady, 
byla následně zaregistrována.

„Pro Jihlavu jsme zaregistrovali všech 
10 podaných kandidátních listin,“ 
uvedla Jana Škrdlová z kanceláře ta-
jemníka magistrátu.

Celkem podalo kandidátní listinu 
registračnímu úřadu v Jihlavě 159 
volebních stran s 1220 kandidáty. 
Komunální volby proběhnou 5. a 
6. října 2018.  -tz-

Letošní zápisy do jihlavských 
mateřských a základních škol 
prokázaly, že kapacity pro školáky       
a předškoláky jsou v Jihlavě 
dostatečné. 

Podle závěrečného sčítání se letos 
v dubnu do základních škol pro škol-
ní rok 2018/2019 zapsalo 505 dětí, a 
do mateřských škol 509 dětí.

„Kapacita základních škol je dosta-
tečná, jsme schopni plně zajistit poža-
davky vyplývající z demografického 
vývoje v Jihlavě,“ sdělil vedoucí měst-
ského odboru školství, kultury a tě-
lovýchovy Tomáš Koukal.

Pro následující školní rok se navýší 
také kapacita ve školních družinách, 
a to přibližně o 30 až 80 míst. „V le-
tošním roce provoz školních družin 

zaplatí město, v příštím roce bychom 
měli, díky změně financování, dostat 
více prostředků i ze státní kasy,“ do-
plnil primátor města Rudolf Chlou-
pek.

Problém letos nezpůsobila ani změ-
na ve spádových obvodech škol, kte-
rá se týkala především základní školy 
E. Rošického. „Všechny děti se dostaly 
tam, kam chtěly,“ sdělila Hana Usto-
halová z městského odboru školství, 
kultury a tělovýchovy. V současné 
době navštěvuje základní školy zři-
zované statutárním městem celkem 
5.223 žáků, a z toho je 1.025 dojíž-
dějících, tedy zhruba 20 procent.

Dostatečná je také kapacita v jih-
lavských mateřských školách. Si-
tuaci však ještě zlepší nová školka, 

která vzniká v ulici Na Dolech a 
měla by být otevřena pro školní rok 
2019/2020. Škola bude mít kapa-
citu 100 míst, z nichž bude 75 míst 
vyhrazeno pro děti zaměstnanců 
společnosti Bosch Diesel. Výhodou 
bude také možnost přespání, kterou 
ocení zejména rodiče pracující na 
nočních směnách.

„Zástupci města Jihlavy a společnos-
ti Bosch Diesel v roce 2016 podepsali 
smlouvu o spolupráci v oblasti před-
školního vzdělávání. Bosch se zavázal 
přispívat městu do této oblasti jeden 
milion korun ročně po dobu deseti let, 
město pak zajistí pro děti zaměstnan-
ců firmy místa ve školce,“ přiblížil ná-
městek primátora pro oblast rozvoje 
města Vratislav Výborný. -tz-

Kapacity v jihlavských školách 
jsou pro letošní rok dostatečné

Stovka lidí se na začátku srpna se-
šla, aby uctila památku obětí justič-
ních vražd politických vězňů pade-
sátých let, popravených ve věznici 
Krajského soudu v Jihlavě. Setkání, 
které proběhlo u Smírčích kamenů v 
Tyršově ulici, předcházela mše svatá 
v kostele sv. Ignáce na Masarykově 
náměstí.

„Právě blízko místa setkání v Tyršo-
vě ulici proběhly v letech 1950 až 1952 
popravy jedenácti zcela nevinných 
lidí,“ upřesnil vedoucí odboru kul-
tury, školství a tělovýchovy Tomáš 
Koukal.

Účastníci si připomněli nejen je-
denáct nevinných obětí, ale i osudy 
dalších stovek a tisíců osob, kterým 
komunistický režim zničil životy.

Za město Jihlavu se vzpomínkové-
ho setkání zúčastnil náměstek primá-
tora Jaromír Kalina. K přítomným 
promluvil také europoslanec Tomáš 
Zdechovský a za Kraj Vysočina vy-
stoupila náměstkyně hejtmana Jana 
Fišerová. Akci pořádala, společně se 
Statutárním městem Jihlava, Konfe-
derace politických vězňů ČR, za kte-
rou ke stovce přihlížejících promlu-
vil osobní známý některých z obětí 
Karel Linhart. -tz-

Stovka lidí uctila památku obětí, 
perzekuovaných v komunismu

SETKÁNÍ k uctění památky popravených proběhlo u Smírčích kamenů v Tyršově 
ulici, blízko místa jedenácti poprav. Foto: archiv MMJ

Lidé s problémy už nebudou muset hledat odbornou 
pomoc neziskových organizací na různých místech po 
celé Jihlavě. Příští rok město postaví Komunitní cent-
rum sociálních služeb, které většinu organizací sjednotí 
v jedné moderní budově. Ta bude stát blízko Nemocnice 
Jihlava a Domova důchodců, který v těsném sousedství 
postaví Kraj Vysočina.

„Projekt v tuto chvíli opouští odbor územního plánování, 
a město vypsalo výběrové řízení na projektanta pro všechny 
stupně stavby. Vybraná lokalita, kde bude komunitní centrum 
stát, se nachází vedle heliportu u jihlavské nemocnice,“ přiblí-
žil náměstek pro oblast rozvoje města Vratislav Výborný.

Komunitní centrum sociálních služeb by mělo mít za 
úkol zejména sloučit poskytování sociálních služeb or-
ganizacemi pro jednotlivé typy zdravotního postižení 
do jednoho místa, poskytnout zázemí pro spolkovou či 
svépomocnou činnost organizací zdravotně postižených, 

případně seniorských organizací.
„Poskytovatelé sociálních služeb mohou využít výhod měst-

ských prostor, což je například nižší nájem, sdílené kancelář-
ské potřeby, účetnictví, kuchyňka a tak dále. Mělo by tedy ve 
finále dojít také ke zlevnění jejich služeb,“ sdělil náměstek 
pro oblast územního plánování Radek Popelka.

Město Jihlava tyto organizace pravidelně podporuje fi-
nančními dotacemi, např. na poskytování registrovaných 
sociálních služeb, na nájemné, provozní náklady, volno-
časové aktivity aj.

Celkové náklady na stavbu Komunitního centra sociál-
ních služeb by se měly pohybovat kolem 40 milionů. „Je 
to ale pouze odhad, podle velikosti stavby. Přesnější částku 
budeme vědět, až bude hotová projektová dokumentace, což 
by mělo být do konce tohoto roku. Pokud vše půjde dobře, 
tak bychom mohli na jaře začít stavět,“ dokončil Vratislav 
Výborný. -tz-

Vznikne nové komunitní centrum

Noviny jihlavské radnice budou až 
do konce roku 2019 vycházet ve stej-
né podobě jako dosud. 

Společnost Parola, která obecní 
zpravodaj vydává, v polovině le-
tošního roku podala městu z ko-
misionářské smlouvy výpověď; 
vedení jihlavské radnice se však 
nakonec se zástupci společnosti 
dohodlo a na červencovém zase-
dání rada města přijala zpětvzetí 
výpovědi.

„V takové situaci by pár týdnů před 
volbami nastalo informační vakuum. 
Občané jsou na tento formát zvyklí, 
a nechtěli jsme, aby zůstali bez toho-
to média. Inicioval jsem tedy jednání 
s Parolou, a dohodli jsme se na pod-
mínkách, aby výpověď vzali zpět,“ 
uvedl náměstek primátora Vrati-
slav Výborný.

Obecní zpravodaj bude v současné 
podobě vycházet až do konce roku 
2019. „Ale pak už musí být vypsáno 
výběrové řízení, protože by byl překro-
čen limit malé zakázky, dva miliony za 
čtyři roky,“ doplnil Výborný.

Noviny jihlavské radnice informu-
jí o činnostech statutárního města 
Jihlavy již od roku 1994 a jsou doru-
čovány do všech jihlavských domác-
ností. 

Redakční radu jihlavského obec-
ního zpravodaje tvoří členové ve-
dení města, tajemník magistrátu, 
tiskový mluvčí města a nezávislý 
redaktor. -lm-

Noviny jihlavské 
radnice pokračují 
ve stejné podobě

Ve středu 8. srpna se ve 12 hodin v 
Jihlavě rozezněl jednotný systém va-
rování a vyrozumění (tzv. sirény) k 
uctění památky tří padlých českých 
vojáků.

Hasičský záchranný sbor zabez-
pečil spuštění sirén ze 14 krajských 
operačních středisek HZS ČR, ro-
zeznělo se více jak 8000 koncových 
prvků tohoto systému po celé České 
republice. -tz-

Sirény se rozezněly 
k uctění památky 

tří českých vojáků
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Podívejte se pod 
povrch Jihlavy

Nové propagační video dokumen-
tuje jihlavské podzemí. Video na-
hlíží pod povrch Jihlavy a popisuje 
podzemní chodby, kolektory i no-
vou expozici krytu civilní obrany. 

Kameramanem a producentem 
krátkého nízkorozpočtového filmu 
je filmař Zdeněk Obůrka z Dlouhé 
Brtnice.

„Natáčeli jsme asi dva měsíce na za-
čátku léta. Nabízí se pohled i nad věže 
města, ale především do podzemí, kte-
ré je hlavním předmětem snímku,“ 
přiblížil Zdeněk Obůrka. 

Film vznikl za odborného dohle-
du Jana Šustra, vedoucího oddělení 
správy podzemí.

Komentář ke krátkému nízkoroz-
počtovému filmu namluvil herec a 
člen Národního divadla Rostislav 
Trtík. 

Filmař Zdeněk Obůrka již v minu-
losti na tvorbě propagačních filmů s 
městem spolupracoval. 

Například natočil film Jihlava 
– stříbrné město, který se zabý-
vá historií těžby stříbra v bývalém 
královském městě. -tz-

Za bývalou Snahou bylo před ně-
kolika lety vybudováno podzemní 
kontejnerové stání na separova-
ný odpad, které nahradilo méně 
vzhledné 1100 l kontejnery. 

Snaha o vytvoření pohlednějšího 
prostředí v centru města se ovšem 
minula účinkem. Nezodpovědní ob-
čané pravidelně kolem tohoto stání 
zakládají černé skládky. 

Nejedná se o nějaký ten pytlí-
ček s odpadem u kontejneru, černé 
skládky nabývají velkých rozměrů. 
Často dochází k ucpání vhozových 
otvorů nerozloženými nebo neroz-
řezanými kartony nebo třeba většími 
pytli s plasty. Další „třídiči“ pak bez 
pozastavení odkládají odpad vedle 
kontejnerů. 

Je třeba si uvědomit, že tímto jed-
náním je znehodnocován vytřídě-
ný odpad (např. v případě papíro-
vých kartonů), je narušován vzhled 
centra města, a v neposlední řadě 
si tak někdo zakládá na možnost 
udělení pokuty, neboť jakékoli od-
ložení odpadu mimo místa k tomu 
určená je považováno za zakládání 

„NEsnaha za Snahou“

ČERNÉ skládky vznikají v centru města, hrozí pokuty. Foto: archiv MMJ
černé skládky. 

Místem k odkládání odpadu jsou 
myšleny např. kontejnery, nikoli je-
jich stání. Vytříděné odpady vkládej-
te do kontejnerů jednotlivě, snažte 
se o snižování objemu (sešlapávání 
PET lahví, rozřezání kartonů apod.) 

a umožněte tak pohodlně třídit i 
svým spoluobčanům. 

Všechny kontejnery rozmístěné 
po Jihlavě slouží pouze jihlavským 
občanům. Právnické osoby a osoby 
oprávněné k podnikání tyto občan-
ské nádoby nemohou využívat! -tz-

Tři pamětní kameny v Jihlavě, 
které jsou zapsány v ústředním 
seznamu nemovitých kulturních 
památek, prochází kvůli jejich 
špatnému stavu opravou. 

O kameny v ulicích Znojemská, 
Kosovská a Smrčenská se postará re-
staurátor Petr Poltavec.

„Práce mají probíhat od června do 
října, je ale reálné, že budou fyzicky 

dokončeny dříve. Cena za restaurová-
ní je více než 81 tisíc korun,“ přiblížil 
Ondřej Stránský z městského odbo-
ru správy realit.

Povrch kamenů je narušen hlavně 
působením srážkových vod. To způ-
sobilo znejasnění modelace povrchu 
díla, čitelnosti mělkých reliéfů a ko-
rozi kamene. Na některých místech 
se objevují hloubkové trhliny a ká-

men se odlamuje, povrch kamene je 
zanesený sedimenty a porostlý mik-
rovegetací.

„Rozsah restaurátorských prací bude 
obsahovat například čištění kamene, 
odstranění druhotných nevhodných do-
plňků, injektaci mikroprasklin, obnovu 
spárořezu, nebo modelační doplnění 
destrukcí a chybějících částí,“ doplnil 
Ondřej Stránský. -tz-

Město opraví tři pamětní kameny

O KAMENY v ulicích Znojemská, Kosovská a Smrčenská se postará restaurátor Petr Poltavec. Foto: archiv MMJ

Silnice do Pístova 
bude až do konce 

října zavřená
 
V polovině srpna skončila první 

etapa, v rámci které z Telečské uli-
ce v Jihlavě zmizel desítky let starý 
povrch z kamenné dlažby, kterou 
kompletně nahradily tři vrstvy no-
vého asfaltového pláště. 

Nyní se opravuje zhruba stome-
trový úsek u garáží a městského 
útulku, a také silnice na Pístov, kte-
rá bude uzavřena až do 30. října.

„Přes jednu polovinu opravované 
silnice je umožněn provoz pouze pro 
obsluhu obyvatel Pístova, a to až od 
městského útulku. 

Stejně tak jsou majitelé pouštěni 
po provizorním mostu do přilehlých 
hromadných garáží, ale pouze do 
prvního garážového vjezdu. Ostatní 
vjezdy do garáží ze silnice třetí třídy 
jsou bohužel uzavřené a neprůjezd-
né,“ uvedl Hynek Schimmer z od-
boru dopravy jihlavského magis-
trátu.

Uzavírkou je dotčena trasa linky 
autobusu číslo 7 městské hromadné 
dopravy, který jezdí z Masarykova 
náměstí do Popic. 

Autobus jezdí do konce října přes 
Hradební ulici, odkud se dá jet na 
Znojemskou, poté na silnici I/38, ze 
které se sjede na bývalou tankovou 
cestu a dojede zpět na silnici třetí tří-
dy, která vede do Pístova a dál.

Obousměrná objížďková trasa pro 
veškerý provoz bude vedena po stá-
vající, již vyznačené objízdné trase, 
takže mohou řidiči sjet z ulice Ke 
Skalce vlevo na silnici II/602, a pak 
se vydat směrem na Pelhřimov, na 
okružní křižovatku, a pak dále po 
silnici II/406 přes Kostelec do Sala-
vic, kde se dá odbočit vlevo na silni-
ci třetí třídy, která vede do Pístova, 
Vysoké a Popic. Objízdná trasa je 
dlouhá 12,5 km. -tz-

PŘIPOMÍNKA OKUPACE. V pří-
zemí jihlavské radnice proběhla připo-
mínka srpna roku 1968, tedy čas oku-
pace Československa vojsky Varšavské 
smlouvy. Výstava vznikla u příležitosti 
50. výročí události a proběhla ve více 
městech současně. 

Zahájení výstavy se konalo za účasti 
primátora města Rudolfa Chloupka, 
hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Bě-
hounka a senátora Miloše Vystrčila. 
Českou hymnu zazpíval pěvecký sbor 
Foerster.  Foto: archiv MMJ

Výstava na radnici srpen 1968
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Oblasti kultury a volného času 
byla věnována osmá část auditu 
udržitelného rozvoje.

Otázkám rozvoje kultury a vol-
ného času věnovalo město Jihlava 
v poslední době nemalé úsilí. V roce 
2016 byla komunitním způsobem 
zpracovaná Strategie pro kulturu, 
volný čas a cestovní ruch ve městě 
Jihlavě pro roky 2017 – 2024. 

Komunitní a participativní způsob 
zpracování znamená, že se při se-
stavování rozvojového plánu moh-
li zapojit zájemci z řad veřejnosti, a 
zpracovatel dokumentu spolupra-
coval s aktéry z daných oblastí, tedy 
zejména s pořadateli kulturních, vol-
nočasových a společenských akcí. 

Nová koncepce kultury přinesla 
městu nový pohled na kulturu jako 
na součást rozvoje města.

Tvorba Strategie pro kulturu, volný 
čas a cestovní ruch řečí čísel před-
stavovala 1000 hodin práce, 5 veřej-
ných setkání, 50 spolupracujících 
subjektů a 120 jednotlivců. Zjištěné 
závěry byly ještě ověřeny a doplněny 
formou dotazníku, který mohl každý 
občan Jihlavy najít a vyplnit v Novi-
nách jihlavské radnice. 

V rámci analýz a shromažďování 
dat bylo provedeno mapování kul-
turně společenského zázemí města, 
ze kterého vzešlo nové území s po-
tenciálem pro volný čas – Stříbrné 
údolí. Je to lokalita podél řek Jihlavy 
a Jihlávky, propojující místa historic-

ké těžby stříbrné rudy - Staré Hory a 
lokalitu V Ráji.

V akčním plánu strategie pro roky 
2017 a 2018 je celkem 23 projektů, 
které mají zlepšit kulturu, volný čas 
a cestovní ruch v našem městě. Za-
hrnují aktivity z oblasti kultury, vol-
ného času a cestovního ruchu, a také 
rozvojové projekty. Projekty se daří 
úspěšně naplňovat. 

