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PROMENÁDNÍ KONCERTY
od 16 hodin na Masarykově náměstí
6. 8. Horané
Dechová hudby z Rokytnice nad
Rokytnou
13. 8. Vysočanka
Dechová hudba z Brtnice
20. 8. Libkovanka
Dechová hudba z Libkovy Vody
27. 8. Veselá sedma
Dechová hudba z Nového Města na
Moravě
Setkání ke vzpomínce na oběti
justiční vraždy politických vězňů
padesátých let
v neděli 2. srpna v 10.00 hodin
u památníku Smírčí kameny
v Tyršově ulici
Otevření Sportovně relaxačního
centra Český mlýn
v sobotu 29. srpna ve 14 hodin
Den otevřených dveří památek
a
Den zemědělců, potravinářů a
venkova kraje Vysočina
v sobotu 5. září
na Masarykově náměstí
(podrobný program zveřejníme
v příštím vydání)

VODNÍ RÁJ, jihlavská zoo a Vysočina Fest patřily v červenci k hlavním lákadlům pro návštěvníky krajského města.
Foto: Lubomír Maštera

Evropská dřevorubecká
špička přijíždí do Jihlavy
Nejen pořádnou sílu, ale také rychlost a šikovnost, výdrž a rozvahu a
hodně zkušeností potřebují nejlepší závodníci nesmírně atraktivních
dřevorubeckých sportů, kteří se o
víkendu 8. a 9. srpna 2015 představí
v Jihlavě. V areálu letního kina v lesoparku Heulos proběhne evropské
finále největšího seriálu dřevorubeckých sportů v Evropě s názvem Eurojack 2015.
Za pouhé tři roky získal českým
pořadatelský tým důvěru evropských
komisařů, aby čtvrté konání závodu v Jihlavě bylo v celém letošním
seriálu tím posledním, to znamená,
že o evropském šampionovi se ten-

tokrát rozhodne v Jihlavě.
„Ověřený recept závodu se nemění a
stejně jako v minulých letech proběhne
v sobotu kvalifikace, kde očekáváme
až 30 závodníků z mnoha zemí Evropy. Během nedělního finále uvidí diváci
současných deset nejlepších závodníků
Evropy podle průběžného pořadí a osm
nejlepších závodníků ze sobotní kvalifikace,“ popisuje průběh závodu jeden
z hlavních pořadatelů závodu Vladimír Másilko z odboru životního prostředí magistrátu města Jihlavy.
Závod seriálu Eurojack se těší podpoře města. V místě závodu proběhne po oba víkendové dny kromě
závodu Eurojack i festival malých pi-

vovarů a sobotní program završí večerní koncert. V neděli bude v areálu závodu k vidění i unikátní výstava
historických motorových pil.
V loňské sezóně získal titul mistra
Evropy Armin Kugler z Rakouska,
Švýcar Christophe Geissler skončil druhý a český závodník David
Síla třetí. Velkou chuť tvrdě bojovat
a touhu vyhrávat ale mají všichni
ostatní, jinak přátelští chlapi s pilami a sekerami, a tak nejen tito tři
špičkoví závodníci se budou o titul
a uznání v Jihlavě rvát, co jim budou
síly stačit, a Jihlava může čekat velmi
napínavou a atraktivní podívanou.
-tz-
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Hudbu tisíců zakončili
koncertem G. Mahlera

Úřad opravil pamětní desku

V PARKU Gustava Mahlera opět informuje opravená pamětní deska o vypálení
židovské synagogy.
Foto: archiv MMJ
Pamětní deska vypálení jihlavské
židovské synagogy jihlavskými nacisty je po opravě zpět na svém místě. Jihlavská radnice zajistila vyčištění povrchu, obnovu textu, který
přestával být čitelný, a opravu data
vypálení synagogy.
Na desce bylo uvedeno chybné
datum vypálení 16. března 1939, ve
skutečnosti k této události došlo 30.
března 1939. V době instalace desky
9. dubna 1992 nebylo datum přesně
známo, podařilo se ho ověřit až poz-

V KOSTELE Povýšení sv. Kříže skončil letošní hlavní program festivalu Mahler
Jihlava – HUDBA TISÍCŮ.
Foto: Jan Černo
Slavnostním koncertem skončil letošní hlavní program 14. ročníku festivalu Mahler Jihlava - HUDBA TISÍCŮ.
Mahlerovu symfonii pro altové a tenorové sólo Píseň o zemi nastudovala
pro jihlavské publikum Komorní filharmonie Pardubice pod taktovkou
energického Petra Altrichtera.
Sólových partů se ujali Eva Garajová
a Lukáš Hacek, který otevřel šestidílný

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci červnu 2015
Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:
Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:
Sňatků:
Přestěhováno v místě:

65
38
103
33
26
59
44
0
31
151

Město Jihlava má k 30. 6. 2015
přihlášeno k trvalému pobytu
50.608 obyvatel.

cyklus naléhavým přednesem Písně o
žalosti země za pozorné hry orchestru. V dalších větách se střídaly lyrické
i dramatické pěvecké party o rozjívenosti mládí i pomíjivosti krásy, zněla
nostalgická hobojová a flétnová sóla.
Basová sekce i v komorním obsazení
bravurně udržela tenzi prostupující celým dílem.
Poslední část symfonie Rozloučení
byla působivým zamyšlením nad Mahlerovou inspirací v přírodě a zároveň
i vyvrcholením nádherných festivalových událostí. Ty budou mít svůj epilog 15. října v DIODu, kam pražský
soubor Tichá opera přiveze hudebněscénický projekt Stabat Mater.
Pořadatelé festivalu děkují za návštěvnickou přízeň a srdečně zvou na
jubilejní 15. ročník, který začne 18.
května 2016.
Více na www.mahler2000.cz.
Mgr. Jana Součková

Informace MHD
Autobusová linka č. 12 se od neděle 2. srpna vrací do své původní trasy
přes Pávov. Jízdní řád zůstává stejný
jak byl před 30. 3. 2015 s jedinou
změnou v pracovních dnech u spoje
s odjezdem ráno v 5.15 hod. z Masarykova náměstí do A. Dolu. Tento
spoj pojede s platností od 3. 8. 2015
z Masarykova náměstí o 3 minuty dříve, tedy v 5.12 hod. Zastávka
„Pávovská,přestupní“ bude od 2. 8.
2015 zrušena. Výluková autobusová
linka X bude s platností od 2. srpna
zrušena.
-tz-

ději v archivech.
Deska se instalovala 9. 4. 1992 a je
darem paní Esther Poratové žijící v
Izraeli. O provedené opravě jihlavským magistrát informoval příbuzného p. Porathové, který je s paní v
kontaktu a přislíbil předání zprávy,
městu Jihlavě za opravu desky poděkoval.
Na místě někdejší židovské synagogy je dnes park věnovaný osobnosti dirigenta a hudebního skladatele
Gustava Mahlera.
-tz-

Lepší povrch na spojce
Tyršovy ulice a tř. Legionářů

PĚŠÍ spojka Tyršova – Legionářů bude osvětlena a dočká se nového povrchu.
Foto: archiv MMJ
Park bývalé nemocnice je hoj- prázdnin.
ně využívanou pěší spojkou mezi
„Radnice rovněž mohla zprovoznit
Tyršovou ulicí a třídou Legionářů, lampy veřejného osvětlení v parku, kteresp. mezi autobusovým nádražím a ré od července osvětlují celou trasu, což
frekventovanou zastávkou MHD na přispělo ke zvýšení bezpečnosti chodChlumově ulici (linky A, B, BI, 4, 5, ců,“ popsal rozsahem nevelkou, ale
6, 12 a 36). Problematickými místy potřebnou úpravu náměstek primájsou úseky, kde dosud chyběl zpev- tora pro oblast dopravy Jaroslav Vyněný povrch. Za nepříznivého poča- mazal.
sí zde lidé cestou na nádraží, do škoProblematická je především část o
ly nebo na úřady procházeli blátem.
délce 60 metrů od budovy odboru
Radnici se podařilo dohodnout s dopravy směrem do parku, upravoVysokou školou polytechnickou na vat se bude i koncový pětimetrový
zápůjčce pozemku, kde teď město úsek, střední část o délce 80 metrů
může vybudovat zpevněný povrch, tvoří stávající chodník s povrchem
který propojí současný asfaltový z litého asfaltu, který je součástí býchodník v parku s chodníkem podél valých parkových cest a upravovat se
ulice Tyršova. Práce začaly v polovi- nebude. Celkové náklady na vybuně července za budovou odboru do- dování chybějících úseků chodníku
pravy, hotovo by mělo být do konce budou asi 150 tisíc korun.
-tz-
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Anketa k třídění odpadů

Tomík MAREK, zástupce skateboardové komunity.
Před nedávnem jste inicioval
umístění košů na plasty u skateboardového hřiště ve sportovně relaxačním centru Český mlýn. Radnice
pak dala koše na plast na další místa,
hlavně do parků. Jak na tento nápad
vznikl?
Nápad vznikl hned na začátku, kdy se
skatepark otevřel. Když byly plné koše,
tak některé návštěvníky nenapadlo nic
jiného, než to nechat válet po zemi. S
přítelkyní jsme několikrát uklidili skatepark a okolí a posbírali jsme už nespočet pet lahví. Tam vznikl nápad, že
bychom mohli třídit a naučit i ostatní
návštěvníky, aby po sobě uklízeli. Po
instalaci košů na plasty se situace určitě
zlepšila a jsme rádi, že naše komunita
může jít příkladem co se týče ochrany
přírody a recyklace plastu.

Dotaz na to, jestli třídíte odpad
doma je tedy asi zbytečný. Kladný
vztah k životnímu prostředí, resp.
správnému nakládání s odpady
máte odjakživa, nebo jste se do
třídění pustil např. až po nějaké
zkušenosti, po proškolení, nebo
např. poté, kdy Vám k tomu byly
vytvořeny podmínky?
Doma samozřejmě třídíme. Postupem času jsem si na to přišel sám, že
třídit odpad není zbytečná věc, ale
děláme to hlavně pro přírodu a pro
další generace, které tu určitě nechtějí vyrůstat v znečištěném a nezdravém prostředí. Musíme myslet
na budoucnost. Kdo netřídí, toho
bych poslal makat na skladku, aby
viděl jaké enormní množství může
vyhodit do kontejneru na smíšený odpad jedna domácnost. Každý
z nás vyhodí až 200 kg odpadu za
rok, a to je důvod, proč se zamyslet
a třídit.
Město Jihlava postupně zavádí
třídění biologicky rozložitelného odpadu. Co na to říkáte? Až
budete mít možnost třídit bioodpad, přidáte se?
Je to další krok, jak ještě víc roztřídit odpad. Když jsem žil na venkově, tak to byla jasně daná věc třídit
bioodpad na kompost. Pro lidi, kteří třídí na vesnicích nebo zahradách
bioodpad, je to pak zároveň nenahraditelné eko hnojivo pro jejich
zahrádky a vyhazovat takový odpad
na skládky je škoda. Rozhodně jsem
rád, že i lidé žijící ve městech mají
takovou možnost třídění a velmi
rád se zapojím.
-tz-

Na Dolině pokračuje obnova
nevyhovujících chodníků

DALŠÍ opravy chodníků se provedli na sídlišti Dolina.
Už daleko za hranicí životnosti byla
dlažba chodníku, po kterém denně
prochází stovky obyvatel ze sídliště
Dolina na Jiráskovu ulici a do centra
města. Radnice nechala chodník opravit, rozpadlé dlaždice nahradila nová
zámková dlažba a vyřešilo se odvodnění chodníku.
„Před dokončením jsme rozšířili akci
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Foto: archiv MMJ

ještě o předláždění chodníku směrem k
budoucí světelné křižovatce ulic Jiráskova
a S. K. Neumanna. Oprava bude hotová
nejpozději do konce července,“ informoval o opravách s náklady 1,3 milionu
korun náměstek primátora pro oblast
dopravy Jaroslav Vymazal. Akce navazuje na nově rekonstruované chodníky
v minulém roce v této lokalitě.
-tz-

Horácké divadlo Jihlava
povede Ondrej Remiáš

Ondrej
Remiáš
Novým ředitelem krajského Horáckého divadla Jihlava bude divadelní
manažer Ondrej Remiáš. Šestatřicetiletý rodák ze slovenských Nových
Zámků vystřídá 1. srpna 2015 dosavadního ředitele divadla Josefa Filu,
který po patnácti letech ve funkci odchází do důchodu.
O místo ředitele krajského divadla
mělo zájem 14 uchazečů, krajská rada
vybírala ze tří velice kvalitních kandidátů. Dosavadnímu řediteli vyslovili
členové krajské rady poděkování za
dlouholetou náročnou a zodpovědnou práci.
Ondrej Remiáš vystudoval UKF

Nitra, od roku 2009 měl na starost
marketing divadla Pôtoň, je autorem
projektu Moudré víno. V letech 2004
– 2013 byl tajemníkem Rady pro neprofesionální divadlo na Slovensku,
spoluorganizoval řadu divadelních
slovenských přehlídek. V předložené koncepci rozvoje hodně vsází na
zvýšení kvalitní programové nabídky,
snižování nákladů na provoz a efektní nakládání s majetkem. Využít chce
svých zkušeností s vícezdrojovým financováním, v maximální míře využít
obou divadelních scén s tím, že chce
zapracovat na dalších formách motivace kolegů, a přibývající povinnosti
ukážou, nakolik bude nutné do budoucna kolektiv personálně posílit.
Dosavadní ředitel Josef Fila do Horáckého divadla Jihlava nastoupil v
roce 2000. Od roku 1940 divadlo
vedlo už 11 ředitelů, nejdéle Ladislav
Panovec (1957 – 1987). Od roku
2003 je zřizovatelem Horáckého divadla Jihlava Kraj Vysočina. Rozpočet
divadla na rok 2015 je necelých 40
miliónů korun.
-tz-

Na náměstí Svobody se
s opravami začne dříve
V Jihlavě probíhá revitalizace Srázné ulice, nyní se pracuje ve střední
části ulice od křižovatky s ulicí Třebízského směrem k centru města,
předběžně by tato etapa měla skončit 16. srpna 2015.
Po dokončení druhé etapy se bude
pokračovat poslední etapou, která
vyřeší horní část ulice a náměstí Svobody. Dodavatel nyní požádal o dřívější zahájení třetí etapy, a to v úseku
slepého ramena náměstí Svobody,
kde chce zahájit práce už 3. srpna.
„Týden před zahájením bude v úseku patřičné dopravní značení, stavba
bude informovat obyvatele přilehlých
domů letáky a cedulí s termínem uzavírky,“ informoval Vojtěch Kašpar z
firmy Vyznač, s.r.o. Práce na zbývajícím úseku Srázné ulice plynule navážou po dokončení druhé etapy.
Revitalizace Srázné ulice řeší prostor od její dolní části, kde se sbíhá s ulicemi Úvoz a Gorkého až po
horní část a náměstí Svobody. Základem je rekonstrukce vodovodu
a kanalizace, následuje pokládání
nových povrchů vozovky a chodníků, do ulice se umístí nové veřejné
osvětlení a mobiliář, dojde také na
úpravy zeleně.
Nepřehledné místo v dolní části, kde se k ulici Srázné sbíhají ulice Úvoz, Gorkého, Na Stoupách

a výjezd od soukromého objektu,
vyřešila malá kruhová křižovatka. Vznikají nová místa k parkování, zkvalitňuje se povrch vozovek a
chodníků, zásadně se zvýší bezpečnost a přehlednost dopravy, úpravy
prospějí zeleni.
Náklady na revitalizaci Srázné
ulice budou asi cca 36 mil. korun,
z výběrového řízení se dodavatelem stala firma Strabag a.s., městu
Jihlavě se na akci podařilo získat
dotaci z ROP Jihovýchod, která
pokryje 85 % uznatelných výdajů.
Akce bude dokončena nejpozději
do konce roku 2015.
-tz-

puštěn ve vodě (tzv. rozvláknění),
od papírového vlákna se oddělují
nežádoucí příměsi jako například
kovové svorky nebo fólie. Vlákno se
ve vodní lázni přemění na kašovitou
hmotu, která je slévána s primární
surovinou do papírenského stroje.
Papírovou vlákninu obohacenou
o pomocné látky (klih, škrob, ka-

olín…) stroj natírá na síta, předsušuje, lisuje, vyhlazuje a konečně
dosouší. Tímto způsobem je celulózové vlákno možné recyklovat až
sedmkrát. Znovu se sběrovým papírem setkáváme v podobě sešitů, tašek, krabic, novin, obalů na vajíčka,
toaletního papíru a mnoha dalších
výrobků.
-tz-

V ulici J. Masaryka
budou podzemní
kontejnery
Nová kamenná mozaika nahradila rozpadlou a nevhodnou betonovou dlažbu v ulici Jana Masaryka.
K úplnému dokončení chybí ještě
vybudování nového podzemního
kontejnerového stání. Akce, která
volně navazuje na provedené úpravy povrchu a odstraňování bariér
v loňském roce, bude dokončena v
první polovině září, celkové náklady budou 700 tisíc korun.
-tz-

Víte, že…
… papír je možné recyklovat až
sedmkrát?
Modré kontejnery obsahují několik druhů papíru a každý vyžaduje jiné zpracování. Proto papír
ještě putuje na dotřídění. V první
fázi jsou odstraněny nežádoucí
příměsi, jako je komunální odpad, špinavý papír apod. Tímto

způsobem je získán tzv. smíšený
sběrový papír, který se v následující fázi dělí na jednotlivé druhy,
noviny, časopisy, kartony, krabice a směsný papír.
Slisovaný sběrový papír slouží
opět k výrobě nového papíru. Než
je přidán k výchozí surovině, je roz-
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V. Výborný: Čína má o Jihlavu zájem
Náměstek primátora Vratislav Výborný chce využít zájmu Číňanů o
investice v Česku, schválit Územní
plán města, ulevit dopravě a zpříjemnit život obyvatelům města. Dovolené v Tunisu by se nebál a na běžence z Afriky má jasný názor.
 זLubomír Maštera

Jihlavou.
Také řešíme situaci u ONO a rozhoduje se mezi kruhovým objezdem a
světelnou křižovatkou.

V minulém rozhovoru z února letošního roku jsme hovořili o možnostech spolupráce s Číňany. Jak se
situaci rozvíjí?
Připomenu, že jsem měl možnost
na podzim loňského roku být členem
skupiny na kraji, která přijala čínskou
delegaci z provincie Hubei, se kterou navázala partnerskou spolupráci.
Hlavním městem je Wuhan, má 11
milionů obyvatel. Součástí delegace
na kraji byl i náměstek primátora tohoto města a ten si vyžádal partnera
hostitelské strany.

Vím, že město o dalších dopravních stavbách nerozhoduje, ale nedá
mi, abych se nezeptal na váš názor
na koordinaci prací v okolí krajského města?
Jde většinou o krajské komunikace,
jsem rád, že se opravují, složitá situace
je na Třebíč, komplikace jsou uzavřením nájezdu na dálnici u Pávova atd.
Lidi jsou naštvaní, jezdí zákazy a vesele
se vybírá. Ale na druhou stranu, vydržme to, ať se cesty konečně opraví.

Takže jste se setkali?
Na základě tohoto mi byla umožněna návštěva provincie Hubei a Wuhanu. Také jsme byli přijati na velvyslanectví v Pekingu, byli jsme se podívat
na přehradě Tři soutěsky. Na této cestě
se také jednalo například o partnerství
s Třebíčí.
Jak si máme představit spolupráci
padesátitisícové Jihlavy a jedenáctimilionového Wuhanu?
Není to nijak specifikováno ve smyslu tolikrát přijedete vy, tolikrát přijedeme my. Zatím není řeč o nějakých
společných projektech. Požádal jsem o
možnost jednat během návštěvy o nějakých společných investicích v Česku
a zaznamenal jsem přání čínské strany
v Jihlavě zřídit jakési reprezentativní
sídlo celé provincie jako nejen střed republiky, ale také jako střed Evropy.
Zde by mohli mít partneři jakousi
trvalou prezentaci této části Číny. Tak
jsem si řekl – mají-li zájem o toto, tak
co kdybychom postavili konferenční centrum pro tisíc až patnáct set lidí
včetně hotelové kapacity, wellnes, něco
nadčasového, co by mohlo být v Jihlavě a skutečně by mohlo být využíváno
celou Evropou.
Líbila se tato myšlenka Číňanům?
Toto jsem přednesl během návštěvy
v Číně a hned druhý den mi představili šéfa jedné privátní firmy developerské společnosti, který mne a architekta
Huňáčka přijal se všemi poctami. Firma má deset tisíc zaměstnanců, roční
obrat 2014 činil 80 miliard juanů (asi
320 miliard korun – čtvrtina státního
rozpočtu ČR).
Když se mne ptal, jak velká je Jihlava, a já mu řekl padesát tisíc, tak pokýval hlavou, že je velká a dodal, že právě
dokončil sídliště pro šedesát tisíc lidí.
Nicméně dodal, že nezáleží na počtu
obyvatel, ale na jejich kvalitě a na vztazích.
Jak zareagoval na myšlenku kongresového centra?
Ptal se mne, kolik by to mohlo stát.
Řekl jsem mu tak tři miliardy, on se
ptal, jestli dolarů, tak jsem upřesnil koruny. Řekl mi, že ho často navštěvuje
francouzský velvyslanec a nabízí mu
možnost investic ve Francii. Prý toto
léto navštíví Francii a že se na zpáteč-

Kterou variantu preferujete?
Jsem zastáncem kruhových objezdů.

