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Termíny:
6. 8., 13. 8., 20. 8., 27. 8.
Pořádá: Státní zdravotní ústav, 

Zdravá Vysočina z.s., Zdravé měs-
to Jihlava.

6. 8. v 18.00
HC DUKLA JIHLAVA – HK Irtyš 

Pavlodar
První přípravné utkání Dukly na no-

vou sezonu. Jihlavští hokejisté změří 
síly s kazachstánským týmem Irtyš Pav-
lodar, který v uplynulé sezoně skončil 
na pátém místě tamní ligové soutěže. 
Přijďte se podívat na úvodní přípravný 
zápas a na nově tvořený jihlavský tým!

Horácký zimní stadion, www.hc-
dukla.cz

10. – 11. 8. 
JIHLAVSKÝ TRIATLONOVÝ 

VÍKEND 
Pořadatel: Běžec Vysočiny z.s., 

www.bezecvysociny.cz
Autokempink Pávov, Jihlava
13. 8. v 18.00

HC DUKLA JIHLAVA – LHK Jes-
třábi Prostějov

Po zápase s Pavlodarem a venkov-
ním utkání v Olomouci sehraje Duk-
la třetí přípravný zápas opět na do-
mácím ledě. V prostředí Horáckého 
zimního stadionu vyzve prostějovské 
Jestřáby, se kterými se bude utkávat i 
v nadcházející sezoně Chance Ligy.

Horácký zimní stadion, www.hc-
dukla.cz

17. 8. 
SKATE LOCAL CONTEST vol. 

10 – JIHLAVA
SK Jihlava – oddíl sketeboardingu
www.skaterock.cz/akce/skate-lo-

cal-contest-jihlava-vol-10
Areál Český Mlýn – Skatepark
23. – 25. 8. ve 14.30

EURO HOCKEY TOUR
Turnaj ženských hokejových repre-

zentací do 18 let.
23. 8. 
14.30 Česko – Finsko
18.00 Rusko – Švédsko
24. 8. 
14.30 Finsko – Rusko
18.00 Švédsko – Česko

25. 8. 
13.30 Finsko – Švédsko
17.00 Česko – Rusko
Horácký zimní stadion, www.hc-

dukla.cz
29. 8. v 18.00

HC Dukla Jihlava – SK Horácká 
Slavia Třebíč

Jihlavský A-tým sehraje v příprav-
ném období celkem sedm utkání. 
Šesté a předposlední z nich bude 
doma a pro fanoušky se bude jistě 
jednat o atraktivní duel. Poprvé v se-
zoně se totiž Dukla střetne s regionál-
ním rivalem z Třebíče.

Horácký zimní stadion, www.hc-
dukla.cz

Letní kino

14. 8., 21. 8. a 28. 8. ve 20.15
TRADIČNÍ LETNÍ KINO BŘE-

ZINKY
14. 8.

ŽENY V BĚHU (2019)
Vstupné zdarma!

Dojemná a zábavná, úplně nová 
letní romantická komedie. Emanci-
povaná matka tří dcer je rozhodnu-
tá splnit poslední přání svého muže 
- zaběhnout maraton.

21. 8.
ČERTÍ BRKO (2018)
Vstupné zdarma!
Česká filmová pohádka pro děti i 

pro dospělé. Když v městečku Pyt-
lov přestane fungovat kouzelné čer-
tí brko, které spravedlivě zapisuje 
hříchy obyvatel, musí Lucifer poslat 
mladého čerta Bonifáce vše napra-
vit.

28. 8.
MAMMA MIA 2 (2018)
Vstupné zdarma!
Pokračování úspěšné letní hudeb-

ní komedie. Vypráví příběh Donny 
Sheridan a jejího seznámení s třemi 
osudovými muži jejího života.

Obchodní a zábavní centrum Bře-
zinky, Březinova 144, www.face-
book.com/ocbrezinky

 Změna programu vyhrazena!

Více o soutěži:
Předchozí ročníky 2016 a 2017. 

Těch se účastnilo vždy cca. 120 foto-
grafů, kteří v každém ročníku zaslali 
cca. 700 fotografií )

Ročník 2019 – 3. ročník
Trvání červen – září 2019 ( uzávěr-

ka zasílání fotografií je 24. 9. 2019 )

Motto je stále stejné a my si myslí-

me, že stále krásné: VYSTAVUJTE 
SVÉ FOTOGRAFIE V ULICÍCH 
JIHLAVY !

Cílem našeho projektu je zapojit 
občany města do fotografické soutě-
že a prostřednictvím fotografií pre-
zentovat jejich sepjetí/sounáležitost 
s městem a jeho bezprostředním 
okolím, jejich vnímání města se vše-

Fotografická soutěž Milujeme Jihlavu
Od června probíhá 3. ročník fotografické soutěže Milujeme Jihlavu.

Mistr zve Tebe Autor: Aleš Hrdlička.

Léto v kopcích Autor: Leezer.

Vysočina Fest Autor: Zuzana Javůrková.

mi aspekty. Fotografie jsou zde nosi-
telem vyjádření nejen historických a 
přírodních krás města, ale i všedního 
života, vztahů a emocí, které se zde 
odehrávají a které autoři prožívají.

Ambicí soutěže je probudit a podpo-
řit sounáležitost občanů s místem, kde 
žijí a třeba se stát i impulsem pro jejich 
společenskou angažovanost. Vzniklé 
fotografie navíc poslouží jako svědec-
tví o době, ve které nyní žijeme.

Nejlepších 10 fotek je vidět na 
webu  v TOP10 - Top 10 dle hlaso-
vání návštěvníků webu a 10 Doporu-
čujeme, to jsou fotečky, které vybíra-
jí pořadatelé soutěže.

Nejlepších minimálně 30 fotografií 
bude ve velkém formátu opět vysta-
veno na Jihlavském náměstí od 7. říj-
na do 4. listopadu 2019.

Prohlédne si je odhadem 20 tisíc 
lidí, jak obyvatel Jihlavy, tak i ná-
vštěvníků, kteří v tu dobu  hojně na-
vštěvují jihlavský MFDF.

Budeme moc rádi, a moc v to věří-
me, že se zapojíte do propagace této 
akce.

Jsme otevřeni jakýmkoli nápadům, 
které pomohou  s posílením zdravé-
ho patriotismu ve městě Jihlava.

Těšíme se na fotky i na naši spolu-
práci.  -tz-

Do nového ročníku už nám přišlo pár parádních fotografií, například:


