
František
Zelníček

Vedení města zve na 
setkání primátora s občany  

na téma likvidace odpadu 
- skládkovat, nebo spalovat?

Kino Dukla, 
15. února v 18.00 hodin

jednání městského 
zastupitelstva

do zasedací místnosti magistrátu 
dne 7. února od 13.00 hod.

Jednání je možno sledovat on-line 
na webu města

Václav Havel 
- výstava fotografi í 

Václava Škáchy
do přízemí a gotické síně radnice, 

Masarykovo náměstí
v provozní době radnice, 
do 29. února. Vstup volný 

Přebytečný 
majetek dát pryč

Náměstek primátora František Zel-
níček má na starost majetek města a 
od poloviny minulého roku je město 
zatíženo velkým „danajským darem“ 
– objektem bývalých vojenských 
kasáren Nová kasárna za Pístovem. 
Zeptali jsme se ho proto, co město 
s tímto břemenem udělá.

Kdy a jak město získalo kasárna 
do svého vlastnictví?

V červenci 2011 město přijalo roz-
hodnutím zastupitelstva objekt No-
vých kasáren a přilehlých pozemků 
od obce Rančířov jako dar.

Jsou dary, ze kterých máme ra-
dost, a pak ty druhé…

Těm říkáme danajské a tento dar 
mezi ně rozhodně patří. Když jsme 
objekt byli převzít, zjistili jsme, že je 
totálně zdevastován a neudržován. 
Co se dalo ukrást, bylo ukradeno a 
co se dalo rozbít, bylo rozbito. Do-
slovně.

Takže jste spráskli ruce a co dál?
Objekt jsme uzamkli, chodíme ho 

občas kontrolovat a také tam zajíždí 
městská policie. To ovšem problémy 
nevyřeší.  (Pokračování na str. 3)

V posledních týdnech se v Jihla-
vě diskutuje o likvidaci odpadu. 
Přesněji – diskuse se zúžila k jedi-
nému tématu, kterým je uvažova-
ná výstavba spalovny. 

Podle dosavadních zjištění se nej-
vhodnějším místem pro vybudování 
tohoto zařízení pro celý kraj Vysočina 
ukazuje Jihlava. 

Slovo spalovna dnes už není úplně 
vhodné a především už nevystihuje 
skutečný proces, který se zde odehrá-
vá - odpad se v zařízení spaluje, při 
tom vzniká teplo a elektřina, které se 
pak podobně jako z kotelen a elektrá-
ren dostávají do sítě. Pro moderní spa-
lovnu se proto postupně vžívá výraz 
ZEVO – zařízení na energetické vyu-
žití odpadu. 

ZEVO je součástí uceleného systé-
mu zpracování odpadu, který je v na-
šem kraji z části vytvořen, ale musí být 
dál dobudován a zdokonalován. Cesta 
odpadu začíná u občana – ten jej pro-
dukuje a měl by se už na začátku po-
starat o to, aby skončil na správném 
místě. Ve své obci by měl mít možnost 
s ním správně nakládat, tedy vytřídit, 
aby mohl být znovu využit – recyklo-
ván. Do ZEVO by se měl dostávat 
pouze ten odpad, který k recyklaci ne-
ní vhodný.

ZEVO, které pravděpodobně bude 

stát v Jihlavě, je dimenzováno na 150 
tisíc tun odpadu ročně. Podle odbor-
ných odhadů to je množství vytří-
děného odpadu, který budou ročně 
produkovat obyvatelé celého kraje v 
roce 2020. Musí se přitom ještě zlep-
šit v třídění, protože celkové množství 
odpadu (bez třídění) bude mnohem 
větší.

ZEVO výrazně ulehčí skládkám. 
Spálením se množství odpadu zmen-
ší na desetinu objemu a na čtvrtinu 
váhy. Systém navíc dokáže ze strusky 
vytřídit kovy, za určitých podmínek je 
použitelná i struska. Ceny za skládko-
vání se budou neustále zvyšovat, což 
se může promítnout do sazby poplat-
ku za odpad a evropská legislativa bu-
de skládkování zpřísňovat a omezovat, 
proto je energetické využití odpadu 
vhodnou cestou, jak se s odpadem 
vypořádat a zároveň jej dále využít. 
Ostatně, tímto způsobem zpracováva-
jí odpady i tak k přírodě úzkostlivě še-
trné země, jako jsou třeba Rakousko a 
Švýcarsko.

Pravdou je, že při spalování vznika-
jí i nebezpečné odpady. Výhodou je 
ovšem to, že se tímto procesem do-
stávají pod kontrolu – ukládají se na 
zajištěné skládky nebezpečného od-
padu. Dosud se nemalé množství ne-
bezpečného odpadu „toulá“ neznámo 
kde - je uloženo v komunálním odpa-

du na skládkách, kam nepatří apod. 
ZEVO využívá vyspělé systémy čis-

tění spalin, proto jich do ovzduší vy-
chází minimum. Obavy o další kou-
řící fabriku ve městě nejsou na místě. 
ZEVO do ovzduší (v procentním 
porovnání) vypouští menší množství 
exhalací než třeba bioplynové stanice, 
srovnatelné nebo menší množství ex-
halací vzniká pouze v kotelnách, které 
topí plynem. Nadále největším zdro-
jem exhalací při topení zůstávají tzv. 
lokální topeniště, tedy kotle a kamna 
zejména na venkově, do kterých lidé 
přikládají nekontrolovaný a nevhod-
ný obsah včetně plastových odpadů 
a kde proces spalování nelze řídit ani 
kontrolovat…

Jako nejvhodnější místo pro vybu-
dování ZEVO se zatím jeví severní 
část Jihlavy, která je v centru regionu, 
lokalita je dobře dostupná po dálnici 
D1 i po železnici, zařízení se zde dá 
vhodně napojit na sítě tepla a elektric-
ké energie. Řešení vzešlo z posouzení 
v rámci projektu ISNOV - integrovaný 
systém nakládání s odpady Vysočina. 
Závěry nyní budou přijímat zastupi-
telstva obcí, které se do systému za-
pojily. Předpokládané náklady na vy-
budování ZEVO jsou 3 až 5 miliard 
korun, jako vhodný způsob investice 
a provozu se jeví spojení soukromé-
ho investora a obcí.  -rt-

Městské odpady se dají využít
na výrobu elektřiny a tepla

SKLÁDKA  ODPADŮ v Henčově není nafukovací a časem bude potřeba její rozšíření. Energetické zpracování může tento 
problém účinně řešit.  Foto: Lubomír Maštera
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Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:
   

54
38
92
28
30
58

34
-

5
8

155
Město Jihlava má k 31. 12. 2011 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  49.954 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci prosinci 2011

Návštěvnost zoo rekordní
Návštěvnost jihlavské zoo se za rok 

2011 přiblížila návštěvnickému re-
kordu z roku 2009, kdy prošlo brana-
mi zoo celkem 267.283 návštěvníků. 
Za loňský rok to bylo pouze o 1330 
méně (celkem 265.953). Nárůst o 
téměř 40.000 návštěvníků v porov-
nání s rokem 2010 je velmi povzbu-
divý (za rok 2010 prošlo branami 
zoo celkem 226.809 návštěvníků).

 -lm- 

Známý český sochař Olbram Zou-
bek na začátku roku přivezl do Jihlavy 
model sochy, která bude zdobit kon-
certní sál základní umělecké školy. Ta 
právě prochází rozsáhlou rekonstruk-
cí. Pracovní název sochy je Múza. 

„Socha bude umístěna v prostoru, 
bude se vznášet nad diváky,“ popiso-
val dílo v rozestavěném sále Olbram 
Zoubek. Umístění s ním na místě 
konzultoval architekt rekonstrukce 
Jaroslav Huňáček, ředitelka ZUŠ Jih-
lava Dana Fučíková a zástupci fi rmy, 
která rekonstrukci provádí. 

„Původně jsme předpokládali, že 

vybereme některou z mistrových ho-
tových soch v ateliéru. Když jsme ale 
panu Zoubkovi projekt rekonstrukce 
představili, rozhodl se do Jihlavy přijet 
a nabídl vytvořit sochu přímo pro ško-
lu, což nás velmi potěšilo. V Jihlavě bu-
de socha dalšího významného umělce,“ 
popsal primátor Jaroslav Vymazal. 

Asi stodvacetikilová socha bude 
vysoká 2,1 metru, hotová bude do 
konce rekonstrukce školy na jaře ro-
ku 2013. V objektu aktuálně skonči-
lo bourání a začalo budování nových 
příček a stropů, zároveň probíhá ar-
cheologický průzkum. -lm-

Múza Olbrama Zoubka na ZUŠ Jihlava
bude inspirovat mladé umělce

MÚZA je pracovní název sochy od sochaře Olbrama Zoubka, která bude zdobit 
zrekonstruovanou jihlavskou ZUŠ. Foto: archiv MMJ

Jihlavský magistrát rozšiřuje úřední 
hodiny na oddělení občanských prů-
kazů. Radnice se tak snaží zmírnit 
neblahé dopady rozhodnutí minis-
terstva vnitra, které od nového roku 
zrušilo vydávání dokladů na menších 
úřadech, nutí tak občany cestovat 
pro občanky do krajského města. 

Radnice měla být na nával klientů 
připravena, ministerstvo vnitra jí ale 
nedodalo potřebnou techniku. Mno-
zí klienti tak odcházejí i po několika 
hodinách čekání s nepořízenou. Ta-
ké internetové objednávky na vyří-
zení dokladů jsou plně obsazeny už 
i na březen.

Jihlavský magistrát na oddělení 
občanských průkazů přidává dva 
úřední dny - úterý a čtvrtek, úřední 
doba zde začne o hodinu dříve, tedy 
v sedm hodin ráno. Změna platí od 
25. ledna 2012. 

Nová otevírací doba pracoviště ob-
čanských průkazů a cestovních do-
kladů:

Pondělí, středa  7.00 – 17.00
Úterý, čtvrtek, pátek  7.00 – 14.00
„Přijatá opatření nám umožní obslou-

žit o více než sedm stovek klientů mě-
síčně,“ odhaduje vedoucí správního 
oddělení Kateřina Škarková. Rozší-
ření úředních hodin se týká i všech 
navazujících pracovišť, tedy matriky, 
evidence obyvatelstva a pokladen, o 
nové hodiny bude rozšířen i elektro-
nický objednávkový systém na webu 
města. V roce 2011 vydal magistrát 
11.674 občanských průkazů a 5.093 
cestovních pasů.

„Řada klientů si stěžuje nebo pří-
mo nadává našim pracovnicím. Není 
snadné lidem vysvětlovat, že úředník 
za přepážkou či jihlavský magistrát za 
tyto problémy nemůže. Občan pouze 
chce být solidně obsloužen, nerozlišuje 
viníka tohoto stavu, kritika ale padá 
na naše bedra,“ vyjádřil se k situaci 
také tajemník magistrátu města Lu-
bomír Dohnal.

Rozšíření úředních dnů a hodin se 
děje na náklady městského rozpočtu, 
radnice pro řešení neutěšeného stavu 
ale odmítá případný nákup potřebné 
techniky, vydávání občanských prů-
kazů je totiž čistě úkon státní správy, 
který se odehrává na půdě radnice. 

Navýšení hodin na občankách
„Původně jsme měli slíbeno rozšíření 

techniky až o tři pracoviště, postupně se 
situace obrátila – nyní si máme techni-
ku koupit, což je zcela absurdní. Pokud 
stát chce po radnicích vykonávat svoje 
činnosti, měl by je patřičně vybavit, pří-
padně honorovat. Města mají vlastních 
výdajů dost,“ dodal tajemník Lubo-
mír Dohnal. 

Úřední hodiny ostatních pracovišť 
Magistrátu města Jihlavy zůstávají 
beze změny. -lm-

Snad každý už byl na ulici nebo 
doma kontaktován prodejci po-
chybných charitativních předmětů, 
zdánlivě levnějšího telefonování či 
„výhodné“ dodávky elektřiny a ply-
nu. 

V lepších případech končí ukvape-
né rozhodnutí nákupem předraže-
ného zboží, nebo jste někomu při-
spěli na pohodlnější živobytí. Zato 
podpis neprostudované smlouvy 
pod nátlakem může znamenat ob-
rovský problém v podobě útraty ži-
votních úspor, zadlužení a v nejhor-
ších případech i ztráty střechy nad 
hlavou. 

Problematikou se zabývá brožur-
ka Jak nespadnout do pasti, která je 
nyní zdarma k dispozici v budově 
jihlavské radnice. Knížečka popisuje 
postupy a rizika prodeje na ulicích, 
předváděcích akcích, doporučuje, 

Brožurka radí, jak nespadnout 
do pasti pokoutných prodejců

jak odolávat dotěrným dealerům a 
radí, jak postupovat v případě podpi-
su nevýhodných smluv, nákupu zbo-
ží na předváděcích akcích atd., k dis-
pozici je i vzor odstoupení od kupní 
smlouvy uzavřené při předváděcím 
nebo podomním prodeji. 

Brožura je k dispozici ve stojanech 
a na pracovištích Městského infor-
mačního centra a Turistického cen-
tra v budově radnice na Masaryko-
vě náměstí a v budově Brány Matky 
Boží až do rozebrání zásob. Vydava-
telem brožury je Občanské sdružení 
spotřebitelů TEST (www.dtest.cz), 
které provozuje i bezplatnou spotře-
bitelskou linku. -lm-
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(Dokončení ze str. 1)
Zastávám ten názor, že se má město nadbytečné-

ho majetku za rozumnou cenu zbavit a za získané 
peníze investovat do smysluplných věcí. Proto ne-
cháme provést ocenění tržní hodnoty kasáren a ty 
pak nabídneme k dalšímu využití zájemcům.

Uvažujete o pronájmu?
To by situaci jenom zkomplikovalo. Objekt chce-

me nabídnout k prodeji a vcelku.

To bude asi problém...
Možná ano, možná ne. Fantazie podnikatelů je 

velmi různá, faktem je ale, že město pro využití 
takového majetku nemá potenciál. Proto budeme 
rádi, když se najde investor.

Jaký další majetek ještě leží na vašich bed-
rech?

Pokud myslíte bedra města, tak město vlastní a 
nevyužívá bývalou urologii ve staré nemocnici a 
také bývalou vojenskou správu U Mincovny.

Kdybyste měl charakterizovat tyto objekty?
Bývalá urologie je pro budoucnost zajímavá stav-

ba především svojí polohou. Blízko ní má vznik-
nout dopravní terminál v prostoru dnešního měst-
ského vlakového nádraží, na dosah bude městský 
parkovací dům.

Vojenská správa je také na dosah Masarykova 
náměstí, ale zájemce musí počítat s tím, že jde o 
památkově chráněný objekt. -lm-

Zelníček: Přebytečný majetek dát pryč

AREÁL Nová kasárna Pístov.

AREÁL bývalé urologie Staré nemocnice. AREÁL bývalé Vojenské správy.

Jihlava se tradičně představila zájem-
cům o turistiku na veletrhu Regiontour 
v Brně. 

„Jihlava přivezla aktuální propagační tu-
ristické materiály. Zájem byl o informace a 
průvodce cyklotrasami Stříbrného Pomezí. 
K dispozici byly také drobné upomínkové 
předměty s motivy města,“ popsala ve-
doucí turistického informačního centra 
Jana Petrůjová. 

Jihlavský stánek byl součástí velké ex-
pozice Kraje Vysočina, slavnostního 
otevření se zúčastnili zástupci kraje v 
čele s hejtmanem Jiřím Běhounkem, dá-

le primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal a 
náměstci primátora Rudolf Chloupek a 
Petr Pospíchal. 

Hlavním tématem expozice byly biat-
lonové závody v Novém Městě na Mo-
ravě. Jednou z vyhledávaných atrakcí 
stánku Vysočiny je laserová střelnice 
podobná té, na kterou střílí závodníci 
biatlonu. Zájemci si mohou nejprve roz-
proudit krev a zadýchat se na trenažéru 
a pak jít střílet na cíl. Připraveny byly ta-
ké ochutnávky regionálních pivovarů a 
regionálních potravinářských produktů.
 -lm-

Jihlava opět lákala turisty na veletrhu

NEJVĚTŠÍ zájem měli návštěvníci stánku města Jihlavy na veletrhu cestovního 
ruchu o informace o cyklotrasách Stříbrného Pomezí. Foto: archiv MMJ 
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Blíží se čas, kdy se budou rodiče 
malých dětí opět zajímat o umístě-
ní v mateřských školkách. Požádali 
jsme proto o rozhovor vedoucího 
odboru školství magistrátu Tomáše 
Koukala.

Neobáváte se, že se bude opako-
vat letos situace z loňska, kdy od-
cházely stovky žadatelů o místa v 
MŠ s nepořízenou?

Domnívám se, že při letošním dub-
novém zápisu dětí do mateřských 
škol pro školní rok 2012/2013 ne-
bude ještě možné plně vyhovět po-
žadavkům rodičů na umístění jejich 
dětí do mateřské školy. 

Situace v počtu míst ve školkách se 
sice ve srovnání s minulým školním 
rokem výrazně zlepšila: město Jih-
lava rozšířilo kapacitu svých školek 
o 175 míst (50 míst A. Důl, 25 míst 
Kollárova, 50 míst Na Stoupách, 50 
míst Jarní) a také připravovaná nová 
MŠ „Terasy“ s kapacitou 50 dětí po-
může navýšení potřebných míst. 

Za zmínku určitě stojí informace 
o dalších rozvojových aktivitách. V 
březnu bude započata rekonstrukce 
MŠ Resslova, kde k současné kapaci-
tě přibude 50 nových míst. 

Přínosem při řešení zvýšení kapa-
cit v mateřských školách jsou také 
přípravné třídy pro děti s odkladem, 
které budou otevřeny od září 2012 v 
některých základních školách v Jihla-
vě. 

Přesto, každého se asi nepodaří 
uspokojit - co jim budete říkat? 

Bohužel, jak je zmíněno v před-
cházející odpovědi, nebude možné 
vyhovět všem žadatelům o umístění 
dítěte do mateřské školy. Rodičům 
těchto dětí můžeme doporučit řešit 
situaci s umístěním dítěte v soukro-

Koukal: Ještě nevyhovíme každé žádosti

mých školkách a hlídacích centrech, 
kterých je v Jihlavě několik, a nebo 
počkat a podat žádost opakovaně 
příští rok. 

Vzhledem k tomu, že téma MŠ je 
citlivé, a zejména v posledních měsí-
cích bylo hlavním tématem ve měs-
tě, neutuchá naše snaha najít i další 
řešení, jak uspokojit občany města. 

Nehrozí opačná situace - že za 
pár let bude muset město školky 
rušit?

V časovém horizontu dvou tří 
let zatím tato situace nenastane. Je 
pravdou, že počet narozených dětí 
klesá, ovšem v současné době nelze 
přesně určit dopady všech budou-
cích vlivů - nejen demografi ckého 
vývoje, mohou nastat např. i změ-
ny v mateřské dovolené, v sociální 
podpoře rodičů s dětmi, v zaměst-
nanosti apod. To je období, na kte-
ré vidíme. 

