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OTEVŘENO Jihlavské kulturní památky, včetně kostela sv. Ignáce z Loyoly, otevřou v Den evropského dědictví 7. září své brány. Doprovodný program včetně jarmarků 
nebo přehlídky dechové hudby se uskuteční v centru města i v jeho širokém okolí. Co se bude kde dít se dozvíte v kulturním přehledu na straně 10. Foto: Jakub Koumar

Náměstek primátorky pro oblast správy majet-
ku a odboru informatiky Jaromír Kalina podal k 
30. červnu primátorce města Karolíně Koubové 
rezignaci. 

Náměstek, který je koaliční smlouvou pověřen 
k vedení sporu o správu vodohospodářské infra-
struktury se Svazem vodovodů a kanalizací Jihlav-
sko, tak reagoval na rozhodnutí Rady města Jih-
lavy o ukončení spolupráce s advokátní kanceláří 
Radka Ondruše. Jaromír Kalina působil ve funkci 
náměstka za KDU-ČSL.

„Nedochází k ničemu nestandardnímu, koalič-
ní smlouva je plněna dál a pan Kalina by měl dále 
pokračovat v zastupování města v rámci tohoto soud-
ního sporu. 

Podání rezignace je jeho rozhodnutí, které však 

neznamená rozpad koalice. Nyní čekáme na návrh 
lidovců ohledně dalšího fungování vedení města,“ 
oznámila primátorka města Karolína Koubová.

Čas vyjednávat
Na řádné zasedání městského výboru KDU-ČSL 

byla proto pozvána primátorka Karolína Koubová 
a její první náměstek Petr Laštovička. 

„Bylo to první jednání z mnoha, nyní máme tři 
měsíce na domluvu ohledně podmínek vlastního 
fungování. Přestože bylo o čem mluvit a výbor bude 
pokračovat v dalším týdnu, proběhlo jednání v klid-
ném duchu a koalice podle mého názoru ohrožena 
není,“ uvedla po jednání primátorka města.

(Více na straně 19.) -tz-

Jaromír Kalina rezignoval na funkci 
náměstka primátorky Jihlavy
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Mezi významné organizace z celé-
ho světa, které využívají GIS (geo-
grafický informační systém), se při-
pojila i Jihlava. Městské GIS mapy 
dostaly v americkém San Diegu oce-
nění Special Achievement in GIS 
v rámci celosvětové uživatelské kon-
ference společnosti ESRI, a to rov-
nou z rukou jejího zakladatele Jacka 
Dangermonda.

„Byl to asi jeden z největších zážitků 
v životě. Ať už samotný fakt, že jsme 
se díky naší práci dostali až do Ame-
riky nebo to, že jsme se mohli účastnit 
největší celosvětové konference v ob-
lasti GIS a být součástí obrovské GIS 
komunity,“ vyjádřila Jana Košábková 
z odboru informatiky jihlavského 
magistrátu, která cenu převzala spo-
lečně se svým kolegou Jaroslavem 
Škrobákem.

„Co se týče samotného ocenění, může-
me být pyšní na to, že je Jihlava ve svě-
tě geografických informačních systémů 
známá jako město, které GIS využívá 
naplno. Tato cena však není jenom zá-
sluhou nás dvou, z velké části je to záslu-
ha našich uživatelů, pro které mapové 
aplikace vytváříme a kteří GIS využíva-
jí. Dnes už sami přichází s dalšími ná-
pady na vylepšení, další využití a my 
můžeme splnit jejich konkrétní uživatel-
ská přání,“ doplnil Jaroslav Škrobák.

Ocenění je udělováno na základě 
doporučení partnerských či distri-
bučních firem po celém světě. Jihlava 
letos byla na toto ocenění navržena 
distribuční firmou pro ČR ARCDA-
TA PRAHA. Oceněné vybírá osob-
ně prezident a zakladatel společnosti 
Jack Dangermond.

„Důležitou součástí byla uživatelská 
konference plná odborných přednášek 
a workshopů, kde jsme zjistili infor-

GIS získal mezinárodní ocenění

mace o nových připravovaných pro-
duktech, úpravách i novinkách. Byl to 
obrovský zdroj inspirace pro naši práci. 
Myslím, že můžu mluvit za nás oba, 
když řeknu, že jsme přijeli s hlavou i 
notýsky plnými poznámek a nápadů, 
co pro Jihlavu zlepšit. Byla to opravdu 
obrovská profesní zkušenost,“ doplnila 
Jana Košábková.

GIS mapy a Jihlava
Od roku 2007 buduje statutární 

město Jihlava GIS nad platformou 
firmy Esri, a to pro potřeby samotné-
ho magistrátu, městských organizací 
i veřejnosti. GIS software od firmy 
Esri se používá po celém světě. Vy-
užívají ho tisíce organizací a miliony 
uživatelů z různých oborů a odvětví. 

V České republice tuto technolo-
gii používá víc než 300 organizací, 
velmi často právě z veřejné a státní 
správy. 

„Letos se nám dostalo cti, že jsme 
byli navrženi a získali ocenění Special 
Achievement in GIS (SAG) Award za 
rok 2019, a to nejenom díky dřívějším 
úspěšným projektům jako bylo Při-
pomínkování územních plánů (PU-
Pík), GIS pro státní správu lesů, vyu-
žití mobilních technologií v pracovních 
procesech magistrátu, ale i díky jejich 
dalšímu rozvoji. V roce 2016 jsme byli 
ocenění distributorem tohoto software 
i v rámci České republiky za inovativ-
ní přístup k nasazení GIS pro potřeby 
Magistrátu města Jihlavy,“ doplnil Ja-
roslav Škrobák. -tz-

PŘEVZETÍ. Na fotografii z amerického San Diega jsou zleva Jaroslav Škro-
bák a Jana Košábková z odboru informatiky magistrátu města Jihlavy společně 
s Jackem Dangermondem, zakladatelem společnosti ESRI a Petrem Seidlem, ředi-
telem distribuční firmy pro ČR ARCDATA PRAHA.  Foto: archiv MMJ

Jihlava se zapojí 
do boje proti suchu 

Podle Akademie věd České repub-
liky je na jihu Moravy napjatá kli-
matologická a hydrologická vodní 
bilance. Proto za spolupráce statu-
tárního města Brna a Akademie věd 
vznikl program SUWAC, jehož hlav-
ním cílem je trvale udržitelné hospo-
daření s vodou v povodí řeky Dyje. 
Do tohoto regionu patří také Jihlava, 
která se do programu Akademie věd 
ČR a statutárního města Brna zapojí. 
Ambasadorkou projektu se stala pri-
mátorka města Karolína Koubová.

„Monitorovat problémy se suchem v 
nejvíce postižené oblasti a koordinovat 
jeho předcházení, je v dnešní době dů-
ležité. Musíme být sehraní, a to nejen v 
rámci města, ale i větších územních cel-
ků. Těším se na první výsledky a roz-
hodně budu podněcovat, aby se Jihlava 
na tomto programu aktivně podílela,“ 
sdělila primátorka města Karolína 
Koubová.

Přínosem programu SUWAC, tedy 
„Sustainability Water Adaptation 
Climate Change“ (ve volném pře-
kladu Změna klimatu v oblasti udr-
žitelného rozvoje vody), bude pod-
le tiskové zprávy Akademie věd ČR 
a města Brna zajištění dostupnosti 
kvalitní vody pro region, obyvatele, 
zemědělství i průmysl.

Program má dále přispět k efektiv-
nímu fungování důležitých ekosysté-
mových služeb krajiny, jako je ochla-
zování a zvlhčování klimatu nebo 
retence vody. Mimo jiné má také 
vést k dodržování mezinárodních 
závazků o udržení průtoků v řekách 
a zároveň by měl pomoci definovat 
návrhy možných legislativních opat-
ření a dosáhnout na financování plá-
novaných kroků. -tz-

Ojedinělý křížek pod vr-
chem Rudný v Bedřichově 
byl na základě návrhu pra-
covníků odboru správy re-
alit jihlavského magistrátu 
obnoven. U dřevěného 
křížku bylo opraveno kle-
kátko, očištěna byla také 
přilehlá pamětní deska. 
Obnovení křížku město 
stálo necelých 70 tisíc ko-
run.

„Práce realizovala restau-
rátorka Mirka Bártová ze 
Zvole. Materiálové prove-
dení tohoto kříže je v rámci 
exteriéru ojedinělé a výji-
mečné, neboť téměř všechny 
ostatní kříže a poklony jsou 
buď v kamenném nebo liti-
novém provedení, popřípadě 
kombinace těchto materiá-
lů,“ uvedl Ondřej Stránský 
z odboru správy realit jih-
lavského magistrátu.

V rámci díla bylo prove-
deno očištění dřevěných 
částí, celoplošná biosana-
ce dřeva, chemické čištění 
kovových částí a antiko-
rozní ošetření. Dále dvoj-
násobný základní nátěr, 
podkladní nátěr, nátěr 

Jihlava nechala pod Rudným 
obnovit křížek a klekátko

POD KŘÍŽKEM pod Rudným na vrcholu skály 
bylo opraveno také klekátko. Foto: archiv MMJ

stříšky, napuštění dřevěných částí penetračním 
olejem a očištění přilehlé kamenné pamětní 
desky. -tz-

Kvůli opravě mostu na silnici číslo 
I/38 byl od začátku letošního dub-
na omezen průjezd po cyklostezce 
u Českého mlýna. Přes prázdniny je 
však průjezd částečně otevřen, a to 
na straně u skateparku. Cyklostezka 
bude zcela otevřena 16. srpna.

„K 16. srpnu se sejdeme se zhoto-
vitelem stavby, který nejspíš sdělí pár 

dalších termínů částečných uzavírek 
cyklostezky, které ale budou, jak před-
pokládám, například v pracovních 
dnech či ve večerních hodinách, kdy na 
cyklostezce není takový provoz,“ dopl-
nil náměstek pro oblast dopravy Petr 
Laštovička.

Rekonstrukce mostu bude ukonče-
na 30. září. -tz-

Cyklostezka u Českého mlýna 
je přes prázdniny průjezdná

CYKLOSTEZKA u skateparku je znovu otevřená. Foto: archiv MMJ
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Kampaň na vozech MHD prezen-
tují čtyři varianty fotografií. Dvě 
nafotila výtvarnice Eva Bystrianská 
na skládce v Henčově a na třídičce 
v Hruškových Dvorech a dvě foto-
grafie město po vyřešení licenčních 
záležitostí získalo od fotografa Gre-
gga Segala. Snímky budou na trolej-
busech celkem dva roky, a to do 30. 
6. 2021. Tato propagace město stála 
bezmála 350 tisíc korun, přičemž vý-
roba jedné fólie přišla na 10.500 ko-
run.

„Hlavním cílem kampaně Jihlava 
bez odpadu je šířit osvětu mezi širokou 
veřejnost v oblasti produkce odpadů se 
zaměřením na nutnost snižování cel-
kového množství produkovaného ko-
munálního odpadu a odpadu vůbec,“ 
informovala o smyslu kampaně Ka-
tarína Ruschková, vedoucí odboru 
životního prostředí jihlavského ma-
gistrátu.

Tato osvětová akce byla spuštěna v 
souvislosti s krachem trhu s plasty a 
s obrovskými problémy s jejich od-
bytem. „Kampaň by proto měla vést 
k zamyšlení každého z nás a k převze-
tí zodpovědnosti za vlastní odpady a s 
tím spojené znečišťování Země. Každý 
z nás může něco udělat, může změnit 
životní styl a tím významně ulevit ži-
votnímu prostředí,“ dodala Katarína 
Ruschková.

Odbor dopravy jihlavského magis-
trátu se stará o rekonstrukci páteř-
ních chodníků ve městě. V polovině 
roku bylo ukončeno několik prací, 
které opět zlepšily komfort chůze po 
Jihlavě. 

Rekonstrukce chodníků 
ve Starých Horách

V květnu byla dokončena souhrnná 
stavební akce s názvem „Rekonstruk-
ce chodníků ve Starých Horách“, 
v rámci které byla opravena zastávka 
MHD Staré Hory ve směru z cent-
ra města. Dále se opravilo schodiště 
spojující ulici Romana Havelky s uli-
cí Nad Splavem, nový povrch dosta-
ly také chodníky navazující na ulici 
Pod Školou a na cyklostezku podél 
řeky Jihlavy.

„Do této akce přispěl mimo jiné i fond 
místní části Staré Hory, a to téměř 350 
tisíci korun. Na rekonstrukci chodníků 
by měla v budoucnu navázat i rekon-
strukce povrchu vozovky v ulici Roma-
na Havelky,“ uvedl náměstek pro ob-
last dopravy Petr Laštovička.

Nové chodníky  
na Březinkách a na Slunci
Nový asfaltový povrch dostaly také 

tři úseky propojovacích chodníků na 
sídlišti Březinova. Opravy v průběhu 
července pokročily na ulici Okružní 
u bytových domů 9 a 11, kde došlo 
k náhradě původní degradované be-
tonové dlažby. Pro lepší odvodnění 
zde byla upravena niveleta a chodník 
byl v místě vyšlapané pěšiny napojen 
na obslužnou komunikaci před bý-

Kde se letos už opravily chodníky?

ÚSPORA VODY V Jiráskově ulici se při rekonstrukci počítá s úsporou srážkové 
vody. Ta bude z chodníku odvedena do vsakovacího žlabu, kde se zadrží a zavla-
ží stromy ve svahu mezi chodníkem a vozovkou.  Foto: archiv MMJ

valým Hotelem Jihlava. 
Během prázdnin se naplánované 

opravy přesunuly k Úřadu práce na 
Brtnickou ulici. Zde byl rekonstuo-
ván chodník od ulice Tylova směrem 
k areálu Dopravního podniku měs-
ta Jihlava, který naváže na chodníky 
rekonstruované v roce 2017 v rámci 
přesunu zastávek MHD Dopravní 
podnik. I u tohoto chodníku byla 
zvýšena jeho niveleta tak, aby sráž-
kové vody stékaly do přilehlé zeleně.

Letní a podzimní  
rekonstrukce

Na konci července byly zahájeny 
práce na rekonstrukci chodníku po-

dél ul. Jiráskova. Tato akce naváže na 
dříve rekonstruované úseky chodní-
ků v letech 2015 - 2016. Také u to-
hoto chodníku se pracovníci odbo-
ru dopravy zabývali hospodařením 
s dešťovými vodami. Vzhledem ke 
specifické terénní konfiguraci u to-
hoto chodníku, kde má zelený pás 
mezi vozovkou a chodníkem poměr-
ně velký sklon, navrhl odbor dopra-
vy v úzké spolupráci s odborem ži-
votního prostředí specifický způsob 
odvodnění.

„V prvním úseku budou srážkové 
vody z chodníku odvedeny do vsakova-
cího žlabu, který bude vyplněn hrubým 
kamenivem, tak aby voda nestékala ze 
svahu na vozovku ulice Jiráskova a 

nekončila v kanalizaci, ale aby se za-
držela a zavlažila kořeny stromů, kte-
ré rostou ve svahu mezi chodníkem a 
vozovkou. V dalším úseku poté bude 
vytvořen v přilehlé zeleni malý „suchý 
poldr“, kde se voda vsákne a zavlaží 
okolní zeleň místo toho, aby stékala na 
vozovku a končila v kanalizaci,“ uved-
la Katarína Ruschková, vedoucí od-
boru životního prostředí. 

Do konce roku ještě projdou re-
konstrukcí chodníky u bytových 
domů Březinova 127 a Březinova 93 
až 97. Na začátku srpna začne oprava 
zastávek MHD včetně přístupových 
chodníků), a to v ulici Gorkého, ve 
směru z centra města, a Na Člunku, 
ve směru do centra. Rekonstrukce 
by se v letošním roce měla dočkat i 
zastávka Na Helenínské ve směru 
z centra. 

Celkově bude v letošním roce re-
konstruováno 1,1 km chodníků, na 
což bude z městského rozpočtu vy-
čerpáno 8,9 milionů korun včetně 
DPH.

„V oblasti komunikací byly realizová-
ny opravy komunikací po zimním ob-
dobí, a to v souhrnném objemu takřka 3 
miliony korun. Dále odbor dopravy na 
podzim letošního roku chystá kompletní 
rekonstrukci povrchů komunikací v ulici 
Vrchlického, úsek od okružní křižovat-
ky u Domu Zdraví po most přes silnici 
I/38 a v ulici Průmyslová, od křižovat-
ky s ulicí Heroltická po křižovatku u 
závodního stravování,“ uvedl vedoucí 
odboru dopravy Ján Tinka s tím, že 
cena akcí přesahuje 16 milionů korun 
včetně DPH a opravených silnic při-
bude v Jihlavě celkem 1,7 km.  -tz-

Trolejbusy nyní upozorňují  
na novou kampaň města

Kampaň zároveň upozorňuje na 
potřebu výrazného snížení spotře-
by jednorázových především plas-
tových obalů při nákupech i při tzv. 
jídle s sebou, snížení produkce jed-
norázových dětských plen a dalších 

jednorázových výrobků, propagace 
nákupů bez obalu a z lokálních zdro-
jů a podpora udržitelného životního 
stylu. Více informací lze nalézt na 
stránkách www.jihlava.cz/bezodpa-
du. -tz-

PO JIHLAVĚ se můžete od července svézt čtyřmi trolejbusy, polepenými fóliemi, 
které upozorňují na kampaň města s názvem Jihlava bez odpadu.

 Foto: archiv MMJ

ODKAZ

výstava fotografií z historie 
Jihlavského havířského průvodu

 do konce srpna 2019
Historické sklepení radnice, Masa-

rykovo náměstí 97/1
Výstava fotografií ze sbírek Muzea 

Vysočiny Jihlava navazuje na výstavu 
Patriot, která byla věnovaná zakla-
dateli havířského průvodu Johannu 
Hauptovi. 

Výstava nabídne pohled na histo-
rii havířského průvodu od konce 19. 
století do 60. let 20. století. 

Kromě havířků jsou na fotografiích 
vidět i domy, které dnes již nestojí a 
kdysi kolem nich průvod procházel.

Otevřeno: pondělí – pátek 8:00–
12:00, 12:30–16:00 hodin.

JEŽKOVY POHÁDKOVÉ  
NEDĚLE

po celý srpen 2019
Parkán u Brány Matky Boží
Pohádky pro malé i velké v srpnu 

pokračují. 
Diváci se mohou těšit na pohádku: 

Zakletá princezna (Divadlo Studna 
- 4.8.)

O křišťálovém srdci (Czidivadlo - 
11.8.)

O ševci Kubovi (Divadýlko Mrak 
- 18.8.)

Honza a čert (Divadlo Pohádka - 
25.8.) 

O Ježibabákovi (Divadelní společ-
nosti Josefa Dvořáka – 1.9.)
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Záchranný útvar Hasičského 
záchranného sboru ČR je od 
zrušení vojenských záchran-
ných praporů v roce 2008 
jediným obdobným speci-
álním útvarem u nás. Vznikl 
k 1. lednu 2009 transformací 
od Armády ČR k HZS a na 
základě zákona č.320/2015 Sb. 
a plní úkoly jednotky požární 
ochrany při řešení mimořádné 
události, nebo krizové situace. 
Dále také plní úkoly při obnově 
území postiženého mimořád-
nou událostí, nebo krizovou si-
tuací, rozhodne-li tak generální 
ředitelství HZS ČR. 

Zástupci Záchranného útva-
ru HZS ČR se před letošní-
mi prázdninami setkali také 
s primátorkou města Jihlavy 
Karolínou Koubovou. 

„Velice si cením jejich práce, 
při závažných situacích přestá-
vá průměrná lidská síla stačit 
a je důležité mít po ruce takový 
kalibr,“ vyjádřila primátor-
ka. Více o práci záchranného 
útvaru promluvil jeho velitel, 
brigádní generál Ing. Radim 
Řehulka.

Aneta Hrdličková ז

Jaké události se Vás konkrétně 
týkají?

Útvar je předurčen zejména na po-
moc při rozsáhlých a dlouhotrvají-
cích zásazích. V praxi to znamená, že 
jsme povoláváni například k povod-
ním, sněhovým kalamitám, průmys-
lovým haváriím, lesním požárům, 
požárům skládek, k odstraňování ne-
vybuchlé munice, dopravním neho-
dám, demolicím objektů, které bez-
prostředně ohrožují bezpečnost lidí 
při mimořádné události, a dalším…

Kolik členů máte, jsou mezi nimi 
i ženy?

