
Rudolf
Chloupek

Jihlavští zastupitelé vyhověli po-
žadavkům veřejnosti a odsouhlasili 
zavedení nové přestupní jízdenky. 
Nová hodinová jízdenka bude stát 
dvacet korun, k dispozici bude od 
1. července 2011. Bude mít i zlevně-
nou verzi za deset korun.

Další novinkou je prodloužení pro-
jetých úseků za nepřestupní papíro-

vou jízdenku v hodnotě 10 korun. 
Dosud je platná na projetí tří úseků, 
nově bude na průjezd čtyř úseků. Při 
platbě elektronickou peněženkou se 
nyní za osm korun projíždí tři úseky, 
nově se bude za osm korun projíždět 
čtyřmi úseky. 

„Věřím, že novinky budou mít pozi-
tivní ohlas. Snažili jsme se najít vari-

Nová jízdenka MHD od července
antu zajímavou pro cestující, ale také 
takovou, aby příliš nezatížila rozpočet 
města,“ uvedl k novince primátor Jih-
lavy Jaroslav Vymazal. Dopravnímu 
podniku bude město muset dokrý-
vat ztrátu 1,6 milionu korun. 

Elektronickou peněženku „Jihlav-
ská karta“ používá 25 tisíc lidí, v loň-
ském roce vozy jihlavského doprav-
ního podniku přepravily 14 milionů 
lidí, což je shodné s předchozími se-
zonami. Nenaplnila se tak očekávání 
kritiků elektronické peněženky, že 
dojde k poklesu počtu cestujících. 

Nový elektronický systém je spra-
vedlivější, cestujícímu je účtovaná 
cena podle počtu projetých zastávek. 
Po zavedení Jihlavské karty jezdí 34 
procent cestujících levněji (1 až 3 
zastávky), 51 procent cestujících jez-
dí za stejné peníze (4 až 8 zastávek). 
Pouze ti, kteří projíždí na největší 
vzdálenosti 9 a více zastávek, platí 
více.  -lm- 

Bezmála dva tisíce žákyň a žáků 
jihlavských základních škol se v dub-
nu zapojilo do akce Čistá Jihlava. 
Uklízeli nejen v okolí svých školních 
budov, ale vyrazili také do ulic, do 
parků či k zastávkám MHD. Žáci od-
padem naplnili 170 pytlů, shromáž-
děný odpad celkem vážil 1,3 tuny. 

Další akci uspořádali skauti ze stře-
diska Divočáci Jihlava. Uklízeli v par-
ku Na Vyhlídce a v Keťásku. Celkově 
nasbírali přes 20 plných pytlů odpad-
ků. Více na webu www.divocaci.cz.

„Bylo by pěkné, kdyby se naše spo-
lečnost rozvíjela tak, že bychom jed-
nou uklízeli v zeleni a v parcích třeba 

Žáci a skauti uklízeli město
jen listí, suchou trávu, větve a prach, 
nikoliv tuny odpadků, které je tam ně-
kdo schopen znovu a znovu vyhazovat. 
Chtěli bychom poděkovat každému, 
kdo v jarních týdnech udělal něco pro 
hezčí město, i kdyby to byl „jen“ zame-
tený chodník nebo upravená zahrádka 
před domem,“ za celé vedení města 
poděkoval primátor Jaroslav Vyma-
zal. -lm-

Mých 150 dní 
na radnici

Komunální volby byly před pě-
ti měsíci a do funkce prvního ná-
městka primátora vynesly Rudolfa 
Chloupka. 

Když se ohlédnete pět měsíců 
zpět – jaké byly?

Čas rychle utíká a s překvapením 
jsem zjistil, že od mého nástupu na 
radnici uplynulo již více než 150 dní. 
To mě vede k ohlédnutí za tím, čím 
byl tento čas naplněn.

Jako vždy při změně zaměstná-
ní jsem se nějaký čas seznamoval 
s chodem úřadu magistrátu, čím se 
zabývají jednotlivé odbory a jejich 
vzájemnými vazbami. Bez celkového 
přehledu není možné rozumět fun-
gování úřadu a uplatňovat požadav-
ky na správném místě. Podrobně by-
lo nutné se seznámit s prací odborů, 
které mám na starost, tedy odborem 
školství kultury a tělovýchovy a od-
borem životního prostředí, s jednot-
livými lidmi a jejich náplní práce.

Velmi rychle bylo potřeba zahájit 
činnost komisí rady a dalších pra-
covních skupin, které jsou jedním ze 
způsobů komunikace s občany. Prá-
ce náměstka pochopitelně zahrnuje 
řadu jednání se zástupci nejrůzněj-
ších organizací i jednotlivými obča-
ny, studium a přípravu materiálů pro 
jednání komisí a výborů, rady města 
a zastupitelstva.

 (Pokračování na str. 3)

Vedení města zve na 
Festival Mahler Jihlava 2011 

– hudba tisíců,
který proběhne v termínu 

17. 5. -  7. 7.
Více k programu uvádíme 

v kulturním přehledu.

Město připravilo pro zájemce
2. kulturní konferenci 

v kině Dukla 5. 5. v 15.00 hodin.
Více uvádíme na str. 10.

V rámci Mezinárodního roku lesů
je připraven program 

na Masarykově náměstí 
10. a 11. května. 

Více na str. 10.

JIHLAVSKÁ tržnice zahájila v dubnu svoji další sezonu. Zájem o čerstvou zeleninu a květiny dokáže přitáhnout návštěvní-
ky Masarykova náměstí. Foto: Lubomír Maštera
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Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:
   

89
45

134
80
30

110

24
-

6
8

166
Město Jihlava má k 31. 3. 2011 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  49 517 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci březnu 2011

Desítky lidí na kolech přijely na 
Masarykovo náměstí v Jihlavě zahá-
jit novou cyklistickou sezonu. Další 
účastníci se pak přidávali cestou po 
trase Jihlava – Třebíč – Raabs, cel-
kem pořadatelé rozdali na 150 účast-
nických listů. 

V pořadí třetí otvírání cyklosezony 
na Jihlavsku organizoval Klub čes-
kých turistů Bedřichov ve spolupráci 
s městem Jihlavou, jízda byla zároveň 
13. ročníkem tradiční cykloturistické 
akce Bedřichovské sedlo.

Kolem nedělní deváté hodiny (17. 
dubna) dopoledne se účastníci jízdy 
scházeli na jihlavském Masarykově 
náměstí, kde si mohli před cestou a 
vůbec celou sezonou nechat seřídit 
kola v mobilní dílně sponzora akce. 

O půl desáté přítomné přivítal pri-
mátor Jaroslav Vymazal a zástup-
kyně pořadatelů Ivana Svobodová. 
Početný peloton veden motocyklem 
městské policie vyrazil k základní-
mu kameni stezky Jihlava – Třebíč – 
Raabs v Křižíkově ulici, odkud jízda 
pokračovala. 

Účastníci se dostavili z celého kraje, 
kromě místních milovníků cyklotu-
ristiky přijeli lidé např. z Havlíčkova 
Brodu, Měřína, Žďáru nad Sázavou a 

Cyklisté zahájili sezonu 2011

Uprostřed týdne, uprostřed dne, 
uprostřed města. Primátor Jaroslav 
Vymazal za asistence náměstků po-
ložil do dlažby v ulici Matky Boží 
kovovou desku, která označuje střed 
historického města. Uložení kontro-
loval Eduard Pospíchal z Katastrální-
ho úřadu pro Vysočinu v Jihlavě, kte-
rý střed města v mapě historického 
města vyhledal. 

Rozměrem i rozpočtem malá atrak-
ce začala okamžitě fungovat. Nejen-
že umístění středu zaznamenávali 
zástupci mnoha médií, ale netradiční 
objekt v dlažbě brzy postřehly desít-
ky procházejících lidí, kteří se zasta-
vovali a novinku si prohlíželi.  

Střed je vyznačen kovovou kru-
hovou deskou zhruba o velikosti 
45x45 cm, nese informace o světo-
vých stranách, souřadnicích místa a 
nadmořské výšce, nechybí také ježci 
jako symbol města Jihlavy. Desku v 
dlažbě doplňuje informační tabule 
na nejbližším domě s popisem místa 
v několika jazycích.

Střed historického města Jihlavy 
byl určen průsečíkem spojnic pro-
tilehlých bodů historického jádra 
města, podle mapy stabilního kata-
stru z r. 1897,  uložené v dokumen-
taci Katastrálního pracoviště Jihla-
va. Pro hledání středu bylo zvoleno 
historické jádro, město jako celek 
se rozrůstá, jeho střed se tedy prů-
běžně mění. Zeměpisné souřadnice 
středu jsou 49°23‘44,0“ severní šířky 
a 15°35‘22,4“ východní délky, nad-
mořská výška je 520,5 m. 

Celkové náklady jsou do dvaceti ti-
síc korun. Vyznačení středu připravil 
magistrát města ve spolupráci s ka-
tastrálním úřadem a společnostmi 
Služby města Jihlavy a Yashica. -lm-

Střed města je na svém místě

PRIMÁTOR města Jaroslav Vymazal s náměstkem Rudolfem Chloupkem prohlí-
žejí vyznačení historického centra města Jihlavy. Foto: archiv MMJ

Telče. Na startu dostali účastníci ná-
vrh tras, po kterých mohli pokračo-
vat v cyklojízdě. 

Pokud dorazili do Přímělkova, do-
stali pamětní list a malý dáreček. 

Někteří cyklisté se vydali po stezce 
až do Třebíče, odkud během dopo-
ledne startovali účastníci cyklojízdy 
směrem k Jihlavě tak, aby se skupiny 
z obou měst setkaly na trase. -lm-

Desítky běžců poměřily svoje síly 
v ulicích historického centra Jihlavy 
ve Velké ceně Jihlavy. Závod se ode-
hrával v osmi kategoriích, v týmo-
vých štafetách 5x1 km nastoupila 
také pětice závodníků města Jihlavy. 
Radnici reprezentovali primátor Ja-
roslav Vymazal, vedoucí oboru život-
ního prostředí Katarína Ruschková, 
vedoucí kanceláře tajemníka Ka-
rel Hadrava, Pavel Šťastný z úřadu 
územního plánování a informatik Ja-
roslav Škrobák.  -lm-

CYKLISTICKÁ sezona 2011 v Jihlavě je zahájena.  Foto: archiv MMJ
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(Dokončení ze str. 1)
Jakými nejvýraznějšími problé-

my jste se zabýval? 
Nejprve bych chtěl zmínit oblast, 

která mi od počátku byla nejbližší, 
tedy školství. Největším problémem 
současné doby je nedostatek míst ve 
školkách. 

Je mi opravdu líto, že nemůžeme 
uspokojit všechny žadatele o místo 
ve školce. Média často za příčinu po-
važují dřívější rušení školek. Je prav-
da, že počátkem 90. let byla zrušena 
část tzv. podnikových školek. Ty by 
však již dnes nevyhovovaly hygie-
nickým předpisům (ty, které zůstaly, 
je třeba nákladně adaptovat a jejich 
kapacita je malá). Ke snížení počtu 
míst rovněž přispěly zpřísněné hy-
gienické předpisy, které snížily ka-
pacitu existujících školek. Dalším 
problémem je skutečnost, že začaly 
dosluhovat budovy školek postave-
ných v 60. a 70. letech 20. století a je 
potřeba je rekonstruovat.

K současným problémům přispělo 
i to, že v poměrně nedávné minu-
losti nebyl ihned zachycen raketo-
vý nástup populační vlny. V letech 
2004–2007, kdy porodnost začala 
pozvolna růst, bylo zrušeno celkem 
158 míst v budovách, které již neby-
lo možno uvést do souladu s předpi-
sy pro školky, a současně vytvořeno 
120 nových míst (z toho 100 míst 
MŠ U Dlouhé stěny). Zrekonstruo-
vaná MŠ Riegrova (dříve soukromá 
s cca 20 dětmi) a zcela nově vybudo-
vaná MŠ U Dlouhé stěny (na místě 
původní již nevyhovující školky) tak 
bohužel zcela nenahradily zrušená 
místa.

Příčinou současného problému je 
zaostávání počtu nově vytvořených 
míst za nárůstem počtu dětí. Rozdíl 

v porodnosti roku 2004 a 2009 je 
cca 500 dětí. 

Od roku 2008 jsou již pouze vy-
tvářeny nové kapacity a neubylo ani 
jedno místo. Celkem v letech 2008–
2010 bylo vybudováno 240 nových 
míst ve školce (rozšíření MŠ Ma-
henova, Březinova 114, zřízení MŠ 
v ZŠ Nad Plovárnou, úplně nová MŠ 
Demlova 34a).  

Ani toto zvýšení počtu míst není 
dostatečné, a proto jsme hledali ve 
vedení města další možnosti. Proto-
že je nutné udržovat v dobrém stavu 
všechna zařízení, vydali jsme se ces-
tou rekonstrukce a rozšíření kapacit 
stávajících školek. Na podzim toho-
to roku přibude 50 míst v MŠ v An-
tonínově Dole v klidném prostředí, 
ale přitom v blízkosti průmyslové 
zóny, což může být výhodou pro ro-
diče, kteří zde pracují. Na jaře roku 
2012 přibude dalších 50 míst v MŠ 
Jarní. V této oblasti bydlí nejvíce dě-
tí, které školku potřebují. Další mís-
ta (opět 50) přibudou během roku 
2012 ještě v MŠ Resslova. Další mís-
ta by měla vzniknout v rámci pro-
jektu Stříbrné terasy na místě bývalé 
Tesly, o vybudování školky uvažuje i 
kraj v areálu Na Stoupách, jsou i sig-
nály o zřízení podnikových školek. 
Věřím, že se situace postupně zlepší. 

Pokud by dětí dále přibývalo, bu-
deme hledat další možnosti. Je po-
třeba si ale uvědomit, že možnosti 
města nejsou neomezené. Získání 
kapacity 100 míst nás všechny sto-
jí zhruba jednu třetinu investičního 
rozpočtu města.

Jaké další významné úkoly řeší-
te?

Dalším významným úkolem v ob-
lasti školství je zřízení Domu dětí a 

mládeže. S tím souvisí nejen vyřeše-
ní převodu majetku z kraje, ale také 
analyzování zájmové činnosti v Jih-
lavě a začlenění městského DDM do 
struktury a vypracování nové kon-
cepce podpory volnočasových akti-
vit dětí a mládeže, což zasahuje do 
celé řady oblastí.

Jsem velmi rád, že dojde k rekon-
strukci Základní umělecké školy, 
takže vznikne nejen nová pěkná 
budova, ale hlavně se vytvoří velmi 
dobré podmínky pro rozvoj umě-
leckého vzdělávání, což přispěje jis-
tě významným podílem ke kultivaci 
občanů našeho města.

Další oblastí zájmu je asi kultura?
Profesionální kulturní zařízení 

v Jihlavě většinou zřizuje kraj Vyso-
čina. Ostatní pořadatele kulturních 
akcí podporuje město formou gran-
tů. Pro tento rok kulturní komise 
připravila poněkud jednodušší pra-
vidla. Za pozornost stojí nově vznik-
lé divadlo DiOD na místě bývalého 
kina Sokol. Největší pozornost však 
upoutal rekonstruovaný kostel Pový-
šení svatého Kříže. Milovníci hudby 
budou mít opět příležitost se do to-
hoto stánku kultury opět podívat při 
zahájení 10. ročníku Festivalu Gus-
tava Mahlera 17. května. Chtěl bych 
této příležitosti využít i k pozvání na 
ostatní koncerty zmíněného festiva-
lu v průběhu května a června, které 
slibují hluboké kulturní zážitky.

Občas slýchávám stesky, že se v Jih-
lavě nic neděje. Doporučuji všem, 
kteří neví, co s načatým večerem, 
aby se na webových stránkách města 
občas podívali na záložku „Kulturní 
a sportovní kalendář“. Tento přehled 
pořadů mohou využívat rovněž po-
řadatelé k propagaci svých akcí.

Jistě řešíte i životní prostředí.
V této oblasti je letošní rok sou-

středěn na několik akcí. Nejvidi-
telnější je a ještě více bude obnova 
městské zeleně. Po kácení nebez-
pečných stromů nastala s jarem ta 
příjemnější část, a to výsadba cca 
300 stromů a 600 keřů po celé Jih-
lavě. Následovat bude ještě ošetře-
ní cca 3000 stromů, které je rozlo-
ženo do 3 let. Mám radost z toho, 
že se daří věnovat zeleni patřičnou 
pozornost i prostředky. Zeleň je to-
tiž nejvýznamnějším prostředkem 
ochrany proti největšímu problému 
ovzduší v Jihlavě – polétavému pra-
chu. Životní prostředí je sledováno 
monitoringem ovzduší a ve spolu-
práci s krajem, Českým hydrome-
teorologickým ústavem a Státním 
zdravotním ústavem chystáme roz-
šíření měření.

V rámci účasti Jihlavy v národní síti 
zdravých měst připravujeme měře-
ní ekologické stopy města, výstavy a 
několik informačních kampaní.

Na závěr obligátní otázka - co vás 
trápí?

Velmi mi záleží na komunikaci 
s občany. Nejbližší příležitost po-
jmenovat problémy Jihlavy a disku-
tovat o různých záležitostech nabízí 
veřejná diskuse dne 10. května v ho-
telu Gustav Mahler (od 16.00 hod.). 
Chtěl bych pozvat všechny, kterým 
na našem městě záleží. Aby bylo 
možno něco změnit k lepšímu, je 
nutná spoluúčast co největšího po-
čtu občanů. V minulých letech ob-
čané tuto možnost příliš nevyužívali 
a výsledky pak mohly být zkresleny 
tím, že se besedy i následné ankety 
zúčastnily pouze některé názorové 
skupiny.  -lm-

R. Chloupek: Mých 150 dní na radnici

Občané a fi rmy mají možnost před-
kládat na úřad územního plánování 
magistrátu města Jihlavy své požadav-
ky na změnu územního plánu. Záměr 
pořízení souboru změn č. 8 současné-
ho územního plánu odsouhlasili za-
stupitelé na svém posledním jednání. 

