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Vedení města zve na jednání měst-
ského zastupitelstva, které se koná 
14. dubna od 13.00 hodin ve velké 
zasedací místnosti magistrátu města 
v přízemí. Na programu bude kromě 
jiného jednání o investičním rozpoč-
tu města. Průběh jednání je možno 
sledovat také on-line na webových 
stránkách města.                                -lm-

Veřejné jednání
zastupitelstva

OPRA VDOVÝM svátkem příznivců hokejové Dukly a všech sportovně založených Jihlavanů se stal březnový Den Mistrů na 
Horáckém zimním stadionu. Na snímku pózují fanoušci spolu s dřívějšími hokejovými legendami Jardou Benákem, Karlem 
Horáčkem (nahoře) a Oldou Válkem.                                                                                                                           Foto: archiv NJR

Vedení města připravuje podklady 
k dubnovému jednání městského za-
stupitelstva, proto jsme se zeptali ná-
městka primátora Petra Pospíchala, 
jaké aktuální problémy nyní řeší.

Na čem právě děláte?
Nejdůležitější úkol těchto týdnů je 

nebo by měl být  pro všechny zastu-
pitele města stejný - tj. zodpovědně 
sestavit investiční rozpočet na letoš-
ní rok. 

Předpokládám, že potřeby a po-
žadavky jsou tradičně několikaná-
sobně větší než fi nanční možnosti 
města.

Správně. Letos je tato skutečnost 
navíc znásobena faktem, že město už 
zapojilo podstatnou část rozpočtu 
do spolufi nancování projektů pod-
pořených ze zdrojů EU.

    (Pokračování na str. 3)

Stojíme před 
investičním 
rozpočtem

Rádi bychom poděkovali všem 
spoluobčanům, kteří se během zi-
my aktivně zapojili do úklidu oko-
lí svých bydlišť. Se zavedením tzv. 
chodníkového zákona musela Jihla-
va vynaložit dosud zřejmě nejvyšší 
částku za úklid sněhu, přesto neby-
lo možné, aby byl sníh okamžitě u 
všech domů v našem městě uklizen.  
Děkujeme.       Vedení města Jihlavy

Děkujeme za 
pomoc s úklidem

 Dopravní podnik města Jihlavy 
(DPMJ) pokračuje v nebývale roz-
sáhlé modernizaci vozového parku. 
Kromě nákupu nových trolejbusů 
přibude i deset nových autobusů na 
stlačený zemní plyn (CNG). 

 Dotaci 40 procent na projekt za 66 
milionů korun schválil Výbor Regi-
onální rady Jihovýchod. „Dopravní 
podnik do konce června 2011 vybudu-
je na svůj náklad plnicí stanici zemního 
plynu, od 1. července uvede do provozu 
prvních pět autobusů s pohonem na 
CNG. Dalších pět autobusů bude za-
koupeno na začátku roku 2012,“ uvedl 
ředitel DPMJ Josef Vilím. 

 Vzhledem k cenám pohonných 
hmot bude provoz ve srovnání s 
naft ou poháněných vozů levnější a 
šetrnější k životnímu prostředí. Ná-
kupem autobusů se také rozšíří park 
bezbariérových vozů DPMJ, který 
bude ke konci roku 2011 kompletně 
bezbariérový. Stanice na CNG bude 
24 hodin denně k dispozici nejen 
dopravnímu podniku, ale všem mo-
toristům.

 Jihlava dále připravuje tzv. telema-
tiku, tedy systém, který bude upřed-
nostňovat vozy hromadné dopravy 
před individuální dopravou. Systém 
ale také bude informovat cestující o 
aktuálních změnách v dopravě, do-
bě příjezdu jejich spoje k zastávce 
atd. Nové autobusy už budou kom-
ponenty tohoto systému vybaveny. 

Deset autobusů na plyn
 „Město Jihlava se snaží zklidnit do-

pravu ve městě a jedním z důležitých 
prvků, které mají tento cíl naplnit, je 
kvalitní a atraktivní městská hromad-
ná doprava. Nové autobusy, kromě 
přednosti ekologického pohonu, umož-
ní komfortní dopravu občanů se sníže-
nou mobilitou či orientací a cestujícím 
s kočárky,“ uvedl primátor Jihlavy Ja-
roslav Vymazal.

 Získání dotace ve výši 26 400 000 
korun na nákup autobusů na plyn 
není jediným úspěchem. Dopravní 
podnik města Jihlavy z evropských 
zdrojů také postupně obnovuje tro-
lejbusy, do konce roku 2011 jich 
bude do provozu uvedeno třiadva-
cet. „Celkem se nám podařilo z fondů 

EU získat více než 300 milionů ko-
run,“ sečetl částky, které se doprav-
nímu podniku podařilo získat, ře-
ditel Josef Vilím. Dopravní podnik 
provozuje 29 městských autobusů 
a 32 trolejbusů, které ročně najedou 
2,5 milionu kilometrů, zaměstnává 
180 lidí.

Ke zkvalitnění MHD přispívá i 
město Jihlava, letos začnou postupné 
bezbariérové úpravy třiceti zastávek 
městské hromadné dopravy. Nezávis-
le na tom vznikají i bezbariérové tra-
sy, první z nich vede od psychiatrické 
léčebny do sídliště Březinky, bezbari-
érové úpravy proběhly v loňském ro-
ce také na přechodech pro chodce na 
Masarykově náměstí.                       -lm-

 Sotva odtál sníh, nedočkavé děti už se vypravily na nová, loni vybudovaná 
dětská hřiště. A magistrát obratem obdržel stížnosti, že jsou děti z rozmok-
lých a rozbahněných hřišť umazané. Stížnosti se týkají zejména nových hřišť 
na ulicích Demlova, Slavíčkova a U Koželuhů. 

 „Jak jsme již loni avizovali, hřiště bude nutné v jarních měsících dokončit, jde 
o drobnější terénní a povrchové úpravy, zejména pak o vysetí trávníků, které pod-
klad a okolí hřišť zpevní,“ řekl tiskový mluvčí magistrátu Radek Tulis. 

 Práce včetně vysetí trávy nelze dokončit, dokud povrch alespoň částečně 
nevyschne. Pokud bude počasí příznivé, do konce dubna by měla být hřiště 
kompletně dokončena. Terénní úpravy většího rozsahu proběhnou ještě na 
novém sportovišti u Hellerova (Panského) rybníka. „Do té doby žádáme jih-
lavskou veřejnost o trpělivost a shovívavost,“ doplnil Radek Tulis.                   -lm- 

Dětská hřiště musí vyschnout
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Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:
   

49
32
81
65
45

110

-
29

14
10

147
Město Jihlava má k 28. 2. 2010 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  49 594 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
 v měsíci únoru 2010

 Jihlava drží vysoké hodnocení své-
ho webu. Úspěch Jihlavy v krajském 
kole znamená postup do celorepub-
likového fi nále, kde už Jihlava nejed-
nou bodovala - vítězem se v historii 
soutěže stala celkem třikrát! Napo-
sledy v roce 2008.

 Na vyhlášení krajského kola sou-
těže tvůrců webových stránek Zlatý 
erb  převzali zástupci města diplo-
my za první místo v kategorii měst 
a první cenu v kategorii elektronické 
služby - za informace o stavu vyříze-
ní dokladů. Předávání probíhalo v 
sídle Krajského úřadu kraje Vysoči-
na v Jihlavě. 

 „Možnosti, ale i požadavky na funkce 
webu se neustále zvyšují, snažíme se dr-
žet krok. Věřím, že to ocení především 
uživatelé webu města. Úspěch v soutěži 
je oceněním a poděkováním kolegyním 
a kolegům z odboru informatiky, kteří 
sledují trendy a uvádí je do života,“ ře-
kl primátor Jaroslav Vymazal.  

 Stav vyřízení dokladů - klient jih-
lavského magistrátu si může pro-
střednictvím této služby jednoduše 
zjistit, zda už je vyřízený doklad, o 

Jsme opět ve fi nále Zlatý erb

DALŠÍ ocenění dobré práce magistrátu přišlo z kraje. Jihlava postupuje do fi nále 
Zlatý erb a oceněním se „chlubí“ (zleva) vedoucí odboru informačních technologií 
Vladimír Křivánek, primátor města Jaroslav Vymazal a tajemník magistrátu Lu-
bomír Dohnal.                                                                                        Foto: archiv NJR

který si na úřadu požádal. „Služba 
sleduje vyřízení řidičských průkazů, ob-
čanských průkazů a cestovních dokla-
dů. Jde o jednu z vůbec nevyhledávaněj-
ších funkcí jihlavského webu, měsíčně ji 

použije průměrně dvanáct stovek ná-
vštěvníků,“ uvedl vedoucí odboru 
informačních technologií Vladimír 
Křivánek. Službu si můžete prohléd-
nou zde.                                              -lm-

Jihlava snižuje počty holubů v centru
 Jihlava redukuje přemnože-

né holuby v centru města. Dě-
je se tak na podnět veřejnosti a 
majitelů nemovitostí. 

 Lidé mají obavy z přeno-
su chorob, majitelé budov si 
stěžují na znečištěné střechy, 
římsy a parapety. Odhad aktu-
álního počtu holubů ve městě 
je asi 300 kusů, cílem je počet 
zredukovat o jednu až dvě tře-
tiny. 

 „Holubi patří ke koloritu 
města, naším cílem není všech-
ny vyhubit, ale zredukovat je na 
únosný počet,“ řekl k opatřením 
primátor města Jaroslav Vyma-
zal. S redukcí hejna se začalo v 
roce 2007, akce se zopakovala i o rok později, celkem se 
tak podařilo stavy holubů snížit asi o 240 kusů. 

 Na střeše obchodního domu v centru města jsou dvě 
odchytové klece s návnadou. Zdravotní stav odchyce-
ných ptáků posuzuje odborník, zdravé kusy jdou do cho-

vu, okroužkovaní jedinci 
jsou předáni svazu poštov-
ních holubů k jejich pří-
padnému návratu původ-
ním chovatelům. Nemocní 
nebo zranění holubi jsou 
utraceni a nakládá se s nimi 
jako s biologickým odpa-
dem. 

 „Asi dvacet procent odchy-
cených holubů je nemocných 
nebo zraněných. Obvykle jde 
o salmonelu nebo paravirózu. 
Tyto nemoci nejsou přenosné 
na člověka,“ ujistila vedoucí 
odboru životního prostředí 
jihlavského magistrátu Ka-
tarína Ruschková. Holub 

nakažený salmonelózou kulhá, obtížně létá, paraviróza ne-
boli tzv. pseudomor se projevuje stáčením hlavy a ztrátou 
orientace. Zranění bývají obvykle od postřelení brokem 
nebo jde o amputace prstů nebo celých nožek provazy ne-
bo dráty, do kterých se holub zamotal.                                 lm-

HOLUBI patří ke koloritu města a není cílem je vyhubit. 
Jihlava jen redukuje jejich počet na přijatelnou míru.                                                          

Foto: archiv NJR

Jihlava obdržela skvělou 
známku svého hospodaře-
ní. Renomovaná společnost 
Moody´s dělala Jihlavě tzv. 
národní rating „Aa1.cz se sta-
bilním výhledem“, což řadí 
Jihlavu mezi nejlépe hodno-
cené subjekty v České repub-
lice.

Tzv. rating mimo jiné uká-
zal, že rozpočet města unese i 
případné další zadlužení pře-
sahující sto milionů korun. 
Rating zohledňuje provozní 
výsledky města, přiměřenou 
výši dluhové služby a úroveň 
fi nančních rezerv.

„V hodnocení se odrazila i loni přijatá úsporná opatření 
v investičních i provozních výdajích a dlouhodobě stabilní 
hospodaření města. Ani případný úvěr přesahující jedno 
sto milionů korun by neměl zásadní dopad na ekonomiku 
města. Přesto nehodláme město zadlužovat více, než bude 

nutné, držíme se konzervativního 
řízení rozpočtu,“ uvedl primátor 
Jaroslav Vymazal, který převzal 
certifi kát ratingu od generálního 
manažera společnosti Moody´s 
pro střední Evropu Petra Vinše. 

Jihlava si tuto analýzu nechala 
zpracovat poprvé v loňském ro-
ce, kdy rovněž získala hodnocení 
Aa1. Podobně jako Jihlava jsou 
hodnocena třeba města Brno, 
Ostrava nebo Varšava, lépe je na 
tom Praha, hůře třeba Budapešť 
nebo Košice. Přímý a nepřímý 
dluh města zůstává nízký (13 %), 
průměr měst ČR je 33 %.

Rating vyhodnotil jako silné 
stránky města historicky velmi dobré výsledky hospo-
daření a velmi dobrou úroveň fi nančních rezerv. Jako 
slabé stránky označil slabší provozní výsledky v roce 
2009 a rozsáhlý investiční plán, který by mohl vést k 
nárůstu zadluženosti.                                                        -lm-

Město hospodaří velmi dobře

PRIMÁTOR Jihlavy Jaroslav Vymazal (vpravo) pře-
vzal certifi kát o kvalitě hospodaření města od generál-
ního manažera společnosti Moody´s Petra Vinše.      

Foto: archiv NJR

V historickém objektu Brány Matky 
Boží v Jihlavě bylo v březnu nebývale 
živo. Přišlo sem  3,5 tisíce návštěvní-
ků, aby si prohlédli výstavu kostýmů a 
rekvizit z natáčení pohádkových seri-
álů o princezně Arabele. Z celkového 
počtu návštěvníků bylo 1517 dospě-
lých, 1119 dětí, studentů či seniorů, 
dále přišlo 545 předškoláků, na hro-
madné vstupenky přišlo 894 dalších 
návštěvníků. Celkem výstavu vidělo 
4075 osob.                                            -lm-

V minulém vydání NJR DP zveřej-
nil podrobný návod, jak zacházet s 
Jihlavskou kartou. K textu se znovu 
vrátíme v květnovém vydání NJR. 
Od poloviny dubna si budou moci 
cestující začít v Předprodeji jízdenek 
nabíjet elektronickou peněženku, od 
1. května pak DPMJ zahájí ostrý pro-
voz elektronické jízdenky.             -lm-

Arabela masově
navštívená

Informace DP 
města Jihlavy

Centrum pro zdravotně postižené 
kraje Vysočina – pracoviště Jihlava 
se sídlem Vrchlického 57 (poliklini-
ka) oznamuje rozšíření návštěvních 
hodin takto: 

Oznámení 
pro zdravotně 

postižené

Po, St
Út
Čt
Pá

7.30 – 12,  13 – 17,
7.30 – 12,  13 – 16,
7.30 – 12,  13 – 15,
7.30 – 12 -lm-
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 Náměstek jihlavského 
primátora Petr Pospíchal 
navštívil hlavní město 
Zakarpatské Ukrajiny - 
Užhorod. Spolu s radním 
Zdeňkem Jarošem se tam 
zabývali možností navá-
zání nového partnerství 
mezi oběma městy. 

 Zástupci Jihlavy se při-
pojili k delegaci vypra-
vené Krajským úřadem 
kraje Vysočina, který 
úspěšně rozvíjí partner-
ství se Zakarpatskou ob-
lastí, nabízí se proto part-
nerství mezi sídelními 
městy obou regionů. 

 Jihlava je prvním z měst 
Vysočiny, které k tomu-
to kroku směřuje. „Zatím 
nezávazně jsme hovořili 
s primátorem Užhorodu 
o možnostech partnerství 
našich měst. Z ukrajinské 
strany je chuť do spoluprá-
ce velká, osobně považuji 
vznik partnerství Jihlavy a 
Užhorodu za přínosný a budu ho pod-
porovat. Každý příchozí z Čech bude 
překvapen, jak velmi blízko k sobě má-
me,“ uvedl po návratu z jednodenní 
návštěvy náměstek primátora Petr 
Pospíchal. 

 Vznik partnerství Jihlavy a Užho-
rodu má podporu i ostatních členů 
vedení města, které delegovalo Petra 
Pospíchala k dalšímu jednání. „Po le-

Jihlava je na prahu nového 
partnerství s Užhorodem

UŽHOROD v Zakarpatské Ukrajině by se měl stát dalším part-
nerským městem Jihlavy. Ta již navázala první kontakty a zástupci 
města Užhorod navštívili.                                           Foto: archiv NJR

Služby města Jihlavy (SMJ) ve vlast-
nictví města obhájily status akredito-
vané svozové společnosti a jsou dále 
držitelem certifi kátu, který vydává 
společnost EKO-KOM.

 „Certifi kát je dokladem, že držitel je 
kvalitní svozovou fi rmou, která provo-
zuje svou činnost v souladu s platnými 
právními předpisy, že společnost posky-
tuje hodnověrné údaje o množství vytří-
děných odpadů a že držitel zkvalitňuje 
své služby,“ řekl tiskový mluvčí SMJ 
Martin Málek. 

 Akreditace přináší našim zákazní-
kům z řad obcí snížení administrativ-
ní zátěže v oblasti odpadů a zvýšení 
odměn od společnosti EKO-KOM za 
vytříděný odpad o 6 %. Certifi kát je 
nutné každý rok obhájit v akreditač-
ním řízení a tím prokázat, že společ-
nost dodržuje stále vysoké standardy 
v oblasti nakládání s odpady. 

Významným krokem ke zkvalitnění 
našich služeb a novinkou v roce 2010 
je již zmiňovaná evidence svozů třídě-
ných odpadů za pomoci čárových kó-
dů. „SMJ sváží tříděný odpad ze 46 obcí, 
pro 41 obcí  (89 %) zpracováváme kaž-
dé čtvrtletí výkazy pro společnost EKO-
KOM. Cílem naší společnosti je převzít 
od obcí veškerou agendu spojenou s od-
pady tak, aby tato oblast žádným způ-
sobem nezatěžovala představitele obcí,“ 
doplnil Málek.                                       -lm-

Certifi kát na sběr a
svoz komunálního 

odpadu

Livia Klausová v březnu v Jihlavě za velkého zájmu veřejnosti podepisovala 
svoji knihu Smutkem neobtěžuji. Po autogramiádě se pak s první dámou ČR 
sešel primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal. Původně plánované krátké setkání u 
kávy se změnilo, paní prezidentová na zahnání žízně raději zvolila pivo lokál-
ního výrobce. Po necelou hodinu trvajícím rozhovoru v neformálním duchu 
Livia Klausová Jihlavu opustila, večer ji v hlavním městě čekal další společen-
ský program.                                                                                                                   -lm- 

Primátor se sešel s první dámou

PRVNÍ dáma ČR Livia Klausová využila příležitosti a po své autogramiádě knihy 
Smutkem neobtěžuji přijala pozvání od vedení města k návštěvě jihlavské radnice. 

Foto: archiv NJR

tech spolupráce a čerpání zkušeností z 
měst na západ od našich hranic přichá-
zí čas, abychom my byli partnery pro 
města z Východu. Vznik partnerství Jih-

lavy a Užhorodu podporu-
ji,“ uvedl primátor Jaroslav 
Vymazal. 

 Podle jeho slov by part-
nerství mělo přinést to, 
co se Jihlavě povedlo i s 
partnerskými městy v Ně-
mecku (Heidenheim) a 
Holandsku (Purmerend), 
tedy uskutečňování vý-
měnných pobytů studen-
tů nebo sportovních a ji-
ných zájmových spolků, 
předávání zkušeností mezi 
úřady nebo uskutečnění 
podnikatelských aktivit. 

 „Město Jihlava by do 
partnerství nevstupovalo, 
tak jako kraj,  např. fi nanční 
výpomocí druhé straně. Ani 
Užhorod takový přístup od 
Jihlavy nečeká, naopak pod-
poruje právě předávání zku-
šeností, výměnné pobyty, vý-
stavy nebo rozvoj turistiky,“ 
řekl primátorův náměstek 
Petr Pospíchal. Defi nitiv-
nímu uzavření partnerství 

budou předcházet konzultace nad 
společnou smlouvou, kterou pak bu-
dou  schvalovat  zastupitelstva obou 
měst.                                                       -lm-

(Dokončení ze str. 1)
Myslím, že  množstvím a fi nanč-

ním objemem  rozestavěných  akcí 
fi nancovaných z EU je již Jihlava na 
samé hranici svých možností, a to 
nehovořím o potřebě fi nancí na  ná-
sledný provoz. 

Například?
Z konkrétních realit, které mám v 

Jihlavě „na starosti“, mne asi nejví-
ce zaměstnává stavební a technický 
stav Horáckého zimního stadionu 
a v posledních dnech se také třeba 
angažuji ve věci dostavby sociální-
ho zázemí pro návštěvníky městské 
sjezdovky na Šacberku. 

Z rozvojových projektů mne zau-
jal možný společný projekt Českých 
drah a města Jihlavy, možná i kraje 
Vysočina, spočívající v revitaliza-
ci městského vlakového nádraží na 
dopravní terminál v centru města. 
Jihlava je totiž jedním z mála kraj-
ských měst, které nemá soustředění 
autobusové, drážní  a městské hro-
madné dopravy do jednoho uzlu.   

To je tedy to hlavní, co byste 
chtěl teď řešit?

Ano,  investiční rozpočet města 
bude hlavním bodem dubnového 
zastupitelstva města. 

Je tradicí, že debata nad investič-
ním rozpočtem je bohatší než nad 
provozním, který zastupitelé schvá-
lili již koncem loňského roku. Asi je 
to tím, že nové stavby se „prodávají“ 
na veřejnosti lépe než údržbové prá-
ce, které mnohdy ani nejsou vidět.  

Každý rozpočet je tak kompromi-
sem mezi potřebami a možnostmi, 
navíc kompromisem mezi rozvo-
jem a údržbou města.  Klasickým 
příkladem zanedbaného městského 
majetku je bytový fond města, kdy 
po dlouhá desetiletí se v městských  
domech a bytech neprováděla ani 
základní údržba, a teprve po priva-
tizaci domů a bytů dochází ke zlep-
šení stavebního stavu.

Takže – něco ponechat, něco 
prodat?

Město by si proto mělo nechat 
současných 350 bytů v domech s 
pečovatelskou službou  a domy, 
hlavně s nebytovými prostory, v 
městské památkové rezervaci.  

Ostatní domy by bylo, podle mé-
ho názoru, pro město ekonomicky 
výhodné prodat stávajícím nájem-
níkům.  

Řešit musíme, a to ještě letos před 
sezónou, už zmiňovaný zimní stadi-
on. V havarijním stavu je tam snad 
všechno, střecha, chlazení, osvětle-
ní, mantinely, na co si vzpomenu, to 
potřebuje opravu. Naštěstí na pod-
zim začne stavba vedlejší haly pro 
zimní sporty a veřejnost tak dosta-
ne důstojnější prostory. 

Dnešní zimní stadion je využitý 
od srpna do dubna 12 hodin denně 
a nejde zdaleka jen o prostory pro 
Duklu Jihlava, ta se o městský zimní 
stadion sice stará, ale využívá ho jen 
zlomkem času, jde o ledovou plo-
chu pro veřejnost, která si led pro-
najímá od časného rána do pozd-
ních večerních hodin.                                           

-lm- 

Stojíme před... 

Se začínající sezónou není od věci 
připomenout zejména nejmenším 
účastníkům silničního provozu jeho 
základní pravidla. I letos je pro děti ze 
základních škol a pro rodiče s dětmi 
připravena tradiční akce V dopravě 
bezpečně. 

V sobotu 24. dubna 2010 od 10-16 
hodin mohou zájemci navštívit do-
pravní hřiště Autoškoly Musil (v sou-
sedství silnice na Pelhřimov) a využít 
široké nabídky akcí, soutěží, ukázek a 
nácviků. Občanské sdružení Zdravá 
Vysočina, o.s. ve spolupráci s dalšími 
organizacemi připraví pro děti např. 
stanoviště, na kterých se zábavnou 

formou poučí o prevenci úrazů, se-
známí se s tím, jak se chovat na silnici 
či jak vypadá správně vybavené kolo, 
nebo budou soutěžit v poznávání do-
pravních značek. 

Připraveny budou i ukázky prv-
ní pomoci, trénink volání záchran-
ky, prezentace činnosti Policie ČR a 
BESIPu. Děti si mohou zajezdit na 
jízdních kolech (k dispozici bude 10 
kol pro děti ve věku 5-8 let, nebo si 
mohou přivézt vlastní) pod dohle-
dem příslušníků Policie ČR. Vstup je 
zdarma a pro děti budou přichystány 
zajímavé odměny. Akce je podpořena 
z Fondu Vysočiny.                              -lm-

S dětmi na dopravní hřiště
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 Jaro je – zdá se – neodbytně za 
dveřmi a je na čase vypravit se za 
jednatelem společnosti Správa měst-
ských lesů (SML) v Jihlavě ing. Vác-
lavem Kodetem pro novinky. Zeptali 
jsme se ho nejen na stav městských 
lesů a zeleně, ale také na další úkoly 
tohoto podniku stoprocentně vlast-
něného městem.

Jak dlouho již spravujete měst-
ské lesy?

Naše společnost spravuje hospo-
dářské lesy ve vlastnictví města Jihla-
vy již více jak patnáct let.  Po navrá-
cení majetku obcím v roce 1991 byla 
nejprve vytvořena na správu navrá-
ceného majetku příspěvková organi-
zace,  která se k 15. 12. 1994 trans-
formovala ve společnost s ručením 
omezeným. 

 
A jak rozsáhlé jsou městské lesy 

a jste dobrými hospodáři?
 Troufám si říci, že naše společnost 

na tomto lesním majetku (cca 3700 
ha) hospodaří s péčí řádného hospo-
dáře. 

Jinou odpověď jsem od jednatele 
společnosti ani neočekával. Ale na 
základě čeho toto tvrzení?

 Dnes se řídíme již druhým deseti-
letým lesním hospodářským plánem, 
který je vypracován na Lesní hospo-
dářský celek Lesy města Jihlavy na 
období let 2008–2017.  

 Za předcházející desetileté období 
(tj. 1998–2007) se nám podařilo ne-
jen splnit všechny závazné ukazatele 
tohoto plánu, ale dle znaleckého po-
sudku se nám podařilo námi obhos-
podařovaný lesní  majetek zhodnotit 
cca o 250 milionů Kč. 

 
Tak to je opravdu argument ne-

přehlédnutelný. V jakém stavu 
jsou Lesy města Jihlavy dnes?

 V současné době nejsou městské 
lesy postiženy žádnou kalamitou. 
Dlouhodobě dosahujeme v těchto 
lesích asi 30 % výše nahodilých tě-
žeb, to znamená těžeb vyvolaných 
biotickými či abiotickými činiteli. 

 Ani jeden pojem mi nic neříká...
 Z těch abiotických činitelů je to 

hlavně námraza, sníh a vítr. Z těch 
biotických převážně kůrovci. Právě 
v loňském roce jsme vytěžili více jak 
5,5 % kůrovcového dříví z celkové 
těžby a většímu výskytu kůrovců za-
bránilo jen vlhké a mírné počasí na 
jaře a v létě. 

 
Jakpak to bude asi letos? 
O to s většími obavami monitoru-

jeme  výskyt kůrovce v letošním ro-
ce. Nejpostiženějšími lesy jsou lesy 
v okolí samotné Jihlavy na lesním 
úseku Zborná. Nebezpečí jsme si vě-
domi a společně s naším odborným 
personálem využijeme všech obra-
nných a ochranných opatření pro-
ti kůrovci tak, aby se nepřemnožil a 
nevznikla v městských lesích kala-
mitní situace. Ostatní škůdci a náka-
zy v našich lesích hrají vedlejší roli.

  

Václav Kodet: Za deset let jsme 
zhodnotili svěřený majetek o 250 milionů

Jaká je vlastně struktura obhos-
podařovaného majetku?

Naše společnost hospodaří na pro-
najatém lesním majetku  města Jih-
lavy, a to o celkové rozloze 3 687 ha  
pozemků určených k plnění funkcí 
lesa, které se nachází v pětatřiceti 
katastrálních územích po velké části 
okresu. 

 Organizačně je správa rozdělena 
na  sedm lesních úseků, v jejichž čele 
je příslušný lesní, který v daném úse-
ku organizuje veškeré lesní činnosti. 
Tedy zalesňování, výchovu  i těžbu 
porostů.

 Sídla společně s názvy jednotli-
vých úseků jsou Zborná, Bílý Ká-
men, Bradlo, Salavice, Stonařov, 
Dlouhá Brtnice a Nepomuky. Po-
rosty jsou tvořeny převážně smrkem 
(79,5 %), bukem (6,0 %), modří-
nem (4,1 %), borovicí(3,6 %), jed-
lí 2,3 %). Ostatní dřeviny nemají 
významné zastoupení. Smrkové 
porosty dosahují nejlepších kvalit 
v celé republice.

 
Kolik vytěžíte dřeva?
Nepřekročitelná výše těžeb jej 

jedním ze závazných a nepřekro-
čitelných ukazatelů Lesního hos-
podářského plánu a pro náš lesní 
hospodářský celek je na současné 
období stanovena na 339 000 m3 
hmoty  na 10 let. V průměru tedy 
můžeme za rok vytěžit 33 900 m3 
dříví. 

 
Daří se tento ukazatel plnit?
V loňském roce jsme vytěžili zhru-

ba o 6 % více a většinu dřevní hmo-
ty jsme prodali jako kulatinové sor-
timenty (cca 70 %), a to buď přímo 
z lesa, nebo z našeho manipulačního 
skladu, který máme v Jihlavě. 

 Část dřevní hmoty dále zpracová-
váme na vlastní pásové pile na sta-
vební řezivo a v loňském roce jsme 

uvedli do zkušebního provozu polo-
automatický štípací uzel na palivové 
dříví, od kterého si slibujeme lepší 
zhodnocení nekvalitních sortimen-
tů. Předností této štípačky je auto-
matické nastavování velikosti polen 
dle přání zákazníka.

  Výhledově bychom chtěli dosáh-
nout okolo 2000 prostorových met-
rů štípaného paliva za rok. Pokud se 
nám podaří vybudovat přístřešek na 
skladování štípaného dřeva na jeho 
sušení, mohli bychom uspět s tímto 
výrobkem i na zahraničním trhu. 

 
Kolik to stálo?
Pořizovací cena štípací technologie 

je cca tři čtvrtě milionu Kč a je umís-
těna společně s manipulační linkou a 
pilnicí v našem areálu v Bedřichově. 
Dále zpracováváme dřevní odpad na 
energetickou štěpku či přímým pro-
dejem pro účely drobných zájemců 
pro vytápění domovů.

Další význam městských lesů je 
rekreace obyvatel města. Jak se to-
to daří plnit?

Nejen to. Kromě hospodářských 
funkcí plní městské lesy i význam-
nou vodohospodářskou funkci, pro-
tože  naše lesy jsou i významnou 
zásobárnou pitné vody pro mnoho 
obcí na Vysočině.  

 V posledních letech významně 
vzrůstá i rekreační využití,  a to nejen 
v bezprostředním okolí Jihlavy, jako 
je vrch Šacberk se sjezdovkou a hor-
nickou naučnou stezkou,  ale našimi 
lesy prochází i významné cyklotrasy, 
jako je např. Jihlava, Kostelec, Třešť 
či Nepomuky,  Stará Říše. Také je již 
využívána i hypostezka Otín – Hejle. 

 
Takže jak podporujete tuto funk-

ci městských lesů?
V nejbližší budoucnosti, pokud 

nám to ekonomická situace dovolí, 

bychom se chtěli zaměřit i na instala-
ci drobných rekreačních prvků, které 
by zpříjemnily pobyt návštěvníkům 
lesa. V této souvislosti bych chtěl 
ale všechny návštěvníky upozornit 
na ustanovení lesního zákona, že do 
lesa je zakázáno vjíždět motorovými 
vozidly včetně novodobého fenomé-
nu čtyřkolek a mimo vyznačené tra-
sy jezdit na lyžích, kolech i koních. 
Dodržování těchto zákazů je kontro-
lováno a sankcionováno především 
lesní stráží.

  
Pojďme ještě k městské zeleni...
SML není jenom nájemcem a 

správcem lesního majetku města, 
ale prostřednictvím svého druhého 
Střediska zeleně je komplexním do-
davatelem prací na veřejné zeleni ve 
městě a správcem  Ústředního hřbi-
tova a hřbitova Kalvárie. 

Co to obnáší v praxi?
Největší objem prací v této oblas-

ti zahrnuje sečení trávníků, úpravu 
vzrostlé zeleně včetně kácení stromů 
a jejich výsadeb. Biologický odpad 
z těchto činností buď zpracovává-
me k energetickému využití (dřevo 
a dřevní odpad) či více jak 1000 t 
posečené trávy ročně  dodáváme do 
městské kompostárny. 

 V městském prostředí nám nejvíce 
ztěžují práci vandalové, kteří se sna-
ží vybít své choutky jak na stromech 
a ostatní zeleni,  tak i na mobiliáři 
v městských parcích. Novým nepří-
jemným fenoménem se stává toxický 
odpad po narkomanech, který nám 
nejenom ztěžuje naši práci, ale kte-
rý se může stát nebezpečím pro ná-
vštěvníky  městských parků. 

 Největší množství tohoto odpadu 
jehel a injekčních stříkaček, zvláště 
po víkendech,  likvidujeme za pomo-
ci městské policie na Heulose. 

 -lm-

JEDNATEL SML Václav Kodet ukazuje provoz na zpracování dřeva.                                                   Foto: Lubomír Maštera
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(Stránku připravil -lm-)

OSLAVA NA DEN UČITELŮ. V den svátku učitelů přijal primátor města Jaro-
slav Vymazal v gotickém sálu magistrátu jihlavské učitele a popřál jim společně s 
náměstkyní Irenou Wagnerovou mnoho úspěchů v jejich povolání.

TELEVIZE V KATAKOMBÁCH. Před nedávnem točila v jihlavském podzemí ně-
mecká televize ARD, v březnu prohlídkovou trasu s populární svítivou chodbou 
navštívil štáb produkční společnosti K Film plus z Velké Británie, která připravuje 
pro televizi Living pořad Th e Most Haunted. 

VLAJKA TIBETU. Jako symbolickou podporu utlačovanému Tibetu vyvěsili na 
radnici primátor Jaroslav Vymazal a náměstek primátora Josef Kodet vlajku 
Tibetu. Město se tak počtvrté v řadě připojilo ke stovkám dalších českých obcí a 
měst. Jihlava tím vyjádřila nesouhlas se zavedením tvrdých represí vůči mírumi-
lovnému tibetskému lidu. 

VÝSTAVA IDY SAUDKOVÉ V JIHLAVĚ. Od 17. března je v Domě Gustava 
Mahlera v Jihlavě (Znojemská ulice) k vidění výstava fotografi í pod názvem Ida 
Saudková - „Krása“. 

MĚSTSKÁ TRŽNICE ZAHÁJILA. Od začátku dubna začala svůj provoz měst-
ská tržnice nově na Masarykově náměstí. V původním místě tržnice roste Park 
Gustava Mahlera. 

ZVLÁŠTNÍ CENA PRIMÁTORA. Zvláštní cenu primátora města Jihlavy za ce-
loživotní přínos pro sport obdržel Jiří Jungwirth. Cenu mu předal primátor Jaro-
slav Vymazal (vlevo) na vyhlášení Sportovce Jihlavska 2009 v Horáckém divadle 
v Jihlavě.
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Město Jihlava rozjíždí projekt Zoo 
pěti kontinentů, do pěti let bude šest 
nových pavilonů a výběhů.

 Už příští rok by se měl rozjet velký 
projekt rozšíření a modernizace jih-
lavské zoologické zahrady s názvem 
Zoo pěti kontinentů. 

 Pokud vše půjde bez zdržení a 
městu se podaří získat podporu fon-
dů EU, do roku 2015 se zoo rozros-
te o šest nových pavilonů a výběhů 
- zoologická zahrada bude nově pře-
rozdělena na pět kontinentů, a to jak 
geografi cky, tak i druhovou skladbou 
fauny a fl óry. Rada města už schválila 
studii, dodavatel nyní začíná praco-
vat na stavebním projektu. 

 „Celkové náklady odhadujeme na 
130 milionů korun, ale pokladna měs-
ta by měla být zatížena jen asi deseti-
nou částky. Největší část bude uhraze-
na z evropských zdrojů, cenu obvykle 
sníží také výběrové řízení,“ řekl k fi -
nanční stránce věci primátor Jaroslav 
Vymazal. 

 Dosud nejblíže výstavbě je výběh 
pro žirafy (Afrika), který budou mít 
návštěvníci na očích hned u vcho-
du do areálu; stavební práce začnou 
v roce 2011. „Na něj bude navazovat 
expozice Austrálie, připomínající běloš-
skou farmu. Nebudou chybět typická 
větrná čerpadla vody, termitiště, umělé 
skalní úvary, typické pro Austrálii bude 
rovněž zbarvení půdy,“ přiblížil Jaro-
slav Huňáček, autor architektonické-
ho pojetí prostoru pro klokany, emu, 
papoušky či kasuáry - povahou sice 
nepříliš přátelské, ale divácky velmi 
atraktivní australské ptáky.  

 Ve třetí části projektu se nové ex-
pozice dočkají afričtí primáti (man-
gabejové, kočkodani, guerézy) a při-
bude pavilon s babirusami, gibony, 
jeřáby a případně i orangutany (pa-
vilon Asie, rok 2012-2013).

 V závěrečné etapě bude stávající 
exotárium přestavěno na novou ex-
pozici plazů, což bude největší a nej-
nákladnější pavilon, který bude stát 
přes 50 milionů korun. 

 „Vnitřní uspořádání s mohutnými 
kmeny stromů a vodopádem bude v 
návštěvnících vyvolávat dojem pralesa, 
plášť budovy z mosazných plátů bude 
evokovat kůži plazů. U vchodu do pa-
vilonu by návštěvníky měla „vítat“ asi 
dvoumetrová hlava obřího druhohor-
ního krokodýla Deinosucha,“ popsal 
architekt Jaroslav Huňáček.  

 „Tato stavba a také výběh pro hye-
ny budou v ideálním případě otevřeny 
pro veřejnost v roce 2015. Tím by byla 
historicky největší investice do zoologic-
ké zahrady u konce,“ nastínil časový 

průběh rozsáhlého projektu primá-
tor Jaroslav Vymazal. 

  K velkému projektu bude patřit i 
vybudování nových sociálních zaří-
zení, objeví se také automaty, v nichž 
si návštěvníci budou moci koupit kr-
mivo pro některá zvířata. 

 Předpokládaný nárůst návštěvní-
ků po otevření nových expozic je asi 
30 tisíc ročně, přičemž vloni do jih-
lavské zoo přišlo 267.283 lidí. „Zoo 
je nejnavštěvovanějším místem Vysoči-
ny. Je zde větší návštěvnost než v zoo-
logických zahradách při dvojnásobně 

větších městech,“ uvedl dále primátor 
Vymazal s tím, že nové pavilony a 
výběhy zvýší náklady o dva až tři mi-
liony korun ročně, které by ale měly 
z velké části pokrýt právě tržby z vyš-
šího projede vstupenek. 

 S narůstajícím počtem návštěvní-
ků ale musí město také vyřešit par-
kování zejména autobusů. „Není to 
neřešitelný problém, jednáme o zřízení 
parkoviště pro autobusy ale i nákladní 
vozidla nedaleko zoo,“ ujistil primátor 
Jaroslav Vymazal.                             -lm-

(Pokračování na str. 10)

SCHEMATICKÝ plán ukazuje, kde se mají jednotlivé kontinenty v areálu jihlavské ZOO nacházet.

EXPOZICE afr ických primátů má vzniknout ve třetí části projektu.  Nové expozice se dočkají afr ičtí primáti (mangabejové, kočkodani, guerézy) a přibude pavilon s 
babirusami, gibony, jeřáby a případně i orangutany.

Jihlavská ZOO se bude dál rozvíjet 
- náklad je odhadnut na 130 milionů
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 U viaduktu na ulici Pražská byl 
zadržen mladík sprejující na těleso 
mostu. Podezřelý sprejer se pokoušel 
před strážníky utéct směrem k řece. 
„Strážníci mladíka pronásledovali a on 
se jim pokusil utéct skokem do řeky. Po 
chvíli se pokusil z vody vylézt na břeh, 
ale z důvodu vysoké vrstvy sněhu na 
břehu a pravděpodobně také z důvodu 
prochlazení se mu to nedařilo. Jeden ze 
zakročujících strážníků muže z vody 
vytáhl,“ popsal marný útěk mladíka 
zástupce ředitele městské policie 
Stanislav Maštera. Na místo byla 
z důvodu prochlazení zadrženého 
přivolána rychlá záchranná služba a 
Policie ČR.  

 Strážníci také zadrželi dvojici 
mužů, kteří se vloupali do domu 
v Křížové ulici a následně se pokusili 

vloupat do Centra sociálních služeb, 
které se v domě nachází. Strážníci na 
místě pachatele vloupání zadrželi, 
a předali je k dalšímu řešení Policii 
ČR. Později se ukázalo, že zadržení 
muži mají na svědomí celou řadu ji-
né trestné činnosti. 

Na křižovatce ulic Benešova a 
Dvořákova bylo zjištěno stojící vo-
zidlo s řidičem, který vykazoval 
známky silné podnapilosti. Na místo 
byla přivolána záchranná služba a 
Policie ČR, přičemž vyšlo najevo, že 
sem řidič dojel pod vlivem alkoho-
lu. Orientační dechovou zkouškou 
mu bylo naměřeno v krvi 4,61 pro-
mile alkoholu. Mimo výše uvede-
né strážníci zaznamenali zvýšené 
množství krádeží v obchodech nákup-
ního centra City Park.                    -lm-

Sprejer utíkal marně

V ZÁVĚREČNÉ etapě bude stávající exotárium přestavěno na novou expozici 
plazů, což bude největší a nejnákladnější pavilon, který bude stát přes 50 milionů 
korun.

Jihlavská ZOO se bude dál rozvíjet...

PAVILON plazů z pohledu od jihovýchodu. Vnitřní uspořádání s mohutnými 
kmeny stromů a vodopádem bude v návštěvnících vyvolávat dojem pralesa, plášť 
budovy z mosazných plátů bude evokovat kůži plazů. U vchodu do pavilonu by 
návštěvníky měla „vítat“ asi dvoumetrová hlava obřího druhohorního krokodýla 
Deinosucha.

Dvoustranu připravil z podkladů magistrátu –lm-

EXPOZICE Asie by měla vyrůst v letech 2012 až 2013 a měla by hostit opice a 
jeřáby.

EXPOZICE Austrálie má připomínat bělošskou farmu. Nebudou chybět typická 
větrná čerpadla vody, termitiště, umělé skalní úvary, typické pro Austrálii bude 
rovněž zbarvení půdy... Vznikne tak prostor pro klokany, emu, papoušky či kasuá-
ry - povahou sice nepříliš přátelské, ale divácky velmi atraktivní australské ptáky. 



STRANA     12 Aktuality NJR - DUBEN  2010

 Pět stovek kompostérů nabídne 
radnice obyvatelům města. Požádat 
si o ně mohou už nyní, komposté-
ry jsou ve výrobě, jakmile je radnice 
obdrží, bude možné je vyzvednout 
na místě, které radnice oznámí. „Jde 
o další krok ke snížení celkového obje-
mu komunálního odpadu. Mezi povin-
nostmi lidí, kteří kompostér od radnice 
získají za poloviční cenu, totiž bude vy-
robený kompost i zužitkovat,“ uvedla 
vedoucí odboru životního prostředí 
Katarína Ruschková.

 Kompostér občan dostane na rok 
do pronájmu, při splnění všech pod-
mínek se po této lhůtě stane jeho 
majetkem. Žadatel musí vlastnit na 
území města nemovitost s pozem-
kem a musí řádně platit za odpad. 
Při splnění těchto podmínek dosta-
ne kompostér k dispozici, po dobu 
jednoho roku bude mít radnice prá-
vo kontrolovat, jak se se zařízením 

Je možné požádat o kompostér

V minulém vydání NJR jsme omylem 
oznámili zprávu o poskytnutí domácí-
ho kompostéru magistrátem zdarma. 
Za chybu se omlouváme.                     -lm-

Omluva

nakládá. Po roce radnice kompostér 
uživateli daruje.

 Roštové kontejnery budou ze dře-
va (po dosloužení je tedy možné je 
ekologicky zlikvidovat), s čtvercovou 
podstavou jeden metr a vysoké 80 
centimetrů. Pořizovací cena jedno-
ho kusu je 320 korun, občané zaplatí 
polovinu částky. Do procesu kom-
postování se hodí většina rozložitel-
ných odpadů. Vedle posečené trávy, 
větví a dalšího odpadu ze zahrad i 
většina odpadů z kuchyně (slupky, 
odřezky, skořápky, lógr z kávy, vylou-
hovaný čaj atp., do kontejneru se ale 
neukládají např. zbytky masa!).  -lm-

 Magistrát města opět připravuje 
plošnou deratizaci, tedy redukci hlo-
davců, kteří s obyvateli „sdílí“ nejen 
podzemí a kanalizaci. Jde o nedílnou 
součást péče o město, kterou radni-
ce chrání zdraví a majetek obyvatel 
před přemnoženými a nemoci pře-
nášejícími hlodavci. 

 Deratizace je úspěšná zejména teh-
dy, pokud proběhne v jednom čase v 
celém městě, nahlášením výskytu 
hlodavců může pomoci i veřejnost. 

 Jihlava vyzývá občany i organiza-
ce, aby se připojili k provedení de-
ratizačních prací v objektech, které 
provozují či vlastní. Práce bude od 
13. do 27. dubna 2010 provádět zlín-
ská fi rma Deratex, organizačně akci 
zajišťuje odbor správy realit magis-
trátu. Na telefonní číslo 567 167 306 
(paní Kateřina Kadlecová) nebo na 
e-mail: katerina.kadlecova@jihlava-

V dubnu město políčí na potkany
city.cz je možné nahlásit výskyt hlo-
davců. K provedení práce je možné 
si zvolit jakoukoliv akreditovanou 
deratizační fi rmu nebo se obrátit na 
uvedenou fi rmu Deratex.

 Celoplošná deratizace se prová-
dí v kanalizačních sítích, školských 
zařízeních, topenářské síti, všech 
závodech, výrobnách, obchodech, 
prodejnách, stravovacích provozech, 
obytných domech i na volných pro-
stranstvích. Objekty, ve kterých v 
současné době není zaznamenán 
výskyt hlodavců je nutné také ošet-
řit, protože hlodavci vyhnaní z ošet-
řených míst hledají nová neošetřená 
teritoria. Ročně za celoplošný zásah 
jihlavská radnice zaplatí asi 300 tisíc 
korun. 

 Zvýšení účinku deratizace vyžadu-
je od občanů provedení preventiv-
ních opatření, a to zejména:

- utěsnit nežádoucí otvory, dveře, 
okna opatřit sítěmi

- trvale znemožnit přístup hlodav-
ců k potravinám 

- uklízet odpadky do uzavíratelných 
nádob

- udržovat pořádek, uklízet nepo-
třebný materiál uvnitř i mimo budo-
vy

- pokud by byl zjištěn v objektu 
zvýšený výskyt hlodavců a nebude 
provedena speciální ochranná dera-
tizace, kterou je povinná ve své pro-
vozovně podle potřeby zajistit každá 
fyzická osoba, vystavuje se postihu 
dle zákona č.258/2000 Sb. o ochra-
ně veřejného zdraví. 

 Veřejnost může pomoci nahlá-
šením výskytu hlodavců, ale také 
udržováním pořádku u popelnic a 
kontejnerů, čímž hlodavci přijdou 
snadný a vydatný zdroj obživy.    -lm-

 Od 1. května budou v jihlavské 
městské hromadné dopravě pla-
tit nové tarify. Budou spravedlivěj-
ší, cestující zaplatí za menší ujetou 
vzdálenost méně peněz. Jízda do 
čtyř zastávek bude za 8 korun, do os-
mi zastávek 12 korun, na větší vzdá-
lenosti 14 korun. Tarifi kaci umožní 
nové elektronické jízdenky - čipové 
karty. Dál bude možné jezdit i na pa-
pírové jízdenky.                                -lm-

Nové tarify MHD

 Od 1. dubna v Jihlavě platí nový 
jízdní řád trolejbusů. A je úspornější. 
Obvyklé intervaly mezi jednotlivý-
mi spoji se prodlouží z obvyklých 10 
na 13 minut. Trolejbusy tak najedou 
ročně o 50 tisíc kilometrů méně, což 
znamená úsporu 1,5 milionu korun. 
Nové jízdní řády jsou k dispozici v 
předprodejích a na webu dopravní-
ho podniku.  

 Nový jízdní řád ale zajišťuje lepší 
návaznosti spojů. „Čas, o který ces-
tující přijdou prodloužením intervalů, 
kompenzujeme lepší návazností spojů,“ 
uvedl ředitel Dopravního podniku 
města Jihlavy (DPMJ) Josef Vilím. 
Nebude také docházet ke sjíždění li-
nek B, BI a C na Březinkách, trolej-
busy zde budou jednotlivě vyjíždět 
po šesti minutách. Naopak na Masa-
rykově náměstí na sebe budou spoje 
lépe navazovat a „čekat na sebe“. 

 Dopravní podnik se musí vypo-

Nový jízdní řád trolejbusů 
řádat se zvýšenou DPH, dražšími 
pohonnými hmotami a náhradními 
díly. To vše navyšuje náklady, pří-
spěvek města se ale v důsledku eko-
nomické situace nezvýšil, zůstal na 
úrovni roku 2009, tedy 55,1 milionu 
korun. „Město dostává do rozpočtu 
méně peněz, což se nutně muselo proje-
vit i zde. Navýšení ceny jízdného by ne-
bylo vhodné řešení, úspory jsou nezbyt-
né,“ řekl k změnám primátor Jihlavy 
Jaroslav Vymazal. 

  DPMJ má ve svém vozovém par-
ku dohromady 65 autobusů a tro-
lejbusů, které loni ujely 2,5 milionu 
kilometrů, z celkového počtu 180 za-
městnanců budou muset čtyři odejít. 
„Jsou to osoby důchodového věku s pra-
covními smlouvami na dobu určitou,“ 
doplnil ředitel podniku Josef Vilím s 
tím, že dopravní podnik pro letošní 
rok zmrazil platy.                             -lm-

Jihlava přistoupila i letos k likvidaci přemnožených ho-
lubů.

 Lidé chodí holuby krmit, v některý případech jde ale o 
extrémy, kdy přinášejí na náměstí tašky plné zrní. Přílišný 
„blahobyt“ ale ptákům více ubližuje než pomáhá. 

 „Nemocný holub, který by za normálních okolností uhynul, 
s nadstandardním množstvím potravy přežije a svoje choroby 
šíří mezi další jedince,“ vysvětluje Katarína Ruschková situ-
aci, kdy veřejnost může v dobré víře ptákům více uškodit 
než pomoci.

 Jihlava vybrala k redukci počtu holubů odchyt do klecí, 
jeví se jako nejšetrnější. „Zamítli jsme hormonální redukci 
rozmnožování nebo trávení holubů, kteří jsou součástí potra-
vinového řetězce. Použité hormonální nebo jedovaté látky by 
působily i na zvířata, která by holuby pozřela,“ vysvětlila ve-
doucí odboru životního prostředí Katarína Ruschková. 

 V centru města je samozřejmě vyloučeno ptáky střílet, 
jako nevhodné se jeví i využití dravců, kteří by tak počet-
né hejno „nezvládli“, navíc není jisté, zda se dravec dříve 
nebo později nevydá za potravou mimo město.             -lm-

Příliš mnoho krmení může 
holubům více ublížit než pomoci

VEDOUCÍ odboru životního prostředí Katarína Ruschková 
dohlíží na odchyt holubů v centru města.                

Foto: archiv NJR

 Městské části Jihlavy - centrum a 
Staré Hory byly zařazeny do vzorku 
0,5 % ze všech obyvatel, domů a by-
tů v ČR, kterých se týká tzv. zkušební 
sčítání organizované Českým statistic-
kým úřadem (ČSÚ). Cílem zkušební-
ho sčítání je ověřit správnost všech 
etap průběhu sčítání a vyhodnotit 
zkušenosti. Zkušební sčítání začne 6. 
dubna 2010 a je dobrovolné. Více na  
www.scitani.cz.                                     lm-

V části města bude
zkušební sčítání

SMJ pokračují v modernizaci svých 
postupů v oblasti svozu odpadů. V 
říjnu roku 2009 pořídily počítačový 
systém evidence svezených nádob s 
tříděným odpadem, který byl do kon-
ce roku 2009 podroben zkušebnímu 
provozu a od začátku roku 2010 byl 
nasazen do ostrého provozu.         -lm-
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Primátor přivítal hokejové legendy

RA DOSLAV SVOBODA (vlevo) a Jan Hrbatý mladší si měli po setkání s 
primátorem na jihlavské radnici co říci.                               Foto: Vladimír Šťastný

Zcela mimořádná 
sportovní akce Den 
mistrů 1985 proběhla 
na Horáckém zimním 
stadionu 6. března. K 
přátelskému zápasu se 
sešli československé 
hokejové legendy 
osmdesátých let 
minulého století a hráči 
Dukly Jihlava z roku 1985.

Utkání na ledě předcházelo 
setkání hráčů v prostorách 
pivovarské  restaurace a společný 
oběd, po kterém zbyl čas na 
zavzpomínání na zlaté hokejové 
roky. Akce se totiž pořádala jako 
připomenutí zisku titulu mistrů světa 
reprezentaci Československa v Praze 
v roce 1985, zisku jedenáctého titulu 
mistrů republiky Duklou Jihlava 
v roce 1985 a 150. výročí založení 
Pivovaru Jihlava, jakožto generálního 
partnera jihlavského hokejového 
klubu.

Dvě hodiny po poledni 
přivítal hokejové legendy 

v prostorách starobylé 
radnice primátor Jihlavy 
Jaroslav Vymazal. V 
krátkém přivítacím 
projevu připomněl 

význam hokejového 
klubu pro novodobé 
dějiny Jihlavy a 
poděkoval všem 
hráčům, kteří 

Duklou prošli, za 
vzornou reprezentaci města.

Poté se hráči přesunuli na zimní 
stadion, kde na ně netrpělivě čekali 
fanoušci, lačnící po jejich podpisech. 
Na autogramiádu vyčleněná hodina 
nestačila, takže mnozí zájemci o 
podpisy legend přišli zkrátka.

Úderem sedmnácté hodiny na led 
začali vjíždět jednotliví hráči obou 
týmů. Více než čtyři tisíce diváků 
aplaudovalo po každém představení 
hráče. Nejbouřlivějšího  přivítání se 

dostalo legendě jihlavského hokeje 
Oldřichu Válkovi.

Po odeznění československé hym- 

ny v plném znění, i se slovenskou čás- 
tí, začal zápas. V dresu reprezentace 
se představili Milan Nový, Pavel 
Richter, Milan Chalupa, Richard 
Farda, Eduard Uvíra, Ladislav Svozil, 
Vincent Lukáč, Petr Bříza, Oldřich 
Svoboda a další hokejisté.

Ve žlutočerveném dresu Dukly, 
který byl stejně jako reprezentační 
dres vyroben speciálně pro Den 
Mistrů jako přesná replika tehdejších 
dresů, vyjeli na led Oldřich Válek, 
Petr Vlk, Jiří Šejba, Jaromír Šindel, 
Augustin Žák, Libor Dolana, 
nezapomenutelná trojice Petr Rosol, 
Petr Klíma, Vladimír Kameš a další.

Na ledě „staří páni“ dokazovali, 
že nic ze svého umění nezapomněli 
a svými kličkami a přesnými 
nahrávkami bavili zaplněné tribuny. 
„Myslím, že se akce vydařila a  do 
budoucna určitě něco zajímavého pro 
fanoušky připravíme,“ sdělil jednatel 
jihlavského klubu Bedřich Ščerban. 

-vš-

Hokejisté Dukly Jihlava získali pro 
novou sezonu nového trenéra. Stal 
se jím staronový kouč Petr Vlk, kte-
rý se do krajského města vrací po 
tříletém působení u olomouckých 
hokejistů.

Šestačtyřicetiletý trenér začne s 
kádrem jihlavských hokejistů v po-
lovině dubna letní přípravu. „Má-
me před sebou spoustu práce, jednak 
při suché přípravě, následně na ledě. 
Věřím, že se na novou sezonu připra-
víme dobře kondičně a vytvoříme tým, 
který bude schopen konkurovat nejsil-
nějším ligovým týmům,“ sdělil Petr 
Vlk.

Petr Vlk je novým trenérem Dukly

PODEPSÁNO! Za Duklu Jihlava stvrdil spolupráci s Petrem Vlkem svým podpi-
sem Bedřich Ščerban (vlevo).                                                 Foto: Vladimír Šťastný

JIHLAVA – Fotbalisté FC Vysoči-
nashromáždili v březnu kompletní 
sbírku výsledků. Na svém kontě měli 
výhru, remízu, porážku a jedno od-
ložené střetnutí. 

Zahajovací duel jara sehráli Jih-
lavané 5. března doma proti Zlínu, 
jednomu z hlavních aspirantů na po-
stup. I když byli lepším týmem (Dort 
orazítkoval v první půli břevno), díky 
smolnému odrazu míče prohráli 0:1 
„Úplně zbytečně. Za předvedený výkon 
se nemusíme stydět. Škoda, že dřina 
hráčů nebyla bodově ohodnocena,“ po-
znamenal trenér FCV Luboš Urban.

O týden později měli žluto-mod-
ří přivítat na svém stadionu Vlašim, 
ale utkání se nakonec nehrálo. Silné 
mrazy - ruku v ruce s bílou pokrýv-
kou – udělaly z trávníku “ledovku“. 
Terén byl nezpůsobilý. Duel se odlo-
žil na 28. duben. „Nejsem zastáncem 
odkládání zápasů. Pokud to jen trochu 
jde, mělo by se hrát. Ovšem v našem 
případě došlo k rapidnímu zhoršení 
terénu, který by ohrozil zdraví hráčů. 
Zvítězil zdravý rozum,“ dodal Urban.

K dalšímu mistrovskému klání za-
vítala jeho družina do Hlučína. Proti 

FOTBALISTY FC Vysočina vede na jaře nový kapitán. Po odchodu Michala Ka-
dlece převzal pásku Filip Dort (na snímku u míče).                 Foto: Michal Boček

Fotbalové jaro je v plném proudu
“farmě“ Slavie Praha sehrála vyrov-
naný part, čemuž odpovídal i výsle-
dek 1:1. Za hosty dorovnával skóre 
kapitán Dort, úspěšný exekutor po-
kutového kopu. „Dělba bodů je spra-
vedlivá. Uhrát remízu v Hlučíně není 
jednoduché. Přesvědčil se o tom napří-
klad Hradec Králové. Navíc se nám na 
tohoto soupeře příliš nedaří,“ pozna-
menal šéf vysočinské lavičky.

Teprve čtvrté jarní kolo přines-
lo jihlavským fotbalistům vítězství. 
Urbanovi svěřenci doma udolali 1:0 
Ústí nad Labem, do té doby vedoucí 
celek soutěže. Hosty “otrávili“ zejmé-
na bezchybnou prací v defenzivě. Se-
veročeši neměli za devadesát minut 
jedinou vyloženou šanci. Vítězný gól 
střelil po dohrání rohovém kopu sto-
per Šimáček.

„Nic pohledného, ale máme tři body. 
A ty se proti soupeři, který měl před vý-
kopem o dvaadvacet bodů více, počíta-
jí. Kluci zaslouží pochvalu, ubojovali 
to,“ glosoval spokojený kouč.

FC Vysočina tak fi guroval po dva-
cátém kole na osmé příčce tabulky 
se ziskem pětadvaceti bodů a jedním 
utkáním k dobru.                            -cio-

-vš-
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Čtvrtek 1. dubna až neděle 
4. dubna v 19.30 hod./ E
Pátek 2. dubna a sobota 3. dubna 

se nehraje 
VLKODLAK
Film USA, horor, titulky, cca 125 

min. 
Když je Měsíc v úplňku, legenda 

ožívá.
Hrají: Benicio Del Toro,  Emily 

Blunt, Anthony Hopkins a další.
Režie: Joe Johnston 
Přístupný od 15 let

Čtvrtek 1. dubna až středa 
7. dubna ve 20.00 hod./ R
Pátek 2. dubna a sobota 3. dubna 

se nehraje 
KA WASAKIHO RŮŽE
Film ČR, širokoúhlé drama, cca 99 

min.
Za každou lží se skrývá pravda a za 

ní pravda ještě hlubší.
Hrají: Martin Huba, Daniela Kolá-

řová, Lenka Vlasáková a další.
Režie: Jan Hřebejk
Scénář: Petr Jarchovský
Přístupný 

Pondělí 5. dubna až úterý
6. dubna v 17.30 hod./ R
VLKODLAK
USA 2010, horor, titulky, cca 125 

min. 
Když je Měsíc v úplňku, legenda 

ožívá.
Hrají: Benicio Del Toro,  Emily 

Blunt, Anthony Hopkins a další.
Režie: Joe Johnston
Přístupný od 15 let

Úterý 6. dubna a středa 7. dubna 
v 19.30 hod./ E

NA  VELIKOSTI  ZÁLEŽÍ
Film Izrael/Fr./Něm. 2009, kome-

die, titulky, cca 90 min.
Proč se otravovat s hubnutím, když 

se můžete dát na zápasení?
Hrají: Itzik Cohen, Irit Kaplan, Dvir 

Benedek, Levana Finkelstein a další.
Režie: Erez Tadmor, Sharon May-

mon
Přístupný

Pátek 9. dubna až neděle 
11. dubna v 17.30 hod./ R
PRINCEZNA  A  ŽABÁK
Film USA, animovaný/rodinný, 

český dabing, cca 91 min.
Co se stane po polibku princezny s 

žabákem? Něco úplně jiného.
V českém znění: Zuzana Kajnaro-

vá, Radek Zima, Jiří Korn a další.
Režie: John Musker, Ron Cle-

ments
Přístupný

Čtvrtek 8. dubna až neděle 
11. dubna v 19.30 hod./ E
KA TKA 
ČR 2009, dokument, cca 90 min.
Film Heleny Třeštíkové je unikát-

ním časosběrným dokumentem, 

mapujícím čtrnáct let v životě mladé 
narkomanky a jejího marného zápa-
su se závislostí.

Hrají: Kateřina Bradáčová
Režie: Helena Třeštíková
Přístupný od 12 let 

Čtvrtek 8. dubna až neděle 
11. dubna ve 20.00 hod./ R
NA HRA NĚ TEMNOTY
USA/VB 2010, thriller/drama, ti-

tulky, cca 108 min.
Propracovaný detektivní thriller s 

Melem Gibsonem, který se v hlavní 
fi lmové roli objevuje poprvé od roku 
2002, kombinuje skvělý scénář s pří-
močarou akcí...

Hrají: Mel Gibson, Caterina Scor-
sone, Dany Huston, Ray Winstone a 
další.

Režie: Martin Campbell
Přístupný od 12 let

Pondělí 12. dubna až 
středa 14. dubna v 17.30 hod./ R
NEBE, PEKLO...ZEM
Film SR/ČR, drama, cca 95 min.
Mladá, sebevědomá baletka Klára 

dostane nabídku tančit v jednom z 
nejlepších baletních souborů na světě.

Hrají: Zuzana Kanócz, Bronislav 
Wroclawski, Lukáš Latinák a další.

Scénář a režie: Laura Siváková
Přístupný od 15 let

Pondělí 12. dubna až středa 
14. dubna ve 20.00 hod./ R
WHISKY S VODKOU

Film Německo 2009, komedie/
drama, titulky, cca 108 min.

Příběh slavného herce a jednoho 
skandálního natáčení.

Hrají: Henry Hübchen, Corinna 
Harfouch, Sylvester Groth a další.

Režie: Andreas Dresen
Přístupný od 12 let                                         

Úterý 13. dubna a středa 
14. dubna v 19.30 hod./ E
MAMUT
Film Švédsko/Něm./Dánsko 2009, 

drama, titulky, cca 121 min.
Jenom život, který žijeme pro 

ostatní, stojí za to. 
Hrají:  Gael García Bernal, Michel-

le Williams, Marife Necesito a další.
Režie: Lukas Moodysson
Přístupný od 12 let 

Čtvrtek 15. dubna až neděle 
18. dubna v 19.30 hod./ E
AVATAR
Film USA, širokoúhlé akční/sci-fi , 

český dabing, cca 161 min.
Vítejte v novém světě za hranicí va-

ší fantazie.
Hrají: Sam Worhington, Zoe Sal-

dana, Sigourney Weaver a další.
Scénář a režie: James Cameron 
Přístupný 

Čtvrtek 15. dubna až neděle 
17. dubna ve 20.00 hod./ R
OZVĚNY ČESKÉHO LVA
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do 8. 4. 
ONDŘEJ MALEČEK: KRA JINA
Galerie Půda, Joštova 27, podkroví 

fi rmy Javab

do 16. 4. 
PAVLA KA NTOROVÁ 
- „DÁRCI KRVE“
Galerie Jána Šmoka, ateliéry Střed-

ní umělecké školy grafi cké, Dvořáko-
va 12

do 18. 4. 
„SEDM ÚŽASNÝCH 
PRA LESŮ“           
Pokud vám není lhostejné ohrože-

ní posledních sedmi pralesů ekosys-
tému Země, přijďte se podívat na vý-
stavu, kterou zapůjčila mezinárodní 
organizace Greenpeace. 

VRA KBAR, Centrum prevence, 
sídliště U Pivovaru

do 19. 4.
JIŘÍ VYSOCKÝ A LEOŠ 
VYSOCKÝ - krajiny
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

do 23. 4. 
PODYJÍ - ÚDOLÍ ZA BÝVALÝM 
OSTNATÝM DRÁTEM
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

do 24. 4. 
PETRA  KOSOVÁ - ALJAŠKA 
Café Etage, Masarykovo náměstí 

39 

do 25. 4. 
VENEZUELA - PESTRÝ SVĚT 
TROPŮ
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

do 30. 4. 
ONY A MY
Galerie Objektiv, Střední škola ob-

chodu a služeb - ve vestibulu školy, 
Karolíny Světlé 2

do 30. 4. 
JARNÍ MOTIVY 
Výběr děl autorů galerie na dané 

téma.
M+K galerie, Čajkovského 33

do 30. 4. 
DNK - foyer a Violka: VÝTVAR-

NÉ PRÁCE STUDENTŮ GYM-
NÁZIA JIHLAVA 

Divadlo  Na Kopečku, Psychiatric-
ká léčebna, Brněnská 54

do 30. 4. 
Kavárnička: KOUZLO 
ABSTRA KCE
Výtvarné práce klientů PL Jihlava.
Divadlo  Na Kopečku, Psychiatric-

ká léčebna, Brněnská 54

do 30. 4. 
ZEMĚDĚLSKÉ STROJE
Výstava Muzea Vysočiny Třebíč v 

budově A.
Krajský úřad, Žižkova 57

Čtvrtek 15. dubna 
PROTEKTOR
ČR 2009, milostné drama, cca 100 

min.
Co všechno jste ochotni zradit pro 

lásku?
Hrají: Jana Plodková, Marek Da- 

niel, Klára Melíšková ad.
Režie: Marek Najbrt
Přístupný od 12 let  

Pátek 16. dubna 
ZAPOMENUTÉ  
TRA NSPORTY DO POLSKA 
ČR 2009, dokument, cca 85 min.
Nejnovější ze čtveřice fi lmů do-

kumentárního cyklu Zapomenuté 
transporty režiséra Lukáše Přibyla 
se věnuje méně známým koncent-
račním, pracovním a vyhlazovacím 
táborům v Polsku.

Film získal cenu kritiky za nejlepší 
český dokument roku 2009.

Přístupný od 12 let  

Sobota 17. dubna 
LÍBÁŠ  JAKO  BŮH
ČR 2008, komedie/romantický, 

cca 115 min.
Hlavní hrdinkou fi lmu je středo-

školská profesorka, která řeší prekér-
ní situace v práci i doma, kde žije s 
bývalým manželem, úspěšným spi-
sovatelem.

Hrají: Kamila Magálová, Jiří Bartoš-
ka, Eva Holubová, Oldřich Kaiser ad.

Režie: Marie Poledňáková
Přístupný

Pondělí 19. dubna a úterý 
20. dubna ve 20.00 hod./ R
O KA PITALISMU S LÁSKOU
Film USA 2010, dokument, titulky, 

cca 127 min.
Prostřednictvím fi lmu O kapitalis-

mu s láskou se Michael Moore vrací 
k tématu, který se objevuje v celé je-
ho kariéře: ničivý dopad dominance 
velkých korporací na každodenní ži-
vot člověka.

Hrají: Michael Moore, Th ora Birch, 
William Black, Jimmy Carter a další.

Scénář a režie: Michael Moore
Přístupný 

Úterý 20. dubna a středa 
21. dubna v 19.30 hod./ E
AŤ  VEJDE  TEN  PRA VÝ
Film Švédsko 2008, horor, titulky, 

cca 114 min.
Ponuře krásný upírský fi lm.
Hrají: Kare Hedebrant, Lina Lean-

dersson, Per Ragnar a další.
Režie: Tomas Alfredson
Přístupný od 12 let 

Čtvrtek 22. dubna až 
středa 28. dubna v 17.30 hod./ R
PERCY  JACKSON: ZLODĚJ  
BLESKU
Film USA, širokoúhlé fantasy, čes-

ký dabing, cca 118 min.
Percy Jackson je napůl člověk a na-

půl bůh. Teď se ukáže, jestli je také 
hrdina. 

Hrají: Logan Lerman, Uma Th ur-
man, Pierce Brosnan a další.

Režie: Chcris Columbus
Přístupný  

Čtvrtek 22. dubna až neděle 
25. dubna v 19.30 hod./ E
PROKLETÝ  OSTROV
Film USA, širokoúhlý thriller, titul-

ky, cca 138 min.

Někdo tu schází.
Hrají: Leonardo DiCaprio, Mark 

Ruff alo, Ben Kingsley a další.
Režie: Martin Scorsese
Přístupný od 15 let

Čtvrtek 22. dubna až středa 
28. dubna ve 20.00 hod./ R
NINE
USA 2008, širokoúhlý muzikál, ti-

tulky, cca 120 min.
Muzikál, který si nemůžete nechat 

ujít!
Hrají: Nicole Kidman, Penélope 

Cruz, Sophia Loren, Kate Hudson a 
další.

Režie: Rob Marshall
Přístupný

Úterý 27. dubna až čtvrtek 
29. dubna v 19.30 hod./ E
JARMAREČNÍ  BOUDA
ČR 2009, drama, cca 84 min.
Drsné podobenství o světě kolem 

nás, o lidské pýše, krutosti a nesná-
šenlivosti.

Hrají: Jaroslav Dušek, Pavel Liška, 
Dan Bárta a další.

Režie: Pavel Dražan
Přístupný od 15 let

Čtvrtek 29. dubna až neděle 
2. května ve 20.00 hod./ R
KNIHA  PŘEŽITÍ
Film USA 2009, širokoúhlé akč-

ní/dobrodružné/drama, titulky, cca 
118 min.

V nepříliš vzdálené budoucnosti, 
asi třicet let po konečné válce, pro-
chází pustinami kontinentu, který 
býval Amerikou, osamělý muž.

Hrají: Denzel Washington, Gary 
Oldman, Mila Kunis a další.

Režie: bratři Hughesovi
Přístupný od 12 let 

Pátek 30. dubna až 
neděle 2. května v 19.30 hod./ E
KVĚT  POUŠTĚ
Něm/Rak/Fr 2009, drama, titulky, 

cca 130 min.
Skutečný příběh o cestě z africké 

pouště na světová přehlídková mola.
Hrají: Liya Kebede, Sally Hawkins, 

Timothy Spall ad.
Režie: Sherry Hormann
Přístupný 

BIJÁSEK - promítání dětem / R

Sobota 10. dubna 
a neděle 11. dubna v 15.30 hod.
KA MARÁD  KRTEČEK
Filmové pásmo kreslených a loutko-

vých pohádek pro nejmenší diváky.

Sobota 17. dubna 
a neděle 18. dubna v 15.30 hod.
DEŠŤOVÁ  VÍLA
Film ČR, cca 96 min.
Romantická pohádka.
Hrají: Vica Kerekes, Jakub Gott -

wald, Miroslav Donutil a další.
Režie: Milan Cieslar
Přístupný   

Sobota 24. dubna a neděle 
25. dubna v 15.30 hod. 
KYTICE  POHÁDEK
Filmové pásmo kreslených a lout-

kových pohádek pro nejmenší divá-
ky.

BIO RÁJ - promítání seniorům / E

Středa 7. dubna v 10.00 hod.
ULOVIT  MILIARDÁŘE
ČR 2009, komedie, cca 90 min.

Drzá komedie režiséra Tomáše 
Vorla.

Hrají: Tomáš Matonoha, Ester Ja-
nečková, Jiří Mádl ad.

Režie: Tomáš Vorel
Přístupný

Středa 14. dubna v 10.00 hod.
2BOBULE
ČR , komedie, cca 94 min.
Pokračování komedie z poetického 

prostředí jihomoravských vinic.
Hrají: Lukáš Langmajer, Kryštof 

Hádek, Tereza Voříšková a další.
Režie: Vlad Lanné
Přístupný 

Středa 21. dubna v 10.00 hod. 
HODINU  NEVÍŠ
ČR/SR 2008, drama, cca 95 min.
Případ nemocničního vraha.
Hrají: Václav Jiráček, Ivan Franěk, 

Zuzana Kronerová ad.
Režie: Dan Svátek
Přístupný od 12 let 

Středa 28. dubna v 10.00 hod.
JÁNOŠÍK - PRA VDIVÁ  
HISTORIE
SK/PL/ČR/HU 2009, širokoúhlý, 

historický, cca 140 min.
Příběh o lásce, přátelství, o hledání 

štěstí a o osudu, nad kterým se jen 
těžko dá vyhrát.

Hrají: Václav Jiráček,Ivan Martin-
ka, Michal Zebrowski ad.

Režie: Agnieszka Holland, Kasia 
Adamik

Přístupný od 15 let

FILMOVÝ KLUB JIHLAVA/ E

Pondělí 5. dubna v 19.30 hod.
NA  VÝCHOD  OD  RÁJE
USA 1955, barevný, anglicky, české 

titulky, cca 110 min.
Předlohou k fi lmu Na východ od 

ráje se stala stejnojmenná rozsáhlá 
generační sága Johna Steinbecka, z 
níž scenárista Paul Osborn použil 
pouze závěrečnou část.

Hrají: James Dean, Julie Harris, 
Raymond Massey ad.

Režie: Elia Kazan
 
Pondělí 12. dubna v 19.30 hod.
VYNÁLEZ  ZKÁZY
Československo 1958, česky, cca 

83 min.
Slavný fi lm Karla Zemana vznikl v 

roce 1958 na motivy románů Julese 
Verna a s použitím výtvarných před-
loh původních verneovských ilustrá-
torů Riona a Benneta.

Hrají: Arnošt Navrátil, Lubor To-
koš, František Šlágr ad.

Režie: Karel Zeman

Pondělí 19. dubna v 19.30 hod.
TULPAN
Asa je mladý a nadějný pastevec. K 

pokračování rodinné tradice mu chy-
bí jediné - nevěsta. Jak ale najít a vy-
brat si v rozlehlé kazašské stepi, když 
jediná dívka v okolí Asu odmítá?

Kazachstán/Něm. 2008, bar., rus-
ky, české titulky, cca 110 min.

Hrají: Tolepbergen Bajsakalov, 
Ondas Besikbasov, Samal Esljamo-
vová ad.

Režie: Sergej Dvotsevoj
 
Pondělí 26. dubna v 19.30 hod.
INTERVIEW PODLE VAN  
GOGHA
Holandsko 2003, bar., titulky, cca 

89 min.
Příběh rozhovoru novináře Pierra 

a televizní herečky Katji, který se po-
divně „zvrtne“, se odehrává během 
jedné noci v Katjině bytě.

Hrají: Katja Schuurman, Pierre 
Bokma, Th eo Maassen ad.

Režie: Th eo Van Gogh
Přístupný od 12 let

E sál Edison R sál Reform
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Komenského 22

VELKÁ SCÉNA
6. 4. v 17.00
J. Godber: TO BYLA ALE NOC
M /4/
Richard Jackson je středního vě-

ku, patří ke střední třídě a je zdánli-
vě spokojen se svým životem... Ale 
všechno se změní, když se v jeho 
domě objeví dva malíři pokojů. Na-

jednou se Richard ocitne v divoké a 
neplánované noci, která má jak ve-
selé, tak i katastrofální důsledky pro 
všechny zúčastněné

7. 4.  v 10.00
W. Shakespeare: 
KOMEDIE OMYLŮ
Zadáno
Jedna z nejranějších Shakespearo-

vých komedií, odehrávající se v Efe-
su, je virtuózní situační fraškou, v níž 
hlavní postavy dvojníků rozpoutají 
kolotoč zaměněných identit, v němž 
nikdo neví, kdo je kdo. Je zde také 
rozvinuta úvaha o vztazích muže a 
ženy, o významu jejich lásky, úcty a 
zamyšlení na vzájemném prolínání 
jejich bytostí

8. 4.  v 19.00
J. Godber: TO BYLA ALE NOC
L /4/

9. 4. v 19.00
F. Loewe - A.J. Lerner:  
MY FAIR LADY
R /4/
H. Higgins, arogantní, nesnesitelný 

profesor fonetiky, se vsadí s přítelem 
Pickeringem, že naučí chudou pou-
liční prodavačku květin Elizu Doo-
litt lovou správně mluvit... Tento pří-
běh byl označen za nejlepší muzikál 
století a jeho popularitu ještě posílila 
fi lmová podoba z roku 1964, která 
získala osm Oscarů včetně ceny za 
režii i za vynikající herecké výkony

10. 4. v 19.00
F. Loewe - A.J. Lerner:  
MY FAIR LADY
mimo předplatné

12. 4.  v 10.00
V. Tomšovský: 
JAK SE ČERTI ŽENILI
mimo předplatné
Veselá žertovná muzikálová pohád-

ka o rozmazlené princezně Bětě, kte-
rá dělá velké starosti své matce, paní 
králce, a dokonce i čertům a čerticím 
v pekle. A o statečném kováři Kráko-
rovi, který se s muzikantem Židlouš-
kem vydá za princeznou do pekla, 
aby ji vysvobodil a také napravil

13. 4. v 17.00
F. Loewe - A.J. Lerner:  
MY FAIR LADY
Š /4/

14. 4. v 19.00
M. Uhde - M. Štědroň: 
BALADA PRO BANDITU
D /5/
Kouzlo tohoto příběhu po několi-

ka desítkách let upoutalo i prozaika 
a dramatika Milana Uhdeho, který 
napsal o Nikolovi divadelní hru „Ba-
lada pro banditu“. Spojením prvků 
minulosti a přítomnosti, dokumentu 
a mýtu, se příběh změnil v baladu o  
tom, jak věčný a silný je lidský sen  o  
svobodě a štěstí

15. 4. v 9.30
W. Shakespeare: 
KOMEDIE OMYLŮ
zadáno

16. 4. v 19.00
GALAVEČER PRO SOCHU 
- Jihlava sobě
pronájem

17. 4. v 19.00
M. Uhde - M. Štědroň: 

BALADA PRO BANDITU
E /4/

19. 4. v 10.00
V. Vančura: 
KUBULA A KUBA KUBIKULA
mimo předplatné

20. 4. v 17.00
M. Uhde - M. Štědroň: 
BALADA PRO BANDITU
mimo předplatné

21. 4. v 19.00
J. Godber: TO BYLA ALE NOC
KV/5/

22. 4. v 10.00
F. Loewe - A.J. Lerner:  
MY FAIR LADY
zadáno

23. 4. v 19.00
J. Suchý: 
KDYBY 1000 KLARINETŮ
mimo předplatné
Obrázky s písničkami, nebo chce-

te-li, scénické leporelo o klarine-
tech, které obohacují nácvik revue 
v kasárenských prostorách. Jedno z 
nejznámějších děl dnes již legendár-
ní dvojice, které si stále udržuje pů-
vab osobitého humoru svých tvůrců. 
Hlavně je nutné, aby divák věřil na 
zázraky, pak se určitě nebude nudit

24. 4. v 19.00
M. Uhde - M. Štědroň: 
BALADA PRO BANDITU
G /5/

26. 4. v 10.00
V. Tomšovský: 
JAK SE ČERTI ŽENILI
mimo předplatné

27. 4. v 19.00
M. Uhde - M. Štědroň: 
BALADA PRO BANDITU
H /5/

28. 4. v 19.00
F. Loewe - A.J. Lerner:  
MY FAIR LADY
O /4/

29. 4.  v 19.00
M. Uhde - M. Štědroň: 
BALADA PRO BANDITU
T /5/

30. 4. v 19.00
F. Loewe - A.J. Lerner:  
MY FAIR LADY
K /4/

MALÁ SCÉNA
16. 4. v 9.00 a 10.30
V. Peška: 
POHÁDKA  O PALEČKOVI 
ANEB VĚŘTE NEVĚŘTE
mimo předplatné

16. 4. v 19.30
M. Waltari: ČARODĚJKA 
mimo předplatné
Tajemný napínavý příběh ze sever-

ských lesů, který slavný fi nský autor 
napsal v době, kdy byli v severských 
močálech nalezeni první „lidé z ba-
žin“ - dokonale mumifi kovaná lidská 
těla pohřbena z  jakýchsi nábožen-
ských či rituálních důvodů. Našlo se 
i tělo dívky, jejíž srdce bylo probod-
nuto ostrým kůlem. Byla to čaroděj-
ka? A může se po stovkách let vrátit 
mezi lidi živá?

do 2. 5. 
ANTONÍN STŘÍŽEK - STARÉ 
I NOVÉ OBRA ZY
Retrospektivní výstava českého 

malíře postmoderní generace.
Oblastní galerie Vysočiny, Komen-

ského 10

do 2. 5. 
DRA GANA ŽIVANOVIĆ
Její malby zahrnují vizuálně účinné 

vyobrazení pózujících kulturistů a 
běžících koní jako symbolů masku-
linního ideálu krásy a síly.

Vernisáž 4. 3. v 17.00 hodin.
Galerie Alternativa, budova Ko-

menského 10

do 9. 5. 
IDA SAUDKOVÁ - KRÁSA
Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4

do 13. 5. 
OLDŘICH SMUTNÝ 
- OBRA ZY
Galerie - Horácké divadlo Jihlava, 

Komenského 24

do 25. 5. 
„ŘECKO A ŘECKÉ BÁJE“
Výstava prací žáků výtvarného 

oboru.
Základní umělecká škola, Masary-

kovo nám. 16

do 31. 5. 
OLDŘICH SMUTNÝ 
- GRA FIKA  - SUCHÉ JEHLY
Trifoil, grafi cké papíry, Husova 10

do 30. 6. 
„DIVOKÁ AFRIKA “  
Výstava o životě a působení Joy 

Adamsonové. 
Informační centrum (hned za 

vstupní pokladnou).
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10

do 30. 6. 
„PTÁCI“ 
Výtvarné práce žáků ZUŠ Jihlava.
Výstavní místnost (nový vstupní 

areál).
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10

do 30. 6. 
„ZMIZELÁ ULICE - ZMIZELÍ 
SOUSEDÉ“
 Autory výstavy jsou Ladislav a Mi-

lada Vilímkovi.
Výstavní síň židovského hřbitova, 

ul. U Cvičiště

do 3. 10. 
ŘEČ UMĚNÍ III. UMĚNÍ 
ZE SBÍREK OGV Z LET 
1948-1970
Třetí část cyklu, který se pokou-

ší v průběhu tří let představit sbírku 
Oblastní galerie Vysočiny, se věnuje 
umění z doby od druhé světové vál-
ky až po normalizační rok 1970.

Oblastní galerie Vysočiny, Masary-
kovo nám. 24 

2. 4. - 15. 4. 
ZACHRA ŇME STROMY
Krajský úřad, Žižkova 57

6. 4. - 9. 4. 
VÝSTAVA KE DNI ROMŮ
Střední odborná škola manage-

mentu a práva.
Magistrát města Jihlavy, Masaryko-

vo nám. 1

8. 4. 
KOMENTOVANÁ 
PROHLÍDKA  K VÝSTAVĚ 
ANTONÍN STŘÍŽEK - STARÉ 
I NOVÉ OBRA ZY - v 16.00 hod. 
Oblastní galerie Vysočiny, Komen-

ského 10

12. 4. - 30. 4. 
KÁVA - FAIR TRA DE  - výstava 
Pěstitelé kávy z několika družstev v 

Kolumbii (autoři Eva Fraňková a Vi-
lém Řiháček). 

Magistrát města Jihlavy, Masaryko-
vo nám. 1

14. 4. - 30. 5. 
NEZNÁMÝ SVĚT DROBNÝCH 
SAVCŮ
Vernisáž 13. 4. v 17.00 hod. 
Vernisáž zahájí zoolog RNDr. Mi-

loš Anděra, CSc.
Slavnostní otevření dlouhodobé 

výstavy Živá příroda Českomoravské 
vrchoviny.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

19. 4. - 30. 4. 
ALEJE
Krajský úřad, Žižkova 57

21. 4. - 14. 5. 
ADAM ŠTECH
Galerie Jána Šmoka, ateliéry Střed-

ní umělecké školy grafi cké, Dvořáko-
va 12

22. 4. 
KOMENTOVANÁ 
PROHLÍDKA  K VÝSTAVĚ 
ANTONÍN STŘÍŽEK - STARÉ 
I NOVÉ OBRA ZY - v 16.00 hod.
Oblastní galerie Vysočiny, Komen-

ského 10

22. 4. - 23. 5. 
DALIBOR VAJNAR 
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

22. 4. - 30. 4. 
„AŤ SE MĚSTO ZELENÁ“
Výstava výtvarných prací dětí z 

jihlavských MŠ a ZŠ ke Dni Země 
2010.

Magistrát města Jihlavy, Masaryko-
vo nám. 1 

22. 4. - 14. 5. 
MILAN HOUSER
Vernisáž 21. 4. 
Galerie Půda, Joštova 27, podkroví 

fi rmy Javab

PRODEJNÍ VÝSTAVA AFRIC-
KÉHO UMĚNÍ TINGATINGA

Škola v Africké vesnici Matongo.
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10
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Znojemská 7

Komenského 20

Tolstého 2

Malá scéna DDM, Brněnská 46

Brněnská 29

Music Club Dělňák, Žižkova 15

Psychiatrická léčebna, Brněnská 54

Brněnská 10

Žižkova 98

Mostecká 10

14. 4. ve 14 hodin
PO STOPÁCH ČESKÝCH 
VYSTĚHOVALCŮ 
- putování po USA
beseda se spisovatelkou Jaroslavou 

Paulusovou spojená s promítám fo-
tografi í

15. 4. čtvrtek  v 16.30 hodin  
KA REL HYNEK MÁCHA: 
mýtus o zakladateli - literární před-

náška k 200. výročí narození K. H. 
Máchy - další setkání s PhDr. Hyn-
kem  Bouchalem

28. 4. středa v 18 hodin 
JUBILEJNÍ 20. SETKÁNÍ 
S JIŘÍM ČERNÝM, 
literárním kritikem a teoretikem v 

poslechovém hudebním pořadu Si-
mon & Garfunkel.

KRÁSNÉ, STARÉ A VELMI 
MOUDRÉ UČENÍ AYURVÉDY: 
kurz pro začátečníky v těchto ter-

mínech 8. dubna, 15. dubna, 22. 
dubna , 29. dubna  vždy v 17 hodin. 

3.4. ve 21.00
STAN THE MAN
Bohemian blues band. Koncert 

12.4. v 19.30
PHISHBACHER NY3
Koncert

v Horáckém divadle Jihlava 
Komenského 2

3. 4. v 19.30
BENEFIČNÍ AKCE 
NA PODPORU ABC
Výdělek z akce je benefi ční na inici-

ativu ABC
RA STA FÜHRER - reggea-ska/ Jih-

lava
RA PSÖD - hardcore-heavy/ Jihlava
AFARA STAFA & JOE D - hip hop-

reggae/ Jihlava
PFA - punk/ Hungary
PLAN BEER - punk/ Hungary
Po kapelách se o další zábavu do 

ranních hodin postará jihlavský saund 
system URA  a gameboy CREUTZ-
FELDT-JACKY - techno/ Enland, 
France, Austrian. Graz import. 

2. 4. 
MADE BY THE FIRE, 
SYNERGY, THE SOUND 
OF BIBLICAL VIOLENCE, 
VOCHOČ SI MĚ

3. 4.
ARA YA, IMAGERY, 
BARA CUDA

4. 4. 
BOONKER, ŽUFAN, 
ZLOMENEJ ZUB, 
DEFRA GMENT, FUCKEAR, 

MOUCHY, AFT

9. 4. 
RETRODISCOPÁRT + LIVE 
POLKA  JEDE

10. 4. 
NAROZENINOVÁ PÁRTYYYY

11. 4. 
THE DISPLAY TEAM  
+  support

16. 4. 
HAK-MAK

23. 4. 
D.A.D 

24. 4. 
MR. HANKY  -  křest CD  
+ hosté

7. 4. v 18.00
TEMATICKÁ BESEDA 
K VÝSTAVĚ „Sedm úžasných 
pralesů“ 
S odborníkem z Greenpeace + 

Koncert kapely Můj milý deníčku.

8. 4. v 18.00
STŘEDOŠKOLSKÝ FILMOVÝ 
KLUB „JEDEN SVĚT“
Příběh duhových bojovníků
Dokument chce poukázat na počát-

ky, historii i současnost environmen-
tálního myšlení a smysl ekologic-
kého hnutí, rozpory i chyby přitom 
prezentuje na dějinách organizace, 
která v této oblasti patří mezi nejzná-
mější - hnutí Greenpeace. Tvůrci fi l-
mu dostali výjimečnou možnost vy-
užít bohatý fi lmový archiv a zároveň 
dali prostor k vyjádření nejen akti-
vistům a příznivcům Greenpeace, ale 
i jejich kritikům z řad vědců, literátů 
nebo politiků.

22. 4. v 18.00
STŘEDOŠKOLSKÝ FILMOVÝ 
KLUB „JEDEN SVĚT“
Proklaté karikatury
Když v září 2005 dánský deník Jyl-

lands - Posten uveřejnil sérii karika-
tur proroka Mohameda, odstartoval 
nevídané protesty v celém muslim-
ském světě. Kjaerův fi lm dalece pře-
sahuje horizont reakcí na Moha-
medovu kresbu. Vypovídá spíše o 
problémech pramenících z odlišnos-
ti hodnot, neporozumění a vzájem-
né intolerance, podpořených navíc 
manipulací informacemi a účelovým 
zneužíváním lidí.

Centrum prevence, 
sídliště U Pivovaru

10. 4. v 17.00
DESKOVÉ HRY 
Klub deskových her Jihlava pořá-

dá v Papiliu setkání nad moderními 
„deskovkami“. Ty neznámé vás rádi 
naučíme. 

22. 4. v 18.00
KLUB CESTOVATELŮ 
NOVÝ ZÉLAND 
Povídání s promítáním.

24. 4. v 18.00
DESKOVÉ HRY 
Klub deskových her Jihlava pořá-

dá v Papiliu setkání nad moderními 
„deskovkami“. Ty neznámé vás rádi 
naučíme. 

6. 4. v 18.00
HERMETICKÉ VĚDY XLVIII. 
- PÁTÉ EVANGELIUM
A JINÉ NÁLEZY Z NAG 
HAMMÁDÍ
Uvede: Abbé de E.

13. 4. v 18.00
ASTRONOMIE 
- TERMOJADERNÁ FÚZE
Vyřeší energetickou krizi? Uvede: 

Miloš Podařil.

20. 4. v 18.00
HERMETICKÉ VĚDY XLIX. 
- PÁTÉ EVANGELIUM II.
Uvede: Abbé de E.

3. 4. v  8.30
VELIKONOČNÍ 
VOLEJBALOVÝ TURNAJ
Od 8.30 hod. v hale SK Jihlava na 

Okružní ulici. Smíšená, amatérská 
družstva. 

10. 4. v  9.00
ZPĚVÁČCI 2010
12. ročník soutěžní přehlídky zpě-

váčků lidových písní.
Od 9.00 hodin v Základní umělec-

ké škole v Jihlavě.

17. 4. ve 14.00
TURNAJ TROJIC W3 DOTA
Turnaj tříčlenných týmů v PC. 

Na DDM Jihlava, Brněnská 29, od 
14.00 hodin. Přezutí s sebou, star-
tovné 100,- za tým, přihlášky na ma-
tejicek@ddm.ji.cz.

17. 4.
VYRÁBÍME 
DEKORA TIVNÍ SVÍCE
Bližší informace na tel. DDM JI ne-

bo melounova@ddm.ji.cz.

30. 4. 
SLET ČARODĚJNIC
Zahrada domu dětí a mládeže, Br-

něnská 46, JI; soutěže pro děti na 
jednotlivých stanovištích. V diva-
délku DDM JI loutkové představení 
souboru Kašpárek „Příhody zpod la-
vic“. URČENO PRO ŠKOLNÍ  KO-
LEKTIVY 1. - 5. TŘÍDY. NUTNO 
SE PŘEDEM PŘIHLÁSIT - hube-
na@ddm.ji.cz.

13. 4. v 16.00
SMALTOVANÉ ŠPERKY

16. 4. v 16.00
BUBNOVÁNÍ

17. 4. v 8.30
SMALTOVANÉ ŠPERKY

24. 4. v 8.30
AMERICKÁ VITRÁŽ

11. 4. v 16.00
Erich von Däniken: 
NEVYŘEŠENÉ ZÁHADY 
MINULOSTI
Světoznámý švýcarský spisovatel a 

záhadolog, autor Vzpomínek na bu-
doucnost a řady dalších bestsellerů, 
přijede osobně do Jihlavy s unikátní 
přednáškou. Divadelní sál. 