K plnění výše uváděných činnos-
tí máme k dispozici 172 hasičů – zá-
chranářů, kteří jsou rozmístěni na 3 
místech ČR, v Hlučíně (Moravsko-
slezský kraj), Jihlavě (Kraj Vysočina) 
a Zbirohu (Plzeňský kraj), nicméně 
pro Záchrannou rotu Jihlava ještě stá-
le hledáme vhodné kandidáty, kteří 
by obsadili volná služební místa. 

V uvedených záchranných jed-
notkách slouží pouze muži, a to ze-
jména z důvodu velké fyzické nároč-
nosti při plnění úkolů. 

Ženy máme zařazeny na pracoviš-
tích a úsecích, které zabezpečují pří-
pravu a podporu našich záchranářů, 
ale také například na oddělení vzdě-
lávání, jelikož se podílíme na odborné 
přípravě příslušníků celého HZS ČR. 

Jak často jste byli v akci například 
během minulého roku?

V loňském roce jsme byli povolá-
ni k 124 zásahům. Naše zásahy jsou 

Rozhovor s generálem R. Řehulkou, 
velitelem záchranného útvaru hasičů

zpravidla delší (v řádu desítek hodin 
až několika dní), s nasazením většího 
množství osob a techniky. Celkově 
jsme při řešení mimořádných událostí 
v roce 2018 najeli přes 180.000 km. 

Kromě toho poskytujeme podpo-
ru zejména HZS při přepravě osob, 
techniky a materiálu, demoličních a 
zemních pracích, zabezpečení cvi-
čení IZS, požárním sportu a dalších 
činnostech. Provádění činností je 
pro nás velmi důležité jelikož nám 
slouží k výcviku a přípravě našich 
specialistů pro řešení mimořádných 
událostí.

Vzpomenete si na nějakou akci, 
která byla například něčím výji-
mečná, nebezpečná?

Akcí, které byly nějakým způsobem 
výjimečné, byla celá řada. Zmínil 
bych zejména účast našeho útvaru 
při odstraňování následků výbuchů 
v muničním skladě ve Vrběticích ve 
Zlínském kraji, kde pracujeme ne-
přetržitě od 16. 10. 2014 a poskytu-
jeme podporu policii při odstraňová-
ní munice a asanaci objektu. Jelikož 
se pracuje v prostředí s výskytem 
nevybuchlé munice, je tato činnost 
velmi náročná. Příslušníci musí z dů-
vodu bezpečnosti navíc pracovat 
v prostředcích se zvýšenou balistic-
kou ochranou. 

Dalším výjimečným zásahem našeho 
útvaru bylo vyproštění uvízlé náklad-
ní lodě na Labi v Drážďanech v roce 
2016, kdy jsme ji pomocí 2 vyprošťo-
vacích tanků pomohli vyprostit. V ne-
poslední řadě byl velmi zajímavý zá-
sah při vytažení Trojské lávky v Praze 

ný útvar je v případě potřeby vysílán 
k pomoci i do zahraničí. V minulosti 
již zasahoval při povodních, výpadku 
elektrické energie, transportu huma-
nitární pomoci a jiných. 

Za dobu našeho desetiletého půso-
bení jsme zahraniční pomoc posky-
tovali celkem ve 23 případech. 

Kde zásahy trénujete a jakou spe-
ciální techniku používáte?

Jak jsem již uvedl, trénujeme, cvi-
číme a zdokonalujeme se především 
při reálném poskytování pomoci ať 
už hasičům, policistům, nebo jiným 
orgánům státní správy. 

Technika, kterou používáme, je 
skutečně výjimečná, tak abychom 
byli schopni plnit úkoly, které jsem 
zmínil v úvodu. 

Jmenoval bych kupříkladu velko-
kapacitní čerpadla s výkonem až 
1500 l/s, 80-ti tunový automobilo-
vý jeřáb Hidrokon pro vyprošťová-
ní techniky a materiálu, pásový na-
kladač a traktor-rypadlo na dálkové 
ovládání pro práci v nebezpečném 
prostředí, pásové rypadlo pro zpev-
ňování svahů a demolice, sací bagr 
k odstraňování materiálu například 
při zřícení objektů nebo speciální 
cisternovou zodolněnou stříkačku 
určenou k hašení požárů v nebez-
pečných objektech, či při rozsáhlých 
lesních požárech.

Pro vaši představu Záchranný 
útvar disponuje téměř 200 ks spe-
ciální techniky, která je rozmístě-
na ve všech třech dislokacích tak, 
aby mohla být efektivně použita 
a nasazena na kterémkoliv místě 
ČR. 

Techniky je opravdu spousta a de-
tailnější přehled nejen o ní mohou 
čtenáři získat na našich webových 
stránkách www.hzscr.cz/zuhzscr.

SEZNÁMENÍ Členové Záchranného útvaru HZS ČR se před letošními prázdni-
ny setkali s primátorkou Jihlavy Karolínou Koubovou. Po její levici stojí brigádní 
generál Radim Řehulka, velitel útvaru, po pravici major René Skácel, velitel Zá-
chranné roty Jihlava. Foto: archiv MMJ

v roce 2017, který jsme realizovali také 
našimi vyprošťovacími tanky. 

Na zmíněných zásazích se podí-
leli rovněž příslušníci Záchranné 
roty Jihlava.

Rád bych také uvedl, že Záchran-

Sčítání darovaných brýlí a kol z celé-
ho května je ukončeno. Celkem Jihla-
vané donesli na jihlavskou radnici 100 
kusů brýlí a přibližně 50 jízdních kol. 
Nepotřebné věci budou darovány dě-
tem v Africe, aby je využily na cestě za 
lepším vzděláním.

„Jsem ráda, že Jihlavané nepotřebná 
kola darují, místo aby je vyhazovali, na-

víc v tak velkém množství. Pro nás je to 
malý dar, přesto v jiné části světa velice 
potřebný,“ uvedla politička za Fórum 
Jihlava primátorka Karolína Koubová.

Brýle i kola se začaly sbírat na osvě-
tové akci Den Země, který se konal na 
konci dubna. Lidé mohli nepotřebné 
věci donášet do sběrných míst během 
celého května. -tz-

Sto brýlí a padesát kol  
poputuje z Jihlavy do Afriky

JIHLAVANÉ mohli na radnici donášet nepotřebné brýle a kola během celého 
května. Foto: archiv MMJ
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INTERNET

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

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
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www.m-soft.cz

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

pustit pořad od začátku

pozastavit pořad

přeskakovat reklamy

videorekordér 
– nahrát až 40 hodin pořadů

sledovat předchozí pořady 
až 30 hodin zpětně

Provozovatelem televizní služby je

+TV 8 Kč

+TV 39 Kč

pokročilé 
 funkce
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ČLENOVÉ vedení města Jihlavy si v červenci prohlédli prostory jihlavské nemocni-
ce. Díky odbornému výkladu doktorů i ředitele Nemocnice Jihlava Lukáše Veleva se 
dozvěděli více o interním pavilonu, urgentním příjmu nebo JIP. Nesměla chybět pro-
hlídka heliportu ani procházka skleněným tunelem, kterým se ranění z helikoptéry 
do nemocnice dostávají. Foto: archiv MMJ

Z NEVZHLEDNÉHO kusu bahnité země na Skalce se letos stala vodní nádrž 
s přírodní učebnou. Radnice nechala opravit hráz a osadit nové výpustné zaříze-
ní, byla odbahněna nádrž a urovnaná zemina v její těsné blízkosti. Nádrž s infor-
macemi o životě v mokřadech a tůních revitalizovali za finanční podpory města 
Jihlavy pracovníci spolku Mokřady – ochrana a management a Českého svazu 
ochránců přírody. Foto: archiv MMJ

OČEKÁVÁNÍ, nervozita… Anna s Františkem si po padesáti letech připomněli 
pocity ze svatby. Své ano si manželé Linhartovi řekli 12. července 1969 na jihlav-
ské radnici, kde si svatební slib při zlatém obřadu před pár týdny opět připomněli. 
František tehdy jako voják hlídal Československé státní dráhy a právě při výkonu 
služby potkal Annu, která na vlakovém nádraží v Jihlavě pracovala.
 Foto: archiv MMJ

KDO V ČERVENCOVÝCH parných dnech seděl pod lípami okolo Mariánské-
ho sloupu na Masarykově náměstí, možná schytal do zátylku pár osvěžujících ka-
pek vody. Mariánský sloup totiž prochází opravou, která mimo jiné zahrnuje také 
očištění sochy Panny Marie na jeho vršku. Restaurátoři kámen čistí vysokotlakým 
vodním čističem, který je šetrný, účinný, ale i osvěžující. Foto: archiv MMJ

JIHLAVA letos hostí již 18. ročník festivalu Mahler Jihlava. Celoroční akci zahá-
jil proslovem náměstek primátorky Petr Laštovička, poslední koncert se uspořádal 
v Kalištích u Humpolce. Přesto bude hudba doznívat dál – další koncerty klasické 
hudby se uskuteční již v září, jeden dokonce až v rakouském farním kostelu. Více na-
leznete na webu mahler2000.cz. Foto: archiv MMJ

PRIMÁTORKA města Karolína Koubová si společně s radní města Silvií Čer-
mákovou nechávají podepsat publikace od známých autorů. Ernest Hemingway, 
Agatha Christie nebo Eduard Bass se v červenci objevili na dni otevřených dveří v 
jihlavském Dětském domě se školou, a to při besídce, kde místní žáci představova-
li jednotlivá oddělení jejich knihovny. Foto: archiv MMJ

Mokřadní učebna

Prohlídka jihlavské nemocnice

Zlatá svatba

Hudba tisícůNávštěva v domově se školou

Sprška pro Pannu Marii



 STRANA 7 Inzerce NJR - SRPEN 2019

V letošním roce uplyne 30 let od Sametové revoluce v roce 1989. Pojď-
me se ohlédnout, zavzpomínat a trochu zabilancovat. Napište nám vaši 
vzpomínku na listopadové události.  

Vzpomenete si, kdy a kde vás zastihla zprá-
va o událostech, které se odehrály v Praze 17. 
11. 1989? Jaká byla Vaše první reakce? 

Které osoby ve vaší obci či městě považuje-
te při formování nové společnosti za význam-
né? 

Jaké bylo vaše očekávání a nakolik se napl-
nilo? 

Máte fotografie z konce roku 1989? Pošlete nám je, my je zveřejníme. 
Zachovejte své vzpomínky příštím generacím. Pište  na adresu: Jihlav-

ské listy, Fritzova 34, 58601 Jihlava nebo na e-mail: klukan@jihlav-
ske-listy.cz. -red-

Jihlavské listy vyzývají: 
Vzpomeňte na Sametovou revoluci
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Jihlavané loni tříděním elektrospo-
třebičů ulevili životnímu prostředí. 
Podle certifikátu environmentálního 
vyúčtování společnosti ASEKOL se 
například snížila produkce nebez-
pečného odpadu o 1605 tun. V Jih-
lavě je rozmístěno 26 kontejnerů na 
drobný elektroodpad a zpětný odběr 
vysloužilého elektrozařízení je mož-
ný i ve třech sběrných dvorech. 

„Výsledek studie jednoznačně doka-
zuje, že zpětný odběr elektrozařízení, 
i těch nejmenších, má nezanedbatelný 
pozitivní dopad na životní prostředí. 
Jsem hrdá na Jihlavany, kteří poctivě 
třídí, má to smysl,“ uvedla primátorka 
města Karolína Koubová.

Z Certifikátu Environmentálního 
vyúčtování společnosti ASEKOL 
vyplývá, že Jihlavané v loňském roce 
vyřadili přes 121 tisíc kilogramů 

elektra, jehož recyklací bylo uspo-
řeno například bezmála 1775 MWh 
elektřiny, téměř 370 tun CO2 ekv., a 
produkce nebezpečných odpadů o 
více jak 1600 tun. 

Ušetřeno bylo také přes 7 a půl m3 
vody, které odpovídají přibližně 100 
tisícům sprchování, nebo necelých 
100 tisíc litrů ropy, které se rovna-
jí například sedmi cestám v autě do 
Chorvatska.

„Tato čísla jsou samozřejmě uspokoji-
vá, je však nutné si uvědomit, že nejlep-
ší odpad je ten, který nevznikne. Velké 
množství surovin, energie i vody se to-
tiž spotřebuje také při výrobě,“ uvedla 
vedoucí odboru životního prostře-
dí jihlavského magistrátu Katarína 
Ruschková. Podrobnější informa-
ce najdete na webových stránkách 
www.odpadyjihlavy.cz. -tz-

Vodu ze sta tisíc sprchování 
ušetřila Jihlava sběrem elektra

PROPISKY značky Parker s logem Jihlavy jsou k dostání na Turistickém infor-
mačním centru. Foto: archiv MMJ

Co takhle psát s Jihlavou?

Užitečný dárek s logem Jihlavy na psaní či kreslení. To jsou propisky znač-
ky Parker, které můžete zakoupit v Turistickém informačním centru od 250 
korun. Propisky jsou k dostání ve čtyřech barvách – červená, černá, slono-
vinová a metalická. Propisky za stejnou cenu, avšak v tyrkysové či metalické 
barvě, doplněné o nápis mahler.cz, lze zakoupit i v Domě Gustava Mahlera 
na Znojemské ulici. -tz-

Centrální komise Ministerstva do-
pravy (MD) ve čtvrtek schválila Plán 
udržitelné městské mobility Jihlavy 
(PUMMJ), který určuje směřová-
ní krajského města v oblasti dopra-
vy na příštích 11 let. Jeho schválení 
pro Jihlavu znamená další významný 
krok k realizaci důležitých doprav-
ních staveb.

„Jelikož plán prošel všemi potřebnými 
schvalovacími procesy, znamená to pro 
nás například podporu pro čerpání pe-
něz z evropských fondů na plánované 
akce z akčního plánu městské mobili-
ty,“ informoval náměstek primátorky 
Jihlavy pro oblast dopravy Petr Laš-
tovička. Plán bude město v průběhu 
dalších let dle potřeby aktualizovat.

Členové komise MD ve středu 
navštívili Jihlavu, aby se s plánem 
udržitelné městské mobility sezná-
mili přímo na místě. Při exkurzi po 
Jihlavě se komise za doprovodu ná-
městka primátorky Petra Laštovičky 
seznámila s nejdůležitějšími doprav-
ními stavbami. „Prohlédli si například 
vybudované BUS pruhy, inteligentní 
označníky, probíhající stavbu nové cyk-

Komise Ministerstva dopravy schválila 
Plán udržitelné městské mobility

lostezky R08 a také městské vlakové 
nádraží, kde by měl vzniknout jeden z 
hlavních dopravních projektů města - 
Centrální dopravní terminál,“ doplnil 

Petr Laštovička.
„Plán řešící dopravu v Jihlavě je dobře 

zpracovaný a jednotlivé projekty, které 
obsahuje, jsou smysluplné a mají velkou 

ČLENOVÉ komise Ministerstva dopravy navštívili Jihlavu, aby se s plánem udr-
žitelné městské mobility seznámili přímo na místě. Foto: archiv MMJ

šanci na úspěch. Nezbývá, než Jihlavě 
popřát, aby se jí dařilo projekty úspěš-
ně naplňovat a procházet hladce všemi 
schvalovacími procesy,“ uvedl v rámci 
návštěvy Jihlavy zástupce komise a 
ředitel odboru strategie MD Luděk 
Sosna.

Na Plánu udržitelné městské mo-
bility Jihlavy pracovali specialisté na 
územní plánování, dopravu a inves-
tice jihlavského magistrátu poslední 
rok a půl. „Vycházeli ze společné vize 
mobility, sestavené s odborníky i zá-
stupci veřejnosti na workshopu v lednu 
minulého roku, stejně jako obdobného 
setkání s veřejností k návrhové části v 
dubnu 2018,“ doplnil Petr Laštovič-
ka. Veřejnost měla naposledy mož-
nost se k návrhu plánu vyjádřit v 
polovině letošního února v jihlavské 
radnici.

Schválením PUMMJ se podařilo 
městu splnit jednu z priorit  v oblasti 
dopravy a městské mobility, která je 
součástí plnění Programového prohlá-
šení Rady města Jihlavy, jehož cílem 
je zajistit další rozvoj města a zvyšovat 
kvalitu života jeho občanů. -tz-

SKLAD PAMÁTKOU. Bývalé družstevní skladiště obilí v Jihlavě u městského vla-
kového nádraží bylo prohlášeno kulturní památkou. Stavba s unikátním lamelo-
vým krovem byla v Chlumově ulici postavena v roce 1927. Foto: Archiweb.cz

Sýpka je novou jihlavskou 
kulturní památkou

V rámci projektu MAP II proběh-
lo velmi zajímavé setkání na téma 
matematická gramotnost – Jak učit 
matematiku jinak, které vedl Mgr. 
Lukáš Javorek. 

Cílem setkání byly aktivity, při 
kterých učitel se žáky procvičuje zá-
kladní počty a reflexe kooperativní-
ho vyučování jako metod pomáha-
jících překonávat počáteční obtíže a 
na druhé straně podporující kvalitní 
dokončení zadané práce. 

Sám Lukáš Javorek má s aktivita-
mi bohaté zkušenosti, kromě toho, 
že je  učitelem na Základní škole E. 
Rošického, je také celkovým vítězem 
osmého ročníku finálové přehlídky 
digitálních výukových objektů DO-
MINO, kterou pořádá Národní insti-

tut pro další vzdělávání ve spoluprá-
ci s Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy. 

Cílem přehlídky DOMINO je vy-
brat mezi všemi finálovými, často 
velmi kreativními a inspirativními 
výukovými aktivitami ty nejlepší a 
ocenit je. 

Učitel vytvořil téměř stovku vzdě-
lávacích videí, které mají žákům při-
blížit svět počtů. Jeho úsilí a přínos 
i pro žáky i další učitele ocenila také 
primátorka statutárního města Jihla-
vy Karolína Koubová. 

Výuková videa od Lukáše Javorka 
lze najít na webové stránce http://
www.opicimatika.cz/.

 Jana Petrůjová,
člen týmu projektu MAP II

Učíme „opičí matematiku“
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MO� VIA LACTO a. s.: 
Kvalita je obyčejná poctivost

Z historie fi rmy
Historie mlékárny se datuje rokem 

1928, kdy zahájila provoz němec-
ká mlékárna pod názvem Zentral-
molkerei für Iglau und Umgebung, 
G.M.B.H., kde členy družstva byli 
pouze zemědělci německé národ-
nosti. V roce 1932, po přistoupení 
českých zemědělců do družstva, byl 
připojen český název Ústřední mlé-
kárny pro Jihlavu a okolí, z.s. s r.o. 

Představenstvo Rolnicko mlékař-
ského a drůbežnického družstva z.s. 
s r. o. dne 26. 10. 1946 rozhodlo o 
stavbě nové mlékárny, která zača-
la v říjnu 1947. K 1. 1. 1951 bylo 
družstvo znárodněno pod názvem 
Horácké mlékárny n.p. Jihlava. V 
prosinci 1951 byl v mlékárně zahá-
jen pravidelný provoz, kapacita zpra-
covaného mléka byla 30.000 litrů 
denně. K 1. 8. 1960 byly Jihlavské 
mlékárny, n.p., začleněny do organi-
zační a výrobní struktury Lacrumu, 
n.p., Brno.

Na začátku devadesátých let byl 
majetek mlékárny privatizován a k 
1. 1. 1994 byla založena společnost 
JIMA Jihlavské mlékárny, a.s., kte-
rá sdružovala mlékárnu v Jihlavě a v 
Telči. Majoritním vlastníkem se sta-
la česká společnost Interlacto, kte-
rá je exportérem mlékárenských 
výrobků. V té době byla zcela zre-
konstruována mrazírna, postaven 
nový objekt pro příjem mléka, jeho 
základní ošetření a pasterizaci, do 

provozu byla uvedena nová sýrárna s 
roční výrobní kapacitou 10.000 tun 
tvrdých a polotvrdých sýrů. Záro-
veň bylo investováno více než 40 
mil. korun do provozu na zahuštění 
syrovátky a do celkové modernizace 
výroby. V rámci nové marketingové 
strategie od 1. 1. 2004 nahradil název 
Jihlavské mlékárny, a. s., nový název 
Moravia Lacto, a. s. a společnost od 
března 2004 dodává své výrobky na 
trh pod značkou Moravia.

V posledních 10 letech Mora-
via Lacto a.s. opět výrazně inves-
tovala. Byly instalovány linky na 
porcování sýrů, nová plnicí linka 
čerstvých produktů (mléko, kysa-
ný program, šlehačky a smetany) a 
zároveň se v rámci zefektivnění pro-
vozu rekonstruovala kotelna a tech-
nologie sušárny. Všemi těmito kroky 
se povedlo výrazně snížit celkovou 
spotřebu vody a snížit spotřebu ply-
nu a elektrické energie. Dále se spo-
lečnost velmi intenzivně zabývám 
tříděním odpadu.

V současnosti je denní příjem cca 
350 tisíc litrů mléka (převážně od 
zemědělců z Vysočiny a jižní Mora-
vy) a v sortimentu je cca 140 výrob-
ků. Moravia Lacto a.s. je zároveň 
s 200 zaměstnanci významný regi-
onálním zaměstnavatel. Dlouhodo-
bým mo� em společnosti je „Kvalita 
je obyčejná poctivost“ a tohoto hesla 
se držíme a budeme držet i nadále.
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| Mlékárna Moravia Lacto a. s. se zaměřuje na výrobu čerstvých mléčných produktů. Vyrábí 

tekuté mléčné výrobky, jako je polotučné a plnotučné (svačinové) čerstvé mléko, sladká smetana, 

smetana ke šlehání, ale také zakysané mléčné výrobky, tedy kysané podmáslí, kefírové mléko a 

bílý jogurt.

| Od roku 2017 vyrábí na nové plně automatizované lince až 65 milionů ks čerstvých výrobků ročně 

(mléko, šlehačky, smetany a kysaný program), což ji v dané kategorii řadí mezi nejmodernější 

mlékárnu ve střední Evropě.

Kvalita je obyčejná poctivost.

POCTIVOST

UVNITŘ
POCTIVOST
POCTIVOST

UVNITŘUVNITŘUVNITŘUVNITŘ
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www.mleko.cz

Jiráskova 94

586 01 Jihlava

Tel. - sekretariát: 567 584 200
Soutěž pro čtenáře 

NJR v zářijovém čísle
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Program:

Masarykovo náměstí 
(od 10 do 17 hodin)

POZD� V Z ČECH, MO� VY A SLOVENS�  – přehlídka dechových 
hudeb:

9,30 – 10,00 přivítání chlebem a solí

10,00 – 10,45  DOŽÍNKY (zahájení) – předání dožínkových kytic – 
DS Šípek Jihlava, Regionální potravina Kraje Vysočina 
2019 – předání ocenění

10,45 – 12,00 Cimbálová muzika a Jožka Šmukař

12,15 – 13,45 JÁRINKY – dámská kapela 

14,00 – 15,30 S� LIČANÉ – dychová hudba zo Skalice

15,45 – 17,15 MISTŘÍŇAN�  Antonína Pavluše

Moderují: Karel Paštyka a Lýdie Jakubičková.

DOPROVODNÝ PROG� M NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ (od 10 
do 17 hodin)

Jarmark �

Výstava staré i nové zemědělské techniky, výstava vozidel značky KIA, vý- �
stava a prodej regionálních produktů, aktivity prezentující zemědělství a potra-
vinářství na Vysočině, výstava živých zvířat od drobných chovatelů.

Dobové řemeslné městečko – ukázka pletení košíků, odlévání cínu, předení  �
na kolovratu, výroba sýrů, mlynář – ruční mletí na kamenném žernovu, calet-
nictví, výroba svíček, keramika - točení na kruhu, kovář a mečíř, řezbář, dráteník 
a výroba šperků z kůže.

Ukázky tvoření ze sena  - Lenka Bezděkovská  - Rohozná. �

MARMELINDA – ukázka vaření marmelád od 10 do 14 hodin. Linda Be- �
zusová Kamarádová oceněná značkou Great taste 2018 v Británii – značka pro 
nejlepší jídlo a pití, něco jako fi lmový Oscar.

VELKÁ „ZÁBAVA“ PRO DĚTI (od 14 do 17 hodin) 

Dolní část Masarykova náměstí

Zábavné odpoledne pro děti - malování na obličej, dřevěný kolotoč se zví- �
řátky, kozí taxi, mravenečník.

Rodinný zábavní park Robinson Jihlava

Obří nafukovací skákací atrakce, nafukovací balonky a jiné dárečky. �

Zámecká stáj Plandry

Střelba z luku, slámové bludiště s překážkami, pojízdné atrakce, dráha pro  �
šlapací traktůrky, hry pro ty nejmenší – házení na zvířátka, rybolov, poznávání 
zvířátek…

Náš hospodářský dvoreček - makety hospodářských zvířat v životní velikos- �
ti. Zkus si podojit krávu.

Projížďka na živých ponících. �

Ukázka sov a dravců ze Záchranné stanice Pavlov  - přijďte se podívat na  �
sovu či jiného dravého ptáka velmi zblízka.

Stánek ZOO Jihlava

Stánek s přírodninami, informace ze ZOO a aktivity pro děti. �

Dny evropského dědictví
Statutární město Jihlava ve spolupráci s Krajem Vysočina pořádají 7. září 

Den otevřených dveří památek a Den zemědělců, potravinářů a venkova Kra-
je Vysočina. V rámci této akce proběhnou na Masarykově náměstí a v okolí 
centra výstavy zemědělské techniky a ukázky tradičních řemesel. Své dveře 
otevřou také jihlavské památky a další zajímavá místa ve městě. Více infor-
mací naleznete na webu města jihlava.cz.

JIHLAVSKÁ � DNICE - velká zasedací síň 
(od 15 hodin):

„Jihlava ve fotografi i včera a dnes“ – volné pokračování promítání s ko-
mentářem nad místy v našem městě – akademický malíř Martin Kos. 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PAMÁTEK
Brána Matky Boží (otevřena od 10 do 13 a od 14 do 18 hodin)

Prohlídky s průvodcem v 11 a 14 hodin. Výstava z loutkového animova-
ného večerníčku Krysáci. Vstup zdarma.

Dům Gustava Mahlera (otevřeno od 9 do 12 a od 12,30 do 17 ho-
din)

Prohlídka stálé expozice s průvodcem v 15 hodin; komentovaná pro-
hlídka výstavy Oldřich Smutný - Obrazy v 16 hodin (Mgr. Robin Melou-
nek)

Historická radnice (otevřeno od 8,30 do 17 hodin)

Prohlídky s výkladem v 10, 11, 13, 14, 15 hodin. Bezplatné rezervační 
lístky budou k dispozici 7. 9. od 8,30 hodin v Turistickém informačním 
centru, Masarykovo nám. 2 (zde také začátky prohlídek).

Muzeum Vysočiny Jihlava (otevřeno od 9 do 12 a od 12,30 do 17 
hodin)

Prohlídka s výkladem ve 13 hodin, při prohlídce vstup zdarma, jinak 
běžné vstupné.

Městská knihovna (otevřeno v 11 hodin)

Prohlídka s výkladem v 9 hodin, vstupné zdarma.

Jihlavské historické podzemí (otevřeno od 9 do 13 a od 14 do 17 
hodin)

Prohlídky v 10, 11, 12, 14, 15 a 16 hodin. 

Základní umělecká škola (otevřeno od 9 do 11 hodin)

Od 9 hodin prohlídky s průvodcem po 30 minutách. Poslední prohlídka 
v 11 hodin.

Dne 7. září se v centru Jihlavy uskuteční oslavy doplněné hudebním programem

HAVÍŘI NA FOTOGRAFII. Výstava Havířský průvod navzdory času v unikátních 
prostorech sklepení jihlavské radnice pokračuje až do konce srpna. Nyní si lze k 
výstavě zakoupit katalog plný dobových fotografi í z prvních pravidelných havíř-
ských průvodů založených jihlavským fotografem Johannem Hauptem. Katalog je 
k dostání v Turistickém informačním centru za 99 korun. Foto: archiv MMJ

Katalog na prodej
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bezplatná konzultační služba 
poskytovaná prostřednictvím 

kvalifikovaných lékařů

Zdraví Bonusy Cestovní 
pojištění

Lékař na 
telefonu

Program
slev a výhod

 je u 211 a ví proč 
chyt�á
rodina

Přestupní termín pro změnu zdravotní pojišťovny 
platí od 1. července do 30. září
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Přijměte pozvání na další ročník Hrnčíř-
ského jarmarku do Kunštátu. Město jako 
pořadatel akce tak od roku 1993 navazuje 
na téměř čtyři sta let dlouhou tradici koná-
ní jarmarků, která je spojená se založením 
cechu hrnčířského v roce 1620.

Náš novodobý jarmark se během let 
vyhranil a zůstává pouze hrnčířský. To 
mu dodává na jedinečnosti a zajíma-
vosti. Stejné zůstává i místo konání – 
náměstí Krále Jiřího, kde v 18. a 19. sto-
letí vznikla řada dílen a které dodnes 
dodává jarmarku svou charakteristickou 
atmosféru.

Ve dnech 14. a 15. září 2019 tradičně 
zaplní náměstí v Kunštátě na dvě stov-
ky stánků s keramikou od výrobců z celé 
ČR, Slovenska, Polska a Bulharska. Pořa-
datelé věnují výběru pozvaných keramiků 
velkou pozornost, protože chtějí pro náv-
štěvníky vytvořit různorodou přehlíd-
ku tohoto řemesla. To vše doplní ukázka 
výpalu RAKU keramiky, točení na hrn-
čířskému kruhu a dílny pro děti.

Výstava ve velkém stanu na nám. K. 
Bochořáka nabídne tvorbu keramika 
Milana Růžka, který v Kunštátě žije a 
tvoří od roku 1975. V roce 1995 založi-
li společně s manželkou keramickou díl-
nu R&R v Rudce u Kunštátu. Těžištěm 
jeho současné tvorby jsou unikátní díla 
vhodná zejména do exteriéru – keramic-
ké objekty, plastiky.

Soutěž pro keramiky má v letošním 
roce téma lampa. Osmý ročník bude 
probíhat po oba dva dny rovněž ve vel-
kém stanu na nám. K. Bochořáka. Zde o 
výherci a nejlepším výrobku rozhodnete 
vy, návštěvníci!

Doprovodnou, ale nedílnou součástí 

jarmarku je kulturní program. Snažíme 
se zvát do Kunštátu umělce, kteří svým 
vystoupením celou akci vhodně doplní. 
Letošní ročník jarmarku bude zahájen 
13.9. pátečním koncertem a vystoupením 
oblíbené regionální kapely Třetí zuby. Na 
sobotu a neděli jsou připraveny tyto kon-
certy – David Stypka & Bandeez, Ond-
řej Fencl a Hromosvod, skupina Lake 
Malawi, Sto zvířat, vokální skupina Ske-
ty, Tomáš Matonoha a Inspektor Kluzó, 
Marta Jandová s kapelou. Chybět nebu-
de dopolední pohádkové představení pro 
děti a vystoupení dalších regionálních 
kapel – Kunštátská dechovka, Pružiny, 
Trní Na větvi.

Město Kunštát věnuje přípravě jarmar-
ku celoroční pozornost. Jeho cílem je 
zachovat kvalitu a úroveň této přehlíd-
ky výrobků hrnčířského řemesla a tradici 
keramické výroby ve městě nejen udržet, 
ale i dále rozvíjet. 

V roce 2017 iniciovalo město Kunštát 
založení Asociace českých keramických 
měst z.s. Tato asociace sdružuje v součas-
nosti tři zakladatelská města – Kunštát, 
Dubí, Levín a jejím hlavním posláním je 
podpora keramického řemesla jako kul-
turního dědictví, které by nemělo zanik-
nout. Spolupracuje s Evropskou asociací 
keramických měst.

V květnu letošního roku se v Kunštátě 
konal již třetí ročník celoevropské akce 
„Dobrý den, keramiko!“. Letošním téma-
tem byla „miska roku“. Výsledné práce 
budou k vidění rovněž ve velkém stanu 
na nám. K. Bochořáka

Zveme návštěvníky do Kunštátu a těší-
me se na viděnou 14. a 15. září.

 Město Kunštát

„Je dobře, že se v Kunštátě vždy točily, točí a jistě i v budoucnu 
budou točit hrnčířské kruhy.“ Jan Halas

XXVII. HRNČÍŘSKÝ JARMARK 
VE DNECH 14. A 15. ZÁŘÍ 2019

Hrad Polná

Původně středověký hrad dnes obklopu-

jí dvě barokní nádvoří. Navštívit můžete 

jak hradní expozice, tak i muzeum či sta-

rou polenskou školu. Letní nabídka je plná 

zážitků – vyberte si:

� 7. a 14. srpna Letní kino na nádvoří: 

film „Hastrman“ a „Co jsme komu udělali?“

� 16. srpna Příběhy polenského hra-

du. Hrad v noci ožívá polenskými pověstmi 

a ohňovou show.

� 12. a 18. srpna Ukázky dravců na 

hradním nádvoří.

� 25. srpna Hradní slavnosti. Zažijte 

atmosféru rytířských soubojů a dobových 

řemesel na hradním nádvoří, kostýmované 

prohlídky hradu, ukázky dravců.

� 31. srpna Spaní na hradě. Ochutnáv-

ka středověké atmosféry hradu s možností 

přespání v hradních interiérech.

Otevírací doba expozic:

Denně kromě pondělí 9-12 a 13-17 hodin

Další informace:

Městské muzeum Polná, p. o.

Zámek 486, 58813 Polná

Tel. 567 212 336, 777 229 073

www.muzeum-polna.cz

https://www.facebook.com/hradpolna

https://cs-cz.facebook.com/muzeumpolna
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ŽELIVSKÉ KLÁŠTERNÍ 
LÉTO - SRPEN 2019

KONCERT InConcerto, 19.30

Letní tábor Želiv 

Pouť smíření

Křížová cesta nespravedlivě uvěz-

něných kněží, 17.00

Mše svatá, 18.00

KONCERT Jules Riding, 19.00

Slavnostní mše svatá, host Albert 

Thomas Dölken, O. Praem., 10.30

Duchovní cvičení pro všechny

KONCERT pro varhany a zpěv, 

19.30

Letní škola liturgiky, přednášející 

Radek Tichý

Duchovní obnova pro mládež 

Mše svatá, 

Slavnost sv. Augustina, 10.30

ZAKONČENÍ LETNÍCH KONCERTŮ, 

19.30

3

4–9
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11–16
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20–25

28–31 

28
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Optický

200
Mb/sinternet

350 Kč
Bez závazku

Akce platí do 31. 10. 2019

www.netbox.cz/jihlava
539 01 55 25
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V červnu letošního roku nechali 
pracovníci odboru správy realit jih-
lavského magistrátu opravit studán-
ku na Skalce. Díky opravě za více 
než 40 tisíc korun se odstranily zvě-
tralé části omítky a byla i odbourá-
na část nesoudržných betonových 
ploch na stříšce. 

Na magistrát města krátce po 
opravě přišlo poděkování od obča-

na přilehlé lokality.
„Studánka na Skalce byla velmi 

pěkně opravena, opět potěší oko ko-
lemjdoucího svojí bělostí a kontras-
tem černých dveří. Zhotovitele bych 
pochválil za pěkně a precizně odvede-
nou práci jak zednickou, tak natěrač-
skou,“ uvedl v dopise občan Otakar 
Krupička.

Zmíněné dveře byly při opravě 

obroušeny od rzi a nově natřeny. 
Veškeré práce na objednávku měs-
ta provedla společnost SALMO 
Sadílek. „Se společností má město 
dlouhodobě dobré zkušenosti,“ uve-
dl náměstek primátorky pro oblast 
správy realit Petr Laštovička.

Voda ze studánky odtéká do Ko-
želužského potoka. Zajímavým 
místem v okolí studánky je také ne-

Občan poděkoval úředníkům 
za opravenou studánku na Skalce

PRACOVNÍCI odboru správy realit jihlavského magistrátu nechali opravit studánku na Skalce. Foto: archiv MMJ

V minulém roce se díky projektu 
Návštěvy POTMĚ postaralo 16 zra-
kově postižených o bezmála 500 se-
niorů. Projekt, který jde do druhého 
roku svého života, je pro seniory bez 
rodinných příslušníků a pro seniory 
v pobytových zařízeních zdarma. Do 
projektu jsou postupně zapojováni 
další nevidomí a slabozrací, kteří se-
niory navštěvují a věnují se společně 
vybraným aktivitám

„Během návštěv mohou senioři s ne-
vidomými například zpívat, hrát na 
hudební nástroje, plést, chodit na pro-
cházky, zkrátka se věnovat čemukoli, 
co vrací chuť do života,“ vysvětluje 
fungování Návštěv POTMĚ vedoucí 
projektu Gabriela Drastichová.

Projekt Návštěvy POTMĚ vznikl 
pod hlavičkou Nadačního fondu Čes-
kého rozhlasu za podpory z Operač-
ního programu Zaměstnanost. Služba 
odstartovala svou činnost v Praze, za 
necelý rok se rozšířila do dalších vel-
kých měst včetně Jihlavy.  -tz- 

Těžce zrakově 
postižení pomáhají 

seniorům

Vedení města pokračuje v plně-
ní Programového prohlášení Rady 
města Jihlavy na příští čtyři roky. V 
programových prioritách koaliční 
smlouvy v oblasti cestovního ruchu 
udělal magistrát další krok k dočas-
nému využití areálu Modety Jihlava.

Na základě výběrového řízení vy-
bral jihlavskou architektonickou 
kancelář UNArchitekti, která zpra-
cuje za 380 tisíc korun projektovou 
dokumentaci na dočasné využití 
areálu Modeta. „Celkový rozpočet na 
stavební práce je sedm milionů korun. 
Projekční práce by měly být hotové do 
konce roku,“ uvedl náměstek primá-
torky Petr Laštovička.

„Je pro nás velmi důležité, aby se po-
mocí projektové dokumentace prově-
řilo, co je a není možné v tuto chvíli v 
Modetě udělat. Věříme, že i základní 
zásah pomůže k tomu budovu zpří-
stupnit veřejnosti. 

Abychom nemuseli čekat dalších pět 
let, než budeme mít dostatek financí z 
nějakého dotačního titulu na opravení 
celé budovy. Moc bychom si přáli, aby 
byla průchozí až do zoo, se zázemím 
pro rodiny, s kavárnou v přízemí, pro-
story pro výstavy a další využití. Velmi 
přemýšlíme nad spolkovým domem, 

ČÁST areálu Modety by se mohla veřejnosti otevřít už v příštím roce.
 Foto: archiv MMJ

dávno revitalizovaná vodní nádrž 
Skalka, kde se mohou kolemjdoucí 
mimo jiné více dozvědět také o ži-
votě v mokřadech a významu zadr-
žování vody v krajině. Revitalizaci 
vodní nádrže pro město provedl 
spolek Modřady – ochrana a mana-
gement. -tz-

Jihlavští architekti navrhnou dočasné 
využití Modety v návaznosti na ZOO

který v tuto chvíli také nemá žádné fi-
nanční krytí. 

V Modetě by mohla být také sdílená 
kancelář, po které spolky volají a spole-
čenská místnost, kde by se mohly schá-
zet,“ doplnila primátorka Jihlavy Ka-
rolína Koubová.

Dočasné využití části areálu se týká 

zhruba příštích pěti let. Textilní vý-
roba v druhé polovině budovy bude 
v provozu ještě další tři roky. Hrubý 
odhad na celkovou obnovu budovy 
včetně jejího okolí je kolem 200 mi-
lionů korun. S financováním mohou 
pomoci dotace případně ekonomic-
ky silný strategický partner jako in-

vestor. Projekt dočasného využití se 
týká části pravé strany areálu. Jedná 
se o vstupní část včetně prvního pa-
tra ve tvaru L o ploše 1500 metrů 
čtverečních, což je zhruba polovina 
stávající Modety. V současnosti pro-
story využívá zoologická zahrada ke 
skladování.

Modeta by měla propojit 
centrum se ZOO

Dočasné stavební úpravy areálu by 
měly začít i skončit v průběhu příští-
ho roku. 

Od 1. ledna má zároveň vzniknout 
nová příspěvkové organizace měs-
ta pro cestovní ruch a kulturu, která 
bude agendu pořádání velkých kul-
turních akcí zastřešovat jako jedna 
organizace.

„Od toho si slibujeme velké zefektiv-
nění kultury. Co se týče cestovního ru-
chu, Modeta jako centrum Stříbrného 
údolí může sloužit jako propojka ces-
tovního ruchu, aby tam vznikly další 
nápady pro to, jakým způsobem Stří-
brné údolí zdokonalovat. To souvisí 
právě s novou organizací, která bude 
mít na starosti využití tohoto prosto-
ru,“ uzavřela Karolína Koubová. -tz- 
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Hyundai Tucson – kombinovaná spotřeba: 4,7–7,9 l/100 km, emise CO2: 123–180 g/km. 
Fotografie je pouze ilustrativní.