„Předpokládáme, že změny budou ře-
šit převážně drobné úpravy funkčních 
ploch. Záměry s větším dopadem na 
infr astrukturu a širší vztahy posoudí až 
nový územní plán,“ řekl k požadavkům 
na změny náměstek primátora Petr 
Pospíchal, který je pověřen dohledem 

nad činností úřadu územního pláno-
vání.

Požadavky na změny je možné zasí-
lat do konce července 2011 na adresu 
Magistrát města Jihlavy, úřad územ-
ního plánování, Masarykovo nám. 1, 
586 28. Bližší informace a konzultace 
poskytnou osobně, telefonicky nebo 
prostřednictvím e-mailu Ing. arch. 
Tomáš Lakomý - tel. 567 167 466, e-
mail: tomas.lakomy@jihlava-city.cz) 
a Pavlína Škodová  - tel. 567 167 467, 
e-mail: pavlina.skodova@jihlava-city.
cz). -lm-

Požadavky na změnu územního
plánu do konce července

DRUHÝ NEJLEPŠÍ WEB v ČR mezi městy má Jihlava. Rozhodla tak odborná 
komise soutěže Zlatý erb, jejíž výsledky se vyhlašovaly v Hradci Králové. Jihlavě 
vítězství uniklo o pověstný vlásek, první místo nakonec patří „domácímu“ Hradci 
Králové. „Jihlava získala nejvyšší ocenění v roce 2008, tehdy s úplně novým we-
bem. Výsledek porovnání s ostatními městy v celé zemi je důkazem, že se nám dál 
daří držet krok s nejnovějšími trendy,“ zhodnotil skvělé umístění primátor Jaro-
slav Vymazal, který přebíral cenu spolu s tajemníkem Magistrátu města Jihlavy 
Lubomírem Dohnalem a vedoucím odboru informatiky Vladimírem Křivánkem. 
 Foto: archiv MMJ

Web Jihlavy patří ke špičce

DIVADLO OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Od 
začátku dubna je v Jihlavě nový multi-
funkční divadelní sál. Bývalé kino Sokol, 
nyní pod názvem DiOD, po rekonstruk-
ci disponuje novým promítacím plátnem, 
variabilním pódiem, moderním zvuko-
vým a světelným aparátem. Variabilní 
prostor s kapacitou dvou stovek míst je 
možné přizpůsobovat různým druhům 
nejen divadelní produkce. Rozsáhlá pře-
stavba vyšla na 30 milionů korun, 92,5 
%  nákladů uhradila EU. Město Jihlava 
projekt podpořilo jeho zařazením do tzv. 
Integrovaného plánu rozvoje města a po-
krytím případné ztráty provozu do výše 
tří set tisíc korun ročně. Foto: www.diod.cz
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Vedoucí oddělení vnějších vztahů 
magistrátu Jana Petrůjová má doko-
nalý přehled, co Jihlava nabízí ná-
vštěvníkům. Zeptali jsme se proto na 
její zkušenosti a nabídky města ná-
vštěvníkům.

Jihlava se každoročně prezentu-
je na veletrzích cestovního ruchu. 
Jaké máte nabyté zkušenosti?

Veletrhů cestovního ruchu se účast-
níme již několik let. Pravidelně se 
město Jihlava prezentovalo a prezen-
tuje na veletrhu Regiontour v Brně a 
Holiday World v Praze. Na veletrhu 
Regiontour Brno jsme se několik let 
prezentovali samostatným stánkem, 
od roku 2010 se veletrhu účastníme 
na stánku Kraje Vysočina. 

Výjimkou byl rok 2009, kdy jsme 
se díky projektu „Turisté, vítejte v 
Jihlavě!“, který byl spolufi nancován z 
prostředků Evropské unie, účastnili 
i dalších veletrhů cestovního ruchu 
např. v Utrechtu, ve Vídni, v Mni-
chově, Bratislavě, Ostravě, Olomou-
ci nebo Hradci Králové.  Zkušenost z 
veletrhů je velmi cenná (osobní kon-
takt s určitým vzorkem návštěvníků, 
navázání kontaktů s ostatními městy, 
regiony.) spolu se zpětnou vazbou, 
kterou město nemělo. 

Vzpomínám si, že se pro turisty 
v minulosti zavedl tzv. audioprů-
vodce. Co návštěvníkům Jihlavy 
umožňuje?

V rámci projektu „Turisté, vítejte v 
Jihlavě“ jsme také pořídili 30 audi-
oprůvodců.  Jedná se o tzv. mobilní 
sluchátko, které si turista může za-
půjčit na informačních centrech a 
sám si zvolit, co by si chtěl prohléd-
nout. 

Není nutné shánět průvodce, do-
mlouvat si termín, stačí jenom přijít 
a zapůjčit si audioprůvodce. V na-
bídce je pět okruhů:  Masarykovo 
náměstí, radnice, jihlavské kostely, 
Brána Matky Boží a Dům Gustava 
Mahlera. Prohlídky jsou samozřej-
mě kromě češtiny připraveny i v ja-
zykových mutacích, a to v angličtině, 
němčině, holandštině, španělštině a 
ruštině. Vše je doplněno fotografi e-
mi města, které si turista může pro-
hlédnout na displeji. 

Prohlídkové okruhy nejsou kon-
cipovány jako suchý výčet stylů a 
letopočtů, snažili jsme se texty při-
pravit zajímavé a poutavé, vyzdvihli 
jsme zajímavosti o daných místech. 
Audioprůvodce se stává standardem 
v turistických destinacích a zvyšu-
je komfort uživatelů.  Zaznamenali 
jsme, že se audioprůvodce objevily 
i v dalších městech České republiky. 
V zahraničí, a to především ve vel-
kých muzeích a galeriích, jsou již 
standardem. 

Další možnosti nabízí webové 
stránky města…

Co se týká dalších služeb, díky pro-
jektu se nám podařilo také rozšířit 
turistické webové stránky o další ja-
zykové mutace. Dosud byly stránky 
v českém, anglickém a německém ja-
zyce, nyní je možné najít informace 

Jana Petrůjová o veletrzích, 
audioprůvodci, webu a nabídkách

také ve francouzštině, holandštině, 
španělštině a italštině.  

Nově byly pojaty stránky o Domě 
Gustava Mahlera a osobnosti Gus-
tava Mahlera. Lidé se zde dozvědí 
aktuální informace o výstavách a 
doprovodných akcích. A už nějakou 
dobu je možné najít Dům Gustava 
Mahlera i na Facebooku. 

Vznikly i nové tištěné propagační 
materiály. Projekt “Turisté, vítejte v 
Jihlavě“ se částečně prolínal s projek-
tem „Poznejte Gustava Mahlera“, dí-
ky kterému byl zrekonstruován Dům 
Gustava Mahlera. Část tištěných ma-
teriálů je věnována osobnosti Gusta-
va Mahlera, zaměřili jsme se ale i na 
pamětihodnosti města a vytvořili 
novou brožuru Procházky městem 
(opět v několika jazykových muta-
cích). 

Co nabízíte například školá-
kům?

Jednou z důležitých cílových sku-
pin, na které bychom se rádi zaměři-
li, jsou školy a školní výlety. V rám-
ci projektu byl připraven i program 
pro školy. Školní skupiny si mohou 
zapůjčit GPS a pomocí tohoto za-
řízení a s pracovním sešitem, který 
dostanou na informačním centru, 
projít město. V pracovním sešitě 
jsou hádanky, křížovky nebo dopl-
ňovačky, díky kterým se děti sezná-
mí s historií našeho města.  A k to-
mu si mohou samozřejmě zapůjčit i 
audioprůvodce.  

K oddělení vnějších vztahů pa-

tří i Brána Matky Boží. Co zde je 
připraveno?

Je zde umístěno druhé Turistické 
informační centrum. Brána slouží 
jako vyhlídková věž, konají se zde 
výstavy a jsou zde také umístěny 
dvě stálé expozice, a to Z historie 
Jihlavy (reprodukce obrazů Gusta-
va Kruma) a Jihlavská pevnost, kte-
rá mapuje vývoj opevnění v Jihlavě.

V loňském roce proběhla s vel-
kým ohlasem na Bráně Matky 
Boží výstava Arabela. Proslýchá 
se, že to letos budou dva „šikulo-
vé“ – Pat a Mat? 

Byli jsme velmi překvapeni, samo-
zřejmě příjemně, návštěvností Ara-
bely.  Výstavu si během dvou měsíců 
prohlédlo více než 4.000 lidí. Také 
proto jsme se rozhodli i v letošním 
roce zrealizovat podobnou výstavu. 
Tentokrát se bude jednat o velmi po-
pulární kutily „Pata a Mata“. 

Výstavu budeme mít zapůjčenou 
z Ateliérů Bonton Zlín a bude pří-
stupná od 17. května do 31. čer-
vence.  Návštěvníci si budou moci 
prohlédnout celou řadu scén z to-
hoto seriálu a dokonce i 12 epizod 
ze samotného seriálu. Výstava bude 
zajímavá jistě především pro děti, 
ale myslím, že i rodiče si scénky z 
Večerníčku také rádi prohlédnou. 

Stále významnějším kultur-
ním stánkem města se stává Dům 
Gustava Mahlera…

Dům Gustava Mahlera byl zrekon-
struován díky projektu „Poznejte 
Gustava Mahlera“, který byl spolu-
fi nancován z Evropské unie. Vznikly 
nové expozice a výstavní prostory. 

Hned první výstava, která se zde 
po rozsáhlé rekonstrukci konala, 
byla výstava „Picasso v Jihlavě“.  
Jenom bych připomněla, že se ko-
nala ve spolupráci s partnerským 
městem Heidenheim a navštívilo ji 
téměř 7.000 osob. 

Velmi si ceníme toho, že téměř v 
návaznosti na oba projekty byl ote-
vřen Park Gustava Mahlera se so-
chou skladatele od Jana Koblasy a 
my jsme mohli v našich materiálech 
nabídnout ucelenou nabídku týkají-
cí se osobnosti Gustava Mahlera.

Když byste měla vypíchnout le-
tošní nej-výstavu?

Z výstav připravených na letoš-
ní rok bych ráda upozornila na vý-
stavu, která bude otevřena v rámci 
oslav Jihlavského havířského prů-
vodu. Výstava ponese název „Nikdy 
zcela neodešli – jihlavští Němci“. 

Tato výstava se bude konat u pří-
ležitosti oslav 20. výročí vzniku 
spolku Dům Gustava Mahlera ve 
spolupráci s partnerským městem 
Heidenheim. Ústředním tématem 
výstavy je informace o osudech 
německých obyvatel z Jihlavy a 
Jihlavského jazykového ostrova. 
Máme v plánu připravit k výstavě 
i doprovodný program pro školy.
 -lm-

PŘEDSTAVENÍ města na turistických veletrzích je důležitou náplní práce zaměstnanců turistického informačního centra. 
 Foto: archiv MMJ
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 (Stránku připravil –lm-) 

VELVYSLANEC RAKOUSKA V JIHLAVĚ. Velvyslanec Rakouské republiky Fer-
dinand Trautt mansdorf navštívil Jihlavu. Po návštěvě hejtmanství cesta velvyslan-
ce pokračovala na jihlavskou radnici, kde ho přivítali primátor Jaroslav Vymazal 
a náměstci primátora Rudolf Chloupek a Josef Kodet. Tématem setkání v Jihla-
vě byla např. přeshraniční spolupráce, spolupráce univerzit i v oblasti technologií, 
přítomnost rakouských fi rem v kraji, doprava a kultura. V programu návštěvy by-
la i krátká prohlídka historické radnice a Dům Gustava Mahlera, jehož je Ferdi-
nand Trautt mansdorf velkým obdivovatelem.

UCTĚNÍ PAMÁTKY EVŽENA PLOCKA. Členové vedení města Jihlavy v čele s 
primátorem Jaroslavem Vymazalem položili květinu k pamětní desce Evžena 
Plocka na Masarykově náměstí. Evžen Plocek se 4. dubna 1969 pokusil upálit na 
protest proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Vážně popálený 
pak 9. dubna zemřel v jihlavské nemocnici.

ÚKLID MĚSTA POKRAČUJE. Během dubna Služby města Jihlavy pokračovaly 
v úklidu Jihlavy. V květnu bude blokové čištění města ukončeno.

SÁZELI LÍPY. Primátor Jaroslav Vymazal a jeho první náměstek Rudolf Chlou-
pek za asistence tajemníka magistrátu Lubomíra Dohnala a vedoucí odboru ži-
votního prostředí Kataríny Ruschkové vysadili v dubnu za kostelem sv. Jakuba 
několik nových lip.

VÝSTAVA O RECYKLACI. Recyklací se zabývala výstava, otevřená v přízemí 
jihlavského magistrátu počátkem dubna. K vidění byly výrobky z recyklovatelné-
ho materiálu i například tato stěna z toaletního papíru.

PRIMÁTOR A ÚŘEDNÍCI SPORTOVALI. Týmovou štafetu 5x1 km na Velkou 
cenu Jihlavy postavil také magistrát. Z devíti běžeckých týmů obsadil celkové šesté 
místo. Na snímku předává primátor štafetu vedoucí odboru životního prostředí 
Kataríně Ruschkové.
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Město Jihlava se při-
pojilo  k řadě  světo-
vých a českých měst, 
která se rozhodla po-
soudit svoji udržitel-
nost prostřednictvím 
ekologické stopy - uka-
zatele, který bývá také 
nazýván „zelené účet-
nictví“.

Města vedle peněz 
hospodaří i s dalšími 
cennými aktivy – pří-
rodními zdroji. Ekologická stopa mě-
ří, kolik přírodních zdrojů obyvatelé 
a fi rmy na území města za rok spo-
třebovali a kolik odpadů vytvořili. 
Převádí je na plochy produktivní ze-
mě, které jsou nutné k pokrytí všech 
potřeb města, a porovnává  je s plo-

Jihlava bude znát svoji “stopu”
chami, které má město 
k dispozici. Ekologické 
účetnictví ukazuje, zda 
město hospodaří se 
„zeleným“ přebytkem 
či defi citem. Ekologic-
ká stopa odráží napří-
klad množství a druhy 
spotřebované energie, 
dopravu obyvatel, no-
vou výstavbu ve městě 
či způsob využití od-
padů. 

Ze světových měst si v nedávné do-
bě nechaly ekologickou stopu stano-
vit například Londýn, Vídeň, Berlín, 
Hongkong či Calgary. Cílem inicia-
tivy Ekologická stopa českých měst 
je získat co nejvíce českých  měst 
pro myšlenku stanovení a propaga-
ce ekologické stopy. Město Jihlava je 
jedním z prvních měst, které se k ini-
ciativě připojilo, a výsledky své eko-
logické stopy bude znát již v polovi-
ně tohoto roku. 

Více informací o ekologické stopě 
města naleznete na www.ekostopa.
cz/mesto. Svůj osobní vliv na pla-
netu můžete posoudit výpočtem 
vlastní ekologické stopy na www.
hraozemi.cz/ekostopa.cz. Zname-
ná to odpovědět na přibližně dvacet 
otázek, týkajících se vaší spotřeby – 
bydlení, dopravy, potravin a produk-
ci odpadů.  Možná budete překvape-
ni, kolik planet bychom potřebovali, 
kdyby každý žil se stejnými nároky 
na přírodní zdroje jako vy. Dotazník 
vás zároveň navede ke krokům sni-
žujícím ekologickou stopu. 

 (Dle podkladů magistrátu 
 zpracoval -lm-)
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Město Jihlava opět poskytuje domá-
cí kompostéry za zvýhodněnou cenu. 
Občan s trvalým pobytem v Jihlavě 
nebo v příměstských částech má mož-
nost si na odboru životního prostředí 
jihlavského magistrátu podat žádost až 
o dva domácí kompostéry. Žadatel za 
jeden kompostér zaplatí formou jed-
norázového ročního nájemného část-
ku 150 Kč. Po roce přejde kompostér 
do vlastnictví žadatele. 

Kompostéry jsou určeny pro zahra-
dy rodinných domů, zahrádkářské ko-
lonie a chatové oblasti.  Žádat může i 
předseda společenství vlastníků byto-
vého domu, ke kterému náleží oploce-

ný pozemek. Bližší informace – odbor 
životního prostředí magistrátu města, 
ing.  David Marek,  tel.: 567 167 722, 
e-mail: david.marek@jihlava-city.cz 

Do kompostování se hodí většina 
rozložitelných odpadů. Vedle poseče-
né trávy, větví a dalšího odpadu ze za-
hrad i většina odpadů z kuchyně jako 
slupky, odřezky, skořápky, lógr z kávy, 
vylouhovaný čaj atp., do kontejneru se 
ale neukládají např. zbytky masa! Roš-
tové kontejnery (s čtvercovou podsta-
vou jeden metr a vysoké 80 centime-
trů) jsou ze dřeva, po dosloužení je 
tedy možné je ekologicky zlikvidovat.
 -lm-

Jihlava nabízí kompostéry

Jedno místo usnadní start podnikání
Již druhým rokem funguje na obecním živnostenském úřadu tzv. Jednotné 

kontaktní místo, které je zřízeno jako jediné v kraji Vysočina.
Účelem jednotného kontaktního místa je především usnadnit podnikate-

lům zahájení jejich podnikatelské činnosti, a to jak českým podnikatelům, 
kteří zamýšlejí poskytovat své služby v jiných členských státech Evropské 
unie, tak poskytovatelům služeb z jiných členských států, kteří chtějí své pod-
nikání rozšířit na území České republiky. Na jednom místě tak obdrží veškeré 
informace nezbytné pro vstup do podnikání, a to jak v režimu přeshraniční-
ho poskytování služeb, tak v režimu usazení. Jednotné kontaktní místo pře-
dá žádost o oprávnění k poskytování služby správnímu orgánu příslušnému 
o této žádosti rozhodovat, funguje tedy jako prostředník mezi podnikatelem 
a příslušnými orgány.