Pracuje se na koncepci rozvoje Stří-
brného údolí, vzniká mapa Skrytého 
města, otevřena byla naučná stezka 
továrníka Löwa v Heleníně, prohlu-
buje se spolupráce s Vysokou školou 
polytechnickou, děti v základních 
školách mají větší šanci okusit pro-
středí kultury, proměňuje se systém 
dotací do oblasti kultury a volného 
času, společně se schází lidé, kteří se 
snaží oživit město. 

Dále jsou pořádány aktivity pro 
lepší zapojení lidí do společného 
soužití. Příkladem může být Urban 
Game, městská hra, která má za cíl 
lépe poznat město, ve kterém žijeme, 
a také si uvědomit, kdo tu žil před 
námi, kdo tu žije dnes, a komu pro-
středí města předáváme.

Statutární město Jihlava rozděluje 
každý rok miliony korun na podpo-
ru kulturních akcí ve městě. Formou 
dotace jsou podporovány například 
Mezinárodní festival dokumentár-
ních filmů, Festival Mahler Jihlava 
– Hudba tisíců, nebo Jihlavský ha-
vířský průvod. Za dotační podpory 

městem funguje od roku 2011 také 
aktivní nezávislá scéna Divadlo ote-
vřených dveří - DIOD v budově Tě-
lovýchovné jednoty Sokol. 

Během sedmi let si scéna našla 
svou klientelu. Pořádají se zde před-
stavení a besedy pro školy, divadlo 
hostí literární, hudební, výtvarné 
nebo artistické projekty, také taneč-
ní vystoupení, workshopy, konferen-
ce a přednášky. 

Objem peněz, které odbor vyplácí 
v rámci dotačních programů, roste. 
V roce 2017 bylo v dotačních pro-
gramech vyplaceno deset a půl mili-
onu korun, a dalších sto tisíc putova-
lo do oblasti kultury formou darů.

 Další kulturní akce pořádá pří-
mo statutární město Jihlava. Jde na-
příklad o Svatomartinský průvod, 
Novoroční ohňostroj, slavnost Dny 
evropského dědictví, prázdninové 
Promenádní koncerty dechové hud-
by a nedělní pohádková odpoledne 
na parkánu u Brány Matky Boží, a 
také vánoční program. 

 Statutární město Jihlava během 
posledních let také investovalo do 
oprav historických objektů ve měs-
tě. Za zmínku stojí zejména zdařilá 
rekonstrukce budovy Základní umě-
lecké školy, rekonstrukce kostela Po-
výšení svatého Kříže, nebo komplet-
ní oprava a digitalizace kina Dukla. 
Zpracován je dlouhodobý plán ob-
novy kulturních památek i celého 
centra v Programu regenerace Měst-

ské památkové rezervace. 
Město má zavedený systém podpo-

ry majitelů movitého i nemovitého 
kulturního dědictví. Veřejnost s pa-
mátkami seznamují například nauč-
né stezky Hudební osobnosti Jihla-
vy, Jihlavské pevnosti a Pivovarská 
naučná stezka. Pravidelně jsou vy-
dávány publikace věnované historii a 
památkám Jihlavy. 

 V roce 2017 proběhlo již čtvrté 
hodnocení kulturních zařízení mezi 
obyvateli města. Lidé bodovali in-
stituce na škále od 0 bodů až po 10 
bodů, představujících maximální 
spokojenost. Z hodnocení vyšla nej-
lépe městská knihovna se 7,7 bodu, 
následovaná nabídkou divadla a kin. 
Ty získaly 7,4 bodu. Muzeum Jihla-
vané ohodnotili 7,2 bodu a kulturní 
dům obdržel 5,5 bodu. V průzku-
mech spokojenosti místních s nabíd-
kou a dostupností kulturních zaříze-
ní plánuje radnice pokračovat. 

 Do dalších let má kultura a volný 
čas ve městě velké možnosti k roz-
voji. Celé území kolem řek Jihlavy a 
Jihlávky, nazvané Stříbrné údolí, by 
se mělo postupně měnit v pás zele-
ně, věnovaný odpočinku, rekreaci, 
zážitkům a setkávání. Velký potenci-
ál v sobě skrývá také budova bývalé 
Modety, která patří městu, a která 
by měla sloužit návštěvníkům zoo-
logické zahrady i místním aktivním 
lidem.  Mgr. Ivana Jelínková, 

 manažerka kultury magistrátu

Audit rozvoje – Kultura a volný čas

Ministerstvo zemědělství vytvoři-
lo dotazník, který se týká plánování 
v oblasti vod. Jednu verzi dotazníku, 
jehož vyplnění podle ministerstva 
zabere maximálně pět minut, dosta-
ly obce a města, druhou může vypl-
nit široká veřejnost, a to do 10. září.

„Výsledky těchto dotazníků pomůžou 

zjistit názory a postoje, které zaujímá 
veřejnost a občané k přijatým opatře-
ním,“ sdělil Karel Seknička, člen od-
dělení Operativní analýzy a meziná-
rodní spolupráce Ústavu zemědělské 
ekonomiky a informací.

Dotazník lze najít na webu města 
Jihlavy. -tz-

Veřejnost může sdělit názor 
na české vodohospodářství

Ema Bernsteinová, Abraham Adolf 
Bernstein a Elly Porgesová. Jména tří 
členů jihlavské židovské rodiny jsou 
vyryta do tří mosazných kamenů, 
které byly v polovině srpna vlože-
ny před dům s popisným číslem 4 v 
Mahlerově ulici. Stolpersteiny nebo-
li kameny zmizelých mají připomí-
nat osudy obětí nacistického režimu 
a místa, ve kterých židovské rodiny 
trávily své poslední šťastné chvíle.

„Rodina mé maminky se musela z 
domu v Mahlerově ulici vystěhovat do 
Telče a poté byla v roce 1942 transpor-
tem z Třebíče převezena do Terezína,“ 
uvedl Zdeněk Prokeš, syn Elly Por-
gesové, za svobodna Bernsteinové. 
V Terezíně Elly Porgesová viděla své 
rodiče naposledy. Ti pokračovali do 
Osvětimi, kde je 16. října 1944 potka-
la smrt v jedné z plynových komor.

„Je to vzpomínka na to, co se odehrá-
valo a na co se občas zapomíná. Navíc 
mi v tomto provedení přijde vkusná a 
zajímavá. Město Jihlava tento nápad 
přivítalo a jsme rádi, že zde taková pa-
mátka je,“ uvedl za město Jihlavu ná-
městek primátora Vratislav Výborný, 
který se aktu položení kamenů zmi-
zelých zúčastnil.

Autorem projektu Stolperstein je 
německý umělec Gunter Demnig, 
který byl na Mahlerově ulici také pří-
tomen. Stolpersteiny připomínající 
rodinu Bernsteinovu se tak zařadily 
k dalším 70 tisícům kamenů, které již 
Gunter Demnig zasadil ve 24 zemích 
světa. V Jihlavě jsou již stolpersteiny 
umístěny například v zemi před bu-
dovou redakce Jihlavských listů ve 
Fritzově ulici. -tz-

Na památku jihlavských židů

STOLPERSTEINY neboli kameny zmizelých mají připomínat osudy obětí na-
cistického režimu a místa, ve kterých židovské rodiny trávily své poslední šťastné 
chvíle. Foto: Lubomír Maštera

Kulturní pátrací hra Čmucha-
lové 01 zavede školáky do měst-
ských kulturních institucí

Záhady v městských kulturních 
institucích budou moci v prvním 
pololetí školního roku objevovat 
žáci druhých až čtvrtých ročníků 
základních škol díky pátrací hře 
Čmuchalové 01. 

Herní karty se začnou rozdávat 
na konci září, a nejlepší „čmucha-
lové“ získají vstupenky do jihlavské 
ZOO nebo do Vodního ráje, a plno 
dalších odměn.

„Pro mladé čmuchaly budou v pěti 
městských kulturních institucích při-
praveny vždy 2 záhady, které budou 
muset rozluštit. Když záhadám při-
jdou na kloub, získají razítko do své 
herní karty,“ sdělila iniciátorka akce 
Ivana Jelínková z odboru školství 
kultury a tělovýchovy jihlavského 
magistrátu.

Žáci se, kromě Oblastní galerie 
Vysočiny, budou moci podívat do 
Městské knihovny, Muzea Vysoči-
ny, Domu Gustava Mahlera nebo 
Brány Matky Boží, to vše za sní-
žené dětské vstupné. „Ve druhém 
poletí mohou žáci pátrat dál; město 
chystá pokračování - Čmuchalové 
02,“ doplnila Ivana Jelínková. -tz-

Žáci základních 
škol se mohou stát 

detektivy

Víte, kolik je andělíčků 
v oblastní galerii?
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INTERNET

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

50 Mbit/s

25 Mbit/s

8 Mbit/s

4 Mbit/s

50
25
8
4

391 Kč
Cena s DPH/měsíc

250 Kč
Cena s DPH/měsíc

199 Kč 
Cena s DPH/měsíc

129 Kč
Cena s DPH/měsíc

PŘIPOJENÍ - VYSOKORYCHLOSTNÍ BEZDRÁTOVÉ

Pro informace a objednávku volejte 567 579 111

DOPORUČUJE
PRO BEZPEČNÝ
INTERNET

Jsme držiteli certifi kátu:

INTERNETOVÁ 
TELEVIZE
II. GENERACE!

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

w
w

w
.m

-s
o

ft
.c

z/
tv

www.m-soft.cz

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

pustit pořad od začátku

pozastavit pořad

přeskakovat reklamy

videorekordér 
– nahrát až 40 hodin pořadů

sledovat předchozí pořady 
až 30 hodin zpětně

Provozovatelem televizní služby je

+TV 8 Kč

+TV 39 Kč

pokročilé 
 funkce
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Strážníci Městské policie 
v červenci poskytli první 
pomoc potřebným. 

V odpoledních hodinách spatřili 
strážníci muže sedícího na schodech 
u služebny Městské policie Jihlava. 
Strážníci k muži přistoupili a zjistili, 
že je provazem kolem krku přiváza-
ný k zábradlí a v obličeji má křečovi-
tý výraz. 

Strážníci muže okamžitě odřízli, 
uvedli ho do stabilizované polohy a 
poskytli mu první pomoc. Na místo 
byla přivolána zdravotnická záchran-
ná služba, která si muže převzala do 
péče. 

První pomoc strážníci poskytli také 
v ulici Karolíny Světle. Na lince tísňo-
vého volání bylo ve večerních hodi-
nách přijato oznámení na ženu volají-
cí z okna, že jí není dobře a potřebuje 
pomoc. 

Na místo byla vyslána hlídka měst-
ské policie. Strážníci po příjezdu na 
místo zjistili, že se jedná o starší ženu, 

která má problémy s chůzí. 
Přes vchodové dveře se strážní-

kům podařilo seniorku kontaktovat. 
Vzhledem k nefunkčnímu zámku 
musela být na místo přivolána jed-
notka HZS, a zároveň zdravotnická 
záchranná služba. 

Pomocí hasičského žebříku se po-
dařilo strážníkům dostat do bytu. Po 
otevření vchodových dveří byla žena 
předána přivolanému lékaři.

Propadlý řidičák
Dále tento měsíc městská policie 

řešila řidiče bez platného řidičského 
průkazu. 

Při kontrolní činnosti v odpoled-
ních hodinách strážníci spatřili vo-
zidlo, stojící v ulici Komenského na 
chodníku. 

Po prokázání totožnosti byl řidič vy-
zván k předložení řidičského průkazu. 
Řidič motorového vozidla předložil 
řidičský průkaz platný pouze do roku 
2015. Celá záležitost byla, vzhledem 

k neplatnému řidičskému průkazu, 
předána k dalšímu řešení. 

Operační strážník městské policie 
přijal oznámení na fyzické napadení 
seniorky několika mladistvými v uli-
ci Matky Boží. 

Na místo byla ihned vyslána hlíd-
ka. Po příjezdu na místo jeden ze 
strážníků poskytl ženě první pomoc, 
a následně ženu předal do péče při-
volané zdravotnické záchranné služ-
bě. 

Na základě vyhodnocení kamero-
vého záznamu byl zjištěn přesný po-
pis podezřelých agresorů, kteří byli 
později zadrženi ve spodní části Ma-
sarykova náměstí.

Městská policie se podílela na za-
jištění bezpečnosti a pořádku při hu-
debním festivalu Vysočina Fest.

Statistika
V červenci zpracovala Městská po-

licie Jihlava celkem 2.373 událostí. 
Strážníci provedli 110 kontrol podá-

vání alkoholu mladistvým osobám a 
hraní na výherních hracích automa-
tech, řešili 418 oznámení občanů, 
nebo jejich žádostí o pomoc. 

Proti veřejnému pořádku, nebo 
vyhláškám a nařízením města, bylo 
zaznamenáno 680 přestupků, z to-
hoto počtu se 49 přestupků týkalo 
dodržování pravidel stanovených 
vyhláškou o volném pohybu psů a 
20 přestupků se týkalo dodržování 
zákazu konzumace alkoholických 
nápojů na vymezených veřejných 
prostranstvích. Do aplikace „hlášení 
závad“ strážníci nahlásili 421 závad 
zjištěných při obchůzkové činnosti 
v ulicích města Jihlavy. Ve spoluprá-
ci s dopravním podnikem strážníci 
provedli 28 kontrol černých pasažé-
rů. 

Bylo zjištěno sedm dlouhodobě 
odstavených vozidel, která strážní-
ci vyhodnotili jako vraky. Do psí-
ho útulku, jehož provozovatelem je 
městská policie, bylo umístěno 15 
odchycených psů.  -tz-

Škrtil se přímo před služebnou policie

Magistrát připravil pro 
zájemce hru Skryté příběhy. 
K celé akci více uvádí Ivana 
Jelínková z odboru školství, 
kultury a tělovýchovy:

V pátrací venkovní hře Skryté 
příběhy vás přeneseme strojem 
času o sto let zpět, abyste po-
změnili dějiny. Na misi nazvané 
Malá ohnisková vzdálenost bu-
dete muset pomoct fotografovi 
Hauptovi, aby dokázal uspo-
řádat havířský pochod v době, 
kdy je téměř všechno zaostřeno 
jinak.

Legenda hry: Člověk, který 
potřebuje pomoc, se jmenuje 
Johannes Haupt, a je to všem 
tehdejším Jihlavanům známý 

Zahrajte si s dětmi hru Skryté příběhy
odpůrci a příznivci osamostatnění, a 
pan Haupt bude mít plné ruce práce, 
aby připravovaná havířská slavnost 
proběhla podle plánu. Potřebuje po-
moci situaci uklidnit.

Sehrávka hry Malá ohnisková 
vzdálenost proběhne v sobotu 
8. září 2018. Start hry je ve 14,00 
hod ve dvoře za radniční budovou 
(Hluboká ulice). Ke hře potřebujete 
chytrý telefon se systémem Android 
nebo iOS a staženou aplikaci Skryté 
příběhy, která vás bude hrou navigo-
vat. Část instrukcí budete dostávat z 
aplikace v telefonu a část zadání do-
stanete od kostýmovaných postav na 
trase. 

Hra proběhne za každého počasí a 
potrvá přibližně dvě hodiny. Ke hře 
je nutná registrace, kterou provedete 
na stránce www.skrytepribehy.cz.

O hře Skryté příběhy 
Tato venkovní hra je určena přede-

vším rodinám s dětmi (od 6 let), ale 
její kouzlo je v tom, že pobaví i do-
spělé. 

Odehrává se v prostoru města, a 
potřebujete k ní jen pohodlné boty 
a chytrý telefon s aplikací Skryté 
příběhy, kterou si stáhnete zdarma 
(k dispozici na Google Play V týmu 
stačí mít jeden chytrý telefon s do-
statečně nabitou baterií. Ideální je, 
když si ještě před startem hry stáh-
nete balíček dat zahrnující instrukce 
(audio) a off-line mapu města k trase 
Malá ohnisková vzdálenost. 

Pak už zbývá jen vyrazit za zábavou 
a poznáním do města.

Instrukce k herní trase vedoucí do 
roku 1918 budou v aplikaci k dispo-
zici od pátku 7. 9. 2018 natrvalo, ale 
v sobotu 8. 9. 2018 bude trasa dopl-
něna o speciální úkoly a možnost po-
tkat se s dalšími hráči a také s tvůrci 
hry na společné sehrávce, zakončené 
speciálním luštícím úkolem, spoje-
ným s výstavou Hauptových fotogra-
fií staré Jihlavy.  -tz-

fotograf a zakladatel mu-
zea. Byl to on, kdo vzkřísil 
dávnou tradici havířských 
průvodů, které obyvate-
lům připomínají, že město 
vzniklo díky těžbě stříbra. 
Jenže teď (v roce 1918) má 
pan Haupt problém. Místo 
společných příprav velkole-
pého havířského průvodu 
se ve městě řeší něco úplně 
jiného. 

Zatímco jinde slaví vznik 
samostatné Československé 
republiky, v Jihlavě většina 
obyvatel města mluví ně-
mecky a z odtržení od Ra-
kousko-Uherska nemá vel-
kou radost. 

Ve městě roste napětí mezi 

Pohotovostní služba zubních lékařů – září 2018
Datum Den Jméno Místo poskytování, telefon
1. So MUDr. et MDDr.