Hyundai
Assistance

www.hyundai.cz
AUTOCENTR HUDEC, s.r.o.
Masarykova 1494, 59231 Nové Město na Moravě 
+420 566 618 049 / www.autocentrhudec.hyundai.cz

Hyundai startuje do Doby benefitové!

Vyrazte s námi do éry nového přístupu k zákazníkům.

Tyto benefity platí pro všechny modely Hyundai.
 * Hyundai prémie je již započítána v akční ceně modelu. 

NÍZKÉ SPLÁTKY
S NULOVÝM NAVÝŠENÍM

SLEVOVÁ TANKOVACÍ 
KARTA NA 5 LET

SADA ZIMNÍCH
KOL ZDARMA

NEJVÝHODNĚJŠÍ 
HYUNDAI POJIŠTĚNÍ

Hyundai prémie  50 000 Kč
Již od 449 990 Kč*

Hyundai Tucson

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

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

Volkswagen 
T-Cross.

Volkswagen T-Cross je pro každého, kdo potřebuje víc, než jedno auto. 
Nabízí kompaktní design, dynamické jízdní vlastnosti a k tomu flexibilní 
vnitřní prostor. Díky posuvné zadní řadě sedadel a sklopnému sedadlu spolujezdce 
zvládnete naložit vše, co potřebujete k práci i na své koníčky.

Pro všechno, čím jste.
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Doby, kdy bylo získání řidičáku jedním z prvořa-
dých cílů dospělých jedinců, podle všeho pomalu 
končí. Mladí lidé ztrácejí o řidičák zájem a dopra-
vu řeší jinak.

V Česku totiž od roku 2009 každoročně ubý-
vá lidí, kterým úřady vydají první řidičský prů-
kaz skupiny B, doklad umožňující jezdit s běžným 
motorovým vozidlem do 3,5 tuny. Zatímco v roce 
2009 získalo „papíry“ k řízení osobního automo-
bilu přes 128 tisíc šoférů, loni to bylo už jen nece-

lých 93 tisíc. Podobně nebo méně jich bude podle 
čísel za prvních pět měsíců i v letošním roce. Úby-
tek nových šoférů má dva hlavní důvody. 

Mladí lidé zejména ve městech řeší cestování 
jinak než dřív. Po vlastnictví automobilu a řidičá-
ku touží méně než kdykoliv v minulosti. Pokles 
pak způsobuje samozřejmě i demografi cký vývoj. 
Ročníky 1995 až 2004 totiž patřily podle České-
ho statistického úřadu k vůbec nejslabším co do 
počtu narozených 

Trendu nebrání ani relativně nízká cena za poří-
zení řidičského průkazu skupiny B. V Česku se 
pohybuje okolo deseti tisíc korun, ale například v 
sousedním Rakousku budoucí řidiči zaplatí v pře-
počtu až pětinásobně více.

Mírně naopak přibývá každoročně vydaných 
řidičáků skupiny D na autobusy. V roce 2009 jich 
úřady vydaly 1797, loni 2176. U kamionů počet 
vydaných řidičáků dlouhodobě stagnuje, ročně 
průkaz získá asi deset tisíc řidičů. -lm-

Zájem o řidičák skupiny B opadá
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Pohotovostní služba zubních lékařů – srpen 2019

Datum Den Jméno Místo poskytování, telefon

3. So
Stomatologické centrum Jihlava, 

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

4. Ne MDDr. Mátlová Lenka
Stomatologické centrum Artdent s.r.o. Jihlava,  

Vrchlického 5282/50, 586 01 Jihlava, 567 331 666

10. So MDDr. Křikava Libor Husova 1643/26, 586 01 Jihlava, 567 213 032

11. Ne MDDr. Křikava Matouš Havlíčkova 5623/34a, 586 01 Jihlava, 774 818 088

17. So MDDr. Jelínková 
Stomatologické centrum Artdent s.r.o. Jihlava,  

Vrchlického 5282/50, 586 01 Jihlava, 567 331 666

18. Ne MUDr. Makumbirofa Edson
Moyo Dental Care, s.r.o. Za Školou 343/1, 588 12 Dobronín,  

602 602 334

24. So MDDr. Havlíčková Hana Varhánkova 227, 588 13 Polná 777 753 636

25. Ne MDDr. Martinák Břetislav
Stomatologické centrum Artdent s.r.o. Jihlava,  

Vrchlického 5282/50, 586 01 Jihlava, 567 331 666

31. So
Stomatologické centrum Jihlava,  

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

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. 567 157 211
Zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina

Radnice hledá posilu na 
útvar městského architekta 

Statutární město Jihlava vypsalo 
výzvu na obsazení funkce odbor-
ného referenta či referentky útvaru 
městského architekta (ÚMA) Ma-
gistrátu města Jihlavy. 

Předpokladem pro uchazeče je 
středoškolské, či vyšší nebo vyso-
koškolské vzdělání v oboru archi-
tektura, urbanismus, krajinářství, 
územní plánování nebo v oboru 
příbuzném. 

ÚMA se těší na nové kolegy s 
tvůrčím přístupem a zájmem o 
koncepční rozvoj města.

Písemnou přihlášku a další infor-
mace naleznete na webu města jihla-
va.cz pod odkazem Volná místa. Při-
hlášku lze podat do 12. srpna.

Provozní doba pracoviště Evidence obyvatel v době od 1. 7. do 31. 8. 2019

Pondělí 8:00 - 12:00 12:45 - 17:00
Úterý 8:00 - 12:00 12:45 - 14:00
Středa 8:00 - 12:00 12:45 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 12:00 12:45 - 14:00
Pátek 8:00 - 12:00 12:45 - 14:00
 
Provozní doba pracoviště Czech POINT a ověřování v době od 1. 7. do 31. 

8. 2019

Pondělí 8:00 - 12:00 12:45 - 17:00

Úterý 8:00 - 11:30 13:00 - 14:00

Středa 8:00 - 12:00 12:45 - 17:00

Čtvrtek 8:00 - 11:30 13:00 - 14:00

Pátek 8:00 - 12:00 12:45 - 14:00

Omezení provozních hodin  
v době prázdnin

Vyhlášení výzev magistrátu
Radnice hledá vedoucího 
oddělení správy budov

Statutární město Jihlava vypsalo 
výzvu na obsazení funkce vedoucího 
oddělení správy budov odboru kan-
celáře tajemníka Magistrátu města 
Jihlavy. 

Předpokladem pro získání volného 
pracovního místa je vyšší odborné 
vzdělání, případě úplně střední s ma-
turitou. 

Uchazeč by měl například mít 
obecný přehled o činnosti státní 
správy a samosprávy, případně zku-
šenost se sestavováním rozpočtu 
města.

Písemnou přihlášku a další infor-
mace naleznete na webu města jih-
lava.cz pod odkazem Volná místa. 
Přihlášku lze podat do 12. srpna. -tz-

Prodej bytů a pronájem nebytových prostorů
Statutární město Jihlava, Masary-

kovo nám. 1, 586 01 Jihlava
zveřejňuje záměry
pronajmout nebytové prostory

v přízemí domu  ז Matky Boží 
16 v Jihlavě, nebytovou jednotku č. 
1240/9 s částí nebytové jednotky č. 
1240/8, 51,30 m2, býv. prodejna po-
travin, drogerie a domácích potřeb, 
minimální nájemné po slevě 95.000 
Kč za rok

v přízemí domu  ז Masarykovo 
nám. 23 v Jihlavě, 84 m2, býv. pro-
dejna s dětským zbožím, energetická 
náročnost budovy dle PENB: D, 156 
kWh/(m2.rok), minimální nájemné 
po slevě 105.000 Kč za rok

Bližší informace jsou k dispozi-
ci webových stránkách statutár-
ního města Jihlavy www.jihlava.
cz, na tel. 565 592 631, příp. na 

Majetkovém odboru Magistrátu 

města Jihlavy, Hluboká 8, Jihlava. 
Statutární město Jihlava si vyhra-
zuje právo změnit či doplnit tyto 
záměry, příp. od nich odstoupit. 

Statutární město Jihlava 
dále zveřejňuje záměry

výběrovým řízením formou draž-
by dne 28. 8. 2019 s uzávěrkou žá-
dostí 26. 8. 2019

pronajmout nebytové prostory
v přízemí domu  ז Divadelní 4 

v Jihlavě, 98,60 m2, býv. prodejna Prv-
ní telefonní, energetická náročnost 
budovy dle PENB: G, 254 kWh/(m2.

rok), minimální nájemné 112.601 Kč 
za rok

v přízemí domu  ז Matky Boží 22 
v Jihlavě, 105 m2, býv. prodejna ETA,  
energetická náročnost budovy dle 
PENB: F, 192 kWh/(m2.rok), mini-
mální nájemné 221.340 Kč za rok

v přízemí domu  ז Palackého 43 
v Jihlavě, 36 m2, býv. prodejna znač-
kových moravských a francouzských 
vín, minimální nájemné 41.400 Kč 
za rok

v přízemí domu  ז Demlova 36 
v Jihlavě, dvě garážová stání ve dvoj-
garáži, energetická náročnost budo-
vy dle PENB: D, 110 kWh/(m2.rok), 
minimální nájemné za jedno parko-
vací stání (19 m2) 6.707 Kč za rok (+ 
DPH)

v přízemí domu  ז Husova 29 v Jih-
lavě, 44 m2 + skladová kóje ve dvoře 
3,12 m2, býv. prodejna tapet, energe-
tická náročnost budovy dle PENB: 
E, 185 kWh/(m2.rok), minimální ná-
jemné po slevě 46.214 Kč za rok

v přízemí domu  ז Palackého 32 
v Jihlavě, 76,30 m2, býv. prodejna 
pečiva LAPEK, minimální nájemné 
160.840 Kč za rok

ve 3. NP domu  ז 5. května 4 v Jih-

lavě, 13,24 m2 + spoluužívání spo-
lečných prostor včetně WC 10,60 
m2, býv. zubní laboratoř, energetic-
ká náročnost budovy dle PENB: D, 
100 kWh/(m2.rok), minimální ná-
jemné 8.416 Kč za rok

prodat bytové jednotky
č. 30/2 v mezipatře 1. NP - 2.  ז

NP domu Joštova 11 v Jihlavě, 1+1, 
32,70 m2, minimální kupní cena činí 
951.800 Kč

č. 1963/2 v přízemí domu  ז Ma-
hlerova 7 v Jihlavě, 1+1, 71,50 m2, 
energetická náročnost dle PENB: E, 
226 kWh/(m2.rok), minimální kup-
ní cena činí 1.484.100 Kč

č. 185/1 v přízemí domu  ז Tře-
bízského 12 v Jihlavě, 1+1, 29,30 
m2, energetická náročnost dle 
PENB: G, 315 kWh/(m2.rok), mi-
nimální kupní cena po slevě činí 
885.240 Kč

prodat pozemky (z hlediska 
územního plánu vhodné k vý-
stavbě)

k.ú. Antonínův Důl ז , p.č. 62/1, 
p.č. 64/3 a dále navazující pozemek 
p.č. 379/1 k.ú. Pávov, celkem 1.090 
m2, minimální kupní cena 1.519.200 
Kč

p.č. 94/27  ז k.ú. Zborná, 1.795 
m2, minimální kupní cena 2.698.550 
Kč vč. DPH

p.č. 830/1  ז k.ú. Jihlava, 1.202 
m2, minimální kupní cena 1.926.500 
Kč

Bližší informace včetně pod-
mínek výběrového řízení jsou 
k dispozici na www.jihlava.cz, 
na tel. 565 592 630 – prodej 
bytů, tel. 565 592 631 – proná-
jem nebytových prostorů, tel. 
565 592 646 – prodej pozemků, 
příp. na Majetkovém odboru 
Magistrátu města Jihlavy, Hlu-
boká 8, Jihlava.  

Statutární město Jihlava si vy-
hrazuje právo změnit či doplnit 
tyto záměry, příp. od nich od-
stoupit nebo výběrové řízení 
zrušit. Účastníci výběrového ří-
zení nemají nárok na náhradu 
nákladů spojených s účastí ve vý-
běrovém řízení ani na úroky ze 
složené jistiny.



Jaromír Kalina je již přes 
sedm let členem KDU-ČSL. 
V roce 2016 se stal zastupi-
telem Kraje Vysočina v zá-
jmových oblastech dopravy, 
informatiky, bezpečnosti a v 
sociálních oblastech. V sou-
časném volebním období byl 
náměstkem primátorky pro 
oblast správy majetku a infor-
matiky města Jihlavy a jako 
jediný ve vedení zůstal z před-
chozího volebního období. Již 
přes čtyři roky se snaží dostát 
dosažení spravedlivého konce 
soudních sporů města o vodá-
renský majetek. Po rozhodnu-
tí Rady města Jihlavy o změně 
právního zastoupení města se 
však rozhodl na funkci ná-
městka rezignovat.

Aneta Hrdličková ז

Můžete blíže uvést, co bylo důvo-
dem k Vaší rezignaci?

Důvodem mé rezignace bylo to, 
že zbytek koalice si za mými zády a 
v rozporu s koaliční smlouvou doho-
dl změnu právního zastoupení. Tuto 
změnu odůvodnili potřebou změ-
nit silovou strategii a zlepšit vztahy 
s členskými obcemi Svazku. To jsem 
vyhodnotil jako postup v rozporu 
s koaliční smlouvou a také s usne-
sením zastupitelstva ze dne 19. 6. 
2017, kterým zastupitelstvo potvrdi-
lo vůli Jihlavy domoci se všech náro-
ků v rámci finančního vypořádání a 
vlastnictví veškeré vodohospodářské 
infrastruktury na svém území.

Jaká rizika podle Vás město pod-
stupuje při změně právního za-
stoupení?

Riziko nespočívá ani tak ve změně 

právního zastoupení (i když v půli 
brodu se prostě nepřepřahá), jako 
spíše v důvodech této změny.

Věděli o rozhodnutí rezignovat 
vaši straničtí kolegové či ostatní 
členové vedení města Jihlavy?

Rada rozhodla o změně právní-
ho zastoupení na základě materiá-
lu tzv. na stůl. Proto jsem svou re-
zignaci nemohl projednat předem, 
byla reakcí na okamžitý stav. Čle-
nové městské organizace KDU-
ČSL můj krok podpořili, protože 
vyhodnotili jednání zbytku koalice 
jako neférové a jako porušení koa-
liční smlouvy.

Jak jste se po rezignaci cítil?
Cítil jsem uspokojení, že se nebudu 

podílet na poškozování obyvatel Jih-
lavy a hořkost z toho, že zbytek ko-
alice chce mít lepší vztahy s někým, 
kdo městu dluží více než miliardu 
korun v penězích a věcném majetku.

Podle tiskové zprávy rozpad ko-
alice nehrozí, co tedy bude dál? 
(Stanoví KDU-ČSL jiného zástup-
ce na pozici náměstka?)

Rozpad koalice nehrozí podle tis-
kové zprávy vedení města. Jak na to 
vedení města přišlo, to nevím.

Byl byste ochoten jít do opozice 
nebo v případě koaliční dohody, 
do vlády se současnými opoziční-
mi stranami?

V opozici už fakticky jsem. Pod-
mínkou pro obnovení staré koalice 
nebo vznik nové koalice je férovost 
koaličních partnerů vůči sobě navzá-
jem a férovost vůči občanům Jihlavy.

Tím je dán i můj názor na součas-
nou koalici.

A jedna odlehčená – jak budete 
trávit prázdniny, po téměř pěti le-
tech ve funkci?

S manželkou, rodinou, vnoučaty a 
přáteli. -tz-
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„V opozici už fakticky jsem,“ 
říká bývalý náměstek J. Kalina

Kutiště na Rounku je jedno z nej-
starších v okolí Jihlavy. Stříbrnou 
slávu královského města nově při-
pomíná přesná kopie vrátku, který 
pomocí poctivé ruční práce vytvořili 
pracovní oddělení správy podzemí 
jihlavského magistrátu. Samotné ku-
tiště bylo v roce 2007 vyhlášeno kul-
turní památkou.

Na kutišti se nachází přibližně 40 
dochovaných jam po těžbě stříbra. 
Právě ta nejzachovalejší dostala letos 
nový vzhled. „Přestože je vrátek pou-
ze dekorativní, je plně funkční,“ dopl-
nil jeden z jeho výrobců Jan Šustr, 
vedoucí oddělení správy podzemí.

Vrátek nebo také naviják dříve 

sloužil pro vytahování dřevěných vě-
der nebo kožených pytlů s rudou ze 
šachet rudných dolů. 

Nová připomínka stříbrné slávy 
Jihlavy byla slavnostně představena 
při letošním Jihlavském Havíření, 
23. setkání hornických měst a obcí. 

Přestože ke kutišti turisty nedo-
vede značení, orientace je poměrně 
jednoduchá. Stačí se vydat od Roun-
ku směrem ke kapli svatého Antoní-
na, poté následovat zelenou turistic-
kou značku a před budovou bývalé 
hájovny odbočit vlevo na lesní cestu. 
Informačních cedulí si lze všimnout 
zhruba po 600 metrech po pravé 
straně. -tz-

Přijďte se ukrýt před srpnovým 
horkem do chladného sklepení jih-
lavské základní umělecké školy. 
Kromě příjemné atmosféry nabídne 
nedávno zrekonstruovaný prostor 
výstavu fotografií z letošního Jihlav-
ského Havíření, 23. setkání hornic-
kých měst a obcí. 

„Autory fotografií jsou známí i začí-
nající jihlavští fotografové, mezi kte-
rými je například Eva Bystrianská, 
Tomáš Blažek, Jakub Koumar, Vojta 

Kolář, Vojtěch Šoula nebo Jakub Kos,“ 
přiblížila organizátorka výstavy Iva-
na Jelínková z oddělení kultury a tě-
lovýchovy magistrátu. 

K vidění budou také „staré škrpále“ 
– původní obutí, ve kterém prochá-
zeli ulicemi Jihlavy členové průvodu 
před sto lety. Výstava Ohlédnutí za 
Havířením 2019 bude otevřena od 
1. do 29. srpna, a to každý všední 
den od 12 do 18 hodin. Vstupné je 
zdarma. -tz-

Tip na výlet: Kutiště Rounek 
a unikátní vrátek

KAM v létě na výlet? Třeba vlakem do Rantířova a pak po stopách stříbrné slávy 
Jihlavy. Foto: archiv MMJ

Ohlédnutí za Havířením

NEDÁVNO zrekonstruovaný prostor ZUŠ nabízí výstavu fotografií z letošního 
Jihlavského Havíření, 23. setkání hornických měst a obcí.  Foto: archiv MMJ

Primátorka města Jihlavy Karolína 
Koubová obdržela v polovině čer-
vence legitimní žádost o uspořádání 
mimořádného jednání Zastupitelstva 
města Jihlavy. Jednání mělo potřeb-
nou podporu 13 hlasů jihlavských za-
stupitelů a důvodem k jeho uspořádá-
ní bylo vysvětlení současné situace ve 
vedení města Jihlavy po změně právní 
kanceláře zastupující město ve vodo-
hospodářském sporu a po rezignaci 
náměstka Jaromíra Kaliny. 

Projednání mezi členy současného 
zastupitelstva bylo stanoveno na 29. 
července, přítomných 34 zastupitelů 
se však nedohodlo na jeho programu. 

Pro vysvětlení podrobností ohledně 
zmíněných témat se však jihlavští za-
stupitelé dohodli na neveřejné schůz-
ce, která následovala ihned poté ten-
týž den. 

Při jednání se přítomným zastupi-
telům představili zástupci advokátní 
kanceláře Bánský a zástupci vedení 
města zodpověděli otázky opozičních 
zastupitelů. „Neveřejné jednání nám 
umožnilo si vše vyříkat narovinu a bez 
anonymizování jednotlivých aktérů. 
Mám z toho dobrý pocit, sami opoziční 
zastupitelé pokládali konstruktivní do-
tazy a celou věc jsme si vyjasnili,“ uved-
la primátorka Karolína Koubová.