Jednotné kontaktní místo poskytuje informace ohledně:
• získání oprávnění k poskytování služby v ČR (náležitosti žádosti)
• získání oprávnění k poskytování služeb v jiných členských státech EU, 

EHP a Švýcarské konfederace
• opravných prostředků proti rozhodnutí správních orgánů a možností 

řešení sporů
• ochrany spotřebitele v jiných členských státech EU, EHP a Švýcarské 

konfederace
• sdružení nebo jiných právnických osob, které mohou poskytovatelům 

či příjemcům služeb poskytovat praktickou pomoc

Kontakt na Jednotné kontaktní místo v Jihlavě:
Magistrát města Jihlavy
obecní živnostenský úřad
Třebízského 16
586 28 Jihlava

Bc. Martin Šebesta – kontrolní a správní oddělení, 1. patro, kancelář č. 8
Telefon: 567 167 352
E-mail: jkm@jihlava-city.cz

Úřední hodiny:
pondělí  8:00 – 17:00
pondělí  8:00 – 17:00
pondělí  8:00 – 17:00
středa  8:00 – 17:00
čtvrtek  8:00 – 14:00
pátek  8:00 – 14:00

V Jihlavě proběhne oslava Meziná-
rodního roku lesů. Na Masarykově 
náměstí tak 10. a 11. května 2011 
opravdu vyroste „les“ z asi čtyř de-
sítek stromků, ve kterém bude pro-
bíhat velmi bohatý a především pro 
děti atraktivní program. Zážitkovou 
formou se seznámí s fungováním le-
sa, jeho ochranou a využíváním.

„Na dvaceti tematických stanovištích 
děti uvidí a vyzkouší si, jak se les sází, 
ochraňuje, vychovává a prořezává, kdy 
a proč se kácí, jak se dřevo využívá, 
opracovává, co lesům prospívá a ško-
dí,“ vyjmenovává z bohatého progra-
mu hlavní pořadatel Milan Slavinger 
z odboru životního prostředí jihlav-
ského magistrátu. Velkou atrakcí ne-
pochybně budou koně, se kterými 
lesníci budou v centru města před-
vádět přibližování dřeva.

„Svoji zručnost si děti vyzkouší při 
výrobě ptačí budky, kterou si poté vy-
věsí u své školy. Připraveny budou zna-
lostní soutěže například v poznávání 
listů, plodů a pupenů dřevin. K vidění 
bude i největší škůdce lesů lýkožrout 
smrkový i další hmyz, také houby a ži-
ví ptáci – především dravci, kteří obý-
vají naše lesy,“ doplnil výčet akcí Ros-
tislav Čech z Lesů české republiky. 

Na stanovištích budou děti dostá-
vat razítka za pozornost a šikovnost, 
na toho, kdo obdrží minimálně deset 
razítek, bude čekat v hlavním stanu 
sladká odměna. Další stanoviště bu-
dou v ukázkách představovat mys-
livost a rybářství, dojde i na čtení 
historie z letokruhů 250 let starého 
smrku, i na vyprávění o těžbě v tro-
pických pralesích Bornea, Sumatry a 
v Západní Papui. -lm-

Oslavíme Rok lesů

Druhá kulturní konference
Jihlava připravuje 2. kulturní kon-

ferenci – KULTURA  V NAŠEM 
MĚSTĚ.

Uskuteční se 5. května 2011 v 15 
hodin ve velkém sále Reform kina 
Dukla, Jana Masaryka 20, Jihlava.

Prezentace účastníků je od 14.30 
hodin.

Účastníci budou seznámeni s tím, 
v jaké míře se podařilo či nepodařilo 
naplnit kulturní koncepci z období 
2006-2010, s fi nancováním kultury 
a způsobem poskytování dotací na 
kulturní akce, s vizí kultury na nové 
volební období 2011-2015 aj. V prů-
běhu kulturní konference bude také 
promítnut zúčastněným fi lm od Jana 
Hřebejka Nevinnost.

Od účastníků pořadatel očekává 

aktivní přístup v tom, že poskytnou 
zpětnou vazbu městu a stávající kul-
turní komisi, přednesou své přihláše-
né příspěvky, či se zapojí do diskuze 
(max. 10 min.), které je třeba písem-
ně přihlásit na základě návratky do 
22. dubna 2011 na odbor školství, 
kultury a tělovýchovy magistrátu – 
Alena Zápotočná.

Úřad osloví pořadatele jihlavské 
kultury písemnou pozvánkou s při-
loženou návratkou. V případě, že by 
se k Vám tato pozvánka nedostala, 
kontaktujte, prosím, pí Zápotočnou 
na tel. 567 167 438, 737 547 345 ne-
bo osobně na odboru školství, kultu-
ry a tělovýchovy.

 (Dle podkladů magistrátu 
 připravil –lm-)
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Vedení města schválilo udělení Ceny města Jih-
lavy pětici významných občanů města. 

Ofi ciální předání Ceny města Jihlavy v rámci jih-
lavského havířského průvodu 2011 v gotické síni 
jihlavské radnice dne 24. 6. 2011 ve 13.30 hodin. 
Oceněné představujeme veřejnosti:

Cena města Jihlavy za celoživotní dílo a práci 
v oblasti historického bádání o městě Jihlava a 
jeho zpřístupňování v odborných kruzích i pro 
širokou veřejnost.

Narodil se 8. února 1941 v Brně. Od poloviny 
80. let minulého století se výrazně zapsal do kul-
turně-společenského dění našeho města potažmo 
celého regionu západní Moravy. Jeho odborné 
studie a především popularizační články o historii 
a umění této oblasti budou vždy patřit do zlatého 
fondu společenskovědní literatury Jihlavska. 

Stejně tak desítky jeho oblíbených přednášek, 
vycházek, výstav a besed především pro jihlav-
skou mládež, ale i pro veřejnost zásadně změnily 
přístup většiny obyvatel k dějinám města. 

Obdobně velký význam pro popularizaci Jihla-
vy měly i jeho přednášky na mnoha celostátních i 
mezinárodních seminářích, konferencích atd.

Snad nikdo v posledním čtvrtstoletí neudělal 
pro zviditelňování krás našeho kraje tolik jako 
právě on.

Je vysoce ceněn i v odborných kruzích, kde je ja-
ko přední moravský historik považován za součas-
ného největšího znalce jihlavské historie. 

Cena města Jihlavy za přínos v oblasti histo-
rické dokumentace a popularizace dějin Jihlav-
ska a osudů židovských obětí holocaustu.

Narodil se 29. května 1940 v Brtnici, ale od nejra-
nějšího dětství žil v Jihlavě. Pro svůj původ mohl vy-
studovat pouze Průmyslovou školu v Heleníně. Pra-
coval na různých pracovištích např. v Modetě, Osevě, 
Drustavu.  Teprve až v 55 letech mohl začít pracovat 
v jihlavském archivu - oblasti, která mu byla blízká.

Pan Vilímek je neúnavný propagátor regionální 
historie, které se věnuje mnoho let velice obětavě a 
nezištně.

Za tu dobu napsal stovky článků v regionálním tis-
ku a na internetu a mnoho příspěvků pro různé sbor-
níky.

Jeho stěžejním předmětem zájmu jsou Židé na Jih-
lavsku. Výsledkem jeho práce je ojedinělá kartotéka 
židovských obyvatel Jihlavska, která mimo jiné do-
kumentuje všechny oblasti holocaustu.

Každoročně připravuje se svojí ženou výstavu na 
židovském hřbitově.

Cena města Jihlavy za celoživotní tvorbu v 
oblasti divadla.

Před dvěma lety (2. prosince 2008) zemřel v Praze 
ve věku 75 let scénograf, kostýmní výtvarník a za-
kládající člen pražského Činoherního klubu Luboš 
Hrůza, který patřil k našim nejlepším a nejvýznam-
nějším scénografům. 

Narodil se 28. 3. 1933 v Jihlavě, kde začínal jako 
herec a malíř divadelních dekorací Horáckého diva-
dla  (1952-53). Scénické výtvarnictví vystudoval v 
letech 1956 až 1960 na pražské Divadelní fakultě u 
profesora Františka Tröstera. 

V letech 1959–1965 pracoval jako scénograf Diva-
dla Petra Bezruče v Ostravě, kde byl součástí tvůr-
čího týmu mladých divadelníků kolem režiséra Jana 
Kačera. Po příchodu těchto osobností do Prahy byl 
založen Činoherní klub, na jehož uměleckém profi -
lu se Luboš Hrůza významně podílel. 

V letech 1965–1969 byl autorem všech scénických 
a kostýmních výprav tohoto divadla. Kromě Jana   
Kačera v tomto období spolupracoval také s reži-
séry Ladislavem Smočkem a Evaldem Schormem. 
Spolupracoval také s Horáckým divadlem v Jihlavě 
(1951–1953 jako herec, v sezoně 1955–1956 byl 
autorem výpravy k Ostrovského Pozdní lásce, v se-
zoně 1997–1998 pak autorem výpravy k Tennesse-
eho Kočce na rozpálené střeše).   

Po sovětské invazi opustil republiku a roku 1969 
se stal scénografem a později šéfem výpravy Národ-
ního divadla v norském Oslu (Nationalte Teatret). 
Zde vytvořil 88 scénických a 35 kostýmních výprav, 
mezi nimiž byl tucet inscenací her Henrika Ibsena. 
Mimoto hostoval ve všech norských divadlech a ve 
stockholmském divadle Dramaten, působil i v Ang-
lii, Švýcarsku, Nizozemsku, Japonsku a na Islandu. 

Koncem 70. let tam získal cenu divadelních kritiků 
za tlumočení Ibsenových her, především za scéno-
grafi i ke hře John Gabriel Borkman. Od roku 1990 
působil opět v České republice, především na své 
mateřské scéně v Činoherním klubu, kde vytvořil 
výpravy například k inscenacím Mumraj, Letní byt, 
Jak se bavil pan Sloane, Maska a tvář,  Ptákoviny… 
Celkem jich realizoval pětadvacet. Spolupracoval i s 
Národním divadlem v Praze, brněnským Národním 
divadlem, Klicperovým divadlem v Hradci Králové, 
plzeňským Divadlem Alfa a také s Divadlem na Fid-
lovačce a scénami v Olomouci a Českých Budějovi-
cích. 

V zahraničí působil rovněž jako pedagog. Za svoji 
práci získal několik cen: 1967 - Stříbná medaile za 
scénografi i na Pražském Quadriennale, 1971 – Ce-

na kritiky (Západní Berlín) či Cena norských diva-
delních kritiků 1978-79 za tlumočení Ibsenova díla, 
zvláště pak Johna Gabriela Borkmana. 

Poslední výstavu za života Luboše Hrůzy v České 
republice Luboši připravil Institut umění – Divadel-
ní ústav  v březnu roku 2008 v Café - galerii Černá 
labuť v Praze. 4. prosince 2008 pak byla zahájena je-
ho výstava Labutí píseň v Českém centru ve Stock-
holmu. Horácké divadlo Jihlava až do 25. 3. 2011 
představuje tvorbu Luboše Hrůzy na výstavě v diva-
delní galerii V suterénu. Výstava mapuje nejen jeho 
práci pro divadlo, ale i volnou tvorbu, a představuje 
i připomíná tohoto výjimečného jihlavského rodá-
ka. Luboš Hrůza vždy vyzdvihoval své kořeny, Jihla-
vu reprezentoval nejenom v rámci republiky, ale i v 
zahraničí. Láska k rodnému městu i ke krajině Vyso-
činy je navždy zaznamenána v jeho tvorbě.

Cena města Jihlavy za nezištnou pomoc lidem 
z různých kmenů, kultur a náboženství, rozšiřo-
vání vzdělání mezi lidmi v Indii.

Narodil se 13. dubna 1916 v Jihlavě. Ve svých 13 
letech odešel k salesiánům do Fryštáku u Holešo-
va. V r. 1933 se vdal do noviciátu na Slovensko, 
kde v r. 1934 složil první řeholní sliby. Rok nato 
nastoupil v italských Benátkách na loď a vydal se 
do Indie. V Bombaji přistál v listopadu 1935. Po 8 
letech byl vysvěcen na kněze.

Založil školu Dona Bosca v Tirumpatt uru v Ta-
milnadu, která je nyní známou samosprávnou 
školou a pracoval také na založení teologické uni-
versity v Bangalore a university Dona Bosca v Ma-
ram.

Napsal několik knih. Jeho sborníku duchovních 
písní se prodalo přes 100 tisíc výtisků. Vytvořil 
vlastní hudební zápis písní, sestavil zpěvník s 530 
písněmi, který byl přeložen do 10 jazyků, dle kte-
rého se zpívá v kostelích po celé Indii.

Otec Med je mnoha Indy považován za svatého 
muže, protože nežištně pomáhal mnoha lidem z 
různých kmenů, kultur a náboženství. Jeho sna-
hou bylo rozšířit vzdělání mezi lidmi z nedostup-
ných hor bez potlačení místních tradic, kultury a 
jazyka.

Jan Med udržoval pouto s vlastí zejména pro-
střednictvím dopisů zasílaných českým salesiá-
nům a dalším příznivcům misií.

V r. 2005, kdy otce Meda navštívil štáb českých 
dokumentaristů, vznikl fi lm Leoše Ryšky „Dopis z 
Indie“, který v lednu 2007 získal 1. cenu na mezi-
národní soutěžní přehlídce fi lmů s cestovatelskou 
tematikou „Welzlovo fi lmobile“ v Zábřehu.

V závěru svého života podporoval díky darům z 
Čech přes 1000 dětí, ještě v r. 2009 pomohl získat 
12.000 USD na dostavbu další z mnoha škol, které 
za svého života vybudoval nebo pomohl založit.

Jihlavu, na kterou nikdy nezapomněl, navštívil 
během svého 75letého působení v Indii 6x, napo-
sledy ve svých 81 letech v r. 1997.

Zemřel 25. ledna 2011 v Imphalu v Dona Bosco 
School v Indii ve věku 95 let.

 (Pokračování na str. 12)

Cenu města Jihlavy převezme v červnu 
pět oceněných

PhDr. Zdeněk 
JAROŠ 
(1941)

Ladislav 
VILÍMEK 
(1940)

Luboš 
HRŮZA 
in memoriam 
(1933–2008)

Jan MED 
in memoriam 
(1916–2011)
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(Dokončení ze str. 11)

Cena města Jihlavy za celoživotní snahu o rozvoj sportu a tělovýchovy 
v Jihlavě.

Známý jihlavský sportovec, trenér a funkcionář se narodil v Římovicích u 
Golčova Jeníkova. Po odmaturování na jihlavském gymnáziu v silném před-
válečném ročníku musel po uzavření vysokých škol v období okupace přeru-
šit studia na fi lozofi cké fakultě a byl pracovně nasazen v říšském Německu. 
Po skončení války začal pracovat u ČSD, kde jako výpravčí vydržel až do dů-
chodu.

Láska ke sportu, kterému se v mládí věnoval v různých oddílech Sokola, ho 
dovedla až k národní házené, v té době společně s kopanou zřejmě nejpopu-
lárnějšímu sportu v Jihlavě. Po ukončení hráčské kariéry zůstal tomuto spor-
tu věrný jako trenér a posléze i jako dlouholetý předseda oddílu. Věnoval se 
zejména mládeži, pod jeho vedením vyrostla celá řada výborných hráčů. Jmé-
na jako Kumbár, Míča, Pospíchal, Zadražil nebo Hruška se zapsala do histo-
rie národní házené a jsou známá nejen jihlavským sportovním pamětníkům. 
Jako předseda vedl jeden z nejúspěšnějších oddílů národní házené v republi-
ce, tři mistrovské tituly přeborníků ČR žen a sedm republikových prvenství 
mládežnických družstev jsou toho důkazem.

Málokdo dnes ví, že hlavně zásluhou manažerských schopností Josefa Vol-
ného se dnes může Jihlava pyšnit jedním z nejhezčích areálů pro národní há-
zenou v republice, který pod autobusovým nádražím vyrostl v akci „Z“ na 
konci sedmdesátých let. Aktivita J. Volného byla ale známá kromě působení 
v oddílech národní házené a hokeje Sportovního klubu (dříve pod názvy Slo-
van, Dynamo nebo Modeta) i  TJ Start, kde se jako tajemník výrazně zaslou-
žil o vybudování sportovní haly na ulici Romana Havelky.

Zběsilá porevoluční doba ale nepřála malým sportům, a tak se musel Josef 
Volný vyrovnat s poklesem zájmu o národní házenou v Jihlavě i s do té do-
by naprosto odlišným způsobem vedení a fi nancování oddílu. I na samém 
sklonku svého života ale nepřestal věřit v budoucnost tohoto našeho národ-
ního sportu a patřil k neúnavným propagátorům hlavně mezi mládeží. 

Dlouhé nemoci nakonec podlehl, v loňském roce by se dožil 90 let.
Na odkaz Josefa Volného se snaží navázat současná generace národních há-

zenkářů SK Autonot a z dlouhodobé koncepční práce oddílu a na ni nava-
zujících úspěchů by měl jistě radost i on sám. Jeho jméno nese i každoročně 
organizovaný halový turnaj mužů.  