Doležalová Eva
Stomatologické centrum Jihlava, Havlíčkova 34a,  
586 01 Jihlava, 774 874 100

2. Ne MUDr. Doležalová Jitka Vrchlického 4697/57a, 586 01 Jihlava, 567 574 572
8. So Stomatologické 

centrum Jihlava
Havlíčkova 34a, 586 01 Jihlava, 774 874 100

9. Ne MDDr. Frühaufová Lucie Stomatologické centrum ARTDENT, s.r.o., Vrchlického 50, 586 01 Jihlava, 
567 331 666

15. So MUDr. Fučík Přemysl Kostelec 87, 588 61 Kostelec, 567 573 016
16. Ne MDDr. Gurková Dana Havlíčkova 34a, tel 774 818 088 
22. So MUDr. Hlávka Jindřich nám. 9. května 675, 588 22 Luka nad Jihlavou, 567 219 588
23. Ne MUDr. Hořejší Eva Josefa Hory 1050/31, Třešť, 567 224 184
28. Pá MDDr. Křikava Matouš Havlíčkova 34a, tel 774 818 088 
29. So MUDr. Hrdličková Jitka Znojemská 825/62, 586 01 Jihlava, 567 307 757
30. Ne MUDr. Chytková Věra Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, 567 574 573

Pohotovostní služba zubních 
lékařů je zajišťována 

SO, NE a svátky od 8:00 – 12:00 hod.

Aktuálnost přehledu, prosím, NUTNĚ 
ověřte na recepci Nemocnice Jihlava.

Vrchlického 59, 
586 33 Jihlava

tel. 567 157 211Zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina
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  Sociální téma

Zeptali jsme se náměstka Vratislava 
Výborného:

Pane náměstku, v loňském roce 
byl pozitivně hodnocen 3. ročník 
Týdne sociálních služeb v Jihlavě. 
Uskuteční se v letošním roce 4. 
ročník této akce?

Ano, Jihlava naváže na předešlé 
ročníky a bude i v letošním roce 
organizačně zajišťovat Týden soci-
álních služeb v Jihlavě. Myslím, že 
mohu na tomto místě prozradit, že 
jeho přípravy v současné době do-
spěly do své finální fáze.

Mohl byste našim čtenářům krát-
ce připomenout, co to je Týden 
sociálních služeb?

Týden sociálních služeb je vyhlašo-
ván celostátně Asociací poskytovate-
lů sociálních služeb ČR ve spoluprá-
ci s Ministerstvem práce a sociálních 
věcí. 

Jeho cílem je představit a zviditelnit 
sociální služby veřejnosti a přispět k je-
jich akceptaci jako přirozené a nutné 
součásti každé moderní společnosti. 

Je to období prezentací, setkávání 
laické i odborné veřejnosti a disku-

zí k problematice sociálních služeb, 
které pomáhají mnoha lidem, a za-
chovávají jejich lidskou důstojnost a 
podporují jejich soběstačnost.

Kdy bude Týden sociálních slu-
žeb probíhat v letošním roce?

Termín jeho konání je již tradičně 
směřován do podzimních měsíců. 
Letos je konkrétní termín vyhlášen 
na 8. – 12. října 2018.

Došlo k nějakým změnám v le-
tošním pojetí Týdne sociálních 
služeb?

Každým rokem se snažíme provést 
dílčí změny, reagujeme tak na poža-
davky účastníků Týdne sociálních 
služeb. I letos dojde oproti minulým 
rokům k menším změnám . 

Na základě zkušeností z předešlých 
ročníků jsme se rozhodli v letošním 
roce nezařadit do programu Týdne 
sociálních služeb prezentace jednot-
livých poskytovatelů sociálních slu-
žeb, spojených s besedou s veřejnos-
tí, která v minulých letech probíhala 
na Masarykově náměstí nebo v DI-
ODu. Důvodem byl poměrně malý 
zájem z řad občanů o toto setkání.

Co podle vás bylo příčinou malé-
ho zájmu o tuto akci?

Pro nás je tato skutečnost pocho-
pitelná, protože na základě dlouho-
letých zkušeností víme, že sociální 
služby jsou občany vyhledávány až 
v okamžiku, kdy nastane akutní po-
třeba pomoci z jejich strany. 

Nicméně se celou koncepcí Týdne 
sociálních služeb snažíme rozšířit 
povědomí občanů o této oblasti, aby 
v případě potřeby věděli o možnosti 
pomoci ze strany sociálních služeb.

Jaké akce tedy budou v rámci 
Týdne sociálních služeb probíhat?

Tradičně se uskuteční Dny otevře-
ných dveří u jednotlivých organizací, 
kde se občané budou moci seznámit 
s činností a poskytovanými službami 
přímo u jejich poskytovatelů. 

Tato prezentace pro zájemce ze 
strany veřejnosti bude probíhat u 
příspěvkových organizací zřizova-
ných městem Jihlava, a u dalších 
šestnácti neziskových organizací po-
skytujících sociální služby na území 
města Jihlavy. 

Dále bude občanům nabízena po-

moc formou poradenství ze strany so-
ciálních pracovníků magistrátu města. 

V roce 2017 město Jihlava v rám-
ci Týdne sociálních služeb oceni-
lo vybrané zaměstnance z oboru 
sociálních služeb. Proběhne tato 
slavnostní akce i v roce 2018?

Jak jsem již několikrát opakovaně 
uváděl, město Jihlava si velmi váží 
práce všech zaměstnanců pracujících 
v sociálních službách, a proto jsem i 
v letošním roce převzal záštitu nad 
konáním této akce, která proběhne 
dne 10. října 2018 v Gotickém sále 
jihlavské radnice. 

Kromě poděkování a předání oce-
nění bude připraven kulturní pro-
gram, a na závěr bude dán prostor 
neformální diskuzi s přítomnými, 
která poskytne možnost vzájemné 
výměny poznatků, námětů a zkuše-
ností Do budoucna plánujeme, že 
se tato akce stane tradiční, nedílnou 
součástí Týdne sociálních služeb.

Tímto bych chtěl zároveň pozvat 
všechny, které problematika sociál-
ních služeb zajímá, k účasti na výše 
uvedených akcích. -tz-

Týden sociálních služeb 2018

Na přelomu roku 2017/2018 
byla zahájena rekonstrukce 
stávajícího objektu Žižkova 
106 v Jihlavě, který využívalo k 
poskytování sociálních služeb 
Integrované centrum sociál-
ních služeb Jihlava.

Do objektu se po necelém 
roce vrátí denní stacionář a 
pobytová odlehčovací služba. 
Současně je zde nově vytvo-

řeno zázemí pro pracovníky 
terénní pečovatelské služby, 
všeobecné sestra domácí zdra-
votní péče a vedení organiza-
ce.

Rekonstrukcí se výrazně zvý-
ší kvalita poskytovaných so-
ciálních služeb, která umožní 
ještě vyšší míru individualizo-
vané péče.

Dne 26. září 2018 proběh-

ne v 10:00 hod. slavnostní 
otevření rekonstruovaného 
objektu za účasti zástupců 
Statutárního města Jihlavy a 
dalších pozvaných hostí. Sou-
částí bude prohlídka objektu, 
a představení činnosti Inte-
grovaného centra sociálních 
služeb Jihlava, včetně bližší 
specifikace poskytovaných so-
ciálních služeb.  -tz-

Slavnostní otevření zrekonstruovaných 
prostor objektu Žižkova 106 v Jihlavě

Foto z doby probíhající rekonstrukce.

Náměstek pro sociální oblast Vra-
tislav Výborný informoval, že ve 
dnech 1. - 5. 10. 2018 proběhne v  
Kraji Vysočina pod záštitou Krajské-
ho úřadu Kraje Vysočina a MPSV 
Týden pěstounství. 

Do akce se zapojily orgány soci-
álně-právní ochrany dětí při měst-
ských úřadech a nestátní neziskové 
organizace z různých koutů regionu. 
Jihlavsko nemohlo chybět.

Občané Jihlavy a okolí se tak mo-
hou 2. a 3. 10. 2018 zúčastnit Dnů 
otevřených dveří na sociálním od-
boru Magistrátu města Jihlavy, v 
Centru pro rodinu Vysočina a F po-
intu. 

Těšit se mohou na besedy s pěstou-
ny, či terapeutem pomáhajícím trau-
matizovaným dětem. Pohovořit si 
s odborníky o životě v náhradní ro-
dině a potřebách přijatých dětí mo-

hou zájemci po zhlédnutí dokumen-
tů o pěstounských rodinách z cyklu 
„Rodiče napořád“. 

Připraven je i doprovodný pro-
gram pro děti. Ve čtvrtek 4. 10. 2018 
se setkají se subjekty působícími na 
úseku zprostředkování náhradní ro-
dinné péče návštěvníci Nákupního 
centra City Park Jihlava. 

Své dotazy mohou občané poklá-
dat zástupcům OSPOD, krajského 
úřadu, Psychocentra, odborných 
příprav Pride a doprovázejících or-
ganizací. 

Zakončení Týdne pěstounství pro-
běhne společně s poděkováním pěs-
tounům a jejich dětem 5. 10. 2018 
na Dni pěstounských rodin v Rodin-
ném parku Robinson.

„Aktivitu krajského úřadu a MPSV 
vítáme,“ říká  pan Výborný „Domní-
vám se, že náhradní rodinná péče je v 

mnoha ohledech stále ještě nedoceněna. 
Přitom vyrůstat v bezpečném a milují-
cím rodinném prostředí je základním 
právem a potřebou každého dítěte. Ne 
všichni rodiče se však o své děti mohou, 
chtějí, nebo dokáží postarat. Pro tyto 
děti je pak nejvhodnější variantou ro-
dina náhradní, ve které mají za podpo-
ry a pomoci pěstounů větší šanci uspět 
ve svém dospělém životě - najít si práci, 
bydlení, osvojit si rodičovské a partner-
ské role a vychovat své děti“, vysvětluje 
náměstek primátora pro sociální ob-
last pan Výborný a dodává: „Bohužel, 
stejně tak jako ostatní regiony, potýká-
me se i my od roku 2012 s nedostatkem 
žadatelů o dlouhodobou pěstounskou 
péči. Důsledkem je, že ústavní výchova 
je pak nařizována i dětem mladším 6 
let. Věřím, že právě takovéto akce, jako 
je Týden pěstounství, pomohou tento 
nepříznivý trend zmírnit.“ -tz-

Jihlavsko přivítá v říjnu Týden 
pěstounství, dny otevřených dveří

Objížďka do 
Větrného Jeníkova
Oprava povrchu silnice uzavřela 

před Větrným Jeníkovem půlkilome-
trový úsek silnice II/131 od odboč-
ky na Kalhov a Šimanov. Uzavírka 
potrvá do 20. října, a dotkla se jak 
osobních a nákladních aut, tak veřej-
né linkové dopravy.

„Auta do sedmi a půl tuny mohou uza-
vřený úsek objet přes Velešov a Kalhov, 
odkud dojedou do Větrného Jeníkova. 
Objízdná trasa jim cestu prodlouží o čty-
ři a půl kilometru,“ uvedl Hynek Schim-
mer z městského odboru dopravy.

Stejnou cestou se daly také autobu-
sy linkové dopravy, a změnila se pou-
ze zastávka v Šimanově „U obrázku“, 
která je dočasně přemístěna na stáva-
jící zastávku „Šimanov“.

Řidiči kamionů a nákladních vozidel, 
které mají přes sedm a půl tuny, musí 
uzavírku objet přes Jihlavu a Humpo-
lec. „Z Humpolce se již dostanou přes 
Krasoňov do Větrného Jeníkova z dru-
hé strany,“ doplnil Hynek Schimmer s 
tím, že objízdná trasa cestu prodloužila 
o 59 kilometrů. -tz-
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 POLO 
za POLOvinu.

www.volkswagen.cz

Úrok 0 % p. a. 

až na dva roky.

Polovinu vozu zaplatíte hned a druhou 
polovinu můžete financovat bez úroků! 

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Polo: 3,7�6,2 l/100 km, 88�141 g/km. Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Užijte si i další výhody: garance úrokové sazby a ceny pojištění po celou dobu 
financování, možnost kdykoliv zdarma předčasně splatit, prodloužit, zkrátit, vložit 
mimořádnou splátku, nastavit poslední zvýšenou splátku nebo převést na jinou osobu. 

Pozor, tato nabídka financování na Volkswagen Polo platí 
jen do 31. 10. 2018 nebo do odvolání. 

Autorizovaný prodejce Volkswagen AUTO VYSOČINA s.r.o.
Žižkova 109a, 586 01  Jihlava, tel.: 567 584 581, www.autovysocina.cz, e-mail: prodej@autovysocina.cz
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JIHLAVA, Masarykovo náměstí 36
přízemí, OD HASSO

VŠECHNY OBLEKY

www.modaprostejov.cz

Pouze nyní jsme pro Vás zlevnili naprosto všechny pánské obleky o skvělých
30%. Přijďte, určitě si vyberete z velkého sortimentu velikostí i materiálů.
Likvidujeme dále okrajové velikosti kalhot za 19,- Kč, kravaty od 9,- Kč,
luxusní, v česku vyrobené ponožky za 29,- Kč a všechno dámské zboží 
se slevou minimálně 30%. Vše platí do vyprodání zásob. Těšíme se na Vás! 

AKCE!

-30%

NA
PR

OS
TO

j09-MOPD

205
kód pojišťovny

cpzp.cz/sport 

��� ��� ���
www.cpzp.cz

Více informací na cpzp.cz/programy

Pro začátek ��� Kč na sport
Podepište registraci k ČPZP do ��. �. a čeká na vás až:

� ��� Kč na očkování      
� ��� Kč pro maminky a miminka      
� ��� Kč na plavání pro děti

Váš podpis  
dokáže zázraky

PRAKTICKÝ LÉKAŘ 
PRO DOSPĚLÉ

MUDr. Lyudmil Teodosiev

PŘIJÍMÁME
NOVÉ PACIENTY
REGISTRACE JE JEDNODUCHÁ:
• zavolejte nám 567 211 628 nebo
• vyplňte on-line registrační formulář
http://www.mediclinic.cz/jak-se-registrovat
Převod zdravotní dokumentace zajistíme za Vás.



STRANA 12 Aktuality NJR – ZÁŘÍ 2018

 NORDIC/PRIESSNITZ WALKINGOVÁ PROCHÁZKA 
start u krematoria 13.15 hod.  |  

  |  
-

 PROCHÁZKA od QR k IQ 
  |  -

-
  |   

 PARKY V POHYBU 
  |  

-

  | 

 JIHLAVSKÝ DEN ZDRAVÍ 
  |  -

  |    |      |  
  |    |  

 

-

 SBÍRKA BRÝLÍ PRO AFRIKU 

  |  

 

  |   

 

 PARKY V POHYBU 
  |  

  |  

 ZÁHADA LOKÁLEK 
DIOD v 16 hod.  |  

 DEN BEZ AUT 
   |  

  |  
  |    |  -

 |  -

 SBÍRKA KOL PRO AFRIKU 

  |   

 JIHLAVSKÝ JARMARK 

 VEGANSKÉ HODY 

  |  

  |  

  |   

 
 

  |  ZDRAVÝ KRAJ
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14.00 Koncert Lucie Černíkové  |  15.00  kapela Umí H.  |  16.00  jazz 
Bee Band  |  17.00  tanec a móda 100 let  |  18:00  The Shots 

19.00 Ondřej Havelka 
  a jeho Melody Makers
20.30 symbolický strom
  poselství měst Vysočiny   

20.45 Proletí 100letí  

  velkolepá originální show
  obrazivý vhled do kratičkých 100let

21.30  Československá tančírna
  Zatrestband 
  & Funny Fellows
Zažijte to znovu: 3D virtuální prohlídka  
míst, kde žil a pracoval prezident T. G. Masaryk  
|  dobová škola, kavárna a banka  |  100 let 
vývoje automobilu – výstava historických vozů 

doprovodný program: horolezecká stěna pro malé 
i dospělé  |  GASTROLETÍ: Pochoutky uplynulých 
100let  |  historická mincovna  |  dobový kolotoč  |  
ruské kolo  |  fotokoutek 100letí

Parkán u Brány Matky Boží: 14.30–16.00  Elektroband 
Pavla Zedníka  |  koncert skupiny známé z TV Šlágr 
se sólisty Josefem Opltem a Ivanou Brožovou

Jihlavská radnice – vestibul  |  10.–21. 9.  |  
Výstava výtvarných prací dětí Strom republiky   |  
otevřeno dle provozní doby radnice

Masarykovo
náměstí
v Jihlavě

Stoletá republika?
Nepůjde to
bez publika!

 www.visitjihlava.eu 
 www.kr-vysocina.cz 
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U3V

Vysoká škola polytechnická Jihlava 
Tosltého 16, Jihlava

Poslední volná místa v programech:
Pracujeme s PC MS Office
Aktivně každý den
Arteterapie a psychologie pro seniory
Itálie jako významná destinace cestovního ruchu 
Antická kultura a její využití pro turismus  
Přírodní a kulturní dědictví Kanady a USA

U3V také Pelhřimově DS Radětínská 2305,  
Třebíči DS Koutkova 302, 
Žďáru nad Sázavou SŠOS Komeského 10  
a Velkém Meziříčí DS Zdenky Vorlové 2160

 
u3v.vspj.cz. .

 

nabízí studium seniorů na 
Univerzitě třetího věku (U3V)

se zahájením v akademickém roce 2018/2019

u3v.vspj.cz

až 4 000 Kč pro 4člennou rodinu 
třeba na sportovní aktivity

rodina
 je u 211 a ví proč 

chyt�á

Přestupní termín pro změnu zdravotní pojišťovny 
platí od 1. července do 30. září 

Bonusy

Program 
slev 

a výhod

Cestovní 
pojištění

Lékař na 
telefonu

Zdraví



Stavíme, bydlíme...
STRANA 16

j09-ekosD

Obývák
Obývací pokoj má mnoho funk-

cí, které se navíc liší rodinu od rodiny. 
Obývák slouží nejčastěji k odpočinku, 
k setkávání s rodinou nebo přijímání 
návštěv. 

Někdy potřebujete zajistit dostateč-
né osvětlení pro čtení nebo pro slav-
nostní událost, jindy chcete vytvo-
řit klidnou atmosféru pro odpočinek 
nebo sledování televize. Proto jde z 
hlediska osvětlení o celkem náročnou 
záležitost. Také zde hraje velmi důleži-
tou roli vzhled svítidel. 

Do obývacího pokoje se doporučuje 
kombinace více typů. Centrální, nejlé-
pe přisazená stropní svítidla zajistí cel-
kové osvětlení prostoru. U místností s 

dostatečnou světlou výškou (více než 
3 metry) se doporučují svítidla závěs-
ná. Stojací nebo nástěnné lampy se 
pak používají buď pro zvýšení hladi-
ny osvětlení pro čtení (požadavek je 
alespoň 200 luxů), nebo pro zajištění 
intimní atmosféry (například u svítidel 
svítících nepřímo – do stropu). 

Pro vytváření různých světelných 
atmosfér je vhodné vybavit místnost 
systémem regulace osvětlení (stmíva-
či).

Část osvětlení má být v provozu kvů-
li zrakové únavě i při sledování TV. 
Sledování televize v úplné tmě nebo 
čtení při nedostatečné hladině osvět-
lení je nejčastějším prohřeškem proti 
našemu zraku.

Kuchyně
Kuchyně je především pracov-

ním prostorem, proto se tu na prv-
ním místě řeší spíše technické para-
metry (dostatečná osvětlenost) a až 
pak atmosféra a design. V kuchyni se 
doporučuje kombinovat centrální 
stropní svítidlo se svítidly umístěný-
mi pod horní řadou skříněk kuchyň-
ské linky. 

Pokud je součástí kuchyně pracov-
ní ostrov, může funkci centrálního 
osvětlení plnit svítidlo nad ním. Dal-
ším prvkem, který se v kuchyních 
často uplatňuje a vyžaduje osvětle-
ní, je barový pult. Zejména pokud 
je často využíván i ke stolování, spí-
še než bodové osvětlení sem vol-

te závěsné svítidlo, které poskytne 
dostatečné osvětlení podávaných 
pokrmů a nápojů. 

V kuchyni je obzvláště důležité věr-
né zobrazení barev, proto volte zdro-
je s co nejvyšším indexem podání 
barev (CRI) – ideálně 100.

Hladina osvětlení pracovní des-
ky by měla dosahovat až 500 luxů. 
Pokud nemáte k dispozici výpočet 
osvětlení, je možné stanovit osvět-
lenost alespoň orientačně přes svě-
telný tok zdroje (na obalu udávaný 
v lumenech). Pokud tedy potřebuje-
te dosáhnout osvětlenost 500 luxů, 
musí být instalovaný světelný tok 
minimálně 500 lumen na metr čtve-
reční osvětlované plochy.    -lm-

Jaké osvětlení volíme v bytě
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STAVEBNICTVÍ
PROJEKCE
ZÁMEČNICTVÍE K O S

www.ekosbrtnice.cz
+420 775 732 995

ZEMNÍ PRÁCE
TŘÍDĚNÍ ZEMINY
KONTEJNEROVÁ 
DOPRAVA

j09-ekoD

JEŽEK KLIMATIZACE s.r.o.
Spělov 37 
588 51 Dolní Cerekev
O�ce: +420 606 708 189 
Mobil:  +420777808189 www.jezekklima.cz

Klimatizační technika

JEŽEK KLIMATIZACE s.r.o.
Spělov 37 
588 51 Dolní Cerekev
O�ce: +420 606 708 189 
Mobil:  +420777808189 www.jezekklima.cz

Klimatizační technika

www.jezekklima.cz
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S námi máš internet bez závazku!

Optický internet
200 Mb/s za 350 Kč měsíčně!

Stabilní optické připojení. 
Aktivace ZDARMA.

Jana Masaryka 12, Jihlava  |  567 579 111  |  www  .netbox.cz/jihlava

Nabídka platí do 31. 7. 2018
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KOSTEL SV. JANA KŘTITELE  |  Jánský kopeček
otevřeno 9–11, 14–16 hod.  |  prohlídky s odborným výkladem v 10 
a 14 hod. (PhDr. Vlastimil SVĚRÁK)  |  vstupné dobrovolné do kterékoliv 
kasičky umístěné v kostele

MINORITSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE  |  
ul. Matky Boží
otevřeno 9–11, 14–16 hod.  |  prohlídka s odborným výkladem ve 
14 hod. (Mgr. David ZIMOLA)  |  vstup zdarma

KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE  |  Křížová ul.
otevřeno 9–17 hod.  |  prohlídka s odborným výkladem v 11 a 15.30 
hod. (Mgr. David ZIMOLA)  |  vstup zdarma

KOSTEL SV. APOŠTOLA PAVLA  |  Dvořákova ul.
otevřeno 10–12, 14–16 hod.  |  prohlídka s výkladem v 10.30 
a ve 14.30 hod. (Ing. Jana NEDBALOVÁ) 

KOSTEL SV. DUCHA  |  Smetanovy sady
otevřeno 9–12, 13–17 hod.  |  prohlídka s výkladem v 10 hod.  |  
vstupné dobrovolné

MĚSTSKÁ KNIHOVNA  |  Hluboká 1
prohlídka s odborným výkladem v 11 hod. (PhDr. Jarmila DAŇKOVÁ)  |  
kapacita 20 osob.  |  vstup zdarma

DŮM GUSTAVA MAHLERA  |  Znojemská 4
otevřeno 10–12, 12.30–17 hod.  |  prohlídka s výkladem v 15 hod. 
s kapacitou 30 osob  |  vstup zdarma

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA  |  Masarykovo nám. 16
otevřeno 9–11 hod.  |  Urbanisticky významná budova ovládající jihový-
chodní část náměstí se složitým stavebním vývojem po celkové rekon-
strukci objektu.  |  Prohlídky s průvodcem od 9 hod. po 30 minutách 
s kapacitou 25 osob. Poslední prohlídka v 11 hod.

DŮM FILHARMONIE  |  Kosmákova 9
otevřeno 10–14 hod.  |  expozice „Houslistka Alma Rosé – talentovaná 
neteř G. Mahlera“  | vstup zdarma

HORÁCKÉ DIVADLO JIHLAVA  |  Komenského 22
otevřeno 9–13 hod.  |  prohlídky divadla po vyznačené trase, start 
kdykoliv od 9 do 12.30 hod.  |  Individuální prohlídka divadelního zá-
kulisí, návštěvníci postupují samostatně, na jednotlivých stanovištích 
je informují zaměstnanci divadla.  | vstup zdarma

HISTORICKÁ RADNICE  |  Masarykovo nám. 1
otevřeno 8.30–17 hod.  |  prohlídky s výkladem v 10, 11, 13, 14 a 15 
hod. (zajišťuje TIC)  |  kapacita prohlídek omezena na 30 osob. Bezplatné 
rezervační lístky budou k dispozici 8. 9. od 8.30 hod. v Turistickém infor-
mačním centru, Masarykovo nám. 2 

BRÁNA MATKY BOŽÍ  |  Věžní 1
otevřeno 10–13, 14–18 hod.  |  prohlídky s průvodcem v 11 a 14 hod. 
s kapacitou 20 osob  |  výstava Pojďte děti, budeme si hrát  |  vstup 
zdarma

JIHLAVSKÉ HISTORICKÉ PODZEMÍ  |  Hluboká 1
otevřeno 9–13, 14–17 hod.  |  prohlídky v 11, 14 a 16 hod.  |  kapacita 
prohlídek omezena na 45 osob. Bezplatné rezervační lístky budou k dis-
pozici 8. 9. od 9 hod. v pokladně jihlavského podzemí.

NOVINKA  |  KRYT CIVILNÍ OBRANY
otevřeno 9–13, 14–17 hod.  |  prohlídky v 10, 12 a 15 hod.  |  Kapacita 
prohlídek omezena na 10 osob. Bezplatné rezervační lístky budou k dis-
pozici 8. 9. od 9 hodin v pokladně jihlavského podzemí.

MUZEUM VYSOČINY  |  Renesanční cechovní dům, Masarykovo 
nám. 57  |  Renesanční měšťanský dům, Masarykovo nám. 58 
otevřeno 9–12, 12.30–17 hod.  |  prohlídky s odborným výkladem (his-
torie, architektura) v 10 a 13 hod.  |  vstupné: při prohlídce vstup 
zdarma, mimo prohlídky běžné vstupné

OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY  |  Komenského 10  |  
Masarykovo nám. 24 
otevřeno 10–18 hod.  |  prohlídka s odborným výkladem v budově Ko-
menského 10 v 9 hod. (Mgr. Jana BOJANOVSKÁ)  |  v budově Masa-
rykovo nám. 24 v 11 hod. (Mgr. Jana BOJANOVSKÁ)  |  kapacita obou 
prohlídek 45 osob  |  vstup zdarma

KOSTEL SV. IGNÁCE z LOYOLY  |  Masarykovo nám.
otevřeno 9–11, 14–16 hod.  |  prohlídka s odborným výkladem v 10 
a 15 hod. (Mgr. Daniel NOVÁK)  |  vstupné dobrovolné do kterékoliv 
kasičky umístěné v kostele

KOSTEL SV. JAKUBA VĚTŠÍHO včetně kaple Bolestné 
Panny Marie  |  Jakubské nám.
otevřeno  9–11, 14–16 hod.  |  prohlídka s odborným výkladem v 9 hod. 
(Mgr. David ZIMOLA)  |  vstupné dobrovolné do kterékoliv kasičky umís-
těné v kostele

navštivte památky

28. ročník akce
Den otevřených
dveří památek

a 9. ročník akce Den  
zemědělců, potravinářů  
a venkova Kraje Vysočina  
– Dožínky
8. 9. 2018  

 pod názvem Společné dědictví 

Statutární město Jihlava, kulturní a církevní instituce 
v Jihlavě, Krajská agrární komora Kraje Vysočina, 
Kraj Vysočina, Agrotom, Agrovenkov Vysočina a Okresní 
agrární komora Třebíč zvou všechny občany na
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program

PIVOVAR JIHLAVA  |  Vrchlického 2  
Exkurze do pivovaru v 10, 12, 14 a 16 hod.

DĚLNICKÝ DŮM  |  Žižkova 15
otevřeno 9–12, 13–17 hod.  |  vstup do sálu zdarma, bez výkladu

RADNIČNÍ RESTAURACE A MINIPIVOVAR  | 
Masarykovo nám. 66/67
otevírací doba restaurace a minipivovaru od 12 do 16 hod.  |   
Komentované prohlídky technologie radničního pivovaru s ochutnáv-
kou piva přímo z tanků v ležáckém sklepě za sníženou cenu 40 Kč + 
prohlídka prostor restaurace a salonků vč. minipivovaru – ve 12, 13, 
14 a 15 hod. s průvodcem Ing. Miroslavem Tomancem, MBA.

 MASARYKOVO NÁMĚSTÍ  od 10–17 hod.

POZDRAV Z ČECH A MORAVY  
– přehlídka krojovaných dechových hudeb:
10.00–11.30 DOŽÍNKY (zahájení)  |  dožínkové tance s předáním 

dožínkového věnce a kytic  |  HSPT  Vysočan Jihlava, 
FS Vysočan a DS Vysočánek Hlinsko, DS Jeřabinka  
a DS Dřeváček Jihlava – folklorní vystoupení

12.00–13.30  BOŽEJÁCI  |  jihočeská hasičská dechová hudba          
13.45–15.15  MORAVANKA  |  originální moravská dechová kapela
15.30–17.00  VESELKA LADISLAVA KUBEŠE  |  dechový orchestr 

z Prahy
Moderují: Karel Paštyka a Lýdie Jakubičková.

Doprovodný program na náměstí 10–17 hod.

Výstava zemědělské techniky  |  výstava vozidel značky KIA  |  výstava 
a prodej regionálních produktů  |  aktivity prezentující zemědělství  
a potravinářství na Vysočině a další.  |  Koutek pro děti: Výtvarné 
dílny Barvínek a DDM Jihlava, malování na obličej, historický kolotoč, 
střelba z kuše, …  |  Vožení dětí na ponících (14–17 hodin)  |  TRH 
ŘEMESEL od 10 do 17 hodin

 JIHLAVSKÁ RADNICE   Masarykovo nám. 1, velká zasedací síň:

od 15.00 Jihlava ve fotografii včera a dnes  |  volné pokračování 
promítání s komentářem nad místy v našem městě – 
ak. mal. Martin KOS.

Hra Skryté příběhy  |  Radniční dvůr  |  Mobilní aplikace vás jako stroj 
času vezme na procházku do roku 1918. Fotograf Haupt potřebuje 
pomoct uklidnit rozhádané město, aby mohl proběhnout velkolepý ha-
vířský průvod. Více na www.skrytepribehy.cz  |  start ve 14.00 hodin 
(hra trvá cca 2 hodiny). Vhodné pro rodiny s dětmi.

Po celý den projížďky kočárem po historické části města (od 10 do 17 
hodin nebo dle zájmu) zajišťuje Pavel Diviš z Kněžic a Martin Prokš ze 
Štoků po trase – park za kinem Dukla, ulice Věžní, Benešova, Masary-
kovo náměstí, ulice Matky Boží, Věžní, park za kinem Dukla.

 
 VÝSTAVY 

Brána Matky Boží, Věžní 1  10–13, 14–18 hod.

 Pojďte děti, budeme si hrát

OGV, Komenského 10  10–18 hod.

 Jak lesy myslí

OGV, Masarykovo nám. 24  10–18 hod.

Ze sbírek – výběr toho nejlepšího z bohatého sbírkového fondu OGV
Zdeněk Šplíchal – Vědomí (ne) skutečnosti – tvorba třebíčského vý-
tvarníka

Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4  9–12, 12.30–17 hod.

Tomáš Vomáčka – Struktury

Turistické informační centrum
Masarykovo náměstí 2, Jihlava, tel. 565 591 833
8. 9. 2018 otevřeno 8.30–17.00 hod.
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mediální partneři akce:

partneři akce:

Okresní agrární komoraKrajská agrární komora 
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Aktuálně probíhá realizace 
dalších investičních projektů sta-
tutárního města Jihlavy a zapoje-
ných partnerů prostřednictvím 
strategie Integrovaný plán rozvoje 
území Jihlavské sídelní aglomera-
ce (IPRÚ JSA). 

Na základě této strategie jsou pro 
sociální oblast, oblast dopravy, škol-
ství a národních kulturních pamá-
tek rezervovány finanční prostředky 
z fondů Evropské unie v celkové výši 
cca 870 mil. Kč. Do současné doby 
bylo v rámci IPRÚ JSA předloženo 
16 žádostí o podporu projektů statu-
tárního města Jihlavy a jeho zapoje-
ných partnerů v celkové výši dotace 
cca 310 mil. Kč. Do konce roku 2018 
se předpokládá ukončení realizace 
následujících projektů statutárního 
města Jihlavy a Dopravního podniku 
města Jihlavy, a. s. (DPMJ):

Bezpečnost dopravy na přecho-
dech pro chodce, Jihlava

Předmětem projektu je vybudo-
vání bezbariérových chodníků po-
dél frekventovaných komunikací 
v Jihlavě, úpravy zastávek hromadné 
dopravy, nasvětlení přechodů pro 
chodce, výstavba veřejného osvětle-
ní a další stavební úpravy. Mezi ře-
šené lokality patří ul. Brtnická – Ty-
lova, ul. Březinova – Heulos, ul. E. 
Rošického – ZŠ, ul. Havlíčkova – ul. 
Kollárova – ul. Na Vyhlídce, Pávov – 
dětské hřiště, ul. Pávovská - Krono-

span, ul. Pávovská – ul. U Rybníka, 
ul. Rantířovská – ul. Za Prachárnou, 
ul. Sokolovská – ul. Resslova a ul. 
Sokolovská – ul. Stamicova. Předpo-
kládaná výše celkových nákladů činí 
cca 12 mil. Kč, z toho předpokláda-
ná dotace z IROP představuje cca 
6,3 mil. Kč. 

Zvýšení bezpečnosti dopravy
v průmyslovém parku Jihlava

V průmyslové zóně v Hruškových 
Dvorech v Jihlavě dojde k výstavbě 
nových chodníků podél frekventova-
né komunikace a k dalším stavebním 
úpravám zvyšujícím bezpečnost do-
pravy (např. přechody pro chodce, 
zastávky MHD, veřejné osvětlení). 
Předpokládaná výše celkových ná-
kladů je cca 20 mil. Kč, z toho před-
pokládaná dotace z IROP činí cca 
15,5 mil. Kč. 