  -tz-

OPOZIČNÍ zastupitel Radek Popelka diskutuje při mimořádném zastupitelstvu 
s primátorkou města Karolínou Koubovou a svým stranickým kolegou z politické-
ho hnutí ANO 2011 Jiřím Pokorným. Foto: Jakub Koumar

Mimořádné jednání zastupitelstva
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V tradičním termínu, druhou záři-
jovou neděli, se v Jihlavě uskuteční 
již pátý ročník Jihlavského půlmara-
tonu. Ten odstartuje v pravé poledne 
8. září 2019 z Masarykova náměstí. 
Elektronické přihlášky je možné za-
sílat prostřednictvím odkazu na in-
ternetových stránkách závodu www.
jihlavskypulmaraton.cz do 23. srpna. 

„Výtěžek z letošního Rodinného zá-
vodu, který je součástí Jihlavského půl-
maratonu, bude věnován na rehabili-
taci pětileté Natálce, která trpí dětskou 

mozkovou obrnou a epilepsií. Natálka 
se navíc Rodinného závodu v kočárku 
také zúčastní,“ přiblížil ředitel závo-
du Jiří Holoubek.

Závod jednotlivců, dvojic a čtveřic 
na 21,0975 km se na dvou okruzích 
oficiálně změřené trati poběží v ne-
děli 8. září 2019. Organizátory akce 
jsou spolek Sliby – Chyby a Statutár-
ní město Jihlava, hlavními partnery 
závodu jsou společnosti AXIS a On-
dráškova. Závod podporuje Kraj Vy-
sočina. -tz-

Půlmaraton se letos poběží 
pro nemocnou Natálku

Zkouška střelby z plynových zbra-
ní, první pomoc, orientace v terénu 
silové zdatnosti, dopravní znalost a 
především překážky na trati ve stylu 
populárního Spartan race změří síly 
závodníků v Branném závodu 20. 
září. První ročník sportovní akce, 
kterou pořádá soukromá střední ško-
la TRIVIS Jihlava společně s Projek-
tem Zdravé město Jihlava, se usku-
teční v lesoparku Malý Heulos.

„Závodu se může účastnit naprosto 
každý a věříme, že si ho dokonale uži-
je a motivací bude třeba i to, že zvítězí 
nejkomplexnější družstvo, nikoliv nej-
rychlejší nebo nejsilnější,“ uvedl Lukáš 
Váca, zástupce ředitele střední školy 
TRIVIS.

Během celého dne si návštěvníci 
budou moci prohlédnout mimo jiné 
například vozidla Armády ČR a Ha-
sičského záchranného sboru. Těšit 
se mohou také na ukázku výcviku 
psovodů nebo sebeobrany. Samo-
zřejmostí je chutné občerstvení a 
program pro nejmenší.

Registrace čtyřčlenných týmů zá-
kladních škol již byla ukončena a 

dopoledního závodu se zúčastní cel-
kem 31 družstev. Tříčlenné týmy se 
však můžou přihlašovat do odpoled-
ního závodu i nadále, a to do 15. 9. 
2019 na stránkách trivisjihlava.cz/
branny.

Vznik branného závodu
První zmínka nad absencí aktivit 

podobného tipu v Jihlavě byla žáky 
a studenty vyřčena minulý rok při 
veřejném Fóru mladých. Na základě 
toho učitelé ze střední školy TRIVIS 
rychle uspořádali první ročník, který 
sklidil úspěch.

„Účastnilo se ho dvacet družstev a zpět-
ná vazba nám ukázala, že závod bavil. 
Proto jsme se letos rozhodli jít do toho 
naplno. Za podpory Zdravého města Jih-
lavy je připraven velice kvalitní a hlavně 
zajímavý závod,“ doplnil Lukáš Váca.

V Jihlavě tak vznikla další tradice, 
která navíc naučí pohybu, sebeobra-
ně i první pomoci. Přijďte se také 
podívat, a pokud nebudete závodit, 
nevadí, závodníci jistě uvítají i hlasi-
tou podporu z řad návštěvníků! -tz-

V Heulose startuje branný závod

Mlýnská ulice díky první etapě revitalizace získala širší silnici pro zajiště-
ní obousměrného provozu, nová kontejnerová stání i vodorovné a dopravní 
značení. První etapa revitalizace vyšla město na více než 1.699 tisíc korun a 
stavba probíhala od poloviny května do konce července.

„Při další etapě revitalizace území se opraví zdejší kanalizace a vodovod. 
V současné době prověřujeme možnost spolufinancování stavby, a to ze Stát-
ního fondu životního prostředí,“ sdělil náměstek primátorky pro oblast roz-
voje města Petr Laštovička.  -tz-

V Heleníně byla dokončena výstavba veřejného parkoviště. Nové plochy pro 
šikmé stání vozidel jsou podél ulice Hálkova v místě stávající zelené plochy, 
které přiléhá ke sportovnímu hřišti. Celkem bylo vybudováno 12 stání, z nichž 
je jedno vyhrazeno pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 

„Zpracovatelem stavebních prací byla společnost UNIST, která od května do 
července na místě vytvořila parkoviště, jehož povrch je řešen z betonové zasa-
kovací dlažby. Celkové náklady stavebních prací vyšly na necelý milion korun,“ 
uvedl náměstek primátorky pro oblast rozvoje města Petr Laštovička.  -tz-

Mlýnská ulice je opravena

Hálkova ulice v Heleníně  
má nové parkoviště

PRVNí etapa celkové revitalizace území stála Jihlavu přes milion a půl korun. 
 Foto: archiv MMJ

AutA mohou v Hálkově ulici zaparkovat podélně, a to u sportovního hřiště.
 Foto: achiv MMJ



STRANA 23 Aktuality NJR – SRPEN 2019

Polovina letošního roku je 
za námi a příprava výstavby 
Horácké multifunkční aré-
ny pomalu vrcholí. Na konci 
srpna bude znám technický 
posudek Horáckého zimního 
stadionu, renomované kan-
celáře připravují návrhy do 
architektonické soutěže a ještě 
letos by se měl začít zpraco-
vávat projekt na novou arénu. 
Jak se k tomuto koloběhu staví 
jeden z jeho prostředníků, jed-
natel hokejového klubu Dukla 
Jihlava Bedřich Ščerban? To 
sdělil v rozhovoru pro Noviny 
jihlavské radnice. 

Aneta Hrdličková ז

V současné době se vypracovává 
technický posudek Horácké multi-
funkční arény. Co vše se kontroluje 
a kdy by měly být známy výsledky? 

Kontroluje se, vedle pravidelných 
revizí, hlavně střešní konstrukce. 
Podle průběžných informací letos 
nebudou požadovány žádné opravář-
ské práce nad rámec plánované údrž-
by. Výsledky by měly být zveřejněny 
na začátku září.

Jak probíhá jednání s ostatními 
kluby ohledně zázemí pro jihlav-
ský A-tým během odstávky při 
výstavbě Horácké multifunkční 
arény? 

V této chvíli mám za sebou jednání 
ve městech Pelhřimov a Havlíčkův 
Brod. Obě města vyjádřila ochotu 
nám pomoci. Pokud neznáme časo-
vě přesný další průběh, není nyní o 
čem dále jednat. Detaily od kdy do 
kdy a následné podmínky přijdou na 
pořad jednání, až budeme mít jasný 
určitý a reálný časový harmonogram 
výstavby Horácké multifunkční haly 
a budeme tedy vědět, v jakém časo-
vém rozmezí potřebujeme zajistit 
pro A-tým náhradní stadion. Před-
běžně jsme však s městy domluveni, 
že nám vyjdou vstříc.

A jak probíhá komunikace s měs-
tem ohledně podpory A-týmu při 
odstávce? Popřípadě jak komuni-
kujete ohledně celé výstavby nové 
haly? 

Co se týče komunikace ohledně 
výstavby, jsem zván a přítomen na 
všech jednáních týkajících se výstav-
by. V případě potřeby jsou přizvány 
i další osoby, jako například správce 
stadionu Martin Tobola. Navíc již 
také pracujeme na rozvaze finanč-
ních příjmů nové arény. Co se týče 
komunikace s městem ohledně více-
nákladů při odstávce, tam nyní žádná 
jednání neprobíhají, to je spíše otáz-
ka na majitele.

Mluvil jste s hráči a dalšími ná-
vštěvníky Horáckého zimního 
stadionu o nové podobě multi-
funkční arény? Jaký pohled na tuto 
jihlavskou novinku mají?

Již dlouho se o potřebě nové, mo-
derní, multifunkční haly pro město 

„Čas je to, co nás teď nejvíce tlačí,“ 
říká Bedřich Ščerban o výstavbě 

Jihlava i pro celý kraj Vysočina, mlu-
ví. Jsem rád, že se blížíme k cíli a pro-
jekt bude realizován. Těšíme se, urči-
tá obava zde ale je. Ta se však týká 
spíše toho, co bude po dobu výstav-
by nebo jak moc to klub poškodí. 
Bohužel to jinak nejde. Cena bude 
vysoká, a to nemluvím o financích. 
To je však důsledek toho, že se tento 
problém dlouho v minulosti neřešil, 
žádná varianta nebyla dobrá. 

Všechny varianty mají v průběhu 
změny negativní dopad pro celou 
organizaci a sportovní život i vyži-
tí velkého počtu občanů. Na zimní 
stadiony si dnes statisticky během 
roku přijdou zasportovat všichni ob-
čané Jihlavy a všechny děti ze školek 
a škol. 

Pravidelně zde sportuje dalších 
500 amatérů a 500 dětí - to jsou čísla 
velmi vysoká a na ty všechny to do-
padne. Děláme ale vše pro to, aby 
dopad a omezení byl co nejmenší. 
Tady z dlouhodobého hlediska to 
jednou bude fajn, z krátkodobého 
si tím prostě musíme projít a museli 
bychom tak jako tak. Mou snahou je 
a bude, abychom tím klub provedli 
s co nejmenšími ztrátami.

Jak bude probíhat konec toho-
to roku, co vše se ještě musí stih-
nout? 

Dokončí se architektonická soutěž, 
bude znám vítěz a ten musí nepro-
dleně začít pracovat na kompletním 
projektu pro stavební povolení. Čas 
je to, co nás nyní nejvíce tlačí a limi-
tuje.

JEDNATELEM HC Dukla Jihlava je Bedřich Ščerban od března roku 2008. S 
hokejem začínal v Dukle Jihlava, se kterou získal dvě stříbrné a jednu bronzovou 
medaili na mistrovství Československé republiky. Foto: archiv MMJ

ZKONTROLOVÁNO V současné době statik vypracovává posudek, který bude odevzdán na konci srpna. Kontrolou prošla 
celá střecha, chlazení i ledová plocha se spoustou dalších drobností. Foto: archiv MMJ

Harmonogram výstavby Horáckého zimního stadionu:
Září – říjen 2019 konec architektonické soutěže a výběr projektanta ז

Léto 2021 práce na projektu nové arény a vyřízení všech povolení ז

Podzim 2021 výběr dodavatele stavby a zahájení stavby ז

2023 předpokládané otevření nové Horácké multifunkční arény. ז



STRANA 24 Aktuality NJR – SRPEN 2019

Svobodná třicítka zastřešuje všechny akce, které spojuje letošní připomenutí konce totalitního režimu. Do programu 
Svobodné třicítky mohou organizátoři přihlásit své akce průběžně až do konce roku a město jim zajistí společnou 
propagaci a poskytne společné logo, bez papírování a zbytečné byrokracie.
Stránku Svobodné třicítky i všechny akce s jejím logem, které se třicetileté oslavy výročí Sametové revoluce týkají, 
budou propagovány přes facebookovou stránku Město Jihlava, pomocí oficiálních tiskových zpráv města i Novin jih-
lavské radnice.
Chcete-li se připojit ke Svobodné třicítce, kontaktujte Anetu Hrdličkovou z oddělení vnějších vztahů jihlavského 
magistrátu, e-mail: aneta.hrdlickova@jihlava-city.cz a telefon: 735 196 676 – dá vám logo a poradí.
A pokud už máte akci dávno naplánovanou, vyzvěte stránku na facebooku Svobodná třicítka, aby se stala jejím spolu-
pořadatelem, ať jste vidět i tam!
Svobodná třicítka na facebooku: https://www.facebook.com/svobodnatricitka/
Svobodná třicítka na webu města: http://visitjihlava.eu

STAŇTE SE 
SOUČÁSTÍ 
PROGRAMU

 HLAVNÍ PROGRAM 

Fórum Mladé univerzity I pro absolventy Mladé univerzity z předchozích let na téma „30 let  
od pádu železné opony“
Pořadatel: Kraj Vysočina I 3.−4. 8. 2019 I Raabs an der Thaya
Koncert Hudební mosty I v rámci Festivalu Mahler Jihlava k 30. výročí pádu železné opony
Pořadatel: Kraj Vysočina I 5. 9. 2019 I Waidhofen an der Thaya
Beseda s publicistou Jaroslavem Kmentou 
Pořadatel: DKO s.r.o. I 24. 9. 2019 I Malá scéna DKO
Sametově s loutnou a akordeonem I pásmo hudby a slova
Brtnice I 20. 10. 2019
Beseda s publicistou Luďkem Navarou 
Pořadatel: DKO s.r.o. I 21. 10. 2019 I Malá scéna DKO
Svobodná třicítka I dokumentárně-historická satira mapuje události okolo 17. listopadu 
Pořadatel: Divadlo VOKO I 23. 10. 2019 I Malá scéna DKO
Audience – V. Havel I divadlo
Pořadatele: DKO s.r.o. I 6. 11. 2019 I Malá scéna DKO
Jaroslav Hutka I koncert
Pořadatel: DKO s.r.o. I 26. 11. 2019 I Malá scéna DKO  
Václavská slavnost I slavnostní setkání, zajímavé povídání, překvapení, pohoda
Pořadatel: statutární město Jihlava I 27. 9. 2019 v předvečer svátku sv. Václava I kaple sv. Václava – 
parkán pod kostelem sv. Jakuba
Vzpomínka na 17. listopad 1989 I „Studenti studentům aneb Co se dělo v listopadu 1989“
Pořadatel: Vysoká škola polytechnická I 14. 11. 2019 I
Setkání u Klíčů I zajímavá osobnost, divadlo „VOKO“ s představením „Svobodná třicítka“, klíčový ha-
ppening... 
Pořadatel: Spolek za navrácení sochy TGM do Jihlavy I 17. 11. 2019 I u Klíčů za Kauflandem
Slavnostní koncert 
Pořadatel: Základní umělecká škola I 17. 11. 2019
Zeď svobody I performance a happening
Pořadatel: statutární město Jihlava I 17. 11. 2019 I Masarykovo náměstí, ulice města 
Sametový průvod s lampiony I připomínka revolučního roku 1989, trasa dlouhá 1,7 km  
Pořadatel: Vysočina Media I 17. 11. 2019 I Masarykovo náměstí, parkán

DALŠÍ AKCE
Devadesátková postmoderna a její dozvuky v Jihlavě I výstava fotografií staveb či doplňků staveb, postavených 
v jednotné stylu zhruba od počátku devadesátých let 20. století.
Kurátorka: Mgr. et Mgr. Michaela Pacherová, autor fotografií: Mgr. Šimon Kochan
statutární město Jihlava I 15. 10. – 15. 11. 2019 I jihlavská radnice
Galerie Příšerky I dlouhodobá pidiexpozice figurkální (od slova „figurka“) keramiky 
Petr Kubíček I od 27. 6. 2019 I Benešova 8
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Martin Dobrovolný Proč se zde teda budují další nákupní centra, když 
město podporuje lokální zdroje? Určitě je fajn, když se lidi trochu vychová-
vají, ale možná by bylo lepší začít u těch největších znečišťovatelů, ne?

Petra Němcova-Vránová Chapu co se píše v článku,jediné co nechapu jak 
se má snížit používání jednorázových plen

Katarína Ruschková Třeba používáním plen bavlněných ;)?

Jana Cerna Katarína Ruschková To je zajímavé téma. Taky jsem měla po-
cit že by se jednorázové měly používat svátečně, ale praxe s dvojčaty je jiná. 
Stačí jim jedna na půl dne a nemají mokrý zadek, pleny nemacim, neperu a 
nezehlim. Tak bych řekla že převažují výhody těch jednorázových zejména s 
ohledem na komfort dítěte....

Jolana Misiarzová Jana Cerna já neměla na plenách dvojčata, ale 2 souro-
zence brzy po sobě a v pohodě to šlo i v látce - dnes už se nežehlí, nevyvařuje, 
pračka pere sama. A těch možných kombinací, barev, vzorů, střihů. I vychy-
távek, v podobě separačních vložek, které zaručí suchý zadeček na celou noc. 
Moje oblíbené Anavy mají na stránkách moc hezký přehled co a jak ... ale je 
spousta jiných výrobců. 

Jana Cerna Jolana Misiarzová Díky za tip no vida !

Z oficiálního facebooku Jihlavy
Reakce veřejnosti:

Kalendárium města Jihlavy
Zajímavé historické události měsíce srpna

Sestavil Martin Laštovička z His-
torického kalendáře města Jihlavy od 
Františka Hoffmanna (Jihlava 1957) 
a z Inventáře sv. 1, Listiny (Městská 
správa Jihlava) – Okresní archiv v Jih-
lavě, František Hoffman a Karel Kře-
sadlo (1971).

VELKÁ VODA Na fotografii lze vidět 
údolí U koželuhů, které smetla v roce 
1520 velká voda po protržení rybniční 
hráze nad městem. 
 Foto: Fotoarchiv Muzeum  

Vysočiny Jihlava

Osvobození ode všeho mýta
23. srpen 1331, datace originální-

ho pergamenu psaného latinsky s pe-
četí vydavatele, psáno v Domažlicích. 
Král Jan Lucemburský osvobozuje 
Jihlavské ode všeho mýta v Čechách 
a na Moravě. 

O dolech v království  
rozhodují Jihlavští

25. srpen 1345, datace originál-
ního pergamenu psaného latinsky 
s pečetí vydavatele, psáno v Praze.                
Karel, markrabí moravský, potvrzuje 
Jihlavským vrchní právo v horních 
věcech v Čechách a na Moravě a roz-
šiřuje jejich práva na dolování.

Potvrzení všech privilegií
30. srpen 1428, datace originálního 

pergamenu psaného latinsky s pečetí 
vydavatele, psáno ve Znojmě. Albrecht, 
vévoda rakouský a markrabě moravský 
potvrzuje Jihlavským všechna privile-
gia a práva udělená jim českými králi a 
moravskými markrabaty. 

Zemětřesení, povodeň  
a cholera

4 a 5. srpen 1328, velké zemětřesení 
v Jihlavě způsobuje zátopy v dolech. 

8. srpen 1598, velká povodeň pro-
trhla hráze jedenácti rybníků a způ-
sobila škody na domech a tavírnách. 
Dvacet lidí zahynulo.

Srpen 1832, cholera v Jihlavě. 
Z 292 zemřelých 237 umřelo na cho-
leru.

Nechte se svézt a inspirovat. Jihlavu nově brázdí čtyři trolejbusy MHD, 
které svým polepem upozorňují na kampaň města Jihlava bez odpadu. Ta 
poukazuje na potřebu výrazného snížení spotřeby jednorázových především 
plastových obalů při nákupech i při tzv. jídle s sebou, snížení produkce jed-
norázových dětských plen a dalších jednorázových výrobků, propagace ná-
kupů bez obalu a z lokálních zdrojů a podpora udržitelného životního stylu. 
Více informací najdete na stránkách www.jihlava.cz/bezodpadu

Jihlava podporuje kulturní akce, 
které trvají déle než do začátku doby 
nočního klidu. 

Zastupitelstvo města může pro-
střednictvím obecně závazné vyhláš-
ky stanovit výjimky z doby nočního 
klidu nebo noční klid pro určité akce 
zkrátit.

„Moderní město bez akcí, které trvají 
déle než do desíti hodin do večera, nee-
xistuje. 

Centrum má být plné lidí, kteří se 
baví, a budou se k nám díky tomu rádi 
vracet. Noční život však nesmí rušit 
místní obyvatele a jsou způsoby, jak vy-

jít oběma stranám vstříc,“ uvedla pri-
mátorka města Karolína Koubová.

Jihlavská radnice proto pomocí 
tiskových zpráv a Novin jihlavské 
radnice každý měsíc informuje, jaké 
akce mají dobu nočního klidu zkrá-
cenou.