 (Dle podkladů magistrátu zpracoval –lm-)

Cenu města Jihlavy...

Josef VOLNÝ in memoriam 
(1920-1996)

Letošní ročník „havíření“ nedo-
sáhne takové velikosti a věhlasu, ja-
ko tomu bylo před dvěma lety, kdy 
se Jihlava stala místem konání 13. 
setkání hornických měst a obcí. 

Na co se však můžeme těšit, nám 
prozradili tři aktéři událostí, kte-
ré budou součástí letošního svátku 
našeho města. Jihlavský havířský 
průvod a Pouť ke svatému Jánu bu-
dou již tradičně doprovázeny Kon-
certem bez hranic a letos poprvé i 
setkáním malých pivovarů. Vše se 
odehraje v tradičním termínu oko-
lo svátku patrona města Jihlavy Jana 
Křtitele. Tedy od pátku 24. do ne-
děle 26. června letošního roku.

Milan Kolář - občanské sdružení 
Jihlavský havířský průvod:

Jihlavský havířský průvod a Pouť 
ke svatému Jánu 

„Průvody dětí v havířských kostý-
mech půjdou Jihlavou v tradičních 
časech. To je pátek v podvečer v 18.00 
hod. Hlavní paráda by měla proběh-
nout v sobotu v 10.00 hod. Vždy v ča-
sech kolem průvodu budou na náměs-
tí vystupovat různé hudební skupiny. 

Na páteční večer jsme pozvali Ivana 
Hlase a Mária Biháriho se svou novou 
skupinou Bachtale Apsa. V pátek po 
celý den také bude probíhat na Ma-
sarykově náměstí řemeslný jarmark. 
V neděli 26. 6. půjde průvod permo-
níků ke kostelíku svatého Jána, kde 
již od 11.00 hod. poběží program pl-
ný pohádek pro děti, dílen a všelikého 
dění až do večera. Tam nebude chybět 
Víťa Marčík se svým Teátrem, kejklíř 

Jihlavské Havíření 2011 se blíží
Vojta Vrtek, NaKop Tyátr, Pohádko-
vý kabaret Aničky Duchaňové a Mi-
chala Němce – Vyrob si své letadýlko, 
vystoupení hudebních skupin. Moc se 
těšíme především na příjemná setkání 
celé té velké rodiny kolem Jihlavského 
havířského průvodu.“

Mirek Tomanec – Jihlavský cech 
právovárečníků a vinárníků

Jihlavské pivní pábení  (bude pro-
bíhat v sobotu 25. 6. od 11 hodin 
na Heulose)

„Je prvním uceleným pokusem v na-
šem městě o ponor do dalších chuťo-
vých zákoutí našeho úžasného národ-
ního nápoje.

Je akce zaměřená na podporu rene-
sance tradičního českého řemesla v ru-
kou malých šikovných podnikatelů a 
živnostníků.

Je když v krásném prostředí lesopar-
ku uprostřed města srovnáte desítky 
druhů a značek piv z produkce pouze 
malých a středních pivovarů.

Pro vás bude znamenat zjištění, že 
prim asi stále bude hrát náš milovaný 
český ležák, na který jsou naše papul-
ky nejvíce zvyklé, ale že fajnšmekrů 
přibývá úměrně tomu, kolik přibývá 
nových a zajímavých piv.

Může pro vás být místem setkání se 

známými a zajímavými lidmi, kteří 
budou mít stejný nápad jako vy-při-
jít.“

Víťa Schrek – AlternativaPro

Koncert bez hranic

„Koncert bez hranic se jako součást 
oslav „Havíření“ stává i v letošním ro-
ce  opět prostorem pro zajímavé regio-
nální, české i světové hudební projekty. 

Již po osmé zve pořadatelská agen-
tura AlternativaPro, tentokrát do are-
álu jihlavského letního amfi teátru, 
Jihlavany na sedmihodinový koncert, 
který nemá hudebních, žánrových a 
dokonce ani generačních hranic. 

Příznivci muziky letos zažijí mimo 
jiné například unikátní česko-sloven-
ský projekt Dana Bárty a Dary Ro-
lins, sílu rockového oratoria, anebo 
divoký temperament španělských La 
Trobe. Koncert bez hranic není nikdy 
pouhou reprízou svého předešlého 
ročníku. 

I letos bude určitě něčím novým a 
něčím unikátním, ať už to bude sa-
motná muzika, anebo řada dopro-
vodných programů, včetně dětské zá-
bavy. Bude to i tentokrát zkrátka bez 
hranic…“

 (Dle podkladů magistrátu 
 připravil –lm-)

Zrekonstruovaný areál v Heulo-
su má svůj vlastní web. Spustily ho 
Služby města Jihlavy (SMJ) pro 
lepší informovanost veřejnosti o 
plánovaných akcích.

„SMJ zahájily od 1. dubna jarní se-
zonu. Věříme, že tato služba pomůže 
zejména  návštěvníkům a pořadate-
lům kulturních a sportovních akcí, 
kteří zde najdou aktuální informace 
týkající se samotného „Amfíku“,“ řekl 
mluvčí SMJ Martin Málek.

Areál se nachází  v údolí řeky Jih-
lavy v těsném sousedství se zoolo-
gickou zahradou kousek od centra 
města. Tento  zrekonstruovaný are-
ál Amfi teátru a parku Malý Heulos 
je místem odpočinku, relaxace a 
zábavy pro celou rodinu. Prostor je 
také ideálním místem pro pořádání 
venkovních kulturních a společen-
ských akcí. Zázemí pod plátnem 
umožňuje pořádat celoročně klubo-
vou a schůzovní činnost. Součástí 

areálu je moderní dětské hřiště se 
spoustou atrakcí a plocha se skate-
boardovými prvky.

Novodobá historie „Amfíku“ za-
znamenala několik vydařených ak-
cí. „Velmi úspěšný byl koncert skupiny 
Čechomor společně s Českou fi lharmo-
nií. Dále festivaly Czech Rock Block, 
Rock in Heulos, 5 ročníků celostátní-
ho fi nále Porty, koncert Lucie Bílé a 
Jiřího Korna, ale i Koncerty bez hra-
nic a další akce. Provozovatelé SMJ 
doufají, že se podaří navázat na tuto 
skvělou tradici,“ řekl Málek.

Zrekonstruovaný areál je oplocen 
a má svoji provozní dobu. Součás-
tí je také  návštěvní řád, jehož do-
držování sleduje správce areálu a 
bezpečnostní kamery. „Důvodem je 
především to, že by byla velká škoda, 
aby se tento prostor, do kterého bylo 
nainvestováno několik desítek milionů 
korun, nechal opět zničit,“ vysvětlil 
Málek. -lm-

Areál „Amfík“ má svůj web

NA DĚTSKÉM hřišti v Amfi teátru je možno využívat několika zajímavých 
atrakcí.  Foto: Lubomír Maštera
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Stříbrné pomezí provede Jihlavou i okolím

V úterý 3. května 2011 v 16.30 
město Jihlava uvede zahajovací cyklo-
jízdou do života nový unikátní turis-
tický systém nazvaný Stříbrné pomezí. 
Projekt vyznačil 270 km turistických 
tras pro pěší i cyklisty v okruhu asi 12 
km kolem města. Jihlava systém vytvo-
řila ve spolupráci s 26 partnerskými 
obcemi za účelem rozvoje cestovního 
ruchu a zkvalitnění informačních slu-
žeb v cestovním ruchu. 

„Systém je velmi jednoduchý. V obcích 
a v uzlových bodech jsou mapy, na kte-
rých si najdete cíl své cesty. Stačí, abyste 

si zapsali nebo zapamatovali čísla úseků, 
po kterých pojedete. Po číslech pak snad-
no dorazíte do cíle,“ popsal jednoduchý 
systém, který se úspěšně rozvíjí také 
např. v Holandsku, primátor Jaroslav 
Vymazal. 

Na trasách jsou v jednotlivých ob-
cích umístěny informační tabule s 
přehledovou mapou, informacemi a 
zajímavostmi o daném místě. Nechy-
bí informační a propagační materiá-
ly, tedy turistický průvodce, skládaná 
přehledová mapa, 5 druhů infokaret s 
doporučenými okruhy a cédéčko. Sou-
částí projektu jsou samostatné webové 
stránky projektu, které mohou uživate-
lům pomoci při plánování tras.

Jedinečnost projektu spočívá v podo-
bě turistického značení, a to 65 očís-
lovaných rozcestníků umístěných na 

Zahajovací cyklojízda otevření projektu Stříbrné pomezí 3. 5. 2011
Start a sraz účastníků cyklojízdy: 

horní část Masarykova náměstí v Jihlavě u morového sloupu v 16.30 hod

Cyklistická trasa: (12,2 km) 
Masarykovo náměstí – U Mincovny – Joštova – Brněnská (10) – Březino-

vy sady - Březinova - Okružní (02) - podjezd pod Havlíčkovou ulicí (secesní 
most) – Pod Jánským kopečkem (01) - cyklostezka podél ulice Romana Ha-
velky (04) – Humpolecká (07) – Na Dolech (03) - 

S. K. Neumanna – Lipová (11) – Rantířovská – Žižkova – U Hřbitova – Sei-
fertova – Bří Čapků – Telečská  (14) – U Koželuhů – Tovární - Křižíkova (13) 
– Brněnská - Masarykovo náměstí.

Plánek trasy cyklojízdy:

Výškový profi l trasy:

křižovatkách tras, tzv. patníků se šip-
kami. Turista se v terénu pohybuje po 
trasách pomocí doplňkového značení 
od patníku k patníku. Více informací 
bude k dispozici od 1. května 2011 na 
webových stránkách projektu www.
stribrnepomezi.eu nebo v propagač-
ních materiálech, které jsou k vyzved-
nutí na Turistickém informačním cen-
tru v Jihlavě a na kontaktních místech 
v partnerských obcích. Podrobnou 
mapu s vyznačenými trasami, umístění 
patníků a informačních tabulí přinese-
me v červnovém vydání Novin jihlav-
ské radnice.

Projekt vznikal v letech 2009-2011 
a je spolufi nancován z Regionálního 
operačního programu NUTS II Jiho-
východ. Celkové náklady jsou pláno-
vány na 2.490 tis. Kč. Na realizaci se 
podílí osm dodavatelů. Termín do-
končení projektu je stanoven na konec 
května 2011.  -lm-
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Studánka na Skalce, oblíbený cíl 
vycházek obyvatel Jihlavy, se dočkala 
opravy. 

Po letech se podařilo vyřešit ma-
jetkové záležitosti objektu, který už 
je nyní v majetku města, a to se o něj 
mohlo postarat. Donedávna poniče-
ná vodní kaple, jak je studánka také 
označována, je opět v pořádku. 

Opraveny jsou zdi z lomového ka-
mene, nosné pilíře z cihel, fasáda i 
dvířka. Drenáže zajišťují studánku 
proti škodlivým účinkům povrcho-
vých vod a fólie proti prorůstání koře-
nů zdmi. Upraven je také vstup, který 
má v současnosti přibližně stejné pa-
rametry jako původní. Celkové nákla-
dy na opravu studánky a úpravy okolí 
vyšly na necelých 300 tisíc korun. 

Při práci byly objeveny části sochy, 
která podle historických fotografi í 
stála vedle studánky (sloup, hlavice, 
sokl, část sochy P. Marie držící Ježíš-
ka), vše ve značně poničeném stavu. 
Ač byla socha už asi 60 let povalena 
a zahrabaná v zemi, stále je zapsaná v 
seznamu nemovitých kulturních pa-
mátek ČR. 

„Oslovili jsme restaurátora, který je 
schopen podle historických fotografi í 
poškozené a chybějící části domodelo-
vat. Do konce října by mohl být sloup 
i se sochou usazen zpět,“ avizoval ná-
městek primátora Petr Pospíchal. 
„Bývalo zvykem podobné objekty 
uvést menším církevním obřadem, svě-
cením nebo žehnáním. Rádi bychom 
takovou akci na znovuoživení tohoto 
oblíbeného místa uspořádali,“ dodal 
ještě Petr Pospíchal. 

Magistrátní odbor správy realit, 
který o studánku pečuje, zpraco-
val žádost o poskytnutí dotace na 
opravu památky, zastupitelstvo kra-
je Vysočina dotaci ve výši 199.804 
Kč schválilo. V současné době jsou 
již části památky v ateliéru restau-
rátora, restaurátorské práce budou 
dokončeny do 30. října 2011.

Oprava studánky však nevrátila 
kvalitu vodě, pro kterou si v mi-
nulosti na Skalku chodili lidé z 
celého města. Rozbory prokázaly 
nadlimitní přítomnost radonu a 
manganu, voda ve studánce není 
pitná. -lm-

Studánka na Skalce je opravená

Jihlava je jako jedno z mála českých měst zřizo-
vatelem speciální školy pro žáky s těžkým mentál-
ním postižením, kombinovaným postižením a pro 
žáky s autismem. Základní škola speciální a Prak-
tická škola Jihlava je spádovou školou pro postiže-
né děti z okresu Jihlava. Poskytuje vzdělání žákům 
a studentům, kteří nemohou vzhledem ke svému 
zdravotnímu stavu navštěvovat běžnou školu, pro-
tože potřebují ke vzdělávání speciální metody, po-
můcky a prostředí. 

Od loňského roku je škola opravená a rozšířená, 
městu se na rekonstrukci za více než 52 milionů 
korun podařilo získat dotaci 46.869.538,79 ko-
run, podíl města činil 5.489.166 korun. Nově by-
la otevřena právě praktická škola, ve které mohou 
pokračovat žáci základní školy speciální v dalším 
studiu. Po více než půl roce fungování je čas na 
shrnutí prvních zkušeností a zhodnocení konkrét-
ních výsledků vzdělávání žáků. O své třídě hovoří 
třídní učitelka Dagmar Duničková. 

„Učební plán studentů Praktické školy můžeme 

rozdělit na dvě části. V první jsou zahrnuty tzv. všeo-
becně vzdělávací předmět, jako je český jazyk, litera-
tura, matematika, občanská výchova atd. Každému 
žákovi je jeho individuální program pečlivě upravo-
ván, aby odpovídal jeho možnostem. Obecně se sna-
žíme, aby žáci řešili co nejvíce praktických úkolů, aby 
si dovedli přečíst a porozumět pracovnímu návodu, 
receptu při vaření, aby si dovedli spočítat sumu při 
nákupu, aby se dovedli orientovat ve zdravotnickém 
zařízení, na úřadech a podobně.

Jsme ovšem Praktická škola, naším zaměřením je 
„provoz domácnosti“ a cílem připravit naše studenty 
co nejlépe na zvládání běžných problémů týkajících 
se sebeobsluhy, vaření, nakupování, praní atd. Všech-
ny tyto činnosti najdeme ve druhé části programu. 
Většinu položek z tohoto programu jsou nějakým 
způsobem schopni zvládnout, s větší či menší pomocí, 
někdy jen se slovním vedením. 

V praktických cvičeních pracují se dřevem, vyrobili 
například krásné stojánky na láhve, krmítka pro ptá-
ky, svícny, rytmické hudební nástroje. Při práci s kera-

mickou hlínou dokážou zvládnout včetně glazování 
velmi pěkné obaly na květináče a drobné dekorativní 
předměty. V ručních pracích se zabýváme šitím, va-
řením, žáci se učí obsluhovat pračku, sušičku prádla, 
myčku na nádobí, varnou desku, lednice, učí se prát a 
žehlit. Nedílnou součástí je úklid domácnosti.

S velkým ohlasem se setkává vaření. V něm jsou stu-
denti zpravidla nejšikovnější. Vlastní přípravě jídla 
předchází vyhledávání receptů z knih, časopisů, z in-
ternetu, kalkulace potřebných surovin a pochopitelně 
jejich nákup. Učíme se vařit běžná jídla, ale zvládli 
jsme i slavnostnější pokrmy.

Z reakcí svých žáků si troufáme tvrdit, že se jim ve 
škole líbí a že program, který pro ně připravujeme, je 
baví a rozvíjí jejich schopnosti a dovednosti v oblas-
tech, které budou v dalším osobním i pracovním živo-
tě potřebovat“.

Spokojenost se také odráží ve výsledcích dotaz-
níkového šetření mezi rodiči žáků, kteří vysoce 
hodnotí podmínky pro vzdělávání svých dětí v té-
to škole. -rt-

Praktická škola Jihlava po půl roce

V sobotu 21. května v pravé poled-
ne odstartuje naše atletická legenda 
Jarmila Kratochvílová na Masaryko-
vě náměstí v Jihlavě závodníky no-
vého závodu horských kol Jihlavská 
24 mtb. Trasa závodu povede přes 
lesopark Heulos, pod City Parkem 
přes Skalku do historického jádra 
města Jihlavy a do letního kina.

Diváci uvidí přední české vytrvalce 
na horských kolech třeba jak sjíždí 
schody na parkánu, atraktivní budou 
i noční průjezdy městem na silně 
osvětlených kolech. Nejlepší závod-
níci budou na trati nejen večer, ale i 
po celou noc až do nedělního poled-
ne, kdy závod končí.

Zúčastnit se může každý. Závod je 
výzvou pro všechny cyklisty, kteří se 
chtějí poměřit s těmi nejlepšími. Sta-
čí mít odpovídající kolo (horské či 
trekové), cyklistickou přilbu a zapla-

cené startovné. Přihlásit se můžete 
do 2. května na internetové adrese: 
www.jihlavska24mtb.cz  Zde získáte 
i další cenné informace.