Rekonstrukce objektu ul. Žižko-
va 106, Jihlava, pro potřeby ICSS
Pro potřeby Integrovaného centra 

sociálních služeb Jihlava (ICSS) je 
rekonstruována budova Žižkova 106 
v Jihlavě, kde budou poskytovány 
sociální služby denní stacionář, po-
bytová odlehčovací služba a pečo-
vatelská služba. Součástí projektu je 
vybudování zázemí pro poskytování 
zmíněných sociálních služeb, a dále 
vybudování zázemí pro zaměstnance 
organizace, kanceláří administrativ-
ních pracovníků a vybavení budovy 
interiérem. Veškeré prostory jsou 

navrženy k užívání osobami s ome-
zenou schopností pohybu a orienta-
ce. Předpokládané celkové náklady 
projektu činí cca 40 mil. Kč, z toho 
předpokládaná dotace z IROP bude 
činit cca 18 mil. Kč. 

Rozvoj Denního a týdenního 
stacionáře Jihlava - II. etapa

V rámci rozvoje Denního a týden-
ního stacionáře Jihlava byla rekon-
struována budova stacionáře, kde 
došlo především k rozšíření dvou 
denních místností a skladu invalid-
ních vozíků, k vybudování bezbarié-
rového sociálního zařízení, k rekon-
strukci víceúčelového venkovního 
hřiště a k umístění venkovních posi-
lovacích strojů. 

Předpokládané celkové náklady 
projektu jsou cca 6 mil. Kč, z toho 
předpokládaná dotace z  IROP bude 
činit cca 4 mil. Kč. 

Chráněné bydlení pro osoby se 
zdravotním postižením v Jihlavě
Za účelem zajištění chybějící kapa-

city sociální služby chráněného byd-
lení jsou rekonstruovány dva byty 
pro osm osob se zdravotním postiže-
ním především z řad klientů Denní-
ho a týdenního stacionáře Jihlava.

Oba byty budou rovněž vybaveny 
interiérem. Předpokládané celko-
vé náklady projektu se odhadují ve 
výši cca 5 mil. Kč, z toho předpo-
kládaná dotace z IROP bude činit 
cca 2 mil. Kč. 

Autobusy s pohonem na CNG 
v Jihlavě (DPMJ)

V rámci projektu bude nakoupe-
no 9 nízkoemisních bezbariérových 
autobusů, které budou využívat al-
ternativní palivo CNG, budou vy-
baveny akustickým a vizuálním in-
formačním systémem pro cestující, 
klimatizačním systémem a Wi-Fi sítí. 
Předpokládané celkové náklady projek-
tu jsou cca 75 mil. Kč, z toho předpo-
kládaná dotace z IROP bude činit cca 
53 mil. Kč. 

Inteligentní zastávky v Jihlavě 
(DPMJ)

Na zastávkách MHD v Jihlavě s nej-
větším obratem cestujících budou in-
stalovány elektronické panely, které bu-
dou informovat cestující o aktuálních 
odjezdových časech vozidel dle stávající 
dopravní situace ve městě. Mezi řešené 
zastávky MHD patří Masarykovo ná-
městí horní, Masarykovo náměstí dolní, 
Chlumova, Kaufland a S. K. Neumanna 
v obou směrech, Březinova, konečná, 
Hlavní nádraží ČD, Březinova, Dem-
lova, Brněnský kopec, Dům zdraví, Po-
liklinika, Dům kultury a Masarykovo 
náměstí v jednom směru. Předpoklá-
dané celkové náklady projektu se odha-
dují ve výši cca 9 mil. Kč, z toho před-
pokládaná dotace z  IROP bude činit 
cca 6,2 mil. Kč.

Více informací o projektech realizo-
vaných prostřednictvím strategie IPRÚ 
JSA je k dispozici na webových strán-
kách města Jihlavy.  -tz-

Investiční projekty IPRÚ

S koncem prázdnin se v něko-
lika jihlavských ulicích objeví 
další stavební stroje. 

Řidiče tak čeká několik doprav-
ních omezení, mezi větší rekon-
struované ulice patří například Dr. 
Procházky, Jiřího z Poděbrad, Ro-
mana Havelky nebo Znojemská.

Dr. Procházky
Rekonstrukce ulice Dr. Procház-

ky proběhne v úseku od ulice Vrch-
lického po ulici Leoše Janáčka, kde 
dojde k náhradě povrchu ze žulo-
vých kostek asfaltovým kobercem. 

Současně budou předlážděny i 
chodníky, a bude doplněn chodník 
na levé straně ulice ve směru k ulici 
Leoše Janáčka.

Jiřího z Poděbrad
Na ulici Jiřího z Poděbrad do-

jde k položení asfaltového kober-
ce, který nahradí stávající povrch 
ze žulových kostek, bude zde také 
předlážděn chodník. 

Navíc dojde k úpravě přechodu 
pro chodce ve vrchní části ulice u 
křižovatky s ulicí Sokolovská, který 
bude zkrácen a nově nasvětlen.

Zastávka Jiřího z Poděbrad
Rekonstrukce čeká také stávající 

zastávku Jiřího z Poděbrad. Součas-
ně také vznikne zcela nová zastávka 
v opačném směru, která vznikne na 
základě dlouhodobých požadavků 

občanů z této lokality, které město 
Jihlava i dopravní podnik evidu-
je již více než 20 let od doby, kdy 
byla protisměrná zastávka zrušena 
z důvodu nevyhovujícího umístění 
v křižovatce s ulicí U Skály. 

Mezi oběma zastávkami vznikne 
nový přechod pro chodce, který 
bude taktéž nasvětlen.

Romana Havelky
V rámci akce „Rekonstrukce 

chodníků ve Starých Horách“ do-
jde k opravě stávajícího chodníku 
podél ulice Romana Havelky. 

Současně bude rekonstruová-
na i zastávka Staré Hory, ve směru 
z centra. V rámci této akce budou 
opravena i schodiště spojující ulici 
Romana Havelky s ulicí Nad Spla-
vem a další kratší úseky chodníků 
v okolí ulice Pod Školou.

Znojemská
Křižovatka Znojemská – Masa-

rykovo náměstí je dlouhodobě ve 
špatném stavu. Obyvatelé přileh-
lých domů oprávněně poukazují na 
hluk, který způsobují projíždějící 
vozidla, a taktéž cestující v MHD 
trpí otřesy při průjezdu tímto mís-
tem. 

Na začátku září tedy začne kom-
pletní oprava tohoto uzlu. Dojde 
k revizi podkladních vrstev komu-
nikace a doplnění odvodnění. 

Současně bude předlážděn pro-

stor zastávky Masarykovo náměstí 
dolní, kde jsou v dlažbě vyjeté hlu-
boké koleje a hrozí poškození vo-
zidel MHD. K rekonstrukci bude 
využito období, kdy je uzavřen 
Brněnský most a v tomto místě je 
podstatně menší pohyb vozidel 
MHD. 

Celá akce bude rozdělena na více 
etap, aby byl zajištěn provoz jak 
MHD, tak i obsluha přilehlých ulic, 
které se v této křižovatce potkávají.

Sokolovská
Pro zvýšení bezpečnosti na cestě 

dětí do školy dojde k výstavbě no-
vého chodníku od přechodu přes 
ulici Sokolovskou kolem fotbalové-
ho hřiště, kuchyně a zadního vcho-
du do ZŠ Kollárova, přes zeleň u 
školy, téměř až k hlavnímu vchodu 
do školy, kde nový chodník nava-
zuje na stávající.

Pávovská
Zahájeny budou také práce na 

rekonstrukci starého Pávovského 
mostu. 

Stavba bude probíhat za částečné 
uzavírky komunikace na mostě a 
pod mostem. 

Po mostě bude doprava vedena 
kyvadlově a bude řízena semafory. 
Pod mostem bude na silnici I/38 
doprava svedena vždy do jednoho 
pruhu. -tz-

Město začne opravovat další ulice
Řidiče kvůli rekonstrukcím čeká několik dopravních omezení Prioritou mezi investičními akcemi 

byly v průběhu prázdnin rekonstrukce 
základních a mateřských škol, město 
však nezapomnělo ani na opravu ně-
kterých ulic. Mezi investiční akce, které 
byly s koncem prázdnin ukončeny, patří 
například zateplení půdy a oprava fasá-
dy mateřské školy na ulici Dvořákova, 
nebo rekonstrukce Úprkovy ulice.

„V rámci rekonstrukce Úprkovy ulice do-
šlo k zúžení místa vjezdu do ulice z ulice 
Fritzova, aby vozidla nemohla být odsta-
vována v prostoru křižovatky a neome-
zovala tak vjezd do ulice i přechod pěších. 
Součástí bylo také předláždění chodníků 
do betonové dlažby a vytvoření parkova-
cího pruhu ze žulových kostek,“ upřesnil 
Zdeněk Dvořák z magistrátního odbo-
ru rozvoje města.

Na základní škole T. G. Masaryka a ve 
Speciální a praktické škole Jihlava byla 
před začátkem školního roku provede-
na protiradonová opatření. „Ta zahrnují 
například odstranění stávajících podla-
hových konstrukcí a provedení odvětrá-
vaných podlah s protiradonovou izolací a 
s nuceným větráním,“ uvedl Dvořák.

Během prázdnin prošel rozvojem také 
Denní a týdenní stacionář Jihlava. Zde 
byla provedena přístavba dvou denních 
místnosti, skladu invalidních vozíků i 
bezbariérových toalet. Úpravou prošlo 
i stávající venkovní hřiště. „Rekonstrukce 
hřiště spočívala zejména ve výměně praš-
ného povrchu za sportovní, který je na bázi 
pryžového granulátu, hřiště bylo oplocen a 
byl pořízen mobiliář. Dále byl vybudován 
spojovací chodník a bezpečnostní dopado-
vé plochy s venkovními posilovacími stro-
ji,“ doplnil Dvořák. -tz-

Ukončené 
investiční akce
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S aktuálním nezájmem staveb-
ních firem o investiční akce se
v současné době potýká také 
město Jihlava. 

Na mimořádném setkání Rady 
města na začátku srpna museli rad-
ní přesunout realizaci několika klí-
čových zakázek do příštího roku. 
Letos se krajské město nedočká no-
vého dopravního terminálu Na Do-
lech, rekonstrukce Hradební ulice, 
ani chodníku se zastávkami MHD v 
průmyslovém areálu ve Hruškových 
Dvorech.

„Na trhu je přebytek investičních akcí 
a nedostatek materiálu. Mělo by se to 
řešit systémově, vypsat výběrové řízení 
dříve, aby firmy měly možnost si včas 
objednat stavební materiál a zajistit 
vše potřebné,“ uvedl náměstek pro 
oblast rozvoje města Vratislav Vý-
borný.

Dopravní terminál Na Dolech
Jednou z investičních akcí, která 

se setkala s nulovým zájmem sta-

vebních firem, je výstavba doprav-
ního terminálu v ulici Na Dolech. 
V lokalitě u vlakové, autobusové a 
trolejbusové zastávky Jihlava – Staré 
Hory měla letos vzniknout moder-
ní čekárna a přístřešek pro cestující. 
Budova měla být zároveň odpočin-
kovou místností pro řidiče MHD, s 
elektronickým informačním systé-
mem pro cestující.

„Výběrové řízení jsme zrušili kvůli 
nedostatku přihlášených společností, a 
investiční akci jsme museli přesunout 
na příští rok,“ přiblížil náměstek Vý-
borný. Cena zakázky přesahovala 9 
milionů korun, a město v současné 
době vyjednává možnost posunutí 
termínu čerpání dotace z programu 
IROP v 2019.

Hradební ulice
Uzavření Brněnského mostu a 

odklonění dopravy do jiných částí 
města bylo příležitostí pro snadnou 
úpravu Hradební ulice. Město mělo 
letos rozšířit odbočovací pruh u ob-

chodního domu City Park na křižo-
vatce se Znojemskou ulicí, a vytvořit 
zde BUS pruh pro rychlejší průjezd 
MHD.

Konec stavby měl být shodný s 
otevřením mostu na konci října, do 
výběrového řízení se však přihlási-
la jen společnost, která zakázku za 
11 milionů byla ochotna uskutečnit 
pouze za cenu o 6 milionů vyšší.

„Takové navýšení částky si město ne-
může dovolit. S uzavřeným Brněnským 
mostem by byla výstavba jednodušší. 
Musíme se na to nyní připravit, a nové 
výběrové řízení vypsat tak, aby se stav-
ba uskutečnila například o prázdni-
nách, kdy je menší frekvence dopravy. 
S tímto názorem souhlasil také Kraj 
Vysočina, který je partnerem investice,“ 
doplnil náměstek Výborný.

Do otevření Brněnského mostu se 
však přesunou trakční sloupy tro-
lejového vedení, a tohoto úkolu se 
ujme Dopravní podnik města Jihla-
vy. „Najít firmu, která umí přesunout 
trakční trolejové vedení, a zároveň sta-

vět, není jednoduché. Dopravní podnik 
města Jihlavy je to však umí, a zbytek 
se bude soutěžit jako stavební zakáz-
ka,“ sdělil po červencové Radě měs-
ta Jihlavy Vratislav Výborný.

Úprava chodníků a zastávek 
v Hruškových Dvorech

Jedna z etap projektu Zvýšení bez-
pečnosti v Jihlavě, ve výši 3,6 milio-
nu korun, řeší úpravy na ulici Polen-
ská u areálu společnosti MOKOV, 
na hranici průmyslové zóny města. 
Investiční akce zahrnuje úpravu stá-
vajících oboustranných zastávek 
hromadné dopravy a úpravu navazu-
jících chodníků, přechodů pro chod-
ce, a úpravu dotčeného veřejného 
osvětlení. Tato akce rovněž nenašla 
dodavatele.

„Výběrové řízení se vypíše znovu, ale 
s tím, že realizace proběhne až příští 
rok. Tender na celou akci by se udělal 
ještě letos,“ doplnil náměstek Výbor-
ný. -tz- 

Několik investičních akcí města 
nenašlo svého dodavatele

Do soutěže Revitalizace Ma-
sarykova náměstí v Jihlavě bylo 
odevzdáno 12 návrhů od stejného 
počtu architektonických týmů. 

Přihlášky do soutěže bylo možné 
posílat od konce května do začátku 
srpna. Porota vybere vítěze a další 
oceněné v září, do té doby musí ma-
gistrátní odbor rozvoje města zkont-
rolovat formální správnost návrhů.

„Soutěž probíhá anonymně, identita 
účastníků není známa ani porotcům. 

Autoři všech návrhů jsou odtajněni až 
po vyhodnocení, v anonymní soutěži 
je tak zajištěna nestrannost hodnocení 
návrhů,“ vysvětlila Tereza Kafková 
z městského odboru rozvoje města, 
koordinátorka projektu revitalizace 
Masarykova náměstí v Jihlavě.

Celková částka určená na odmě-
ny oceněným účastníkům je 1,5 mil 
Kč. Odměna pro vítěze je 700 tisíc 
korun, za druhé místo 400 tisíc a za 
třetí místo 200 tisíc korun; 200 ti-
síc je určeno pro návrhy neoceněné, 

Jihlava je o krok blíže revitalizaci 
Masarykova náměstí

Architektonické soutěže na revitalizaci náměstí se účastní 12 odborných týmů

Od začátku školního roku dojde 
ke změnám v provozu některých 
linek jihlavské městské hromadné 
dopravy. 

Od 3. září dojde k navýšení spojů u 
linky číslo 8, která zajišťuje doprav-
ní obsluhu Starých Hor a Hybrálce, 
linka číslo 4 bude kvůli bezpečnosti 
školáků jezdit přes zastávku Pod Ján-
ským kopečkem, a od 1. října bude 
zrušena linka číslo 9 do Hosova.

„Dopravní podnik města Jihlavy 
přebírá v plné míře dopravní obsluhu 
Hybrálce. Současně s tím dojde k navý-
šení počtu spojů obsluhujících zastávku 
Okrajová, a posílí se dopravní spojení 
mezi oblastí Starých Hor a Základních 
škol Jarní a Rošického,“ uvedl Karel 
Trojan z odboru dopravy a doplnil, 
že se jízdní řád takto upravil na zá-
kladě připomínek Osadního výboru 
Starých Hor a obce Hybrálec.

Připomínky obyvatel také inicio-

valy změnu dopravní obsluhy Ho-
sova. „Linka číslo 9 bude na základě 
stížností obyvatel Hosova zrušena a 
nahrazena regionální linkou Jihlava 
– Počátky. Na náves do Hosova bu-
dou zajíždět spoje s odjezdem z au-
tobusového nádraží v 15.10 a 17.50 
hodin, tedy v časových polohách bý-
valé linky číslo 9,“ přiblížil Karel 
Trojan.

Změna čeká také tři spoje linky 
číslo 4. Ty budou nově obsluhovat 
zastávku Pod Jánským kopečkem. 
„Změna byla provedena na základě 
požadavků obyvatel v Hruškových 
Dvorech, umožní dětem z Hruškových 
Dvorů bezpečnou cestu domů - dosud 
musely chodit na zastávku v rušné Po-
lenské ulici,“ doplnil Karel Trojan.

Od 1. září také končí platnost 
prázdninových jízdních řádů, a 
všechny jízdní řády jihlavské MHD 
se tak vrací do běžného režimu. -tz-

MHD se vrátí do běžného 
režimu s několika změnami

které však přinesly pozoruhodné díl-
čí podněty a řešení.

„Cílem je zatraktivnit hlavní jihlav-
ské náměstí pro delší a častější pobyt 
obyvatel i návštěvníků, a to změnou 
organizace dopravy, novou koncepcí 
městské zeleně a mobiliáře, to vše s re-
spektem k historickému vývoji centra 
města a jeho pamětihodnostem,“ uved-
la Tereza Kafková.