Prognózy jsou však takové, že by 
mělo dojít k poklesu narozených 
dětí v dalších letech, a to až o 20 
%. To je samozřejmě velký propad. 
Na druhou stranu víme, že město je 
přirozeným spádovým obvodem a 
ze strany okolních obcí panuje vel-
ký zájem o umisťování jejich dětí 
do jihlavských MŠ.  Prozatím měs-
to tyto nabídky odmítá. Nelze ani 
opomenout novou výstavbu, takže 
o budoucnost školek strach nemám. 

Město musí k vytváření nových 
míst přistupovat s jistou obezřet-
ností, vytvoření každého jednoho 
místa je nákladná záležitost a ze-
jména v současné době, kdy není 
peněz nazbyt.  

V poslední době ustaly úvahy o 
výstavbě multikulturní haly pro 
velké koncerty a akce. Je tato otáz-
ka defi nitivně pohřbena?

Úvahy o výstavbě multikulturní 
haly ustaly před několika roky. Tu-
ším, že to bylo krátce po r. 2002. V 
té době byly zhotoveny prověřovací 
studie, ale vzhledem k ceně byla ak-
ce zastavena. O několik let později 
se výstavba oprášila v souvislosti s 
rekonstrukcí HZS. K tomu není po-
třeba více dodávat, neboť je to stále 
diskutované téma. 

Pokud se vrátím zpátky k prvním 
větám… úplně první představa by-
la postavit v Jihlavě halu podobnou 
SAZKA  ARÉNĚ. Jihlava je krajské 
město s určitou spádovou oblastí a 
krásnou polohou uprostřed republi-
ky, blizoučko dálnice. 

Ale pro představu, tato hala byla 
projektovaná pro spádovost 10 mil. 
obyvatel v okolí, takže od Drážďan 
celé Česko. Nejde jen o to postavit 
halu, ale později ji i uživit. Rozhod-
ně bychom si takovou halu zaslouži-
li, ale buďme realisté. 

V současnosti vzniká druhá ledo-
vá plocha u HZS a věřím, že časem 
dojde k rekonstrukci HZS, který ur-
čitou fci haly nahradí. Každopádně 
snít můžeme a třeba jednou se sen 

splní a hala bude vybudována.
 
Jihlava má své vynikající spor-

tovce, ale jsou to spíše menšinové 
sporty, hokeji ani fotbalu se neda-
ří dostat do špičkových republiko-
vých soutěží, třebaže se do  nich 
investovaly miliony. Jak dál?

To je velmi těžká otázka, a pokud 
bychom znali recept, máme již nyní 
vyřešeno. Výborné sportovce máme 
v celé řadě sportovních odvětví, a 
tím pádem i v hokeji a fotbale. Tyto 
dva sporty se obecně hřejí na výsluní 
fanoušků nejenom v Jihlavě, ale celo-
světově. 

Důležitá je širokospektrální pod-
pora a troufám si tvrdit, že v našem 
městě tomu tak je. Samozřejmě slý-
cháme občas různá postesknutí, že 
ten či onen je podporován více nebo 
méně, prostě nemůžeme uspokojit 
všechny žadatele. 

Pravidla jsou jasná a transparent-
ní. Prošla poměrně širokým připo-
mínkovacím procesem a hlavně jsou 
odzkoušená v našich podmínkách. 
Velký důraz je kladen na výchovu 
mládeže, a to nejenom rodičům, ale i 
klubu pomáhá eliminovat leckdy vy-
soké nároky. 

Za úspěch lze považovat skuteč-
nost, že v posledních dvou letech se 
navýšila částka plynoucí do, a pou-
žiji váš výraz, menšinových sportů. 
Tímto směrem by město mělo po-
kračovat. Sport nejenom tříbí tělo i 
ducha, ale je výborným preventiv-
ním programem pro mladou genera-
ci. -lm-

Tomáš 
Koukal

Městská knihovna působí od roku 
2003 v účelně zrekonstruovaných 
prostorách bývalého jezuitského 
gymnázia v Hluboké 1. Přestěhová-
ní knihovny umožnilo dokončit její 
transformaci do podoby moderní in-
formační instituce, která nabízí svým 
uživatelům bohaté knihovní fondy, 
pestré spektrum služeb a vhodné 
podmínky pro pořádání nejrůzněj-
ších společenských setkání. 

V roce 2011 se podařilo nabídku 
služeb obohatit o další novinky – půj-
čování čteček elektronických knih, 
tematických kufříků a audioknih, ote-
vření elektronické čítárny nebo spuš-
tění nového on-line katalogu Carmen. 

Knihovní fond čítal celkem 
189.781 svazků. Bylo zpracováno 
9.903 svazků nových knih, 405 hu-
debních CD, 610 zvukových knih 
a 214 elektronických dokumentů. 
Čtenáři měli k dispozici 336 titu-
lů periodik ve 460 exemplářích.                                                                                                                                     
V městské knihovně bylo registro-
váno 9.387 čtenářů, kteří uskutečnili 
497.700 výpůjček. Počet fyzických 
návštěvníků se vyšplhal k číslu 
165.140. Dalších 140.302 virtuálních 
návštěvníků využilo prostřednictvím 
webových stránek on-line služeb 
knihovny. Meziročně tak celkem při-
bylo 67.183 návštěvníků. 

Zvukovou knihovnu pravidelně na-
vštěvovalo 63 registrovaných čtená-
řů, kteří si vypůjčili 6.648 zvukových 
nosičů. 

Pro různé věkové a zájmové kate-
gorie uživatelů bylo připraveno 386 
besed, výstav, autorských čtení, hu-
debních pořadů  a dalších kulturních 
akcí. Kromě toho se v  průběhu roku 
uskutečnilo 465 vzdělávacích akcí, 
např. informační lekce pro školy, ex-
kurze, přednášky, tvůrčí dílny, kurzy 
znakového jazyka, trénování paměti, 
arteterapie, kurzy základů internetu 
pro seniory nebo stále oblíbené a vy-
hledávané kurzy Ayurvédy. 

Městská knihovna poskytovala svo-
je služby kromě hlavní budovy  ve 
třech pobočkách - Bedřichov, Březi-
nova a Horní Kosov. První dvě jsou 
sídlištní pobočky s tradiční knihov-
nickou  a informační činností. Po-
bočka Horní Kosov je umístěna na 
Základní škole Rošického - na ulici 
Jarní, kde zároveň plní funkci infor-
mačního centra školy. 

Z rozpočtu Kraje Vysočina obdr-
žela městská knihovna účelovou do-
taci 1.653.000 Kč na činnosti spoje-
né s výkonem regionálních funkcí. 
Soubor těchto činností (výměnné 
knižní soubory, vzdělávání knihov-
níků, revize a aktualizace fondů, in-
ternetizace a postupná automatizace 
knihoven, poradenství a konzultace) 
na Jihlavsku pravidelně využívá 98 
neprofesionálních knihoven. 

 PhDr. Jarmila Daňková,
 ředitelka
 Městské knihovny Jihlava

Městská knihovna v číslech

Sběrný dvůr Rantířovská 
je občany města oblíben

V průběhu září 2010 uvedly Služ-
by města Jihlavy (SMJ)pro občany 
města nový sběrný dvůr na ulici 
Rantířovská a ten je plně využíván.

Na sběrném dvoře o rozloze 450 
m2 je možné odkládat nepotřebný 
objemný odpad, kovové odpady, 
pneumatiky, papír, plasty, sklo, te-
levize, lednice a další elektrozaří-
zení a také biologické odpady ze 
zahrad. 

Sběrný dvůr na Rantířovské uli-
ci je už třetím sběrným dvorem ve 
městě Jihlava. Vznikl ve spoluprá-
ci se Správou městských lesů, které 
pro tyto účely poskytly část svého 
areálu. V této lokalitě byl sběrný 
dvůr zřízen proto, aby občané sídlišť 
U Hřbitova, Za Prachárnou, Hor-
ní Kosov a Na Dolině měli sběrný 
dvůr ve své oblasti. Náklady na vy-
budování a vybavení sběrného dvo-
ra dosáhly zhruba 400.000 korun a 
veškeré náklady vynaložily SMJ.

„Rok 2011 už nám v celkových čís-
lech ukázal, že občané sběrný dvůr 
využívají čím dál častěji,“ řekl mluv-

Statistické údaje z provozu 
sběrného dvora 2011:

 Návštěvnost: 5.837 zákazníků
 Elektrozařízení: 2.494 kusů
 Pneumatiky: 1.134 kusů
 Objemný odpad: 159,6 tuny
 Bioodpady: 45,7 tuny
 Kovy: 11,2 tuny
 Papír: 4,4 tuny
 Plasty: 1,5 tuny 
 Sklo bílé: 0,8 tuny
 Sklo barevné: 0,5 tuny

čí SMJ Martin Málek. 
„SMJ mají velký zájem přiblížit 

sběrné dvory i občanům dalších čás-
tí města Jihlavy. V současné době 
probíhá příprava podkladů pro vy-
budování podobného zařízení pro 
obyvatele sídliště Na Slunci,“ doplnil 
Málek. -lm-
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 Stránku připravil -lm-

PRVNÍ DÍTĚ ROKU. Na tradiční novoroční návštěvu do jihlavské porodnice do-
razili zástupci jihlavské radnice primátor Jaroslav Vymazal a předsedkyně komise 
pro občanské záležitosti Renata Fehérová. S blahopřáním přišli za celkem sedmi 
maminkami a dětmi, mezi kterými byla Ema Hlízová z Jihlavy - narodila se 1. 
ledna 2012 ve čtyři hodiny ráno, a stala se tak nejen prvním letos narozeným dí-
tětem ve městě, ale i v Kraji Vysočina. Děti narozené na přelomu roku dostaly od 
radnice plyšového ježka, který je ve znaku města Jihlavy, pro maminky byly při-
praveny květiny. Za loňský rok přišlo v jihlavské porodnici na svět 997 dětí, což je 
nižší číslo než v minulých letech z důvodu probíhající rekonstrukce oddělení.

PŘÍSPĚVEK DO TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY. Tři králové letos dorazili na radnici 
přímo na poradu vedení města. S podporou tří andělů zazpívali písničku a po-
prosili o příspěvek do tradiční Tříkrálové sbírky, kterou organizuje Oblastní cha-
rita Jihlava. Všichni členové vedení města a tajemník magistrátu přispěli do sbírky 
několika bankovkami. Koledníci pokračovali v kancelářích radnice, do sbírky tak 
přispěli rovněž pracovníci magistrátu. 

VZPOMÍNKA NA OBĚTI HOLOCAUSTU. Sedmdesát let uplynulo od prvních 
dvou transportů osob židovského vyznání do Terezína. U této příležitosti je v 
obřadní síni židovského hřbitova v Jihlavě otevřena výstava kreseb studentů jih-
lavského gymnázia  a žáků ZŠ Třešť. Zahájení výstavy Barevná ohlédnutí, které 
bylo zároveň pietou za oběti holocaustu, se zúčastnili zástupci jihlavské radnice, 
náměstci primátora Josef Kodet a Petr Pospíchal. Pietní obřad se konal také ve 
vestibulu gymnázia, kde položili kytici náměstci František Zelníček a Josef Kodet.

PRIMÁTOR NA JIZERSKÉ PADESÁTCE. Jihlavský primátor Jaroslav Vymazal 
se také letos zúčastnil populárního lyžařského maratonu Jizerská padesátka (45. 
ročník). Na start závodu se letos postavilo 4.700 závodníků, Jaroslav Vymazal 
padesátikilometrovou trasou projel za 3 hodiny 57 minut a 11 vteřin, což zname-
ná celkové 780. místo, a ve své kategorii M60 obsadil 79. místo.  Jihlavský primá-
tor se letos závodu zúčastnil podesáté. 

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ BÝVALÉHO PREZIDENTA. V gotické síni a přízemí 
jihlavské historické radnice je otevřená veřejnosti výstava fotografi í prvního české-
ho prezidenta Václava Havla. Výstava začala vernisáží 25. ledna za přítomnosti 
dlouholetého přítele Václava Havla režiséra Karla Bryndy, který s ním trávil léta 
na vojně.

Oldřich Škácha fotografoval Václava Havla pravidelně od konce šedesátých let. 
Leikou, zásadně na černobílý fotografi cký materiál, bez použití blesku, nearanžo-
vané fotografi e. Výběr osmi desítek z nich nyní bude mít veřejnost možnost spatřit 
v jihlavské radnici. 

Fotografi e jsou k vidění v provozní době radnice až do 29. února. Vstup je volný.

SVOZ STROMKŮ. Leden je již tradičně určen svozu vánočních stromků. Lidé je 
vyhazovali k popelnicím a Služby města Jihlavy je odvážely k dalšímu zpracování.
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NA INFORMAČNÍM plakátu je vyobrazena vedlejší hala. 

Výstavba na Horáckém stadionu začala

V polovině listopadu začala akce „Zimní 
stadion Jihlava – rekonstrukce – vedlejší 
hala zimního stadionu pro účely Veřejného 
sportoviště pro lední sporty v ulici Tyršova, 
Jihlava“. 

Prvním krokem bylo uzavření ulice Tyršova a 
úprava parkování ve zbývající části ul. Tyršova od 
ul. Jana Masaryka pro rezidenci „C“ včetně vyhra-
zeného parkoviště ZTP - ulice Tyršova je z ulice 

Tolstého neprůjezdná, rezidenti mohou najíždět 
a parkovat z ulice Jana Masaryka. Následovalo vy-
budování protihlukové stěny v ul. Tyršova. Dále 
došlo k oplocení stavby a zařízení staveniště.

Bylo vykáceno šest stromů v ul. Tyršova a od-
straněna venkovní ledová plocha užívaná jako 
parkoviště.

Pokračuje výstavba objektu, v jehož podzemní 
části bude vytvořeno parkoviště. V nadzemním 
podlaží bude umístěna ledová plocha.

Součástí stavby je rekonstrukce stávajícího ob-
jektu fi tness při ul. Tolstého.

Cena díla dle smlouvy o dílo činí 178.834.120 
Kč bez DPH, město na akci čerpá dotaci z ROP 
Jihovýchod 92,5 procenta způsobilých výdajů. 
Stavba má platné stavební povolení. 

Dokončení stavby - do 18 měsíců od zahájení. 
Slavností zahájení stavby proběhlo 3. prosince 
2011 na ledové ploše HZS před začátkem zápa-
su. -lm- 

MÍSTO venkovní plochy HZS je nyní obrovská díra do země.  Foto: Lubomír Maštera

PROTIHLUKOVÁ stěna odděluje staveniště od domů v ulici Tyršova.

MOŽNÁ I VÁS OSLOVÍ TAZATEL TOHOTO VÝZKUMU

ZÚČASTNĚTE SE S NÁMI!

září 2011 – březen 2012

mediální partner

www.piaac.cz
www.facebook.com/piaac.cz

Zelená linka PIAAC: 800 800 878

Podporuji tento výzkum!
Jana Roithová, vědkyně 

Co je PIAAC?
Mezinárodní výzkum dospělých zjišťuje 

dovednosti, s nimiž se setkáváme 
v každodenním životě (čtení, vyhledávání 

informací, využívání počítačů).
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Služby města Jihlavy (SMJ) ve 
spolupráci s magistrátem měs-
ta pořádaly podzimní mobilní 
svoz objemných a nebezpečných 
odpadů. Součástí byl také sběr 
kovových odpadů a na vybraných 
místech také sběr bioodpadů. 

Mobilní svozy probíhaly deset so-
bot v období od září do listopadu. 
Celkově bylo kontejnery obsazeno 
64 lokalit ve městě Jihlava včetně vy-
braných zahrádkářských a chatových 
oblastí. Na každém stanovišti byly 
kontejnery na objemný a kovový od-
pad, které byly v případě zaplnění v 
průběhu trvání svozů vyměněny. 

Na každé stanoviště v průběhu 
dne byl přistaven kontejner na ne-
bezpečné odpady a zpětně odebíra-
né elektrozařízení. Zhruba na polo-
vině stanovišť bylo možné odevzdat 
k likvidaci bioodpady ze zahrad.  

Při podzimním svozu občané do 
kontejnerů odevzdali celkově 256 
tun odpadů a elektrozařízení. 

Celkem bylo od občanů Jihlavy 
převzato 256 tun všech odpadů, což 
je v porovnání s podzimním svozem 
2010 pokles o 6 %. „Nejvýraznější 
pokles množství odevzdaných odpadů 
jsme zaznamenali na stanovištích po-
blíž Rantířovské ulice, kde byl v září 
2010 zprovozněný nový sběrný dvůr,“ 
řekl mluvčí SMJ Martin Málek. 
Sběrný dvůr si za rok provozu našel 
takřka 5.000 spokojených zákazníků.

„Potěšilo nás množství odevzdaných 
bioodpadů, které je možné místo sklád-
ky likvidovat na kompostárně. Při 
podzimních svozech razantně pokleslo 
množství odevzdaných kovových odpa-
dů, což může souviset s větší aktivitou 
občanů zabývajících se sběrem zpeně-
žitelných odpadů. Poměrně překvapivý 
byl růst množství nebezpečných odpa-
dů, nicméně současná čísla jsou v po-

rovnání s předchozími lety na podstat-
ně nižší úrovni,“ doplnil Málek.

V součtu s jarním svozem se ovšem 
jednalo o druhé největší množství 
vybraných odpadů od občanů za 8 
let provozování této služby. Proto ví-
kendové svozy objemných a nebez-
pečných odpadů opět potvrdily svou 
oblíbenost u občanů města Jihlavy. 

Mnoho občanů nemá možnost 

využít služeb bezplatného sběrného 
dvora v areálu SMJ na Havlíčkově 
ulici či Rantířovské ulici. Víken-
dové svozy jsou pro ně tak jedinou 
možností, jak se zbavit nepotřeb-
ných věcí bez toho, aniž by poško-
zovali životní prostředí ve svém 
okolí zakládáním černých skládek 
nebo nedovoleným spalováním od-
padů. -lm-

Nábytek, textilie, navržené ser-
visy – to vše je nyní připraveno 
pro návštěvníky v Domě Gustava 
Mahlera.

Jihlava ve spolupráci s městem 
Brtnicí a Moravskou galerií v Brně 
připravily v DGM ve Znojemské 
ulici novou výstavu „Josef Hoff -
mann - symfonie architektury a de-
signu v černé a bílé“. 

Na uspořádané výstavě mohou ná-
vštěvníci zhlédnout Hoff mannův ná-
bytek v černobílém provedení, vzory 
textilií, které využíval, a jím navržené 
skleněné a porcelánové servisy. 