Vítězem se stává závodník (tým),  
který během 24 hodin ujede největší 
počet kol. Jde o to skloubit jak fyzic-
kou zdatnost, tak psychickou odol-
nost v závodě na horském kole. 

Závodu bude v pátek 20. května 
předcházet festival Rock in Heulos 
v areálu letního kina. Vystupovat 
budou UDG, Mother‘s Angels a  do-
mácí Arciskačány. Ani v sobotu se 
návštěvníci nebudou nudit, své umě-
ní předvedou akrobaté z jihlavského 
Sokola, proběhne módní přehlídka 
a exhibice na in-line bruslích a ska-
teboardech. Večer bude hrát coun-
try kapela. Pro děti bude připraven 
nafukovací  skákací hrad a soutěže. 
Připraveno bude občerstvení. -lm-

Zrodil se nový závod: 
Jihlavská 24 mtb. Dlouho se na něj čekalo. Konečně 

je tu. V jihlavské zoologické zahradě 
je otevřeno první jihlavské lanové 
centrum. V cípu zoologické zahrady, 
sousedícím s letním kinem, vznikly 
ve větvích stromů dva okruhy - velký 
ve výšce šesti metrů o patnácti pře-
kážkách pro osoby nad 145 centi-
metrů výšky, a nízký okruh se sedmi 
překážkami pro děti od pěti let. 

Jihlavské lanové centrum je asi jako 
jediné tematicky zaměřeno, konkrét-
ně na deštné pralesy a jejich ochranu. 
Při průchodu jednotlivými překážka-
mi mohou lezci plnit drobné úkoly 
s pralesy nějak spojenými, ve větvích 
se tak setkají a třeba s tropickými mo-
týly, opicemi, ale i leopardem a ha-
dem. Nechybí oblíbené atrakce jako 
skoky na liánách, přejezdy na kladce 
nebo provazové žebříky.

Montáž překážek, použité materi-
ály i ochranné pomůcky podléhají 
certifi kaci, personál lanového centra 
je odborně vyškolen a vybaven akre-
ditací ministerstva školství. 

Vstup do lanového parku není v ce-
ně vstupenky do zoo, platí se indivi-
duálně, nicméně s provozovatelem 
lanového parku je možné si dohod-
nout také individuální (zejména sku-
pinový) vstup bez nutnosti navštívit 
zoo. 

Lanový park je soukromou investi-
cí, nezatěžuje rozpočet města Jihlavy 
či zoologické zahrady. Provozovatel 
v oboru podniká několik let, provo-
zuje lanový park také u Landštejna, 
kde areál kromě lanového centra na-
bízí třeba i aquazorbing, lukostřelbu 
nebo třeba paintball. Další informa-
ce na www.coody.cz.  -lm-

První lanové centrum v zoo

Základní školy města Jihlavy se samy zhodnotily
V rámci realizovaného projektu pod názvem  Vlastním hodnocením ke zvy-
šování kvality, jehož cílem je podpora rozvoje znalostí a dovedností pracov-
níků základních škol města Jihlavy v oblasti autoevaluace bylo, proškoleno 
60 účastníků kurzů, byl vytvořen informační systém na podporu evaluačních 
aktivit základních škol města Jihlavy pod názvem IS Zeval, vytvořena meto-
dika provádění autoevaluace na základních školách města Jihlavy.

Projekt, který je zaměřen na další vzdělávání pedagogických pracovníků 
základních škol, analyzuje současné metody v oblasti hodnocení v České re-
publice, vytváří nové metody a postupy v této oblasti, zajišťuje efektivní vy-
užití výstupů k rozvoji školy a ke zlepšení podmínek vzdělávání. V rámci dal-
ší etapy projektu  provedli na podzim  ředitelé deseti základních škol města 
Jihlavy hodnocení své základní školy. Tomuto hodnocení předcházela přípra-
va metodiky pro hodnocení základních škol, která je rozdělena do 6 oblastí 
hodnocení (Podmínky ke vzdělávání; Průběh vzdělávání; Kultura školy; Ří-
zení školy; Výsledky vzdělávání; Výsledky práce školy vzhledem k podmín-
kám vzdělávání a ekonomickým zdrojům) a celkem obsahuje více než 120 
ukazatelů a slovních hodnocení. 

Elektronický informační systém IS Zeval umožňuje uchovávání a porov-
návání výsledků v čase a analýzu získaných dat. Dle slov vedoucího projektu 
Tomáše Koukala, vedoucího odboru školství, mládeže a tělovýchovy „Proces 
pravidelného monitorování kvality škol, které provádějí přímo sami zaměst-
nanci školy, jednoznačně vede ke zvýšení kvality vzdělávání našich žáků. Ško-
ly si samy uvědomují své silné a slabé stránky a navrhuji kroky ke zlepšení, či 
udržení aktuálního stavu.“

Řešený projekt se dostal do své poslední etapy, kde budou připravena ško-
lení pro vedoucí pracovníky a učitele základních škol rozvíjející jejich znalos-
ti a dovednosti pro práci se žáky. Výsledky projektu budou prezentovány na 
připravované závěrečné konferenci pro zástupce škol, města a obcí kraje Vy-
sočina, která se uskuteční 8. 6. 2011 v kině Dukla. -tz-
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JIHLAVA – Jihlavský kuželkář Jan 
Kotyza vyhrál 9. ročník ankety 
Sportovec kraje Vysočina, jejímž 
vyhlašovatelem byly Jihlavské lis-
ty ve spolupráci s krajem Vysoči-
na, tentokrát za rok 2010.

Slavnostní galavečer proběhl 
ve středu 20. dubna v kulturním 
středisku Zámek Polná. „Zámecké 
prostředí vyhlášení slušelo. Vůbec ce-
lý večer byl velmi pěkný a povedený,“ 
řekla Miroslava Němcová, před-
sedkyně Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky, která 
převzala nad vyhlášením záštitu.

Spokojený byl pochopitelně ta-
ké samotný vítěz. „Vůbec jsem to 
nečekal. Je to super,“ zářil Kotyza. 
Odborná porota dále zvolila nej-
lepším kolektivem roku Jihlavský 
plavecký klub Axis a ocenění pro 
trenéra roku udělila kouči třebíč-
ských atletů Pavlu Svobodovi.

Čtenáři Jihlavských listů, No-
vin jihlavské radnice, Třebíčských 
novin, Novin žďárské radnice a 
posluchačů Českého rozhlasu Re-
gion poslali nejvíce hlasů ve čte-
nářské anketě žďárskému judistovi 
Davidu Pulkrábkovi a dorostenec-
kým házenkářkám Havlíčkova 
Brodu.

Druhý ročník kategorie spor-
tovní osobnost kraje Vysočina 
vyhrála – stejně jako loni – rych-
lobruslařka Martina Sáblíková. 
Dvojnásobná olympijská vítězka 
sklidila od publika nejhlasitější 
a nejdelší ovace. „Děkuji všem di-
vákům v sále za úžasný potlesk,“ 
vzkázala.   -cio-

Sportovcem roku na Vysočině je Kotyza

Vyhlašovatelé

Hlavní partner

Partneři

RYCHLOBRUSLAŘKA  Mar-
tina Sáblíková, nejobletovanější 
sportovec večera, se stala podru-
hé v řadě sportovní osobností 
kraje Vysočina.
 Foto: Petr Klukan

KUŽELKÁŘ Jan Kotyza z Jihlavy letos vyhrál hlasování odborné poroty 
nejen v rámci krajského, ale také okresního sportovce.  

Foto: Petr Klukan

TRENÉR Jihlavského plaveckého klubu Axis Petr 
Ryška převzal cenu pro nejlepší kolektiv loňského ro-
ku.  Foto: Petr Klukan
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do 4. 5.  
VÝSTAVA VÝTVARNÝCH 
PRA CÍ JAKUBA DOČKA LA
Po celý duben: Velikonoce v Bez 

obav - velikonoční košíky, vejce, per-
níky, dekorace, slámování.

do 13. 5. 
JAN KŘEN: KOŘISTĚNÍ 
– SOUŽITÍ 
Obrazy – dvojvýstava. Výstava zá-

roveň v Horáckém divadle Jihlava.
Trifoil, grafi cké papíry, Husova 10

do 13. 5.  
JAN KŘEN: KOŘISTĚNÍ 
– SOUŽITÍ 
(obrazy – dvojvýstava). Druhou 

výstavu Jana Křena (asi 15 olejů) 
můžete vidět v minigalerii Trifoil, 
Husova 10. 

Galerie – Horácké divadlo Jihlava, 
Komenského 24 

do 15. 5.  
VASIL ARTAMONOV 
– ALEXEY KLYUYKOV 
Výstava současných autorů ruského 

původu žijících v České republice, 
laureátů 21. Ročníku soutěže „Cena 
Jindřicha Chaloupeckého 2010“, kte-
rá je udělovaná mladým výtvarným 
umělcům do 35 let.

14. 5. v 15.00 hodin
DERNISÁŽ VÝSTAVY
OGV, Komenského 10

do 20. 5.  
Prezentace činnosti MUZEA 
VYSOČINY PELHŘIMOV, 
příspěvkové organizace
Foyer budovy A.
Krajský úřad, Žižkova 57

do 27. 5. 
JAK DŘEVO MALUJE
Jan Michálek – výstava fotografi í.
Klub Zacheus, Komenského 20

do 29. 5. 
TEMNÁ NOC, JASNÁ NOC  
Výstavu pořádá OGV ve spolupráci 

s Alšovou jihočeskou galerií v Hlu-
boké nad Vltavou. Zobrazení tématu 
měsíčné noci v dílech autorů 19. a 
20. století (Fila, Toyen a další). 

Oblastní galerie Vysočiny, Masary-
kovo nám. 24

do 29. 5.  
MOŽNÁ SDĚLENÍ 2
Výstava hmatového sochařství ur-

čená nevidomým a slabozrakým, 
kterou pořádá OGV ve spolupráci s 
Moravskou galerií v Brně.

od 11. 2. 2011
STÁLÁ EXPOZICE 
HMATOVÉHO SOCHAŘSTVÍ
OGV, Galerie Alternativa, budova 

Komenského 10

do 29. 5.  
Libor OBRŠLÍK 
a Lada SCHLIGSBIEROVÁ 
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

do 31. 5.  
„POKUŠENÍ BARVOU“
I. Kubová, L. Lípa, K. Stodolová, J. 

Ptáček, M. Pošvic, J. Samek, J. Tichý. 
Obrazy a grafi ka.

M+K galerie, Čajkovského 33

do 31. 5.  
BYL PRVNÍ
Výstava k 50. výročí letu prvního 

člověka do vesmíru.
Kavárna Muzeum, Masarykovo 

nám. 55

do 15. 6.  
ARMÁDA NEJSOU JENOM 
ZBRA NĚ
Výstava ze sbírky Pavla Slavíka do-

plněná o předměty z fondů VHÚ 
Praha.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

do 30. 6.  
POSLEDNÍ DOMOVY
Výstava mapuje málo známé osudy 

části místních obětí holocaustu. Uni-
kátní dokumenty přibližují násilné 
vystěhování 24 jihlavských Židů do 
Žďáru nad Sázavou, kde přežívali v 
neutěšených podmínkách do května 

1942. Pak byli v transportech odvle-
čeni do koncentračních táborů, kde 
všichni zahynuli.

Obřadní síň židovského hřbitova, 
ul. U Cvičiště

do 30. 6. 
CTIRA D DRDÁCKÝ – OBRA ZY
Jarní tematika.
Carlita – kavárna&květiny, U Brá-

ny 4

do 11. 9. 
ŘEČ UMĚNÍ IV. 
Umění ze sbírek OGV od 70. let po 

současnost 
Oblastní galerie Vysočiny, Masary-

kovo nám. 24

do 30. 10. 
SEM! 
Crustaceana -  aneb svět roztodiv-

ných korýšů pod drobnohledem                                                                               
Výstava mikrofotografi í korýšů od 
Petra Jana Juračky Zoo Jihlava, Nový 
vstupní areál – výstavní místnost

Zoo Jihlava, Březinovy sady 10

květen 
ŽIVOT JAKO PROSTOR 
VZTAHŮ 
Výstava obrazů - MIROSLAV 

LENČEŠ.
DNK – foyer a kavárnička. 
Divadlo  Na Kopečku, Psychiatric-

ká léčebna, Brněnská 54

květen 
„ZVINO VA AFRICA“
Výstava afrických dřevěných skulp-

tur ze Zimbabwe.
Zoo Jihlava, Africká vesnice Ma-

tongo, areál

květen 
PRODEJNÍ VÝSTAVA 
AFRICKÉHO UMĚNÍ 
TINGATINGA
Zoo Jihlava, Africká vesnice Ma-

tongo, škola

květen 
PŘÍBĚH CESTOVATELE 
Výstava fotografi í z cest redaktorů 

cestovatelského portálu, www.hed-
vabnastezka.cz. Nový vstupní areál 

– infocentrum (za vstupní poklad-
nou). Expozice levhartů sněžných: 
druhá část výstavy Příběh cestova-
tele. 

29. 4. – 5. 6.  
JIHLAVA TEHDY A DNES
Srovnávací výstava fotografi í Jih-

lavy z muzejního archivu a součas-
ných pohledů na stejná místa očima 
studentů SUŠG Jihlava. Muzeum 
Vysočiny, Masarykovo nám. 57/58

1. 5. – 30. 9.  
PETR SOUKOP
Výstava fotografi í.
Kavárna Dena, Fibichova 28

4. 5. – 28. 5. 
JIŘÍ RA ITERMAN
Galerie Jána Šmoka, ateliéry Střed-

ní umělecké školy grafi cké, Dvořáko-
va 12

5. 5. – 31. 8. 
TIME PICTURES 
- ČASOVÉ OBRA ZY
Skupinové práce klientů DTS Jih-

lava pod vedením MgA. Evy Rosové. 
Vernisáž 5. 5. 2011 v 16 hodin.

Bez obav, prodejní galerie a výtvar-
ná dílna Denního a týdenního staci-
onáře Jihlava, Husova 16

6. 5. – 30. 6. 
KELTI JDOU, KELTI JDOU!
Interaktivní výstava dokumentující 

přítomnost Keltů na Vysočině.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

9. 5. – 16. 5. 
CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA  
TROFEJÍ
Výstava ve velké gotické síni jihlav-

ské radnice. 
Magistrát města Jihlavy, Masaryko-

vo nám. 1 

9. 5. – 23. 5. 
„TOULKY LESEM“ 
Ing. Slavinger – Odbor životního 

prostředí
Hala Městské informačního centra.
Magistrát města Jihlavy, Masaryko-

vo nám. 1 
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3. 5. v 18.00 
LA VACANZA 
Divadelní představení pořádá a 

hraje DS Spoušť Jihlava. 

5. 5. v 15.00 
AMEN KHELAS 
Taneční soutěž pořádá Charita Jih-

lava.

7. 5. v 17.00 
DOKTORSKÁ POHÁDKA  
Hraje DS Stonařov.

10. 5. v 19.00 
DO SRDCE AFRIKY 
Cestovatelské promítání s Tomá-

šem Kubešem.

12. 5. v 13.30 
NEJEN ZPÍVÁNÍ NA KOPEČKU 
Hudební show pořad nejen pro pa-

cienty PL.

Psychiatrická léčebna, Brněnská

VELKÁ SCÉNA
2. 5. v 10.00 
V. Vančura – M. Junášek: 
KUBULA A KUBA KUBIKULA
mimo předpl.
Medvědář  Kuba   Kubikula  cho-

dil  dlouho   po  světě   se  svým   ne-
zbedným a mlsným medvědem Ku-
bulou, a když už si s ním opravdu 
nevěděl rady, vymyslel si dobrácké 

medvědí strašidlo Barbuchu, aby mu 
pomohlo Kubulu zkrotit. Ale nako-
nec bylo všechno přece jen trochu ji-
nak. Roztomilý příběh medvědáře a 
jeho medvěda neztratil ani po letech 
nic ze svého kouzla, moudrosti, oso-
bitosti a vtipu.

3. 5. v 17.00 
P. Hamilton: PLYNOVÉ LAMPY
Š /5/
Tento tajemný příběh se odehrá-

vá v druhé polovině devatenáctého 
století v centru Londýna. Paní Man-
ninghamová žije se svým manže-
lem ve starém sešlém domě, plném 
neprobádaných temných koutů. Je 
skličující šero pozdního odpoledne. 
Manžel paní Manninghamové právě 
odešel do ulic Londýna za jakýmisi 
obchody, takže zůstává v domě sa-
ma. Náhle se pomalu zhasínají ply-
nové lampy – to znamená, že v domě 
je ještě někdo cizí. V podkroví nad 
její ložnicí zavržou stará prkna a je 
zřetelně slyšet těžké mužské kroky a 
podivné zvuky.

4. 5. v 17.00 
M. Uhde - M. Štědroň: 
BALADA PRO BANDITU
mimo předpl.
Kouzlo   tohoto   příběhu   po   ně-

kolika   desítkách   let   upoutalo   i   
prozaika a dramatika Milana Uhde-
ho, který napsal o Nikolovi divadelní 
hru „Balada pro banditu“. Spojením 
prvků minulosti a přítomnosti, do-
kumentu a mýtu, se příběh  změnil  v 
baladu  o  tom,  jak  věčný  a  silný  je  
lidský sen  o  svobodě a štěstí.