Soutěžní porota společně v Jihlavě 
zasedla již na únorovém workshopu 
k zadání soutěže, a v březnu na usta-
vujícím zasedání poroty. Předsedá jí 
architekt Petr Pelčák, místopředse-
dou je náměstek primátora pro ob-
last územního plánování Jihlavy Ra-
dek Popelka.

Mezi dalšími porotci jsou architek-
ti Tomáš Rusín, Radmila Fingerová, 
Vladimír Fialka, Aleš Stuchlík, Jiří 
Janďourek a Aleš Burian. Za město 
Jihlavu usednou v porotě náměstek 
primátora pro oblast správy majet-
ku města Jaromír Kalina, zastupitel 
Martin Laštovička, či vedoucí odbo-

ru územního plánování Tomáš La-
komý.

Přizváni jsou také odborní znalci, a 
to dopravní specialista Tomáš Cach, 
znalec v oboru památkové péče Jiří 
Neubert, facilitátor participace ve-
řejnosti Petr Klápště, zastupitel měs-
ta Jihlavy Jaroslav Huňáček, vedoucí 
odboru rozvoje města Jihlavy Alena 
Kottová, vedoucí oddělení investic 
města Jihlavy Zdeněk Dvořák a jih-
lavský malíř a restaurátor Petr Škor-
pík.

Výsledky architektonické soutěže 
budou zveřejněny na podzim 2018, 
a všechny soutěžní návrhy budou 
vystaveny a zveřejněny na webu 
města. „K vybranému návrhu se usku-
teční veřejné plánovací setkání, na kte-
rém bude veřejnost moci diskutovat s 
autory návrhu a vyjádřit své názory 
a připomínky. Následně bude autory 
zpracována finální podoba studie, na 
kterou naváže tvorba dalších stupňů 
projektové dokumentace,“ doplnila 
Kafková. -tz-

V rámci Evropského týdne mobi-
lity odbor dopravy uspořádal cyklo-
jízdu městem. 

Bude se konat 21. září, a od star-
tovní čáry na Masarykově náměstí se 
vyrazí v 17 hodin. 

Cyklisty čeká krátká trasa po cyk-
lostezce kolem jihlavské zoo, amfite-
átru, podél řeky Jihlavy, až na koneč-

ný úsek u Českého mlýna, o který 
však může být cesta - podle zájmu 
- zkrácena. 

Trasa končí na Českém mlýně 
u stánku s občerstvením, kde pro 
účastníky jízdy čeká cílová odměna, 
zmrzlina zdarma. 

Jízda je určena především pro rodi-
če či prarodiče s dětmi. -tz-

Projeďte se na kole 
s městským odborem dopravy
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V letošním roce si jihlavská měst-
ská hromadná doprava připomíná 
významné výročí. V roce 1948 byl 
zahájen provoz trolejbusové dráhy, a 
proto letos, přesně o 70 let později, 
se toto výročí Dopravní podnik měs-
ta Jihlavy se statutárním městem Jih-
lavou rozhodli společně oslavit, a to 
22. září.

„V tento den bude otevřen areál do-
pravního podniku pro širokou veřej-
nost. Návštěvníci si budou moci pro-
hlédnout technické zázemí jihlavské 
MHD, vozidla, která v současnosti za-
jišťují její provoz, a historické autobusy 
i trolejbusy. Součástí bude také dopro-
vodný program, například komentova-
né prohlídky areálu, ukázky součástí 
trakčního vedení, vývoje odbavovacího 
zařízení a výstava mapující historii 
trolejbusového provozu. Chybět nebu-
de ani občerstvení pro návštěvníky,“ 
pozval návštěvníky Karel Trojan 

z městského odboru dopravy.
Pro veřejnost budou dále připra-

veny okružní jízdy historickými tro-
lejbusy. Pro tyto trolejbusy bude 
připraveno pět okružních linek, na 
kterých se budou jednotlivá vozidla 
střídat. Historické trolejbusy doplní 
na šesté lince moderní parciální tro-
lejbus, který bude názorně prezen-
tovat současné trendy v trolejbusové 
dopravě.

Cestující mohou získat pamětní jíz-
denky, všechny jízdy však budou ten-
to den zdarma, včetně těch běžných. 
22. září je totiž také Mezinárodním 
dnem bez aut. „Trasy okružních linek, 
jízdní řády a další podrobnosti budou 
v průběhu první poloviny září zveřej-
něny na webových stránkách a face-
booku dopravního podniku. Statutární 
město Jihlava dále připravuje vydání 
publikace, která připomene toto výro-
čí,“ doplnil Trojan. -tz-

Trolejbusy v Jihlavě slaví 
70 let svého provozu

Jihlava v současné době
dokončuje Plán udržitelné
městské mobility. 

Ten má za cíl udržet, a případně 
zlepšit ve prospěch MHD poměr 
mezi cestujícími ve veřejné dopra-
vě, a v individuální automobilové 
dopravě. Aby byla MHD přitažli-
vá, musí být i rychlá; k tomu mo-
hou přispět preferenční opatření 
MHD. 

„Po dobrých zkušenostech s první-
mi dvěma úseky vyhrazených jízd-
ních pruhů z roku 2015 vznikl v roce 
2017 další vyhrazený jízdní pruh na 
ulici Okružní. V rámci rekonstrukce 
Brněnského mostu vzniklo také něko-
lik dočasných BUS pruhů, které zcela 
jednoznačně ukázaly, že se jedná o vel-
mi efektivní způsob preference MHD,“ 
uvedl Karel Trojan z městského od-
boru dopravy.

Město tedy rozhodlo, po částeč-
ném vyhodnocení opatření uskuteč-
něných v souvislosti s uzavírkou Br-
něnského mostu, že na ulici Okružní 
zůstane větší část vyhrazených jízd-
ních pruhů zachována, a zrušen 
bude pouze pruh ve směru z kopce 
od křižovatky s ulicí Helenínskou 
po křižovatku s ulicí Sráznou. „Jeden 

nový BUS pruh zde ale vznikne, a to 
na komunikaci od křižovatky s ulicí 
Demlovou po křižovatku s ulicí Brněn-
skou, ve směru do kopce,“ prozradil 
Karel Trojan.

Dále město vytipovalo další tři lo-
kality, kde je možné a hlavně účelné 
zřídit vyhrazené jízdní pruhy. Prv-
ním z nich je ulice Jiráskova - v úseku 
od křižovatky s ulicí Evžena Rošické-
ho po křižovatku s ulicí U Tunelu, ve 
směru do centra. Druhým místem je 
ulice Romana Havelky - od sjezdu ze 
silnice I/38 po okružní křižovatku u 
Kauflandu. Třetím lokalitou je ulice 
Pražská.

„Ve všech případech nebude vzni-
kem vyhrazených jízdních pruhů 
nikterak prostorově omezena indivi-
duální doprava,“ upozornil Karel 
Trojan. 

Koncem letošního roku bude tedy 
Jihlava disponovat více než dvěma ki-
lometry vyhrazených jízdních pruhů. 
Do všech BUS pruhů bude umožněn 
vjezd i cyklistům, takže se současně 
jedná i o opatření pro podporu cyk-
listické dopravy. „Takovýmto rozsa-
hem preference MHD se může chlubit 
jen málokteré srovnatelně velké evropské 
město,“ dokončil Trojan. -tz-

Město chystá vyznačení 
nových BUS pruhů

Rádi byste realizovali projekt na 
podporu aktivit zvyšujících pra-
covní uplatnění rodičů pečujících 
o malé děti, či vracejících se zpět 
do zaměstnání? 

Nebo připravujete projekt na 
zvýšení zaměstnanosti osob zdra-

Dotace na podporu zaměstnanosti rodičů 
či osob se zdravotním postižením

votně postižených? 
V září 2018 budete mít příležitost, 

jak svému projektu získat finanční 
podporu! 

Město Jihlava v současné době 
připravuje výzvu na podporu za-
městnanosti osob pečujících o malé 
děti, osob vracejících se zpět na trh 
práce po mateřské či rodičovské do-
volené, a osob se zdravotním posti-
žením. 

Celkem bude v této výzvě k dispo-
zici 17 mil. Kč z prostředků Evrop-
ského sociálního fondu. 

Jaké aktivity bude možné reali-
zovat? 

Podpořeny budou zejména různé 
poradenské a informační činnosti 
a programy v oblasti zaměstnává-
ní, bilanční a pracovní diagnostika, 
motivační aktivity, rekvalifikace, 
rozvoj základních kompetencí za 
účelem snazšího uplatnění na trhu 
práce, aktivity k získání pracovních 
návyků a zkušeností, zprostředko-

vání zaměstnání, umístění na uvol-
něná pracovní místa a vytváření 
nových pracovních míst apod. 

Kdo může projekt realizovat? 
Oprávněnými žadateli v této výzvě 

jsou obce a jimi zřizované organiza-
ce, dobrovolné svazky obcí a vzdělá-
vací a poradenské instituce. 

Jak je možné dotaci získat? 
Nejprve je nutné předložit pro-

jektový záměr do výzvy, která bude 
městem Jihlava vyhlášena v září 
2018 v rámci realizace integrované 
strategie Integrovaný plán rozvoje 
území Jihlavské sídelní aglomera-
ce (IPRÚ JSA). Pokud projektový 
záměr splní veškeré podmínky této 
výzvy, bude možné následně před-
ložit žádost o dotaci projektu do 
výzvy č. 46 Operačního programu 
Zaměstnanost.

Více informací o integrované stra-
tegii IPRÚ JSA je k dispozici na we-
bových stránkách města.  -tz-

Přijďte se podívat na fo-
tografie Jihlavy od Johanna 
Haupta ze sbírek Muzea Vy-
sočiny Jihlava do podzem-
ních prostor pod radnicí. 

Výstava je prodloužena 
do 15. září. Otevřeno bude 
ve všední dny, a navíc ještě 
v sobotu 8. a 15. 9. Více in-
formací na www.visitjihlava.
eu. Vstupné zdarma. -tz-

Výstava Patriot prodloužena!
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Vernisáž v úterý 25. 9. 2018 v 17.00
Dům Gustava Mahlera  |  Znojemská 4, Jihlava  |  út–ne 9–12, 12.30-17

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

26. 9.–17. 11. 2018

Výstavy
Muzeum Vysočiny, 

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

do 25. 11. 
100 LET REPUBLIKY – očeká-

vání, naděje a skutečnost
Odraz významných přelomových 

událostí 20. století v Jihlavě.
do 2. 9. 
LUCEMBURSKÉ OPRÁSKI
Atraktivní formou zábavné-

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

do 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 30. 9. 
První představení – Studio 

BEKANEŠŠ
Výstava prací výtvarníků Pet-

ra Bendy, Antonína Kanty, Milana 
Nestrojila, Zdeňka Šplíchala a Miro-
slava Štěpánka

21. 9. – 18. 11. 
ZNÁMKY V HISTORII ČESKO-

SLOVENSKA
Průřez filatelistickou tvorbou.
21. 8. – 30. 9. 
MAHLER JIHLAVA
Na fotografiích Jana Černo. Kavár-

na Muzeum.

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

4. 9. – 14. 10.
ZDENĚK ŠPLÍCHAL | Vědomí 

(ne)skutečnosti
Výstava jednoho z nejvýraznějších 

výtvarných umělců Vysočiny. OGV 
II, Masarykovo nám. 24

OGV, Komenského 10, tel. 567 301 
680, ředitel 567 301 681,e-mail: 

ogv@ogv.cz
7. 6. – 14. 10.
JAK LESY MYSLÍ 
Výstava se zabývá zobrazením 

lesa v současném umění. OGV I, 
Komenského 10

7. 6. – 14. 10.
IGLOO 9: Byl by tam jiný les?
Zvukové a terénní nahrávky z 

bělověžské oblasti. Zvuková galerie 
IGLOO, Komenského 10

13. 9. – 14. 10.
JAN KARPÍŠEK – Včelí obrazy
Malíř Jan Karpíšek tvoří obra-

zy a asambláže společně s přírod-
ními procesy. Galerie Alternativa, 
Komenského 10

8. 9. 
KOMENTOVANÉ PROHLÍD-

KY historických budov Oblastní 
galerie Vysočiny v Jihlavě

8. 9. 2018 v 9 hod. (OGV I, 
Komenského 10) a v 11 hod. (OGV 
II, Masarykovo nám. 24). Vstup 
zdarma

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

6. 9. – 27. 9. 
KNIŽNÍ ILUSTRACE A JINÉ 

MOTIVY
Výstava ilustrací a další výtvarné 

tvorby Hany Paulové. Součástí ver-
nisáže 6. 9. v 17 hodin je Autorské 
čtení Ludmily Klukanové. 

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

jihlava-city.cz, www.mahler.cz. do 9. 9.

TOMÁŠ VOMÁČKA – Struktu-
ry

Výběr z grafické tvorby akademic-
kého malíře představující dynamicky 
fantazijní krajiny vytvořené digitální 
technikou. Kurátor Irena Wagnero-
vá. Vstupné 25 Kč 

26. 9. – 17. 11.
KAREL DOŠKA – Na dosah
Výstava libereckého fotografa před-

stavuje soubor černobílých zvětše-
nin zachycujících okamžiky v pamě-
ti krajiny. Kurátor Jaromír Typlt. 
Vstupné 25 Kč. Vernisáž 25. 9. v 17 
hodin.

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

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

Podzemí pod Malou gotickou síní, 
jihlavská radnice

do 15. 9. 
PATRIOT. Jihlava ve fotografii 

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, zakladate-
lem nejpůsobivější městské tradice a 
dost možná nejvýznamnějším foto-
grafem jihlavské historie. Fotografie 
pochází ze sbírky Muzea Vysočiny 
Jihlava. 
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Vzniká nový STÁT!
Konečně možnost vytvořit si stát 

podle svých představ! Záleží na vás, 
zda mu bude vládnout prezident, 
král nebo náčelník. Jak se bude nový 
stát jmenovat? 

Jaké bude mít hranice? Jaké bude 
mít občany? Jaké budou mít jeho 

občané práva a povinnosti? Kdo v 
něm bude rozhodovat co je správné, 
a co špatné? Jakými penězi se v něm 
bude platit? 

Kdo ho bude bránit? Kdo za něj 
bude bojovat? Jaké bude mít vztahy 
s okolními státy? A kdo o tom všem 
bude rozhodovat?   -tz-

Třetí ročník URBAN GAME
Hra pro týmy i jednotlivce bez rozdílu věku

Magistrát města Jihlavy, Masaryko-
vo náměstí 1

1. 9 – 17. 9. 
KČT, odbor Tesla Jihlava – čtyři 

desítky let s turistikou
Vestibul radnice
10. 9. – 21. 9. 
STROM REPUBLIKY    
Výstava výtvarných prací dětí.
Hala MHD 
19. 9. – 10. 10. 
ARCHITEKTU�  VE SLUŽ-

BÁCH PRVNÍ REPUBLIKY
Výstavu připravil Národní památ-

kový ústav k výročí 100 let vzniku 
samostatného Československého 
státu. Jelikož NPÚ pečuje především 
o dědictví naší stavební kultury, roz-
hodl se připravit výstavu, která pre-
zentuje architekturu v éře první 
republiky na území Kraje Vysočina. 
Výstava je rozdělena podle typů sta-
veb (rodinné domy, zdravotnická 
zařízení, veřejné budovy).

Vestibul jihlavské radnice, Městské 
informační centrum

Galerie NONSTROP, Open air art 
gallery, Malá Lazebnická

8. 8. – 31. 10.  
TEREZA DAMCOVÁ – HVĚZD-

NÁ BRÁNA

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

zoojihlava.cz,e-mail: propagace@
zoojihlava.cz

září
ZVINO VA AFRICA
Prodejní výstava originálních dře-

věných soch ze Zimbabwe.
Africká vesnice Matongo – areál.
Září 
TUGELA FALLS – nejvyšší 

vodopád světa?! 
Fotogra� cká výstava Martina Šíla. 

Africká vesnice Matongo – škola.
Září  - prosinec 
VELKÉ I MALÉ KOČKY V HLE-

DÁČKU FOTOG� FA DIVOKÉ 
PŘÍRODY 

Fotogra� cká výstava Vladimí-
ra Čecha ml. Výstavní místnost za 
pokladnou v hlavním vstupním are-
álu.

M&K galerie, Hany Kvapilové 24, 
tel. 603 248 192, e-mail: mk-galerie@

mk-galerie.cz
20. 9. – 30. 10. 
„COMMEDIA DELL ARTE“  
Výběr z díla Adolfa Borna, Jarosla-

vy Pešicové a Karla Tomana.
Otevřeno pondělí a úterý od 15.00 

do 17.00 nebo kdykoliv jindy po 
předběžné telefonické domluvě.

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

6. 9. – 31. 10. 
Alois Jurka – MEZI SVĚTY – 

výstava mandal a obrazů
Vernisáž 6. 9. 2018 v 17.00 hodin

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

ná dílna a prodejní galerie Denního 
a týdenního stacionáře Jihlava

3. 9. – 31. 12. 
„PRÁCI ČEST!“
Foto výstava zachycuje uživatele 

při práci na výrobcích, které lze kou-
pit v galerii Bez obav.

Divadlo Na Kopečku, Brněnská 54
září
PAVEL BEZDĚČ�  – kresby a 

obrazy
DNK – foyer, Violka a kavárnička.  
Vernisáž 11. 9. 2018 v 17.00 hodin 

ve Violce.