Výstava se poprvé v historii zabý-
vá otázkou, jaký byl vzájemný vztah 
Josefa Hoff manna a Gustava Mahle-
ra, významných rodáků Kraje Vy-
sočina. Oba dva zde prožívali své 
dětství, které je inspirovalo i v jejich 
následné tvorbě. Expozice tedy zá-
roveň dokládá, že jejich přátelství 
bylo dlouhé a velmi pevné.

Hoff mann ve svých projektech 
usiloval o dosažení vizuální harmo-
nie návrhu a nejvyšší kvality prove-
dení. Jeho tvorba se dá přirovnat k 
symfonii, každý detail má svůj vý-
znam jako každá nota. 

Do světa moderní architektury a 
designu vnesl geometrické formy, 
neznal žádné hranice. Na počátku 
20. století našel zalíbení v barev-
ném kontrastu bílé a černé barvy, 
které velmi rád uplatňoval na svých 
stavbách v interiérech i na umělec-

V DGM vystavuje Josef Hoffmann

V DOMĚ GUSTAVA Mahlera jsou 
vystaveny exponáty uměleckořemesl-
né dílny Wiener Werkstätte. Vznikal 
zde nábytek, práce z drahých i obec-
ných kovů, vazby knih, posléze kera-
mika a textil.  
 Foto: Lubomír Maštera

kořemeslných předmětech. Později 
ve svých návrzích používal i velmi 
pestré barvy.

Roku 1903 založil Josef Hoff mann 
spolu s přáteli malířem a designé-
rem Kolomanem Moserem a prů-
myslníkem Fritzem Waerndorferem 
uměleckořemeslné dílny Wiener 
Werkstätt e. Vznikal zde nábytek, 
práce z drahých i obecných kovů, 
vazby knih, posléze keramika a tex-
til. Součástí byl i Hoff mannův ar-
chitektonický ateliér. 

Josef Hoff mann patří mezi nejvý-
znamnější světové architekty a de-
signéry první poloviny 20. století. 
Narodil se 15. prosince 1870 v Brt-
nici v domě č. p. 263 na dnešním 
náměstí Svobody. 

V domě je dnes Muzeum Josefa 
Hoff manna, které je společným pra-
covištěm Moravské galerie v Brně a 
MAK – Rakouského muzea užitého 
a současného umění ve Vídni.

Výstava je návštěvníkům přístup-
ná do 25. února 2012 ve dnech úte-
rý – sobota od 10.00–12.00 a od 
13.00–18.00. -lm-

Vyhodnocení podzimních mobilních svozů
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Služby města Jihlavy (SMJ) vy-
hodnotily množství svezeného tří-
děného odpadu za rok 2011. Požá-
dali jsme mluvčího SMJ Martina 
Málka o pár postřehů i jednoduché 
srovnání, jak se vyvíjelo množství 
svezeného separu v minulých le-
tech.

„Proti roku 2010 mírně vzrostlo 
množství separu, které jsme svezli od 
našich zákazníků. Celkem se jedná o 
28 tun, což reprezentuje 1 %. Výrazně 
pokleslo množství svezeného papíru, 
a to o rovných 95 tun. Důvody jsou 
zřejmě dva. 

Prvním byly příznivé ceny u výkup-
ní suroviny, díky kterým si někteří ob-
čané přivydělávali ve sběrnách. Mimo 
jiné jsme zaznamenali i vykrádání ve-
řejných kontejnerů sběrači papíru. 

Druhým důvodem je šetření ze stra-
ny obyvatel. Mnozí lidé nyní používa-
jí papír v domácnostech pro vlastní 
vytápění. Plastů nám meziročně při-
bylo 46 tun a dosáhli jsme historicky 
nejvyšší hodnoty svezených plastových 

obalů. Nepochybně se v tom odráží 
větší ochota občanů a podnikatelských 
subjektů třídit. 

V oblasti barevného skla se pomalu 
blížíme k hodnotám z doby, kdy se ješ-
tě netřídilo zvlášť sklo bílé.  Zajímavé 
je pozorovat, jak se zvyšuje množství 
bílého skla. Je to dáno i doplněním 
dalších nádob na třídění v Jihlavě. 

Důležitým krokem je také společný 
projekt s obalovou společností EKO-
KOM. Na základě vzájemné spolu-
práce jsme dokázali umístit kontejne-
ry na bílé sklo do prakticky všech obcí 
naší svozové oblasti. Samozřejmě kro-
mě Jihlavy se jedná i o dalších padesát 
obcí na Vysočině. 

Zároveň je na těchto číslech také vi-
dět, že lidé poctivěji třídí sklo na bílou 
a barevnou složku. Díky tomu jsme 
opakovaně dosáhli poměru 50:50. V 
celkovém součtu jsme svezli 810 tun 
barevného i bílého skla a to je histo-
ricky nejvyšší hodnota.

Důležité bude sledovat, jaký vývoj 
přinese rok 2012 a zda se dokážeme 

S papírem chodíme raději do sběru

přiblížit absolutně rekordnímu roku 
2009. Ten byl výrazně ovlivněný eko-
nomickou krizí, kdy nebyly vykupová-
ny plasty a papír na třídicích linkách. 

To byl také jeden z hlavních důvodů, 
že takové množství odpadu končilo v 
městských kontejnerech.“ 

 -lm-

Porovnávací tabulka separace odpadu 1999–2011

Policie České re-
publiky v lednu ote-
vřela v Jihlavě spe-
ciální výslechovou 
místnost pro děti a 
mladistvé. 

Snahou policie je 
omezovat traumata 
dětí, které jsou oběť-
mi nebo svědky zlo-
činů, postupně proto 
buduje výslechové 
místnosti, ve kterých 
se děti cítí lépe a kde 
s nimi speciálně vy-
školení vyšetřovatelé 
snáz navazují kon-
takt. 

Nové zázemí usnad-
ňuje práci i dalším 
osobám, které na vyšetřování případů pracují 
- prostřednictvím komunikačních technologií 
může hovor sledovat a usměrňovat více lidí, za-
řízení zjednodušuje také protokolování a archi-
vaci rozhovoru. 

V minulém roce jihlavská policie vyslechla 
více než sto dětí, které se dostaly do kontaktu 
s kriminálními činy. V České republice je mo-
mentálně 34 moderních výslechových místnos-

tí pro děti a mladistvé, v Kraji Vysočina jsou ny-
ní dvě, v Třebíči a v Jihlavě, postupně by se měly 
zřizovat i v dalších okresních městech regionu.

Vznik dětské výslechové místnosti v sídle poli-
cie na Vrchlického ulici podpořila jihlavská rad-
nice částkou převyšující 30 tisíc korun, celkové 
náklady jsou asi 190 tisíc korun. Ofi ciálnímu 
zahájení provozu byli za Jihlavu přítomni primá-
tor Jaroslav Vymazal a náměstek primátora Josef 
Kodet.   -lm-

Výslechy dětí v přívětivějším prostředí

JAKO DĚTSKÝ pokoj vypadá nová výslechová místnost pro děti na Policii 
ČR. Foto: archiv MMJ

V roce 2011 došlo na Jihlavsku k 477 dopravním neho-
dám, zemřelo při nich celkem 12 lidí. 47 osob bylo zraně-
no těžce a 259 lehce. Nehody si vyžádaly životy čtyř řidičů 
osobních vozidel, dvou motocyklistů, jednoho řidiče ná-
kladního vozidla, jednoho spolujezdce, tří chodců a jedno-
ho cyklisty. 

K nejvyššímu počtu dopravních nehod došlo v roce 2011 
v červenci (47) a v srpnu (48). Nejméně nehod se stalo v 
březnu (25) a dubnu (29). Nejtragičtějším měsícem se v 
roce 2011 stal červenec, kdy si dvě dopravní nehody vyžá-
daly celkem tři lidské životy. 

Bez obětí na životech se obešly dopravní nehody v měsí-
cích březen, duben, září a prosinec. Nejvíce lidí se při do-
pravních nehodách v roce 2011 zranilo v říjnu. Těžké nebo 
lehké zranění v tomto měsíci utrpělo celkem 38 osob. 

Vysoký počet zraněných byl i při nehodách v červenci, kdy 
se těžce nebo lehce zranilo 36 lidí. Nejbezpečněji jezdili řidi-
či v roce 2011 v březnu. V tomto měsíci se stalo pětadvacet 
dopravních nehod. Nikdo při nich nezemřel, jedna osoba se 
zranila těžce a osm lidí lehce. U žádného viníka dopravní ne-
hody policisté v březnu nezjistili požití alkoholu. 

Nejčastějšími příčinami dopravních nehod, které řidiči 
v roce 2011 zavinili, byl nesprávný způsob jízdy (179 do-
pravních nehod), nepřiměřená rychlost (129 dopravních 
nehod) a nerespektování přednosti v jízdě (50 dopravních 
nehod). Ve 132 případech nebyl viníkem dopravní nehody 
řidič motorového vozidla.  por. Bc. Jana Kroutilová, 

 komisař

Zpráva PČR o dopravní 
nehodovosti v roce 2011
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Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, Jihlava, zveřejňuje záměry:
Výběrovým řízením formou dražby dne 21. 3. 2012 s uzávěrkou žádostí dne 

19. 3. 2012 (v 1700 hod.)

 prodat v souladu se „Zásadami pro převod nemovitostí ve vlastnictví 
statutárního města Jihlavy“ nemovitosti v k.ú. Jihlava:

- budovy č.p. 82 v Jihlavě, ul. U Mincovny or.č. 6 na pozemku p.č. 119 – 
zastavěná plocha a nádvoří,  č.p. 83 v Jihlavě, ul. U Mincovny or.č. 8 na po-
zemku p.č. 120 – zastavěná plocha a nádvoří a pozemky p.č. 119 – zastavěná 
plocha a nádvoří, p.č. 120 – zastavěná plocha a nádvoří, minimální kupní cena 
činí po slevě 13.000.000 Kč

- objekt k bydlení č.p. 1315 v Jihlavě, ul. Benešova or.č. 4 (se 3 volnými by-
ty) na pozemku p.č. 2764 – zastavěná plocha a nádvoří a pozemek p.č. 2764 – 
zastavěná plocha a nádvoří, minimální kupní cena činí 3.800.000 Kč

- objekt k bydlení č.p. 1419 v Jihlavě, ul. Havlíčkova or.č. 36 (s 5 volnými 
byty) na pozemku p.č. 2901 – zastavěná plocha a nádvoří a pozemek p.č. 2901 
– zastavěná plocha a nádvoří, minimální kupní cena činí 2.700.000 Kč

 prodat v souladu s „Pravidly pro prodej volných bytových jednotek 
ve vlastnictví statutárního města Jihlavy v privatizovaných domech“ vol-
né bytové jednotky v domech v Jihlavě:

- č. 618/4 ve 3. NP domu Lazebnická 17, 2+1, 66,50 m2,  min. KC po slevě 
800.000 Kč

- č. 648/1 ve 2. NP domu Znojemská 7, 2+1, 78,40 m2, min. KC po slevě 
890.000 Kč

- č. 1433/14 ve 2. NP domu Chlumova 11, 1+kk, 25 m2, min. KC po slevě 
200.000 Kč

- č. 371/5 ve 3. NP domu Jarní 4, 3+1, 71,10 m2, min. KC po slevě 
800.000 Kč

- č. 394/7 ve 4. NP domu Jarní 15, 4+1, 87,52 m2, min. KC po slevě 
660.000 Kč

- č. 390/3 ve 2. NP domu Mlýnská 40, 1+1, 38,50 m2, min. KC po slevě 
570.000 Kč

- č. 2709/7 ve 3. NP domu Sokolovská 120, 2+1, 53,20 m2, min. KC 
po slevě 800.000 Kč

- č. 1934/1 v 1. NP domu Žižkova 12, 3+1, 74,70 m2, min KC 
1.070.000 Kč

 pronajmout v souladu se „Zásadami pro pronájmy nebytových pro-
stor ve vlastnictví statutárního města Jihlavy“ nebytové prostory:

- ve 3. NP domu Masarykovo nám. 9 v Jihlavě o výměře 91,50 m2, býv. 
kanceláře, minimální nájemné 102.023 Kč za rok

- ve 2. NP domu Masarykovo nám. 9 v Jihlavě o výměře 157,80 m2, býv. 
notářská kancelář, min. nájemné 175.947 Kč za rok

- v přízemí domu Komenského 6 v Jihlavě o výměře 201 m2, býv. restaura-
ce – rychlé občerstvení, min. nájemné 379.287 Kč za rok

Bližší informace jsou uvedeny na www.jihlava.cz či je možné je získat na tel. 
567 167 278, 567 167 281 nebo přímo na Majetkovém odboru Magistrátu 
města Jihlavy, 1. poschodí budovy magistrátu města, Hluboká 8, Jihlava.

Statutární město Jihlava si vyhrazuje právo změnit či doplnit tyto záměry, 
příp. od nich odstoupit.

Vánoce jsou snad největším generátorem odpa-
dů v roce. Ze zkonzumovaného jídla a pití zbydou 
v České republice tuny plastů či skla a ze záplavy 
dárků hory papíru, které by pokryly více než 1 
000 fotbalových hřišť. Tento odpad jsou ale Češi 
zvyklí třídit. Horší je to s elektroodpadem – toho 
podle neziskové společnosti ASEKOL po Váno-
cích přibyde až 2 000 tun. 

Elektronika patří mezi nejfrekventovanější dár-
ky a nákupem nového spotřebiče se nahrazuje ten 
starý, který většinou končí někde ve skříni nebo 
hůře v popelnici. Nejčastěji se jedná o mobilní 
telefony, drobné spotřebiče, televize a elektronic-
ké hračky. ASEKOL odhaduje hmotnost přírůst-
ku elektrospotřebičů o Vánocích až na 2 000 tun. 
Už tak přitom téměř třetina českých domácností 
disponuje nějakým nepoužívaným či nefunkčním 
spotřebičem. 

„V českých domácnostech se nalézá velké množství 
vyřazené elektroniky, jejíž hmotnost lze odhadovat 
až v desítkách tisíc tun. Je třeba si uvědomit, že jejich 

recyklací by se daly ušetřit  přírodní zdroje, které by 
jinak byly použity k výrobě nových spotřebičů,“ při-
bližuje situaci Hana Ansorgová, manažerka komu-
nikace společnosti ASEKOL.

Přitom možnost odevzdání elektrospotřebiče 
se pro občany stále zjednodušuje. Hana Ansor-
gová vysvětluje: „Kromě tradiční sítě sběrných dvo-
rů, kde mohou lidé odevzdávat větší spotřebiče jako 
například televize nebo počítačové monitory, nabízí 
ASEKOL v Kraji Vysočina i širokou síť červených 
stacionárních kontejnerů. Tyto nádoby jsou umístě-
ny vedle dalších barevných kontejnerů určených pro 
třídění plastu, papíru nebo skla,“ vysvětluje Ansor-
gová. 

ASEKOL inicioval vznik samostatných kontej-
nerů na elektro jako první v Evropě. Snahou je ze-
jména usnadnit a přiblížit lidem možnost správné-
ho třídění vysloužilých spotřebičů. Do červených 
kontejnerů, kterých je v současné době v Kraji 
Vysočina 131, patří baterie a drobná elektrozaří-
zení, jako jsou například kalkulačky, rádia, drobné 

počítačové vybavení, mp3 přehrávače, telefony a 
elektronické hračky. Mezi svátky navíc dobře po-
slouží, protože mnoho sběrných dvorů je v této 
době uzavřených.

„Lidé červené kontejnery hojně využívají, za což 
jim patří obrovský dík. Jen do konce listopadu roku 
2011 se z kontejnerů v Kraji Vysočina vybralo téměř 
42 tun drobného elektroodpadu,“ říká Ansorgová.

Další možností jsou menší nádoby, takzvané E-
boxy. Lidé mohou nosit vysloužilé spotřebiče do 
více než 2 000 E-boxů, což jsou speciální nádoby 
na drobný elektroodpad umísťované na úřadech, 
ve fi rmách a dalších institucích.

Češi se sice v třídění elektrospotřebičů zlepšují, 
ale situace stále není ideální. Recyklací se přitom 
zabraňuje úniku škodlivých látek, jako je rtuť ne-
bo olovo, do přírody, a zároveň dojde k opětovné-
mu využití až 80 % materiálů z každého zařízení. 
„Je potřeba usilovat o to, aby se třídění elektrospotře-
bičů stalo takovou přirozeností jako třídění plastů, 
papíru a skla,“ uzavírá Ansorgová. -tz-
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(Redakčně kráceno, dokončení při-
neseme v březnovém vydání NJR)

Usnesení č. 564/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
b e r e   n a   v ě d o m í
informaci o provedených rozpočto-

vých opatřeních schválených Radou 
města Jihlavy dle zdůvodnění. 

Usnesení č. 565/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatře-

ní – snížení tř.6 Kapitálové výdaje – 
odbor rozvoje města:

Výstavba vyhřívaného trávníku na 
fotbalovém stadionu FC Vysočina -4 
946 tis. Kč

HC Dukla – příspěvek (trafostani-
ce) – usn. 310/10-ZM -160 tis. Kč

Energetické audity - 195 tis. Kč
Cyklostezky, cyklotrasy - 2 191 tis. 

Kč
Chodník Znojemská - 20 tis. Kč
Napojení MK v PPJ a fi rmy Bosch 

na I/38 – II. etapa - 100 tis. Kč
Chodníky v průmyslovém parku - 

102 tis. Kč
Zhotovení zpevněných stanovišť 

kontejnerů na komunální odpad - 
1 182 tis. Kč

Energeticky úsporné projekty – 
MŠ Mozaika, Erbenova 37 - 375 tis. 
Kč

Přemístění zastávek MHD Na Růž-
ku – ul. Sokolovská- 2 776 tis. Kč

Buková – veřejně prospěšná stavba 
- 1 028 tis. Kč

Rekonstrukce objektu ul. Křižíko-
va - 4 635 tis. Kč

Rozšíření kapacity MŠ Mozaika 
(ZŠ Nad Plovárnou + MŠ Resslova) 
- 8 112 tis. Kč

Rozšíření kapacity MŠ Mozaika - 
A.Důl - 1 070 tis. Kč

Rozšíření kapacity MŠ Mozaika – 
MŠ Jarní - 9 004 tis. Kč

Chodník a přechod pro chodce – 
Hruškové Dvory - 434 tis. Kč

ZŠ Demlova 32 – bazén - vzducho-
technika, sprchy, šatny - 161 tis. Kč

Protipovodňové opatření Tenis-
centrum - 500 tis. Kč

Kollárova ul. – rekonstrukce ko-
munikace, chodníku, kanalizace a 
vodovodu - 3 736 tis. Kč

Antonínův Důl – chodník a kanali-
zace - 200 tis. Kč

Strategický plán rozvoje statutární-
ho města Jihlavy -1 500 tis. Kč

Administrativní budova Hluboká 
ul. - 2 500 tis. Kč

Cykloopatření – cyklopruhy 
- 1 066 tis. Kč

Rekonstrukce kanalizace a zřízení 
chodníku Jihlava – Hruškové Dvory 
- 11 928 tis. Kč

Chodník Zimní ul. - 110 tis. Kč
Snížení tř.5 Běžné výdaje – odbor 

rozvoje města
ul. Havlíčkova – most U Jánů 

- 9 055 tis. Kč 
rozšíření kapacity MŠ Mozaika – 

MŠ Jarní  - 1 021 tis. Kč

a vytvoření kapitálové rezervy ve 
výši 58.031 tis. Kč a běžné rezervy 
ve výši 10.076 tis. Kč

Usnesení č. 566/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatře-

ní – snížení tř.6 Kapitálové výdaje – 
majetkový odbor:

Výkup pozemků a objektů – nespe-
cifi kováno - 1 170 tis. Kč

Výkup pozemku od ČD – MK a 
Bosch Dïesel – napojení I/38-1 630 
tis. Kč

Výkup pozemků na rozšíření sklád-
ky v k.ú. Henčov - 3 641 tis. Kč

Výkup pozemků na výstavbu do-
pravního terminálu -3 700 tis. Kč

a vytvoření kapitálové rezervy ve 
výši 10.141 tis. Kč

Usnesení č. 567/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatře-

ní – snížení tř.6 Kapitálové výdaje – 
odbor informatiky:

Programové vybavení, technické 
zhodnocení, výpočetní, 

zabezpečovací, telekomunikační a 
ostatní technika - 4 875 tis. Kč

Zabezpečení serverovny proti po-
žáru - 500 tis. Kč

Soft ware pro tvorbu návrhů, plnění 
usnesení, úkolů - 500 tis. Kč

Obnova a digitalizace monitorova-
cího kamerového a dohlížecího sys-
tému - 1 379 tis. Kč

a vytvoření kapitálové rezervy ve 
výši 7.254 tis. Kč

Usnesení č. 568/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření – 

snížení tř.6 Kapitálové výdaje – úřad 
územního plánování.