5. 5. v 18.00 
20. VÝROČÍ KRA JSKÉ 
ZÁCHRA NNÉ ZDRA VOTNÍ 
SLUŽBY
zadáno

6. 5. v 19.00 
F. Hervé – H. Meilhac –A. Mil-

laud: 
MAM’ZELLE NITOUCHE
R /5/
„Tam v divadle pan Floridor, zde 

v ústavu pan Célestin.“ Kdo z pří-
znivců operety by neznal tyto dva 
verše z kupletu varhaníka Célestina. 
Tato opereta je nesmírně vtipnou, 
divadelně košatou konfrontací tří 
rozdílných světů: kláštera, divadla 
a kasáren. Titulní hrdinka, chovan-
ka Denisa, hraje ve svatouškovském 
prostředí komedii stejně, jako hraje 
komedii i její učitel, ctihodný kláš-
terní varhaník pan Célestin, a když 
se do toho všeho ještě zaplete mladý 
a fešný poručík Champlatreux…

7. 5. v 19.00
P. Hamilton: PLYNOVÉ LAMPY
E /5/

10. 5. v 19.00 
Y. Reza: BŮH MASAKRU 
H/5/
V této hře jde o setkání dvou man-

želských párů řešících konfl ikt svých 
jedenáctiletých synů. Setkání začíná 
vstřícně, přátelsky, jako vlastně pří-
jemné posezení dvou rodičovských 
párů, které řeší konfl ikt a rády se 
poznávají. Jenže to je velice ošidné, 
jak se záhy zjistí. Pod kultivovanos-
tí, tolerancí a vstřícností těchto lidí 
dřímají „bohové masakru“. Přátelská 
schůzka se mění v konfl iktní střetnu-
tí, komické i smutné zároveň.

11. 5. v 19.00 
P. Hamilton: PLYNOVÉ LAMPY
O /5/

12. 5. v 19.00 
SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ 
ZÁSLUŽNÝCH MEDAILÍ
zadáno

14. 5. v 19.00 
J. Herman – M. STEWART: 
HELLO, DOLLY!
P /6/
Jedná se o vtipnou hudební adaptaci 

divadelní hry T. Wildera „Dohazovač-
ka“, jejíž předlohou zase byla bláznivá 
komedie J. N. Nestroye „A jde se řá-
dit“. Muzikál vypráví příběh podnika-
vé dohazovačky Dolly Leviové, která 
si ovšem toho nejlepšího zákazníka 
nechává pro sebe a kouzlem své osob-
nosti dokáže nerudného starého mlá-
dence Horáce Vandergeldera nakonec 
změnit i proti jeho vůli v galantního a 
milujícího muže.

16. 5. v 19.00
J. Herman – M. STEWART: 
HELLO, DOLLY!
A /6/

17. 5. v 17.00
P. Hamilton: PLYNOVÉ LAMPY
M /5/

18. 5. v 19.00 
J. Herman – M. Stewart: 
HELLO, DOLLY! 
D /5/

19. 5. v 19.00 
ZLATÁ JEŘABINA 
zadáno

20. 5. v 19.00 
J. Herman – M. Stewart: 
HELLO, DOLLY! 
C /5/

21. 5. v 19.00 
J. Herman – M. Stewart: 
HELLO, DOLLY! 
G /5/

23. 5. v 10.00 
V. Vančura – M. Junášek: 
KUBULA A KUBA KUBIKULA
mimo předpl.

24. 5. v 17.00 
J. Herman – M. Stewart: 
HELLO, DOLLY! 
mimo předpl.

25. 5. v 19.00 
J. Herman – M. Stewart: 
HELLO, DOLLY! 
KV/6/

26. 5. v 19.00 
P. Hamilton: PLYNOVÉ LAMPY
U /5/

27. 5. v 19.00 
J. Herman – M. Stewart: 
HELLO, DOLLY! 
K /6/

28. 5. v 19.00 
F. Hervé – H. Meilhac –A. Mil-

laud: 
MAM’ZELLE NITOUCHE
mimo předpl.

30. 5. v 10.00 
V. Vančura – M. Junášek: 
KUBULA A KUBA KUBIKULA
mimo předpl.

31. 5. v 19.00 
J. Herman – M. Stewart: 
HELLO, DOLLY! 
J /6/

MALÁ SCÉNA

5. 5. v 19.30 
M. Waltari: ČARODĚJKA  
mimo předpl.
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?                  

10. 5. v 19.30 
P. Kohout: UBOHÝ VRA H
mimo předpl.
Napínavý příběh z psychiatrického 

ústavu. Detektivní příběh této hry se 
odehrává ve starém Rusku na počát-
ku minulého století. V psychiatric-
kém ústavu je hospitalizován jakýsi 
člověk, který tvrdí, že zabil svého 
nejlepšího přítele během předsta-
vení Shakespearova Hamleta. Vede-
ní ústavu mu umožní divadelní re-
konstrukci jeho pečlivé a důkladné 
přípravy  této  vraždy.  Představení  
Hamleta  se odehrává  před očima 
diváků a neúprosně směřuje k mo-
mentu, kdy má Hamlet zabít Polo-
nia. Opravdu ho zabije? Dojde k ne-
čekané a zákeřné vraždě?                

15. 5. v 17.00 
BAROKNÍ PÍSNĚ 
– ZDENĚK STEJSKA L
mimo předpl.

16. 5. v 09.00 a v 10.30 
M. Junášek: 
TRPASLÍCI A SNĚHURKA 
mimo předpl.
Rozverná adaptace klasické pohád-

ky okořeněná půvabnými písnička-
mi má všechny předpoklady být pří-
jemným představením nabízejícím 
dostatek radosti a potěšení dětem i 
dospělým.

12. 5. v 16.30 
NOVODOBÁ TÉMATA 
V PRÓZE PO ROCE 1989 
aneb O čem se dnes nejvíc píše?
Dá se v záplavě různorodých pro-

zaických textů současných českých 
autorů najít nějaké pojítko? Nebo 
se tím, že se může psát, o čem chce-
me, všechno se tak nějak rozmělni-
lo a nyní stojíme ve slepé uličce, na 
jejímž konci není ani pověstné bílé 
světlo? Zkusme si v tom udělat spo-
lečně jasno. Světem současného lite-
rárního světa se vás pokusí provést 
Alena Mikulíková. Přednáška.

16. 5. v 17.00 
POUTNÍK GUSTAV MAHLER  
Přednáška PhDr. Jiřího Kopecké-

ho, Ph.D., Katedra muzikologie FF 
UP Olomouc, s hudebními ukázka-
mi z díla Gustava Mahlera.

Městská knihovna, Hluboká 1

17. 5. – 31. 7.  
PAT A MAT - A JE TO! 
Vernisáž se uskuteční 16. 5. v 15.00 

hodin.
Brána Matky Boží, Turistické infor-

mační centrum, Věžní 1

18. 5. – 12. 6.  
ALFRÉD ROLLER 
Výstava v rámci festivalu Mahler 

Jihlava 2011.
Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4

27. 5.  
MUZEJNÍ NOC 2011
Tradiční akce, tentokrát na keltské 

téma.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57

27. 5.  
MUZEJNÍ A GALERIJNÍ NOC 
- OGV, Masarykovo nám. 24 
a Komenského 10.
Ve spolupráci s Muzeem Vysočiny 

Jihlava, spojená s vernisáží výstavy 
(v 19.00 hod.) - KORUNOVAČ-
NÍ CESTA CÍSAŘE FRA NZE I. A 
KA ROLÍNY AUGUSTY V ROCE 
1833. 

OGV, Masarykovo nám. 24

27. 5. – 30. 6. 
KORUNOVAČNÍ CESTA 
CÍSAŘE FRA NZE I. 
A KA ROLÍNY AUGUSTY 
V ROCE 1833
OGV, Komenského 10
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čtvrtek 28. dubna 
až neděle 1. května v 17.30 / R
GNOMEO A JULIE
USA/VB 2011, animovaná rodinná 

komedie, český dabing, cca 84 min.
Nový animovaný komediálně-

dobrodružný snímek o trpaslících 
Gnomeo a Julie dává nejslavnější-
mu příběhu lásky na světě Williama 
Shakespeara další rozměr.

Hrají v českém znění: Jan Dolan-
ský, Tereza Bebarová, Pavel Liška, 
Tatiana Vilhelmová, Petr Rychlý ad.

Režie: Kelly Asbury
Mládeži přístupný 
Vstupné 80 Kč

čtvrtek 28. dubna 
až neděle 1. května ve 20.00 / R
DILEMA
USA 2011, komedie, titulky, cca 

111 min.
Pravda občas bolí.
Hrají: Vince Vaughn, Kevin James, 

Winona Ryder ad.
Režie: Ron Howard
Přístupný od 12 let
Vstupné 75 Kč

čtvrtek 28. dubna 
až neděle 1. května v 19.30 / E
ODCHÁZENÍ
ČR 2011, komedie, cca 93 min.
Bývalý prezident a dramatik Václav 

Havel debutuje jako režisér fi lmovou 
verzí své celosvětově úspěšné hry 
Odcházení.

Hrají: Josef Abrhám, Dagmar Hav-
lová Veškrnová, Eva Holubová ad.

Režie: Václav Havel
Mládeži přístupný
Vstupné 80 Kč

pondělí 2. května v 17.30 / R
úterý 3. a středa 4. května 
v 17.30 a ve  20.00 / R
NEVINNOST
ČR 2011, drama, cca 98 min.
Lásky se nikdy nezbavíš.
Hrají: Ondřej Vetchý, Aňa Geisle-

rová, Luděk Munzar ad.
Režie: Jan Hřebejk
Mládeži přístupný
Vstupné 80 Kč

pondělí 2. května ve 20.00 / E
úterý 3. a středa 4. května v 19.30 

/ E
DIVADLO SVOBODA
ČR 2011, dokumentární, cca 98 min.
Umění a životní osudy světozná-

mého scénografa Josefa Svobody.
Námět a režie: Jakub Hejna
Mládeži přístupný
Vstupné 70 Kč

Brněnská 29

3. 5. v 9.30 
PRÁVO HROU
Preventivně zábavná soutěž pro 

žáky ZŠ a gymnázií. Začátek v 9.30 

hod. v zasedací místnosti Gymnázia 
Jihlava ( J. Masaryka 1).

28. 5. ve 14.00 
ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ 
TANEČNÍKŮ DDM JI
Od 14.00 hodin v aule VOŠ grafi c-

ké (bývalé „Áčko“-Březinovy sady). 
Pro veřejnost a rodiče dětí působí-
cích v tanečních kroužcích na DDM 
JI.

Každý ČT
SQUARE DANCE 
(čtverylkové tancování)
Moderní druh tance, který se tančí 

po celém světě. Po celý květen v tě-
locvičně DDM JI-Brněnská 29 od 
18.00 do 20.00 hodin.

9. – 13. 5.   
TÝDEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ

9. 5. v 16 - 17 
MUZICÍROVÁNÍ

10. 5. ve 14.30 - 15.30 
PREZENTACE ČINNOSTI 
LESNÍ ŠKOLKY
16 - 17
Katecheze pro nejmenší 
a Tvořeníčko

12. 5. v 18.45 – 19.45 
KA TECHEZE PRO DOSPĚLÉ               
16 - 16.45 
UKÁZKOVÁ HODINA 
ANGLIČTINY PRO NEJMENŠÍ

13. 5. v 16 - 18 
Přednáška: DĚTSKÁ KRESBA
JAKO CESTA K POZNÁNÍ 
DÍTĚTE.    

9. 5. v 18.00 
KONCERT RODIN
Koncertní síň ZUŠ Jihlava.

14. 5.   
SENOHRA NÍ NA SKA LCE
10 – 16 Tvoření ze sena, Běh rodin, 

Dílna bubnování, domácí koláče, 
kotlíkový guláš, prodej  drobností 
pro radost. 

10.00 Férová snídaně aneb ochut-
návka Fair trade 13.00 Unkulunkulu 
– africké příběhy hraje divadlo De 
Facto Mimo 

15.30 Pinocchio – pohádka hraje 
loutkové divadlo Já to jsem

15. 5.   
MŠE SVATÁ PRO RODINY
10.00 v kostele u Matky Boží
FILM PRO CELOU RODINU v 

17.00  kino Dukla – vstup volný.

Komenského 20

12. 5. v 19.00 
VĚRA  MARTINOVÁ 
& JAMIE MARSHALL
Divadelní sál DKO. 

Tolstého 2

15. 5. v 19.00 
MAHLER GALA  
2. orchestrální koncert Komorní 

fi lharmonie Vysočina u příležitosti 
100. výročí úmrtí Gustava Mahlera. 

19. 5. v 19.00 
Marc Camolett i: A DO PYŽAM!
Hrají: Jiří Langmajer, David Sucha-

řipa, Kateřina Brožová nebo Kamila 
Špráchalová, Kateřina Hrachovcová 
nebo Nela Boudová, Eva Čížkov-
ská a Martin Hruška nebo Zdeněk 
Vencl. 

22. 5. v 19.00 
Johann Strauss: 
VÍDEŇSKÁ KREV
Moravské divadlo Olomouc. Diva-

delní sál DKO. 

8. 5. v 19.00 
MozART GROUP
Koncert klasické hudby, při kterém 

padá brada, ne však únavou, ale smí-
chem. 

13. 5. ve 20.00 
MORČATA NA ÚTĚKU

31. 5. v 19.15 
LUCIE BÍLÁ
Koncert s klavírem Petra Maláska. 

Žižkova 15

7. 5. v 10.00 
O PRINCEZNĚ ROZMAŘILCE
Pohádka divadla Kašpárkův svět – 

Opava.

Divadlo otevřených dveří,
Tyršova 12

4. 5. v 19.30 
Kurt Schwitt ers: URSONÁTE 
Jeden ze stěžejních „textů“ hnutí 

dada představí Jaromír Typlt a Pavel 
Novotný. 

5. 5. v 19.30 
Duha Polná: 
OBCHODNÍK S DEŠTĚM
Romantická, humorná i dojemná 

hra Richarda Nashe, klasické ame-
rické drama z roku 1954. Hrají: Ví-
tězslav Schrek, Jiří Varhaník, Jitka 
Smejkalová, Petr Vaněk, Aleš Smej-
kal, František Mátl, Václav Novotný, 
Veronika Legerská. 

11. 5. v 19.30 
De Facto Mimo: SRDCETEP
Autorské představení pro dva her-

ce. Pokus o zachycení cesty člověka 
životem různými životními situa-
cemi ve vší banálnosti, bláznivosti, 
marnosti, smutku, radosti i vážnosti. 
Napsali a hrají: Ondřej Jiráček, Jeřd-
no Kečárij.

18. 5. v 19.30 
Company ProART: SHORT 
PIECES  (Hvězda měsíce)
Komponovaný večer mezinárod-

ních choreografů: Nikiho Adlera 
(A), MartinaDvořáka (CZ),  a Len-
ky Kolářové (CZ) + překvapení.

21. 5. v 15.00 
T.E.J.P.: ON AIR
Visutá klaunerie s užitím masek, 

pozemní akrobacie a cirkusové hraz-
dy. „Hollywoodská story z Vysoči-

ny“ vypráví s humorem a nadsázkou 
o dnešním mediálním světě, o bulvá-
ru, který se dotýká celebrit, noviná-
řů i „obyčejných lidí“. „ S nadhledem 
o soukromí - jako obchodním artik-
lu“. Hrají, klaunují a visí na hrazdě: 
Eliška Brtnická, Jakub Škrdla a Jan 
Zadražil. Scénář a režie: Jakub Škrd-
la, Eliška Brtnická, Jiří Juráš. 

25. 5. ve 14.00 – 19.00 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
Pro širokou veřejnost připravuje-

me na celé odpoledne možnost pro-
hlídky sálu a zákulisí nového divadla. 
Přijďte si popovídat o divadle, o na-
šich plánech, o tom, jak to celé bude. 
Součástí odpoledne bude otevřený 
trénink Dílny akrobatického divadla 
(od 15.00 do 18.00). Časový rozvrh 
odpoledne naleznete na našich we-
bových stránkách a na facebooku. 

27. 5. v 19.30 
De Facto Mimo:  
MIMOCHODNÍK 12:
NEOVĚŘITELNÉ REKORDY 
Vožírač! Tatranky! Urologie!   
Po téměř sedmileté přestávce se 

vrací chaotická změť gagů, písní 
a improvizací z přebytků divadla 
De Facto Mimo. Naprostý under-
ground: prostorový zvuk, full HD 
projekce, 3D herci, živá hudba. Oče-
kávat můžete zvláštní hosty s podiv-
nými koníčky, rekordy z historie De 
Facto Mimo, mytologickou záhadu, 
Th e Best Of Mimochodník 1 - 11 a 
premiéru drobného divadelního ku-
su! Realizační tým: De Facto Mimo 
a přátelé. 

29. 5. v 15.00 
De Facto Mimo: ZELENÉ 
PRA SÁTKO (Hrajeme pro děti)
Pravdivá pohádka ze života v příro-

dě. Příběh o nepřirozeně zbarveném 
prasátku, jeho cizokrajném kamará-
dovi a dvou loupežnících, kteří mají 
hlad a chuť na cokoliv. Představení 
je rychlé, barevné, s jednoduchými 
loutkami a písničkami. Hraje: Adé-
la Jiráčková, Martin Káca Kacafírek, 
Martin Skřítek Kolář, Michal Šaman 
Kouba a Michal Šmidla Pokorný.

Psychiatrická léčebna, Brněnská
13. 5. v 19.00 
MAGDA a INFEKCE 
Divadelní představení v režii Mar-

tina Koláře hrají žáci a studenti dra-
matické odd. ZUŠ v Jihlavě.

14. 5. v 10.00 
VODNICKÁ POHÁDKA  
Divadelní představení nejen pro 

pacienty PL hrají KOBYLKY Jihlava.

15. 5. v 15.00 
VELKÉ TRA MPOTY 
KA ŠPÁRKA  A KA LUPINKY 
Pohádka. Hraje Divadlo Julie Juriš-

tové Praha.