Minigalerie Trifoil, Husova 10, 
www.trifoil.cz

září – říjen
RŮŽIČKOVÁ  - obrazy

Park za odborem dopravy MMJ – 
areál VŠPJ

1. 6. – 31. 10. 
STOV� 
Přijďte navštívit venkovní vzdělá-

vací výstavu ke stému výročí repub-
liky. K vidění je až do konce října v 
areálu Vysoké školy polytechnic-
ké Jihlava – v parku za odborem 
dopravy Magistrátu města Jihla-
vy. Čeká na vás 24 panelů rozesta-
věných do tvaru České republi-
ky. 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 některé události, kte-
ré změnily naše životy.

Městská knihovna
Městská knihovna Jihlava, Hluboká 

1, tel. 565 597 859, 850, 851
e-mail:  knihovna@knihovna-ji.cz, 

www.knihovna-ji.cz
6. 9. 17.00
AUTORSKÉ ČTENÍ LUDMILY 

KLU� NOVÉ
Autorské čtení je součástí vernisáže 

výstavy kreseb Hany Paulové.
Přednáškový sál.
8. 9. 11.00
DEN EVROPSKÉHO DĚDIC-

TVÍ

Komentovaná prohlídka knihovny.
12. 9. 18.00
BĚHÁME S KNIHOVNOU
Cesta za knižní tajenkou. 
17. 9. 15.30
KNIHÁČKOVO POČTENÍČ-

KO
aneb S knihou to jde lépe: Příběh 

vody 
Přihlášení nutné, kapacita 10 dětí 7 

až 13 let 
Dětské oddělení 3. Poschodí
19. 9. 17.00
ZD� VÍ A NAŠE MINULOST
Přednáška z cyklu Praktická Ay-

urveda s Ivou Georgievovou.
Malý přednáškový sál, vstupné 

100,-
19. 9. 18.00
OBČAN HAVEL
Promítání � lmu v rámci prezentace 

projetku AVA Library Host: vedoucí 
produkční společnosti Film & Soci-
ologie Jarmila Poláková

20. 9. 16.30
ÍRÁN: POHLED DO ZÁKULISÍ 
Cestopisná přednáška RNDr. Jiří-

ho Sladkého.
Přednáškový sál
24. 9. 15.00
DESKNI-TO!
Klub deskových her pro mladé
Malý přednáškový sál v přízemí 

knihovny
24. 9. 17.00
ODPUŠTĚNÍ: CESTA K 

UZD� VENÍ 
Přednáška Lenky Losertové. Před-

náškový sál, vstupné 60 Kč.
26. 9. 9.00
HERNIČ� : Tajemství lesa
Pobočka Horní Kosov, S. K. Neu-

manna 22.
Pro maminky s dětmi, rezervace 

nutná, kapacita 8 dětí
27. 9. – 29. 11. 
JAZYKOVÝ KURZ PRO SENI-

ORY
Kurz angličtiny pro úplné začáteč-

níky, pobočka Horní Kosov
Registrace nutná, kurzovné 100,-

Horácké divadlo Jihlava
Komenského 22, tel. Prodej vstupe-
nek 567 161 014, předplatné 567 

161 049, e-mail: prodej@hdj.cz, 
www.hdj.cz

VELKÁ SCÉNA
8. 9. 9–13
ZAHÁJENÍ SEZÓNY
8. září 2018
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
v rámci Dnů evropského dědictví 
Samostatná prohlídka divadla – na 

vyznačené trase potkáte tentokrát ty, 
kteří dělají divadlo z druhé strany opo-
ny.

Vstup zdarma, kdykoliv od 9.00 do 
12.30.

Speciální akce na nákup vstupenek 

pouze v tento den v Pokladně diva-
dla

8. 9. 19:00 
Tisícročná včela / P. Jaroš, M. t. 

Růžička, S. Petrů 
Československou divadelní sezónu 

zahajujeme českou premiérou adap-
tace románu Petra Jaroše Tisícročná 
včela, kterou režisér Matěj T. Růžič-
ka a dramaturgyně Simona Petrů 
připravili na zadání našeho diva-
dla. Obsáhlou rodovou ságu, která 
je označovaná za slovenský národní 
román, přetavili do rozměrné diva-
delní hry, v níž není tak důležitý kon-
krétní prostor a čas, jazyk a kroj, ale 
člověk a jeho hodnoty a vztahy – na-
ši předkové, naše kořeny. Hraje a zpí-
vá celý soubor HDJ, včetně hostů.

PREMIÉ�  
P1
10. 9. 19:00 
Tisícročná včela / P. Jaroš, M. T. 

Růžička, S. Petrů 
A1 
13. 9. 19:00 
Tisícročná včela / P. Jaroš, M. T. 

Růžička, S. Petrů 
F1 
14. 9. 19:00 
Tisícročná včela / P. Jaroš, M. T. 

Růžička, S. Petrů 
K1 
15. 9. 19:00 
Černá komedie / Peter Sha� er 
Spletitý příběh mladého zamilo-

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

17. 9. 19.00 
Splašené nůžky / Paul Pörtner 
Crazy komedie
Když se v poschodí nad kadeřnic-

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

18. 9. 19:00 
Bratři Karamazovi / F. M. Dosto-

jevskij  
Hostuje Činoherní klub Praha
Kritikou ceněná inscenace režiséra 

Martina Čičváka a dramaturga Marti-
na Kubrana s Jurajem Kukurou v hlav-
ní roli. Činoherní klub ji uvádí s podti-
tulem „I peklo má své stinné stránky.“

X1
19. 9. 19:00 
Adéla ještě nevečeřela / Brdečka 

– Lipský – Baláš – Brousek 
Muzikál
Stejně jako ve slavném � lmu se i na 

jevišti setkáme s detektivem Nickem 
Carterem, komisařem Ledvinou, 
baronem Rupertem von Kratzmar a 
Květuškou. Nicméně v našem muzi-
kálu bude možná všechno trochu 
jinak.
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Jarmarky 2018

21. září, 19. října, 11. listopadu
Masarykovo náměstí

20. 9. 19:00 
Tisícročná včela / P. Jaroš, M. T. 

Růžička, S. Petrů 
L1 
21. 9. 19:00 
Tisícročná včela / P. Jaroš, M. T. 

Růžička, S. Petrů 
R1 
22. 9. 17:00 
O Perníčkovi / David Wood 
pohádkový muzikál
Rodinný muzikál, který má spád, 

vtipné dialogy, zábavné situace, skvě-
lá hudební čísla a využívá Interakci s 
dětským publikem. Vhodné pro děti 
od 4 let.

24. 9. 10:00 
O Perníčkovi / David Wood 
25. 9. 10:00 
O Perníčkovi / David Wood 
26. 9. 19:00 
Tisícročná včela / P. Jaroš, M. T. 

Růžička, S. Petrů 
D1 
27. 9. 19:00 
Tisícročná včela / P. Jaroš, M. T. 

Růžička, S. Petrů 
T1 
29. 9. 19:00 
Tisícročná včela / P. Jaroš, M. T. 

Růžička, S. Petrů 
G1 

MALÁ SCÉNA
17. 9. 17:00
Maxipes Fík / R. Čechura, J. 

Šalamoun
Interaktivní pohádka na motivy 

známého Večerníčkového seriálu.
Pohádka je vhodná pro děti od 4 

let.

18. 9. 19.30
Popel a pálenka / B. Ahlfors
Komedie současného skandináv-

ského dramatika Bengta Ahlforse je 
výborně napsanou hrou, která svůj 

vtip těží z dobře vystavěných dia-
logů, černého humoru i situačních 
zápletek, je ostrá i sentimentální, tra-
gikomická jako život sám.

20. 9. 10.00
Maxipes Fík R. Čechura, J. Šala-

moun

DIVADELNÍ KLUB HDJ
17. 9. 19.30
Pravidelný jazzový večer: HUM-

POLECKÝ 
DIXIELAND 
Zahraje ve složení: Josef Jůzl, 

Kamil Brož – trubka Roman Kosti-
nec, Josef Jirků, Kateřina Šimono-
vá,  - pozoun Jenda Kerber – klarinet 
Luboš Janů, Václav Novotný – banjo, 
zpěv Mirek Uzel, Petr David – kon-
trabas Pavel Kout – bicí a kapelník 
Kateřina Krejčí, Tereza Machková, 
Barbora Kaňová –  zpěv

Divadlo Na Kopečku, Psychiatrická 
nemocnice, Brněnská 54, tel. 567 552 

232, Dana Holíková 
604 880 804, e-mail: divadlo.

na.kopecku@seznam.cz, www.pnj.cz
11. 9. – 20. 9. 
SEJDEME SE NA KOPEČKU 

„smysl v nesmyslu“ 
20. ročník
Program:
11. 9. 17.00 NONSENS atd. – ver-

nisáž výstavy kresby a obrazy Pavla 
Bezděčky

16. 9. 19.00 ONE HUMAN 
SHOW SIMONY BABČÁKOVÉ

aneb život, vesmír a vůbec…
18. 9. 9.00 – 11.00 JARMARK – 

Komedianti na káře
13.30-15.30 Jarmark – stánky, 

atrakce, divadlo…(v nepřízni počasí 
v divadle)

17.30 Vladimír WALDA Nerušil 
a Malevil Band – koncert, písničky 
Waldemara Matušky

19. 9. 17.00 TÁBORÁK – hra-
je Tadeáš Band (v nepřízni počasí v 
divadle)

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

dkdjezek.ic.cz, e-mail: 
Telc.Anna@seznam.cz.

15. 9. 10.00
Ježko HRÁTKY se zvířátky  
Soutěže a písničky       
22. 9. 10.00
Jaro, léto, JEŽEK, zima  
Zábavná show pro děti
29. 9. 10.00
� PSA plná POHÁDEK
Pohádkově písničkové představení

Dům kultury, Tolstého 2, www.dko.cz
Předprodej vstupenek DKO Jihlava, 

tel. +420 604 293 037
25. 9. 19.00
Mario Geraldi: ZLOMAT� 
Divadlo v Řeznické. Provokativ-

ní tragikomedie – coming out syna, 
jehož matka podnikne neuvěřitel-
nou terapii, na jejímž konci má být 
uzdravení jejího syna z homosexu-
ality. „Čemu nerozumím, to neexis-
tuje, a pakliže existuje, je to nespráv-
né.“ Hrají Jitka Smutná, Jan Zadražil/ 
Radek Valenta, Tereza Nekudová/
Anna Kulovaná. Vstupné: 370, 340 
Kč. ON-LINE prodej na www.dko.cz

Pořadatel: DKO s.r.o. Jihlava. Diva-
delní sál DKO Jihlava, 19 hodin

27. 9. 18.00
ZAHAJOVACÍ KONCERT
Pořadatel: ZUŠ Jihlava 

DIOD, divadlo otevřených dveří, 
Tyršova 12, tel. 734 586 402, pro-

dukce@diod.cz, www.diod.cz
Vstupenky: www.ticketon.cz. 

12. 9. 19.30
KINO DIOD: Klauzury VOŠG
Kraťasy z DIODu
14. 9. 19.00
Mega bašavel v DIODu
17. 9. 9.00 a 10.00
Týden mobility -  STROLLE-

RING – MATEŘSTKÁ V POHY-
BU

Ukázkové lekce cvičení s kočárky
Vstup zdarma. 
18. 9. – 19. 9. 10.00/8.30 a 

10.00
KRYŠTŮFEK A LESNÍ BYTOS-

TI
20. 9. 16.00
Týden mobililty: projekce filmu 

ZÁHADA LOKÁLEK
pořádá město Jihlava
26. 9. 19.30
Předplatné 2018/2019: 

POHLAVNÍ ŽIVOT SIAM-
SKÝCH DVOJČAT

Meetfactory (Praha)
28. 9. 19.30
Malá inventura: KEEP CALM
U�  enživot
29. 9. 18.00
Malá inventura: HORIZONT 8
Jiří Honzírek
29. 9. 19.30
Malá inventura: ROŠTĚNKY U 

TIFFANYHO
ANIČ�  A LETADÝLKO
30. 9. 16.00
Malá inventura: FRUTTI DI 

MARE
ANIČ�  A LETADÝLKO

Café Etage, Masarykovo náměstí 39
4. 9. 19.30
JAM SESSION 
Živá improvizovaná jazzová a swin-

gová hudba. Muzikanti, kteří by se 
chtěli přidat, jsou vítaní.
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14. 9. 19.30
KONCERT VOJTĚCH SZABÓ 

& SWINGTET 
Francouzský gypsy swing 30. a 40. 

let. Sólista Vojtěch Szabó je jedním z 
nejuznávanějších akordeonistů u nás.

18. 9. 19.30
JAM SESSION 
Živá improvizovaná jazzová a swin-

gová hudba. Muzikanti, kteří by se 
chtěli přidat, jsou vítaní.

25. 9. 19.30
KONCERT JAZZ PILGRIM A 

HOSTÉ 
Známá pelhřimovská kapela hrající 

jazz, latin-jazz a funky. 

Family a Senior Point, Palackého 
26, tel. 564 602 445, 605 660 445, e-
mail: familypoint.jihlava@gmail.com, 
jihlava@familypoint.cz, www.jihlava.

familypoint.cz
11. 9. 15.30
TANEČKY S RADKOU (pro děti 

2,5 – 6 let) 
Taneční hrátky pro děti s říkad-

ly a překážkovou dráhou: od 15.30 
do 16.30 hodin, SŠ TRIVIS Jihlava, 
Brněnská 68. Přihlašování nutné! 

12. 9. 9.30
TVOŘIVÉ KLUBÍČKO 
Kreativní dílničky pro předškolní a 

mladší děti: od 9.30 do 11.30 hodin,  
FP Jihlava, Palackého 26. Přihlašová-
ní nutné! 

13. 9. 15.00
MOVETERAPIE V PRAXI 
Speciální techniky pro rozvoj 

paměti, soustředění, motoriky a řeči 
– karimatky s sebou.

Krajský úřad Jihlava, Žižkova 57, 
zas. místnost B 3.16. Přihlašování 
nutné! 

18. 9. 15.00
VČELÍ PRODUKTY A LIDSKÉ 

ZDRAVÍ III. 
Ukázka živých včel pod sklem – 

matka při kladení vajíček, uspořádá-
ní pláství v úlu, ochutnávka různých 
druhů medu Krajský úřad Jihlava, 
Žižkova 57, zas. Místnost D 2.03. 
Přihlašování nutné!

20. 9. 14.00
VYCHÁZKA PODZIMNÍ PŘÍ-

RODOU SE ZDRAVOTNÍM CVI-
ČENÍM

RNDr. Jitka Macháčková, v případě 
nepřízně počasí se vycházka nekoná. 

Podrobnosti v Senior Pointu. 
POUZE PRO SENIOR POINT

26. 9. 15.00
MALÁ OCHUTNÁVKA FESTI-

VALU BAREVNOST CHUTÍ 
Povídání o zdravých potravinách, 

tipy na jejich použití v kuchyni a 
malá ochutnávka produktů jedno-
ho z účastníků festivalu, společnosti 
Natural a Vinotéka. Možnost vyhrát 
volný vstup na festival Barevnost 
chutí, který se koná 6. 10. 2018 v 
DKO Jihlava. Family a Senior Point, 
Palackého 26, Jihlava. Přihlášení nut-
né!

27. 9. 15.30
TAJEMSTVÍ VITAMÍNŮ 
ODHALENO ANEB PRAVDY
A MýTY 
Vliv vitamínů na naše zdraví, pře-

dávkování apod.: PharmDr. Petr 
Skalický

Krajský úřad Jihlava, Žižkova 57, 
zas. Místnost B 3.16. Přihlašování 
nutné!

Zapisujeme nové zájemce – seni-
ory – do kurzu sebeobrany s Měst-
skou policií, na Cvičení pro seniory 
aneb … aby tělo nebolelo a také na 

Počítačové kurzy! Bližší informace 

v Senior Pointu, Palackého 26, tel. 
605 660 445.

Centrum pro rodinu Vysočina, Chlu-
mova 3, tel. 739 247 357, www.cent-

rumrodin.cz
11. 9. 17.00
MENTÁLNÍ KLÍČOVÁNÍ 
Věčně nestíháte? Máte strach udě-

lat chybu? Potřebujete novou ener-
gii? Chybí vám uznání a ocenění? 
Máte pocit, že vaše povinnosti nikdy  
nekončí?

Zveme vás na přednášku o nové 
metodě osobnostního rozvoje.

20. 9. 17.00
MUŽSKÁ SOLIDARITA JAKO 

ZAPOMENUTÁ HODNOTA
Jakou cenu má solidarita v životě 

mužů? Cení si této hodnoty, anebo 
ji vnímají jako přežitek? Potřebují 
muži jeden druhého, nebo jim vyho-
vuje poloha vlků samotářů? Projekt 
Patron jako příklad mužské solidari-
ty.

28. 9. – 30. 9. 
VÍKEND PRO MATKY A DCE-

RY 8 – 12 LET 
Maminky s dcerkami od 8 do 12 let 

zveme do krásného prostředí Brajne-
rova dvora k prohloubení vzájemné-
ho vztahu.

Zoo Jihlava, Březinovy sady 10, tel. 
567 573 730, e-mail: jizoo@zoojihla-

va.cz, www.zoojihlava.cz
1. 9. – 30. 9. 
DRAVCI NAD HLAVAMI
Krása dravých ptáků a sov zblízka – 

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

2. 9. 
KOČKOVÁNÍ aneb Prázdniny 

končí v zoo
Kočičí aktivity v areálu zoo, diva-

delní představení, soutěže rodinných 
týmů, poslední prázdninové komen-
tované krmení zvířat.

Od 15:00 hodin křtiny levharta 
sněžného v africké vesnici Matongo 
– mládě symbolicky pokřtí Jana Fia-
lová, radní Kraje Vysočina.