NÁMĚSTEK primátora Jihlavy Vratislav Výborný (ČSSD).
Foto: Lubomír Maštera
ní cestě zastaví i v Jihlavě. Takže nyní
zkusím komunikaci oživit a případně
domluvit termíny.
Reakce Kraje Vysočina?
Jednám s náměstkem hejtmana panem Jouklem o možnosti, že by kraj
vyčlenil pro kongresové centrum pozemek. V úvahu možná připadá prostor bývalých kasáren, sousedících se
sídlem kraje, což je strategické místo.
Na jaře kraj přijal delegaci z provincie Hubei. Co se dojednalo?
Jednalo se o krajských vztazích s touto provincií. Bohužel jsem v tuto dobu
byl pryč a nepotkal jsem se s druhým
náměstkem z Wuhanu, který byl také
přítomen. Čínská strana chtěla s Jihlavou podepsat memorandum o spolupráci, ale tento požadavek městskou
radou neprošel, jednání bylo staženo
s tím, že o něm rozhodne městské zastupitelstvo v září.
Proč neprošel městskou radou?
Někteří radní se velmi výrazně ideologicky vymezili proti Číně. Nakonec
jsme se rozhodli podobně jako kraj,
aby rozhodovalo zastupitelstvo.
Promeškalo se tímto něco důležitého?
Ne.
Nebojíte se, že podobné ideologické názory v zastupitelstvu zhatí
podpis memoranda?
Čínská strana reagovala na návštěvu prezidenta ČR, kdy Miloš Zeman
hovořil velmi vstřícně o spolupráci.
V Číně jde stále o vládu komunistické
strany a ta naznala, že Česko ano. Byl
tedy z čínské strany vyslán jasný signál.
No a pokud v zastupitelstvu převládne
názor, že Čína ne, pak to bude demokratický názor zastupitelstva.
Obraťme list a věnujme se investicím. A prosím, pomiňme kanalizaci,
která jasně dominuje.
Dokončuje se celá řada akcí. Ulice

Brněnská by měla být do konce roku
opravena v celém rozsahu, a to by měla
být velká úleva pro Jihlaváky.
Je v podstatě dokončen Dům dětí a
mládeže, investice, která se v září rozjede, v říjnu bude otevřen v zoo tropický
pavilón, tedy bude dokončen projekt
Zoo pěti kontinentů. Dále se dokončuje ulice Srázná, která zahrnuje i náměstí Svobody.
Oblast Českého mlýna kolem řeky
je hojně využívána ke sportu a rekreaci, dostavuje se soukromý projekt Robinson…
V této chvíli řešíme využití zbytkového pozemku, na kterém má SK loděnici. Pozemek patří městu a existují
zájemci o využití tohoto území pro jakési pohybové studio, včetně kavárny,
terasy, ale také půjčování loděk veřejnosti, aby zájemci mohli využít klidného úseku řeky k veslovaní.
Mělo by zde vzniknout občerstvení
i se sociálním zázemím. Na protějším
břehu se začne zavážet laguna a připravovat prostor pro umístění památníku
– „Klíčů“, nyní o tom budeme jednat
na radě města.
Blíží se také finále Územního plánu města.
Ano, do konce roku proběhne doufejme poslední veřejné projednávání a
věřím, že v prosinci se nám tento dokument podaří schválit.
V Novinách jihlavské radnice jsme
již zmínili možnost svedení obchvatu města směrem k Vodnímu ráji. To
by velmi usnadnilo dopravu.
V tuto chvíli jsme deklarovali Ředitelství silnic a dálnic, že jsme připraveni se finančně podílet na této stavbě. ŘSDS získalo poměrně masivní
finance na rekonstrukci mostu Romana Havelky a odbočovací pruh bude
investicí města. Směrem k Vodnímu
ráji by měla vzniknout kruhová křižovatka. Od toho si slibujeme hodně,
protože lidé od Pelhřimova a dalších
směrů k Vodnímu ráji nyní projíždějí

Po našem prvním rozhovoru
v únoru, kdy jste vyjádřil názor na
přeceňování významu cyklostezek
v Jihlavě, se zvedla protestní vlna
příznivců cyklistiky. Nezměnil jste
svůj názor?
Ani náhodou. Tím spíš, že mne řada
lidí v mém názoru podpořila. Jsem
přesvědčen, že pro Jihlavu se svým
profilem není cyklistika dominantní
dopravou. A nikdy asi nebude, i když
by se mi to líbilo.
Chci se zeptat, vzhledem k vašemu
několikaletému působení v Tunisu,
zda byste se bál vzhledem k teroristickému útoku trávit v této zemi
nyní dovolenou?
Nebál. Udržuji i nadále s touto zemí
kontakty a vím, že se bezpečnost v oblasti severních rekreačních center významně posílila. Asi bych také varoval
před odlehlými částmi na jihu u Alžírských a Lybijských hranic, ale u moře
bych se nebál.
Poslední otázka také míří na znalost tamějšího prostředí. Jak vy
pohlížíte na běžence z Afriky?
Na běžence svůj názor mám, ale
možná to zase zvedne vlnu protinázorů (úsměv).
Současná vlna uprchlíků se nedá
srovnávat s emigrační vlnou v roce
1968. Ti lidé nešli jen za ekonomickým prospěchem, chtěli svobodně
žít, snažili se naučit jazyk, najít si
práci.
Současní běženci se tady nemohou
integrovat. Jazykově, způsobem života. Nechci paušálně tvrdit, že nemáme přijímat nikdy nikoho. Ale velmi
opatrně bych přistupoval k udělování azylu. Jestli to je matka s třemi
dětmi bez další rodiny, to bych byl
schopen akceptovat.
Ale jestli jsou to pětadvacetiletí hoši plní síly, tak i díky tomu, že
arabskou mentalitu trochu znám,
tak z toho bych měl obavy. Oni jsou
skutečně schopni vytvořit gheto, kde
terorizují své okolí, jak to vidíme například ve Francii. Není to nedostatek soucitu nebo něco podobného,
ale oni jsou jiní lidé, to by nikdy nedělalo dobrotu.
Dle mého názoru největší odpovědnost za současný stav nesou státy, které v těchto oblastech měly své
kolonie. Nyní se snaží tento problém
přenést na celou Evropu.
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391 Kč
Cena s DPH/měsíc

Mbit/s8 Kč
+TV

INTERNETOVÁ

TELEVIZE

II. GENERACE!

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

250 Kč
Cena s DPH/měsíc

Mbit/s39 Kč
+TV

199 Kč

pokročilé
funkce

Cena s DPH/měsíc

Mbit/s
pustit pořad od začátku
pozastavit pořad

129 Kč

přeskakovat reklamy

Mbit/s

sledovat předchozí pořady
až 30 hodin zpětně

videorekordér
– nahrát až 40 hodin pořadů

Cena s DPH/měsíc

Jsme držiteli certiﬁkátu:
DOPORUČUJE
PRO BEZPEČNÝ
INTERNET

Pro informace a objednávku volejte

www.m-soft.cz

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

567 579 111
Jana Masaryka 12, 586 01 Jihlava, e-mail: m-soft@m-soft.cz

www.m-soft.cz/tv

PŘIPOJENÍ - VYSOKORYCHLOSTNÍ BEZDRÁTOVÉ

STRANA 6

Události měsíce

VYSOČINAFEST. Hlavním magnetem příznivců festivalů se stal jihlavský VYSOČINAFEST. Celkem šest dnů na Masarykově náměstí a v amfiteátru Malý
Heulos diváci sledovali řadu vystoupení kapel, tančilo se a zpívalo dlouho do noci.
Počasí přálo a během hlavních vystoupení amfiteátr „praskal ve švech“.

NÁVŠTĚVY PŘES TISÍCOVKU. V horké letní dny je jihlavský Vodní ráj v obležení návštěvníků. V červenci se díky tropickým dnům jejich počty přehouply přes
tisícovku nejen o víkendech.

TULENI V JIHLAVSKÉ ZOO. V červenci v časných ranních hodinách se narodil
také tuleň obecný. Mládě porodila samice Tamina na břehu ve vnitřní části tulení
expozice. Zoo Jihlava chová tuleně obecné od roku 2006. Dvanáctiletý samec Artos pochází ze Švýcarska, osmileté samice Lily a Tamina se narodily v Německu.
V minulém roce prošel bazén tuleňů i celá jejich expozice rozsáhlou rekonstrukcí
i proto, aby mohli tuleni snáze vylézat z vody a samice měly maximální komfort
při případných odchovech mláďat.
Foto: Martin Maláč
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NADMOŘSKÁ VÝŠKA. Chodci procházející Sráznou ulicí, která je právě v rekonstrukci, budou moci sledovat, do jaké se dostali nadmořské výšky. Do nové
dlažby chodníku jsou po pěti výškových metrech usazovány kameny s vyznačeným
údajem. První je 475 metrech, poslední s hodnotou 520 metrů nad mořem bude
umístěn v horní části ulice u křižovatky s Křížovou ulicí. Drobný vtipný nápad,
jehož uskutečnění nebylo drahé a technicky náročné, vzešel jako požadavek úřadu
na projektanta, aby se kromě opatření k zlepšení pohodlí, bezpečnosti a plynulosti
dopravy objevily i prvky, které cestu dlouhou příkrou ulicí nějak ozvláštní.

KROPÍCÍ VŮZ V ULICÍCH. Služby města Jihlavy (SMJ) v červenci prováděly rosení ulic v městské památkové rezervaci. Rosení místních komunikací se provádí z
důvodů snížení prašnosti, osvěžení a zvlhčení teplého vzduchu.

PÓDIUM PRO KULTURU. Z podnětu náměstka primátora pro oblast kultury
Milana Koláře vzniklo na Masarykově náměstí malé pódium. Mělo by v budoucnu sloužit pro hudební a divadelní produkce, případně i pro komerční prezentace.
Zájemci o produkci na pódiu mohou kontaktovat odbor dopravy, který užívání
veřejného prostranství administruje. Umístění pódia je letos plánováno a povoleno do konce září. Na zimní období se bude pódium odvážet.
Stránku připravil -lm-
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Ženy našly peníze a vrátily je
V měsíci červnu zpracovala Městská policie Jihlava celkem 3.200 událostí. Strážníci provedli 190 kontrol
podávání alkoholu mladistvým osobám a hraní na výherních hracích
automatech, řešili 397 oznámení občanů nebo jejich žádostí o pomoc.
Proti veřejnému pořádku nebo vyhláškám a nařízením města bylo zaznamenáno 859 přestupků, z toho
počtu se 139 kontrol týkalo dodržování pravidel stanovených vyhláškou
o volném pohybu psů. Při kontrolní
činnosti byly zadrženy tři osoby, po
kterých Policie ČR vyhlásila celostátní pátrání. Současně byly policii
oznámeny čtyři podezření ze spáchání trestné činnosti.
Městská policie zpracovala 12
přestupků proti majetku. Jedná se
o drobné krádeže. Ve spolupráci s
dopravním podnikem strážníci provedli 128 kontrol černých pasažérů.
V jednom případě požádala PČR o
umístění technického prostředku k
zabezpečení hledaného vozidla. Byla
zjištěna čtyři dlouhodobě odstavená
vozidla, která strážníci vyhodnotili
jako vraky a oznámili tuto skutečnost
na odbor dopravy. Na psí útulek, jehož provozovatelem je městská policie, bylo umístěno 16 odchycených
psů.
Městská policie řešila oznámení od
výpravčího Českých drah na uplakanou ženu stojící v kolejišti nedaleko
Jánského kopečku. Na místo byla
ihned vyslána hlídka. Strážníci po
příjezdu na ulici Havlíčkova spatřili
sedící ženu u kolejí poblíž železničního viaduktu. Strážníci k ženě opatrně přistoupili a následně ji odvedli
do bezpečné vzdálenosti, kde si ženu
převzala přivolaná zdravotnická zá-

chranná služba, a poté ženu umístila
na Psychiatrickou léčebnu.
Při kontrolní činnosti strážníci
zadrželi a následně předali policii
muže podezřelého z vloupání, po
kterém bylo vyhlášeno celostátní
pátraní. Operační strážník městské
policie přijal oznámení na skupinu
osob poškozujících na ulici Okružní dopravní značky, odpadkové koše
a garážová vrata. Na místo byla vyslána hlídka, která spatřila mladíky
odpovídající popisu, jak utíkají směrem k lesoparku Heulos. Strážníkům
se podařilo jednoho z pachatelů zadržet. Po jeho ztotožnění byl předán
policii.
Ve dvou případech předaly poctivé
nálezkyně strážníkům městské poli-

cie nález finanční hotovosti. V prvním případě ve večerních hodinách
nalezla žena na Masarykově náměstí
v Hospůdce pod radnicí peněženku
s finanční hotovostí kolem 4000 Kč,
kterou následně předala operačnímu
strážníkovi městské policie. Mezi finanční hotovosti byl v peněžence
nalezen občanský průkaz, který pomohl ke zjištění majitele a k následnému předání nálezu.
V druhém případě předala nálezkyně strážníkům nalezenou bankovku v hodnotě 1000 Kč, která byla
odevzdána na oddělení ztrát a nálezů.
Strážníci řešili na Masarykově náměstí porušení zákazu vjezdu s řidičkou,
která předložila neplatné řidičské
oprávnění. Celá věc byla předána pří-

slušnému správnímu orgánu.
V rámci letošního Jihlavského havíření 2015 strážníci zajišťovali trasy průvodu a bezpečnost účastníků.
Po celou dobu konání souvisejících
kulturních akcí byl prováděn dohled
nad veřejným pořádkem. Strážníci
se také ve spolupráci s ostatními bezpečnostními složkami podíleli na zajištění návštěvy prezidenta ČR. Dále
se městská policie podílela na zajištění akce Den s policií na Henčově,
na Branném dni pro druhý stupeň
ZŠ Kollárova. Koncem měsíce června začaly úspěšné akce „Bezpečně na
cyklostezce“.
Bc. Stanislav Maštera,
Zástupce ředitele MP

S dobrou knihou je to jízda
Od poloviny června letošního
roku začal v Jihlavě jezdit knihovnický trolejbus.
Jedná se o novinku městské
knihovny, která je realizována ve
spolupráci s Dopravním podnikem města Jihlavy. Trolejbus číslo
77, který jezdí střídavě po jednotlivých trolejbusových linkách, je vybaven košem pravidelně doplňovaným knihami vyřazenými z fondu
městské knihovny.
Knihy v trolejbusu mohou zpříjemnit cestování, dostávají druhou šanci pro své využití a zároveň
představují netradiční způsob propagace služeb městské knihovny.
Knihy z koše je možné zapůjčit,
ponechat si je nebo naopak věno-

vat knihy vlastní. Každý týden je
doplňována zhruba třicítka knih
do zatím vždy vyprázdněného
koše.
Prázdninová novinka městské
knihovny se setkává s příznivým
ohlasem cestujících a čtenářů. Ti,
kteří by rádi darovali svoje knihy,
ale nedaří se jim knihovnický trolejbus vystopovat, mohou knihy
přinést přímo do knihovny a odtud budou do koše v knihovnickém trolejbusu předány.
-tzKNIHOVNICKÝ trolejbus si v Jihlavě
získává čím dál větší popularitu, lidé
mohou věnovat i vlastní knihy.
Foto: archiv MMJ
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KDYŽ BYDLET,
TAK POŘÁDNĚ!
ZASTAVTE SE U NÁS A SPLŇTE
SI SNY O LEPŠÍM BYDLENÍ
iÚvěry na nové bydlení
iÚvěry na rekonstrukci
iRefinancování
spotřebitelských úvěrů
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TĚŠÍME SE NA VÁS
PORADENSKÉ MÍSTO JIHLAVA
Masarykovo náměstí 35
JITKA PETRŮ
PETRA BLAŽKOVÁ
567 322 082

Úroková sazba od 1,95 % ročně platí
pro úvěry zajištěné nemovitostí.

WWW.RSTS.CZ
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Druhý Jihlavský půlmaraton
se poběží 13. září

NIKOLKA Vondráková se narodila 6. května 2009 s vrozeným onemocněním
cystická fibróza. Toto vzácné, geneticky podmíněné a nevyléčitelné onemocnění
postihuje plíce, slinivku břišní, střeva a imunitu a i přes veškerou léčebnou péči se
nedaří přesáhnout středního věku.
Foto: archiv MMJ
Po loňské premiéře Jihlavského půlJihlavský půlmaraton bude mít opět
maratonu, kdy pořadatele příjemně charitativní podtext. Každý rok by měl
překvapilo přes 700 startujících běž- výtěžek ze startovného pomoci někteců, se uskuteční 2. ročník. Konkrétně v rému ze zdravotně postižených dětí.
neděli 13. září.
Loni se závod běžel pro Haničku. Té
Co konkrétně účastníky 2. Jihlavské- jsme mohli z výtěžku zakoupit rehaho půlmaratonu čeká? Kromě klasic- bilitační hydromasážní vanu. Letošní
kého závodu mužů a žen na 21.0975 ročník se poběží pro Nikolku. Výtěžek
km - dva okruhy centrem města - se na bude věnován na koupi rehabilitačníVysočině bude startovat také v katego- ho vybavení – speciálního inhalátoru.
riích dvojic a čtveřic, které mohou být
Jaké startovné tak budou muset zái smíšené.
vodníci zaplatit? Takřka lidové: účastKaždý závodník by tak absolvoval níci půlmaratonského závodu v předbuď deseti, nebo pouze pětikilometro- prodeji zaplatí 300 Kč (včetně trička)
vý úsek. Navíc se bude soutěžit také v a na místě 400 Kč. Rodinný závod
rodinném běhu, na trati 1200 metrů. bude za 70 Kč pro dospělé a 20 Kč pro
Smyslem je to, aby děti vytáhly rodi- dítě. Registrace závodníků je spuštěna
če. Nebo rodiče vytáhli děti. Startovat přímo na webu závodu: jihlavskypulmůže libovolná kombinace dětí a do- maraton.cz.
spělých. Podmínkou je, aby v každém
týmu bylo minimálně jedno dítě a je- Důležité údaje
den dospělý.
Název akce: Jihlavský maraton pro NiNovinkou bude závod na koloběž- kolku
kách. Pořadatelé využijí vytýčenou trať Termín: 13. září 2014 od 12.00
k 10 kilometrovému závodu pro tato Start: Masarykovo náměstí, Jihlava
dvoukolá vozítka.
Web: jihlavskypulmaraton.cz
-tz-

Výjimečná příležitost se projet
po hrázi nádrže Hubenov
Přes Jihlavu projede 22. srpna peloton cyklistů pátého ročníku veřejné
charitativní cyklojízdy Na kole dětem
Vysočinou. Jde o akci, která si klade
za cíl podpořit onkologicky nemocné
děti, přilákat cyklisty nejen z Vysočiny a ukázat známé i méně známé krásy
tohoto kraje.
Jedním z míst, která patří k těm neokoukaným, je nepochybně hráz vodní
nádrže Hubenov, která je široké veřejnosti běžně nepřístupná. Pořadatelé
akce mají od správy nádrže povolený
průjezd. „Je to poměrně výjimečná příležitost se na hráz dostat. Správci pro naši
akci udělali výjimku a pro peloton hráz
otevřou,“ kvituje přístup správy vodního díla Iveta Trubirohová, koordinátorka projektu Na kole dětem
Projekt navazuje na předešlé jízdy,
které pravidelně probíhají od roku
2011. K akci se může kdokoliv připojit. Patronem projektu a vedoucím pelotonu je dobře známý jezdec a závodník na kostitřasu Josef Zimovčák. Jízda
má záštitu primátora města Jihlavy Rudolfa Chloupka, město akci podporuje mimo jiné asistencí městské policie

NJR – SRPEN 2015

Aktuality

pro bezpečný pohyb účastníků a zajištěním drobného občerstvení pro účasníky. Další informace najdete na www.
nakoledetem.cz.
Na kole dětem Vysočinou, 22. 8.
2015:
Telč – nám. Zachariáše z Hradcestart v 10.00 hod
Mysliboř - Sedlejov - Panenská Rosička
Třešť – náměstí- 11.00 - 11.15 hod.
Jezdovice - Salavice - Pístov
Jihlava- k prostorám radnice – 12.15
- 13.00 hod.
Rantířov - Rounek -vodní nádrž Hubenov -Dvorce - Cejle - Dolní Cerekev
Batelov – náměstí - 14.45 - 15.00
hod.
Rácov - Řídelov
Řásná - Penzion u Kolářů - 16.00 16.15 hod.
Vanov
Telč - nám. Zachariáše z Hradce - cíl
v 17.00 hod.
-tz-

Od srpna budou i v Jihlavě
BUS pruhy
V druhé polovině srpna vzniknou
v Havlíčkově ulici dva úseky jízdních
pruhů vyhrazených hromadné dopravě, tedy tak zvané BUS pruhy. První úsek o délce asi 200 metrů bude
začínat před ZŠ Havlíčkova a končit u okružní křižovatky Havlíčkova
- Okružní, za níž naváže druhý úsek o
délce asi 150 metrů vedoucí k okružní
křižovatce Havlíčkova - Pražská.
Na této ulici se především v odpolední dopravní špičce tvoří dlouhé kolony
vozidel, ve kterých uvíznou i vozidla
hromadné dopravy, zatímco souběžné jízdní pruhy jsou zpravidla volné.
Vyhrazením jednoho jízdního pruhu
pro trolejbusy a autobusy tedy dojde
k minimálnímu omezení ostatních vozidel. Dalšími úseky, kde by v budoucnu mohly vzniknout vyhrazené jízdní
pruhy, jsou ulice Hradební (v první
etapě Brněnský most, ve druhé etapě
úsek okolo City parku) a ulice Pražská.
Za zřizováním BUS pruhů je snaha
radnice preferovat hromadnou dopravu před dopravou individuální. Pod
pojmem preference MHD se skrývá
soubor opatření pro rychlejší a plynulejší pohyb vozidel MHD. Cílem je zajistit plynulý průjezd vozidel hromadné dopravy přes křižovatky a dopravně
zatížené mezikřižovatkové úseky.
Pro trolejbusy a autobusy jsou na
pozemních komunikacích ve městech
zřizovány vyhrazené jízdní pruhy, tzv.
BUS pruhy, které jsou vyznačeny svislými dopravními značkami IP 20a a IP
20b. (viz. obrázek).

Rozlišují se dva hlavní druhy preferenčních opatření, a sice preference na
křižovatkách vybavených světelným
signalizačním zařízením (SSZ) a prostorová preference. V loňském roce
Jihlava uskutečnila preferenci vozidel
MHD na křižovatkách vybavených
SSZ, což přispělo ke zvýšení plynulosti
provozu MHD. V žádném srovnatelně
velikém městě v České republice není
preference MHD na křižovatkách vy-

bavených SSZ na tak vysoké úrovni,
jako v Jihlavě.
Hlavní efekty preference MHD:
- zrychlení MHD ve městě a s tím
související růst komfortu,
- pozitivní vliv na dělbu práce mezi
MHD a IAD, přesun uživatelů od IAD
k MHD,
- snižování negativních účinků dopravy na životní prostřední,
- ekonomické úspory, snížení počtu
zastavování – menší spotřeba paliva,
resp. el. energie.
Vzhledem k tomu, že se s tímto druhem dopravného opatření jihlavští řidiči mohli setkat zatím pouze v jiných
českých městech, připomínáme, že dle
§ 14 zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích platí:
(2) Přejíždí-li řidič vozidla, pro které
je vyhrazen jízdní pruh, z vyhrazeného
jízdního pruhu do přilehlého jízdního
pruhu, řidič vozidla jedoucí v tomto
pruhu mu to musí umožnit snížením
rychlosti jízdy, popřípadě i zastavením
vozidla. Řidič vozidla ve vyhrazeném
jízdním pruhu je povinen dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí
ohrozit řidiče ostatních vozidel.
(3) Jede-li vozidlo, pro které je vyhrazen jízdní pruh, ve vyhrazeném
jízdním pruhu nebo tramvaj jinou
rychlostí než ostatní vozidla jedoucí
stejným směrem, nejde o vzájemné
předjíždění.
A dle § 21 zákona:
(5) Řidič odbočující vlevo musí dát
přednost v jízdě protijedoucím motorovým i nemotorovým vozidlům, jezdcům na zvířeti, protijdoucím organizovaným útvarům chodců a průvodcům
hnaných zvířat se zvířaty, tramvajím jedoucím v obou směrech a vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu,
pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen.
(6) Řidič odbočující vpravo musí dát
přednost v jízdě vozidlům jedoucím ve
vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je
tento jízdní pruh vyhrazen. Tam, kde
je povolena jízda podél tramvaje vlevo,
musí dát přednost v jízdě i tramvaji.
V návaznosti na realizovaná preferenční opatření, která přispívají k eliminaci zpoždění a zkrácení jízdních
dob, by mělo dojít k úpravě jízdních
řádů MHD, k čemuž by mělo dojít
současně s vyhodnocením výsledků
přepravních průzkumů MHD, které
proběhly v květnu tohoto roku.
Magistrát města Jihlavy,
odbor dopravy

Školství
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Studenti vyvíjejí
aplikace
pro chytré brýle
V rámci řešení projektu “Využití chytrých mobilních technologií ve
sportu/fitness a ošetřovatelské péči”
vyvíjejí studenti VŠPJ aplikace pro
mobilní telefony, chytré sportovní
hodinky a chytré sportovní brýle. Právě uvedené brýle vyvolaly při představení největší zájem. “Podle našich
informací jsou chytré sportovní brýle Jet,
které používáme k testování a vývoji, prvním kusem tohoto typu produktu v České
republice,” uvedl hlavní řešitel projektu
Jakub Novotný z katedry elektrotechniky a informatiky.
Výstupem projektu bude například
sada sportovních aplikací a porovnání
jejich využitelnosti na různých zařízení - od běžných mobilních telefonů,
přes specializované sporttestery až po
chytré brýle. Na podzim tohoto roku
se projekt také protne s plánovaným
cvičením záchranářů Zdravotnické
záchranné služby Kraje Vysočina.
“Pokud se nám podaří pořídit dostatečné množství senzorů, chtěli bychom v
průběhu celého cvičení měřit individuální
zátěž jednotlivých záchranářů a následně ji vyhodnocovat,” přibližuje cíl akademický pracovník VŠPJ a profesionální záchranář Lukáš Cakl.
Některé vyvinuté aplikace jsou již

dostupné sportovní komunitě, například aplikace “Fartlek Training” má
na specializovaném portálu Movescount App Zone přes sto aktivních
uživatelů. “Oblast chytrých mobilních

Skutečně chcete umět
ět

ANGLICKY?
Učte se efektivněji a rychleji s JŠ Honzík.
Flexibilní forma studia pro všechny.
Anglicky se domluvím!
Teď už ANO!

Vyberte si z naší nabídky kurzů.
www.jshonzik.cz

Efektivní metoda výuky vedem
ná zábavnou formou s využitím
reálných materiálů pro mě bylaa
ta správná volba. Jsem ve skupiněě
4 studentů a pořád mluvíme, po-- Time to START!
sloucháme a navzájem se ptáme.
m
Neztrácím čas (a peníze) během
výuky tím, co zvládnu sám doma.
I příprava na výuku může přece
být zábava! Využívám podporu
online. Tam okamžitě zjistím, zda
tel.: 777 687 074
jsem odpověděl správně nebo ne,
a je zde i vysvětlení, proč to tak má email: jihlava@jshonzik.cz
být.
Líbí se mi, že je tam nejen spousta cvičení, ale i poslechy, překlady a srozumitelně vysvětlená gramatika. A jak se učím slovíčka? Určitě jinak než
z učebnice. Slovíčka jsou namluvená, mají příkladové věty a nejdou podle
abecedy. Mám i několik možností, jak si je procvičit a zapamatovat. S kamarády se zkoušíme i z výslovnosti. Je to prostě super!
Během výuky hodně mluvím a vědomě používám nové znalosti. Čím víc
mluvím, tím větších a rychlejších pokroků dosáhnu. A co víc? Učím se i od
ostatních. Výuka v malé skupině studentů mě opravdu baví. Je to i tím, že
mají skvělé lektory, kteří umí vytvořit tu pravou atmosféru. Hodně mluvit a
hodně se ptát je potom radost. Zažijte ten rozdíl i Vy!
Udělejte si test ZDARMA a vyberte si kurz, který Vám bude vyhovovat.
Tom

zařízení má významný aplikační i růstový potenciál, snažíme se tedy na tento
trend reagovat a oživovat touto problematikou tradiční disciplíny jako je průmyslová automatizace či vývoj software.

Je to i oblast, která je pro mladou generaci velmi atraktivní a tedy možnou cestou ke kouzlu náročnějších technických
disciplín,” uzavírá prorektor pro tvůrčí
činnost VŠPJ doc. Jan Voráček. -tz-
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Pohodlnější chůze Znojemskou ulicí
Na vyvrtnutí kotníku. Asi už jen
k tomu byly „dobré“ staré zatravňovací panely ve Znojemské a
Vojanově ulici.
V úseku od křižovatky s Mošnovou ulicí je postupně nahrazuje
nová zámková dlažba, nově bude
vyřešeno i odvodnění.
„Než se dešťová voda vsákla, stříkala od kol automobilů na chodce pod opěrnou zdí na chodníku při
Znojemské ulici. Když se voda vsákla, zamáčela opěrnou zeď, což si
vyžadovalo opakované náklady na
opravy. Chůze po zatravňovacích
panelech zde byla nepříjemná, skoro i nebezpečná, pro rodiny s kočár-

ky téměř nemožná,“ popsal důvody
pro zásah náměstek primátora pro
oblast dopravy Jaroslav Vymazal.
Nový povrch obslužné komunikace je vyspádován do středu, voda
bude odtékat novými odvodňovacími kanálky.
Provedou se také opatření k
odstranění barier pro tělesně hendikepované osoby. Radnice vynaloží na úpravy asi 2,2 milionu
korun.
-tzSTARÉ zatravňovací panely v Jihlavě
dosluhují, a tak je nahrazuje dlažba.
Foto: archiv MMJ

Město připravuje týden mobility
Tradičně, letos již po osmé, se město Jihlava
připojí k Evropskému týdnu mobility v týdnu (ETM) 16. – 22. září. Téma roku 2015 je
„Vyber. Změň. Zkombinuj.“
Vyber nejlepší způsob dopravy, který ti vyhovuje. Změň svůj pohled na přepravu ve městě, přemýšlej o rozsahu dostupných možností
dopravy. Zkombinuj různé způsoby dopravy, což
může často vést k rychlejšímu a příjemnějšímu
cestování.

Výtvarná soutěž
Samotnému týdnu mobility předchází již probíhající výtvarná soutěž „JINAK NEŽ AUTEM
– za kamarády, zábavou, na prázdniny, do práce… a v září zase do školy“.
Obrázky a fotky s nejrůznějšími způsoby
dopravy mohou zájemci nosit do konce prázdnin na Bránu Matky Boží a za odměnu se jít
zdarma podívat na vyhlídku či na výstavu „Brána plná panenek Barbie, autíček, motorek a 3D
modelů z puzzle“. Nejlepší výstupy bude možno vidět v rámci výstavy „MĚSTA S DOBROU
ADRESOU“ 4. – 19. 9. v parku Gustava Mahlera
a na radnici.
Asi nejpřirozenější pohyb pro zdravého člověka je chůze. V letošním roce si projdeme několik naučných stezek se zasvěcenými průvodci
a zakončíme prohlídkou zajímavých objektů zdarma.

Naučné stezky
Začneme naučnou stezkou HUDEBNÍ OSOBNOSTI po trase: Dům Gustava Mahlera, Kostel
sv. Jakuba, bývalá Sängerhalle v dnešní Hluboké ulici, Městská knihovna – bývalé gymnázium,
které navštěvoval Gustav Mahler, kostel sv. Kříže,
bývalý Besední dům, Horácké divadlo Jihlava
– místo prvního veřejného vystoupení Gustava
Mahlera, Park Gustava Mahlera, kostel Nanebevzetí Panny Marie, dům U Tří knížat, dům Smetanova 2. Procházku zakončíme prohlídkou Domu
Gustava Mahlera.
Pokračovat budeme naučnou stezkou JIHLAVSKÁ PEVNOST po trase: Brána Matky Boží, hradební parkán, Brtnická brána, Česká (Brněnská)
brána, opevnění východního parkánu a Křížová (Švédská nebo též Císařská) brána, historické
podzemí, Špitálská brána, malebná bašta v Divadelní uličce, dochovaný příkop s parkánem. A na
závěr si prohlédneme jihlavské podzemí.
A dále půjdeme známou PIVOVARSKOU
naučnou stezkou, kterou zakončíme prohlídkou
Pivovaru Jihlava.
O víkendu jsme zařadili Nordic/priessnitz wal-

kingovou procházku, kde se účastníci naučí nastavit si hole, rozcvičit se před chůzí pro zahřátí svalů a správné techniky nordic walkingu. Tohle mi
nezní česky.
Procvičíme si dýchání a ukážeme ochlazování
dolních končetin. Nebude chybět ani závěrečný
strečink!
Půjde se trasa do 10 km nenáročným terénem
vhodným pro všechny věkové kategorie bez
ohledu na fyzickou kondici.
Večer, po západu slunce, se vydáme s lampiony
v průvodu z Masarykova náměstí na zpřístupněné části parkánu.
V neděli nás čeká naučná stezka STARÁ PLOVÁRNA, oblíbené místo vycházek nedaleko centra. Projdeme se s průvodcem po deseti stanovištích okolo nádrže a dozvíme se více informací o
místě samotném, o živočiších a rostlinách, které
jsou zde k vidění atp. Na hrázi budou po příchodu čekat na děti soutěže a možnosti vyzkoušet si
různé sporty v přírodě či pohrát si na dětském
hřišti.

Procházka zelení
Pro další zájemce o chůzi jsme na pondělí připravili komentovanou procházku MĚSTSKÁ
ZELEŇ V CENTRU JIHLAVY, v rámci níž
nám vedoucí OŽP Ing. K. Ruschková představí
stromy, keře, květiny apod., kolem kterých běžně chodíme či jezdíme autem a většinou se nám
nedostává času jim věnovat větší pozornost.
Naopak, jak rychle dokážeme běžet, si můžeme
nechat změřit v rámci JIHLAVSKÉ HODINOVKY v nově zrekonstruovaném stadionu Na Stoupách, během 15. závodu Běžce Vysočiny 2015.
Nejmladší kategorie je už pro děti do 4 let –
200 m, přes žáky a dorostence – 12 min., až po
dospělé a veterány, kteří se mohou pokusit překonat rekord 18 kilometrů za hodinu.

Kulatý stůl k MHD
Nyní ZMĚNÍME způsob přepravy na městskou hromadnou dopravu, které se budeme
věnovat první den ETM teoreticky v rámci diskuze u KULATÉHO STOLU k MHD. Zde
budou představeny výstupy z jarního průzkumu MHD v Jihlavě a společně se zástupci vedení města a DP budeme diskutovat o výsledcích,
stávající situaci a návrzích řešení.
V neděli si zájemci o tento způsob dopravy
budou moci prohlédnout na náměstí dva staré
autobusy a zajít do Dopravního podniku města Jihlavy. Zaměstnanci jim ukážou další vozy a
otevřené k nahlédnutí budou i dílny.
Na DEN BEZ AUT 22. září si bude moci

vyzkoušet cestovat trolejbusem či autobusem
úplně každý! MHD bude zcela zdarma, takže ani
Ti, kdo netuší na jaké lístky či karty se jezdí, to
nebudou muset řešit, prostě nastoupí a pojedou.
A pokud budou mít štěstí, svezou se trolejbusem
s KNIHOVNOU!
Pokud opět ZMĚNÍME způsob dopravy, tak se
dostaneme k CYKLOJÍZDĚ, která bude začínat
na Masarykově náměstí ukázkou cvičení s kočárky – strolleringem. Naši jízdu zakončíme v údolí řeky Jihlavy ve sportovně - relaxačním centru
Český mlýn. Odměnou po ujetých kilometrech
bude ukázka skejťáků v novém skateparku. Trasa bude přizpůsobena i nejmenším účastníkům,
kteří ocení dětské hřiště a ZMRZLINU v cíli!
Fantazii na dopravní prostředky se meze nekladou. Kolo rozhodně není povinné. Vítáme koloběžky, odrážedla, elektrokola apod. Nahlášené
účastníky máme už i na segwayích!
V jízdě na koloběžkách či odrážedlech se utkají děti do 10 let v LÍZÁTKOVÉM ZÁVODU na
Masarykově náměstí. Koloběžku závodníkům
půjčíme a každý, kdo závod absolvuje, dostane
lízátko. Výherce odjede na nové koloběžce!

Jihlavský den zdraví
Nezapomínáme ani na obyvatele Jihlavy, kteří
mají ztížené možnosti přepravy. Zde je potřeba
ZMĚNY úhlu pohledu na životní realitu. Náhled do světa handicapovaných a každodenní realitu nevidomých a vozíčkářů nám představí na
Masarykově náměstí příslušné neziskové organizace v rámci programu JIHLAVSKÉHO DNE
ZDRAVÍ.
Pro všechny zájemce zde bude možnost bezplatných zdravotních vyšetření – cholesterol,
měření tlaku, % tělesného tuku, měření BMI,
rozložení tuků a svalů, viscerální tuk apod. a
následné konzultace a poradenství. Prezentovat
a ukazovat svou činnost budou Městská policie
Jihlava, Český červený kříž, Nízkoprahový klub
Vrakbar, Bílý kruh bezpečí a další.
Na DEN BEZ AUT bude na Masarykově
náměstí ZKOMBINOVÁNO mnoho dopravních prostředků a informací, jak je správně
používat a kombinovat. Odpoledne se dokonce
dočkáme hasičského vozu a sanitky! Na náměstí
dojde k simulované havárii osobních aut a zasahovat budou Hasičský záchranný sbor a Zdravotnická záchranná služba.
Více podrobností o celém programu se dozvíte z inzerátu v NJR, na webu města www.jihlava.
cz či před akcí na městském Facebooku.
Soňa Krátká,
koordinátorka Projektu
Zdravé město a místní Agenda 21
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Zaměstnání

VKUS-BUSTAN s. r. o.
V

ﬁrma s dlouholetou tradicí ve službách ostrahy majetku a osob, přijme

RECEPČNÍ/STRÁŽNÉ
pro pracoviště Jihlava
Vážným zájemcům nabízíme:

práci vhodnou pro invalidní důchodce
práci v reprezentativním prostředí státní instituce
mzdu 56,50 Kč/hod
práci pro stabilního zaměstnavatele
možnost profesního rozvoje
příspěvek na rehabilitace a rekreační pobyty dětí
Požadujeme:
Ɣ zodpovědnost, spolehlivost

Ɣ trestní bezúhonnost







Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Zájemce žádáme o zaslání životopisu na e-mail: petra.skoumalova@vkus-bustan.cz
více informací na tel. č. 725 466 606
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Oprava povrchu v ulici Na Stráni Hřiště na plážový volejbal má
nové večerní osvětlení

JIŽ TENTO měsíc má být opraven povrch silnice v ulici Na Stráni.
Foto: archiv MMJ
Do poloviny srpna se bude pracovat odvodnění, zvýšit bezpečnost, plynulost
v ulici Na Stráni, kde probíhá oprava provozu a obslužnost daného území,“
nezpevněného povrchu silnice k ro- uvedl vedoucí odboru dopravy Ján
dinným domům a garážím. „Cílem Tinka. Radnice zde do uvedení koopravy je odstranit nevyhovující doprav- munikace do řádného stavu investuje
ně stavební stav komunikace, opravit dva miliony korun.
-tz-

Z centra Jihlavy novou cestou
do parku Heulos

VOLEJBALOVÉ hřiště na Vodním ráji má nyní kromě osvětlení také tribunu pro
diváky s kapacitou 132 míst, a splňuje tak podmínky pro pořádání republikových
turnajů v plážovém volejbalu.
Foto: Lubomír Maštera
Z NÁMĚSTÍ se do Heulosu dostanete nejen z Jakubského náměstí, ale také novým průchodem z Hluboké ulice.
Foto: Lubomír Maštera
Od července je otevřen nový průchod z centra Jihlavy do lesoparku
Malý Heulos.
Do parku a následně pak např. do
největšího jihlavského sídliště Březinky, do zoo či do areálu letního
kina se chodci dostanou z Hluboké
ulice přes dosud nepřístupnou část
parkánu, kde je vybudované nové
osvětlené schodiště a dětské hřiště
s lavičkami.
Nový průchod z Hluboké ulice
bude otvírán ve stejném režimu
jako další části parkánu, tedy v letním období cca od 5. hodiny ráno
do 22. hodiny, v zimě pak do 19 hodin. V zimě v případě nepříznivého
počasí, především při náledí, zůstávají parkány z bezpečnostních důvodů uzavřeny.
Zprůchodnění je jednou z částí
projektu revitalizace městské památkové rezervace, který radnice
dokončila v loňském roce, definitiv-

ní otevření průchodu musela radnice odkládat z technických důvodů.
Další částí projektu byla úprava hradebního parkánu a jeho vybavení
mobiliářem včetně herních a naučných prvků pro děti v úseku od kostela sv. Jakuba k Brněnské ulici.
K projektu patří také rekonstrukce kaple Olivetská hora, opravena
byla zeď a dvouramenné schodiště
do lesoparku Heulos, na Masarykově náměstí vznikly dva osvětlené
průhledy do podzemí. Projekt řešil
i několik úseků dešťové kanalizace,
veřejné osvětlení, přeložky optického kabelu a umístění stojanu na
kola.
Projekt s názvem „Regenerace veřejných prostranství v MPR Jihlava
- I. etapa“ získal podporu ROP Jihovýchod. Na základě výběrového
řízení byla dodavatelem firma PSJ,
a.s. s nejnižší nabídnutou cenou
6.326.073,- korun (bez DPH). -tz-

Hráči plážového volejbalu se dočkali. Na Vodním ráji v Jihlavě se
dokončilo další hřiště pro tuto
sportovní aktivitu, tentokrát také
s večerním osvětlením.
Jedná se již o třetí hřiště na plážový volejbal, které se nachází v areálu aquaparku. Hřiště se po první
části výstavby slavnostně otevřelo
již loni, přestřihnutí pásky se tehdy
ujmuli zástupci města Jihlavy, Asociace beachvolejbalu ČR a Služeb
města Jihlavy (SMJ).
„Hřiště má nyní kromě osvětlení
také tribunu pro diváky s kapacitou
132 míst. Celé vybudování nového
hřiště vyšlo naši společnost zhruba
na dva a půl milionu korun. Vybudováním tohoto hřiště již splňujeme
podmínky pro konání republikových
turnajů v plážovém volejbale. Díky
tomu se nám podařilo s organizátory pořádajícími volejbalové turnaje
domluvit také řadu turnajů na Vodním ráji,“ řekl mluvčí SMJ Martin
Málek.
Nejbližší turnaj s názvem WA-

TER PARADISE CUP 2015 se
konal počátkem července. Jednalo
se o populární beachvolejbalový
víkend s následnou afterparty na
„pláži“.
„Určitě zajímavým turnajem pro
oko diváka, a to nejen na předvedenou hru, ale i na ladná a vysportovaná ženská těla, bude Mistrovství
České republiky juniorek U22 konané dne 8. srpna,“ řekl Málek. -lm-

Akce má
následovníka
Dvacetileté pianino věnovala městu ZŠ Seifertova, to našlo
umístění ve vstupním prostoru Horáckého divadla. Akce inspirovala
paní Novákovou, která městu nabídla své staré pianino z třicátých
let minulého století k podobnému
využití. Město zvažuje možnost pianino umístit do prostoru Etage na
Masarykově náměstí.
-lm-

Dům, byt...
Úpravy fasády
Osobitý charakter může každému domu dodat nejen použití zajímavé barevné kombinace či efektních obkladů (které jsou poměrně
drahou záležitostí). Svéráznou
podobu fasádě propůjčují i nejmodernější povrchové úpravy omítek a různé strukturované povrchy.
Zdánlivě nevýrazný a pro někoho
dokonce nudný dům pod takovým
kabátem rázem ožije.
-lm-
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Nové tipy na letní výlety pro děti

Naučné stezky, hledání pokladů, radovánky ve
vodě i kolem vody, zvířátka živá i neživá. A dokonce podvodní tunel. Tak to jsou tipy na výlety na tyto
prázdniny.

Cestou lesem potkáte dřevěná zvířátka, která neutečou: daňka skvrnitého, muflona obecného, prase
divoké, jelena lesního, srnce obecného a lišku obecnou.

kydy. Délkou a mírným profilem je vhodná i pro
nejmenší děti a rodiče s kočárky.

Naučná stezka okolo Buchlova

Hledání pokladu ve Velkých Karlovicích

Hodina přírodopisu u hradu Buchlova v Chřibech
určitě nadchne školáky i o prázdninách. Nová naučná stezka začíná i končí u parkoviště pod hradem a
měří 3 km.

Dvě turistické trasy připravené speciálně pro malé
turisty najdete ve Velkých Karlovicích. Kulíškova naučná stezka je nová, 2,5 km dlouhá trasa s 10
zastaveními. Přibližuje zvířata žijící v CHKO Bes-

Za pěkného počasí se rozhodně vydejte k vodě.
Nemusí to být jen přeplněná koupaliště, klid i zábavu najdete třeba v okolí Luhačovické přehrady, kam
vás z Luhačovic doveze autovláček.
-lm-

Dožínky v Edenu aneb z pole
rovnou na talíř 29. - 30. 8. 2015
Přijďte k nám do Edenu oslavit konec žní a zažijte Dožínky na
vlastní kůži. Do našich chaloupek v Horácké vesničce se vrátí
řemeslníci, aby příchozím předvedli svou živnost. Chybět nebude ani tradiční předání lněného věnce hospodáři, který slavnostní Dožínky zahájí. Sami si zde vyzkoušíte vymlátit obilí cepem,
vyfoukat jej a umlet si z něj vlastní mouku. Nachystali jsme také
pec, kde si z této mouky můžete upéct buchty. Zahrají folklorní muzikanti, ochutnáte dožínkovou kuchyni nebo pivo z místního pivovárku a čeká vás i jarmark a květinový trh. Pro děti je
připraveno divadlo, dětský koutek a šifrovací hra. Zájemci se na
připravované přednášce s dobovými fotografiemi dozví, jaký je
rozdíl mezi dožínkami na Vysočině a na zbytku území České
republiky. K vidění bude rozsáhlá expozice historické zemědělské techniky. Slavnosti ukončí dožínkový country bál.

Radovánky na vodě i kolem vody

STRANA 17

Prázdninové tipy

NJR - SRPEN 2015

STRANA 18

NJR – SRPEN 2015

Aktuality

Jihlava má první bod, teď ji čeká Zlín
Fotbalisté Jihlavy vstoupili do
nového ročníku Synot ligy na výbornou. Proti Spartě uhráli bod,
v sobotu se představí na půdě nováčka.
 זDavid Kratochvíl
Jihlava
Fotbalisté Jihlavy mají za sebou
vydařený start do nové prvoligové
sezony. S pražskou Spartou doma
na úvod Synot ligy doma remizovali 0:0. Největší šanci v zápase měl
novopečený kapitán Tomáš Marek,
který v prvním poločase orazítkoval
břevno branky, kterou hájil gólman
Bičík.
V týdnu před zápasem navíc Jihlavané představili zbrusu nové dresy. Dosud dominantní žlutou barvu
vystřídala žlutá. Na prestižní duel
s Pražany ale nebylo vyprodáno. Na
stadion v Jiráskově ulici dorazilo jen
3.894 fanoušků. Aby byl plný dům,
musel by hlasatel oznámit 4.155 diváků.
Jinak ale prokletí Sparta v Jihlavě
trvá dál. Vysočinský celek tým z Letné ještě nikdy v historii neporazil.
Přesto byl kouč domácího výběru
Luděk Kklusáček spokojený. Před
dvěma lety v rámci zahajovacího zápasu utrpěla Jihlava od Sparťanů debakl 1:4.
„V prvním poločase se nám výborně dařilo dodržovat to, co jsme si před
utkáním předsevzali. Chtěli jsme přehustit prostor, a pokud se to podaří, tak
podržet míč a vyrážet k brejkům. Díky
tomu v prvním dějství nebyla převaha
Sparty až tak výrazná. Možná jsme
na šance i vyhráli. Ve druhém poločase
se už karta obrátila. Sparta hodně dominovala, ovšem nám se soustředěnou
obranou podařilo remízu uhrát. Tento
bod je pro nás hodně cenný,“ řekl.
Tým se teď v rámci druhého kola
v sobotu 1. srpna představí na půdě
nováčka ze Zlína, kde bude moci využít služeb záložníka Adama Jánoše
a snad už také uzdraveného Petera
Šulka. V dalším domácím zápase se
Jihlavané představí proti Jablonci.