18. 5. v 8.30 a v 10.00 
O SNĚHURCE 
Divadelní představení pro děti MŠ, 

ZŠ hraje Divadlo KA PSA.

25. 5. v 17.00 
TANEČNÍ SETKÁNÍ 
Absolventské vystoupení taneční-

ho oboru ZUŠ Jihlava a jejich hosté.

27. 5. v 10.00 
POPLETENÁ POHÁDKA  
Derniéra představení pro děti MŠ 

hraje DS pacientů PL STUDÁNKA .

30. 5. v 19.00 
ŠAMPIONKY  
Divadelní představení v režii Petra 

Soumara pořádá a hraje DS NaKop 
Tyjátr Jihlava.
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pátek 6. až středa 11. května 
v 17.30 / R
KRÁLOVA ŘEČ
VB/Austrálie/USA 2010, histo-

rické drama, titulky, cca 118 min.
Vystrašená země potřebuje pravé-

ho vůdce. Vystrašený člověk potře-
buje pravého přítele. 

Hrají: Colin Firth, Geoffrey Ru-
sh, Helena Bonham Carter ad.

Režie: Tom Hooper
Přístupný od 12 let 
Vstupné 75 Kč

pátek 6. až neděle 8. května 
v 19.30 / E
ČERNÁ LABUŤ
USA 2010, drama/thriller/mys-

teriózní, titulky, cca 108 min.
Co všechno byste obětovali pro 

sen?
Hrají: Natalie Portman, Vincent 

Cassel, Mila Kunis ad.
Režie: Darren Aronofsky
Přístupný od 15 let 
Vstupné 75 Kč

pátek 6. až neděle 8. května 
ve 20.00 / R
SVĚTOVÁ INVAZE
USA 2011, širokoúhlý akční sci-

fi, titulky, cca 112 min.
Po mnoho let byly zaznamená-

ny případy pozorování UFO po 
celém světě – Buenos Aires, Soul, 
Francie, Německo, Čína, ale v roce 
2011 se to, co kdysi bylo jen pozo-
rováními, stane hroznou realitou.

Hrají: Michelle Rodriguez, Aaron 
Eckhart, Bridget Moynahan ad.

Režie: Jonathan Liebesman
Přístupný od 12 let 
Vstupné 80 Kč

pondělí 9. května ve 20.00 / E
úterý 10. a středa 11. května 
ve 20.00 / R
HABERMANNŮV MLÝN
ČR 2010, drama, cca 104 min.
Film otevírá jednu z nejkontro-

verznějších kapitol českých dějin.
Hrají: Karel Roden, Mark 

Waschke, Hannah Herzsprung, 
Zuzana Kronerová,

Jan Hrušínský, Oldřich Kaiser a 
další.

Režie: Juraj Herz
Přístupný od 12 let 
Vstupné 75 Kč

čtvrtek 12. až neděle 15. května 
v 17.00 / E
JACK SE CHYSTÁ VYPLOUT
USA 2010, drama, titulky, cca 89 

min.
Sledujeme dva páry, které se musí 

vyrovnat s nevyhnutelným osudem 
svých vztahů.

Hrají: Philip Seymour Hoffman, 
John Ortiz, Amy Ryan ad.

Režie: Philip Seymour Hoffman
Přístupný od 12 let 
Vstupné 60 Kč

čtvrtek 12. až sobota 14. května
v 17.30 / R
HOP
USA 2011, komedie, český da-

bing, cca 95 min.
Cukrátka, kuřátka a pořádnej ná-

řez.
Hrají v českém znění: Martin 

Stránský, Petr Burian, Jaromír Me-
duna ad.

Režie: Tim Hill

Mládeži přístupný 
Vstupné 80 Kč

čtvrtek 12. až neděle 15. května
v 19.30 / E
FIGHTER
USA 2010, drama/biografie, ti-

tulky, cca 115 min.
Drama Fighter vypráví skutečný 

příběh boxera Mickyho Wara a je-
ho neuvěřitelný vzestup ke slávě.

Hrají: Mark Wahlberg, Christian 
Bale, Amy Adams ad.

Režie: David O. Russell
Přístupný od 12 let 
Vstupné 80 Kč

čtvrtek 12. až neděle 15. května 
ve 20.00 / R
SPRÁVCI OSUDU
USA 2011, romantické sci-fi, ti-

tulky, cca 106 min.
Ukradli mu budoucnost, teď si ji 

bere zpátky.
Hrají: Matt Damon, Emily Blnt, 

Terence Stamp ad.
Režie: George Nolfi
Přístupný od 12 let 
Vstupné 75 Kč

pondělí 16. května ve 20.00 / E
úterý 17. a středa 18. května 
ve 20.00 / R
CESTA ZA HORIZONT
Švýcarsko/Rumunsko/Fr 2009, 

drama/sci-fi/thriller, titulky, cca 
90 min.

Jonathan Vogel by rád vrátit čas 
a zrušil tak nehodu, která mu způ-
sobila ochrnutí a zničila mu život. 
Když se dozví, že Stivlas Karr, svě-
toznámý profesor a genetik, vyvi-
nul genovou terapii pro regenera-
ci lidského těla, domluví si s ním 
schůzku kvůli klinickým vyšetře-
ním.

Hrají: Guillaume Depardieu, 
Alysson Paradis, Carlo Brandt ad.

Režie: Alex Iordachescu
Přístupný od 12 let 
Vstupné 75 Kč

pondělí 16. v 17.30 / E
úterý 17. a středa 18. května 
v 17.30 / R
POUTA
Premiéra ČR/SR 2010, drama/

thriller, cca 145 min.
Thriller o temnotě a lásce, zniče-

ní a osvobození, vězení a útěku.
Hrají: Ondřej Malý, Kristína Far-

kašová, Martin Finger ad.
Režie: Radim Špaček
Přístupný od 12 let 
Vstupné 75 Kč

čtvrtek 19. až středa 25. května 
v 17.30 / R
AUTOPOHÁDKY
ČR 2011, animovaný/rodinný, 

cca 87 min.
Co mají společné princezna, víla, 

zlatá rybka a vynálezce!
Hrají a mluví: Ondřej Vetchý, Pe-

tr Nárožný, Eva Holubová ad.
Režie: Břetislav Pojar, Michal 

Žabka, František Váša, Libor Pixa
Mládeži přístupný
Vstupné 75 Kč

čtvrtek 19. až neděle 22. května 
v 19.30 / E 

HLAVNĚ NEZÁVAZNĚ
USA 2011, romantická komedie, 

titulky, cca 108 min.
Patří kamarádství do postele?
Hrají: Natalie Portman, Ashton 

Kutcher, Kevin Kline ad.

Režie: Ivan Reitman
Přístupný od 12 let  
Vstupné 75 Kč

čtvrtek 19. až neděle 22. května 
ve 20.00 / R
JSEM ČÍSLO ČTYŘI
USA 2011, akční/sci-fi/thriller, 

titulky, cca 109 min.
Napínavý thriller o pozoruhod-

ném mladém muži Johnovi Smi-
thovi, který je na útěku před nemi-
losrdnými nepřáteli, usilujícími o 
jeho život.

Hrají: Alex Pettyfer, Timothy 
Olyphant, Teresa Palmer ad.

Režie: D. J. Caruso
Mládeži přístupný 
Vstupné 80 Kč

pondělí 23. května ve 20.00 / E 
úterý 24. a středa 25. května 
ve 20.00 / R
OBŘAD
USA 2011, drama/horor/thriller, 

titulky, cca 112 min.
Film je inspirovaný skutečnými 

událostmi, sleduje poněkud skep-
tického amerického studenta kněž-
ského semináře Michaela Kovaka.

Hrají: Anthony Hopkins, Colin 
O’Donoghue, Alice Braga ad.

Režie: Mikael Håfström
Přístupný od 12 let 
Vstupné 80 Kč

čtvrtek 26. až středa 1. června 
v 17.30 / R
MÁMA MEZI MARŤANY
USA 2011, animovaná komedie, 

český dabing, cca 88 min.
Vyneste odpadky, snězte brokoli-

ci – kdo potřebuje maminky?
Hrají v českém znění: Jiří Köhler, 

Michael Novotný, Kateřina Hra-
chovcová ad.

Režie: Simon Wells
Mládeži přístupný 
Vstupné 75 Kč

čtvrtek 26. až neděle 29. května 
v 19.30 / E

3
Německo 2010, milostný příběh, 

titulky, cca 119 min.
Jedna láska nestačí.
Hrají: Tom Tykwer, Johnny Kli-

mek, Reinhold Heil ad.
Scénář a režie: Tom Tykwer
Přístupný od 15 let 
Vstupné 80 Kč

čtvrtek 26. až neděle 29. května 
ve 20.00 / R
SUCKER PUNCH
USA 2011, akční/fantasy/thril-

ler, titulky, cca 110 min.
Epická akční fantasy, která nás za-

vede do světa živé imaginace mla-
dé dívky, jejíž snový svět ji posky-
tuje útěk z temné reality.

Hrají: Emily Browning, Abbie 
Cornish, Jena Malone ad.

Režie: Zack Snyder
Přístupný od 12 let 
Vstupné 80 Kč

pondělí 30. května ve 20.00 / E
úterý 31. a středa 1. června 
ve 20.00 / R
BANKSY – EXIT THROUGH 
THE GIFT SHOP
VB/USA 2010, fiktivní doku-

ment, titulky, cca 87 min.
První katastrofický street-art mo-

vie na světě!
Nominace na Oscara za nejlepší 

dokument. 

Hrají: Banksy, Thierry Guetta, 
Space Invader ad.

Režie: Banksy
Přístupný od 12 let 
Vstupné 55 Kč

BIJÁSEK 
– kino Dukla promítá dětem 

sobota 30. dubna 
a neděle 1. května v 15.30 / R
MYŠÍ KOČIČINY
Výběr nejlepších kreslených čes-

kých pohádek.
Vstupné 30 Kč

sobota 7. května v 15.30 / R
neděle 8. května v 15.30 / E
CO TO BOUCHLO?
Filmové pásmo kreslených a lout-

kových pohádek pro nejmenší di-
váky.

Vstupné 30 Kč

sobota 14. května v 15.30 / R
neděle 15. května / 15.30 / E
HOP
USA 2011, komedie, český da-

bing, cca 95 min.
Cukrátka, kuřátka a pořádnej ná-

řez.
Hrají v českém znění: Martin 

Stránský, Petr Burian, Jaromír Me-
duna ad.

Režie: Tim Hill
Vstupné 80 Kč

sobota 21. května v 15.30 / R
neděle 22. května / 15.30 / E
AUTOPOHÁDKY
ČR 2011, animovaný/rodinný, 

cca 87 min.
Co mají společné princezna, víla, 

zlatá rybka a vynálezce!
Hrají a mluví: Ondřej Vetchý, Pe-

tr Nárožný, Eva Holubová ad.
Režie: Břetislav Pojar, Michal 

Žabka, František Váša, Libor Pixa
Vstupné 75 Kč

sobota 28. května v 15.30 / R
neděle 29. května / 15.30 / E
KAMARÁDI Z TELEVIZE 3
Filmové pásmo kreslených a lout-

kových pohádek pro nejmenší di-
váky.

Vstupné 30 Kč

BIO RÁJ – promítání seniorům 
/ kinosál Edison

Vstupné na všechny projekce: pro 
seniory 60 let a výše 40 Kč (na vy-
žádání doložit platným průkazem 
totožnosti) / ostatní návštěvníci 
dle vstupného

středa 4. května v 10.00 / E
DIVADLO SVOBODA
ČR 2011, dokumentární, cca 98 

min.
Umění a životní osudy světozná-

mého scénografa Josefa Svobody.
Námět a režie: Jakub Hejna
Mládeži přístupný 
Vstupné 70 Kč

středa 11. května v 10.00 / E
KRÁLOVA ŘEČ
VB/Austrálie/USA 2010, histo-

rické drama, titulky, cca 118 min.
Vystrašená země potřebuje pravé-

ho vůdce. Vystrašený člověk potře-
buje pravého přítele. 

Hrají: Colin Firth, Geoffrey Ru-
sh, Helena Bonham Carter ad.

Režie: Tom Hooper
Přístupný od 12 let 
Vstupné 75 Kč
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Mostecká 10

1. 5. v 19.00 
FILHARMONICKÉ 
DECHOVÉ TRIO
3. komorní koncert Komorní fi l-

harmonie Vysočina.
Dům fi lharmonie-hudby, Kosmá-

kova 9

3. 5. v 19.00 
SVÁTEČNÍ KONCERT 
DUCHOVNÍ HUDBY 
Koncert u příležitosti 170. výročí 

narození Antonína Dvořáka je sesta-
ven výhradně ze skladeb tohoto veli-
kána české a světové hudby. Hlavní 
část programu budou tvořit biblické 
písně v podání sólistky Dany Fučí-
kové a mše D dur  „Lužanská“.  Var-
hanní skladby přednese Petr Sobot-
ka, celý program sestavil a Jihlavský 
smíšený pěvecký sbor Melodie bu-
de řídit Pavel Salák. Pořádá Jihlav-
ský smíšený pěvecký sbor Melodie s 
podporou statutárního města Jihlava 
v kostele sv. Jakuba.

4. 5. v 18.00 
2. ABSOLVENTSKÝ KONCERT 
absolventů 2. stupně Hudební síň 

ZUŠ, Masarykovo náměstí 16

5. 5. v 19.00 
HONZÍKOVA CESTA
Koncert jihlavského multižánrové-

ho tria. Spoluúčinkují Lada Šimíčko-
vá a Ivo Cicvárek. Koncert se koná 
v přednáškovém sále Muzea Vysoči-
ny, Masarykovo nám. 55,  začátek v 
19.00 hodin

8. 5. v 19.00 
DOPROVODNÝ KONCERT 
54. festivalu sborového umění Jih-

lava 2011 ORFEJ Praha. 
Dům fi lharmonie-hudby, Kosmá-

kova 9

8. 5. v 19.00 
LAUDES LIBERORUM 
(Chvály dětí)14. ročník. 
Regionální festivalové setkání mla-

dých zpěváků a instrumentalistů s 
duchovní hudbou. Pořádá DPS Zvo-
neček Jihlava s podporou Statutární-
ho města Jihlavy.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie 

9. 5. v 18.00 
KONCERT RODIN 
VE SPOLUPRÁCI S CENTREM
PRO RODINU
Hudební síň ZUŠ, Masarykovo ná-

městí 16

11. 5. v 19.30 
KONCERT SKUPINY 
ASONANCE
Společenský sál hotelu Gustav Ma-

hler

12. 5. v 19.00 
OHEŇ A VODA
Koncert - Gendos Čamryzyn a 

Svatava Drlíčková, společenský sál 
hotelu Gustav Mahler 

17. 5. – 7. 7.   
FESTIVAL MAHLER JIHLAVA 
2011 – HUDBA TISÍCŮ     
17. května v 15.00 
open air koncert ZUŠ Humpolec a 

Chotěboř,16.00 slavnostní zahájení 
festivalu - velká gotická síň radnice, 
Jihlava, 17.30 vernisáž výstavy Al-
fred Roller, 19.00 kostel Povýšení sv. 
Kříže, Jihlava - zahajovací koncert:G. 
Mahler: Symfonie č. 10 Fis dur, I. 
Adagio. G. Verdi: Requiem. Lada Bi-
riucov – soprán, Barbora Polášková 
– mezzosoprán, Josef Zedník – te-
nor, Roman Vocel – bas, Filharmo-
nie Brno, sbm. Petr Fiala, Vladimír 
Válek – dirigent

21. května ve 14.00 
Kaliště u Humpolce - Pocta Gus-

tavu Mahlerovi, Setkání mládežnic-
kých dechových hudeb - ZUŠ Hum-
polec.

6. 5. 
REINCARNATE - křest CD

7. 5. 
JET STREAM

9. 5.
ALL HEADS RISE(Holandsko)
metalcoreMADCULT(Slovensko)
- metalcoreANIME 
TORMENT(Cz)alternative metal

13. 5. 
ShpeeZ  (hard rock) + hosté 

14. 5. 
GUANO A PES - (TR) 
+ Jezerel THC

20. 5. 
DESCENT OF THE SCARLET 
SKIESKISSING THE GRA VES-
TONESPHEREREINCARNATE

27. 5.
BLANKFILE (Srbsko) - hardco-

re punk Rapsöd ( Jihlava) - Trash 
punk SCORBITI kürdan ( Jihlava/
Brno) - hardcore punk Rastafüh-
rer ( Jihlava/Polná) - reggae

28. 5. 
PRODLEVA
(písničky Petra Kalandry ) HEND-

RIX FRIENDS a DICKTONE

2. 5. v 19.00 
ZATRA CENÉ HOUSLE
Literárně hudební večer Jakuba P. 

Malého a Matěje Koláře.

8. 5. v 8.30 
SETKÁNÍ RODIN S DĚTMI
Povelikonoční hra s loutkami.

10. 5. v 18.00 
EKOFILM
Promítání dokumentů ( Jana Ko-

toučková).

16. 5. v 18.00 
Cestopis – EKVÁDOR
Promítání a vyprávění Jaroslava 

Belky.

27. 5. 
NOC KOSTELŮ - kostel sv. Kříže
Otevřeno 20 – 24 hodin. Ve 21 ho-

din -  Historický výklad Davida Zi-
moly

STÁLÉ AKCE: každý čtvrtek 17 h. 
– HODINKA  NAD BIBLÍ

Komenského 20

středa 18. května v 10.00 / E
POUTA
Premiéra ČR/SR 2010, drama/

thriller, cca 145 min.
Th riller o temnotě a lásce, zničení 

a osvobození, vězení a útěku.
Hrají: Ondřej Malý, Kristína Far-

kašová, Martin Finger ad.
Režie: Radim Špaček
Přístupný od 12 let
Vstupné 75 Kč

středa 25. května v 10.00 / E
OBŘAD
USA 2011, drama/horor/thriller, 

titulky, cca 112 min.
Film je inspirovaný skutečnými 

událostmi, sleduje poněkud skep-
tického amerického studenta kněž-
ského semináře Michaela Kovaka.