Územní plán - 6 700 tis. Kč
Analýza a koncepce parkování ve 

městě - 347 tis. Kč
Dopravní model města Jihlavy-88 

tis. Kč
a vytvoření kapitálové rezervy ve 

výši 7.135 tis. Kč

Usnesení č. 569/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatře-

ní – snížení tř.6 Kapitálové výdaje – 
odbor správy realit:

Generel kanalizace - 1 190 tis. Kč
DPS B.Němcové, K.Světlé, Jirásko-

va – kanalizační přípojka -100 tis. Kč
Dětská hřiště v okrajových částech- 

480 tis. Kč
Projekt Fond soudržnosti II 

- 55 000 tis. Kč
Úpravy vodojemu v Kosově- 30 tis. 

Kč
Technické zhodnocení – kremato-

rium - 1 170 tis. Kč
a vytvoření kapitálové rezervy ve 

výši 57.970 tis. Kč

Usnesení č. 570/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– snížení tř.5 a 6 Projekty – odbor 

rozvoje města:
Revitalizace sídlišť na území města 

Jihlavy – Královský vršek - 7 716 tis. 
Kč

Regenerace veřejných prostranství 
– Pávov - 4 567 tis. Kč

Centrum environmentální výcho-
vy v ZOO Jihlava - 7 006 tis. Kč

Zoo pěti kontinentů - 54 438 tis. 
Kč

Veřejné sportoviště pro lední spor-
ty v ul. Tyršova - 101 949 tis. Kč

Regenerace veřejných prostranství 
– Pístov - 8 121 tis. Kč

Rozvoj Denního a týdenního staci-
onáře Jihlava - 18 210 tis. Kč

Manažer IPRM - 2 795 tis. Kč
Snížení energetické náročnosti 

školských zařízení, Jihlava ZŠ Rošic-
kého - 3 385 tis. Kč

Regenerace veřejných prostranství 
v MPR Jihlava – I.etapa - 534 tis. Kč

Sportovně-relaxační centrum Čes-
ký mlýn - 1 081 tis. Kč

Výstavba dopravního terminálu-1 
314 tis. Kč

Revitalizace části parku Malý Heu-
los – II.etapa - 2 179 tis. Kč

Rekonstrukce Základní umělecké 
školy - 30 551 tis. Kč

Revitalizace sídlišť území města 
Jihlavy – Březinova ul. - 1 000 tis. Kč

a vytvoření kapitálové rezervy ve 
výši 244.846 tis. Kč.

Usnesení č. 571/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– snížení tř.5 a 6 Projekty – odbor 
životního prostředí.

Revitalizace městské zeleně v Jihla-
vě - 6 699 tis. Kč

Digitální povodňový plán - 20 797 
tis. Kč

a vytvoření kapitálové rezervy ve 
výši 27.496 tis. Kč.

Usnesení č. 572/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– snížení tř.5 a 6 Projekty – odbor 
informatiky:

Technologické centrum statutární-
ho města Jihlavy - 7 826 tis. Kč

Vzdělávání v eGon centru -1 636 
tis. Kč

Komunikačni infrastruktura statu-
tárního města Jihlavy a centrum ICT 
služeb - 35 000 tis. Kč

a vytvoření kapitálové rezervy ve 
výši 44.462 tis. Kč.

Usnesení č. 573/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– snížení tř.5 Běžné výdaje – odbor 
dopravy:

Úprava prostranství v chodníků 
pro umístění soch před kinem Dukla 
- 365 tis. Kč

a vytvoření běžné rezervy ve výši 
365 tis. Kč.

Usnesení č. 574/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– snížení tř.5 a 6 Projekty – odbor 
správy realit:

Most k partnerství - 80 tis. Kč
a vytvoření kapitálové rezervy ve 

výši 80 tis. Kč.

Usnesení č. 575/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření
snížení
tř. 6 Kapitálové výdaje – rezerva - 

457 415 tis.Kč
tř.5 Běžné výdaje – rezerva 

- 10 441 tis. Kč
celkem 467 856 tis. Kč
a snížení
tř.8 Financování
z Fondu kofi nancování evropských 

projektů - 176 627 tis. Kč
z Privatizačního fondu - 3 000 tis. Kč
z Fondu rozvoje bydlení - 1 982 tis. 

Kč
z Fondu rezerv a rozvoje - 15 000 

tis. Kč
z Ekologického fondu - 150 tis. Kč
ze Základního běžného účtu - 171 

097 tis. Kč
Přijaté půjčené prostředky - 100 

000 tis. Kč
Celkem 467 856 tis. Kč

Usnesení č. 576/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– převod v rámci schváleného kapi-
tálového rozpočtu odboru správy 
realit:

Generel vodovodu -76 tis. Kč
Modernizace bytového fondu +76 

tis. Kč
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 577/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– přesuny v rámci schváleného roz-
počtu kanceláře tajemníka:

tř.5 Běžné výdaje-34 tis. Kč
§2143 Cestovní ruch
tř.6 Kapitálové výdaje
Zhotovení a osazení cedulí part-

nerského města +34 tis. Kč
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 578/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– přesuny v rámci schváleného roz-
počtu

tř.5 Běžné výdaje – zvýšení
ZŠ Demlova 32 a 34 – stav. úpravy 

+494.236,60 Kč
Rozšíření stávajícího kamerového 

systému+ 9.216,- Kč
Kostel Povýšení sv. Kříže – II.eta-

pa+781.397,74 Kč
Heroltice – objekt občanské vyba-

venosti+ 91.833,70 Kč
Rozšíření kapacity MŠ Mozaika – 

A. Důl+430.254,19 Kč 
tř. 6 Kapitálové výdaje – snížení
 (Pokračování na str. 23)
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(Pokračování ze str. 22)
ZŠ Demlova 32 a 34 – stav. úpravy 

- 494.236,60 Kč
Rozšíření stávajícího kamerového 

systému - 9.216,- Kč
Kostel Povýšení sv. Kříže – II.etapa 

- 781.397,74 Kč
Heroltice – objekt občanské vyba-

venosti - 91.833,70 Kč
Rozšíření kapacity MŠ Mozaika – 

A.Důl - 430.254,19 Kč 
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 579/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 
-snížení §4351 Osobní asistence, 

pečovatelská služba – příspěvek pro 
Integrované centrum sociálních slu-
žeb o částku 822 tis. Kč

-snížení §4357 Domovy – příspě-
vek pro Domov pro seniory Jihlava – 
Lesnov o částku 2.000 tis.Kč

a zvýšení rezervy běžných výdajů o 
částku 2.822 tis. Kč.

Usnesení č. 580/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření – 

přesuny v rámci schváleného rozpoč-
tu odboru školství, kultury a tělový-
chovy:

tř.5 Běžné výdaje
§3231 základní umělecké školy
Základní umělecká škola – příspě-

vek-705 000 Kč
§3113 Základní školy
ZŠ Rošického – příspěvek- 8 987 

Kč
ZŠ Demlova – příspěvek 20 000 Kč
ZŠ Havlíčkova – příspěvek 20 000 

Kč
ZŠ Jungmannova – příspěvek 53 

000 Kč
ZŠ Kollárova – příspěvek 20 000 Kč
ZŠ Křížova – příspěvek 20 000 Kč
ZŠ Nad Plovárnou – příspěvek 20 

000 Kč
ZŠ Seifertova – příspěvek306 000 

Kč
ZŠ T.G.Masaryka – příspěvek 20 

000 Kč
tř.6 Kapitálové výdaje
Městská knihovna – příspěvek na 

bibliobox167 000 Kč
ZŠ E.Rošického – příspěvek na TZ 

budovy- 2 013 Kč
ZŠ Kollárova – příspěvek na zahrad-

ní techniku 70 000 Kč
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 581/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– přesuny v rámci schváleného roz-
počtu majetkového odboru:

tř.5 Běžné výdaje
§ 3639 Komunální služby a územní 

rozvoj+100 tis.Kč
tř.6 Kapitálové výdaje
Nespecifi kované výkupy- 100 tis. 

Kč
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 582/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření - 

zvýšení příjmové i výdajové části roz-
počtu o přijatou dotaci: 

-na projekt Centrum environmentál-
ní výchovy ve výši 14.806.799,98 Kč

a převod částky 14.806 tis. Kč do 
Fondu kofi nancování evropských pro-
jektů.

Usnesení č. 583/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– převod z Fondu kofi nancování ev-
ropských projektů ve výši částky 470 
000,-Kč na zvláštní účet projektu 
Rozvoj zaměstnanců a členů zastu-
pitelstva a zefektivnění vzdělávacího 
procesu statutárního města Jihlavy a 
částky 713.000,- Kč na zvláštní účet 
projektu Vzdělávání v eGon centru 
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 585/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e 
povinnost odvodu ve výši 7 804,- 

Kč a penále z této částky vyplývající 
z porušení rozpočtové kázně občan-
skému sdružení ,,Sdružení Romů 
a národnostních menšin v České 
republice“, Ctiborova 3091, 272 
01 Kladno dle žádosti č.j.:MMJ/
EO/3755/2011.

Usnesení č. 586/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
odvod ve výši 113 600,- Kč a pro-

minutí povinnosti penále ve výši 89 
971,20 Kč za porušení rozpočtové 
kázně občanskému sdružení Ma-
lá kopaná Jihlava, třída Legionářů 
1577/4, 586 01 Jihlava dle žádosti 
č.j.:MMJ/EO/3738/2011.

Usnesení č. 590/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
rozpočtový výhled dle přílohy 

č.j.:MMJ/EO/3498/2011
a   s ch v a l u j e
rozpočet statutárního města Jihla-

vy na rok 2012 dle upravené přílohy 
č.j.: MMJ/EO/3496/2011

a   s t a n o v u j e
rozsah pro provádění rozpočtových 

opatření Radou města Jihlavy:
-zařazování přijatých dotací do roz-

počtu města bez fi nančního omezení
-úpravy provozního rozpočtu v pří-

jmové o výdajové části a zapojování 
těchto prostředků do výdajové části 
provozního rozpočtu bez fi nančního 
omezení

-přesuny v rámci běžných výdajů 
mezi paragrafy do max. výše 2 mil. 
Kč za rok a v rámci paragrafu bez fi -
nančního omezení

-přesuny v rámci kapitálových vý-
dajů a projektů na jednotlivé akce do 
100 tis. Kč v jednotlivém případě

a   u k l á d á
Radě města Jihlavy informovat na 

nejbližším zasedání Zastupitelstva 
města Jihlavy o provedených rozpoč-
tových opatřeních

a   u k l á d á
- ekonomickému odboru rozepsat 

rozpočet na jednotlivé odbory Ma-
gistrátu města Jihlavy

-odvětvovým odborům oznámit 

rozpočet včetně závazných ukazatelů 
rozpočtu těm subjektům, které jsou 
povinny se jimi řídit.

Usnesení č. 591/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
plán hospodářské činnosti statutár-

ního města Jihlavy na rok 2012 dle 
přílohy č.j.: MMJ/EO/3497/2011.

Usnesení č. 594/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí dotace v rámci okruhu: 

JEDNOLETÁ PODPORA  – ČIN-
NOST na projekt v oblasti kultura – 
subjektu:

Pramínek Jihlava, o.s. - 49.000 
Kč

na realizaci projektu: Činnost Pra-
mínku Jihlava na úhradu nákladů na 
pronájem prostor včetně ostatních 
služeb s nájmem bezprostředně sou-
visejících.

Pěvecké sdružení Campanula - 
25.760 Kč

na realizaci projektu: Činnost Pě-
veckého sdružení Campanula na 
úhradu nákladů na pronájem prostor 
včetně ostatních služeb s nájmem 
bezprostředně souvisejících.

Hotch-Potch - 151.200 Kč
na realizaci projektu: Činnost 

Hotch-Potch na úhradu nákladů na 
pronájem prostor včetně ostatních 
služeb a nájmem bezprostředně sou-
visejících, na energie související s 
pronájmem prostor.

a   n e s ch v a l u j e 
poskytnutí dotace v rámci okruhu: 

JEDNOLETÁ PODPORA  – ČIN-
NOST na projekt v oblasti kultura – 
subjektu:

Horácký fotoklub Jihlava - 25.000 
Kč

na realizaci projektu: Činnost Ho-
ráckého fotoklubu Jihlava na úhradu 
nákladů na pronájem prostor včetně 
služeb souvisejících s nájmem bez-
prostředně souvisejících. 

a   u k l á d á 
vedoucímu odboru školství, kultu-

ry a tělovýchovy zabezpečit uzavření 
Smluv o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 595/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí dotace v rámci okruhu: 

JEDNOLETÁ PODPORA  – hudba 
klasická na projekt v oblasti kultura 
– subjektu:

Dětský pěvecký sbor Zvoneček - 
19.000 Kč

na realizaci projektu: 15. ročník festi-
valu Laudes liberorum (Chvály dětí)

na úhradu nákladů na pronájem 
prostor včetně ostatních služeb s ná-
jmem bezprostředně souvisejících, 
na honoráře i náklady na dopravu 
všech účinkujících i aktérů bezpro-
středně souvisejících s projektem, na 
propagaci.

Dětský pěvecký sbor Zvoneček - 
17.000 Kč

na realizaci projektu: Vánoční kon-
cert DPS Zvoneček

na úhradu nákladů na pronájem 
prostor včetně ostatních služeb s ná-
jmem bezprostředně souvisejících, 
na honoráře i náklady na dopravu 
všech účinkujících i aktérů bezpro-
středně souvisejících s projektem, na 
propagaci.

Pěvecké sdružení Campanula - 
12.000 Kč

na realizaci projektu: Společný 
koncert PS Campanula a sboru z 
francouzského města Le Mans

na úhradu nákladů na pronájem 
prostor včetně ostatních služeb s ná-
jmem bezprostředně souvisejících, 
na honoráře i náklady na dopravu 
všech účinkujících i aktérů bezpro-
středně souvisejících s projektem, na 
propagaci.

Dětský pěvecký sbor Zvoneček - 
17.000 Kč

na realizaci projektu: Jarní koncert 
DPS Zvoneček

na úhradu nákladů na pronájem 
prostor včetně ostatních služeb s ná-
jmem bezprostředně souvisejících, 
na honoráře i náklady na dopravu 
všech účinkujících i aktérů bezpro-
středně souvisejících s projektem, na 
propagaci.

DKO s.r.o. - 80.000 Kč
na realizaci projektu: Opera Rusal-

ka (Trubadúr)
na úhradu nákladů na honoráře i 

náklady na dopravu všech účinkují-
cích i aktérů bezprostředně souvise-
jících s projektem.

Pěvecké sdružení Campanula - 
36.100 Kč

na realizaci projektu: Vánoční kon-
cert Pěveckého sdružení Campanula

na úhradu nákladů na pronájem 
prostor včetně ostatních služeb s ná-
jmem bezprostředně souvisejících, 
na honoráře i náklady na dopravu 
všech účinkujících i aktérů bezpro-
středně souvisejících s projektem, na 
propagaci.

Pěvecké sdružení Campanula - 
16.900 Kč

na realizaci projektu: Jarní koncert 
Pěveckého sdružení Campanula

na úhradu nákladů na pronájem 
prostor včetně ostatních služeb s ná-
jmem bezprostředně souvisejících, 
na honoráře i náklady na dopravu 
všech účinkujících i aktérů bezpro-
středně souvisejících s projektem,na 
propagaci.

DKO s.r.o. - 80.000 Kč
na realizaci projektu: Opera Don 

Giovanni
na úhradu nákladů na honoráře i 

náklady na dopravu všech účinkují-
cích i aktérů bezprostředně souvise-
jících s projektem.

DKO s.r.o. - 65.000 Kč
na realizaci projektu: Opereta Ples 

v opeře
na úhradu nákladů na honoráře i 

náklady na dopravu všech účinkují-
cích i aktérů bezprostředně souvise-
jících s projektem.

 (Pokračování na str. 24)
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Prvoligoví hokejisté HC Dukla Jih-
lava končili kalendářní rok 2011 na 
čtvrtém místě tabulky se ziskem 64 
bodů. O měsíc později, na konci led-
na 2012, jim sice čtvrtá příčka stále 
patřila, ovšem na jejich kontě bylo jen 
o deset bodů více. A přitom se v deví-
ti lednových mačích hrálo o sedma-
dvacet bodů.

Vstup do nového roku se svěřencům 
trenérů Petra Vlka a Patrika Augusty 
příliš nevydařil. Z devíti utkání pouze 
třikrát vyhráli, jednou získali bodík za 
remízu po základní hrací době a v pě-
ti případech odcházeli z ledu s poráž-
kou.

Hned v prvním utkání v novém ro-
ce zajížděla Dukla 4. ledna na led líd-
ra soutěže do Ústí nad Labem. Místní 
Lvi byli nad jejich síly a po šedesáti 
minutách hry se hráči z krajského 
města vraceli na Vysočinu s prohrou 
– 3:7.