Foto: David Kratochvíl

JIHLAVANÉ v nových modrých dresech uhráli se Spartou před týdnem remízu 0:0.
Pokud se chystáte na příští domácí zápas jihlavských fotbalistů, tak
vězte, že kvůli startu severočeského
týmu v předkole Evropské ligy, se zápas uskuteční oproti původnímu plánu až v pondělí 10. srpna od 19 hodin. Informují o tom webové stránky
jihlavského klubu.
„Termínový posun a žádost Jablonce má oporu v řádech a my jej musíme
akceptovat. Nezastíráme, že je pro nás
tato změna nepříjemná a s ohledem na
narušení běžného tréninkového cyklu
jsme se jí podvolili velice neradi. Musíme se však přizpůsobit. Věříme, že
favorita dokážeme zaskočit i v pondělí. Veřejnost a naše fanoušky prosíme
o pochopení této vynucené termínové
změny,“ uvedl Zdeněk Tulis, ředitel
FC Vysočina.

Podzimní zápasy FC Vysočina Jihlava
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

so
po
so
pá
so
pá
so
pá
so
pá
so
so
pá
so
pá

1.8.
10.8.
15.8.
21.8.
12.9.
18.9.
26.9.
2.10.
17.10.
23.10.
31.10.
7.11.
20.11.
28.11.
4.12.

Zlín - FC Vysočina
FC Vysočina - Jablonec
Slavia - FC Vysočina
FC Vysočina - Slovácko
Olomouc - FC Vysočina
FC Vysočina - Dukla Praha
Příbram - FC Vysočina
FC Vysočina - Plzeň
Teplice - FC Vysočina
FC Vysočina- Liberec
Bohemians 1905 - FC Vysočina
Ml. Boleslav - FC Vysočina
FC Vysočina - Brno
Ostrava - FC Vysočina
FC Vysočina - Zlín

17.00
19.00
17.00
18.00
17.00
18.00
17.00
18.00
17.00
18.00
17.00
17:00
18.00
17.00
18:00

* pozn.: hrací dny i časy se mohou změnit v závislosti na start soupeřů v evropských pohárech, potažmo kvůli požadavkům televizních stanic.

Duklu čeká v přípravě nejvíc přáteláků
JIHLAVA (vš, kra) - Přestože kalendář hlásí teprve konec července, jsou prvoligoví hokejisté Dukly
Jihlava v plné předsezonní přípravě.
Jihlavané už za sebou mají dokonce první přípravný zápas proti výběru Francie (skončilo po uzávěrce
aktuálního vydání.
Stále ještě nejúspěšnější klub
československé hokejové historie
Dukla Jihlava je společně s Horác-

kou Slavií Třebíč pro nadcházející
sezonu jedinými vysočinskými celky hrající druhou nejvyšší českou
soutěž. Tým Havlíčkova Brodu, po
sestupu z 1. ligy, bude hrát společně s týmem Moravských Budějovic,
Pelhřimova a Žďáru nad Sázavou v
sezoně 2015/16 druholigovou soutěž.
Po náročné několikatýdenní suché přípravě se hokejisté jihlavské

Přípravné zápasy HC Dukla Jihlava
úterý
čtvrtek
čtvrtek
pátek
sobota
RP úterý
RP čtvrtek
RP úterý
RP čtvrtek
RP úterý
RP čtvrtek

4. 8. 2015
6. 8. 2015
13. 8. 2015
14. 8. 2015
15. 8. 2015
18. 8. 2015
20. 8. 2015
25. 8. 2015
27. 8. 2015
1. 9. 2015
3. 9. 2015

Jihlava - Slavia Praha
Jihlava - Trenčín
Trenčín - Jihlava
Banská Bystrica - Jihlava
Nitra - Jihlava
Jihlava - Třebíč
Kladno - Jihlava
Jihlava - České Budějovice
Třebíč - Jihlava
Jihlava - Kladno
České Budějovice - Jihlava

18.00
18.00
19.00
16.00
13.00
18.00
18.00
18.00
17.30
18.00
17.30

Dukly sešli po třítýdenním volnu
na ledě již 20. července a včera absolvovali první zápasovou prověrka.
A stejně tak, jak tomu bylo v předchozích čtyřech letech, je jejím téměř vždy prvním soupeřem reprezentační výběr Francie.
Letos se Francouzi připravují v
České republice pod hlavičkou
týmu do třiadvaceti let. Zápas Dukly s Francií odstartoval na Horáckém zimním stadionu v Jihlavě dvanáctizápasovou šňůru přípravných
zápasů, které svému týmu naordinovali před novou sezonou trenéři
Petr Vlk a František Zeman.
Všechny další domácí zápasy odehraje Dukla od 18 hodin a jednotné
vstupné na zápasy činí 50 Kč. Děti
do výšky 130 cm v doprovodu dospělé osoby mají vstup zdarma.
Ke vstupu na stadion budou určeny pouze vstupy G naproti Vysoké
škole polytechnické a B1 z nádvoří

mezi halami.
Dvanáct zápasů OE, takovou porci
mačů neodehraje v letošní přípravě
žádný jiný prvoligový klub. České
Budějovice, Třebíč, Havířov a Prostějov odehrají jedenáct zápasů, deset
utkání má naplánováno Kladno, Slavia Praha, Ústí nad Labem, Litoměřice a Kadaň. O jeden zápas méně
odehraje -umperk a osm zápasů připravili trenéři pro celky Benátky nad
Jizerou a Přerova. Nejméně zápasů v
přípravě OE sedm odehraje Most.
Zpestřením přípravy pro jihlavské hokejisty bude účast na turnaji
Rona Cup v Trenčíně, kde jí budou
za soupeře extraligové slovenské
celky Dukla Trenčín, Banská Bystrica a Nitra.
V již zmíněném Regionálním poháru budou hrát tradiční účastníci
Jihlava a Třebíč, loňský vítěz České
Budějovice a nováčkem bude tým
Kladna.

Rozšířili jsme bistro o kavárnu!!
Přijďte si dát snídani, svačinu
nebo dobrý oběd.
Vaříme i bezlepkově
a vegetariánsky.
V kavárně ochutnejte u nás
pečené dobroty, skvělou kávu
Nespresso nebo skleničku vína.
Těšíme se na Vás ve všední dny
od 7.00 - 19.00 hod. !!

Hostinec Na Jelitě
Přijďte si pochutnat na pravé české kuchyni z
čertsvých surovin bez umělých dochucovadel.
Jsme útulný hostinec, který se nachází v Nových
Domkách. Soustředíme se zde na tradiční českou
kuchyni, která je stále vyhledávanou a velmi oblíbenou. Můžete zde využít kuřácké a nekuřácké prostory a polední menu, které se skládá ze dvou jídel
z výhradně čerstvých surovin, ve kterých se nevyskytují žádná barviva, glutamáty a umělá dochucovadla. Dále se specializujeme na rozvoz obědů do
malých podniků a domácností. Možnost pořádání
ﬁremních a rodinných oslav.
Pokud se chcete pobavit a zajít do příjemné
společnosti, s živou kapelou různých žánrů (country, bigbeat), pak jste u nás správně. Info akcí na
našich stránkách. Proto neváhejte a přijďte se naladit veselou atmosférou se skvělou zábavou. Rádi
Vás uvidíme na všech hudebních akcích, které
naleznete na našich webových stránkách.

 זNa čem si můžete pochutnat?

 זKde se restaurace nachází?
Nové Domky 146
Velký Beranov 588 21
Tel.:+420 605 816 650
www.hostinecnajelite.cz
hostinecnajelite@email.cz

Příjemné posezení
v rodinné restauraci
malebné vesničky Rantířov

Jsme jediná vegetariánská jídelna v Jihlavě.
Nabízíme vegetariánská, bezlepková, bezlaktózová jídla, dále grilovanou zeleninu, několik
druhů čerstvých zeleninových salátů. V nabídce máme také pizzu, kterou vyrábíme z celozrnné mouky.
Nepoužíváme glutamáty, barviva ani umělá dochucovadla. Používáme některé suroviny v kvalitě BIO. Nově k dostání 100% ŠŤÁVA Z BIOMRKVE - za studena lisovaná, vždy
čerstvá šťáva z ověřené BIO mrkve.
Zdarma sklenice vody ke každému jídlu.
Jestli se chcete dobře a zdravě najíst, jsme
tu právě pro vás.

Bistro racionální výživy

Přijďte si pochutnat na tradiční české kuchyni
s nabídkou hotových i minutkových jídel velkých
porcí a za příjemné ceny. V letních měsících je zde
také klidné posezení na zahrádce, kde se pravidelně pořádá grilování. Lze využít také kuřáckých
i nekuřáckých prostorů s kapacitou 50 míst, zajištění rodinných a ﬁremních oslav, večírků, svatebních hostin, nebo grilování s přáteli. Dále možnost
využití wiﬁ, dětského hřiště, ale také krásné cyklostezky. Těší se na Vás příjemný personál.
Náš tip: Stejnou nabídku najdete také
v druhé restauraci Zezulkárna na adrese Stamicova 2 v Jihlavě, kde je navíc možnost využití sálu
s kapacitou 200 míst.
Na klasické české kuchyni pro velké jedlíky,
kde si mimo jiné můžete pochutnat na pečeném
kolenu, žebrech nebo tradičních pátečních řízcích.

 זKde se restaurace nachází?
J08-HJEd

Jihlava, Žižkova 15 – Dělnický dům
586 01 Jihlava
telefon: 778 074 707
e-mail: bukacek@zabuk.cz
j08-utcD

Natur Styl

 זNa čem si můžete pochutnat?

Česká domácí klasika
MOŽNOST ROZVOZU OBĚDŮ

 זKde se restaurace nachází?

Restaurace
U Golema

Rantířov 104, Jihlava
Mob.: 774 882 896
www.ugolemarantirov.cz
e-mail: libena.lbm@seznam.cz

 זNa čem si můžete pochutnat?
 זParmazánové rizoto s čerstvými liškami
(bez lepku), grilované žampiony plněné špenátem a parmazánem
MOŽNOST ROZVOZU OBJEDNANÉHO JÍDLA
Otevírací doba: po - pá 10.30 - 15.00

 זKde se restaurace nachází?
J08-golM

BISTRO &
CAFE
U TŘÍ ČEPIC
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Kde si pochutnáme / Inzerce

Škrétova 4445/2a, 58601 Jihlava,
567 301 069, 602 719 414
info@naturstyl.cz, www.naturstyl.cz

J08-nsM
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Neprošli jste bankou? I to je řešitelné
Jste mladý pár a plánujete své první
společné bydlení? Nebo již počítáte
roky do penze a ještě předtím chcete
své bydlení přebudovat na pohodlnější verzi?
Jenže kvůli nízkým platům nemáte
k dispozici dostatek financí, pokoušeli jste se o hypotéku, ale „neprošli“
jste bankou...
Dle údajů z úvěrových registrů
bývají nejrizikovějšími dlužníky právě mladí lidé do 24 let, kteří snadno podlehnou marketingovým fintám poskytovatelů půjček, a pak lidé
před důchodem. V obou případech
se někdy stává, že dluh lidé neutáhnou a opakovaně porušují termín
splatnosti. Když si pak chtějí vzít
úvěr od banky, ta po prověření tzv.
bonity zjistí riziko, že klient nebude schopný splácet úvěr. Může úvěr
odmítnout.
Co si s takovou situací počít? Řešením může být společnost Cortes
Capital s.r.o, sídlící na ulici Čajkovského 28, 586 01 Jihlava. Je pobočkou pražské finančně poradenské
společnosti Cortes Capital s dvacetiletými zkušenostmi. Má čtyři
divize: finanční poradenství, realitní činnost, nebankovní poradenství,
správa, odkup a vymáhání pohledávek či řešení nestandardních situací.
Ředitelka centra Lenka Lamková
pro NJR odpovídá na časté otázky
týkající se oblasti bydlení. „Naše servisní společnost Cortes Capital je part-

nerem pro každého, kdo hledá férovou hru. Postaráme se o vás i v dobách
zlých, když vás tzv. vykolejí nečekané
události, které ohrožují vaši spokojenost, život a klid v duši,“ předesílá.
Začneme tedy situací, že klient
neprojde bankou, co mu můžete
nabídnout?
Klient neprojde bankou buď z
důvodu špatné bonity, či-li jeho příjmy nejsou dostačující na splácení úvěru nebo proto, že má záznam
v registru bank za špatné splácení
svých stávajících či minulých půjček.
Obojí je řešitelné. Pokud nemá příjmy, může mít ručitele ke svému příjmu a nebo příjmy nedokládat a ručit
další nemovitostí.
V případě špatného registru máme

i banky, které jsou benevolentnější a
úvěr klientovi poskytnou za o trochu
vyšší úrok, pokud alespoň posledních šest měsíců splácel své závazky dobře. Rovněž máme i „nebanky“ s přijatelnou úrokovou sazbou
od 6,9 %, pokud není jiné řešení a v
okamžiku, kdy se klient v registrech
vyčistí, refinancujeme to na klasickou hypotéku od 1,69 %.
Co bude lidi stát, když si vás
„najmou“ - a nabízíte služby od
těch nejlevnějších?
Nebude je to stát nic, naše služby
jsou zdarma, je to o profesionalitě, o
vztahu ke klientovi a jeho pohodlí, že
v jedné kanceláři má všechny banky.
Můžete jihlavským klientům
zajistit hypotéky všech bank?
Ano, můžeme, i od těch, které nemají své pobočky v Jihlavě, jsme smluvně

propojeny se všemi bankami v celé
ČR.
Jaké další podstatné služby nabízíte?
Nabízíme kompletní finanční audit
jak pro občany, tak firmy, porovnání
cen, aby klient dostal cenově nejdostupnější produkt a nebylo to na úkor
kvality. Dále Finanční plán potřeb a
cílů klienta, bezplatný servis ve všech
našich divizích – reality, pohledávky, finance (hypotéky, půjčky, úvěry),
pojištění, investování. Aktuální tržní
informace, pohodlí, seriózní přístup,
mlčenlivost. Naše motto zní: Joie de
vivre – Radost ze života.
Pevná linka : 567 214 296
mobil: 606 084 182 , 603 453 705,
603 499 551
e-mail: info@corcap.cz ,
www.corcap.cz
(PI-Z08-corcapM)
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Děti káraly i chválily chodce
V Jihlavě probíhala nová dopravně-bezpečnostní akce s jednoduchým, ale výmluvným názvem
Chodec, kterou pod záštitou náměstka primátora pro dopravu Jaroslava Vymazala pořádala městská
policie ve spolupráci se ZŠ Nad
Plovárnou a firmou BESIP.
Program byl zaměřený na správný
a bezpečný pohyb chodců na kombinovaných cyklostezkách a v místech, které jsou označeny dopravní
značkou Stezka pro cyklisty.
Dvojice žákyň dopravního kroužku ZŠ Nad Plovárnou doplnil strážník a případně i pracovník BESIP a
společně upozorňovali a informovali chodce na správný a bezpečný
pohyb na cyklostezkách.
„Mnoho chodců například nevědělo, že za Vodním rájem nebo u Pandy je stezka určená pouze pro cyklisty, že zde cyklista s chodcem nepočítá
a může se stát dopravní nehoda, při

které bude viníkem právě chodec,“
popsala zkušenost z akce preventistka městské policie Květa Klimešová.
V místech, kde jsou cyklostezky
kombinované, žákyně a strážníci
upozorňovali chodce, aby používali pro ně vyhrazený pruh, nebo
nechodili po celé šířce stezky. Pokud oslovený chodec šel správně,
dostal pochvalu a od dětí reflexního smajlíka, pokud šel špatně, bylo
vysvětleno, jak se v místech pohybovat, a dostal také smajlíka, ale
zamračeného.
„Překvapivě jsme se setkali spíše s
pozitivní odezvou. Samozřejmě to
občas někdo nepřijal moc dobře, ale
zřejmě právě přítomnost dětí situaci
odlehčila,“ doplnila Květa Klimešová s tím, že během čtyř termínů podařilo oslovit asi tři stovky chodců.
Městská policie hodlá aktivitu zopakovat i v příštím roce.
-tz-

V zoo se narodil malý irbis

NJR – SRPEN

Výzva řemeslníkům ke Dni
otevřených dveří památek
Den otevřených dveří památek má
již dlouholetou tradici. V tento den
jsou ve městě otevřeny památkové
objekty (kostely, soukromé objekty,
kulturní instituce, podzemí, brána
apod.), které jsou hojně navštěvovány.
Na Masarykově náměstí je po celý
den organizován kulturní program.
Oficiální začátek této akce je v 10
hodin slavnostním zahájením zástupců města a zemědělců. Od 10.30
do 18 hodin vystupují na pódiu vybrané dechové hudby, převážně jde
o jedny z nejlepších v ČR.
Součástí akce budou výstavy starých zemědělských nástrojů, drobného zvířectva, včelařů, ochutnávka
a prodej regionálních potravin, výstava zemědělských strojů, nových
vozů partnerů akce.
Představí se vinaři, přivítáme návštěvníky chlebem a solí a bude předán i dožínkový věnec. Po celý den
budou projížďky kočáry (zdarma)
po historické části města. Pro děti
bude připravena naučná stezka s poznáváním zemědělství a přírody, vý-

tvarné dílny a drobné atrakce.
V rámci této akce bude uspořádán
řemeslný jarmark, neboť si právem
myslíme, že „řemesla“ do náplně, záměru a účelu této akce velmi dobře
zapadnou.
Především jde pořadatelům o to,
aby jednotliví řemeslníci předváděli
své řemeslo přímo na místě nejlépe
v dobovém oblečení a stánku. Možnost prodeje řemeslných výrobků na
místě, pokud bude řemeslník předvádět své řemeslo, má předváděcí a
prodejní místo bez poplatku.
Žádáme řemeslníky, aby se na
tento termín přihlásili zasláním
vyplněné přihlášky umístěné na
webových stránkách Služeb města
Jihlavy s.r.o.
Kontaktní osoba p. Roman
Gleixner, mob. 777 719 661, email gleixner@smj.cz.
Věříme, že bude řemeslný jarmark
vhodným doplňkem a přispěje k
atraktivnosti celé této akce.
Mgr. Tomáš Koukal
vedoucí odboru školství, kultury
a tělovýchovy magistrátu

Kotlíkové dotace i ve vaší obci
V rámci Operačního programu životní prostředí je jednou z podporovaných oblastí snižování emisí z lokálního vytápění domácností.
Jedná se o tzv. kotlíkové dotace. Tyto
dotace bude na svém území administrovat Kraj Vysočina. Bude se jednat
zejména o výměnu kotlů na pevná paliva za modernější kotel na uhlí s dotací 70 %, případně kombinovaný kotel
(uhlí + biomasa) s dotací 75 %, bude
možno pořídit také plynový kondenzační kotel s dotací 75 % nebo tepelné
čerpadlo.
Všechny nově pořizované kotle budou muset splňovat požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady
IRBISOVÉ výborně šplhají po stromech i po skalách a výborně skáčou i do
výšky.
Foto: Petr Pechač
Po třech letech se v jihlavské zoo
opět rozmnožili irbisové, zvaní
také levharti sněžní. Malý samec se
narodil dvanáctileté matce Jituši.
Ta ho zatím úzkostlivě střeží v porodním boxu ve vnitřní části svého
výběhu v expozici Himálaj. Irbisí
kluk se má ale čile k světu a rychle
roste.
„Zoo Jihlava je v současnosti nejúspěšnější v chovu těchto vzácných

5.214 aut nesmí
na silnice
Koncem června skončila možnost pro majitele vozidla „v převodu“ zaregistrovat své auto v registru silničních vozidel. Přes masivní
kampaň v mediích i na jihlavském
odboru dopravy po tomto datu
zůstalo 5.124 aut, která jsou tímto
považována za zaniklá. Od počátku letošního roku využilo poslední
příležitost přes jedenáct set řidičů,
ostatní se svými vozidly nesmí na
komunikace.
-lm-

kočkovitých šelem v České a Slovenské republice. Společně s letošním
malým samcem jde již o 19. úspěšný
odchov irbisů v naší zoo,“ sdělila s
radostným úsměvem ředitelka jihlavské zoo Eliška Kubíková.
Irbis (Uncia uncia) je velká kočkovitá šelma, v současnosti řazená
do nejbližšího příbuzenstva tygrů.
Dospělí jedinci měří i s ocasem kolem dvou metrů a váží kolem 60
kg. Ze všech koček má irbis nejdelší ocas, který je skoro tak dlouhý
jako tělo s hlavou.
Díky dlouhému ocasu, dlouhým
nohám a velké síle dokáže irbis
skočit nejdál ze všech savců, až do
délky patnácti metrů. V létě vystupuje do nadmořské výšky až 5500
metrů nad mořem, v zimě sestupuje podle potřeby trochu níž. Nejčastější kořistí irbisů jsou hlavně
různí kozorožci, ovce, kamzíci,
nebo svišti.
V současnosti je irbis ohrožen
vyhubením zejména ztrátou přirozeného prostředí a také nelegálním
lovem kvůli kožešině.
-tz-

2009/125/ES (EKODESIGN) a jejich prováděcích předpisů. Maximální
způsobilé výdaje projektu jsou stanoveny na 150 tisíc korun.
Pokud bude vyměňován kotel v budově energetické náročnosti D a horší, musí být součástí projektu kromě
samotné výměny ještě finančně méně
náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy, jejichž dopad
musí být potvrzený energetickým specialistou. Jedná se o výdaje ve výši maximálně 20 tisíc korun.
První výzva pro občany k podávání
žádostí o kotlíkové dotace na Kraji Vysočina je plánována na první čtvrtletí
roku 2016.
-tz-

Kameny k židovským obětem
Jihlava je třetím městem na Vysočině,
kde jsou umístěny kameny připomínající oběti holocaustu.
V chodníku před sídlem Jihlavských
listů jsou osazeny čtyři kameny ve
čtvercové formaci. Připomínají čtyři
obyvatele židovského původu, jimž
vila patřila, a kteří skončili v koncentračním táboře v době nacistické okupace.
„Je to památka na dědečka, babičku,
strýce a maminku,“ říká John Singer,
který umístění pamětních kamenů inicioval, „je to důležité i pro historii, vždyť
za nacistické okupace zahynulo šest milionů lidí. Když nebudeme znát historii,
bude se opakovat. Přijde jiný diktátor, jen
s jiným jménem.“
Pokládání kamenů do dlažby chodníků na paměť zmizelých židovských
obětí se děje v rámci projektu Stolpersteine.
O osazení do dlažby se postaral jihlavský zedník Vlastimil Janoušek. Jak
přiznal, obdobnou práci ještě nikdy
nedělal. „S tím se jen tak člověk nesetká,“
dodal.
Chodník před Jihlavskými listy patří
městu Jihlava. Radní schválili proná-

jem části chodníku pod kameny, zatím
na dobu deseti let.
Vila ve Fritzově ulici původně patřila
židovské rodině Neumannů. Postavena byla ve třicátých letech minulého
století. Za druhé světové války byla
rodina Neumannů nacisty z vily vystěhována. V polistopadových restitucích
byla vila vrácena Marianně Singerové,
která jako jediná z rodiny Neumannových přežila holocaust. John Singer je
jejím synem.
-pk-