Výjimky z doby nočního klidu, 
srpen 2019:

31. 7. – 4. 8. Divadlo Na Plovárně  ז
(Stará plovárna – do 2 hodin ráno)

16. 8. letní zábava (Heroltice – do  ז
2 hodin ráno)

Výjimky z nočního klidu

Napište nám…
Máte připomínku k současným událostem ve městě? Chcete veřejně vy-

jádřit svůj názor k aktuální situaci, radnici či obyvatelům něco vzkázat, po-
děkovat, postěžovat si? Napište nám! Příspěvky můžete posílat na adresu 
redakce@jihlava-city.cz. -tz-

17. 8. Zborná volná (Zborná,  ז
parkoviště u sjezdovky – do 2 hodin 
ráno)

31. 8. Ukončení Adolského léta  ז
(Antonínův Důl – do 2 hodin ráno)

10. 8. Magmafest (Jihlavský amfi- ז
teátr – do 1 hodiny ráno)

7., 14., 21. a 28. 8. Letní kino na  ז
náměstí (Masarykovo náměstí – do 
půlnoci)

15. 8. – 15. 9. Živé kino Jihlava  ז
2019 (různé lokality, více na ji-hlava.
cz) -tz-
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Výstavy

Muzeum Vysočiny,  
Masarykovo nám. 57/58,  

tel. 567 573 880,  
e-mail: muzeum@muzeum.ji.cz, 

http://muzeum.ji.cz/.
do 8. 9. 

NENÍ VEJCE JAKO VEJCE
Rozmanitost a barevnost snůšek 

ptačích druhů vyskytujících se na 
Českomoravské vrchovině.

do 13. 10. 
JIHLAVSKÝ HAVÍŘSKÝ PRŮ-

VOD ANEB ARCHEOLOGICKÉ 
MUZEJNÍ HAVÍŘENÍ

Prezentace dětských havířských 
krojů a nejnovějších archeologic-
kých nálezů v Kraji Vysočina.

3. 7. – 1. 9. 
MILAN SLAVINGER – S FOTO-

APARÁTEM ZA HUMNY
Výstava autorských fotografií Mi-

lana Slavingera v prostorách mu-
zejních arkád, vernisáž 2. 7. v 17:00 
hodin.

6. 7. – 15. 9. 
NENÍ PIVO JAKO PIVO – Pivní 

putování po Vysočině
Připomínka historie pivovarů na 

Vysočině, technologie výroby piva a 
rozmanitost pivních druhů, vernisáž 
5. 7. v 17:00 hodin.

2. 7. – 4. 8. 
UTAJENÍ OBYVATELÉ SAK-

RÁLNÍCH STAVEB 
Výstava fotografií připravená ve 

spolupráci s Univerzitou Palackého 
v Olomouci.

Kavárna Muzeum.
6. 8. - 15. 9.    

MOŘSKÝ SVĚT
Výstava autorských fotografií Jaro-

slavy Melicharové pořízených v Ru-
dém moři v Egyptě. Kavárna Muze-
um.

Oblastní galerie Vysočiny 
Vstupné: dospělí 40 Kč, důchodci, stu-

denti, ZTP a ZTP/P 20 Kč,  
školy v rámci výuky 10 Kč, děti do 6 let 
zdarma. Každou neděli a první středu 

v měsíci vstup zdarma. 
Do galerie Alternativa a stálých expo-

zic vstup zdarma. 
Otevírací doba na obou budovách: 

Úterý - neděle: 10 – 18 hodin. 
OGV, Masarykovo nám. 24, tel. 567 

309 722, www.ogv.cz
23. 5. – 25. 8.

Miloš Jiránek (1875 - 1911) – TI-
CHÝ HLAS

Výstava děl jedné ze zakladatel-
ských osobností českého moderního 
umění, malíře, literáta, výtvarného 
kritika a také organizátora výtvarné-
ho života přelomu 19. a 20. století.

20. 8. 2019 v 17 hodin
Komentovaná prohlídka výstavy Mi-

loš Jiránek (1875 - 1911) – Tichý hlas

OGV, Komenského 10,  
tel. 567 301 680, ředitel 567 301 681, 

e-mail: ogv@ogv.cz
6. 6. – 13. 10.

JAKÉ HRANICE?
Výstava představí díla významných 

umělců, kteří našli inspiraci nebo 
azyl za hranicemi, a zároveň se poku-
sí propojit výtvarné umělce s cizinci 
žijícími v ČR.

6. 6. - 25. 8.
Pavla Benešová - SÉRIE A EPI-

ZODY
Každý vytváříme falešné hodnoty. 

Co je vlastně dnes důležité?
6. 6. - 25. 8.

Klára Doležálková - PUNKTUM 
SRDCE

Fantazírování s trochou jinotaje.

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

19. 6. – 26. 8.
KONTRASTY 
Výstava prací žáků výtvarného 

oboru Základní umělecké školy Jih-
lava.

Jihlavská radnice, podzemní pro-
story (vstup z parku za radnicí)

1. 7. – 30. 8. 
ODKAZ
Výstava fotografií z historie Jihlav-

ského havířského průvodu.
Výstava fotografií ze sbírek Muzea 

Vysočiny Jihlava nese název Odkaz 
a tímto názvem navazuje na výstavu 
Patriot, která byla věnovaná zakla-
dateli havířského průvodu Johannu 
Hauptovi. Výstava nabídne pohled 
na historii havířského průvodu od 
konce 19. století do 60. let 20. sto-
letí. Kromě havířků jsou na foto-
grafiích vidět i domy, které dnes již 
nestojí a kdysi kolem nich průvod 
procházel. 

Otevřeno: pondělí – pátek 8:00–
12:00, 12:30–16:00 hodin.

Brána Matky Boží , Věžní 1,  
tel. 565 591 848,  

e-mail: tic@jihlava-city.cz,  
www.visitjihlava.eu

3. 6. – 8. 9. 
KRYSÁCI
Výstava z loutkového animované-

ho večerníčka na Bráně Matky Boží!
Atraktivní scény, které přiblíží ži-

vot na malém smetišti blízko Vizo-
vic, kde v šuplíku šicího stroje bydlí 
dva krysáci Hodan a Hubert.

Otevírací doba během výstavy
Po –pá 8.30–12.30, 13.00–17.00, 

so–ne 10.00–13.00, 14.00–18.00
Vstupné
základní vstupné 50 Kč, snížené 

vstupné 40 Kč (školáci, studenti, se-
nioři, držitelé průkazky ZTP a ZT-
P/P), děti předškolního věku 30 Kč, 
rodinné vstupné 120 Kč.

Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4, 
tel. 565 591 849,  

e-mail: mahler@jihlava-city.cz,  
www.mahler.cz.  

Otevírací doba: duben - září,  
úterý – neděle 9 -12, 12:30 - 17 hodin

10. 7. – 8. 9.
OLDŘICH SMUTNÝ – OBRAZY
kurátor: David Bartoň
Oldřich Smutný založil svoje ma-

lířské umění na umění žít.  Inspiro-
ván a uchvácen malebnou krajinou 
venkova a duchem jižních Čech, 

lidovým uměním a milovanými la-
butěmi, vytvořil barevně svěží nad-
časová díla řazená do oblasti lyrické 
abstrakce.  

Galerie Nonstrop,  
ul. Malá Lazebnická

11. 6. – 15. 9. 
MATĚJ KOLÁŘ – NEJASNÝ OS-

TROV

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

zoojihlava.cz
celoročně

ZVINO VA AFRICA
Prodejní výstava originálních dře-

věných soch ze Zimbabwe.
Africká vesnice Matongo – areál
Červen – září

ARCHA SVĚTEL A STÍNŮ 
Digitální fotoaparát je dnes v exo-

tických končinách nepostradatelnou 
výbavou všech cestovatelů. Vydat se 
na počátku minulého století s foto-
aparátem do nitra Afriky znamena-
lo ale mnohem víc, než jen mačkat 
spoušť. Znamenalo to riskovat: v 
lepším případě neúspěch, v horším 
svůj život…

Unikátní fotografie Martina John-
sona, pořízené v Africe před téměř 
100 lety, doprovází fotografie reži-
séra Jana Svatoše, který o příběhu 
manželů Johnsonových natočil stej-
nojmenný a 4násobně oceněný do-
kumentární film ARCHA SVĚTEL 
A STÍNŮ. 

Africká vesnice Matongo – výstav-
ní místnost

Červenec - srpen
PEXETRIO
Práce výtvarného oboru ZUŠ Jih-

lava.
Výstavní místnost (za pokladnou v 

hlavním vstupním areálu).

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

mk-galerie.cz
20. 6. – 30. 8. 

LINIE / BARVA   
Výstava grafiky autorů M. Pošvice, 

J. Samka, J. Sasky, Z. Sýkory, N. Sy-
necké a K. Vysušila.

Galerie je otevřena kdykoliv po 
předběžné telefonické domluvě.

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

28. 4. – 30. 8. 
JARO S IMPRESIONISTY
Miroslav Pospíchal - autor replik 

francouzských impresionistů
Petra Sušická - repliky Modigliani-

ho a Gustava Klimta, keramika pro 
potěšení duše

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

Výtvarná dílna a prodejní galerie  
Denního a týdenního stacionáře  
Jihlava, příspěvková organizace, 

otevřeno po – pá 9 – 12 a 13 – 17. Pro-
dej výrobků klientů stacionáře – kera-

mika, textil, šperky, papír, pedig, dřevo, 
… pro užitek a hlavně pro radost

1. 5. – 30. 9. 
ROZFOUKANÉ OBRÁZKY Mi-

chaely Matějů

Divadlo Na Kopečku,  
Brněnská 54

30. 5. – 30. 8. 
Přehlídka prací DDM 
Vystavuje Dům dětí a mládeže Jih-

lava.
DNK – foyer a Violka 

Minigalerie Trifoil, Husova 10,  
www.trifoil.cz

Červenec – srpen
POCTA EVĚ PROKOPCOVÉ
Děti malují Evu Prokopcovou - 

dětské kresby.

Galerie Příšerky, Benešova 8, Jihlava
27. 6. – 31. 12. 

PETR KUBÍČEK
Dlouhodobá pidiexpozice figurkál-

ní (od slova „figurka“) keramiky.
www.facebook.com/galeriepriser-

kyPN/

Městská knihovna

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

www.knihovna-ji.cz
8. 7. - 30. 8. 2019 - Letní provoz

Od 8. 7. do 30. 8. 2019 bude 
knihovna otevřena v rámci letního 
provozu:

Hlavní budova - Hluboká 1 
oddělení pro dospělé, studovna a 

čítárna, internetová studovna, dětské 
oddělení, studovna pro mládež, hu-
dební oddělení, zvuková knihovna
pondělí 8.00 – 11.30 12.30 -18.00
úterý zavřeno
středa 8.00 – 11.30 12.30 -18.00
čtvrtek 8.00 – 13.00
pátek 8.00 – 11.30 12.30 -18.00

Pobočky - Bedřichov, Březinova a 
Horní Kosov mají normální otevíra-
cí dobu.

Uzavření poboček z důvodu dovo-
lené:

Bedřichov - 10.7. - 26. 7., 12.8. - 16. 
8. 2019

Březinova - 18.7. - 7. 8. 2019
Horní Kosov - 1.7. - 4. 7., 22.7. - 2. 

8., 28.8 - 30. 8. 2019

ZOO Jihlava

Březinovy sady 10, tel. 567 573 730, 
e-mail: jizoo@zoojihlava.cz,  

www.zoojihlava.cz
Květen – září, 11.00 a 15.00

DRAVCI NAD HLAVAMI
Každý den kromě pondělí (za pří-

znivého počasí) se v zoo konají leto-
vé ukázky sov a dravců pod vedením 
zkušených sokolníků. Vždy v 11.00 a 
v 15.00 hodin.

Červenec -srpen
KOMENTOVANÁ KRMENÍ 

ZVÍŘAT
Oblíbená komentovaná krmení zví-

řat se konají za příznivého počasí kaž-
dý den v průběhu letních prázdnin. V 
předem určené časy u výběhů těchto 
zvířat:

10.30 Surikaty
11.30 Žirafy
12.00 Lamy
12.30 Babirusy
13.00 Medvědi
13.30 Lemuři kata
14.00 Surikaty

1. 8. ve 21.00
VEČERNÍ PROHLÍDKA SE ZO-

OLOGEM
Cena: 195 Kč Kapacita: 15 Volných 

míst: aktuální stav najdete v eshopu
Chcete zjistit, jak se chovají zvířata 

v jihlavské zoologické zahradě po za-
vírací době? Využijte možnosti pro-
hlédnout si je při večerní prohlídce s 
průvodcem.

24. 8.v 18.30
LETNÍ PUTOVÁNÍ JIHLAV-

SKOU ZOO
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Cena: 210 Kč Kapacita: neomeze-
ná 

Volných míst: aktuální stav najdete 
v eshopu

Užijte si neobyčejné večerní pro-
hlídky s průvodcem jihlavskou zoo 
pro rodiny s dětmi.

V ceně programu: průvodce, do-
provodný program pro děti, drobné 
občerstvení

Začátek prohlídky u hlavní poklad-
ny Zoo Jihlava: 18.30 hodin.

Délka programu: cca 120 minut
1. 9. ve 14.00

ODPOLEDNÍ POZOROVÁNÍ 
SLUNCE V ZOO 

s Jihlavskou astronomickou společ-
ností

Letní odpolední pozorování Slunce 
pro veřejnost pomocí astronomic-
kých dalekohledů. Vždy od 14.00 do 
17.00 hodin vedle výběhu surikat. 
Pořádá Zoo Jihlava ve spolupráci s 
Jihlavskou astronomickou společ-
ností.

KINO DUKLA

Jana Masaryka 20, tel. 731 989 428, 
e-mail: kino.dukla@dcinema.cz,  

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

1. 8. v 17:00
Slunce je také hvězda
Romantický / USA / 93 min / ti-

tulky / 110,- / 12+
Daniel je romantik, který věří na 

osud. Když potká Natašu, okamži-
tě mezi nimi přeskočí jiskra. Nataša 
je však nucena ještě týž den opustit 
Ameriku, a proto bojuje s pocitem, 
který ji k Danielovi přitahuje. Kromě 
toho se snaží zabránit i náhlé depor-
taci. Daniel je však pevně přesvěd-
čen, že jejich setkání nebylo náhod-
né, a že jsou si navzájem předurčeni. 

Režie: R. Russo-Young / Hrají: 
Yara Shahidi, Charles Melton, Jake 
Choi 

1. 8. v 17:30
Ženy v běhu
Komedie / ČR / 93 min / 
Věra prožila s Jindřichem báječný 

život a je pevně rozhodnutá splnit i 
jeho poslední přání – zaběhnout ma-
raton!  Emancipovaná a rázná matka 
tří dcer v tom nevidí žádný problém. 
Prostě si trasu rozdělí na čtyři díly a 
zdolají těch více než 42 kilometrů 
jako rodinná štafeta. Žádná z nich 
sice dosud neuběhla ani metr, ale do 
startu přece zbývají tři měsíce a tre-
nér Vojta připravil skvělý kondiční 
plán. Stačí jen začít…

Režie: M. Horský/ Hrají: Zlata 
Adamovská, Tereza Kostková, Ve-
ronika Kubařová, Jenovéfa Boková, 
Vladimír Polívka, Ondřej Vetchý, 
Martin Hofmann

1. a 7. 8. v 19:30, 19. 8. v 17:00
Diego Maradona
Dokument, sportovní / V. Británie 

/ 130 min / titulky / 100,- / 12+
Diego je usměvavý kluk z předměs-

tí, který miluje fotbal a svou velkou 
rodinu. Díky obrovskému talentu 
plní sny sobě, svým blízkým i stov-
kám milionů fanoušků po celém 
světě. V Neapoli, kde by i ďábel po-
třeboval bodyguarda, se Diego stává 
Bohem. Fanatický obdiv a slávu je 
těžké ustát a Diego skrývá svou lid-
skou tvář čím dál víc pod masku Ma-
radony. Tomu nejsou cizí divoké ve-
čírky, nevěry, podvody, kokain ani 
pletky s mafií. Zničující spirála se 
roztáčí. Strhující portrét jedné z nej-

slavnějších a nejvíce kontroverzních 
osobností vůbec.

Režie: A. Kapadia / Hrají: Diego 
Armando Maradona

1., 2., 3., 8. a 10. 8. ve 20:00, 26. 
8. v 19:30
Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw
Akční / USA / 136 min / PREMI-

ÉRA / titulky / 130,- / 12+
Po osmi filmech má značka Rychle 

a zběsile svou první samostatnou jíz-
du, v níž se Dwayne Johnson a Jason 
Statham vrací jako Luke Hobbs a 
Deckard Shaw ve filmové akci Rych-
le a zběsile: Hobbs a Shaw.

Režie: D. Leitch/ Hrají: Dwayne 
Johnson, Jason Statham, Idris Elba, 
Vanessa Kirby, Helen Mirren

2. 8. v 17:00, 6. 8. v 19:30, 11. a 
25. 8. v 17:30, 28. 8. ve 20:00
Bez věcí nad věcí
Komedie / Německo / 111 min / 

dabing / 120,- / 12+
Komediální příběh o tom nedůle-

žitém v současném materiálním svě-
tě. Nejlepší přátelé Toni a Paul se na 
100 dnů vzdají díky sázce všeho, co 
vlastní. Každý den dostanou jednu 
ze svých věcí zpět. Během této vý-
zvy si možná uvědomí, že jediné, bez 
čeho nelze žít, je přátelství.

Režie: F. D. Fitz/ Hrají: Florian 
David Fitz, Matthias Schweighöfer, 
Miriam Stein

2. 8. v 17:30, 4. 8. ve 14:45, 10. 
8. ve 14:30, 25. 8. v 15:15, 1. 9. v 
17:00
Lví král
Rodinný, dobrodružný / USA / 

dabing / 130,-; děti 110,-
Snímek Lví král od studia Disney 

se odehrává v africké savaně, kde se 
narodil budoucí panovník všeho ži-
vého. Malý lví princ Simba zbožňuje 
svého otce, lvího krále Mufasu, a při-
pravuje se na svou budoucí vládu. 
Avšak ne všichni se z malého Simby 
radují. Mufasův bratr Scar, původní 
následník trůnu, spřádá své vlastní, 
temné plány. Souboj o Lví skálu plný 
intrik, dramat a po nečekané tragé-
dii skončí Simbovým vyhnanstvím. 
Za pomoci dvou nových přátel musí 
Simba dospět a stát se tím, kým je 
mu souzeno být.

Režie: J. Favreau
2. a 13. 8. a 1. 9. v 19:30

Slunovrat
Horor / USA / 140 min / titulky / 

100,-
Vztah Dani a Christiana už nesto-

jí za nic. Možná to ale spraví výlet 
do severní Skandinávie s partou ka-
marádů. V odlehlé vesničce odstřih-
nuté od světa se tu jednou za 90 let, 
na letní slunovrat, koná speciální 
slavnost. Mladí Američané si užíva-
jí bezstarostné prázdninové veselí 
v místě, kde slunce nikdy nezapadá. 
Vše se ale zvrtne, když je vesniča-
né přizvou k rituálům, při kterých 
se místní ráj na zemi mění v čím dál 
děsivější peklo. Horor Ariho Astera 
ukazuje, že za bílého dne se mohou 
odehrávat ty nejtemnější věci.

Režie: A. Aster / Hrají: Florence 
Pugh, Will Poulter

3. 8. ve 14:45, 18. 8. 15:15, 30. 8. 
v 17:15
Aladin
Rodinný, dobrodružný / USA / 

120 min / dabing / 100,-
Vzrušující příběh o okouzlujícím 

pouličním zlodějíčkovi Aladinovi, 
kurážné a cílevědomé princezně Jas-
míně a džinovi, který je dost možná 

klíčem k jejich budoucnosti. Film 
režíruje G. Ritchie, který do pohád-
kového přístavního města Agraba-
hu vnese svižnou a strhující akci. Ve 
snímku září Will Smith jako bom-
bastický džin.

Režie: G. Ritchie/ Hrají: Will Smi-
th, Mena Massoud, Noami Scott, 
Marwan Kenzari, Navid Negahban

3. 8. v 15:30, 11. a 24. 8. v 15:00, 
1. 9. ve 14:45
Tlapková patrola
Rodinný, dobrodružný / USA / 70 

min / dabing / 120,-
V Adventure Bay se schyluje k vel-

ké události. Neohrožená Tlapková 
patrola totiž zažije svoje nejnovější a 
speciální dobrodružství. Kluk Ryder 
a jeho psí záchranářský tým před-
staví výjimečné dlouhé epizody, ve 
kterých bude mít své místo a důleži-
tý úkol každý z členů skupiny a jeho 
zvláštní schopnosti. Tedy požárník 
Marshall, technik Rubble, policista 
Chase, mechanik Rocky, vodní zá-
chranář Zuma i letecká záchranářka 
Skye.