O tři dny později následovalo domá-
cí utkání s posledním celkem tabul-
ky Mostem. Jihlavští hokejisté utká-
ní nezvládli a prohráli těsně – 2:3. 
O čtyři dny později, 11. ledna, hrála 
Dukla v Hradci Králové se sousedem 
v tabulce. Jenže na ledě vyrovnanost 
celků nebyla vůbec znát. Hradec po 
vyrovnané první třetině rozhodl utká-
ní ve druhé části, kdy skóroval čtyři-
krát. Konečný výsledek – 6:1.

Další těžký soupeř čekal na jihlavský 

tým 14. ledna na domácím ledě. Přijel 
třetí tým tabulky HC Olomouc. Prů-
běh zápasu nasvědčoval tomu, že se 
hráčům s ježkem na dresu vrací ztra-
cená forma. Ve druhé třetině již ved-
li 5:2, ale hostům se ve třetí třetině 
podařilo vyrovnat a bod navíc získali 
v samostatných nájezdech – 2:3 sn.

Plný bodový zisk brala Dukla v ná-
sledujících dvou domácích zápa-
sech. Nejprve se 18. ledna střetla 
s Berounskými Medvědy a po zod-
povědném výkonu vyhrála – 5:2. Za 
tři dny následovalo utkání se Šum-
perkem. Ve vyrovnaném mači roz-
hodli svěřenci trenéra Vlka o zisku 
tří bodů až dvěma brankami ve třetí 
třetině - 4:1.

Potvrdit zlepšenou formu jeli hoke-
jisté z Vysočiny 23. ledna do Kadaně. 
Jenže proti houževnatému soupeři 
neuspěli, nepodařilo se jim ani jed-
nou překonat soupeřova gólmana, a 
naopak třikrát inkasovali – 3:0.

Předposlední lednové utkání se-
hrála Dukla na domácím ledě 25. 
ledna proti Litoměřicím. V průměr-
ném utkání byl po dvou třetinách 
nerozhodný stav 1:1. Deset minut 
před koncem utkání se trefi l nejlepší 
střelec Jihlavy Daniel Hodek, a zajis-
til tak tři důležité body – 2:1.

S koncem ledna přišlo derby Vy-
sočiny v Třebíči. V sobotu 28. ledna 
se na něj na zimní stadion v Třebíči 

V lednu se Dukle příliš nedařilo

JIHLAVA - FC Vysočina ulovil pro 
jarní druholigové boje velkou posilu. 
Na půlroční smlouvě s možností pro-
dloužení po vzájemné domluvě se s 
klubem dohodl bývalý brankář Sparty 
Praha Jaromír Blažek.

„V mém rozhodování hrála velkou roli 
chuť ještě něco ve fotbale dokázat. Jsem 
zdravý, v dobré kondici, a po odchodu 
ze Sparty mám opravdu velkou motiva-
ci ještě se vrátit do nejvyšší soutěže. Jsem 
připraven pomoci svému novému za-
městnavateli v jeho ambicích,“ řekl 39le-
tý sedminásobný mistr Gambrinus 
ligy, účastník tří mistrovství Evropy a 

jednoho mistrovství světa.
Vedení FC Vysočina si příchod zvuč-

ného jména pochvaluje. „Cítím z pana 
Blažka velké odhodlání a chuť k tréninku 
i zápasům. Jsem rád, že přijal naši výzvu 
prodloužit si v Jihlavě fotbalovou kariéru 
a usilovat o postup,“ nechal se slyšet ře-
ditel klubu Zdeněk Tulis.

Potěšení z hráčova angažmá neskrý-
val ani hlavní trenér Roman Pivarník. 
„Je to velmi kvalitní brankář, který náš 
kádr nesporně zkvalitní. V devadesátých 
letech jsme byli soupeři na hřišti, nyní se 
velmi těším na vzájemnou spolupráci.“ 
 -cio-

FC Vysočina ulovila Blažka
JIHLAVA – Fotbalisté Jihlavy se sta-
li překvapivými šampióny 15. roční-
ku lednového přípravného turnaje 
Tipsport liga. Pohár pro vítěze a fi -
nanční prémii 300.000 Kč vybojova-
li bez jediné porážky.

„Každá výhra se pozitivně projevuje 
na atmosféře v kabině a přístupu hráčů 
k tréninku. Zápasy turnaje představo-
valy pro všechny týmy jen zimní pří-
pravu, do které šly z plného zatížení. 
Nejinak tomu bylo u nás,“ zůstal tre-
nér FC Vysočina Roman Pivarník 
nohama na zemi.

Jeho svěřenci sehráli v soutěži cel-
kem sedm utkání s bilancí šesti vý-
her (včetně penaltové loterie v se-
mifi nále) a jedné remízy. Ve fi nálové 
části byla Jihlava jediným zástupcem 
druhé ligy. „Je potěšující, že jsme se 

v zápasech prosazovali svým herním 
stylem a hráči si více fi xovali určité ná-
vyky. Dokázali jsme si vypracovat hod-
ně šancí, byli jsme střelecky produktivní 
a naproti tomu jsme málo inkasovali,“ 
pokračoval Pivarník v hodnocení pro 
ofi ciální internetové stránky klubu.

Vítězné turnajové vysvědčení FC 
Vysočina je kolektivním dílem všech 
hráčů, kteří do Tipsport ligy zasáhli. 
Nejvýrazněji na sebe upozornil útoč-
ník Stanislav Tecl, s osmi brankami 
král střeleců. „Před začátkem turnaje 
bych tuto cenu rozhodně nečekal. Snad 
mi pomůže ke zvýšení herního a střelec-
kého sebevědomí v jarní části druholigo-
vé soutěže,“ nechal se slyšet kanonýr.

Další individuální trofej pro Jihlavu 
ukořistil Jaromír Blažek, jenž byl vy-
hlášen nejlepším gólmanem. -cio-

FC Vysočina triumfoval 
v Tipsport lize

LIBEREC – JIHLAVA 1:3 - Branky: 28. z pen. Janů – 54. z pen. a 72. Tecl, 8. 
Kolařík.

Skupina
ZLATÉ MORAVCE – JIHLAVA 0:1 -  Branka: 86. Sedláček
SLOVÁCKO – JIHLAVA 0:1 -  Branka: 88. Tecl
ZNOJMO – JIHLAVA 1:2 - Branky: 12. Zifčák – 2. Kliment, 82. Karlík.
OLOMOUC – JIHLAVA 2:2 - Branky: 34. Klesnil, 72. Varadi – 3. a 13. Tecl.
BRNO – JIHLAVA 0:2 - Branky: 59. z pen. a 90+4. z pen. Tecl.
Semifi nále

Finále

HRADEC KRÁLOVÉ – JIHLAVA 2:2, na penalty 1:4 - Branky: 4. Poděbradský, 87. 
Pávek – 65. Obert, 68. Tecl, rozhodující penalta Halama.

přišlo podívat téměř tři a půl tisíce 
diváků. Ti viděli do poslední minuty 
hry pouze jednu branku v síti Jihlavy. 
V závěrečné hře bez brankáře poté 
Dukla inkasovala do prázdné branky 
podruhé – 2:0.

Prvoligová soutěž pokračuje do 22. 
února, kdy se odehraje poslední 52. 
kolo základní části. Poté se prvních 

osm celků střetne vyřazovacím způ-
sobem v play-off  o vítěze 1. ligy. Tý-
my na 9. až 14. místě sehrají dvouko-
lově každý s každým deset zápasů o 
konečné umístění. Dva nejhorší cel-
ky na 13. a 14. místě čeká na závěr 
sezony baráž s vítězi tří skupin druhé 
ligy o dvě místa v 1. lize pro sezonu 
2012/13.   –vš-

(Pokračování ze str. 23)

Jihlavský smíšený pěvecký sbor 
Melodie - 100.000 Kč

na realizaci projektu: Koncertní 
činnost JSPS Melodie - 7 koncertů v 
Jihlavě

na úhradu nákladů na pronájem 
prostor včetně ostatních služeb s 
nájmem bezprostředně souvisejí-
cích, na služby v rámci technického 
zajištění, na honoráře i náklady na 
dopravu všech účinkujících i aktérů 
bezprostředně souvisejících s pro-
jektem, na propagaci, na autorské 
poplatky (OSA, apod.).

poskytnutí dotace v rámci okruhu: 
JEDNOLETÁ PODPORA  – hudba 
ostatní na projekt v oblasti kultura – 
subjektu:

Ing. Milan Kolář - 100.000 Kč
na realizaci projektu: Folk v Jihlavě 

2012
na úhradu nákladů na honoráře i 

náklady na dopravu všech účinkují-
cích i aktérů bezprostředně souvise-
jících s projektem.

AlternativaPro, občanské sdruže-
ní - 100.000 Kč

na realizaci projektu: Koncert bez 
hranic

na úhradu nákladů na pronájem 
prostor včetně ostatních služeb s 
nájmem bezprostředně souvisejí-
cích, na služby v rámci technického 
zajištění, na honoráře i náklady na 
dopravu všech účinkujících i aktérů 
bezprostředně souvisejících s pro-
jektem.

AlternativaPro, občanské sdružení 
- 30.000 Kč

na realizaci projektu: AlternativaPro 
PRIZE 2012

na úhradu nákladů na pronájem 
prostor včetně ostatních služeb s ná-
jmem bezprostředně souvisejících, 
na služby v rámci technického zajiště-
ní, na honoráře i náklady na dopravu 
všech účinkujících i aktérů bezpro-
středně souvisejících s projektem.

AlternativaPro, občanské sdružení 
- 65.000 Kč

na realizaci projektu: Přijďte na kon-
cert, pomůžete 2012

na úhradu nákladů na pronájem 
prostor včetně ostatních služeb s ná-
jmem bezprostředně souvisejících, 
na služby v rámci technického zajiště-
ní, na propagaci.

Svaz důchodců České republiky, 
o. s., místní organizace Jihlava

- 4.600 Kč
na realizaci projektu: Jihlavští senio-

ři a dechovka
na úhradu nákladů na honoráře i ná-

klady na dopravu všech účinkujících i 
aktérů bezprostředně souvisejících s 
projektem, na propagaci.

FABES s.r.o. -61.390 Kč
na realizaci projektu: Jazz do Jihlavy
na úhradu nákladů na služby v rám-

ci technického zajištění,
na honoráře i náklady na dopravu 

všech účinkujících i aktérů bezpro-
středně souvisejících s projektem, 
na propagaci, na autorské poplatky 
(OSA, apod.).

 (Dokončení v příštím čísle)

Zastupitelé rozdali granty pro rok 2012
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od 27. 5.  
ZÁMECKÉ STŘÍBRO 
Z LUK NAD JIHLAVOU
Výstava z cyklu „Muzejní poklady“ 

představující stříbrný stolní servis z 
věna ruské kněžny Anny L. Lazarevo-
vé. Dlouhodobá výstava.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

do 5. 2.  
ZDENĚK BURIAN 
Výstava děl znázorňujících pre-

historickou faunu a fl óru, zobrazení 
předchůdce člověka a ilustrace k dob-
rodružným románům od „Posled-
ního Mohykána“ a „Lovce jelenů“ 
J. F. Coopera, „Hrdinného kapitána 
Korkorána“ A. Assollanta po romány 
J. Vernea. Jakýsi přechodový prvek 
mezi zobrazením prehistorie a knižní 
ilustrací lze na výstavě nalézt ilustrace 
k několika knihám E. Štorcha, napří-
klad „Lovci mamutů“, „Osada Havra-
nů“, „U Veliké řeky“ a další.

OGV, Komenského 10

do 12. 2.  
ODLESK PERLY  
České a evropské umění manýrismu 

a baroka ze Sbírky Patrika Šimona. 
Výstava ukazuje jak práce malířské, 
kresebné a grafi cké, tak také několik 
příkladů sochařství doby vrcholného 
baroka a klasicismu. Skutečným uni-
kátem jsou dvě nedávno do sbírky zís-
kané kresby, jedna od Jacquese Callo-
ta a druhá, jejímž možným autorem 
by mohl být slavný holandský malíř 
Rembrandt van Rijn.Vydán katalog k 
výstavě (112 stran, 56 barevných re-
produkcí).

OGV, Masarykovo nám. 24

do 24. 2. 
Miroslav Lenčeš - ŽIVOT JAKO 
PROSTOR VZTAHŮ
Výstava obrazů.
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

do 25. 2.   
JOSEF HOFFMANN 
– Symfonie architektury 
a designu v černé a bílé
Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4

do 26. 2. 
VELKÉ UMĚNÍ MALÝCH 
MISTRŮ  
Ukázka nizozemského malířství 

16. – 18. století, tzv. malých mistrů 
(Cornelis Beelt, Vincent Sellaer, Jana 
Jansz. van de Velde a další), ze sbírek 
Oblastní galerie v Liberci potěší pra-
videlné i občasné návštěvníky galerie. 

OGV, Masarykovo nám. 24

do 29. 2.  
VÁCLAV HAVEL
Výstava fotografi í Oldřicha Škáchy. 
Magistrát města Jihlavy, Masaryko-

vo nám. 1

do 29. 2.  
VÝSTAVA PLSTĚNÝCH 
OBRÁZKŮ
Bez obav, prodejní galerie a výtvar-

ná dílna Denního a týdenního stacio-
náře Jihlava, Husova 16

do 29. 2. 
VÝBĚR Z TVORBY 
MLADÝCH MALÍŘŮ
M+K galerie, Čajkovského 33

do 29. 2. 
MEZINÁRODNÍ MALÍŘSKÉ 
SYMPOZIUM 1. – 7. 10. 2011
Přehlídka vytvořených děl. 
Krajský úřad, Žižkova 57

do 4. 3.  
KA MARÁDI, ŘEKY A HORY
Výstava fotografi í z cest Petra Bou-

dy.
Kavárna Muzeum, Masarykovo 

nám. 55

do 11. 3. 
DO MEXIKA  ZA PŘÍRODOU 
A LIDMI
Výstava fotografi í z již osmého pu-

tování českých zoologů společnosti 
ZOOGEOS, tentokrát po semiarid-
ních (polosuchých) oblastech mexic-
kého vnitrozemí. Muzeum Vysočiny, 
Masarykovo nám. 57/58

do 18. 3.  
DRÁTENÍKŮV ROK
Výstava prací členů Cechu česko-

moravských uměleckých dráteníků.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

do 31. 3.  
JIŘÍ ŠKA RÝD - OBRA ZY
Minigalerie Trifoil, grafi cké papíry, 

Husova 10

do 6. 4.  
MERKUR ANEB DÍRKA TÝ 
ZÁZRA K
Historie i současnost jedinečného 

fenoménu mezi českými hračkami.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

do 30. 4.  
INDOČÍNA -  výstava fotografi í
Kavárna Dena, Fibichova 28

do 30. 6.  
BAREVNÁ OHLÉDNUTÍ
Výstava věnovaná památce jihlav-

ských obětí holocaustu. Výstava pre-
zentuje výtvarné práce žáků Základní 
školy v Třešti a studentů Gymnázia 
v Jihlavě vytvořené v rámci projektu 
Židovské šlépěje v dějinách Jihlavska 
pořádané Muzeem Vysočiny v Jihla-
vě.Pořádá Federace židovských obcí 
v obřadní síni židovského hřbitova v 
Jihlavě.

Obřadní síň židovského hřbitova, 
ul. U Cvičiště

9. 2. – 13. 5. 
MARTIN MAINER
Martin Mainer je jednou z nejvý-

znamnějších osobností současné čes-

ké malby, s kořeny v generaci 80. let.
OGV, Komenského 10

9. 2. - 31. 3. 
VLČICE NOCI  
Anežka Hošková, Jakub Hošek, 

Vladimír Houdek, Katarína Morhá-
čová, Markus Selg, Lucia Sceránková, 
Martin Tůma  - ústředním motivem 
výstavy je les jako alegorie sítě či myš-
lenkového toku na jedné straně a my-
tické, tajemné až ohrožující entity na 
straně druhé. OGV, Galerie Alternati-
va, budova Komenského 10

únor 
ZVINO VA AFRICA
Výstava afrických dřevěných skulp-

tur ze Zimbabwe.
Zoo Jihlava, africká vesnice Maton-

go, areál

únor 
PRODEJNÍ VÝSTAVA 
AFRICKÉHO UMĚNÍ 
TINGATINGA
Zoo Jihlava, africká vesnice Maton-

go, škola. Prohlídka pouze po telefo-
nické domluvě.

únor 
ODVRÁCENÁ TVÁŘ KENI  
Výstava fotografi í Davida Švejnohy 

a Václava Soukupa
Nový vstupní areál – Infocentrum 

(hned za vstupní pokladnou) a vý-
stavní místnost.

Zoo Jihlava, Březinovy sady 10

únor 
BARVÍNEK vystavuje 
– výtvarné práce dětí. DNK – foyer.
Divadlo  Na Kopečku, Psychiatrická 

léčebna, Brněnská 54

4. 2. – 24. 3.  
BŘETISLAV HAVELKA  
– OBRA ZY
Galerie – Horácké divadlo Jihlava, 

Komenského 22

8. 2. – 10. 3.  
ROMAN SAILER, 
SOŇA MORA VCOVÁ
Práce absolventů DUA SUŠG Jihla-

va.
Galerie Jána Šmoka, ateliéry Střední 

umělecké školy grafi cké, Dvořákova 
12
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8. 2. v 19.30 
ALAIDE IBARRA  (MEXIKO) 
- A DIARIO
Představení pohybového akrobatic-

kého divadla. Inscenace vytvořená a 
inspirovaná novinami. Dívka opus-
tí svou zemi, aby zjistila, co chce od 
života. Daleko od domova si začíná 
více uvědomovat svět, ve kterém ži-
jeme, i zemi, ve které žila. Její názory 
se změnily. Jakým způsobem patří do 
společnosti? Co jí přináší? Ptá se sebe 
sama. Dvě klíčové otázky pro každé-
ho z nás.

10. 2. ve 20.00 
JUPITER COWBOYS 
& THE SHADOWPLAY
Koncert psychedelických kapel s 

doprovodnou audiovizuální projek-
cí Apoleny Rychlíkové. První ze série 
deseti koncertů, které budou v sále 
DIOD probíhat po celý rok. Těšit se 
můžete jak na elektronickou + audi-
ovizuální hudbu, ale také na indie + 
etno kapely. 

11. 2. v 19.30 
AMAZONIE (BURA NTEATR)
„Co je to za stát, v kterým člověk 

jako já má problém splácet půjčku? 
Vždyť jsem magistr umění! Umění!“ 
BURA NTEATR opět přijíždí do Jih-
lavy, tentokrát s komedií současného 
polského dramatika Michala Walcza-
ka, kterého zajímá „ krize související 
s vstupem do dospělosti, lidé a jejich 
nenaplněné touhy.“ Přijďte se podívat 
na absolventy JAMU, kteří hrají ab-
solventy herectví s touhami po doko-
nalé kariéře. 