Dotace do sportu
Rada města Jihlavy schválila výzvu k
podávání žádostí o dotace z rozpočtu
statutárního města Jihlavy na r. 2015
na program „Dlouhodobá činnost organizace – členská základna do 19 let“
v oblasti sportu a volnočasových aktivit pro jihlavské spolky.
Výzva je vyvěšena na úřední desce
města Jihlavy a zveřejněna na internetu (www.jihlava.cz) v sekci výzvy
– granty, kde žadatelé najdou bližší informace. Žádosti se mohou podávat
na podatelnu magistrátu města od 27.
7. do 14. 8. do 12 hodin.
-tz-
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Zahájení letní sezony na Vodním ráji
Počátkem června byla oficiálně zahájena patnáctá letní sezóna na Vodním ráji v Jihlavě. Venkovní
areál je otevřen v závislosti na počasí.
„Celou venkovní část bylo nutné dát po zimě dohromady. Přesto, že nebyly velké mrazy, bylo zničeno hodně obkladů ve venkovních bazénech, které se
musely následně vyměnit a opravit. Hlavním důvodem opotřebení obkladů je fakt, že samotný venkovní areál bude již v provozu patnáct let,“ uvedl mluvčí Služeb města Jihlavy (SMJ) Martin Málek.
„Letos žádné velké novinky nebo změny ve venkovní koupací části nechystáme. Velkou investicí byla
výstavba a dokončení zázemí kolem třetího hřiště pro
plážový volejbal,“ doplnil Málek. Součástí přípravy
venkovního areálu byla úprava travnatých ploch
určených ke slunění, úprava ploch kolem hřišť
na plážový volejbal, revize bazénové technologie,
vypuštění a vyčištění bazénových van a generální
úklid celého areálu.
Dále se rozšířily a zpevnily komunikace v celém
areálu, takže do něj už budou moci vjet při konání
kulturních i sportovních akcí i velká nákladní auta.
Také se tím zlepší a urychlí zásobování stánků.
Na napuštění všech bazénů ve venkovní části se SPORTOVNÍ, kulturní, gurmánské i vjemové zážitky
spotřebovalo 2.319 m3 vody a bazény se napusti- může přinést návštěva Vodního ráje v Jihlavě.
Foto: Lubomír Maštera
ly až za čtyři dny. Velký rekreační bazén má rozlo-

hu 1.620 m2 a jsou v něm k dispozici vodní atrakce jako je divoká řeka, perličková lůžka, stěnové
masážní trysky a blowery.
Venkovní tobogán je dlouhý 85 metrů a dvě
k němu přilehlé skluzavky mají délku 25 metrů.
Od roku 2001 navštívilo venkovní část Vodního
ráje 780.000 návštěvníků.
„Během letní sezóny chceme pořádat různé sportovní a kulturní akce pro návštěvníky Vodního ráje.
Samozřejmě, že hodně záleží na samotném vývoji
počasí během léta,“ řekl Málek.
Pro letošní sezónu došlo také k úpravě ceníku
ve venkovní i v kryté části Vodního ráje. Dále je
nově možnost platby kartou. Pro návštěvníky jsou
nově připravené slevové balíčky, a to jak pro rodiny s dětmi, tak pro seniory i studenty.
Provozní doba zůstává stejná. V případě nepříznivého počasí je stále v provozu krytá část. Návštěvníci kryté části mohou využít v rámci zaplaceného pobytu i venkovní část, obráceně to však
nelze.
„Věříme, že se letošní léto povede a návštěvníci
budou z Vodního ráje odcházet vykoupáni, opáleni,
zrelaxováni, ale hlavně spokojení. To je opět cílem
všech zaměstnanců SMJ pracujících na Vodním ráji
v Jihlavě,“ doplnil Málek.
-lm-
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Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, Jihlava zveřejňuje záměry
 זprodat volné bytové jednotky:

• bytovou jednotku č. 394/3 ve 2. NP domu
Jarní 11, 13, 15, 17 v Jihlavě, 4+1, 87,52 m2,
energetická náročnost dle PENB: E, 313 kWh/
(m2/rok), minimální kupní cena činí po slevě
755.000 Kč
• bytovou jednotku č. 3440/3 v domě Pod
Rozhlednou 19 v Jihlavě, 2. NP, 2+1, 57,10
m2, energetická náročnost dle PENB: E, 418
kWh/(m2/rok), minimální kupní cena po slevě
540.000 Kč

statutární město Jihlava dále
zveřejňuje záměry výběrovým
řízením formou dražby
dne 26. 8. 2015 s uzávěrkou žádostí
dne 24. 8. 2015 (v 17.00 hod.)
 זprodat volné bytové jednotky:

• č. 209/4 v domě Úvoz 21 v Jihlavě, 2. NP,
1+1, 30,10 m2, energetická náročnost dle
PENB: F, 275 kWh/(m2/rok), minimální kupní
cena 390.000 Kč
• v domě Třebízského 10 v Jihlavě:
- č. 184/1, 1. NP, 1+1, 41,80 m2, energetická
náročnost dle PENB: E, 475 kWh/(m2/rok),
minimální kupní cena 540.000 Kč
- č. 184/3, 2. NP, 1+1, 47,60 m2, energetická
náročnost dle PENB: F, 483 kWh/(m2/rok),
minimální kupní cena 650.000 Kč
• v domě Na Vyhlídce 1 v Jihlavě:
- č. 255/1, 1. NP (sekce A), 2+1, 45,50 m2,
energetická náročnost dle PENB: E, 380 kWh/
(m2/rok), minimální kupní cena 505.000 Kč
- č. 255/18, 2. NP (sekce B), 2+1, 61,20 m2,
energetická náročnost dle PENB: E, 299 kWh/
(m2/rok), minimální kupní cena 720.000 Kč
• č. 374/1 v 1. NP domu Mlýnská 50 v Jihlavě, 1+1, 43,69 m2, energetická náročnost dle
PENB: E, 523 kWh/(m2/rok), minimální kupní cena 495.000 Kč
• č. 3638/16 ve 4. NP domu Březinova 15
v Jihlavě, 1+1, 41,80 m2, energetická náročnost
dle PENB: C, 105 kWh/(m2/rok), minimální
kupní cena 635.000 Kč
• v domě Benešova 17 v Jihlavě:
- č. 1254/3, 2. NP, 1+1, 32,40 m2, energetická náročnost dle PENB: F, 351 kWh/(m2/rok),
minimální kupní cena po slevě 350.000 Kč
- č. 1254/4 a 1254/7, byt č. 1254/4 ve 2.
NP, 4+1, 129,20 m2, energetická náročnost dle
PENB: E, 240 kWh/(m2/rok), byt č. 1254/7 ve
3. NP, 4+1, 137,30 m2, energetická náročnost
dle PENB: G, 394 kWh/(m2/rok), minimální
kupní cena celkem 2.520.000 Kč
• v domě Palackého 3 v Jihlavě:
- č. 1236/3 v mezipatře 2. – 3. NP, 1+kk,
32,80 m2, energetická náročnost dle PENB:
D, 670 kWh/(m2.rok), minimální kupní cena
640.000 Kč
- č. 1236/5 v mezipatře 3. – 4. NP (půda),
1+kk, 33,50 m2, energetická náročnost dle
PENB: C, 633 kWh/(m2/rok), minimální kupní cena 610.000 Kč
• č. 618/5 v domě Lazebnická 17 v Jihlavě,
1+1, 3. NP, 49,40 m2, energetická náročnost dle
PENB: F, 411 kWh/(m2/rok), minimální kupní
cena po slevě 610.000 Kč
• v domě Znojemská 13 v Jihlavě:
- č. 671/1, 1. NP, 1+1, 51,20 m2, energetická
náročnost dle PENB: E, 452 kWh/(m2/rok),
minimální kupní cena 590.000 Kč
- č. 671/3, 2. NP, 3+1, 121,70 m2, energetická
náročnost dle PENB: E, 367 kWh/(m2/rok),
minimální kupní cena 1.450.000 Kč
- č. 671/4, 3. NP, 2+1, 65,50 m2, energetická
náročnost dle PENB: F, 491 kWh/(m2/rok),
minimální kupní cena 850.000 Kč
• č. 383/2 v 1. NP domu Jarní 24, 26, 28, 30
v Jihlavě, 2+1, 51,80 m2, energetická náročnost
dle PENB: C, 134 kWh/(m2/rok), minimální

kupní cena 590.000 Kč
• č. 396/1 v 1. NP domu Jarní 19 v Jihlavě, 3+1, 68,92 m2, energetická náročnost dle
PENB: D, 157 kWh/(m2/rok), minimální kupní cena 790.000 Kč
• č. 1956/14 ve 4. NP domu Mahlerova 3
v Jihlavě, 1+1, 59,78 m2, energetická náročnost
dle PENB: E, 522 kWh/(m2/rok), minimální
kupní cena 580.000 Kč
• č. 925/2 v 1. NP domu U Dvora 9 v Jihlavě, 1+1, 30,35 m2, energetická náročnost dle
PENB: E, 557 kWh/(m2/rok), minimální kupní cena 490.000 Kč
• č. 1185/4 ve 4. NP domu Matky Boží 3, 5,
7 v Jihlavě, 4+1, 141,50 m2, energetická náročnost dle PENB: G, 394 kWh/(m2/rok), minimální kupní cena 1.380.000 Kč
• č. 394/4 ve 2. NP bytové sekce Jarní 15 v
Jihlavě, 3+1, 67,12 m2, energetická náročnost
dle PENB: E, 234 kWh/(m2/rok), minimální
kupní cena po slevě 620.000 Kč
• č. 5060/2 v 1. NP domu Sokolovská 141a
v Jihlavě, 1+1, 30,50 m2, energetická náročnost
dle PENB: F, 745 kWh/(m2/rok), minimální
kupní cena po slevě 450.000 Kč
• č. 230/2 ve 2. NP domu Pod Jánským kopečkem 8 v Jihlavě, 3+1, 89,80 m2, energetická
náročnost dle PENB: G, 398 kWh/(m2/rok),
minimální kupní cena po slevě 700.000 Kč

• pozemek p.č. 119 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Jihlava se stavbou č.p. 82 v Jihlavě,
ul. U Mincovny or.č. 6, jde o objekt se čtyřmi nadzemními podlažími a částečným podsklepením s administrativní funkcí (bývalé
sídlo Okresní vojenské správy), nacházející se
v Městské památkové rezervaci, dům je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek, v současné
době je nabízený objekt prázdný, nevyužívaný,
energetická náročnost budovy dle PENB: F,
256 kWh/(m2/rok), minimální kupní cena činí
4.000.000 Kč

 זprodat pozemky:

• p.č. 169 v k.ú. Pávov, 1.092 m2, minimální
kupní cena 1.092.000 Kč
• v k.ú. Antonínův Důl, p.č. 62/1, pozemek
dle GPL č. 371-11/2012 p.č. 64/3 a dále navazující pozemek p.č. 379/1 v k.ú. Pávov, celkem
1.090 m2, minimální kupní cena 820.000 Kč
• p.č. 186/6 v k.ú. Vysoká u Jihlavy, 5.132
m2, minimální kupní cena 3.900.000 Kč
• p.č. 94/27 v k.ú. Zborná, 1.795 m2, minimální kupní cena 2.692.500 Kč
• p.č. 830/1 v k.ú. Jihlava, 1.202 m2, minimální kupní cena 1.514.520 Kč
 זprodat pozemky s budovami:

• pozemek p.č. 5158 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Jihlava, jehož součástí je budova č.p. 2353 v Jihlavě, ul. U Hlavního nádraží
or.č. 7 (bytový dům se 4 volnými, nepronajatými byty) a id. 1/2 navazujícího pozemku
p.č. 5160 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
v k.ú. Jihlava, energetická náročnost budovy dle
PENB: G, 254 kWh/(m2/rok), minimální kupní cena činí po slevě 1.700.000 Kč

Bližší informace na www.jihlava.cz či na
tel. 567 167 278, 567 167 281 (prodej budov
a bytů), tel. 567 167 277 (prodej pozemků)
či přímo na Majetkovém odboru Magistrátu
města Jihlavy, Hluboká 8, Jihlava.
Statutární město Jihlava si vyhrazuje právo
změnit či doplnit tyto záměry, příp. od nich
odstoupit.

S dětmi zdarma na výstavu
Chcete zabavit děti a zároveň si zdarma zajít na
výstavu? Dejte jim, ať namalují nebo vyfotí nejrůznější způsoby, jak se dostat odněkud někam
jinak než autem. Obrázek nebo fotografii přineste na Turistické informační centrum Brány Matky
Boží, kde za odměnu budete mít vstup zdarma na
vyhlídku a na výstavu „Brána plná panenek Barbie, autíček, motorek a 3D modelů z puzzle“.
Fantazii se meze nekladou, bereme i ufony. Soutěž trvá do 31. 8. 2015. Obrázky a fotografie bude možno vidět v rámci výstavy „Města s dobrou
adresou“, která bude probíhat na radnici v hale u
Městské informačního centra a MHD 4.–17. 9.
2015.
-tz-

Město jedná s krajem o
vzájemné pomoci
V příštím roce by mohlo město finančně podpořit provoz Horáckého divadla, který je nyní v gesci kraje, a kraj Vysočina by na oplátku financoval
částkou provoz jihlavské zoo, patřící městu. O této možnosti jedná náměstek primátora Milan Kolář s vedením kraje.
Vedoucí odboru školství, kultury a těloevýchovy Tomáš Koukal předpokládá realizaci v příštím
rozpočtovém roce.
-lm-
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Inzerce

VIII. ročník festivalu

a jeho
hosté

21. – 23. 8. 2015
sobota 22. 8. 2015 ve 20.30

Rakousko - zámek Riegersburg

Zámecké nádvoří

Mozart v objetí italského baroka

Čtvero ročních dob

Václav Hudeček - housle
Barocco sempre giovane
Program koncertu:

Václav Hudeček - housle
Barocco sempre giovane
Program koncertu:
Wolfgang Amadeus Mozart - Malá noční hudba, KV 525
Antonio Vivaldi - Čtvero ročních dob Op. 8 No. 1-4

Wolfgang Amadeus Mozart - Eine kleine Nachtmusik, KV 525
Antonio Vivaldi - Le Quatro Stagioni Op. 8 No. 1-4
Vstupné: 12,- Euro

Vstupné: v předprodeji 150,- Kč, na místě 180,- Kč

sobota 22. 8. 2015 v 15.00

neděle 23. 8. 2015 v 17.00

kostel sv. Jiljí

MKS Beseda - velký sál

Perly baroka pro housle, cembalo a varhany Umění, krása a lidský mozek
Václav Hudeček – housle
Martin Hroch – cembalo, varhany
Program koncertu:

Prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc. FRCPsych

František Benda - Sonata G dur
Johann Sebastian Bach - Air in D
Anonymus - Variations on the Romanesca (cembalo)
Johann Sebastian Bach - Arioso
Givanni Paisiello - Grand sonata „Les Adieux de la Grande Duchesse des Russies“ (cembalo)
Giuseppe Tartini - Sonata C dur
Joseph-Nicolas-Pancrace Royer - „Le Vertigo“ (Závrať) (cembalo)
Johann Sebastian Bach-Ch. Gounod - Ave Maria
Jeremias Clarke - The Prince of Denmark’s March (varhany)
Marc-Antoine Charpentier – Te Deum – Preludium (varhany) )
Vstupné: v předprodeji 130,- Kč, na místě 160,- Kč

V přednášce bude vysvětlen evoluční význam umění a krásy a zpracování uměleckých vjemů
mozkem. Součástí výkladu bude i objasnění souvislosti mezi vnímáním řeči, hudby a obrazu
a význam hry (sportu i provozování hudby) pro rozvoj základních schopností nutných pro přežití.
Výklad bude provázen názornými ukázkami návratu k nukleárním uměleckým formám během
dvacátého století. Spoluautor MUDr. Filip Španiel PhD.
Vstupné: 100,- Kč

neděle 24. 8. 2015 ve 20.30
Zámecké nádvoří

Spirituál kvintet
Spirituál kvintet je skupinou, která nejen v prvních letech vyšlapávala cestu českému folkovému
hnutí, ale která po celou dobu své existence přinášela osobitý repertoár, imponující svou šíří
i osobitým ztvárněním. Letos kapela oslavuje 55. výročí svého založení.
Vstupné: v předprodeji 240,- Kč, na místě 340,- Kč

Zlevněné vstupné (důchodci, ZTP, studenti) - 50%

VÍCE INFORMACÍ O FESTIVALU A O KOUPI VSTUPENEK ON-LINE NA WWW.FESTIVAL-HUDECEK.CZ
PŘEDPRODEJ:
Turist. informační centrum
Purcnerova 62, 676 02 Mor. Budějovice
tel. 603 207 511
tic@besedamb.cz

Turist. informační centrum
nám. Míru 2, 675 51 Jarom. nad Rokytnou
tel. 775 547 522
melanova@jaromericenr.cz

Turist. informační centrum
Husova 2, 675 31 Jemnice
tel. 721 508 737
tic@mesto-jemnice.cz

Turist. informační centrum
Karlovo nám. 47, 674 01 Třebíč
tel. 568 847 070, 568 610 021
info@mkstrebic.cz

Turist. informační centrum
Obroková 10, 669 02 Znojmo
tel. 515 222 552
tic@beseda.znojmo.cz

OFICIÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNER

MEDIÁLNÍ PARTNER

Program

pátek 21. 8. 2015 v 19.00
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Více informací a pravidla na www.visitjihlava.eu nebo Turistickém informačním centru na naší radnici, Masarykovo náměstí 2, tel: 567 167 158, 159, e-mail: tic@jihlava-city.cz

Fotbalová akademie v Jihlavě: velký
zájem mladých talentů i rodičů
Velký zájem ze strany mladých talentů a také přibližně stovky jejich rodičů provázelo představení
Fotbalové akademie FAČR v Jihlavě, která spustí
svoji testovací činnost v září letošního roku a bude
pilotním projektem pro Moravu.
Pilotním projektem v rámci akademií pro Českou
republiku je Plzeň, Jihlava se připojuje jako první na
moravském území. Setkáni proběhlo v hotelu Gustav Mahler, který poskytl prostor pro rozsáhlou a
půldruhé hodiny trvající diskuzi a rozmanité dotazy
ze strany rodičů i mladých fotbalistů a budoucích
členů akademie.
„Měl jsem z toho skvělý dojem, zájem lidí na Vysočině o fotbal i akademii je nebývalý. Původní plán počítal s tím, že zde akademie vznikne až na podzim roku
2016, ale díky výjimečnému přístupu všech stran jsme ji
dokázali spustit o rok dříve. To mluví za všechno.
Akademie v Plzni a Jihlavě mají trochu rozdílný původ: v Plzni jde o pilotní projekt pro celou Českou republiku a měli jsme dost času a prostoru na přípravné
práce a odladění veškerých záležitostí.
V Jihlavě začneme dříve proti předpokladům a určité
věci budeme řešit za pochodu. Ale nepochybuji, že díky
zaujetí všech místních subjektů také na výborné úrovni,“
řekl Michal Prokeš, vedoucí Úseku talentované mládeže FAČR.
Koncentrace největších fotbalových talentů na
jednom místě, a pak jejich výchova v jedné z klíčových fází kariéry za dohledu špičkových odborníků a
tomu odpovídajících podmínkách - takový je smysl
Fotbalových akademií FAČR.
Vybraní hráči budou v akademiích od pondělí do
pátku pospolu, na vybraných školách se mohou těšit
na přidané hodiny tělesné výchovy i se zaměřením
na fotbalovou přípravu.

Autoři projektu akademií také v Jihlavě zdůraznili
jeho hlavní cíl: všeobecný sportovní rozvoj mladého
hráče v symbióze se vzdělávacím procesem a zajištěným lékařským dohledem, regenerací, stravováním a
pro „přespolní“ akademiky i ubytováním.
„Moc se na spuštění jihlavské akademie těším. Znám
lidi, kteří tady dělají mládežnický fotbal, a nejdu tak
do neznáma. Startuje něco nového, což je vždy lákavé,“
uvedl Jan Kameník, vedoucí jihlavské akademie.
„Každé začátky, a zvlášť pokud jde o tak velký projekt, jsou těžké, ale z naší zkušenosti si vždy všechno sedlo a rozjelo podle představ. Dlouhodobě spolupracujeme
s FC Vysočina při zřizování sportovních tříd se zaměřením na fotbal, ale teď bude výběr chlapců ještě kvalitnější,“ řekl František Svoboda, ředitel ZŠ Evžena
Rošického, která zajistí vzdělávací program pro členy
akademií v rámci základní školy.
A také rodiče vyhlížejí start jihlavské akademie
s velkým očekáváním. „Podle mě jde o skvělou věc.
Jsme z Třebíče, ale náš syn už rok hraje za FC Vysočina.
Myšlenka akademie nás nadchla. Spojit fotbal se školou
a dalším veškerým servisem včetně lékařské péče, ubytování a stravování je výborná věc. Náš syn doteď stravu
řešil suchými rohlíky, to se teď jistě změní, když bude mít
potřebný dohled a servis,“ líčila s úsměvem Marcela
Růžičková.
Co na projekt akademií říká Vítězslav Lavička, staronový kouč výběru U21, který si jihlavskou akci
také nenechal ujít? „Opravdu mě mile překvapila účast
rodičů a jejich dětí, takovou jsem nečekal. Padlo tady
hodně poučných věcí jak ze strany zřizovatelů akademií,
tak právě i ze strany veřejnosti. Jsem přesvědčený, že zřízení akademií znamená posun k tomu, aby se český fotbal ubíral správným směrem,“ prohlásil Lavička.
Projekt akademie na jihlavské půdě představili zá-

Co bude Fotbalová
akademie FAČR?

