
7. 6. 16:00 
Kino DIOD: Fany a pes

Česko-německý animovaný fi lm pro celou rodi-
nu. Dvanáctiletá dívka Fany se v létě 1989 v Lip-
sku stará o Sputnika, psa své nejlepší kamarádky 
Sophie, která odjela s maminkou na letní prázdni-
ny do Maďarska. Na začátku školního roku se však 
Sophie do třídy nevrátila… jako mnoho jiných 
uprchla s maminkou na Západ. Fany se odvážně 
vydává kamarádku hledat a stane se tak  svědkem 
pohnutých událostí, které změní budoucnost celé 
země. Film na půdorysu dětského dobrodružného 
příběhu přibližuje dětem situaci roku 1989 a záro-
veň dospělým nabízí neotřelý pohled na historii 
očima dítěte. 

Vstupné 90 Kč / 60 Kč studenti a senioři

10.6. 18:00 
Tanec Praha v Jihlavě: Viktor Černický / PLI 

(Park Gustava Mahlera)

Největší a nejprestižnější český taneční festi-
val opět v Jihlavě. I když v redukované formě. 
Netypické představení pro jednoho odhodlané-
ho tanečníka, 22 konferenčních židlí a obsesivní 
rytmus. Inscenace, která se pohybuje na pomezí 
instalace, performance, tance a cirkusu a zábav-
nou formou ukazuje, že i předměty každodenního 
života lze proměnit v neuvěřitelné kousky archi-
tektury. Představení se odehraje v Parku Gustava 
Mahlera a je volně přístupné veřejnosti.

Vstupné zdarma

19.6. 20:00 
PechaKucha Night Jihlava vol. 17 // Sklářská
Karanténní vydání jednoho z divácky nejúspěš-

nějších formátů v DIODu. Jelikož v našem sále je 
dle platných podmínek pro provoz divadel radi-
kálně snížená kapacita, rozhodli jsme se toto vydá-
ní také přenášet online na našem YouTube profi lu 
a na naší Facebookové stránce. Tématem tohoto 
vydání je sklo. Představíme jedno z nejstarších 
řemesel, které tu na Vysočině máme. Sklo z Vyso-
činy dnes najdete po celém světě. V okolí Jihlavy 
sídlí nejúspěšnější české sklářské fi rmy a zároveň 
skvělí tvůrci a řemeslníci. Jaké je jejich součas-
nost? Předprodej vstupenek začne 5. 6.

Tyršova 12, tel. 734 586 402, produkce@diod.cz, 
www.diod.cz. Vstupenky: www.goout.cz. Pokladní hodiny – 

pro fyzický předprodej a vyzvednutí rezervovaných 
vstupenek: středa a pátek od 15 do 18 hodin.

(Dokončení ze str. 12)

Radek Popelka (ANO 2011): V bodě 36 doho-
dy je uvedeno doslova, cituji: Město nesmí jedno-
stranně započíst jakoukoliv svou pohledávku vůči 
svazku oproti jakékoliv pohledávce svazku vůči 
městu. Ale svazek je oprávněn započíst jakouko-
liv svou pohledávku vůči městu proti jakékoliv 
pohledávce města. Takže město nesmí nic, svazek 
smí všechno! 

� � �
Před deseti lety, kdy se rozhodovalo o vystou-

pení Jihlavy ze SVAKu, si většinová koalice zřej-
mě předem zajistila potřebný počet hlasů ke 
schválení návrhu. Opozice se mohla umluvit – 
vše marné.

Současné vedení města je v menšině – možná 
proto místo zákulisních bojů dalo prostor argu-
mentaci – a vyplatilo se.  

Jaroslav Vymazal (ODS) bod programu stáhl z 
jednání. „Rozumím všem těm názorům, které tady 
padly. Když jsem si to četl, přišlo mi to, že to není 
normální, že je to hodně komplikované. Myslím si, 
že nám nestojí za to, schvalovat to v takové podobě. 
Materiál stahuji.“

Primátorka města Karolína Koubová (Fórum 
Jihlava) řídila schůzi tak, aby zazněly argumenty 
pro i proti. Zastupitelé se tak mohli řídit při roz-
hodování rozumem, a ne stranickou taktikou. I 
když na hlasování nakonec nedošlo.   

Rozum zvítězil, koalice...
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Na dálnicí uberte 
raději nohu z plynu

Radary města začaly v květnu měřit rychlost na 
dálnici D1 u Jihlavy. Měření probíhá na patnácti-
kilometrovém úseku, kde vede D1 mezi Velkým 
Beranovem a Měřínem. 

Na uvedené části dálnice je povolena osmdesá-
tikilometrová rychlost - výzva k úhradě pokuty je 
vytvořena a odeslána automaticky.  - lm -

Boží muka U Jánů uvedli 
do původního stavu

Boží muka v ulicí pod Jánským kopečkem patří 
do nemovitých kulturních památek zanesených 
na ústředním seznamu České republiky. 

Boží muka stála na uvedeném místě již od šest-
náctého století, odstraněna byla někdy v osmdesá-
tých letech minulého století. 

Nyní byla tato kulturní památka restaurována v 
ceně 300 tisíc korun. Město má v úmyslu také v 
budoucnu zajistit žehnání Božích muk.  - lm -

V Českém mlýně má vedle skate parku vznik-
nout pumptracková dráha za 3,5 milionu korun. 
Město by chtělo zaplatit polovinu, na druhou půl-
ku by mohl přispět Kraj Vysočina. Uvedl to ná-
městek primátorky Petr Ryška. 

Co pumptrack je, řekla zastupitelům primátorka 
Karolína Koubová.

„Je to v podstatě cesta pro kola, pro koloběžky, pro 
skateboardy a je hodně hrbolatá a zatočená,“ vysvět-
lila primátorka. 

Má být vybudována v takovém rozsahu, aby tam 
mohly být závody. „Pokud by se nám podařilo po-
stavit velkou  dráhu, byly by to takové dva kruhy tak, 
že by mohli závodníci i jezdit proti sobě, což v České 
republice dosud není,“ popsala vzhled pumptracku 
Koubová.  

Byl by podle ní určen pro veřejnost za běžných 
okolností, ale i pro pořádání závodů. Vedení měs-
ta se líbí umístění vedle skate parku, kde je už teď 
betonová vana, takže by to spolu úzce souviselo. 
Je určen i pro malé děti, které  mohou jet na kolo-
běžkách nebo na malých kolech a i v té malé rych-
losti se tam dá zažít velký adrenalin. -lm-

Vedle vany skate parku 
chtějí pumptrack