3. a 21. 8. v 17:00, 9. 8. v 19:30, 
23. 8. v 17:30
Ibiza
Komedie / Francie / titulky / 100,- 

(21. 8. baby bio)
Philippe a Carole se před nedáv-

nem potkali. Oba jsou rozvede-
ní. Zamilovali se do sebe až po uši 
a Phillipe udělá cokoliv, aby si na 
svou stranu získal Caroliny děti, 
které z něj nejsou zrovna odvaře-
né. Navrhne jejímu synovi, že po-
kud udělá maturitu, může vybrat 
letní dovolenou. A… hurá na Ibi-
zu! Phillipova představa o ven-
kovské rodinné idylce se rychle 
rozplynula a nastal čas nabrat síly 
na nejdivočejší jízdu jeho života. 
Režie: A. Lemort  / Hrají: Christian 
Clavier, Mathilde Seigner, Pili Groy-
ne, Joey Starr

3. 8. v 17:30, 21. 8. v 19:30
Late Night
Komedie / USA / 102 min / titul-

ky / 120,-
Katherine je jediná žena, které se 

povedlo po několik let moderovat 
úspěšnou večerní talkshow. Když je 
však označena za „ženu, která nená-
vidí ženy“, rozhodne se urychleně 
jednat a přijme nezkušenou Mol-
ly, která se tak stává jedinou ženou 
ve skupině scénáristů. Přijetí Molly 
ale možná přišlo pozdě. Hrůzu na-
hánějící Katherine totiž musí čelit 
nízké sledovanosti a rozhodnutí sta-
nice, která ji chce nahradit za něko-
ho sympatičtějšího, ideálně mladého 
muže. Molly, která chce dokázat, že 
svou práci nezískala jen kvůli svému 
pohlaví, je odhodlaná Katherine po-
moci... Její činy však možná způsobí 
větší změnu, než původně zamýšlela.

Režie: N. Ganatra / Hrají: Emma 
Thompson, Mindy Kaling, John Li-
thgow

3. 8. v 19:30, 26. 8. ve 20:00
Mrtví neumírají
Komedie, horor / USA / 105 min 

/ titulky / 110,- /15+
Jim Jarmusch, ikona amerického 

nezávislého filmu, uspořádal největší 
zombie sešlost v historii. V této ho-
rorové komedii se invazi příliš živých 
nebožtíků postaví první herecká liga 
v čele s Billem Murraym, Tildou 
Swinton nebo Adamem Driverem. 
Když na městečko Centerville ko-
nečně padne noc, z předtuchy se sta-
ne jistota. Nejrušnějším místem se 

v tu chvíli stává hřbitov, jehož oby-
vatelé právě procitli a dostali chuť na 
čerstvé maso. A muži zákona tuší, že 
dneska je čeká přesčas. 

Režie: J. Jarmusch/ Hrají: Adam 
Driver, Chloë Sevigny, Tilda Swin-
ton, Bill Murray, Steve Buscemi, Se-
lena Gomez, Iggy Pop, Danny Glo-
ver

4. 8. v 15:15, 10. 8. v 15:00, 27. 
8. v 17:00
Tajný život mazlíčků 2
Rodinný / USA / 86 min / dabing 

/ 120,-; děti 100,-
V prvním díle jsme zjistili, co dělají 

naši zvířecí kamarádi, když jsou sami 
doma. Teď se dozvíme, co se jim 
honí hlavou, když skončí v rukou ve-
terináře, nebo když se v jejich terito-
riu objeví vetřelec v podobě dítěte.

Režie: Ch. Renaud
4. 8. v 17:00, 9. a 17. 8. ve 20:00, 

22. 8. v 19:30, 27. 8. v 17:30
Srážka s láskou
Romantický, komedie / USA / 125 

min / titulky / 120,- / 15+
Srážka s láskou je romantická ko-

medie plná nekorektního humoru, 
ve které Ch. Theron a S. Rogen ex-
celují jako nesourodý pár, kterému 
byste na první pohled moc šancí roz-
hodně nedali. Charlotte je jednou 
z nejvlivnějších žen na světě. Chyt-
rá, rafinovaná a všestranně schopná 
vůdčí osobnost s obrovským nadá-
ním, která má ve svém životě všech-
no pod kontrolou. Fred je talentova-
ný novinář, hipster a potížista, který 
se nejlépe cítí ve své šusťákovce, 
kapsáčích a teniskách. Nemají nic 
společného – kromě toho, že ona 
mu kdysi dělala „chůvu“ a byla jeho 
první platonickou láskou. 

Režie: J. Levine / Hrají: Charli-
ze Theron, Seth Rogen, Alexander 
Skarsgård

4., 9., 18. a 28. 8. v 17:30, 6. 8. 
ve 20:00, 12. 8. v 19:30, 22. 8. v 
17:00
Spider-Man: Daleko od domova
Akční, dobrodružný / USA / 142 

min / dabing, titulky / 120,-; děti 
100,-

Po událostech filmu Avengers: En-
dgame musí Spider-Man čelit no-
vým výzvám ve světě, který se na-
vždy změnil. 

Režie: J. Watts / Hrají: Tom Hol-
land, Samuel L. Jackson, Zendaya, 
Cobie Smulders, Marisa Tomei, Jake 
Gyllenhaal  

4. 8. v 19:30, 12. 8. ve 20:00
Dětská hra
Horor / USA / 90 min / titulky / 

120,- / 15+
Fanoušci hororů už to ví dlouho. 

Na plátna kin se vrací maniakální 
vraždící panenka Chucky, ikonická 
postava, filmová legenda a člen pop-
kulturní Ligy mistrů, kterou s ním 
hraje Terminátor, Rambo, Jason, 
Freddy Kruger, Darth Vader a jen 
pár dalších. K novému životu přived-
li Chuckyho producenti úspěšného 
hororu TO, stvořili ho pro novou ge-
neraci diváků v současném kontextu 
všudypřítomných technologií a dali 
mu hlas Marka Hamilla. 

Režie: L. Klevberg / Hrají: Aubrey 
Plaza, Mark Hamill, Tim Matheson, 
Gabriel Bateman

4. 8. ve 20:00, 17. 8. v 17:30, 27. 
8. v 19:30
Rocketman
Životopisný, hudební / USA / 120 

min / titulky / 120,-
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Rocketman je hudební fantazie, která 
vypráví životní příběh jednoho z nejú-
spěšnějších muzikantů současnosti. 
Elton John vždycky zpíval jako bůh, 
oblékal se jako nikdo jiný, žil jako pra-
vý rocker a navzdory tomu přežil, aby 
vám o sobě mohl vyprávět. Než se stal 
Eltonem Johnem, jmenoval se Regi-
nald a byl to malý brýlatý oplácaný 
kluk, který si příliš nerozuměl s rodiči, 
zato s klavírem mu to šlo náramně.

Režie: D. Fletcher/ Hrají: Taron 
Egerton, Jamie Bell, Richard Mad-
den, Bryce Dallas Howard

5. 8. v 19:30, 20. 8. v 17:00
Devadesátky
Drama, komedie / USA / 85 min / 

titulky / 100,- / 12+
Polovina devadesátek, kalifornské 

slunce, holky, mejdany, skejt a parta 
starších kluků, do které by hrozně 
rád zapadl. Tohle je prostě léto všech 
velkých poprvé, na které Stevie ni-
kdy nezapomene. 

Režie: J. Hill
5. 8. ve 20:00

Kořist
Horor, thriller / USA / 87 min / ti-

tulky / 120,- / 15+
Aligátoři plavou rychleji a vidí líp než 

člověk. Mají nejsilnější stisk čelistí ze 
všech živých tvorů. Jak dlouho mezi 
nimi dokáže přežít obyčejná holka? 
Hororoví mistři Sam Raimi a Alexan-
dre Aja natočili thriller o jednom z nej-
děsivějších pozemských predátorů. 

Režie: A. Aja / Hrají: Kaya Scode-
lario, Barry Pepper, Ross Anderson, 
Anson Boon

7. 8. ve 20:00, 19. 8. v 17:30
Tři blízcí neznámí
Dokument / USA / 96 min / titul-

ky / 100,- / 12+
Bobby, Eddy a David přišli na svět 

v New Yorku na začátku 60. let jako 
jednovaječná trojčata. Hned po na-
rození ale byli rozděleni a adoptová-
ni různými rodinami. Nikdo z nich 
neměl tušení, že má na vlas stejné 
sourozence. Po necelých dvaceti le-
tech se souhrou šťastných náhod 
setkali a jejich neuvěřitelný příběh 
se stal senzací Ameriky. Kdo a proč 
je rozdělil? Jak ovlivnilo mnohaleté 
odloučení jejich životy? 

Režie: T. Wardle
8. 8. v 17:00, 27. 8. ve 20:00

Zelená kniha
Komedie, drama / USA / 130 min 

/ titulky / 100,- / 12+
Originální komedie Zelená kni-

ha získala tři Oscary včetně sošky 
pro Nejlepší film. Bývalý vyhazovač 
a drobný podvodníček Tony „Pysk” 
Vallelonga má mezi newyorskými 
Italy pověst chlápka, který dokáže 
vyřešit každou šlamastyku. Slavný 
černošský klavírista Dr. Don Shirley 
si ho proto najímá jako řidiče a bo-
dyguarda na turné po divokých stá-
tech amerického Jihu 60. let. Tony 
je horkokrevný, ne moc vzdělaný, ale 
o to mazanější. Nade vše miluje svo-
ji ženu a smažená kuřata. Dr. Don je 
jeho protikladem: kultivovaný génius 
jemných mravů a pevných zásad. Aby 
společně překonali nástrahy, musí si 
k sobě oba tvrdohlaví muži najít cestu 
skrz předsudky a humorné přešlapy. 

Režie: P. Farrelly / Hrají: Viggo 
Mortensen, Mahershala Ali, Linda 
Cardellini, Don Stark

8. 8. v 17:30, 26. 8. v 17:00
Pavarotti
Dokumentární / V. Británie / 114 

min / titulky / 120,-

„Někteří zpěváci umí zpívat operu. 
Pavarotti BYL opera.“ Bono Vox, U2

Rozmáchlý i intimní filmový po-
hled na život, práci a osobu operní 
legendy Luciana Pavarottiho. Pava-
rotti přiblížil operu nejširšímu pu-
bliku, z chudého italského chlapce 
se stal v podstatě mezinárodní rock-
ovou hvězdou. Jeho životní příběh, 
který emocemi, zvraty a velkolepostí 
sám o sobě připomíná operu, vyprá-
ví režisér Ron Howard.

Režie: R. Howard / Hrají: L. Pava-
rotti

8. 8. v 19:30
Zlo s lidskou tváří
Drama, krimi / USA / 108 min / 

titulky / 110,- / 12+
Příběh jednoho z nejznámějších 

a nejmilovanějších sériových vrahů 
historie, Teda Bundyho. Překvapi-
vým vypravěčem strhujícího filmu 
je Bundyho přítelkyně, která s ním 
v době vražd žila pod jednou stře-
chou a o jeho hrůzyplné činnosti 
neměla ani potuchy. Až postupně 
zjišťuje, že muž, s nímž vedla lásky-
plný rodinný život, je jedním z nej-
hledanějších a největších monster 
Ameriky.

Režie: J. Berlinger/ Hrají: Zac Ef-
ron, John Malkovich, Lily Collins, 
Jim Parsons, James Hetfield

10. 8. v 17:30
Psí poslání 2
Rodinný / USA / 108 min / da-

bing / 100,-
Některá přátelství jsou věčná a to 

i v pokračování rodinného filmu Psí 
poslání, ve kterém nalezne milovaný 
pes Bailey nový smysl života. Naváže 
pevné pouto s těmi, které zbožňuje, 
a společně se vydají na místa, která si 
nedokázali ani ve snu představit. Tak 
začíná Baileyho dobrodružná cesta 
několika životy naplněnými láskou, 
přátelstvím, věrností a také několika 
fakt skvělými drbáními na bříšku. 

Režie: G. Mancuso/ Hrají: Betty 
Gilpin, Dennis Quaid, Abby Ryder 
Fortson, Josh Gad

10. 8. v 17:00, 14. 8. v 19:00
André Rieu: Smím prosit? 
Koncert z Maastrichtu 2019 / zá-

znam / 250,-; studenti a senioři 
200,-

Po předchozích mimořádně úspěš-
ných titulech (Amore a Koncert ze 
Sydney) míří do kin i letošní koncert 
Andrého Rieu z jeho rodného Maas-
trichtu. Tentokrát v rytmu valčíku a 
s podtitulem Smím prosit? Charis-
matický Maestro spolu s Orchestrem 
Johanna Strausse překvapí publikum 
elegantními tanečními kreacemi a 
rovněž spoustou zábavy.

10. 8. v 19:30, 15. 8. ve 20:00
Noční můry z temnot
Horor / 90 min / titulky / 120,- / 

15+
Horor Noční můry z temnot udě-

lá z letošního léta dobu strachu. V 
opuštěném domě úplně na konci 
města najde parta teenagerů knihu, 
která je strašnější, než cokoliv, co si 
kdy dovedli představit. Zanechala 
ji tu mladá dívka s hrozivým tajem-
stvím ještě před tím, než sama beze 
stopy zmizela.

Režie: A. Øvredal/ Hrají: Zoe 
Margaret Colletti, Michael Garza, 
Gabriel Rush

11. a 24. 8. v 15:30
Mia a bílý lev
Dobrodružný, rodinný / Francie, 

Německo / 98 min / dabing / 90,-

Rodinné dobrodružství o dívce a 
jejím přátelství s bílým lvem. Jede-
náctiletá Mia dostane malého bílého 
lva a stanou se z nich nerozluční ka-
marádi. Když ale trochu povyrostou 
a přestanou být mláďata, musí spolu 
utéct do africké divočiny, aby vzácné 
zvíře zachránili před lovci trofejí.

Režie: G. de Maistre / Hrají: Da-
niah De Villiers, Mélanie Laurent, 
Langley Kirkwood

11. 8. v 17:00, 20. 8. v 17:30, 31. 
8. v 17:15
Yesterday
Hudební komedie / V. Británie, 

USA / 116 min / titulky / 120,-
Hudební komedie o neuvěřitelném 

příběhu neúspěšného muzikanta, 
který vyhraje jackpot v životní lote-
rii. Jak se to stane? Jednou ráno se 
probudí a zjistí, že nikdo na světě 
si nepamatuje na legendární skupi-
nu Beatles a její písničky. Na Ringa, 
Paula, George a Johna si vzpomí-
ná jen on, a to mu dává příležitost 
stvořit hromadu nesmrtelných hitů, 
které mu zajistí bohatství a slávu, 
tedy všechno, co si člověk může přát. 
Skoro všechno. Ne nadarmo Beatles 
složili i písničku „All You Need is 
Love“.

Režie: D. Boyle/ Hrají: Lily James, 
Himesh Patel, Ed Sheeran

11. 8. v 19:30, 22. 8. v 17:30, 29. 
8. ve 20:00
Spolujízda
Akční komedie / USA / 94 min / 

titulky / 120,- / 15+
Když krotký řidič Uberu nabere do 

svého auta dalšího zákazníka, roze-
zleného inkognito policajta, který je 
na stopě brutálního vraha, čeká ho 
šílená jízda, během které si musí za-
chovat zdravý rozum a pětihvězdič-
kové hodnocení.

Režie: M. Dowse/ Hrají: Kumail 
Nanjiani, Dave Bautista, Iko Uwais, 
Natalie Morales

11. a 21. 8. ve 20:00
Annabelle 3
Horor / USA / 106 min / titulky / 

110,- / 15+
Annabelle 3 je pokračováním 

úspěšné hororové série, ve kterém se 
opět potkáváme s neblaze proslulou 
panenkou poprvé představenou ve 
filmu „V zajetí démonů“. Ed a Lorrai-
ne Warrenovi kdysi bezpečně uložili 
démony posedlou panenku za po-
svěcené sklo v místnosti s dalšími ar-
tefakty zla a přizvali kněze, aby úkryt 
zpečetil požehnáním. Kdo mohl 
ovšem tušit, že Annabelle probudí 
zlé duchy v blízkosti a svět zažije dal-
ší děsivý útok temných sil.

Režie: G. Dauberman/ Hrají: Mc-
kenna Grace, Madison Iseman, Vera 
Farmiga, Patrick Wilson

13. 8. ve 20:00, 29. 8. v 17:30
Muži v černém: Globální hrozba
Akční, sci-fi / USA / 115 min/ da-

bing / 100,-
Muži a ženy v černém vždycky 

chránili Zemi před šmejdem z ves-
míru. Ve svém novém dobrodružství 
čelí dosud největšímu globálnímu 
ohrožení: zákeřnému dvojímu agen-
tovi v organizaci Mužů v černém.

Režie: F. G. Gray / Hrají: Chris 
Hemsworth, Tessa Thompson, Liam 
Neeson, Rebecca Ferguson, Emma 
Thompson

14. 8. ve 20:00
Skleněný pokoj
Drama / ČR, SK / 104 min / da-

bing / 80,- / 12+

Mimořádný milostný příběh inspi-
rovaný dramatickými událostmi 20. 
století i zrodem ikonického architek-
tonického skvostu – brněnské vily 
Tugendhat.

Režie: J. Ševčík/ Hrají: Carice 
Van Houten, Hanna Alström, Ka-
rel Roden, Karel Dobrý, Zuzana 
Fialová

15. a 28. 8. v 17:00, 16. 24. 8. v 
17:30, 17., 18. a 25. 8. ve 14:45, 
31. 8. ve 14:30
Toy Story 4: Příběh hraček 
Rodinný / USA / 100 min / da-

bing 2D i 3D / 3D 150,-; děti 130,- / 
2D 130,-; děti 110,-

Kovboj Woody vždycky dobře vě-
děl, co je smyslem jeho života. A tím 
bylo starat se a chránit jeho dítě, ať 
už to byl chlapeček Andy nebo hol-
čička Bonnie. Když však Bonnie 
přinese do svého pokojíku novou 
hračku, které říká „Vidlík“, otevře se 
Woodymu a jeho věrným kamará-
dům docela nový velký svět.

Režie: J. Cooley
15. 8. v 17:30

Free Solo
Dokumentární / USA / 100 min / 

titulky / 100,-
Alex Honnold se stal prvním člově-

kem, který sám a bez jakéhokoli jiš-
tění zdolal devět set metrů vysokou 
skalní stěnu El Capitan v Yosemit-
ském údolí. Free Solo sleduje jeho 
cestu na vrchol a do historie horole-
zectví. Portrét v mnoha ohledech vý-
jimečného sportovce a člověka sklízí 
od své premiéry nadšené kritické re-
akce a dostal se do užších nominací 
na Oscara za dokumentární film. // 
VSTUPNÉ ZDARMA Vstupenku 
zdarma je nutné vyzvednout na po-
kladně kina.

Režie: J. Chin, E. Chai / Hrají: 
Tommy Caldwell, Jimmy Chin, Alex 
Honnold, Sanni McCandless

15., 16., 17., 18., 23., 24., 25. a 
28. 8. v 19:30, 30. a 31. 8. v 16:45
Tenkrát v Hollywoodu
Komedie, drama / USA / 165 min 

/ titulky / 160,- (od 23. 8. 130,-) / 
12+

Film je natočen na motivy skuteč-
ných událostí a odehrává se koncem 
60. let. Hlavními postavami jsou bý-
valá westernová hvězda Rick Dal-
ton a jeho dlouholetý kaskadér Cliff 
Booth. Slávu si slibují od slavné a 
krásné sousedky, jíž není nikdo jiný 
než herečka Sharon Tate. Její man-
žel, režisér Roman Polanski, je na 
natáčení v Evropě. Sharon je ale za-
vražděna fanatickým sériovým vra-
hem Charlesem Mansonem a jeho 
„rodinou“.

Režie: Q. Tarantino/ Hrají: Leo-
nardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot 
Robbie, Al Pacino, Kurt Russell, 
Tim Roth

16., 17., 18., 23., 24., 25. a 29. 8. 
v 17:00, 1. 9. v 15:15
Hodinářův učeň
Pohádka / ČR / 100 min / 120,-
Nová filmová pohádka Hodinářův 

učeň přináší zábavu i klasický pohád-
kový příběh o boji dobra a lásky se 
zlem, lakotou a podlostí. Nad koléb-
kou novorozeného Urbana stojí tři 
sudičky: dva dobří duchové osudu 
mluví o bohatství a lásce, zlá sudička 
o chudobě a nekonečných strastech. 
Čí sudba bude silnější?