Koncentrace největších fotbalových talentů na
jednom místě, a pak jejich výchova v jedné z klíčových fází kariéry za dohledu špičkových odborníků
a tomu odpovídajících podmínkách.
Takový je smysl Fotbalových akademií FAČR,
které si kladou za cíl také všeobecný pohybový
rozvoj jednotlivce v symbióze se vzdělávacím procesem a sportovním růstem. První pilotní projekt
se rodí v Plzni díky spolupráci FAČR, Plzeňského
kraje, města Plzeň a FC Viktoria Plzeň.
„Při pohledu na výsledky mládežnických fotbalových
kategorií začíná být patrné, že nám v mezinárodní
konfrontaci začíná ujíždět vlak. Pokud tento trend
chceme zastavit a v budoucnu mít v reprezentacích a
potažmo národním týmu stále konkurenceschopné a
kvalitní hráče, je podle nás zřízení akademií pro nejtalentovanější mládež nezbytností,“ uvedl Pavel Vrba,
trenér reprezentačního A týmu, který má dlouholeté zkušenosti právě s prací u mládeže.
V Plzni vznikne nejprve Regionální fotbalová
akademie pro věkové kategorie fotbalistů ve věku
do 12 a 13 let, kteří se jednou za dva týdny sejdou
k pravidelnému tréninku pod vedením trenérů akademie a Profesionálních trenérů mládeže (PTM).

stupci Fotbalové asociace České republiky, Kraje
Vysočina, města Jihlava, klubu FC Vysočina Jihlava
a také místních škol, v nichž členové akademie ve věkových kategoriích 14 a 15 let budou plnit své studijní povinnosti.
-tz-
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Nabídka psů z městského útulku
Městský útulek pro opuštěná a nalezená zvířata Jihlava
vedoucí: RNDr. Aleš Toman
kapacita útulku: 75 psů
Statutární město Jihlava, Městská policie

adresa: oddělení útulek pro zvířata - Jihlava - Pístov, PSČ 586 01
e-mail: utulek.jihlava@seznam.cz
telefon: 723 446 583, 721 282 895
otevírací doba: po – pá 7 - 20 hod

1. Rony, pes, kříženec vlčáka, 8 let, vychovaný, pohybové obtíže

2. Brix, kříženec loveckého psa, 5 let, osobnost, zahrada, ne k dětem

3. Šarpi, fena, kříženec staforda, 3 roky, kastrovaná,
do bytu

4. Alan, pes, kříženec, 5 roků, hodný, vhodný na zahradu

5. Hardy, fena, kříženec, 3 roky, vhodná komkoli

6. Ajda, fena, kříženec, 2 roky, k dětem, zahrada

7. Oskar, pes, labrador, 3 roky, hodný

8. Boní, fena, kříženec, 2 roky, hodná, na zahrádku,
bojácná

9. Alíz, pes, kříženec, 3 roky, vhodný k dětem

10. Ferda, pes, kříženec, 3 roky, snášenlivý, osobnost

11. Tedy, pes, kříženec jezevčíka, 2 roky, na zahradu ke
starším lidem, ničí vybavení

12. Poli, fena, kříženec, 4 roky, hodná, utíká

Stránku připravil -lm-
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Kultura

tivních instalací a internetového umění (netartu).
OGV, Galerie Alternativa, budova
Komenského 10

Výstavy

OZVĚNY MINULOSTI – DOTEKY KRÁSNA
Stálá expozice Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě Expozice nabízí část z
výběru těch nejlepších děl ze sbírky
OGV v Jihlavě. Prezentováno je zde
české umění od 19. století až po současnost s odborným výkladem širšího kontextu a vývoje moderního českého výtvarného umění.
OGV, Masarykovo nám. 24
do 8. 8.
VISETI ZLATO!
Současný cirkus ve fotografiích Vojtěcha Brtnického.
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4
do 23. 8.
JAKUB SCHIKANEDER (18551924)
Známý český malíř přelomu devatenáctého a dvacátého století proslul
hlavně obrazy nostalgických pražských zákoutí, která na výstavě nebudou chybět.
OGV, Masarykovo nám. 24
do 23. 8.
ŠÁRKA RADOVÁ: KONTRASTY
Výstava akademické sochařky a keramičky narozené v Praze. Šárka Radová používá kontrastních materiálů,
z nichž vyniká zejména kombinace
porcelánu a upravené papíroviny. V
jejím díle je patrná inspirace lidským
tělem a jeho přirozeností. Často se
nechá ovlivnit poezií a civilizačněenvironmentálním napětím. Její dílo
nechává promluvit materiál svou syrovostí. Nejvíce zřejmým výrazovým
prostředkem její tvorby je grotesknost.
Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4
do 24. 8.
BÁJEČNÉ VYNÁLEZY
Výstava prací žáků výtvarného oboru
Základní umělecké školy Jihlava.
Městská knihovna, Hluboká 1
do 28. 8.
Oldřich Smutný: LABUTĚ
Minigalerie Trifoil, grafické papíry,
Husova 10
do 30. 8.
ZAŠLÁ SLÁVA JIHLAVSKÝCH
PLOVÁREN – FOTOALBUM
Výstava provede po místech, kam se
Jihlavané chodili nejen osvěžit.
OGV, Masarykovo nám. 24
do 30. 8.
Pavel Matuška: USMÍVÁNÍ
Výstava prací karikaturisty, kreslíře,
malíře a řezbáře představuje umělcovu tvorbu v oblasti výtvarného humoru.
OGV, Masarykovo nám. 24

do 30. 8.
NĚMEČTÍ ANTIFAŠISTÉ NA
JIHLAVSKU
70 let od vítězství nad fašismem v 2.
Světové válce připomene výstava dosud nezdokumentovanou činnost a
většinou tragické osudy německých
antifašistů na Jihlavsku.
OGV, Masarykovo nám. 24
do 30. 8.
VESNICE JE SVĚT
Tématem výstavy je venkov v současném umění; shromáždí díla umělců,
které spojuje komplexní a dlouhodobý zájem o zachycování venkovských
prostředí a společenství, a které navíc
v mnoha případech do tohoto prostředí také specificky zasahují nejrůznějšími tvůrčími intervencemi.
OGV, Komenského 10
do 31. 8.
BRÁNA PLNÁ PANENEK BARBIE, AUTÍČEK, MOTOREK A 3D
MODELŮ Z PUZZLE
Mezi panenkami se najdou i filmové
a hudební hvězdy např. Johnny Depp
jako kapitán Jack Sparrow, Elizabeth
Taylor, Marilyn Monroe, Lady Gaga,
William a Catherine a další. Díky
velkému počtu 3D modelů z Puzzle,
mají děti jedinečnou příležitost dozvědět se informace o významných
světových stavbách. Připraven je zajímavý kvíz a nechybí hrací koutek s
Barbie domem, prostor pro autíčka a
malování.
Výstava je určena jak pro holčičky,
tak i kluky! Srdečně Vás všechny zveme!
Otevřeno: po – pá 8.30 – 17.00, so
– ne 10.00 – 13.00, 14.00 – 18.00 hodin.
Vstupné: 50 Kč, snížené vstupné: 40
Kč (školáci, studenti, senioři, držitelé
průkazky ZTP a ZTP/P), děti předškolního věku: 30 Kč.
Brána Matky Boží, Věžní 1
do 6. 9.
MANDALY TROCHU JINAK
Autorská výstava originálních obrazů
Jaroslavy Chlupáčové.
Kavárna muzeum, Masarykovo nám.
55
do 13. 9.
PŘÍBĚH NEMOCNÉ DUŠE
Seznámení s historií péče o duševně
nemocné.
OGV, Masarykovo nám. 24
do 13. 9.
NÚDZOVÝ PROGRAM SPRAVOVANIA ODPADU
Výstava představí díla čtyř mladých
slovenských mediálních umělců
(Beata Kolbašovská, Jakub Pišek, Richard Kitta a Erik Sikora), kteří ve své
tvorbě tematizují odpad a jeho produkci; společný je jim jazyk a estetika
digitálních médií, videoartu, interak-

do 30. 10.
MÝMA OČIMA
Výstava fotografií Terezy Hawerlandové.
Bez obav, Výtvarná dílna a prodejní
galerie Denního a týdenního stacionáře Jihlava, Husova 16
srpen
„ÚDĚL AFRICKÉ ŽENY“
Lenka Klicperová - výstava fotografií. Na světě žije v extrémní chudobě
zhruba miliarda lidí, přičemž více než
polovina z nich jsou ženy. Právě ženy
jsou ve většině rozvojových zemích
těmi, kdo se stará o obživu, vzdělání a
výchovu dětí. Navíc ženy jsou ty, které ve velké většině obdělávají půdu,
chodí pro vodu, sbírají dřevo, starají se o domácnost. Úděl ženy je o to
těžší, že ve většině zemí třetího světa
nejsou ženy považovány za rovnocenné s muži a nemají stejná práva. V
mnoha afrických zemích nemají ženy
právo vlastnit půdu, mají omezený
přístup ke vzdělání a zdravotní péči.
Autorka tyto fotografie pořídila při
svých pracovních cestách a pobytech
v různých afrických zemích. Výstavu
připravilo občanské sdružení Femisphera díky podpoře České rozvojové
agentury.
Africká vesnice Matongo – Škola
(chýše).
srpen
Originální africké batiky BURKINA FASO
Prodejní výstava.
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10
srpen
ZVINO VA AFRICA – prodejní výstava originálních dřevěných soch ze
Zimbabwe
Africká vesnice Matongo – areál.
srpen
„ZVÍŘATA AFRIKY“
Jarka Melicharová - výstava fotografií.
Areál hlavního vstupu – infocentrum.
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10
9. 8. – 4. 9.
FOTOGRAFIE TANEČNÍHO DIVADLA „ONLY GOOG LIGHT“
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4
od 1. 12.
Stálá výstava ATM „AXMANOVY
TECHNIKY HMATU“
Možnost nákupu.
Galerie Umění s handicapem, Jihlavské terasy, Havlíčkova 30

Městská knihovna
od 15. 6.
S DOBROU KNIHOU JE TO JÍZDA
Městská knihovna Jihlava ve spolupráci s Dopravním podnikem města
Jihlavy přináší cestujícím MHD novinku v podobě koše s knihami umístěného v trolejbusu č. 77, který střídavě cestuje po různých trolejbusových
linkách. Principem této kampaně je
vnést „čtenářského ducha“ na další z
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veřejných míst města a zpříjemnit tak
cestujícím čas strávený v městské hromadné dopravě v Jihlavě. Přínosem je
také netradiční způsob propagace služeb městské knihovny a druhá šance
pro knihy. Knihy si mohou cestující
zapůjčit, ponechat či sami darovat
jiné. Knihy umístěné v koši jsou volně
k dispozici, nejsou součástí knihovního fondu Městské knihovny Jihlava
a není tedy nutné je vracet. Koš neslouží k vrácení knih zapůjčených v
knihovně.
Městská knihovna, Hluboká 1, Jihlava, tel. 567 167 850, fax: 567 167
853
e-mail: knihovna@knihovna-ji.cz,
http://www.knihovna-ji.cz/
Městská knihovna nabízí své služby:
v oddělení pro dospělé, v dětském
oddělení, v hudebním oddělení a na
svých pobočkách. Čtenářský poplatek za rok činí: dospělí 120,- Kč, děti
30,- Kč.
Do 28. 8. 2015 - změna provozní
doby během prázdnin:
Hlavní budova - Hluboká 1
oddělení pro dospělé, studovna a čítárna, internetová studovna, dětské
oddělení, studovna pro mládež, hudební 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 otevírací
dobu.
Uzavření poboček z důvodu dovolené:
Bedřichov - 27. 7. - 19. 8. 2015
Březinova - 20. 7. - 14. 8. 2015
Horní Kosov - 20. 7. - 24. 7. 2015

Zábavné pořady
Family Point

Palackého 26

25. 8. 10.00
PRÁZDNINY KONČÍ - ŠKOLKA
A ŠKOLA ZAČÍNÁ! ...
aneb doba her a odpočinku je za
námi - přibývají povinnosti. Přednáška s psycholožkou PhDr. Janou
Hovorkovou.

Dělnický dům

Jihlava, Žižkova 15

15. 8. 17.00
PEPA TYKAL S KYTAROU + grilování selete
Vstup zdarma, lepší je si svá místa rezervovat.

VRAK BAR

Nízkoprahový klub,
sídliště U Pivovaru

1. 7. – 31. 8.
LÉTO BEZ KORUNY S VRAKBAREM
Na prázdniny chystáme venkovní

STRANA 27
aktivity v terénu, který budou probíhat v parcích ve městě (hlavně park
u zimáku) a na hřištích. Program je
otevřený i pro vaše nápady...Cvičení
venku, pikniky, hry, basket, fotbal,
besedy, koncerty, malování, ...hlavně se nenudit. Přidej se a sleduj tuhle skupinu pro více info a aktuální
program na FB: streetwork.vrakbar,
http://nzdm.vrakbar.cz

Hrad Roštejn

otevřeno denně mimo pondělí
9-18 hodin. Pobočka Muzea Vysočiny Jihlava.
3. 7. – 25. 8.
ve 21.30
NOČNÍ PROHLÍDKY
Pravidelné noční prohlídky s hraběnkou Františkou Slavatovou, s duchy a strašidly každý pátek od 21.30
(nutná rezervace vstupenek).
1. 8. – 2. 8.
POHÁDKY PRO DĚTI
Z repertoáru Královské divadelní
společnosti Effrenata ze Žďáru nad
Sázavou, začátek vždy v 11, 14 a 16
hodin.
8. 8.
14.00
PARTA STARÉHO HROUZE (traditional country a bluesgrass band)
tradiční písně amerického západu
19. a 20. století vycházející co nejvíce z původních anglických verzí
nebo s českými texty Petra Hrouzka.
15. 8. 14.00
JAZZ NA ROŠTEJNĚ
Tradiční přehlídka jazzových kapel.
29. 8. 19.00
HRADOZÁMECKÁ NOC
Setkání s kronikářem aneb Jak to
bylo ve městě Kostnici před 600
lety, pane Richenthale? Začátek
každou celou hodinu od 19 do 23
hodin.

Kino Dukla

Jana Masaryka 20

1. 8. v 15.30
Sedmero krkavců
Pohádka / ČR, SR / 97min / 90,Pohádkový příběh vychází z klasické pohádky Boženy Němcové „Sedmero krkavců“. Mladá dívka na sebe
bere těžký úkol. Musí se pokusit zachránit své bratry a zbavit je prokletí,
které na ně uvrhla jejich matka. Je to
příběh o odvaze, vytrvalosti, ale také
o síle slova, pravdě a opravdové lásce
Režie: A. Nellis / Hrají: Martha Issová, Sabina Remundová, Lukáš
Příkazský, Václav Neužil ml., Zuzana
Bydžovská
1., 15. a 28. 8. v 17.00, 10. 8.
v 19.30
Věčně mladá
Romantický, drama / USA / 112min
/ titulky / 120,- / 12+
Kdo z nás by nechtěl přestat stárnout? Ani ne třicetiletá Adaline havaruje a stane se zázrak – nejen, že
nehodu přežije, ale navíc už nikdy
nezestárne ani o den. Věčné mládí
se však záhy projeví jako překážka v
běžném životě, bezmocně sleduje,
jak její dcera stárne. Po letech osamocení se objevuje Ellis, do kterého
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se zamiluje. Vše vypadá idylicky, než
se Adaline setká s otcem přítele Williamem. Ten totiž v Adaline pozná
dívku, kterou před lety miloval…
Režie: L. T. Krieger / Hrají: Blake
Lively, Michiel Huisman, Harrison
Ford, Ellen Burstyn
1. a 9. 8. v 17.30 a 5. a 17. 8. ve
20.00
Ant-man
Akční, sci-fi / USA / 117min / 2D
dabing a titulky / 120,- (děti 100,-)
Bývalý zloděj Scott, vybavený pozoruhodnou schopnosti zmenšit své
fyzické rozměry, ale současně znásobit svou sílu, se musí ujmout role
hrdiny a pomoci svému mentorovi
doktorovi Hankovi ochránit tajemství, skrývající se v jeho úžasném
obleku Ant-Mana, před zcela novými nebezpečími, která ho ohrožují.
Pym a Lang jsou tváří v tvář zdánlivě
nepřekonatelným překážkám nuceni naplánovat a provést rafinovanou
loupež, která zachrání celý svět.
Režie: P. Reed / Hrají: Paul Rudd,
Michael Douglas, Michael Peña,
Evangeline Lilly
1., 9 a 21. 8. v 19.30
Nenasytná Tiffany
Dobrodružně hororová komedie /
ČR / 80min / 110,- / 15+
Pepa tráví většinu času vysedáváním
po hospodách. Aby si vydělal na živobytí, vykrádá chaty a vše prodává
v zastavárně. Při jednom ze svých
lupičských výpadů je málem chycen
při činu a během následného útěku
náhodou objeví starou videokameru. Ta skrývá záznam, který odhaluje cestu k netušenému pokladu. Brzy
však pochopí, že aby ho získal celý,
nebude muset podstoupit jen hodiny kopání. Cena bude mnohonásobně vyšší...
Režie: A. Fehu / Hrají: Leoš Noha,
Jiří Panzner, P Jeer Van Eck, Petr
Čtvrtníček, Jitka Pavlišová
1., 2., 3., 7. a 30. 8. ve 20.00, 15. 8.
v 19.30, 22. 8. v 17.30
Mission: Impossible – Národ grázlů
Akční thriller / USA / 132min / titulky / 120,-, / 12+
Ethan Hunt je zvyklý vyrážet na
mise, jejichž úspěšné splnění je nemožné a jde znovu po krku těm největším grázlům současného světa. A
jak je jeho dobrým zvykem, většinu
krkolomných kaskadérských scén točil Tom Cruise sám a bez dubléra, a
tak budou diváci společně s hlavními
hrdiny cestovat po celém světě, proletí se Airbusem (zvenčí), sklouznou
se po střeše vídeňské opery a zazávodí si sporťákem na marocké dálnici.
Režie: Ch. McQuarie / Hrají: Tom
Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg,
Alec Baldwin
2. a 16. 8. v 15.30
Mimoni
Animovaný, Komedie / USA /
100min / dabing / 2. 8. za 125,(děti 100,-); 16. 8. za 115,- (děti
90,-)
Zamysleli jste se někdy nad tím,
proč vlastně ti žluťoučcí a k sežrání
roztomilí Mimoni dobrovolně slouží Gruovi, padouchovi s velkým P?
Odpověď přináší animovaná komedie Mimoni!
Režie: P. Coffin, K. Balda / Mluví:
Ivana Chýlková, Jan Vondráček, Jiří
Klem

2. 8. a 2. 9. v 17.00, 12. 8. v 19.30
Slow West
Western, road movie / V. Británie,
N. Zéland / 84min / titulky / 80,- /
15+
Šestnáctiletý Jay přicestoval ze Skotska do amerického Colorada 19.
století, aby pátral po ženě, kterou
miluje. Evropskému zelenáčovi dělá
společnost nájemný zabiják Silas,
který souhlasil, že ho za úplatu na
cestě ochrání. Divoký západ však
není místo, kde by věci vycházely
přesně podle plánu, a tak Jay zažije
během svého putování celou řadu
zvratů. Slow West je western ostrý
jako sůl v ráně.
Režie: J. Maclean / Hrají: Michael
Fassbender, Kodi Smit-McPhee, Caren Pistoriusová, Ben Mendelsohn
2. 8. v 17.30, 7. a 23. 8. v 17.00, 11.
a 16. 8. ve 20.00
Papírová města
Romantický, drama / USA / 109min
/ titulky / 110,- / 12+
Hlavní hrdina Quentin má od dětství rád nespoutanou sousedku Margo a je jejím tajným ctitelem. Jedné
noci ho nečekaně vytáhne na podivuhodnou trestnou výpravu namířenou proti bývalému příteli. Jenže
druhý den ráno jejich společné dobrodružství skončí. Margo ve škole
chybí. Quentin začne pátrat a brzy si
uvědomí, že Margo miluje záhady a
také, že pro něj zanechala určité stopy a zašifrované vzkazy. Jak moc ji
vlastně zná? A co jsou to ta papírová
města, o kterých Margo mluvila?
Režie: J. Schreier / Hrají: Nat Wolff,
Cara Delevingne, Austin Abrams,
Halston Sage
2. a 23. 8. v 19.30, 14. 8. v 19.30
Jurský svět
Dobrodružný / USA / 125min / 2D
dabing i titulky / 110,Před dvaadvaceti lety tragicky skončil sen excentrického milionáře Johna Hammonda, který chtěl na odlehlém ostrově z dinosauří DNA
vypěstovat Jurský park s živými exponáty. Od té doby se ale mnohé
změnilo, park jede na plné obrátky,
ročně jím projdou milióny nadšených návštěvníků, kteří s očima navrch hlavy sledují v akci desítky „vyhynulých“ živočichů.
Režie: C. Trevorrow / Hrají: Chris
Pratt, Bryce Dallas Howard, Ty
Simpkins
3., 11. a 29. 8. v 19.30, 22. 8.
v 17.00
Iracionální muž
Mysteriózní/ USA / 96min / titulky
/ 120,Uznávaný profesor filozofie Abe je
už víc než rok emocionálně na dně.
Nemůže psát, nemůže dýchat, nemůže si vzpomenout na smysl života. Jeho jediným přítelem je alkohol.
Abe přijíždí učit na fakultu do malého města. Brzy se zaplétá se dvěma
ženami – s osamělou profesorkou
Ritou a s jeho nejlepší studentkou
Jill. Při jednom obědě vyslechnou
Abe a Jill zvláštní konverzaci cizích
lidí u vedlejšího stolu. Tento okamžik Abea změní a on si začne plnými doušky vychutnávat život. Tato
změna spustí řetězec událostí, které
ovlivní jeho, Ritu i Jill navždy.
Režie: W. Allen / Hrají: Emma Stone, Joaquin Phoenix, Parker Posey,
Meredith Wagner
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4. 8. v 19.30
Andílek na nervy
Komedie / ČR / 105min/ 100,- /
12+
Čtrnáctiletá fashion bloggerka Viktorie si musí po smrti matky vybrat,
zda žít v dětském domově nebo na
malé vesnici s otcem, kterého nikdy
neviděla. Venkovské prostředí na ni
zpočátku působí jako zoo plné exotů, kteří jsou sice zajímavou náplní
pro její blog, ale žít se s nimi nedá.
Její otec navíc úspěšně vzdoruje
všem pokusům o převýchovu a raději se věnuje své praxi zvěrolékaře a
poklidnému popíjení s kamarády.
Režie: J. Šajmovič / Hrají: Pavel
Řezníček, Anna Kadeřávková, Petra
Černocká
4., 10., 13. a 25. 8. ve 20.00
Terminátor: Genisys
Akční sci-fi thriller / USA / 126min
/ 2D i 3D titulky / 2D 110,-, 3D
150,- / 12+
Slavný režisér James Cameron, po
shlédnutí filmu prohlásil, že právě
viděl snímek, který může být právem považovaný za třetí díl, navazující na jeho dva Terminátory. Větší
punc kvality, než pochvalu od „otce
zakladatele“, film získat nemohl. Cameron to řekl i přesto, že si Terminator: Genisys s původním příběhem
pohrává a dost zásadně mění pravidla hry. Kvalitní a originální příběh
byl hlavním důvodem, proč se k jedné ze svých nejslavnějších rolí vrátil
Arnold Schwarzenegger.
Režie: A. Tailor / Hrají: Arnold
Schwarzenegger, Emilia Clarke, Jai
Courtney, Jason Clarke
5. a 16. 8. v 19.30
V hlubinách
Thriller / Norsko / 106min / titulky
/ 100,- / 15+
„Když se vaše největší dobrodružství promění ve vaši nejhorší noční
můru.“ Na začátku 80. let se v Norsku rozmohl doslova ropný boom.
Petter, profesionální potápěč, a jeho
bratr Knut mají potřebnou disciplínu, sílu a odvahu, aby se vydali na
nejnebezpečnější misi na světě – na
dno Severního moře. Avšak nenadálá tragická nehoda vše změní. Petter
je vyslán na riskantní cestu, na které ztrácí přehled o tom, kdo tahá za
jeho nitky osudu, a postupně zjišťuje, že tato mise je nad jeho síly a že v
sázce je jeho život.
Režie: E. Skjoldbjærg / Hrají: Aksel
Hennie, Wes Bentley, Stephen Lang
6. a 16. 8. v 17.00, 8. a 30. 8.
v 19.30
Amy
Dokument / Velká Británie / PREMIÉRA / 128min / titulky / 100,- / 12+
Kým ve skutečnosti byla dívka, která
stojí za jménem Amy Winehouse? Co
tato hudební ikona skrývala před okolním světem a proč zemřela v pouhých
27 letech? Celovečerní dokument
nechává promlouvat zejména Amy
samotnou prostřednictvím dosud nezveřejněných archivních záběrů, ale
především skrze její hudbu. Vidíme
Amy jako obyčejnou dívku s obrovským talentem a touhou zpívat, jako
zjevení ohromující hudební fajnšmekry, jako popovou hvězdu obletovanou
fanoušky i jako oběť manipulovanou
manažery a pronásledovanou bulvárními novináři.
Režie: A. Kapadia / Vystupují: Amy
Winehouse a další