6. 9. 17.00
ARCHA SVĚTEL A STÍNŮ aneb 

24 hodin strážcem nosorožců
24 hodin s protipytláckou patrolou 

v přísně střeženém území, natáčení v 
buši se sloními sirotky nebo výstup 
na nebezpečnou horu Mt. Kenya.

Poodhalte s námi zákulisí natáče-
ní filmu „Archa světel a stínů,“ který 
vznikal 10 let a získal nedávno hlav-
ní cenu Grand Prix na mezinárod-
ním festivalu T-film. O nevšedních 
zážitcích přijde vyprávět režisér Jan 
Svatoš.

Začátek v 17:00 hodin ve vzdělá-
vacím centru PodpoVRCH, vstupné 
40,- Kč (každý účastník obdrží drob-
ný dárek), parkoviště zdarma.

Kluby
SOUL Music Club, Žižkova 15, 

tel. 604 582 662, e-mail: soulclub@
centrum.cz

31. 8. 22.00
Deluxe Student NIGHT vol. 3 // 

End of 

1. 9. 22.00
EHM w/ LVCAS, Michal Pesina 

7. 9. 22.00
SOUL OPENING PARTY 

14. 9. 21.00
Paulie Garand & Kenny Rough - 

RUNWAY TOUR 

20. 9. 19.00
NA STOJÁKA!

21. 9. 21.00
MYDY RABYCAD 

22. 9. 20.00
TOUR JOLLY JOKER & PBU

28. 9. 20.00
ZRNÍ  

29. 9. 21.00
Začala Show - Smack One Tour 

2018

FILM
KINO DUKLA, Jana Masaryka 20, 

tel. 731 989 428, e-mail: kino.dukla@
dcinema.cz, 

www.kinodukla.cz, www.facebook.
com/KinoDukla

1. a 28. 9. v 15:00, 2. 9. v 15:15, 
9. 9. v 15:30

Kubík hrdina
Rodinný / Island, Belgie / 85 min 

/ dabing / 130,- (děti 110,-)
1. a 28. 9. v 15:30, 9. 9. v 15:00
Hotel Transylvánie 3: Příšerózní 

dovolená
Rodinný / USA / dabing / 110,- 
1. a 21. 9. v 17:00, 3. a 17. 9. ve 

20:00
Důvěrný nepřítel
Mysteriózní, thriller, drama / ČR 

/ 120,-
1., 11. a 19. 9. v 17:30
Miss Hanoi
Krimi, drama / ČR / 130,- (od 11. 

9. 120,-) / 12+
1. a 2. 9. v 19:30, 8. 9. v 17:00, 

23. a 30. 9. v 17:30
Kryštůfek Robin
1. a 25. 9. ve 20:00, 6. a 8. 9. v 

17:30, 16. 9. v 17:00
Jan Palach
Drama / ČR / 124 min / 110,- / 

12+
2., 8., 15., 22. a 30. 9. v 15:00, 3. 

9. v 17:00
Úžasňákovi 2
2., 15., 22. a 28. 9. v 17:00
Temné síly
Sci-fi thriller / USA / 104 min 

/110,- / 12+
2., 5., 23. 8. a 2. 9. v 17:30, 12. 8. 

v 17:00
Jurský svět: Zánik říše
Akční, dobrodružný / USA, Špa-

nělsko / dabing / 120,- (od 12. 8. 
110,- )

2. 9. ve 20:00, 7. a 13. 9. v 17:30
Ten pravý, ta pravá?
Komedie / USA / 90 min / titulky 

/ 120,-
3. 9. v 17:30
Profesoři zločinu
Komedie / Itálie / 100min / titul-

ky / 90,- / 12+
10. 9. v 17:30
Profesoři zločinu: Masterclass
Komedie / Itálie / 118min / titul-

ky / 90,- / 12+
19. 9. v 17:00
Profesoři zločinu: Velké finále
Komedie / Itálie / 102min / titul-

ky / 90,- / 12+
3. 9. v 19:30
Moulin Rouge
Muzikál / Austrálie / 127 min / 

titulky / FK / 80,- / 12+
4. 9. v 17:00
Hotel Artemis

Thriller, akční krimi / V. Británie / 
93 min / titulky / 120,- / 12+

4. 9. v 17:30, 9. 9. ve 20:00, 24. 
9. v 17:00

Escobar 
Thriller / Španělsko / 123min / 

titulky / 100,-
4., 20. a 26. 9. v 19:30, 30. 9. ve 

20:00
Tísňové volání
Thriller / Dánsko / 85 min / titul-

ky / 80,- / 12+
4., 11. a 26. 9. ve 20:00, 17. 9. v 

17:00
Úsměvy smutných mužů
5. 9. v 17:15, 12. 9. ve 20:00
Než přišla bouře
Thriller / USA / 99 min / titulky 

/ 100,-
5. 9. v 19:30, 18. 9. v 17:00
Mission: Impossible - Fallout 
Akční / USA / 147 min / titulky / 

120,- / 12+
5. a 23. 9. ve 20:00, 12. 9. v 

17:00
Sweet country
Western, drama / Austrálie / 110 

min / titulky / 110,- / 12+
5. 9. v 17:00
CDF: Z lásky nenávist 2 - Domá-

cí násilí na mužích
6. a 11. 9. v 17:00
Všechno bude
6. 9. v 19:30, 20. 9. v 17:00
McQueen
6. 9. ve 20:00
Chata na prodej
Komedie / ČR / 77 min / 120,-
7. a 27. 9. v 17:00, 16. 9. v 17:30
Láska bez bariér
Komedie / Francie / 107min / 

titulky / 100,- / 12+
7. a 22. 9. v 19:30, 16. 9. ve 

20:00
Sestra
Horor / USA / 96 min / titulky / 

120,- / 12+
7., 8. a 20. 9. ve 20:00, 9. 9. v 

17:00, 14., 15. a 29. 9. v 17:30
Alfa
Dobrodružný / USA / 97 min / 

titulky / 120,-
8. 9. v 15:15
Příšerky z vesmíru
Animovaná komedie / Německo / 

85 min / dabing / 90,-
8. a 21. 9. v 19:30
Upgrade
Akční sci-fi / Austrálie / 100 min / 

titulky / 120,- / 15+
9. 9. v 17:30, 24. 9. ve 20:00, 16. 

9. v 19:30
BlacKkKlansman 
Komedie / USA / 134 min / titul-

ky / 110,- / 12+
9. 9. v 19:30, 18. 9. ve 20:00, 25. 

9. v 17:30
Mamma mia! Here we go again 
Hudební komedie / USA / 114 

min / titulky / 110,-
10. 9. ve 20:00
Equalizer 2 
Akční / USA / titulky / 120,- / 

12+
10. 9. v 19:30
Scény z manželského života 
Drama / Švédsko / 169 min / 

titulky / FK / 90,-
10. 9. ve 20:00, 14. 9. v 17:00
Podivuhodná cesta fakíra, který 

uvízl ve skříni 
Komedie / Francie / 92 min / 

titulky / 100,- / 12+
11. 9. v 19:30
Teheránská tabu
Animovaný, drama / Německo, 

Rakousko / 90min / titulky / 80,- / 
18+
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12. 9. v 17:30, 23. 9. v 19:30
Hastrman
Romantický thriller / ČR / 100 

min / 100,- / 12+
12. 9. v 19:30, 24. 9. v 17:30
Bistro Ramen
Drama / Singapur, Japonsko / 89 

min / titulky / 80,-
13. 9. v 17:00
Whitney
Dokumentární / V. Británie, USA / 

120 min / 100,-
13. a 27. 9. v 19:30
Léto
Životopisný, hudební / Rusko, 

Francie / 126 min / titulky / 80,- / 
12+

13., 14., 15., 19. 22., 27. 9. ve 
20:00, 21. a 28. 9. v 17:30

Predátor: Evoluce
Akční / USA / 100 min / PREMI-

ÉRA / titulky, 2D a 3D / 3D 150,-; 
2D 130,- / 15+

14., 15. 19. 9. v 19:30, 25. a 29. 
9. v 17:00

Spolu to dáme
Komedie, drama / Německo / 104 

min / dabing / 120,-
15. a 22. 9. v 15:15
Příběh koček
Animovaný / Čína / 90 min / 

dabing / 120,-
16. 9. v 15:00
Králíček Petr
Animovaný, rodinný / USA / 89 

min / 80,-
16. a 23. 9. v 15:30, 29. 9. v 

15:00
Malá čarodějnice
Rodinný, pohádka / Německo 

/ 103 min / 16. 9. 110,- (od 23. 9. 
100,-)

17. 9. v 17:30, 26. 9. v 17:00
Střídavá péče
Drama / Francie / 93 min / titulky 

/ 100,- / 15+
17. 9. v 19:30
Nic jako dřív
Dokument / ČR / 92 min / FK / 

80,-
18. 9. v 17:15
Muž, který zabil dona Quijota
Dobrodružný, sci-fi / Španělsko, V. 

Británie / 132 min / titulky / 100,- 
/ 12+

18. 9. v 19:45
Utoya, 22. července 
Drama, thriller / Norsko / 98 min 

/ titulky / 90,- / 15+
20., 22., 26. a 27. 9. v 17:30, 

21., 28. a 29. 9. ve 20:00, 23. 9. v 
17:00, 30. 9. v 17:15

Po čem muži touží
Komedie / ČR / 95 min / 130,-
23. 9. v 15:00
Pat a Mat znovu v akci
Animovaný, rodinný / ČR / 75min 

/ 90,-
24. 9. v 19:30
Démanty noci
Drama, válečný / Československo 

1964 / 64 min / FK / 80,-
25. 9. v 19:30
Studená válka
Drama / Polsko / 84 min / titulky 

/ 80,- / 12+
28. a 29. 9. v 19:30
Domestik
Psychologický thriller / ČR / 117 

min / 120,- / 12+
29. 9. v 15:30, 30. 9. v 15:15
Yeti: Ledové dobrodružství 
Rodinný / USA / 96 min / dabing 

/ 120,-
30. 9. v 19:30
Žalman aneb Naslouchám tichu 

země
Dokument, životopisný / ČR / 77 

min / 100,-
AKTUÁLNÍ PROGRAM SLE-

DUJTE NA WEBU KINA

Koncerty
1. 9. 12.00
PŘIJĎTE NA KONCERT, 

POMŮŽETE! 
Tradiční dvanáctihodinový festi-

val jihlavských hudebních skupin 
a umělců, podporující dobročinné 
projekty a místní pomáhající organi-
zace. Vstup 100 Kč.

Pořadatel: AlternativaPro z.s.
Program:
Stage 1:
14:00 Kakaový domeček
15:00 Pozor mamut
16:00 Devět životů
17:00 Major Major
18:30 Autobus 
20:00 Lady Kate
21:30 Oči
23:00 Pro.Story

Stage 2:
14:30 Lu a Džigolos
15:30 Boonker
16:30 Jet Stream
17:45 Nádech
19:15 Hairy Groupies
20:45 Vigo
22:15 Apple Spokesman
Letní amfiteátr Heulos Jihlava, od 

12 – 24 hodin.
9. 9. 18.00
KONCERT DECHOVÉHO 
TRIA  AKH
Program koncertu:
Jean Françaix: Divertimento Bohu-

slav Martinů: Madrigaly Alexandre 
Tansman: Suita pro dechové trio 
Klement Slavický: Trio pro hoboj, 
klarinet a fagot Johann Sebastian 
Bach: Goldbergovy variace 

Účinkují stipendisté Akademie 
komorní hudby Barbora Trnčíková 
– hoboj Anna Sysová – klarinet Petr 
Sedlák – fagot

Vstupné dobrovolné, o rezerva-
ci míst žádejte na rezervace@aka-
demiekomornihudby.cz nebo přes 
SMS na 777 100 065.

Gotický sál jihlavské radnice
30. 9. 18.00
SVATOVÁCLAVSKÝ KON-

CERT 
Program svátečního koncertu bude 

věnován klasické sborové a varhanní 
tvorbě z oblasti chrámové hudby.

Hosty budou hudebníci a sólisté, kte-
ří s Melodií v průběhu její dvacetileté 
činnosti dlouhodobě spolupracují.

Pořadatel: JSPS Melodie.
Vstupné:  100 Kč/50 Kč důchodci, 

studenti a ZTP
Předprodej: Trifoil, Husova 10, 

Jihlava
Kostel sv. Ignáce 

Přednášky, besedy, seminář
OGV, Masarykovo nám. 24
13. 9. 17.00
NÁSTUPCE KOSMICKÉ STA-

NICE (ISS) u Měsíce
  Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 55.
26. 9. 17.00
Přednáška na téma HUDEČKO-

VA OKOŘ A ORLICKÉ HORY
40Kč/přednáška nebo 300Kč/cyk-

lus 8 přednášek OGV, Masarykovo 
nám. 24

Sport
do 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 dětského hřiště v parku Skalka.
8. – 9. 9. 10.00
TRUCK TRIAL CZ
20. mistrovství ČR v jízdě extrém-

ním terénem, www.trucktrial.cz
Vstupné 200 Kč, děti 50 Kč.
Program: 
Sobota 
7:00 - 10:00 Přejímky vozidel 
10:00 - 10:15 Rozprava a zahájení 

závodů 
10:15 – 18:30 SOUTĚŽE V SEK-

CÍCH 
20:00 – 01:00 DISKOTÉKA S 

KARLEM FIALOU 
Neděle 
8:45 - 9:00 Rozprava a zahájení 

závodu 
9:00 - 16:00 SOUTĚŽE V SEK-

CÍCH 
17:00 – 18:00 VYHLÁŠENÍ 

VÝSLEDKŮ
Pístov u Jihlavy
9. 9. 12.00
JIHLAVSKÝ PŮLMARATÓN 

2018
Pořadatel: SLIBY- CHYBY z.s. a 

statutární město Jihlava:
Rodinný běh na 1200 m – start v 

10:30 hod.;
Půlmaratón – start ve 12 hod. 

Masarykovo náměstí.
10. 9. 17.30
HC DUKLA JIHLAVA – ČEZ 

Motor Č. Budějovice
HC Dukla Jihlava – 1. liga ČR 

2018/2019, https://hcdukla.cz
Horácký zimní stadion, Tolstého ul.
14. 9. 17.00 –21.00
BEZPEČNĚ NA CYKLOSTEZ-

CE
Městská policie Jihlava pořádá pre-

ventivní akci pro cyklisty a in-line 
bruslaře. Připomeňte si pravidla sil-
ničního provozu! Nechte si zkontro-
lovat stav vašeho kola! V malém tes-
tu můžete získat zajímavé odměny! 
Cyklostezka u Vodního ráje

14. 9.  18.00
FC VYSOČINA – FC Hradec 

Králové
FC Vysočina Jihlava – Fortuna: 

Národní Liga 2018/2019, www.
fcvysocina.cz

Fotbalový stadion, Jiráskova 69
15. 9. 17.30
HC DUKLA JIHLAVA – SK 

Trhači Kadaň
HC Dukla Jihlava – 1. liga ČR 

2018/2019, https://hcdukla.cz

Horácký zimní stadion, Tolstého 
ul.

21. 9. 18.00
FC VYSOČINA – FC Sellier & 

Bellot Vlašim
FC Vysočina Jihlava – Fortuna: 

Národní Liga 2018/2019, www.
fcvysocina.cz

Fotbalový stadion, Jiráskova 69
22. 9. 17.30
HC DUKLA JIHLAVA – AZ 

RESIDOMO Havířov
HC Dukla Jihlava – 1. liga ČR 

2018/2019, https://hcdukla.cz
Horácký zimní stadion, Tolstého 

ul.
23. 9. 15.30
BC VYSOČINA – SKB Zlín
Basketbalový klub Jihlava: l. liga 

mužů – ročník 2018/19, www.bkjih-
lava.cz

Sportovní hala E. Rošického 6
26. 9. 17.30
HC DUKLA JIHLAVA – SK 

Horácká Slavia Třebíč
HC Dukla Jihlava – 1. liga ČR 

2018/2019, https://hcdukla.cz
Horácký zimní stadion, Tolstého 

ul.
27. 9. 17.00
Pohár Běžce Vysočiny: CENA 

BĚŽCE VYSOČINY
Areál letního kina v Jihlavě na 

Heulosu, start hlavního závodu v 17 
hodin.

www.bezecvysociny.cz
30. 9. 10.00
KRAJSKÝ POHÁR PŘÍPRAVEK 

VE ČTYŘBOJI A ŠTAFETÁCH
Pořadatel:  Atletika Jihlava z.s., 

www.atletikajihlava.cz
Atletický stadion Na Stoupách

Turistika
14. 9. 17.00
29. KOLEM NOČNÍ JIHLAVY 

PO HISTORICKÝCH PAMĚTI-
HODNOSTECH

KČT odbor Tesla Jihlava
Trasy: 8 a 15 km, Vrchol, Kočárek, 

Dvoustovka, PĚŠÍ
Start: 17 - 19 hod., Masarykovo 

náměstí 1, Jihlava
Kontakt: Ing. Míla Bradová, Na 

Kopci 22, 586 01 Jihlava, tel. 736 
754 080, 

e-mail: mila_bradova@volny.cz
29. 9. 6.00
33. NONSTOP STŘÍBRNOU 

STOPOU
KČT Bedřichov Jihlava – PĚŠÍ, 

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

100 km.
www.kctbedrichovjihlava.estranky.

cz
Start: 6 hodin, sportovní hala TJ 

Sokol, Sokolovská 122c.
 Změna programu vyhrazena
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