15. 2. v 19.30 
ZEPPO (DiOD)
Představení souboru DiOD a diva-

dla TEJP, které vzniklo z „dílny akro-
batického divadla“. Divadelní fantazie, 
která vypráví pohybem, tancem, ak-
robacií a stínohrou, o cestě jednoho 
komedianta za svým osudem. Zeppo 
je komediant, který chodí po světě 
s kufrem plným loutek a vypravuje 
příběh „O Elfovi, krásné Víle a zlém 
Čaroději “. A hlavně o tom, že Dobro 
- jako zázrakem - nakonec vždy pře-
může to zlé. 

17. 2. v 19.30 
KLEŠTĚNEC Z PRA LESA 
(De Facto Mimo)
Propletenec pěti komedií, který se 

pohybuje na hranici chaosu, přičemž 
ponechává vtip a různé končetiny tr-
čet na všechny strany. Hustá směs hu-
moru černého i růžového, jemného i 
kruťáckého, potutelného i rozmarné-
ho, zejména však parodického.

Tyršova 12

12. 2. v 15.00 
TRA MPOTY KMOTRY LIŠKY 
aneb Kdo je nejhloupější 
Pohádkový příběh podle Ladových 

knížek, okořeněn veselými písnička-

Psychiatrická léčebna, 
Brněnská 54

mi a divadelními triky a kouzly. Hraje 
divadlo AHA!

17. 2. v 19.00 
HOP TROP  
Koncert známé skupiny pořádá Pa-

vel Solar Jihlava.

21. 2. v 19.30 
DRUHÁ TRÁVA 
Koncert skupiny 

22. 2. v 8.30 a 10.00 
STRA KA TÉ BAJKY 
Pohádkové představení pro děti MŠ, 

ZŠ hraje Divadlo LUDVÍK Praha.

VELKÁ SCÉNA
1. 2. v 19.00 
P. Shaff er: AMADEUS
Je velmi pravděpodobné, že kdyby 

nebylo W. A. Mozarta, asi by jen má-
lokdo dnes znal Salieriho. Kolik je na 
vztahu těchto dvou protikladných 
charakterů historické pravdy, není 
důležité. Důležité je, že autor vytvořil 
geniální konstrukci střetu mezi bož-
ským talentem a upachtěnou umě-
leckou ctižádostivostí a kariérismem. 
„Konfrontace génia s  průměrností,“ 
pojmenovává autor hlavní téma této 
slavné hry. 

KV/3/

2. 2. v 19.00 
P. Shaff er: AMADEUS
U /3/

4. 2. v 19.00 
B. Comden - A. Green:  
ZPÍVÁNÍ V DEŠTI
Dějištěm této bláznivé, optimistic-

ké i romantické komedie o počátcích 
zvukového fi lmu, kdy mnohá fi lmo-
vá studia hledala způsob, jak zachrá-

nit kariéru svých odporně pištících 
a špatně mluvících hvězd němého 
fi lmu, je Hollywood druhé poloviny 
dvacátých let. Výtečné swingové me-
lodie a brilantní stepařská čísla jsou 
základním stavebním kamenem této 
hudební show. 

P /4/

6. 2. v 19.00 
B. Comden - A. Green:  
ZPÍVÁNÍ V DEŠTI 
A /4/

10. 2. v 19.00 
P. Shaff er:  AMADEUS 
K /3/

11. 2. v 19.00 
B. Comden - A. Green:  
ZPÍVÁNÍ V DEŠTI  
E /3/

13. 2. v 10.00 
V. Vančura – M. Junášek: 
KUBULA A KUBA KUBIKULA
Medvědář Kuba Kubikula chodil 

dlouho po světě se svým nezbed-
ným a mlsným medvědem Kubulou, 
a když už si s ním opravdu nevěděl 
rady, vymyslel si dobrácké medvědí 
strašidlo Barbuchu, aby mu pomoh-
lo Kubulu zkrotit. Ale nakonec bylo 
všechno přece jen trochu jinak. 

mimo předpl.

14. 2. v 19.00 
B. Comden - A. Green:  
ZPÍVÁNÍ V DEŠTI  
H /4/

15. 2. v 17.00 
F. Hervé - H. Meilhac - A. Millaud: 
MAM’ZELLE NITOUCHE
„Tam v divadle pan Floridor, zde v 

ústavu pan Célestin.“ Kdo z přízniv-
ců operety by neznal tyto dva verše 
z kupletu varhaníka Célestina. Tato 
opereta je nesmírně vtipnou, divadel-
ně košatou konfrontací tří rozdílných 
světů: kláštera, divadla a kasáren. Ti-
tulní hrdinka, chovanka Denisa, hraje 
ve svatouškovském prostředí komedii 
stejně, jako hraje komedii i její učitel, 
ctihodný klášterní varhaník pan Cé-
lestin, a když se do toho všeho ještě 
zaplete mladý a fešný poručík Cham-
platreux… 

mimo předpl.

16. 2. v 17.00 
R. Cooney: 
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
Když už lhát, tak nehorázně a hlavně 

všem! To je zásada MUDr. Mortime-
ra, kterou dodržuje, když se mu udá-
losti vymknou z rukou. A důvod má 
opravdu zásadní. Dozvědět se před 
důležitou vědeckou přednáškou, že 
má osmnáctiletého syna, to by vyved-
lo z míry každého trochu zodpověd-
ného muže, obzvlášť když hrozí, že se 
jeho zákonitá manželka může každou 
vteřinu setkat s bývalou milenkou a 
matkou oné nečekané vánoční nadíl-
ky. Je to opravdu legrace „na druhou“!

mimo předpl.

17. 2. v 19.00 
B. Comden - A. Green:  
ZPÍVÁNÍ V DEŠTI  
R /4/

18. 2. v 19.00 
P. Shaff er:  AMADEUS 
G /3/

21. 2. v 17.00 
B. Comden - A. Green:  
ZPÍVÁNÍ V DEŠTI  
M /4/

22. 2. v 17.00 
A. Jirásek:  LUCERNA 
V této báchorce, jedné z nejoblíbe-

nějších prací A. Jiráska, se prolínají 
realistické postavy a realistický děj s 
pohádkovým, v němž se samozřejmě 
pohybují bytosti pohádkové. Navzdo-
ry tomu nebyl a není tento známý ti-
tul určen jen pro dětské diváky, ale je 
oblíben i u dospělých.

mimo předpl.

23. 2. v 19.00 
R. Cooney: 
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
L /3/

24. 2. v 17.00 
J. Herman - M. Stewart: 
HELLO, DOLLY!
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. 

mimo předpl.

25. 2. v 19.00 
B. Comden - A. Green:  
ZPÍVÁNÍ V DEŠTI  
B /3/

28. 2. v 19.00 
B. Comden - A. Green:  
ZPÍVÁNÍ V DEŠTI 
J /4/

29. 2. v 19.00 
P. Shaff er:  AMADEUS
D /3/

MALÁ SCÉNA
10. 2.  
P. Palouš: VZDÁLENÉ VRA ŽDY
Je možné, aby civilizovaný, dobře 

vychovaný a slušný člověk někoho 
zabil? Je pravda, že někde v koutku 
každé lidské duše se skrývá potenciál-
ní vrah? Věčné téma zločinu, trestu a 
viny plus napínavé pátrání po nebez-
pečném vrahovi obsahuje původní 
thriller, který se odehrává koncem 30. 
let v Čechách.

mimo předpl.

20. 2.   
M. Junášek: 
TRPASLÍCI A SNĚHURKA 
Rozverná adaptace klasické pohád-

ky okořeněná půvabnými písničkami 
má všechny předpoklady být příjem-
ným představením nabízejícím dosta-
tek radosti a potěšení dětem i dospě-
lým.

mimo předpl.

16. 2. v 17.00 
HAWAI
Nostalgie snoubící se s realitou v 

jedné vzdálenostně nejodlehlejší čás-
ti světa – cestopisná přednáška Ing. 
Radko Chadimy. 

16. 2. v 17.00 
AYURVÉDA  
Zahájení kurzu I. Georgievové (dal-

ší pokračování 23. 2.) – pouze pro 
přihlášené 

22. 2. v 17.00  
JAKOU ÚLOHU MAJÍ EMOCE 
V NAŠEM ŽIVOTĚ
Jak na nás působí. Ukázka meditace 

na náš vnitřní klid a pohodu.  Před-
náška Lenky Losertové .

27. 2. v 19.30 
LISTOVÁNÍ  
Scénické čtení románu Dobrý proti 

severáku, rakouského autora Danie-
la Glatt auera, účinkují: Lukáš Hejlík, 
Pavel Oubram, Věra Hollá

27. 2. – 1. 3. od 9.00 
KURZ ANGLIČTINY 
PRO DĚTI
Kurz bude probíhat o jarních prázd-

ninách od pondělí do čtvrtka, tj. od 
27. 2. do 1. 3., každý den od 9 do 12 
hod. Věk dětí od 9 do 12 let, maxi-
mální počet 10 dětí, kurzovné 100 
Kč. Přihlášky v hudebním oddělení u 
p. Hany Douglasové, 3. patro, tel. 567 
167 867.

20. 2. – 19. 3.  
JID 20-12
Výstava k regionální postupové pře-

hlídce studentského divadla JID 20-
12.

Městská knihovna, Hluboká 1
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2. 2. v 17.00 
ROZVOJ MYŠLENÍ 
VODNÁŘSKÉHO VĚKU: 
Květa Franclová 
Obklopuje nás mnoho druhů ener-

gií a my máme možnost s nimi sou-
znít. Každý člověk má svoji osobní 
databanku, do které už nahlíží nebo 
teprve začne. Dostává se nám jedi-
nečné možnosti, kterou naši prarodi-
če a rodiče neměli. 

3. 2. v 17.00 
Arteterapeutka 
Mgr. Lucie Poláková: 
PODVEČER 
S AUTOMATICKOU KRESBOU 
– volné pokračování. 
Na žádost účastníků předchozí au-

tomatické kresby otvíráme volné 
pokračování, které je přístupné i pro 
nově příchozí. Jde o intuitivní pohyb 
kreslící ruky, jenž slouží k diagnóze i 
terapii člověka. S sebou doporučuje-
me donést vlastní oblíbené pastelky, i 
když je materiál k dispozici.

5. 2. v 15.00 
MUZIKOTERA PIE – O ZVUKU
A ENERGII - Blanka Haluzová 
a Honza Ježek 
V tomto díle se zaměříme na ener-

getický obal, kterým je obklopeno vše 
živé, a tedy i naše lidská fyzická těla. 
Budeme se blíže seznamovat s touto 
naší nehmotnou složkou, a prociťo-
vat ji a uvědomovat si její kvalitu i ve-
likost. 

5. 2. v 18.30 
CVIČENÍ ČHI-KUNG 
- Blanka Haluzová a Honza Ježek  
Cvičení pro uvolnění napětí z těla, 

eliminaci stresu, a k dosažení vnitřní-
ho klidu a celkové harmonie. Je vhod-
né ke zlepšení a udržení dobrého tě-
lesného i duševního zdraví. 

11. 2. v 16.00 
HEDVÁBNĚ MANDALKOVÉ 
MALOVÁNÍ 
- Mgr. Lucie Poláková 
Naučíme se malovat mandalu jak 

pastelkami, tak i na hedvábí. Porozu-
míme jazyku, symbolům a barvám, 
kterými k nám mandaly mluví. Se-
známíme se s terapeutickým působe-
ním mandal. Vytvoříme si léčivou a 
duchovní mandalu. V ceně jsou zahr-
nuty barvy, 2x hedvábný kruh, barvy 
na hedvábí, kontury, papíry a další vý-
tvarné potřeby. 

12. 2. ve 14.00  
KDE KONČÍ DUHA? 
Tvořivé odpoledne pro děti a jejich 

rodiče - Mgr. Lucie Poláková. Po celé 
odpoledne se budeme věnovat netra-
dičním výtvarným metodám a tech-
nikám pro rozvoj kreativity, komuni-
kace a vzájemné spolupráce. Budeme 
tvořit a malovat pro samotný požitek 
z tvorby, pro dotek s barvami, hlínou, 
papírem i dalším materiálem (kousíč-
ky látek, barevné provázky, nitky, víč-
ka). 

13. 2. v 18.00 
CVIČENÍ ČHI-KUNG 
+ MEDITACE - Blanka Haluzová
a Honza Ježek 

17. 2. v 17.00 
INTUITIVNÍ TANEC 
– Mgr. Lucie Poláková  
Základem spontánního tance je po-

hybová improvizace, která vychází z 
přítomného okamžiku, z právě proží-
vaných nálad a okamžiků, vycházející 
z vnímání vlastního těla. 

19. 2. v 15.00 
LOVCI ZVUKŮ 
- Blanka Haluzová a Honza Ježek
Pořad s muzikoterapií pro rodiče s 

dětmi a i pro dospělé bez dětí, kteří si 
rádi hrají a poznávají. Zvuky – neustá-
le na nás působí z různých směrů a v 
různých intenzitách. 

20. 2. 18.00 
CVIČENÍ ČHI-KUNG 
+ MEDITACE - Blanka Haluzová
a Honza Ježek 

21. 2.    
FILIPÍNSKÝ LÉČITEL 
Reverend Marcos Orbito
Termín byl přesunut (z 26. 1.) z dů-

vodu pozdějšího příjezdu Reverenda 
Marcose Orbita do ČR.

23. 2.   
PODSTATA ZDRA VÍ 
A NEMOCI – PhDr. Jiří 
Hřebíček, Irena Krásná
Příčiny nemocí, příčiny stárnutí bu-

něk, stáří není přirozeným stavem 
organismu, jak můžeme ovlivnit své 
zdraví a mládí, využití archebakterií a 
jejich přínos pro náš organismus. 

24. 2. v 17.00 
Beseda o zdravé výživě 
– „VÝŽIVA DĚTÍ“ 
– Ing. Jana Kaňáková 

3. 2. v 9.00 
POLOLETNÍ TURNAJ 
VE STOLNÍM TENISU
Od 9.00 hodin v hale ST SK JI, pod 

autobusovým nádražím. Pro neregis-
trované hráče; kategorie: do 11 let 
a 12-16 let. Startovné 30 Kč, nutné - 
vlastní pálka a přezutí.

3. 2. v 9.00 
FLORBALOVÝ TURNAJ 
TROJIC
Od 9.00 hodina v tělocvičně 

DDM JI, Brněnská 29. Počet hráčů 
2+1(+náhradníci). S sebou výzbroj a 
výstroj a přezutí. Kategorie: do 12ti 
let a 13-15 let. Startovné 30,-/hráč. 
Nutno se přihlásit do 1. 2. písemně 
nebo telefonicky – rychetsky@ddm.
ji.cz.

11. 2. ve 20.00 
TRA DIČNÍ PLES DDM JI
Pro všechny přátele, rodiče i širokou 

veřejnost. Od 20.00 hodin v sále So-
kola Bedřichov (Zezulkárna). Hud-
ba: APRIORI. Předtančení, kouzel-
ník, tombola. Rezervace vstupenek na 
DDM JI nebo napravnik@ddm.ji.cz. 

17. 2. v 15.00 
NETRA DIČNÍ TVOŘIVÉ 
PLSTĚNÍ A FILCOVÁNÍ
PRO MAMINKY S DĚTMI. 
Od 15.00 hodin na DDM JI, Br-

něnská 29. S sebou přezutí a pracov-
ní oděv. Jednoduché výrobky z vlny a 
plsti, materiál zajištěn. Přihlásit se do 
13. 2. - na DDM JI nebo melouno-
va@ddm.ji.cz

27. 2. – 2. 3. od 8.00 –16.00
JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Pro děti školního věku je připraven 

pestrý program od 8.00 do 16.00 ho-
din. Zajištěna strava a pitný režim. 
Možnost účasti na táboře dle vybra-
ných dnů. Bližší informace na www.
ddm.ji.cz nebo na DDM JI. Přihlášky 
nejpozději do 15. 2. – hubena@ddm.
ji.cz

SPORTOVEC ROKU 2011 
DO 15 LET
Tradiční vyhlášení ankety jednot-

livců a kolektivů do 15 let. Do 10. 2. 
je nutno přihlásit jednotlivce a kolek-
tivy, kteří výrazně uspěli v r. 2011 ve 
svých sportovních odvětvích. Propo-
zice a přihlášku najdete na www.ddm.
ji.cz.  Posílejte na napravnik@ddm.
ji.cz; nutno přiložit foto na CD.

11. 2. v 15.00 
DĚTSKÝ MAŠKA RNÍ 
KA RNEVAL 
Na motivy pohádky Pejsek a kočič-

ka.
Hotel Gustav Mahler. 

28. 2. – 15. 5. v 16.30 
KURZ SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY 
STOB
Jarní kurz probíhá každé úterý

4. 2. ve 20.00 
1. SPORTOVNÍ PRESTIGE 
PLES S RÁDIEM JIHLAVA
Účast přislíbili: 3 členné družstvo 

– Gloxi club TJ Sokol Bedřichov, vy-
stoupení moderní gymnastiky Jihla-
va, módní přehlídky – SUPŠ Helenín 
+ extravagantní módní přehlídka Da-
niely Lackové, taneční vystoupení – 
Fresh club, tombola – každý vyhrává, 
soutěže a další překvapení. Moderá-
tor a imitátor Petr Martiňák, večerem 
bude provázet moderátorka Rádia 
Jihlava Soňa Votrubová. K tanci hraje 
Apriori. 

5. 2. v 15.00 
SNĚHURKA  A SEDM 
TRPAJZLÍKŮ
Pohádka. Disco pro děti s taneční 

skupinou Fresh-Club Brtnice.

1. 2. v 19.00 
Yasmina Reza: KUMŠT
„Kumšt“ pojednává o problémech, 

které nevyhnutelně zajímají každého 
člověka. Přes svou hloubku však má 
velmi přístupnou a milou podobu pl-
nou lehkého humoru. V jedné z nej-
úspěšnějších her Divadla Na Jezerce 

hrají Jan Tříska, Jan Kačer a Jan Hru-
šínský. 

3. 2.    
PLES - Škola ekonomiky 
a cestovního ruchu 

9. 2. v 19.00 
SCREAMERS V PROUDU 
ČASU
Nový pořad travesti skupiny Screa-

mers. 

10. 2.   
PLES - Gymnázium Jihlava 
- třídy 8B8 a 4B4 

11. 2. ve 20.00 
42. HORÁCKÝ BÁL 

15. 2. v 19.00 
LUCIE BÍLÁ S KLAVÍREM 
PETRA  MALÁSKA 
Komorní koncert naší nejpopulár-

nější zpěvačky, ve kterém zazní ty nej-
krásnější písně vybrané z lásky k hud-
bě, ale i divákům.

16. 2. v 19.00 
Wolfgang Amadeus Mozart:
DON GIOVANNI
Opera v nastudování Jihočeského 

divadla České Budějovice. Režisérem 
této „opery oper“ je držitel fi lmového 
Oscara Jiří Menzel. Nastudováno v 
italském originále. 

18. 2.   
PLES - Gymnázium Jihlava 
- třída 4F4 

24. 2.   
PLES - Střední odborná škola 
sociální u Matky Boží Jihlava 

Žižkova 15

19. 2. v 16.00 
KÁJA V CIRKUSE 
(De Facto Mimo)
Kdo má angínu, nemůže do cirkusu! 