STRANA 28
6. 8. v 17.30, 8. a 13. 8. v 17.00
Vykolejená
Komedie / USA / PREMIÉRA /
125min / 110,- / 15+
Monogamie je nemožná. Tohle životní moudro vtluče rozvádějící se
otec do hlavy malé Amy tak silně, že
je rozhodnutá se jím zbytek života
řídit. Výsledkem je nejen nesmírně
pestrý milostný život jedné mladé
ženy, ale také svérázná romantická
komedie. Amy by spokojeně žila asi
až do přechodu, kdyby se nerozhodla napsat rozhovor s velmi úspěšným
sportovním doktorem Aaronem…
Režie: J. Apatow / Hrají: Amy Schumer, Bill Hader, Tilda Swinton, Ezra
Miller
6. 8. a 2. 9. v 19.30
Když zvířata sní
Hororové, mysteriózní drama / Dánsko / PREMIÉRA / 84min / 90,- /
15+
Devatenáctiletá Marie, outsiderka
v ostrovní komunitě, žije sama s rodiči. Nemá nikoho, kromě Daniela, mladého muže okouzleného její
divokou povahou. Místní lidé však
mají z dívky obavy, neméně pak z její
matky, která je upoutána na invalidní vozík, trpící záhadnou chorobou.
Když Marie zjistí, že se jí tělo mění
– na její hrudi a zádech roste hustá
srst – začne pátrat po utajované rodinné minulosti. Po něčem, co bude
mít nedozírné následky pro ni i pro
celou rodinu.
Režie: J. A. Arnby/ Hrají: Sonia
Suhl, Lars Mikkelsen, Sonja Richter
6., 8., 12., 15. a 24. 8. a 2. 9. ve
20.00, 7. 8. v 17.30
Nesmrtelný
Drama, sci-fi, thriller / USA / PREMIÉRA / 117min / 110,Průmyslový magnát, miliardář Damian, již dlouho ovládá svůj svět,
ve kterém ze své newyorské operační základny mistrovsky rozehrává
mocenské hry. Po vzájemném odcizení se svou dcerou, aktivistkou
Claire, má Damian opravdový vztah
pouze ke svému příteli a pravé ruce
Martinu O‘Neilovi. Ale diagnóza nevyléčitelné rakoviny přiměje
Damiana podstoupit radikální lékařský zákrok, „odpoutání“, který pro
něj zvrátí běh času.
Režie: T. Singh/ Hrají: Ben Kingsley,
Natalie Martinez, Ryan Reynolds
7. a 26. 8. v 19.30
Bojovník
Drama, sportovní / USA / 120min /
titulky / 110,- / 12+
Boxer Billy je na vrcholu své slávy,
navzdory jeho úspěšné kariéře ho
manželka prosí, aby s boxem skončil. Během jednoho večírku odchod
oznámí. Vše se změní ve chvíli, kdy
je jeho manželka neúmyslně zabita během potyčky s jiným boxerem.
Billyho svět se hroutí, když mu soud
odebere kvůli jeho nevyrovnané povaze dceru z opatrovnictví, je jeho
poslední nadějí návrat do světa boxu.
Za pomoci trenéra se pokusí získat
svoji dceru zpět…
Režie: A. Fuqua / Hrají: Jake
Gyllenhaal,
Rachel McAdams,
Oona Laurence, Forest Whitaker
8., 9. a 15. 8. v 15.30, 28. 8. a 2. 9.
v 17.30
V hlavě
Animovaný / USA / 102min / dabing / 3D 155,- (děti 135,-), 2D

Kultura
120,- (děti 100,-)
Období dospívání může být velice
komplikované - také pro jedenáctiletou Riley, která se musí se svou rodinou přestěhovat do San Francisca.
Stejně jako nás všechny, i ji ovlivňují
emoce – Radost, Strach, Vztek, Nechuť a Smutek. Emoce žijí na Hlavním velitelství, což je řídící centrum
uvnitř Rileyiny mysli, odkud Riley
pomáhají vypořádat se s nástrahami
všedních dní.
Režie: P. Docter, R. Del Carmen /
České znění: Zuzana Slavíková, Michal Bumbálek, Jaromír Meduna
8. a 16. 8. v 17.30, 9., 19. a 23. 8.
ve 20.00
Domácí péče
Lidská komedie / ČR / 92min /
120,Obětavá zdravotní sestra Vlasta při
své práci na jihomoravském venkově ošetřuje spoustu rázovitých místních pacientů. Když se však dozví,
že sama potřebuje pomoc, musí ji
začít hledat mimo prostředí, které
zná. Díky dceři jednoho z pacientů
začíná objevovat svět alternativního
léčení a díky němu snad i sebe samu.
To vše k velké nelibosti manžela
Ladi, který na tyhle „hňupoviny“ nevěří.
Režie: S. Horák / Hrají: Alena Mihulová, Bolek Polívka, Tatiana Vilhelmová, Sára Venclovská, Zuzana
Krónerová
9. a 25. 8. ve 17.00
Bez kalhot XXL
Komedie / USA / 115min / titulky
/ 100,Děj filmu navazuje na první film tři
roky poté, kdy Mike ukončil svou vrcholnou kariéru striptéra a i zbývající členové striptérské skupiny Králové Tampy se chystají hodit ručník do
ringu. Ale chtějí to udělat po svém:
společně s legendární hlavní hvězdou Magickým Mikem chtějí vstoupit do světel reflektorů v posledním
dech beroucím představení v Myrtle Beach a udělat tak tlustou čáru za
minulostí.
Režie: G. Jacobs / Hrají: Adam Rodriguez, Andie MacDowell, Elizabeth Banks, Channing Tatum
13., 15. a 21. 8. v 17.30, 14. 8. a 1.
9. ve 20.00, 30. 8. v 17.00
Fantastická čtyřka
Akční sci-fi / USA / PREMIÉRA
/ 94min / dabing, titulky / 120,- /
12+
Čtyři obyčejní mladí outsideři, jejichž cílem je interdimenzionální
cestování. Po návratu se jim změní
schopnosti. Sue se stane Invisible
Woman, jež umí vytvářet silová pole,
Johnny jako Human Torch dokáže
vzplanout, Reed neboli Mr. Fantastic
dokáže natahovat své tělo a z Bena je
Thing, kamenný obr s nadlidskou silou. Po prvním šoku se dokáží spojit
v tým, který se učí schopnosti ovládat a využívat, vše budou potřebovat
při záchraně Země před silným nepřítelem.
Režie: J. Trank/ Hrají: Miles Teller,
Michael B. Jordan, Kate Mara, Jamie
Bell, Toby Kebbell
13. a 24. 8. v 19.30
Schmitke
Mysteriózní detektivka / ČR, Německo / PREMIÉRA / 94min /
100,- / 15+
Mysteriózní detektivka o pátrání po

chuti do života na vrcholcích Krušných hor. Julius Schmitke je postarší německý konstruktér, jehož osamělý život se skládá hlavně z práce
a ukecaného mladého kolegy. Když
je jednoho dne pověřen opravou nevysvětlitelně skřípající staré turbíny,
kterou kdysi navrhl, není z výletu
na českou stranu Krušných hor příliš nadšen. Podivný kraj hlubokých
lesů, zchátralých dolů a neméně podivných lidí v něm mnoho důvěry
nevyvolá, ale když se mu přes noc
záhadně ztratí kolega, musí i Schmitke vstoupit mezi mlhou zahalené
stromy.
Režie: Š. Altrichter / Hrají: Peter Kurth, Johann Jürgens, Helena
Dvořková, Jakub Žáček, Petr Vršek
14. a 26. 8. v 17.00
Daleko od hlučícího davu
Romantický, drama / USA / 119min
/ titulky / 100,- / 12+
Bathsheba je krásná a také hodně
svéhlavá. A jako mnoho svobodomyslných žen, to ani ona nemá lehké. Tím spíše, že žije ve viktoriánské
Anglii druhé poloviny 19. století. Bathsheba se v okamžiku, kdy po svém
strýci zdědí usedlost v panství Wessex, promění z obyčejné venkovské
dívky v nezávislou a cílevědomou
statkářku. A to z ní dělá lákavou partii pro to, čemu se zatím snaží vyhnout - manželství.
Režie: T. Vintenberg / Hrají: Carey Mulligan, Matthias Schoenaerts,
Tom Sturridge, Michael Sheen
14. 8. v 19.30
Vynález zkázy
Dobrodružný, fantasy, rodinný / ČR
/ 78min / 70,Slavný film Karla Zemana vznikl v
roce 1958 na motivy románů Julese Vernea a s použitím výtvarných
předloh původních verneovských
ilustrátorů Riona a Benneta. Kombinace kresleného a hraného filmu
zde dosáhla neobyčejného sjednocení díky detailně propracovanému
výtvarnému pojetí, které začínalo u
kreslených kulis a končilo u kostýmů
a masek hereckých představitelů.
Režie: K. Zeman / Hrají: Arnošt Navrátil, Lubor Tokoš, Miloslav Holub
17. 8. v 19.30
Filmový dobrodruh Karel Zeman
Dokument / ČR / 102min / 70,Životopisný film ohlížející se za životem, prací a významem génia světové kinematografie. Odhaluje inspirující zdroje jeho práce a nahlíží
do kuchyně průkopníka filmových
triků. Se současnými filmaři se snažíme zjistit, proč jsou jeho filmy stále
aktuální a v mnoha směrech dosud
nepřekonané. T. Gilliam, T. Burton,
K. Yamamura a další hovoří o své inspiraci K. Zemanem. Jeho film Vynález zkázy se v 50. letech promítal v
70 zemích světa, jen v New Yorku v
96 kinech najednou.
Režie: T. Hodan / Hrají: Terry Gilliam, Tim Burton, Ludmila Zemanová, Karel Hutěčka, Kosei Ono, Paul
Wells
18. 8. v 19.30
Méďa 2
Komedia / USA / 125min / dabing
/ 100,- / 15+
Nejsprostší a nejukecanější plyšový
medvěd na světě zdárně překonal
pubertu a touží se usadit, oženit a
pořídit si rodinu. Co na to ochránci
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tradičních rodinných hodnot?
Režie: S. MacFarlane / Hrají: Mark
Wahlberg, Amanda Seyfried, Jessica
Barth
18. 8. ve 20.00
Život je život
Komedie / ČR / 95min / 100,- /
12+
Hlava rodiny, morousovitý a přísný
František by po boku svých tří dcer
rád viděl schopné a úspěšné muže.
Jenže.. Nejstarší dcera se musí i se
svým neúspěšným mužem nastěhovat zpět k rodičům a v rámci možností se dál snaží otěhotnět. Té prostřední se zas neomylně lepí na paty
jenom naprostí exoti a mimoňové. A
nejmladší dcera? Tak ta je zase milostně úspěšná až moc. Je jí šestnáct,
je těhotná a neví s kým.
Režie: M. Cieslar / Hrají: Ondřej
Vetchý, Simona Stašová, Tereza Voříšková
19. 8. V 19.30
Slepá
Drama / Norsko / 96 min / 80,- /
18+
Po náhlé ztrátě zraku objevuje Ingrid
zákoutí vlastní představivosti. Láska,
touha i obavy se v nich zhmotňují s
intenzitou, která si v ničem nezadá s
vnějším světem. Dráždivá sonda do
vnitřního světa slepé ženy překvapuje bohatou vizualitou, otevřeným
přístupem k sexu i absurdním humorem. Režisérovi E. Vogtovi vynesla Slepá uznání na festivalech v
Sundance a Berlíně.
Režie: E. Vogt / Hrají: Ellen Dorrit
Petersen, Henrik Rafaelsen, Vera Vitali
20. a 24. 8. a 1. 9. v 17.00
Pařížská blbka
Komedie / Francie / PREMIÉRA /
82min / titulky / 100,- / 12+
Když je vyhozena z dalšího zaměstnání, třicetiletá Camilla, blbka od
narození, se rozhodne pro změnu.
Cíl je jasný: mít život lepší než zbytek lidstva. Jedinou možností je stát
se šlechtičnou, rozhodne se odletět
do Velké Británie. Právě tam se nachází poslední svobodný princ, který
nemá vadu (i když je to zrzek, ale co
už), a který je v produktivním věku
– princ Harry…
Režie: E. Lang, N. Saglio/ Hrají: Camille Cottin, Stéphane Bern, Antony
Hickling
20. a 25. 8. v 17.30, 22. a 23. 8.
v 15.30
Uuups! Noe zdrhnul…
Rodinný, animovaný / Německo, Lucembursko, Belgie, Irsko / PREMIÉRA / 86min / dabing / 100,Zvířátka Dejv a jeho syn Finík jsou
Raťafáci - nemotorní a podivně vyhlížející tvorečci ničím nevynikají, a tak
nejsou vpuštěni ani na Noemovu archu. Trikem a neúmyslnou pomocí od
dalších fantastických zvířátek, Grumpíků Lísky a Ley, se na palubu dostanou. Finík a Lea nestihnou ale odjezd.
Co teď? Při hledání cesty zpátky na
archu budou muset společně přemoci
nejen lstivé nepřátele, ale také si najít
nové kamarády a uvědomit si, na čem
v životě skutečně záleží.
Režie: T. Genkel, S. McCormack
20., 22. a 28. 8. a 1. 9. v 19.30
Dárek
Psychologický thriller / Austrálie,
USA / PREMIÉRA / titulky / 110,-
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/ 12+
Simon a Robin žijí klidně podle představ a plánů. Až do dne, kdy
náhodně potkají Gorda, Simonova
dávného známého ze střední školy.
Od té chvíle se jejich budoucnost
začíná rozjíždět po děsivém a šíleném tobogánu. Po několika dalších
nečekaných návštěvách Simon a Robin začínají být z Gordova chování a
slov znepokojení. A navíc se začnou
objevovat záhadné dary, díky nimž
se odkrývají podivná tajemství z minulosti.
Režie: J. Edgerton / Hrají: Jason Bateman, Rebecca Hall, Joel Edgerton,
Busy Philipps
20., 21., 22. a 26. 8. ve 20.00, 23. a
29. 8. v 17.30
Krycí jméno U. N. C. L. E.
Akční, dobrodružný / USA / PREMIÉRA / 116min / titulky / 110,Hlavními postavami filmu, zasazeného do první poloviny šedesátých let
minulého století, do doby vrcholící
studené války, jsou agent CIA Solo a
agent KGB Kuryakin, kteří jsou nuceni odložit dlouholeté nepřátelství
a spolupracovat. Cílem je překazit
plány tajemné mezinárodní zločinecké organizace, která chce šířit jaderné zbraně. Musí závodit s časem,
aby vědce našli a zabránili celosvětové katastrofě.
Režie: G. Ritchie/ Hrají: Alicia Vikander, Armie Hammer, Elizabeth
Debicki, Henry Cavill, Jared Harris
21. 8. v 17.00
Dáma ve zlatém
Životopisný / USA / 110min / titulky / 100,- / 12+
Pozoruhodný skutečný příběh ženy,
která se rozhodla dosáhnout spravedlnosti a za každou cenu bojovat
o dědictví, které její rodině právem
náleželo. Šedesát let poté, co byla za
druhé světové války nucena utéct z
milované Vídně, se Maria Altmannová rozhodne získat zpět rodinný
majetek, který jí byl zabaven nacisty.
Režie: S. Curtis / Hrají: Jamie Dornan, Dakota Johnson, Marcia Gay
Harden
22. 8. v 15.00, 26. 8. a 1. 9. v 17.30
Malý dráček
Rodinný, animovaný / Německo /
80min / dabing / 100,Dráček Kokosáček a jeho kamarád
Oskar se narodili na Dračím ostrově,
ale jsou jiní než ostatní. Kokosáček
je létající drak, který nelítá a Oskar
je drak masožravec, který se stal vegetariánem. Společně s vynalézavou
dikobrazicí Matildou musí zachránit
ostrov před nebezpečnou sopkou,
která se po letech najednou probudila. Bude to ale možné jenom tehdy,
pokud draci všech velikostí a barev
uzavřou mezi sebou mír a spojí síly k
záchraně jejich nádherného ostrova.
Režie: H. Weiland, N. Wels
23. a 29. 8. v 15.00, 24. 8. v 17.30
Barbie Rock´n Royals
Animovaná muzikálová pohádka /
USA / 84min / dabing / 115,- (děti
90,-)
Hlavní zápletkou je kardinální nedorozumění, kdy se princezna Courtney (Barbie), která původně mířila
na letní přípravný tábor pro dívky s
modrou krví, ocitla na kempu pro
rockery. Tady nahradila drsnou zpěvačku Eriku, kterou vlastní nedochvilnost poslala… ano, tušíte správ-
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ně… mezi princezny. Ač jsou každá
z jiného těsta, najdou společnou sílu
a řeč ve výpravném hudebním finále,
které nejen jim navždy změní život.
Režie: K. Lloyd
25. 8. v 19.30
Mallory
Dokument / ČR / 101min / 80,-13
let na cestě ze dna v dokumentárním
filmu Heleny Třeštíkové
S Mallory se život nemazlil, ona se
však po porodu syna dokázala vymanit z drogové závislosti a zvládla
i období, kdy se ocitla s dítětem na
ulici a žila jako bezdomovec. Mallory dnes na střední odborné škole
studuje obor Sociální činnost a své
uplatnění nakonec nalezla v pomoci těm, jejichž životy zná nejlépe
– lidem na okraji společnosti. Film
Mallory je tak kromě jiného filmem
o naději, že každý má šanci změnit
svůj život.
Režie: H. Třeštíková
27. a 29. 8. v 17.00
Bláznivá dovolená
Dobrodružná komedie / USA /
PREMIÉRA / 96min / titulky /
100,Další generace Griswoldů v tom zase
lítá. Dospělý Rusty Griswold kráčí
ve stopách svého otce a v naději na
posílení rodinných pout se rozhodne
překvapit svou ženu Debbie a jejich
dva syny cestou zpět do Ameriky, do
rodinného „oblíbeného zábavního
parku“ Walley World.
Režie: J. F. Daley, J. M. Goldstein/
Hrají: Ed Helms, Chevy Chase,
Chris Hemsworth, Christina Applegate
27. a 31. 8. 3D v 17.30, 29. 8.
v 15.30, 30. 8. v 15.00
Pixely
Akční komedie / USA / 106min/
2D i 3D dabing / 2D 120,-; 3D 155,Když si mezigalaktičtí mimozemšťané chybně vyloží záznamy klasických videoher jako vyhlášení války,
zaútočí na Zemi s armádou jednotek, která je inspirovaná objekty ze
zmíněných videoher. Prezident Will
Cooper je nucen vyzvat na pomoc
svého nejlepšího kamaráda z dětství
a nepřekonatelného hráče videoher
Sama, aby se ujal vedení týmu ostřílených pařanů s cílem vetřelce porazit a zachránit tak naši planetu.
Režie: Ch. Columbus / Hrají: Adam
Sandler, Kevin James, Michelle Monaghan, Peter Dinklage
27. a 31. 8. v 19.30
Pride
Komedie, drama / Francie, Velká
Británie / PREMIÉRA / 120min /
titulky / 90,- / 15+
Film dle skutečné události - britskou
premiérkou je M. Thatcherová, tzv.
Železná lady. Za dob její vlády vrcholí v zemi nepokoje horníků. Během Gay Pride v Londýně se skupina aktivistů rozhodne pomoci jejich
rodinám a uspořádají sbírku. Odborový svaz horníků se ale zdráhá pomoc přijmout. Neradi by totiž čelili
obvinění, že hornický svaz sympatizuje s gay hnutím. Aktivisté se ale
vydají přímo do menší vesnice ve
Wallesu, kde hodlají předat výtěžek
přímo rodinám, vše nakonec vyústí
v překvapivé partnerství.
Režie: M. Warchus/ Hrají: Bill Nighy, Imelda Staunton, Dominic West,
Joseph Gilun, George MacKay

27., 28., 29. a 31. 8. ve 20.00
Hitman: agent 47
Akční thriller / USA / PREMIÉRA
/ 96min / titulky / 110,- / 15+
Je známý pouze podle dvou posledních čísel čárového kódu, který má
vytetovaný vzadu na krku. Agent 47
není obyčejný člověk, představuje
vrchol tajného genetického výzkumu. Stojí na konci vývojové řady,
jeho existence navazuje na 46 předchozích klonovaných agentů obdařených neuvěřitelnou silou, rychlostí
a inteligencí. Jeho nadcházejícím cílem je korporace, která má v úmyslu zmocnit se vytvořeného genu a
vytvořit armádu zabijáků, jejichž
schopnosti předčí dokonce i vlastnosti agenta 47.
Režie: A. Bach/ Hrají: Rupert Friend, Zachary Quinto, Hannah Ware,
Ciaran Hinds, Thomas Kretschnmann
30. 8. v 15.30 a 17.30
Mune – Strážce měsíce
Animovaný / Francie / PŘEDPREMIÉRA / 91min / 2D i 3D dabing /
2D 110,-; 3D 130,Co by se stalo, kdyby jednoho rána
slunce nevyšlo? Anebo kdyby měsíc
najednou zmizel a zapomněl rozsvítit všechny hvězdy a noční oblohu?
Strážce měsíce Mune dělá vše pro
obnovu světa po tom, co zlé temné
síly ukradnou Slunce! Umí sice mluvit tiše a jemně našlapovat, ale jeho
obdiv k Měsíci a láska k ženě jeho
snů z něj udělá nezastavitelného hrdinu, pro něhož byl zrozen! Tento
milý příběh si užije celá rodina.
Režie: A. Heboyan, B. Philippon
31. 8. v 17.00
Poutník - nejlepší příběh Paula
Coelha
Životopisné drama / Brazílie, Španělsko / 112min / titulky / 90,- /
12+
Paulo Coelho je jedním z nejznámějších a nejprodávanějších spisovatelů všech dob. Ale jeho mládí nebylo
tak přímočaré a snadné jako souhrn
jeho spisovatelských úspěchů. Nepochopený kluk a rebelující mladík
se však změnil v muže, který jde za
svým snem: stát se slavným a uznávaným spisovatelem.
Režie: D. Augusto / Hrají: Júlio Andrade, Ravel Andrade, Fabiana Gugli