21.4. v 19.00
Wolfgang Amadeus Mozart: 
COSI FAN TUTT E
Jiskrná opera s českým libretem Ja-

romíra Nohavici v nastudování Mo-
ravského divadla Olomouc. 

16. 4. ve 20.00
NIGHTWORK
Music Bar Dělňák.

21. 4. v 19.00
FRA NTIŠEK RINGO ČECH
Předprodej: Ráj spánku, Žižkova 

10

3. 4. v 10.00
VRBOVÝ PROUTEK aneb 
Velikonoce v Bobodivadle
Divadelní představení pro děti. 

17. 4. v 10.00
JARO S TETINAMA
Písničky a pohádky brněnského 

souboru Tetiny...

6. 4. v 19.00
ISLAND - horká země s ledovou 
tváří
Mocné ledovce, hřmící vodopády i 

roztomilí papuchalci. 
Digitální diashow Martina Loewa.

14. 4. v 8.30 a 10.00
BROUHÁDKA 
Pohádka pro děti MŠ, ZŠ, hraje 

MIM o.s. Praha. 

14. 4. v 17.00
LOVCI LIDÍ 
Divadelní představení, pořádá a 

hraje DS Spoušť.

18. 4. v 15.00
OBUŠKU Z PYTLE VEN 
Muzikálová pohádka na motivy K. 

J. Erbena, hraje Divadlo Julie Jurišto-
vé Praha. 

22. 4. v 17.00
LOVCI LIDÍ a HRA  
Divadelní představení, pořádá a 

hraje DS Spoušť a DS Záchvat Gym-
názium Jihlava.

23. 4. v 15.00
AMEN KHELAS 
Taneční soutěž, pořádá ERKO Jih-

lava.
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Basketbalový klub Jihlava 
– BC Vysočina:

Liga juniorů U 18:
Sobota 17. 4. 
BC Vysočina – BK Opava 
v 17 hodin

Neděle 18. 4. 
BC Vysočina – BCM Prostějov 
v 10 hodin
Hraje se ve sportovní hale nad ba-

zénem na ul. E. Rošického v Jihlavě.

FC VYSOČINA JIHLAVA 
– II. fotbalová liga:

Pátek 9. 4. 
FC VYSOČINA JIHLAVA – FK 

Viktoria Žižkov v 19 hodin

Pátek 23. 4. 
FC VYSOČINA JIHLAVA – FC 

Vítkovice v 19 hodin

Středa 28. 4. 
FC VYSOČINA JIHLAVA – FC 

Graffi  n Vlašim v 18 hodin
Všechny zápasy se hrají na fotbalo-

vém stadionu na ul. Jiráskova v Jihla-
vě.

Pátek 16. 4. 
Cena Běžce Vysočiny – Memori-

ál Luboše Svobody
Start 16.45 – 17 hodin na atletic-

kém stadionu Na Stoupách v Jihlavě.

Pátek 23. 4. 
Jarní běh v Pávově
Start v 17 hodin v autokempinku 

Nový Pávov
Podrobnější informace k akcím na 

www.bezec.wz.cz

1. 4. v 18.00
TRA BANTEM PO ALBÁNII
O tom, jak je to s tou „nebezpeč-

nou“ zemí doopravdy! Projekce o 
právě objevované destinaci - země 
moře, hor a divokých řek, římských 
ruin a středověkých zřícenin, mešit a 
kostelů a hlavně pohostinných lidí.

O cestování nejspolehlivějším vo-
zítkem a dobrodružstvích na albán-
ských silnicích s cestovatelkou Ilo-
nou Bitt nerovou. Beseda v rámci 
Klubových večerů v ZOO Jihlava ve 
spolupráci s ČSOP Jihlava.

Vstupné dobrovolné, vstup pouze 
„starým vchodem“.

3. 4. 
DEN PTACTVA V ZOO
Návštěvníci s ptačím příjmením, 

kteří se prokážou platným dokla-
dem, mohou do zoo v tento den za 
poloviční vstupné (dospělí - 40,- Kč, 
děti, studenti a důchodci - 20,- Kč), 
po zaregistrování obdrží drobný dá-
rek a především postoupí do sloso-
vání o atraktivní cenu - vyhlídkový 
let. Kukačkovi coby zástupci „ptáka 
roku 2010“ budou mít vstup zcela 
zdarma. Pro všechny návštěvníky bu-
de připraven pestrý program po celý 
den (10.00 - 16.00):

- Výstava „Ptáci“ ve spolupráci se 
ZUŠ Jihlava - nový vstupní areál

- Soutěže a ptačí aktivity v režii 
ČSOP Jihlava - sad spojující nový 

vstupní areál a expoziční část zoo
- Velikonoční kvíz pro malé i velké 

- areál zoo
- Zdobení vajíček a další velikonoč-

ní aktivity - areál zoo
- Ukázky výcviku dravců a sov - le-

tos poprvé - v 11.00 a v 15.00 hodin 
(ukázky se uskuteční také na Veliko-
noční pondělí - 5. dubna a na Den 
Země - 24. dubna, od 1. května bu-
dou probíhat tradičně každý den 
kromě pondělí)

ZOO Jihlava

10. 4. 
HLEDÁNÍ JARA  - celostátní akce 

ČSOP - 9. ročník
Trasa: cca 10 km
Sraz: na zastávce MHD Masaryko-

vo nám. Odjezd linky č. 12 ve 12.37 
do Velkého Beranova. 

Popis trasy: Po příjezdu do Velké-
ho Beranova proběhne otevírání stu-
dánky Barborky za kostelem. Pro dě-
ti budou připraveny dětské hry, pro 
větší výklad o historii obce. Odtud 
trasa do údolí řeky s návštěvou stu-
dánek po červené turistické značce 
do Luk nad Jihlavou, cestou studán-
ky. V Lukách možnost občerstvení. 
Odjezd do Jihlavy vlakem v 18.11 
hod.  

Vedou: Luboš Zeman, Karel Holub 
a Iva Doláková. 

Turistické oblečení, příp. daleko-
hled.

14. 4. v 18.00
PEKING - cestovatelské promítá-

ní. Organizuje Katedra cestovního 
ruchu VŠPJ  ve spolupráci s cesto-
vatelským klubem JihlaVANDR, od 
18.00 hodin v posluchárně VŠPJ.

16. 4. v 8.00
APRÍLOVÝ JARMARK
Masarykovo náměstí

16. 4. v 19.30
BENEFIČNÍ GALAVEČER 
PRO SOCHU 
ANEB JIHLAVA SOBĚ
Podpořte svou účastí návrat sochy 

T. G. Masaryka do Jihlavy!
VOXTET best of. KA TEŘINA 

HEBELKOVÁ - mezzosoprán - nej-
známější operní árie. Dále vystoupí: 
Jakub Ruška, Terezie Charvátová a 
Bohumíra Holoubková... Součástí 
večera bude aukce uměleckých děl, 
věnovaných výtvarnými umělci Vy-
sočiny. Všichni účinkující se vzdali 
honoráře ve prospěch sbírky. Výtě-
žek koncertu bude věnován na kon-
to sbírky Spolku pro navrácení sochy 
TGM do Jihlavy

Horácké divadlo Jihlava

19. - 23. 4. 
CHARITATIVNÍ AKCE 
NADAČNÍHO FONDU EMIL
Masarykovo náměstí 

19. 4. v 17.00
FAIR TRA DE BRA ZÍLIE  
Přednáška s besedou. 
Fair Trade je spravedlivý obchod. 

Jakou alternativu konvenčnímu ob-
chodu vlastně nabízí? Jaké jsou jeho 
výhody a nevýhody? Kolik dostane 
z balení kávy jeho producent? Jak 
ovlivňuje globalizace život farmářů 
v rozvojových zemích? Jak fungují 
fairtradová družstva v Brazílii? Přijď-
te podiskutovat o Fair Trade s Luď-
kem Štěrbou! 

Gotická síň jihlavské radnice, od 
17.00 hodin

21. 4. v 19.00
ZAPOMENUTÉ 
TRA NSPORTY
Večer s hostem Lukášem Přibylem. 

Promítání fi lmu a rozhovor s auto-
rem.

Evangelická fara, Vrchlického 1

22. 4. - 12. 5. v 16.00
CYKLUS O MLÁDEŽI 
S MLÁDEŽÍ
Cyklus O mládeži s mládeží je roz-

dělen na čtyři bloky, v nichž se pe-
dagogové či pracovníci s mládeží 
seznámí s celým programem Mládež 
v akci, dozví se o participaci, o inter-
kulturním učení atd. Cyklus je zavr-
šen seminářem, který je ušit účastní-
kům na míru.

Krajský úřad kraje Vysočina, míst-
nost B3.15, Žižkova 57

22. 4. 
DEN ZEMĚ
Pořádá Zdravé město Jihlava ve 

spolupráci s partnery.
(program na jiném místě NJR)

24. 4. v 9.00
TERA RIJNÍ TRHY 
- TERA -AQUA-FLORA 
Trhy spojené s výměnou a prode-

jem zvířat a chovatelských potřeb. 
Na akci se budou měnit a prodávat 
hadi, ještěři, žáby i ostatní terarijní 
zvířata, akvarijní ryby, živý i prepa-
rovaný hmyz jako kudlanky, brouci 
a motýli, ale i tropické rostliny, živé i 
neživé krmivo (hlodavci, hmyz, gra-
nule), chovatelské potřeby, přírodni-
ny a literatura. 

Dělnický dům

24. 4. v 8.00 - 12.00
CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ 
SBĚRA TELŮ 
Filatelie, numismatika, odznaky, 

pohlednice, fi gurky z čokoládových 
vajíček, telefonní karty, starožitnosti, 
pivovarské suvenýry a jiné.

Dům kultury, Tolstého 2

27. 4. 
MAJÁLES JIHLAVA 2010
Program zahájí průvod masek měs-

tem, školy mezi sebou svedou lítý 
boj o titul krále a královny pro rok 
2010 a hudební interpreti budou do-
tvářet atmosféru druhého jihlavské-
ho Majáles s podtitulem „Hrdinové 
všedních dnů“.

Masarykovo náměstí 

28. 4. 
OSVĚTOVÁ KA MPAŇ ŽLUTÉ 
TÝDNY
Osvětové týmy a odborníci budou 

ve žlutých stanech nabízet letáčky s 
informacemi o žloutenkách typu A a 
B, informace o očkovacích centrech 
a poskytovat kontakty na jejich od-
borníky.

Masarykovo náměstí

24. 4. v 9.00 - 16.00
BEDŘICHOVSKÉ SEDLO
12. ročník cykloturistické akce, 

start v 9.00 na hlavním vlakovém ná-
draží. Trasa cca 40 km. 

25. 4 v 10.00
ZAHÁJENÍ 
CYKLOTURISTICKÉ SEZONY 
2010 V JIHLAVĚ
2. ročník cykloturistického výle-

tu cca 40 km, start v 10.00 u Brány 
Matky Boží, cíl 16.00 Restaurace 
Starka. Trasa cca 40 km. 

29. 4. v 17.00
PŘEDNÁŠKA  „ŽIVOT A DÍLO 
STAVITELE STANISLAVA 
BECHYNĚHO“
Přednáší Mgr. Marie Pokorná.
Oblastní galerie Vysočiny, Masary-

kovo nám. 24

30. 4. - 1.5.
JEŽEK VYSOČINY
26. ročník cyklo-turistické akce. 

Pěší turistika 15, 25, 35, 50, 100 km, 
cykloturistika 30 - 100 km. Start 
20.00 (30. 4. - 100 km), 6.00 - 12.00 
(1. 5. - ostatní), 30. 4.,  ATC Pávov 
u Jihlavy, ATC Pávov u Jihlavy, cíl: 
20.00, 1. 5., ATC Pávov u Jihlavy

9. 4. ve 20.00
KONCERT SLUNCE A LUNA
Svatava Drlíčková a Gendos Čam-

zyryn v hotelu Gustav Mahler. Vel-
mi netradiční koncert těchto dvou 
hudebníků. Zazní hrdelní a intuitiv-
ní zpěv, tradiční i současné hudební 
nástroje z celého světa a především z 
Tuvy a Moravy. 

12. 4. v 18.00
KONCERT BÝVALÝCH 
ABSOLVENTŮ ŠKOLY
Hala ZUŠ, Masarykovo nám. 16

13. 4. v 18.00
HUDEBNÍ SETKÁNÍ
Hala ZUŠ, Masarykovo nám. 16

14. 4. v 18.00
HUDEBNÍ VEČER 
POPULÁRNÍ HUDBY
Hala ZUŠ, Masarykovo nám. 16

21. 4. v 18.00
1. ABSOLVENTSKÝ KONCERT 
Hala ZUŠ, Masarykovo nám. 16

22. 4. v 8.15
KLAVÍRNÍ PŘEHLÍDKA  
„ MLADÝ PIANISTA 
- JIHLAVA 2010“ 
Začátek 8.15. Pod záštitou paní ná-

městkyně I. Wagnerové.
Koncertní sál ZUŠ, Masarykovo 

nám. 16

25. 4. v 19.00
KOMORNÍ KONCERT 
- Abonentní cyklus B
Dům fi lharmonie a hudby, Kosmá-

kova 9 

28. 4. v 18.00
2. ABSOLVENTSKÝ KONCERT   
Hala ZUŠ, Masarykovo nám. 16 
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