Což samozřejmě neznamená, že neu-
vidí mnohem podivuhodnější věci. 
Kdo má pořádnou horečku, může na-
jít cirkus třeba pod postelí. Léčivá po-
hádka plná atrakcí a písniček. Možná 
přijede i sanitka! Loutky, hudba, dre-
zůra a režie: Martin Káca Kacafírek, 
Michal Šmidla Pokorný, Martin Skří-
tek Kolář a slonice Adéla ( Jiráčková).

20. 2. v 19.00 
PROBLÉMY - fi lmová premiéra 
(Filmová škola Zlín)
Premiéra vesnické sci-fi  o třech ka-

marádech a jejich netradičním pátrání 
po ukradené krávě. Do toho se připle-
te větší množství podomácku vyrábě-
né slivovice, nelegálně držených zbra-
ní a zakopaných příbuzných.Film 
podle povídky Andrzeje Pilipiuka. 
Hrají: Milan Šindelář, Zdeněk Junák, 
Petr Soumar, Zdeněk Dryšl, Jakub 
Škrdla, Zdeněk Dvořák. Režie: Any 
Beránková. 

22. 2. v 19.30 
KLEŠTĚNEC Z PRA LESA 
(De Facto Mimo)

29. 2. ve 20.00 
TY SYČÁCI & KVĚTY
Legendární kapelu Ty Syčáci v če-

le s Petrem Vášou není nutné dlouze 
představovat. V Jihlavě se představí v 
klasické tříčlenné sestavě se svým os-
trým a nekompromisním stylem. Ka-
pela Květy je nejtvrdší čajová kapela, 
nejhlučnější z tichých a nejostřejší z 
jemných. Nenechte si ujít výjimečný 
hudební večírek! 

Tyršova 12

Chlumova 3

Brněnská 29

U Větrníku 13
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1. 2. v 17.30 
POST MORTEM 
Chile/Něm/Mexiko 2010, milost-

né drama, titulky, cca 98 min. Nahlí-
ží na jednu z nejtragičtějších epizod 
v dějinách Chile zcela nekonvenč-
ním pohledem hrdiny, který se stra-
ní veřejného života, ale politika ho 
krutě a až kafk ovsky dožene. Hrají: 
Antonia Zegerz, Marcelo Alonso, 
Alfredo Castro ad. Scénář a režie: 
Pablo Larrain. Přístupný od 15 let. 
Vstupné 70 Kč, kinosál Reform.

1. – 5. 2. v 17.00 a 20.00 
ALOIS NEBEL
ČR 2011, animovaný fi lm, dra-

ma, cca 87 min. Dlouho očekávaná 
adaptace kultovního komiksu Jaro-
slava Rudiše a Jaromíra 99. Hrají: 
Miroslav Krobot, Karel Roden, Te-
reza Voříšková a další. Režie: Tomáš 
Lešák. Mládeži přístupný / Vstupné 
60 Kč, kinosál Edison / Reform.

2. – 5. 2. v 17.30 
TINTINOVA 
DOBRODRUŽSTVÍ
USA 2011, širokoúhlá animova-

ná komedie, český dabing, cca 107 
min. Příběh fi lmu, inspirovaného 
po celém světě oblíbenými příhoda-
mi knižního a komiksového hrdiny 
Tintina. Hrají v českém znění: Jan 
Škvor, Jiří Schwarz, Libor Hruška 
ad. Režie: Steven Spielberg. Mláde-
ži přístupný /Vstupné 80 Kč, kino-
sál Reform.

4. – 5. 2. v 19.30 
KRÁLOVA ŘEČ
VB/Austrálie/USA 2010, histo-

rické drama, titulky, cca 118 min. 
Vystrašená země potřebuje pravého 
vůdce. Vystrašený člověk potřebuje 
pravého přítele. Hrají: Colin Fir-
th, Geoff rey Rush, Helena Bonham 
Carter ad. Režie: Tom Hooper. Pří-
stupný od 12 let / Vstupné 75 Kč, 
kinosál Edison.

6. – 8. 2.   
OZVĚNY EKOFILMU 
6. 2. v 17.00 
Houstone, máme problém
USA 2009, české titulky, cca 82 

min. Příběh života, svobody a hle-
dání levné energie. Vstupte do ener-
getického hlavního města světa a 
slyšte pravdu o ropě přímo od sa-
motných texaských naft ařů. (Desít-
ky let varovali američtí prezidenti 
před závislostí Spojených států na 
cizí ropě. Podívejte se, jak se ame-
rická energetická politika změnila 
ve strategii obrany místo útoku). 
Režie: Nicole Torre

6. 2. v 19.00 
EKONOMIKA  ŠTĚSTÍ 
/ Cena za režii.
USA, české titulky, cca 68 min. 

Nadstandardní zpracováni tématu 
absurdních hodnot moderní civili-
zace, které celosvětově přináší pro-
blematika globalizace. Zatímco vlá-
da a velký byznys tlačí směrem ke 
globalizované ekonomice postave-
né na technologiích a rostoucím ob-
chodu, lidé po celém světě začínají 
od základů a zakládají menší a eko-
logičtější místní ekonomiky. Režie 
a scénář: Helena Norberg-Hodge, 
Steven Gorelick, John Page

PRA SEČÍ BYZNYS
UK, české titulky, cca 59 min. To-

vární pěstování vepřů způsobuje 
skryté dlouhodobé škody na veřej-
ném zdraví i na životním prostředí, 
ničí životní pohodu zvířat a podko-
pává tradiční malé pěstitele. Právník 
a ochránce vody Robert Kennedy 
junior a ekologická aktivistka Tracy 
Worcesterová odhalují skutečnou 
cenu levného vepřového. Režie: 
Tracy Worcester.

7. 2. v 17.00 
ŠAMANI ODCHÁZEJÍ
ČR 2011, anglické titulky, cca 

57min. Bílá civilizace rezignovala 
na soužití s přírodou i na zkušenos-
ti, které z něj vyplývají. Jedni z má-
la, kteří původní tradice uchovávají, 
jsou jihoameričtí šamani. Sonda do 
šamanské duše, a tím pádem i vhled 
do lidské minulosti. Režie a scénář: 
Pavel Bezouška.

7. 2. v 19.00 
ŽÁDOST O AZYL 
Z EKOLOGICKÝCH DŮVODŮ 
/ Cena v kategorii volná tvorba.
ČR 2010, český komentář, české 

titulky, cca 19 min. „Jmenuji se Bri-
an Kulkaer Larsen, je mi 43 let, po-
cházím z Kodaně a v České repub-
lice žádám o azyl z ekologických 
důvodů.” Žádost o azyl je hraný, 
vzdělávací dokument. Představuje 
dva významné dánské ekologické 
projekty a naváží se s roztomilou 
legrací do dinosauří neekologické 
mentality. Oceněn za nápaditost, 
absurdní humor, kdy formou fi lmo-
vé zkratky sledujeme pozitivní změ-
ny v přístupu k životnímu prostředí 
v současné Evropě. Režie: William 
Lee

TĚŽKÉ KOVY 
/ Cena v kategorii publicistika, 
zpravodajství.
Čína 2010, český komentář, cca 

50 min. Na 50 tisíc pracovních mig-
rantů z chudých částí středozápadní 
Číny tvoří armádu rozebíračů elek-
troodpadu. Rozkládají a recyklují 
téměř 2 miliony tun elektroodpadu 
za rok s pomocí nejprimitivnějších 
metod, přicházejíc o zdraví a napl-
nění svých snů. Režie: Huaqing Jin 

DIVOKÁ SKA NDINÁVIE 
– FINSKO / Cena za kameru.
Německo 2011, české titulky, cca 

52 min. Jedinečné ztvárnění sever-
ské přírody. Film ukazuje chování 
zvířat, které dosud nikdo nenafi l-
moval. Zpomalené záběry kuřat 
hohola severního, jak vyskakují z 
hnízda vysoko na stromě, vzrušující 
setkání medvědů a vlků… Režie a 
scénář: Oliver Goetzl

NEČEKA NĚ CHYTRÁ 
ZVÍŘATA / Zvláštní cena 
mezinárodní poroty.
Německo 2010, české titulky, cca 

44 min. Dlouhou dobu lidé před-
pokládali, že jsou jediným druhem, 
který je schopen určité problémy 
řešit logicky. Šimpanzi, orangutani, 
delfíni, vrány, papoušci a zejména 
chobotnice nás ale vyvedli z omylu. 
Vtipně a atraktivně zpracovaný do-
kument. Režie: Georg Graff e5

8. 2. v 17.00 
ECCE HOMO LOHAS
ČR, cca 26 min. Z USA přichá-

zí do západní Evropy nový životní 

styl, známý pod názvem Lifestyle 
of Health and Sustainability. Auto-
ři dokumentu se pokusili zjistit, zda 
už se lohasiané vyskytují i v tuzem-
sku. I naši lohasiané by totiž mohli 
přispět k žádoucímu obratu a za-
chránit planetu Zemi před zkázou. 
Zní to možná jako pohádka, ale 
někde se začít musí. Režie: Vojtěch 
Fatka.

LAPENI V SÍTI RA DIACE
Německo 2010, české titulky, cca 

31 min. Kamkoli se hneme, jsme 
obklopeni neviditelnou sítí radiace. 
Je to důvod k obavám? Bez radiace, 
univerzálního přenašeče energie, 
by naše planeta nikdy nevznikla, 
neexistoval by život. Dnes jsme ale 
uvízli ve stále rostoucí síti uměle 
vytvářené radiace. Profesor Harald 
Lesch ví o chaosu elektromagnetic-
kých vln, který nás obklopuje, své. 
Režie: Jürgen J. Grosse, Christiane 
Götz-Sobel.

8. 2. v 19.00 
SILVA GABRETA 
– JAK SE RODÍ 
ŠUMAVSKÝ HORSKÝ LES 
/ Cena studentské poroty 
ČR 2011, cca 27 min. Šumava je 

jediným místem nejrozsáhlejších 
fragmentů přirozených horských 
lesů na území České republiky. Do-
kument poutavě a názorně odhalu-
je, jak fungují přírodní procesy při 
samovolné obnově lesa. Režie a scé-
nář: Ladislav Miko

NEPORA ZITELNÍ 
/ Cena v kategorii vědecký, 
vzdělávaci pořad.
Německo 2010, české titulky, cca 

43 min. Vizuální ztvárnění (makro) 
neviditelného světa virů a bakterií a 
jejich viditelného vlivu na lidskou 
existenci (Mnohokrát si lidstvo 
myslelo, že se může stát jejich pá-
nem pomocí antibiotik a očkování, 
přesto vědci znovu a znovu zjišťují, 
že je čeká ještě dlouhá cesta, pokud 
se vůbec dá na její konec někdy do-
jít.). Režie, Scénář: Meike Srowig

TICHÝ SNÍH
Nizozemí 2011, české titulky, cca 

71 min. Nebezpečné pesticidy se v 
Arktidě nenápadně hromadí a otra-
vují jejich obyvatele. Mladá Inuitka 
zkoumá původce tohoto znečištění. 
Cesta ji zavede na tři různé konti-
nenty, kde se střetne s protikladný-
mi zájmy. Nedávný vývoj situace v 
Arktidě je znepokojivým obrazem 
znečištění na celém světě. Režie: 
Jan van den Berg

9. – 12. 2. v 17.00 a 20.00 
PERFECT DAYS 
– I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY
ČR 2011, širokoúhlá komedie, cca 

110 min. „Nechápu, jak mi za rok 
může být pětačtyřicet, když pořád 
ještě nevím, čím chci být, až vyros-
tu.“ Existenciální otázku hlavní hr-
dinky přetavila režisérka Alice Nel-
lis v originální komedii, jejíž hlavní 
hrdinka nestihla dospět. Hrají: Iva-
na Chýlková, Vojta Kotek, Ondřej 
Sokol ad. Scénář a režie: Alice Nel-
lis. Přístupný od 12 let / Vstupné 80 
Kč, kinosál Edison / Reform.

9. – 12. 2. v 17.30 
DLUH
USA 2010, drama/thriller, titulky, 

cca 114 min. Každé tajemství ně-

co stojí. Hrají: Helen Mirren, Tom 
Wilkinson, Ciarán Hinds ad. Režie: 
John Madden. Přístupný od 12 let / 
Vstupné 75 Kč, kinosál Reform.

9. – 12. 2. v 19.30 
LŮNO
Německo/Fr/Maďarsko 2010, 

romantické drama, titulky, cca 111 
min. Smrt není konec, láska je začá-
tek. Hrají: Eva Green, Matt  Smith, 
Lesley Manville ad. Scénář a režie: 
Benedek Fliegauf. Přístupný od 15 
let / Vstupné 75 Kč, kinosál Edison.

13. – 15. 2. v 17.30 
HAMLET PODNIKÁ
Finsko 1987, tragikomedie, titul-

ky, cca 86 min.
Hamlet dnešních dní. Hrají: Pirk-

ka-Pekka Petelius, Esko Salminen, 
Kati Outinen ad. Režie: Aki Kauris-
mäki. Přístupný od 12 let / Vstupné 
70 Kč, kinosál Reform.

13. – 15. 2. ve 20.00 
LURDY
Fr/Něm/Rakousko 2009, dra-

ma, titulky, cca 96 min. Nač si klást 
otázky víry, když existuje zázrak. 
Hrají: Sylvie Testud, Léa Seydoux, 
Bruno Todeschini ad. Scénář a re-
žie: Jessica Hausner. Přístupný od 
12 let / Vstupné 80 Kč. 

13. 2. - kinosál Edison, 14. 2. – 15. 
2. - kinosál Reform.

16. – 19. 2. v 17.30 
NA VLÁSKU
USA 2010, rodinný, český dabing, 

cca 100 min. Animovaná hudební 
komedie plná efektů a dobrodruž-
ství o dívce, která má kouzelné vla-
sy zlaté barvy dlouhé víc než 70 
stop. V českém znění: Helena Von-
dráčková, Vojta Kotek, Ivana Koro-
lová ad. Režie: Nathan Greno, By-
ron Howard. Mládeži přístupný / 
Vstupné 70 Kč, kinosál Reform.

16. – 19. 2. v 19.30
HANEBNÝ PANCHARTI
USA/Něm 2009, akční, titulky, 

cca 150 min. Hanebně zparchantělá 
jízda plná krve, potu, slz a touhy po 
pomstě. Hrají: Brad Pitt , Eli Roth, 
Diane Kruger, Mélanie Laurent ad. 
Scénář a režie: Quentin Tarantino. 
Přístupný od 15 let / Vstupné 75 
Kč, kinosál Edison.

16. – 19. 2. ve 20.00 
DŮM
Česko/Slovensko 2011, drama, 

cca 100 min. Otec Imrich má svoje 
sny. Dcera Eva má svoje vlastní. Ale 
život je to, co se děje někde mezi 
tím. Hrají: Miroslav Krobot, Judit 
Bárdos, Taťjana Medvecká ad. Scé-
nář a režie: Zuzana Liová. Přístupný 
od 15 let / Vstupné 80 Kč, kinosál 
Reform.

20. – 22. 2. v 17.30 
BLACK POWER
Švédsko 2011, dokumentární, ti-

tulky, cca 100 min. Pozoruhodný, 
nečekaný a nadmíru impresionistic-
ký obraz palčivého období v historii 
USA. Hrají: Erykah Badu, Harry 
Belafonte, Stokely Carmichael ad. 
Scénář a režie: Göran Olsson. Pří-
stupný od 15 let / Vstupné 80 Kč, 
kinosál Reform.



STRANA     30 Kultura NJR - ÚNOR  2012

Žižkova 98

Mostecká 10

Žižkova 15

3. 2.   
LOS RUMBEROS TRIO 
+ Latino Salsa Party + DJS. 
Afrokubánská hudba, salsa, latino 

evergreeny – večírek s exotickou pří-
chutí v podání jedné z kapel multiin-
strumentalisty Petra Smetáčka.

4. 2.   
KLUBOVÁ NOC 
S RÁDIEM KISS HÁDY
Brněnské rádio Kiss Hády slaví 20. 

narozeniny a přiváží do Soulu boha-
tý program, kisspatrolky a soutěže o 
hodnotné ceny.

3. 2. ve 21.00 
LOPSIDED WARM UP 
PAELEKTRO, 
house, techno, breaks, dubstep, 
dnb.

10. 2. ve 21.00 
TEKNO POINTREINKA  
SOUND DJS (At), RK SALAM 
(Fr), BOXIDRO SAN (At), 
B-RYCHTA, URA  SOUND 
SYSTEM (www.ura.cz). 

17. 2. ve 21.00 
BEAT UP! (hiphop @ reggae 
night) Licentia Poetica, Afarstafa, 
Bk, Joe D, selector Istar.

18. 2.   
ELECTRO HOUSE 
SENSATION

24. 2. ve 21.00 
NOIZ HAZARDHEXOR (Ger), 
KOFFOS (Sk), SONEJEE, 
MASSER, WEEKEND.

10. 2.   
MORČATA NA ÚTĚKU 
– koncert

11. 2.   
SILLAGE + ROCLE – koncert

17. 2.   
CRUST PÁRTYBLU-82/B 
- CRUST PUNK / DĚČÍNE. 
R.C.P. - CRUST GRIN / 
ŠTOKYFOREVER KRA NK 
- COCK „N“ ROLL- 
GORE GRIL / JIHLAVAKLUTZ 
- THRA SH VIOLENCE / 
SEMTÍNCONQUESTIO 
- PUNK- HARDCORE/ 
PARDUBICE.

24. 2. 
KA RA KUM a GARA NT
- Heavy metal - koncert 

20. – 22. 2. ve 20.00 
JUHA
Finsko 1998, romantické drama, 

němý s mezititulky a hudbou, cca 78 
min. Milostný příběh nově pojal svě-
toznámě uznávaný režisér Aki Kau-
rismäki jako němý fi lm se skvostný-
mi dialogy v mezititulcích, s úsporně 
použitým zvukem a emotivní hud-
bou od „dvorního“ skladatele Anssi 
Tikanmäkiho. Hrají: Sakari Kuos-
manen, Kati Outinen, André Wilms 
ad.Režie: Aki Kaurismäki. Mládeži 
přístupný / Vstupné 70 Kč.

20. 2. - kinosál Edison, 21. – 22. 2. - 
kinosál Reform.

23. – 26. 2. v 17.30 
ŠKOLNÍ VÝLET
Premiéra fi lmu 23. února 2012. ČR 

2012, komedie, cca 90 min. „v jiné 
době prožili nejkrásnější léta života, 
ve zcela jiné době zestárli…“ Hrají: 
Libuše Švormová, Sandra Nováko-
vá, Jan Bendig ad. Režie: Petr Šícha a 
Tomáš Magnusek. Mládeži přístup-
ný / Vstupné 80 Kč, kinosál Reform.