Koncerty
6. 8.
16.00
HORANÉ
Promenádní koncert dechové hudby
z Rokytnice nad Rokytnou.
Na Masarykově náměstí.
7. 8.
19.00
JAZZ & Swing do Jihlavy - Capitaine Etc.:
letní zahrádka kavárny Muzeum/
klubová scéna Radničního pivovaru. Capitaine Etc. je ženevská kapela
hrající především francouzské písně s příměsí jazzových, folkových,
blues a klasických prvků, která v
rámci svého turné zavítá i do Jihlavy! Rezervujte si místa u obsluhy kavárny Muzeum nebo na tel. 774 570
360 a těšte se na závan francouzského jazzu!
Projekt „JAZZ & Swing do Jihlavy“
je podporován z finančních prostředků statutárního města Jihlavy.
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13. 8. 16.00
VYSOČANKA
Promenádní koncert dechové hudby
z Brtnice.
Na Masarykově náměstí.
15. 8. 12.00
MAGMAFEST 2015
Škwor, Valda Gang, Alkehol, Dymytry, Doga, Aleš Brychta Project, Törr,
De Bill Heads, Booters, Hamr.
Amfiteátr Heulos
20. 8. 16.00
LIBKOVANKA
Promenádní koncert dechové hudby
z Libkovy Vody.
Na Masarykově náměstí.
27. 8. 16.00
VESELÁ SEDMA
Promenádní koncert dechové hudby
z Nového Města na Moravě.
Na Masarykově náměstí.
29. 8. 12.15
JIHLAVA ART: ROCKOVÝ FESTIVAL
Buty, Vladimír Mišík & Michal Prokop trio, XIII. Století, Golden Apes
(D), Svatá Voda (NL), China Blue.
Moderátor: Petr Korál.
Amfiteátr Jihlava - Letní kino (park
Heulos

Ostatní akce
1. 5. – 30. 9.
DRAVCI NAD HLAVAMI V ZOO
Přijďte se podívat na krásu dravých
ptáků a sov zblízka! Zajímavé vyprávění ze života dravců a sov včetně
praktických ukázek předvádějí každý
den kromě pondělí manželé Školoudovi. Sokolníky v akci lze vidět vždy
v 11.00 a v 15.00 hodin v prostoru
sadu, jež spojuje nový vstupní areál s
expoziční částí zoo.
Manželé Školoudovi se nevěnují
pouze výcviku, ale i chovu vzácných
dravců. Celkem se jim podařilo již
přes padesát odchovů! Mláďata putují buď zpět do volné přírody, nebo
k dalším sokolníkům. Jaké dravce
můžete při ukázkách zahlédnout?
3. 7. – 31. 8.
Výtvarná soutěž: JINAK NEŽ AUTEM
Za kamarády, zábavou, na prázdniny, do práce a v září zase do školy.
Namalujte nebo vyfoťte nejrůznější
způsoby, jak se dostanete odněkud
někam jinak než autem.
Obrázek nebo fotografii přinese na
Turistické informační centrum Brány Matky Boží, kde za odměnu budete mít vstup zdarma na vyhlídku a
na výstavu „Brána plná panenek Barbie, autíček, motorek a 3D modelů z
Puzzle“Soutěž se koná od 3. 7. – 31.
8. 2015.Obrázky a fotografie bude
možno vidět v rámci výstavy „Města
s dobrou adresou“, která bude probíhat na radnici v hale u Městského informačního centra a MHD 4. – 17.
9. 2015.
Více informací: Ing. Soňa Krátká,
koordinátorka Projektu Zdravé město
a místní Agenda 21, tel. 567 167 125,
e-mail: sona.kratka@jihlava-city.cz,
Ing. Lenka Neshybová, koordinátorka městské mobility, tel. 567 167
124, e-mail: lenka.neshybova@jihlava-city.cz.
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1. 8. – 31. 8.
BLÍŽ, NEŽ JSTE ZVYKLÍ!
Přijďte se v letních měsících podívat
na komentovaná krmení vybraných
druhů zvířat a letové ukázky sov a
dravců spojená se zajímavým vyprávěním z jejich života.
Komentované krmení probíhá od 1.
7. do 31. 8. každý den. V případě nepřízně počasí, potřeb zvířat a technických důvodů může krmení nebo
ukázky odpadnout.
Orientační časy jednotlivých komentovaných krmení a ukázek
10.30 SURIKATY
11.00 Ukázky výcviku dravců a sov
(kromě pondělí)
11.30 ŽIRAFY
12.00 LAMY GUANAKO
12.30 BABIRUSY
13.00 MEDVĚDI
13.30 LEMUŘI KATA
14.00 TULENI
15.00 Ukázky výcviku dravců a sov
(kromě pondělí)
Zoo Jihlava, www.zoojihlava.cz
1. 8.
13.00
SASOVSKÁ LÁVKA
4. ročník. Na hrázi rybníka v Sasově.
13.00 – 13.30 Povídání o netopýrech
s ukázkou živých tvorů: Alena a Aleš
Tomanovi,
13.30 – Zahájení sportovních disciplín.
Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou:
Osadní výbor městské části Jihlava –
Sasov.
2. 8.
18.00
Ježkovy pohádkové neděle: SYNDIBÁD
Divadlo Studna – Hluboká nad Vltavou.
Parkán u Brány Matky Boží.
5. 8.
21.30
LETNÍ KINO na náměstí: PERNÝ
DEN
Beatlemanie a jeden obyčejný den v
životě nejslavnější hudební skupiny
všech dob. Skvělá hudba a anglický
humor v podání čtyř známých zpěváků: Johna Lennona, Paula McCartneyho, George Harrisona a Ringa
Stara. Film doprovází členy skupiny
The Beatles během jejich jednodenního maratónu - od cesty vlakem
do hotelu a do TV studia. Letní zahrádka kavárny Muzeum. Vstupné
zdarma, promítáme po setmění (cca
21.30 hod.).
7. - 8. 8. 18.00
LETNÍ NOC V ZOO
Již tradičně netradiční večerní putování po Zoo Jihlava. Vstupenky je nutné
zakoupit předem na www.zoojihlava.
cz, nebo pokladnách zahrady.
8. – 9. 8. 13.00
JIHLAVSKÉ PIVNÍ PÁBENÍ
Letní amfiteátr Heulos opět - již po
páté - přivítá festival minipivovarů,
který se bude konat v rámci dřevorubeckých závodů Eurojack 2015.
Festival bude poprvé ve své historii
dvoudenní a představí se nám zde
13 minipivovarů. Nebudou chybět
dobroty z Radniční restaurace ani
stánek s regionálními potravinami z
Farmářky. Vstupné zdarma. Sledujte
naše Facebookové stránky: Jihlavské
pivní pábení, www.radnicni-jihlava.
cz. Kompletní program celé akce na
www.eurojack.cz.
Jihlavský amfiteátr Heulos.

Kultura
8. – 9. 8. 13.00
EUROJACK Jihlava 2015
4. (a letos poprvé finálový) ročník evropského šampionátu dřevorubeckých sportů.
Program:
SOBOTA 8. 8. 2015
13.00 hodin:
Začátek kvalifikace EUROJACK
- přihlášení dřevorubci předvedou své umění ve snaze dostat se
mezi 8 postupujících do nedělního finále
Začátek festivalu minipivovarů
„Jihlavské pábení“ - ochutnávky
čerstvých, nefiltrovaných a nepasterizovaných speciálů z produkce
malých, českých i cizích, rukodělných minipivovarů16:00 hodin:
Samostatný závod Powersaw nejsilnější sériově vyráběné motorové pily, nebo na zakázku postavené speciály o obsahu motoru
až 350ccm a výkonu více než 70
koní! Samostatný závod v lezení
- závodníci polezou po kmeni do
výšky 10 metrů a zpět. To vše se
dá stihnout pod 10 vteřin!
16.50 hodin:
Vyhlášení výsledků kvalifikace
17 - 24 hodin: Koncert
NEDĚLE 9. 8. 2015
12.30 hodin:
Začátek finále EUROJACK - k 10
nejlepším dřevorubcům Evropy
se přidá 8 nejlepších závodníků
ze sobotní kvalifikace, kteří si to
mezi sebou rozdají v 6 disciplínách o vítězství v České republice a o zisk titulu mistra Evropy
Eurojack 2015.
17.15 hodin:
Finále samostatného závodu
Powersaw - 4 nejlepší závodníci
ze sobotního závodu si to rozdají
o stupně vítězů.
17.45 hodin:
Vyhlášení výsledků finále
18.00 hodin:
Vyhlášení výsledků mistrovství Evropy Eurojack 2015
Jihlavský amfiteátr Heulos
8. 8.
14.00
ZBORNÁ VOLNÁ vol. 5
Zábavné odpoledne pro děti a večer
pro dospělé na parkovišti proti sjezdovce ve Zborné. Zborná volná pomáhá – vstupné dobrovolné, výtěžek
bude věnován (stejně jako minulý
ročník) na charitativní účely.
Program:
14.00 program pro děti s Milanem
Řezníčkem,
18.00 Dalibor Janda revival,
20.00 Svatá Voda (rock ´n´roll),
22.00 Major Major.
Noční odvoz na Masarykovo nám.
zdarma. Více informací na www.
zborna.cz
9. 8.
18.00
Ježkovy pohádkové neděle:
POHÁDKY ZE MLÝNA
Divadlo Pohádka – Praha.
Parkán u Brány Matky Boží.
12. 8. 21.30
LETNÍ KINO na náměstí: DIVOKÉ HISTORKY
Šest divokých historek spojuje téma
drobných i větších nespravedlností a
křivd, kterým se člověk nemůže bránit, nechce-li překročit hranice zákona či dobrých mravů. Čeho je ale
moc, toho je příliš. V různých situacích se hrdinové filmu dostanou do

bodu, kdy už jim dojde trpělivost.
Vezmou věci do svých rukou a s lidskou malostí, byrokracií či vypočítavostí si to vyřídí s intenzitou rozzuřeného zvířete. Letní zahrádka kavárny
Muzeum. Vstupné zdarma, promítáme po setmění (cca 21.30 hod.).
14. 8. 8.00
PRÁZDNINOVÝ JARMARK
Masarykovo náměstí.
16. 8. 18.00
Ježkovy pohádkové neděle: O
PALEČKOVI
Divadlo Mrak – Havlíčkův Brod.
Parkán u Brány Matky Boží.
17. 8. 19.00
Ladíme na JIH v Jihlavě: MARIACHI ESPUELAS – Španělsko
Zavřete oči a představte si letní večer na venkovní zahrádce, báječnou
španělskou hudbu v podání kapely
Mariachi Espuelas a celou řadu tradičních španělských dobrot z naší
kuchyně. Konec snění, protože restaurace laOliva ladí na Jih i v Jihlavě. Startujeme pyrenejský, hudebně-gastronomický večer, a u toho
nemůžete chybět! Letní zahrádka
restaurace laOliva, Palackého 1 –
Jihlava (za nepříznivého počasí
uvnitř restaurace).
19. 8. 21.00
LETNÍ KINO na náměstí: NA
VELIKOSTI ZÁLEŽÍ
Láska, smích a sumo. Proč se otravovat s hubnutím, když se můžete
dát na zápasení? Poznání, k němuž
dojde čtveřice kamarádů, otevírá
množství komediálních situací, ale
upozorňuje i na společenský tlak
vyvíjený na lidi s nadváhou. Letní
zahrádka kavárny Muzeum. Vstupné zdarma, promítáme po setmění
(cca 21.00 hod.).
21. 8. – 29. 8.
ŽIVÉ KINO JIHLAVA 2015 / 12.
ročník
Filmové projekce zasazené do neobvyklých prostorů Jihlavy.„Živé kino“
je výzvou nejen k oživování filmů,
ale i ke znovuobjevování města, ve
kterém žijeme. Zasazování filmů do
neobvyklých prostorů, se kterými
často vnitřně souvisí či ze kterých
vyrůstají, vytahuje město i filmy ze
stínů obvyklých cest – skutečných i
smyšlených. Přesadíme-li promítání filmů z tradičních kamenných či
letních kin do veřejného prostoru,
budeme překvapeni intenzitou souvislostí a novou zkušeností s nimi.
Filmy nezůstanou uzavřeny do budov, ale budou konfrontovány s realitou, ze které vzešly.
Vzhledem ke stoletému výročí kina
Dukla je letošních pět projekcí dokumentárních filmů, které v minulých ročnících soutěžily v sekci
Česká radost Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava,
plánováno na místech, kde v Jihlavě
kina dříve bývala, ale některá z nich
už jsou dávno zapomenuta. Projekce proběhnou v posledním srpnovém týdnu a všechny budou přístupné zdarma! Informace: www.
dokument-festival.cz
22. 8.
EVROPSKÁ NOC S NETOPÝRY
Večerní povídání o netopýrech spojené s jejich pozorováním.
Zoo Jihlava.
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23. 8. 18.00
Ježkovy pohádkové neděle: PTÁK
OHNIVÁK A LIŠKA RYŠKA
Divadlo Koráb – Brno.
Parkán u Brány Matky Boží.
26. 8. 21.00
LETNÍ KINO na náměstí: JAK
JSME HRÁLI ČÁRU
Malý Petr vyrůstá v péči, protože
jeho rodiče emigrovali do Vídně a
od té doby se ho prostřednictvím
úřadů marně snaží získat. I proto
Petr vymýšlí nejrůznější způsoby, jak
se přes čáru dostat, pro což má čím
dál menší pochopení velitel místních pohraničníků. Jak se šedesátá
léta chýlí ke konci a poměry v zemi
se dramaticky mění, otevře se nakonec i před Petrem vysněná cesta přes
hranice. Vyrazit na ni ale znamená
ztratit prarodiče, kamarády a nezapomenutelná dobrodružství. Když
je vám „náct“, máte v životě přece jen
jiné priority.
Letní zahrádka kavárny Muzeum.
29. – 30. 8.
STŘÍPKY AFRIKY
sobota 29. srpna
10. ročník setkání s názvem Střípky
Afriky, který je určen pro všechny
milovníky tohoto kontinentu. Po
dobu dvou dnů je pro návštěvníky
připraven bohatý program nabitý
přednáškami, workshopy, prezentacemi, uměleckými dílnami, ochutnávkami afrických specialit a mnoha
dalšího.
Vstupní areál:
11.00 – 13.00 Hudební workshop –
Matěj Kolář
Centrum PodpoVRCH:
11.30 – 12.45 Karolína Brandlová: Derby Ladies aneb matky na mateřské dovolené zachraňují antilopu
Derbyho
Slavnostní zahájení v Centru PodpoVRCH
13.30 – 14.30 Pavla Gomba: Ženou v Africe
14.45 – 15.45 Hana Böhme: Příprava psů na záchranu ohrožených
druhů zvířat a první český pes v republice Kongo
16.00 – 17.00 Marie Imbrová: Mé
africké přítelkyně - životní inspirace
17.15 – 19.00 Olga Špátová: Daleko za sluncem (projekce filmu a beseda s režisérkou).
neděle 30. srpna
Centrum PodpoVRCH:
10.30 – 11.30 Ivana Cinková: Za
nosorožci do Afriky
11.45 – 12.45 Simona Heřtusová:
Karibuni Kenya – Afrika nevšedníma očima
13.00 – 14.00 David Švejnoha: Život afrických žen v domorodé společnosti
Africká vesnice Matongo:
10.30 – 10.45 Martin Šíl – Křovácké legendy
11.00 – 11.30 Hmyzí show
12.00 – 12.10 O nejmenším človíčkovi
12.30 – 13.00 Africana – hudební
a taneční vystoupení
13.30 – 13.45 Martin Šíl – Křovácké legendy
14.00 – 14.10 O nejmenším človíčkovi
14.30 – 15.00 Africana – hudební
a taneční vystoupení
15.30 – 16.00 Hmyzí show
16.30 – 17.00 O nejmenším človíčkovi
10.00 - 17.00
Africký trh – pre-
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Kultura

zentace organizací, které se věnují
Africe, rozhovory, prodej šperků,
předmětů, afrického zboží, workshopy aj.např. Společnost Nazemi,
UNICEF, Tuareg-shop, ShineBean,
ZŠ Třešť,…
Zoo Jihlava

Program:
11.00 – 13.00 day for kids,
13.30 start street,
16.00 start bowl,
19.00 vyhlášení vítězů,
20.00 start after.
Skatepark Jihlava - Český mlýn.

30. 8. 10.00
DĚTSKÝ DEN NA PÁVOVĚ
Akce určená pro děti, mládež a jejich
rodiče, kteří si rádi zahrají tenis, nohejbal a jiné míčové sporty. Vybavení
sebou. Na závěr akce bude možnost
opéct si donesený buřt. Vstupné 20
Kč za 1 osobu, 2 a více členů rodiny
10 Kč/osoba.
ATC Pávov (kurty.

8. 8.
9.00
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY U22 JUNIORKY
Plážový volejbal v rámci Beachvolejbalového léta na Vodním ráji.

cestách.
Vstupné: pro předem přihlášené - 200
Kč - do 26.8 2015 - 12:00 přesně. Na
místě 300 Kč - i když se účastník přihlásí přes web a částka nedojde na účet
do 26.8 2015.
NOVINKA: předem přihlášený dospělý s dítkem do 15 let – 250 Kč. Pořadatel: Tým www.odbilla.cz
Prezence – osada Okrouhlík, 8.00 –
8.45, start 9.00 hodin.
Cíl – 17.00 – 17.30 Hotel Býk Čížov
(zde také parkování).

9. 8.
8.00
JIHLAVSKÝ TRIATLON
Pořadatel: BĚŽEC VYSOČINY Prezence od 8 hod. v autokempinku Pávov. Propozice triatlonu ke stažení na
www.bezecvysociny.cz.

29. 8.
9.00 –17.00
LAA ČR sobě 2015
4. ročník celorepublikového sletu Letecké amatérské asociace ČR a 6. Slet
Nebeských andělů.
Letiště Jihlava – Henčov.

15. 8.
14.00 –18.00
BEZPEČNĚ NA CYKLOSTEZCE
Preventivní akce zaměřená na cyklisty
a in-line bruslaře. Nechte si zkontrolovat stav vašeho kola. Připomeňte si
pravidla silničního provozu. V malém
testu můžete získat zajímavé odměny.
Čas konání: 14.00 – 18.00 hodin. Pořádá Městská policie Jihlava.
Staré Hory, restaurace Starka.

29. 8.
9.00
MEMORIÁL MILANA ŘÍHY
Losovaný turnaj smíšených dvojic.
Plážový volejbal v rámci Beachvolejbalového léta na Vodním ráji

18. 8.
18.00
HC DUKLA JIHLAVA – SK Horácká Slavia Třebíč
HC Dukla Jihlava, s. r. o. – 2015/2016:
přípravný zápas.
Horácký zimní stadion v Jihlavě, Tolstého ul.

30. 8.
Sportovní den SK Jihlava FLORBAL
Přijď si zasportovat v různých disciplínách s partou florbalistů z SK Jihlava.
Sleduj www.florbaljihlava.cz a dozvíš
se více. Kontakt: Jan Šmarda, tel. 603
524 623.

30. 8. 10.00 – 15.00
PRÁZDNINY KONČÍ V ZOO
Stylové rozloučení s letními prázdninami - ať je na co vzpomínat!
Zoo Jihlava
30. 8. 18.00
Ježkovy pohádkové neděle: JEŽIBABY A ŽENICHOVÉ
Divadlo MALÉhRY s Bárou Saidlovou – Brno.
Parkán u Brány Matky Boží.

Sport
25. 7. – 2. 8.
ISS International sports school je projekt, jenž navazuje na IIHS (mezinárodní hokejová škola) a je rozšířen o
IFS (mezinárodní florbalová škola).
Fanoušci mohou navštívit některý ze
zápasů výběru českých a finských hráčů, kteří se mezi sebou promíchají a
utvoří namíchaná mezinárodní mužstva. Rozpis zápasů bude zveřejněn na
webu hcdukla.cz
Horácký zimní stadion.
1. 8.
9.00
ZLATÝ PÍSEK
Turnaj veteránů nad 40 let. Plážový
volejbal v rámci Beachvolejbalového
léta na Vodním ráji
4. 8.
18.00
HC DUKLA JIHLAVA – HC Slavia
Praha
HC Dukla Jihlava, s. r. o. – 2015/2016:
přípravný zápas.
Horácký zimní stadion v Jihlavě, Tolstého ul.
6. 8.
18.00
HC DUKLA JIHLAVA – HK Dukla
Trenčín
HC Dukla Jihlava, s. r. o. – 2015/2016:
přípravný zápas.
Horácký zimní stadion v Jihlavě, Tolstého ul.
7. 8.
18.00
FC VYSOČINA JIHLAVA – FK
Baumit Jablonec
FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s. – Synot liga 2015/2016.
Hraje se na fotbalovém stadionu na ul.
Jiráskova v Jihlavě
Změna času i termínu vyhrazena (Tv
přenosy zápasů).
8. 8.
11.00
SKATE CONTEST JIHLAVA 2015
Pořadatel: Česká asociace skateboardingu. Prize money: 25 000 Kč + věcné ceny. Kategorie: day for kids/bowl/
street.

21. 8.
18.00
FC VYSOČINA JIHLAVA – 1. FC
Slovácko
FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s. – Synot liga 2015/2016. Hraje se na fotbalovém stadionu na ul. Jiráskova v Jihlavě.
Změna času i termínu vyhrazena (Tv
přenosy zápasů).
25. 8. 18.00
HC DUKLA JIHLAVA – ČEZ Motor České Budějovice
HC Dukla Jihlava, s. r. o. –
2015/2016: přípravný zápas.
Horácký zimní stadion v Jihlavě, Tolstého ul.
26. 8.
14.00
Turnaj ve florbalu a fotbalu v rámci
projektu – SPORT NÁS SPOJUJE
A MOTIVUJE
Nemáte-li o prázdninách co dělat,
přijďte sportovně oblečeni, doneste
si míč, či florbalku a zasportujte si s
námi. Zdarma.
Akce je určená dětem od 9 let a mládeži do 14 let a v případě zájmu
i jejich rodičům. Rezervujte na
honzasmarda@centrum.cz, tel. 603
524 623. Organizátor: Jan Šmarda.
Sportovní hala SK Jihlava (Modeta),
Okružní 2
28. 8.
18.00
BĚH NA VYSOKÝ KÁMEN
Pořadatel: BĚŽEC VYSOČINY, www.
bezecvysociny.cz.
Start v 18 hodin v autokempinku Pávov.
29. 8.
9.00
OD BILLA K BILLOVI OKOLO
JIHLAVY
Desátý ročník cyklistické vyjížďky po
krásách Vysočiny cestou i necestou.
Cesta vedena po co nejméně frekventovaných cestách, lesních a polních

30. 8.
9.00
JEŽEK KING & QUEEN CUP
Plážový volejbal v rámci Beachvolejbalového léta na Vodním ráji

Změna programu vyhrazena!

Výběr z novinek z fondu Městské
knihovny Jihlava na srpen 2015
Beletrie
Dvanáct nesmrtelných
Alda Helen Sigmundsdóttir, 1962-

Žárlivost přináší smrt
Malá kniha o Islanďanech

Benzoni, Juliette, 1920-

Vévodův talisman. Tři rubíny

Bowen, James, 1979-

Svět podle Boba

Bradley, Rusty

Kandahárští lvi

Brett, Simon, 1945-

Detektivové z Tawcesteru. Krysy z Riviéry

Brown, Graham, 1969-

Proroctví ráje

Brzáková, Pavlína, 1972-

Stíny na kupecké stezce

Butcher, Jim, 1971-

Bílá noc. Harry Dresden

Cílek, Roman, 1937-

Zásnuby se smrtí
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