Hrají: Anthony Hopkins, Colin 
O’Donoghue, Alice Braga ad.

Režie: Mikael Håfström
Přístupný od 12 let
Vstupné 

FILMOVÝ KLUB v kině Dukla
vstupné pro členy FK 40 Kč / pro 

nečleny 70 Kč

pondělí 2. května v 19.30 / R
DĚLNÍKOVA SMRT
Rakousko 2005, dokumentární, ti-

tulky, cca 122 min.
Šest kapitol a šest podob dělnické 

práce na přelomu tisíciletí.
Scénář a režie: Michael Glawogger
Mládeži přístupný

pondělí 9. května v 19.30 / R
CESTA K BARIKÁDÁM
ČSR 1946, černobílý dokument, 

cca 109 min.
Bouřlivé události pražského vyvr-

cholení Květnového povstání čes-
kého lidu v roce 1945 jsou vedle 
exilového druhého odboje a Slo-
venského národního povstání nej-
výraznějším vkladem malé země v 
srdci Evropy do celosvětového boje 
proti fašistickému hnědému barbar-
ství zemí totalitní Osy.

Hrají: Jindřich Petr Elbl-Klen
Režie: Otakar Vávra
Mládeži přístupný

pondělí 16. května v 19.30 / R
MODRÉ ZLATO – SVĚTOVÉ 
VODNÍ VÁLKY
USA 2008, dokument, titulky, cca 

90 min.
Války se vždycky vedly o nová 

území, nerostné bohatství, výrobní 
potenciál, příp. potravinové zdroje. 
Války budoucnosti se budou vést o 
vodu, tak, jako se dnes bojuje o ro-
pu, protože zdroj všeho života vstu-
puje na globální trhy a do politic-
kých arén.

Hrají: Malcolm McDowell, Mau-
de Barlow, Tony Clarke ad.

Scénář, režie a kamera: Sam Bozzo
Mládeži přístupný

pondělí 23. května v 19.30 / R
KDO BYL KA FKA ?
Německo 2006, dokumentární, ti-

tulky, cca 98 min.
Pátrání po Kafk ově osobnosti.
Hrají: Carl Achleitner, Peter Ka-

ghanovitch, Irene Kuglerová ad.
Scénář a režie: Richard Dindo
Přístupný od 12 let

pondělí 30. května v 19.30 / R
POZNÁŠ MUŽE SVÝCH SNŮ?
USA/Španělsko 2010, romantická 

komedie, titulky, cca 98 min.
Romantická komedie, vypovídají-

cí o manželství, rozvodech a nevěře.
Hrají: Josh Brolin, Anthony Hop-

kins, Naomi Watt s ad.
Námět, scénář a režie: Woody Al-

len
Přístupný od 12 let 

OSTATNÍ AKCE:

neděle 8. května v 15.00 / R
S Jihlavskými listy za pohádkou - 

“O třech kůzlátkách“
Délka představení cca 50 minut.
Divadlo vychází ze známé klasické 

pohádky a zachovává její děj. V naší 
verzi zdůrazňujeme odpovědnost za 
vlastní jednání a nezbytnost aktivní-
ho řešení životních situací. To vše ja-
zykem a formou srozumitelnou ma-
lým divákům.

Představení zaujme napínavým dě-
jem, výtvarným pojetím a závěrem, 
který řeší konfl ikt překonáním sebe 
sama.

Loutky jsou samostojné marionety 
a výprava připomíná rodinné diva-
dlo.

Účinkují: Divadlo Na kolečku
Pořadatel: PAROLAART s.r.o. 

Vstupné: 60 Kč
Předprodej: Jihlavské listy (Fritzo-

va 34, Jihlava) 567 578 024, rezerva-
ce 732 506 053

neděle 22. května v 15.00 / R 
Pohádka „ČARODĚJNICE 
Z TEMNÝCH SKA L“
Délka představení cca 60 minut.
Hraná pohádka pro celou rodinu 
V severní irské zemi vládne zlá 

a krutá čarodějnice Alison Gross. 
Všude je stále šero, chlad, tráva se 
nezazelená. Nastupující nový vla-
dař, princ Andrew netuší, že Alison 
si jej vybrala za svého manžela. Za 
pomoci svých služebníků, podlých 
a ztřeštěných skřetů Huňi a Ňuni, 
čar a kouzel, prince omámí. Do ces-
ty se jí však postaví víla Annie, dce-
ra Královny lesních víl Aoife - sestry 
zlé Alison, za pomoci své sestřičky 
Aislinn. Princův život i osud visí na 
vlásku. 

Účinkuje: Královská divadelní spo-
lečnost EFFRENATA ze Žďáru nad 
Sázavou

Pořadatel: MgA. Jana Mifk ová 
Vstupné 60 Kč

Rezervace: každodenně 10.00 - 
18.00 hodin na 777 046 313 (sms 
kdykoliv)

Předprodej: 1 hodinu před začát-
kem představení

neděle 29. května v 15.00 / R
S Jihlavskými listy za pohádkou - “ 

Jak Tonda léčil rohatou princeznu 
Safi ru“

Délka představení cca 50 minut.
Kouzelná babička přičaruje prin-

cezně Safi ře za její uličnictví krav-
ský roh. Když se princezna polepší, 
pošle za ní hodného, i když trochu 
líného a mlsného Tondu, aby ji léčil. 
Veselé zápletky, legrace, vůně orien-
tu, písničky – to vše děti uvidí v naší 
pohádce.

Účinkují: Divadlo Andromeda
Pořadatel: PAROLAART s.r.o. 

Vstupné: 60 Kč
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30. 4. – 1. 5.
27. JEŽEK VYSOČINY 
Trasy: pěší 12 – 100 km, cyklo 30 – 

100 km, PĚŠÍ, CYKLO.
KČT Bedřichov Jihlava. Start: od 

6.00 hod. (1. 5.) ATC Pávov a ČD 
Jihlava, od 20.00 hod. (30. 4. – 100 
km) Pávov. 

15. 5. ve 14.00
2. PO JIHLAVSKÝCH 
STOPÁCH GUSTAVA 
MAHLERA , jeho rodiny a přátel
Trasa: tematická vycházka s výkla-

dem 4 km, PĚŠÍ. 
Masarykovo náměstí, před radnicí, 

Jihlava. 

21. 5. v 6.30
31. TESLÁCKÝ ŠOTEK
Trasy: pěší 12 – 40 km, cyklo 35 – 

80 km, Eurorando  PĚŠÍ, CYKLO.
KČT Tesla Jihlava. Start: 6.30 – 9.00 
hod. vrátnice Tesla a.s., Havlíčkova 
30, Jihlava. 

22. 5. ve 14.00
3. OTEVÍRÁNÍ STUDÁNEK 
U JIHLAVY – Vysoký kámen
Trasa: 10 km, Eurorando PĚŠÍ, 

KČT – ČSOP Jihlava. Start: 14.00 
hod. ATC Pávov.

26. 5. ve 14.00
26. POHÁDKOVÝ LES
Trasa: 3 km. Start 14.00 park Heu-

los – Hrádeček, Jihlava. 

Změna programů vyhrazena

SK Polytechnik Jihlava 
při VŠP Jihlava:

Sobota 28. 5. 2011 
IN LINE aneb noční Jihlavou 
na kolečkových bruslích.
Sraz bruslařů ve 20.30 hodin, start 

ve 21 hodin na parkovišti v City Par-
ku.

Středa 11. 5. 2011  
Atletický trojboj pro žáky I. stupně 

ZŠ od 9 hodin na atletickém stadio-
nu Na Stoupách v Jihlavě.

Rokenrol

Kuželky

Kynologický klub

In-line bruslení

Baseball

Fotbal

TJ Sokol Bedřichov 
– RnR klub Elvis Jihlava:

Sobota 14. 5. 2011 
Pohár Vysočiny – MČR
v akrobatickém rokenrolu.
Sportovní hala na ul. E. Rošického 

nad bazénem od 11 hodin.

TJ Start Jihlava:
16. – 22. 5. 2011  
Turnaj v kuželkách: 
Memoriál P. Novotného 
- od 15 hodin pondělí – pátek, v so-

botu a v neděli od 9 hodin v kuželně 
„U Chába“ na ul. Erbenova v Jihlavě.

Kynologický klub Jihlava:
21. – 22. 5. 2011 
Výběrový závod 
Mistrovství MSKS 
dle IPO 3 mezinárodního zkušeb-

ního řádu.
V areálu Kynologického klubu v 

Jihlavě – Helenín od 9 hodin.

Baseballový klub Ježci Jihlava:
Pátek 6. 5. 2011  
IV. ročník  Jarního T-ballového 
turnaje pro školy pro 2. a 3. třídy 
a 4. a 5 třídy ZŠ.
Hraje se na škvárovém hřišti TJ So-

kol Bedřichov na ul. Sokolovská v 
Jihlavě od 8 hodin.

FC VYSOČINA JIHLAVA 
– II. liga ČMFS 2010/2011:

Pátek 13. 5. 2011  
FC VYSOČINA JIHLAVA 
– FK Fotbal Třinec

Pátek 27. 5. 2011  
FC VYSOČINA JIHLAVA 
– FC Hlučín
Hraje se na fotbalovém stadionu na 

ul. Jiráskova v Jihlavě v 18 hodin.

1. 5. – 30. 9. v 11.00 a 15.00
UKÁZKY DRA VCŮ A SOV
Sokolníci předvádí každý den kro-

mě pondělí vždy v 11.00 a v 15.00 
hodin zajímavé ukázky výcviku drav-
ců a sov v prostoru sadu, jež spojuje 

nový vstupní areál s expoziční částí 
zoo. 

Zoo Jihlava 

5. 5. 
FARMÁŘSKÝ TRH
Osvětová akce, seznamující veřej-

nost s produkty a výrobky farmářů, 
chovatelů a pěstitelů včetně bio pro-
duktů. 

Masarykovo náměstí

7. 5. v 17.00 
HOUBAŘŮV ROK
Přednáší: Ing. Jiří Burel. Malova-

ný sál Muzea Vysočiny, Masarykovo 
nám. 55.

7. 5. v 14.00 – 17.00
BLEŠÍ TRH 
aneb proč kupovat nové věci
Horácký zimní stadion, venkovní 

plocha. Prodejní „pult“ si každý za-
jistí sám – přineste si deky, stolky, 
stoličky. Prodávající: poplatek 20 Kč. 

9. 5. v 13.00 –16.00
OSVĚTOVÁ AKCE 
K NAVRÁCENÍ SOCHY 
T. G. MASARYKA 
Masarykovo náměstí – rozdávání 

letáků, prodej samolepek. 

10. 5. v 17.00 
VZÁCNÉ ROSTLINY 
JIHLAVSKA 
Přednáší: Mgr. Jiří Juřička. 
Malovaný sál Muzea Vysočiny, Ma-

sarykovo nám. 55.

10. 5. v 16.00 
S VÁMI O VŠEM? OVŠEM!
Fórum Zdravého města s veřejnou 

diskusí. Co se změnilo a jaké jsou 
další kroky k udržitelnému rozvoji 
města? Přijďte diskutovat o problé-
mech a hledat jejich řešení! Pořá-
dá: Statutární město Jihlava, Zdravé 
město. 

Kongresový sál hotelu Gustav Ma-
hler. 

MEZINÁRODNÍ ROK LESŮ 
10. 5. v 9 – 17 hodin 
11. 5. v 9 – 13 hodin. 
Na přibližně dvaceti tematicky sa-

mostatných stanovištích se podrob-
ně seznámíte s děním v lese. Uvidíte 
ukázky práce s koňmi nebo dravce. 
Zábavnou a hravou formou se hodně 
dozvíte a můžete si také mnoho věcí 
vyzkoušet. Jsou připraveny i drobné 
odměny. 

Masarykovo náměstí
 
13. 5. v 17.00 
TANČÍRNOVÁ BENEFICE 
k navrácení sochy T. G. Masaryka
Swing, zumba – Soňa Janderková, 

akrobacie – Jakub Škrdla, ohňová 
show, aukce výtvarných děl. 

Hotel Gustav Mahler – zahrada.

16. 5. v 10.30 
SVĚTLO PRO AIDS  
Již čtvrtým rokem se Jihlava při-

pojuje k celosvětové akci „Světlo 
pro AIDS“-„Živá  stužka“ - červená 
stužka, jako mezinárodní symbol in-
formovanosti o HIV/AIDS „ožije“ 
v seskupení 155 studentů, kteří vy-
pustí 1550 červených balónků, které 
budou symbolizovat počet známých 
HIV pozitivních osob v České re-
publice.

17. 5. ve 13.00 
Slavnostní otevírání 

zrekonstruované jihoamerické 
expozice 
HACIENDAESCONDIDO. 
Bohatý kulturní program. 
Zoo Jihlava

20. 5. od 8.00 
MÁJOVÝ JARMARK 
Masarykovo náměstí.

21. 5. v 10.00 
DOMINION TOUR JIHLAVA
Klub deskových her Jihlava pořádá 

místní turnaj ve hře Dominion. Her-
ní klub Pod Kotlem, Havlíčkova 107, 
Jihlava. 

23. – 27. 5. 
ZOO ART 
Sochařský plenér Střední umělecké 

školy grafi cké v areálu zoo. 
Zoo Jihlava

25. 5. – 31. 8. v 10.30 
HADÍ STŘEDY V MATONGU 
Vyprávění o hadech a ještěrech 

včetně praktických ukázek
Zoo Jihlava

28. 5. v 9.00 
TERA  – AQUA – FLORA 
Jihlavské  terarijní trhy, spojené s 

výměnou a prodejem
Dělnický dům, Žižkova 15, 
od 9 – 12 hodin 

31. 5. v 9.00 – 16.30 
SVĚTOVÝ DEN BEZ TABÁKU 
Osvětová kampaň zaměřená na 

zdravý životní styl bez kouření.
Masarykovo náměstí.

24. května v 19.00 velká gotická 
síň radnice, Jihlava 

L. van Beethoven: Trio op 11, M. 
Bruch: Quatt ro brani tratt i dall’op. 
83, J. Brahms: Trio op. 114 per clari-
nett o violoncello e pianoforte. Trio 
Variabile (Itálie), C. Mansutt i – kla-
rinet, A. Musto – violoncello, F. Re-
pini – klavír.

31. května v 19.00 velká gotická 
síň radnice, Jihlava 

D. Scarlatt i: 4 sonáty, J. S. Bach: 
Preludium a fuga BWV 539, F. Sor: 
Troix petites divertissements op. 46, 
E. Granados: Danzas Espanolas č. 2, 
L. Brouwer: Triptico. Duo Siempre 
Nuevo (Patrick Vacík – kytara, Ma-
těj Freml – kytara).

3. června v 19.00 hotel Gustav 
Mahler, Jihlava 

B. Martinů: Nový Špalíček, Pís-
ničky na jednu stránku; Písničky na 
dvě stránky, Nové slovenské zpěvy 
L. Janáček: Výběr z lidové poezie, A. 
Dvořák: Cigánské písně, O. Ostrčil: 
Osiřelo dítě, J. Kunc: Balada, Andrea 
Kalivodová – mezzosoprán, Miro-
slav Sekera – klavír.

7. června v 19.00 hotel Gustav 
Mahler, Jihlava

J. Brahms: Sonáta pro klarinet a 
klavír Es dur č. 2 Op. 120, M. Ištvan: 
Sonáta pro klarinet a klavír, B. Marti-
nů: Sonatina pro klarinet a klavír, H. 
356. Irvin Venyš – klarinet, Martin 
Kasík – klavír.

14. června v 19.00 hotel Gustav 
Mahler, Jihlava

Večer písní a árií - Smetana, Dvo-
řák, Liszt, Mahler, Mozart, Kateřina 
Šmídová-Kalvachová – soprán, An-
na Trahová – soprán, Josef Zedník – 
tenor, Michael Kubečka – bas, Miro-
slav Sekera – klavír.

16. června v 19.00 velká gotická 
síň radnice, Jihlava

Malmö Academic Choir and Or-
chestra, Daniel Hansson, Sabina 
Zweiacker, Peter Sjunnesson. 

18. června v 18.00 Kaliště u Hum-
polce | open air, případně rodný 
dům

G. Mahler: Adagiett o, P. Haas: Stu-
die pro smyčce, P. I. Čajkovskij: Se-
renáda. Komorní orchestr pražských 
symfoniků. Jurek Dybal (Polsko) – 
dirigent. Odjezd autobusu v 17.00 
od hotelu Gustav Mahler.

20. června v 18.00 DKO, Jihlava
G. Mahler: Symfonie č. 9 D dur - 

New England Conservatory’s You-
th  Philharmonic Orchestra Boston 
(USA). Benjamin Zander – dirigent. 
Předprodej vstupenek: TIC Jihlava, 
Masarykovo náměstí 2, tel. 567 167 
158.

19. 5. v 17.00 
JARNÍ KONCERT DĚTSKÉHO
PĚVECKÉHO SBORU 
ZVONEČEK
Koncert tří sborů. Přípravné sbo-

ry Zvoneček I a Zvoneček II. Dětský 
pěvecký sbor Zvoneček Jihlava, kon-
certní sbor. Jana Jiráková, sbormistr. 

Společenský sál hotelu Gustav Ma-
hler.
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