Režie: J. Rudolfová/ Hrají: Viktor 
Preiss, Jaroslav Plesl, Václav Neužil, 
Jana Plodková, Miroslav Krobot
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9. 8. v 17:00, 16. 8. ve 20:00
Podfukářky
Komedie / USA / 94 min / titulky 

/ 110,- / 12+
Svět je plný bohatých, zkažených 

a sebejistých mužů. A přesně takové 
milují hrdinky komedie PODFU-
KÁŘKY. Okouzlující Angličance Jo-
sephine a trošku neohrabané Ameri-
čance Penny totiž nejde o lásku, ale 
jen a jen o peníze… hodně peněz. 
Tyto dvě podvodnice jsou jasným 
důkazem, že ženské pokolení nelze 
podceňovat v žádném povolání. 

Režie: Ch. Addison/ Hrají: Anne 
Hathaway, Rebel Wilson, Tim Blake 
Nelson

17. a 31. 8. v 15:30
Willy a kouzelná planeta
Rodinný / Francie / 90 min / da-

bing / 100,-
Malý Willy cestuje s rodiči vesmí-

rem. Po nehodě vesmírné lodi se 
sám v záchranné kapsli dostává na 
neznámou, divokou planetu. Na-
štěstí má s sebou důležitého parťáka 
– robota Bucka. V cizím světě na ně 
číhá mnoho nástrah a objevů…

Režie: E. Tosti
18. 8. ve 20:00

John Wick 3
Akční / USA / 131 min / titulky / 

90,- /12+
Ve třetí části této adrenalinové akč-

ní série má super zabiják John Wick 
v patách celou armádu lovců odměn 
usilujících o získání 14 miliónů dola-
rů vypsaných na jeho hlavu. Poté, co 
porušil pravidla a zabil člena tajného 
mezinárodního spolku nájemných 
vrahů High Table se z Johna Wicka 
stává excommunicado - psanec, kte-
rý je terčem zabijáků po celém světě. 
Připravte se na válku!

Režie: Ch. Stahelski/ Hrají: Keanu 
Reeves, Halle Berry, Ian McShane, 
Jason Mantzoukas

19. 8. v 19:30, 26. 8. v 17:30
V lásce a válce
Drama, historický / Dánsko, Ně-

mecko / 108 min / titulky / 120,-
Po třech letech v zákopech I. svět. 

války se Esben vrací domů k milo-
vané ženě Kirstine a synu Karlovi. 
Avšak válečné útrapy změnily nejen 
jeho samotného, ale i jeho rodinu. 
Okouzlující německý důstojník Ger-
hard zaujal jeho místo. Zatímco ro-
dina si těžko zvyká na novou situaci, 
přichází další rána – Esben se musí 
vrátit na frontu. Téměř zlomený muž 
se s tím nedokáže vyrovnat a dezer-
tuje. Po neúspěšném pokusu překro-
čit hranici do neutrálního Dánska je 
nucen skrývat se na půdě vlastního 
domu. Pouta lásky a důvěry se mezi 
manžely napnou až k prasknutí, za-
tímco Esben ze svého úkrytu sle-
duje, jak se mu jeho rodina rozpadá 
před očima, a rozhodne se udělat 
vše, aby si ji udržel.

Režie: K. Torsting/ Hrají: Sebasti-
an Jessen, Rosalinde Mynster, Tom 
Wlaschiha

19. 8. ve 20:00
Apollo 11
Dokument / USA / 93 min / titul-

ky / 150,-
Fascinující dokument o výpravě 

prvního člověka na Měsíc. Padesát 
let od přistání prvního člověka na 
Měsíci se pootevřely bohaté archivy 
NASA, aby o proslulé cestě Apolla 11 
vydaly nové svědectví. Dosud nezve-
řejněný materiál přináší v ohromující 
audiovizuální kvalitě na 70mm film 
zachycený start z Mysu Canaveral, 

komorní svědectví o nadpozemském 
klidu panujícím v lunárním modulu i 
všechny další důležité momenty této 
průkopnické výpravy. Devítidenní 
mise přestává být pouze ikonickým 
Armstrongovým „velkým skokem pro 
lidstvo,” aby se rozrostla ve fascinující 
vesmírnou odyseu.

20. 8. v 19:30
Teroristka
Komedie / ČR / 95 min / 60,- / 

12+
Komedie Teroristka je příběhem 

učitelky v důchodu, která celý život 
učila žáky, že základem všeho je sluš-
nost a násilí nic neřeší. Jenže zjistí, že 
přesně na to gauneři spoléhají. „Uči-
telky v důchodu přece nestřílejí lidi,“ 
říká darebák. „Právě. Ale teď už si 
tím nikdy nebude jistý,“ odpoví mu 
paní, než odjistí zbraň.

Režie: R. Bajgar/ Hrají: Iva Janžu-
rová, Martin Hofmann, Tatiana Vil-
helmová, Pavel Liška, Eva Holubová

20. 8. ve 20:00
S láskou Vincent
Animace, drama, životopisný / V. 

Británie, Polsko / 95min / titulky / 
90,-

Film navazuje na slova samotného 
génia, který pronesl, že „může ko-
munikovat pouze skrze své malby“. 
Byl natočen kombinací hraného fil-
mu a animace originálních olejoma-
leb. Přesněji řečeno 66 960 originál-
ních olejomaleb vytvořených 125 
umělci z celého světa podle 94 pů-
vodních van Goghových děl. Slovy 
tvůrců by „rozložené obrazy doká-
zaly pokrýt celý Londýn či Manhat-
tan”. Jedná se o první film svého dru-
hu na světě.

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

21. 8. v 17:30
Humorista
Drama, životopisný / Rusko, Lo-

tyšsko / 100 min / titulky / 100,- / 
12+

Borise Arkadije živí humor v době, 
kdy vás smích může existenčně zlik-
vidovat. Polovina 80. let. Brežněv 
zemřel, Andropov zemřel a o Čer-
něnkovi se šeptá, že to má taky za 
pár. Boris vystupuje s neškodným 
skečem o opičce a žije život promi-
nenta, komika režimem nejen to-
lerovaného, ale i podporovaného. 
Pod povrchem se ale dusí. Humor 
je z podstaty svobodný a pohrdá 
hloupostí mocných. V Borisovi zuří 
vnitřní boj mezi konformistou a bu-
řičem. A to vše v době, kdy humor 
může zabíjet. 

Režie: M. Idov / Hrají: Alexej Ag-
ranovič, Jurij Kolokolnikov, Polina 
Aug, Alisa Chazanova

22. a 23. 8. ve 20:00, 30. 8. 
v 19:30
Anna
Akční, thriller / Francie / 118 min 

/ titulky / 120,- / 12+
Za okouzlujícím půvabem Anny 

Poliatovy, pařížské top modelky, se 
skrývá tajemství, díky kterému se 
ocitne v centru nebezpečné operace, 
rozehrané špičkovými agenty soupe-
řících tajných služeb. Film ANNA je 
strhující a nervy drásající jízda plná 
překvapivých zvratů, vášnivých vzta-
hů a dechberoucí akce. Film natočil 
uznávaný režisér Luc Besson au-
tor filmů: Lucy, Pátý element, Leon 
nebo Brutální Nikita.

Režie: L. Besson / Hrají: Sasha 

Luss, Helen Mirren, Luke Evans, 
Cillian Murphy, Nikita Pavlenko

24. a 25. 8. ve 20:00, 31. 8. 
v 19:30
Krvavá nevěsta
Horor, komedie / USA / 96 min / 

titulky / 120,- / 15+
Mladá nevěsta má ženicha z bohaté, 

ale poněkud podivínské rodiny, která 
ctí velice zvláštní svatební tradici. Kaž-
dý nový člen si musí zahrát náhodně 
vylosovanou hru. Tu však nemusí pře-
žít. Volba padne na schovávanou. Pra-
vidla jsou jednoduchá, nevěsta se musí 
schovat tak, aby ji do svítání nikdo ne-
našel. Jak prosté. Grace ale netuší, že 
zatímco si hledá vhodný úkryt, její bu-
doucí příbuzní vytahují různé střelné, 
bodné i sečné zbraně. A jen co dozní 
tradiční „Před pikolou za pikolou ni-
kdo nesmí stát“, vyrazí na lov nevěsty, 
který má skončit velmi krvavým zapi-
káním. Grace naštěstí brzy pochopí, 
která bije, a rozhodně svou kůži ne-
chce prodat lacino.

Režie: M. Bettinelli-Olpin, T. 
Gillett/ Hrají: Samara Weaving, 
Andie MacDowell, Mark O‘Brien, 
Adam Brody

29. 8. v 19:30, 30. a 31. 8. a 1. 9. 
ve 20:00, 1. 9. v 17:30
Přes prsty
Komedie / ČR / 101 min / 130,- / 

12+
Příběh filmu Přes prsty se odehrá-

vá na beach volejbalových hřištích, 
ale nejen na nich. Linda a Pavla jsou 
parťačky, které obětují beach volej-
balu všechno. Tedy skoro všechno. 
Mladší Pavle tak trochu začínají tikat 
biologické hodiny a s přítelem Hyn-
kem chce co nejdříve otěhotnět. To 
starší svobodná a bezdětná Linda 
nechápe. Zvlášť, když se jim podařilo 
kvalifikovat na mistrovství Evropy… 
Všechno ale stejně nakonec zamotá 
svérázný správce hřiště se zajímavou 
minulostí, Jíra.

Režie: P. Kolečko/ Hrají: Petra 
Hřebíčková, Denisa Nesvačilová, 
Jiří Langmajer, Vojta Dyk, Jakub 
Prachař, Marek Taclík, Igor Chme-
la

Koncerty
6. 8. v 18.00

NAPŘÍČ HUDEBNÍMI ŽÁNRY 
- Bengas 

Kapela hraje tradiční i moderní 
Romskou hudbu s prvky Latiny, fan-
ku, jazzu, etna. 

Masarykovo náměstí horní, www.
radnicni-jihlava.cz

1. 8. – 29. 8. v 16.00
PROMENÁDNÍ KONCERTY 

NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ 
1. 8. Jásalka band 
8. 8. Venkovská kapela 
15. 8. Vysočanka 
22. 8. Muzikanti Ladislava Prudíka                      
29. 8. Myslivecká kapela Atlas
Masarykovo náměstí Jihlava, 16 – 

18 hodin

1. 8. – 29. 8. v 18.00
JEŽKOVO HUDEBNÍ LÉTO 

V PIVOVARSKÉ RESTAURACI
Program:
1. 8. Abi Gail, Hairy Groupies,
8. 8. Oči, Čardáš klaunů
15. 8. Lady Kate, Autobus
22. 8. Boonker, VIGO
29. 8. China Blue
Každý čtvrtek vždy v 18 hodin. 

Vstupné 60 Kč. Změna programu 
vyhrazena.

10. 8. v 10.30
MAGMAFEST
Dymytry, Horkýže Slíže, Walda 

Gang, Trautenberk, Alkehol, Aleš 
Brichta Project, Krucipüsk, Hand 
Grenade, Sendwitch, Rocksana.

Vstupné 430 Kč předprodej, 490 
Kč na místě.

Předprodej: Turistické informační 
centrum Jihlava, Masarykovo nám. 2.

Amfiteátr Jihlava. www.fest.mag-
mafest.cz

20. 8. v 18.00
NAPŘÍČ HUDEBNÍMI ŽÁNRY 

- Květy 
Brněnská alternativní skupina, čer-

pající z mnoha hudebních žánrů.
Masarykovo náměstí horní, www.

radnicni-jihlava.cz

přednášky, besedy, semináře 
20. 8. v 17.00

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
VÝSTAVY 

Miloš Jiránek (1875 - 1911) – Ti-
chý hlas

OGV, Masarykovo nám. 24, www.
ogv.cz 

Ostatní akce
31. 7. – v 4. 8. ve 21.00

DIVADLO NA STARÉ PLOVÁR-
NĚ 2019

Divadlo T.E.J.P. a Divadlo DIOD v 
rámci projektu Divadlo na Staré plo-
várně uvádí představení Pod tou ská-
lou… aneb stan sem, stan tam. Před-
stavení se hrají 31. července a 1. – 4. 
srpna 2019 na Staré plovárně v Jihlavě.

Tisková zpráva:
„Při letních projektech tradičně vy-

užíváme jedinečnosti prostředí Staré 
plovárny, kde představení vznikají, jde 
o tzv. Site specific project.“ Vysvětluje 
vedoucí projektu herec, režisér, výtvar-
ník a loutkář v jedné osobě Jakub Škrd-
la. V letošním roce si na pomoc přizval 
uměleckého kováře, divadelního herce, 
dirigenta a zpěváka Petra Píšu, který se 
ujal režie. Na Starou plovárnu se letos 
můžete vydat už po čtvrté. A o čem, 
že to letos bude? O tom, co všichni 
známe. O tom, co jsme zažili na vlast-
ní kůži. O tom, co tak rádi vyprávíme. 
O tom, co je plné léta, prázdnin a ro-
mantiky. O tom, co umí zavonět tram-
pingem, westernem, dobrodružstvím. 
O těch chvílích, kdy jsme byli popr-
vé dlouho s jinými lidmi než je táta, 
máma, babička… O prvním setkání s 
láskou. O tom, být blízko přírodě, jak 
nejblíž to jde. O opravdovosti. O písni 
na rtech kolem ohně. O tom, jaké to 
bylo a je, když se řekne „LETNÍ TÁ-
BOR“! Představení Pod tou skálou… 
aneb stan sem, stan tam odehrajeme 
na Staré plovárně v Jihlavě hned 5x od 
31. 7. do 4. 8. 2019, vždy od 21:00, za-
čínáme se soumrakem.

Více informací: www.facebook.
com/letniprojektydivadlatejp

Projet vzniká za podpory města 
Jihlavy.

1. 8. – 29. 8. v 18.00
DIVADLO POD JIHLAVSKÝM 

NEBEM
1.8. Kašpaři Polná
15.8. Divadlo 100 opic- Ranhojič
29.8. Theatr Novogo Fronta- Zero 
Masarykovo náměstí horní, www.

radnicni-jihlava.cz
4. 8. – 1. 9. v 18.00

JEŽKOVY POHÁDKOVÉ NE-
DĚLE NA PARKÁNĚ 2019

4. 8. 2019 – Zakletá princezna (Di-
vadlo Studna) 
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11. 8. 2019 – O křišťálovém srdci 
(Czidivadlo)

18. 8. 2019 – O ševci Kubovi (Di-
vadýlko Mrak)

25. 8. 2019 – Honza a čert (Diva-
dlo Pohádka)

1. 9. 2019 – O Ježibabákovi (Diva-
delní společnost Josefa Dvořáka) 

Začátky pohádek v 18.00 hodin
Hraje se na parkánu u Brány Matky 

Boží, vstup volný.

7. 8. – 4. 9. od 21.00
LETNÍ KINO NA NÁMĚSTÍ
7. 8.  Utop se, nebo plav
Francie/2018/Komedie
Mužské akvabely! Ano, čtete správ-

ně! Bude se na co dívat 
14. 8. Favoritka
IRL, VB, USA/2018/Drama, his-

torický
Pro dobrotu, na žebrotu. Přijmete 

na milost svoji sestřenici a ta se Vás 
snaží zbavit role královny favoritky.

21. 8. Bohemian Rhapsody
VB, USA/2018/ Životopisný, hu-

dební
Tento film je oslavou rockové sku-

piny Queen, jejich hudby a přede-
vším Freddieho Mercuryho, který se 
díky své tvorbě stal jedním z nejvý-
raznějších umělců na světě.

28. 8. Kraťasy z DIODu
Jako každý rok se promítneme i ně-

kolik novinek ze světa krátkého filmu.
4. 9. I dva jsou rodina
Francie, VB/2019/Komedie, dra-

ma
Co dělat, když Vám přede dveřmi 

přistane dítě a dozvíte se, že je vaše?
Ano, postaráte se o něj, ale po 

svém!
Promítání vždy po setmění (cca od 

21:00 hodin).
Projekt je podporován finančními 

prostředky z rozpočtu statutárního 
města Jihlavy. Masarykovo náměstí

16. 8. ve 14.00 – 22.00
KVÍLENÍ
3. literárně hudební fest. Poezie – 

hudba – obraz – performance.
Patronem festivalu Mirek Kovářík.
Park Gustava Mahlera
17. 8. v 15.00

ZBORNÁ VOLNÁ vol. 9 pomáhá
Apollobeat rev. a Jiří Votoček s pís-

němi Petra Spáleného. China Blue.
Dětský program: aquazorbing, ma-

lování na obličej, lukostřelba, dětská 
lezecká stěna. Václav Upír Krejčí. 
Hotch-Potch.

Vstupné dobrovolné. Výtěžek bude 
věnován na charitativní účely.

Více informací: fb Zborná volná.
Zborná – parkoviště u sjezdovky
23. 8. – 1. 9.

ŽIVÉ KINO JIHLAVA 2019
Pořadatel: MFDF Ji.hlava, www.ji-

hlava.cz
Výjimečné české dokumentární fil-

my. Promítání na netradičních mís-
tech v Jihlavě. Vstupné: zdarma 

Místa konání: různá netradiční 
místa v Jihlavě

29. 8. v 19.00
Willy Russell: SHIRLEY VALEN-

TINE
pořadatel: Zbyněk Židek
Všechny postavy ve hře představuje 

SIMONA STAŠOVÁ 
Bravurní komedie o hledání sebe 

sama je určena nejen ženám střed-
ního věku, ale všem, kdo mají rádi 
dobrou zábavu. 

Shirley Valentine je jméno dívky, 
kterou ta současná, čtyřicetiletá 

Kapely: No Name, Jelen, Petr Ben-
de, Vojta D, XIII. století a další

Vstupenky zdarma na www.ticket-
spot.cz (omezený počet kusů).

Parkoviště Moravské kovárny a.s., 
www.mokov.cz

1. 6. – 24. 9.
FOTOSOUTĚŽ MILUJEME 

JIHLAVU 2019
3. ročník fotografické soutěže, 

www.milujemejihlavu.cz
Motto je stále stejné a my si myslí-

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

Fotografie zašlete na www.miluje-
mejihlavu.cz do 24. 9. 2019.

30 vybraných fotografií bude umís-
těno ve velkém formátu na Masary-
kově náměstí od 7. 10. - 4. 11. 2019.

Provozovatelem soutěže a výstavy 
je Trialog spol. s.r.o.

Projekt je podporován statutárním 
městem Jihlava.

Sport
5. 8. – 30. 9. v 10.00

PARKY V POHYBU
Cvičení zdarma pro všechny každé 

pondělí. 60 minut s instruktorem.
Program je vhodný pro začáteční-

ky. 
Kontakt: tel. 728 821 617, e-mail: 

parkyvpohybu@szu.cz
Sraz u dětského hřiště v parku Skal-

ka.
Termíny:
srpen – září 2019:
5. 8., 12. 8., 19. 8., 26. 8.
2. 9., 9. 9., 16. 9., 23. 9., 30. 9.
Pořádá: Státní zdravotní ústav, 

Zdravá Vysočina z.s., Zdravé město 
Jihlava.

6. 8. – 27. 8. v 10.00
SPOLEČNĚ PROTI NADVÁZE 

A OBEZITĚ – cvičení pro děti a 
jejich rodiče i prarodiče

Venku na hřišti ul. Leoše Janáčka, 
v úterý od 10:00 – 11:00 hodin

matka rodiny a manželka počest-
ného občana, už dávno není. I když 
se musí starat hlavně o to, aby život 
její rodiny žijící v Liverpoolu běžel 
ve vyježděných kolejích, sny a tou-
hy té dívky, kterou kdysi byla, v ní 
zůstávají. Snad proto podlehne ná-
vrhu své kamarádky a udělá něco, 
co se od ní neočekává - odjede na 
dovolenou do míst, kde se pěstuje 
vinná réva, do Řecka. A tam začí-
ná nový život, nové dobrodružství, 
všechno to, co už považovala za 
ztracené. 

Režie: Zdeněk Kaloč  
Vstupné: 490, 430 Kč
Divadelní sál DKO Jihlava, Tolsté-

ho 2, www.dko.cz
30. – 31. 8. v 16.00

RODINNÝ DEN MOKOV
Poslední prázdninový festival s vel-

kolepým programem pro celou rodi-
nu. Prohlídky Moravských kováren, 
ukázky kovářských dovedností a zá-
bavné atrakce nejen pro děti. 
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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:
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