23. – 26. 2. ve 20.00 
LABYRINT
ČR 2011, mystery/thriller, cca 93 

min. Skupina čtyř lidí se snaží najít 
legendární katakomby staré Prahy, 
jejich výprava do labyrintu středo-
věkých chodeb se ale změní v boj o 
holý život. Hrají: Lucie Vondráčko-
vá, Jan Zadražil, Mary Coronado ad. 
Scénář a režie: Tomáš Houška. Pří-
stupný od 12 let / Vstupné 80 Kč. 
23. 2. - kinosál Edison, 24. – 26. 2. - 
kinosál Reform.

25. – 26. 2. v 19.30 
JOHNNY ENGLISH SE VRA CÍ
USA/FR/VB 2011, akční kome-

die, titulky, cca 101 min. Nebezpe-
čí je třeba zesměšnit. Hrají: Rowan 
Atkinson, Gillian Anderson, Rosam 
und Pike a další. Režie: Oliver Par-
ker. Přístupný / Vstupné 80 Kč, ki-
nosál Edison.

27. – 29. 2. v 17.30 
LIDICE
ČR/Polsko 2011, drama/válečný/

historický, cca 126 min. Příběh Lidic 
je příběhem obyčejných lidí, kteří se 
absurdní shodou náhod připletli do 
cesty dějinám. Hrají: Karel Roden, 
Zuzana Fialová, Roman Luknár ad. 
Režie: Petr Nikolaev. Přístupný od 
12 let / Vstupné 70 Kč. 27. 2. - kino-
sál Edison, 28. – 29. 2. - kinosál Re-
form.

27. – 29. 2. ve 20.00 
PŘEPADENÍ
Francie 2010, akční/thriller, titul-

ky, cca 95 min. Strhující příběh na-
točený podle skutečných událostí. 
Hrají: Vincent Elbaz, Grégori De-
rangére, Mélanie Bernier ad. Režie: 
Julien Leclercq. Přístupný od 12 let 
/ Vstupné 80 Kč. 27. 2. - kinosál Edi-
son, 28. – 29. 2. - kinosál Reform.

BIJÁSEK 
– KINO DUKLA DĚTEM 

4. – 5. 2. v 15.30 
TINTINOVA 
DOBRODRUŽSTVÍ
USA 2011, širokoúhlá animova-

ná komedie, český dabing, cca 107 
min. Příběh fi lmu, inspirovaného 

po celém světě oblíbenými příhoda-
mi knižního a comicsového hrdiny 
Tintina. Hrají v českém znění: Jan 
Škvor, Jiří Schwarz, Libor Hruška ad. 
Režie: Steven Spielberg. Mládeži pří-
stupný / Vstupné 80 Kč. 4. 2. kinosál 
Reform, 5. 2. kinosál Edison.

11. – 12. 2. v 15.30 
ČERTOVA NEVĚSTA
ČR 2011, pohádka, cca 101 min.

Čerti patří mezi nejoblíbenější po-
stavy českých pohádkářů. Hrají: Sa-
bina Laurinová, David Suchařípa, 
František Němec ad. Režie: Zdeněk 
Troška. Mládeži přístupný / Vstupné 
75 Kč, kinosál Reform.

18. – 19. 2. v 15.30 
NA VLÁSKU
USA 2010, rodinný, český dabing, 

cca 100 min. Animovaná hudební 
komedie plná efektů a dobrodruž-
ství o dívce, která má kouzelné vlasy 
zlaté barvy dlouhé víc než 70 stop. V 
českém znění: Helena Vondráčková, 
Vojta Kotek, Ivana Korolová ad. Re-
žie: Nathan Greno, Byron Howard. 
Mládeži přístupný / Vstupné 70 Kč. 
18. 2. kinosál Reform, 19. 2. kinosál 
Edison.

25. – 26. 2. v 15.30 
KRTEK A MEDICÍNA
Filmové pásmo kreslených a lout-

kových pohádek pro nejmenší divá-
ky. Vstupné 30 Kč, kinosál Reform.

BIO RÁJ – KINO DUKLA 
PROMÍTÁ SENIORŮM / 

VSTUPNÉ 40,- Kč 
– kinosál Edison

Vstupné na všechny projekce: 
- pro seniory 60 let a výše 40 Kč 

(na vyžádání doložit platným průka-
zem totožnosti)

- ostatní návštěvníci dle vstupného

1. 2. v 10.00 
ALOIS NEBEL
ČR 2011, animovaný fi lm, drama, 

cca 87 min. Dlouho očekávaná adap-
tace kultovního komiksu Jaroslava 
Rudiše a Jaromíra 99. Hrají: Miro-
slav Krobot, Karel Roden, Tereza 
Voříšková a další. Režie: Tomáš Le-
šák. Mládeži přístupný / Vstupné 50 
Kč

15. 2. v 10.00 
LURDY
Fr/Něm/Rakousko 2009, drama, 

titulky, cca 96 min. Nač si klást otáz-
ky víry, když existuje zázrak. Hrají: 
Sylvie Testud, Léa Seydoux, Bruno 
Todeschini ad. Scénář a režie: Jes-
sica Hausner. Přístupný od 12 let / 
Vstupné 50 Kč

22. 2. v 10.00 
Doktor od Jezera hrochů
Film ČR, širokoúhlá komedie, cca 

116 min. Troška nepraktické švandy. 
Hrají: Jaroslav Šmíd, Eva Holubová, 
Jiří Langmajer a další. Scénář a režie: 
Zdeněk Troška. Přístupný / Vstupné 
50 Kč

29. 2. v 10.00 
LIDICE
ČR/Polsko 2011, drama/válečný/

historický, cca 126 min. Příběh Lidic 
je příběhem obyčejných lidí, kteří se 
absurdní shodou náhod připletli do 
cesty dějinám. Hrají: Karel Roden, 
Zuzana Fialová, Roman Luknár ad. 

Režie: Petr Nikolaev. Přístupný od 
12 let / Vstupné 50 Kč

FILMOVÝ KLUB KINA DUKLA 
/ VSTUPNÉ PRO ČLENY FK 

40,- KČ – sál Reform
Cena vstupného pro členy FK: 40 

Kč, pro nečleny: 70 Kč. 
Hrací den je pondělí a středa, za-

čátky představení v 19.30.

13. 2. v 19.30 
DVA VE VLNĚ
Francie 2010, dokumentární, ti-

tulky, cca 91 min. Příběh přátelství, 
které navždy změnilo fi lm. Hrají: Je-
an-Luc Godard, Francois Truff aut, 
Isild le Besco ad. Režie: Emmanuel 
Laurent. Přístupný od 12 let

20. 2. v 19.30 
LE HAVRE
Finsko/FR/Něm 2011, tragiko-

medie, titulky, cca 93 min. Kultovní 
fi nský režisér Aki Kaurismäki natočil 
svým typickým stylem snímek plný 
optimismu a jemného humoru. Hra-
jí: André Wilms, Kati Outinen, Blon-
din Miguel ad. Mládeži přístupný

23. 2. v 19.30 
BANKSY: EXIT THROUGH 
THE GIFT SHOP
VB/USA 2010, fi ktivní dokument, 

titulky, cca 87 min. První katastro-
fi cký street-art movie na světě! No-
minace na Oscara za nejlepší doku-
ment. Hrají: Banksy, Th ierry Guett a, 
Space Invader ad. Režie: Banksy. Pří-
stupný od 12 let

27. 2. v 19.30 
HOLUBICE
Československo 1960, poetický, 

cca 76 min. Dojemné čekání na bí-
lou holubici. Hrají: Kateřina Irmano-
vová, Karel Smyczek, Anna Pitašová 
ad. Scénář a režie: František Vláčil 

OSTATNÍ AKCE
5. 2. v 15.00 
S Jihlavskými listy za pohádkou 
JAK SI KUBA MARJÁNKU 
ZASLOUŽIL“
Délka představení cca 50 minut. 

Pohádka nás zavede do jedné jiho-
české vesnice, ve které žije chalup-
ník Kuba. Bohatý sice nebyl, zato 
ruce měl šikovné a hlavně srdce měl 
na pravém místě. Kuba se zakouká 
do Marjánky ze statku. O tom ale 
nechce slyšet selka paní Lakotová, 
Marjánku přece nedá nějakému křu-
panovi bez krejcaru. Dokud nebude 
mít peníze, ať se u jejich vrat neuka-
zuje. A tak se Kuba vydá do světa. 
Cestou na něj čeká mnoho nástrah a 
pokušení, ale kdo má zlaté české ru-
čičky a zlaté srdce, nikde se neztratí. 
A jak to všechno bylo, uvidíte v naší 
pohádce plné známých lidových pís-
niček a veselých zvířátek. Účinkují: 
Divadlo KA PSA Andělská Hora. Ki-
no Dukla - kinosál Reform.

19. 2. v 15.00 
S Jihlavskými listy za pohádkou  
KLUK Z PLAKÁTU
Délka představení cca 50 minut. 

Vypátrat zmizelý klaunský nos a 
zdolat spoustu všelijakých nástrah, 
to bude úkol pro Karolínku, které se 
moc nechce chodit do školy, a pro 
kluka z plakátu. Podaří se jim uspat 
lva, přelstít chytrou opici nebo zkro-
tit neposedného pudlíka a zachránit 

tak celý cirkus Hopla-Hop? Detek-
tivní pohádka na motivy dnes již kla-
sického večerníčku „Kluk z plakátu“. 
Účinkují: Divadlo Tramtárie. Kino 
Dukla - kinosál Reform.
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Basketbal

Volejbal

Hokej

Změna programu vyhrazena! 

Žižkova 15

TJ Sokol Bedřichov – volejbal 
– 2. liga žen:

Sobota 18. 2.  
TJ Sokol Bedřichov 
– VK Austin Vsetín 
v 10 a 14 hod. ve sportovní hale na 

ul. Sokolovská v Jihlavě.

Basketbalový klub Jihlava: 
Sobota 4. 2.   
BC Vysočina – BK Opava 
v 15 hodin – liga U17
BC Vysočina – Slovan Bohnice v 

17 hodin – II. liga mužů

Neděle 5. 2.  
BC Vysočina – TJ ČZU Praha
v 10 hodin – II. liga mužů
BC Vysočina – TJ Sokol Karviná 
ve 12 hodin – liga U17

Sobota 11. 2. 
BC Vysočina – BCM Lokomotiva 
Plzeň 
v 17 hodin – extraliga U19

Neděle 12. 2. 
BC Vysočina – BA Sparta Praha 
v 10 hodin – extraliga U19

Sobota 18. 2.  
BC Vysočina – TJ Sokol, 
BC Darren Chrudim 
v 17 hodin – II. liga mužů
BC Vysočina – Jiskra Kyjov 
v 19 hodin – liga U17

Neděle 19. 2. 
BC Vysočina – BK Žďár 
nad Sázavou 
v 10 hodin – II. liga mužů
BC Vysočina – Slavia MBA 
Kroměříž 
ve 12 hodin – liga U17

Všechny zápasy se hrají ve sportov-
ní hale nad bazénem na ul. E. Rošic-
kého v Jihlavě.

HC Dukla Jihlava – 1. liga ČR 
2011/2012:

Středa 1. 2.      
HC Dukla Jihlava – IHC Písek

Středa 8. 2.     
HC Dukla Jihlava 
– HC Rebel Havlíčkův Brod

Středa 15. 2.   
HC Dukla Jihlava 
– HC Slovan Ústečtí Lvi

Pondělí 20. 2.  
HC Dukla Jihlava 
– HC VCES Hradec Králové
Všechny zápasy se hrají na Horác-

kém zimním stadionu v Jihlavě v 
17.30 hod.

3. 2. v 9.00 
ZA VYSVĚDČENÍ 
DO ZOO ZDARMA!
V pátek 3. února 2012, budou mít 

všechny děti, které přijdou do zoo v 
doprovodu dospělé osoby a předlo-
ží na pokladně aktuální vysvědčení, 
vstup zdarma! 

Zoo Jihlava

4. 2. v 15.00 
DĚTSKÉ ŠIBŘINKY
V sokolovně TJ Sokol Jihlava, Tyr-

šova 12

12. 2. v 10.00 
SETKÁNÍ RODIN S DĚTMI 
– MALÉ DIVADÝLKO
Zacheus, klub pro volný čas, Ko-

menského 20.

12. 2. v 11.00 
9. ZA SVATÝM VALENTÝNEM
KČT Čeřínek, pěší. Trasa: 10 Km, 

start: 11.00 hodin nádraží ČD, Ran-
tířov, cíl: kaple sv. Antonína.

14. 2. v 17.00 
ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY 
NA VYSOČINĚ V ROCE 2011
Kolektiv přednášejících. 
Malovaný sál v budově Muzea Vy-

sočiny, Masarykovo nám. 55.

16. 2 v 18.00 
VEČER S HOSTEM
PROF. JAN SOKOL: 
ETIKA  A ŽIVOT
Fara FS ČCE v Jihlavě, Vrchlického 1

18. 2. v 8.00 
CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ 
SBĚRA TELŮ 
DKO Jihlava od 8.00 do 12.00 ho-

din Filatelie, numismatika, odznaky, 
pohlednice, fi gurky z čokoládových 
vajíček, telefonní karty, starožitnosti, 
pivovarské suvenýry a jiné. DKO

18. 2. v 19.30 
ŠIBŘINKY PRO DOSPĚLÉ 
V sokolovně TJ Sokol Jihlava, Tyr-

šova 12. 

18. 2. ve 20.00 
KUŽELKÁŘSKÝ PLES
K tanci a poslechu hraje a zpívá 

duo „Sádlo v pohybu“. 
V sále restaurace Krystal.

21. 2.  
POHÁDKOVÉ ÚTERKY
V kavárně Dena vás obslouží po-

hádkové bytosti.
Kavárna Dena, Fibichova 28

21. 2. v 17.00 
ARCHEOLOGIE TELČE
Přednáší Mgr. David Zimola.
Malovaný sál v budově Muzea Vy-

sočiny, Masarykovo nám. 55.
 
22. 2. v 19.00 
Cestopisné večery 
s Vladislavem Jirouškem: 
THAJSKO
Ponořte se do krás exotických zemí 

se zoologem, cestovatelem a fotogra-
fem Vladislavem Jirouškem. 

Klubová scéna v Radničním pivo-
varu, Masarykovo nám. 66/67

25. 2. v 9.00 
TERA  – AQUA – FLORA 
Jihlavské  terarijní trhy, spojené s 

výměnou a prodejem.
Dělnický dům, Žižkova 15, od 

9–12 hodin (prodávající od 8.00).

27. 2. 
ŠITKREDIT
Martin Řezníček / ČR / 2010 / 30‘
Promítání fi lmu z festivalu Jeden 

svět - Promítej i ty!
Café Étage - Masarykovo nám. 39

8. 2. v 18.00 
KONCERT UČITELŮ  
OGV Jihlava Masarykovo náměstí 

24, začátek v 18.00 hodin.

8. 2. ve 20.00 
KONCERT DEŠI
Dva dechy, dvě duše. Didgeridoo 

a saxofon. Spojení saxofonu a aus-
tralského didgeridoo je dialogem 
dřeva a kovu na nízkých frekven-
cích. Tvorba Lukáše Pilnaje a Evy 
Žižkovské je živá, autenticitu zvuku 
podtrhuje jejich dechová rytmika. 

Čajovna Kuba & Pařízek, Masary-
kovo nám. 21

10. 2. ve 20.00 
JUPITER COWBOYS 
& THE SHADOWPLAY
Koncert psychedelických kapel s 

doprovodnou audiovizuální pro-
jekcí Apoleny Rychlíkové. První ze 
série deseti koncertů, které budou v 
sále DiOD probíhat po celý rok. Tě-
šit se můžete jak na elektronickou + 
audiovizuální hudbu, ale také na in-
die + etno kapely. 

DiOD, divadlo otevřených dveří, 
Tyršova 12

12. 2.   
1. KOMORNÍ KONCERT
Dům fi lharmonie-hudby, Kosmá-

kova 9

16. 2. v 19.30 
Jazz do Jihlavy:  ZDENĚK BÍNA 
+ HONZA URBANEC
Acoustic Project. Worldgroove 

music, www.zdenekbina.com
Klubová scéna v Radničním pivo-

varu, Masarykovo nám. 66/67

17. 2. v 19.00 
HOP TROP  
Koncert známé skupiny. 
Divadlo Na Kopečku, Brněnská 

54.

21. 2. v 19.30 
DRUHÁ TRÁVA 
Koncert skupiny. 
Divadlo Na Kopečku, Brněnská 

54.

4. 2.   
POHÁR ČESKÉ KA NADY

5. 2.   
DĚTSKÁ TOUR

12. 2.   
MISTROVSTVÍ GC TELČ, 
druhý termín

18. 2.   
JEŽEK GOLF TOUR 

Strojírenská 4/7

7. 2. v 18.00 
CESTOPIS: SAKRÁLNÍ 
STAVBY A UMĚNÍ 
FLORENCIE II.
F. Tichý. 

12. 2. v 10.00 
SETKÁNÍ RODIN S DĚTMI 
– MALÉ DIVADÝLKO

10. 2.   
QUEENS OF EVERYTHING 
(punk´n´roll / Praha) + JET
STREAM (crossover / Jihlava) 
+ STRA IGHT (hardcore-rap / 
Jihlava). 
Svižný tvrdší rock´n´roll z Pra-

hy QUEENS OF EVERYTHING s 
dechovou sekcí a rockabilly kontra-
basem je svěžím větrem na české hu-
dební scéně. 

11. 2.   
BEATCASE feat. MC LINDEE 
/ GHONZALES (Roxy, Beatcase) 
/ 2K (Shadowbox.cz, techno.cz) / 
PACOSH (Ultima Crew / 
Jihlava). 
Vokalistka Linda Hammelová ne-

boli MC Lindee rozezpívá sety dvou 
šikovných drum´n´bassových djs s 
širokým hudebním záběrem.

17. 2.   
MOVE IZ feat. DJ LUMIERE 
(Radost FX) / FATT Y M 
(Flow / Roxy Praha) / PATRICK 
(Elektrio). 
Na další pokračování pravidelné ta-

neční série Move It zavítá DJ Lumie-
re, který patří k nejlepším českým 
houseovým djs.  

18. 2.   
WICKED REGGAE NIGHT 
feat. BAD BOYZ SOUND 
SYSTEM (Opava) / WICKED
SOUND – DJ RICHIE / 
DJ BENJAHNEK. 
Dreadalist, Derek, Hageman, Jiřina 

– veselá mladá crew moravských reg-
gae djs a zpěváků se poprvé předsta-
ví v Jihlavě. 

24. 2.   
SWING IMPERIUM! 
DJ MACKIE MESSER 
& live: JOE HARPER, 
DJ SWING THINK (SK). 
Electro swing & Electro tango 

meets Drum´n´Bass & Global Beats.

25. 2.   
WWW (BiggBoss / Praha) 
Jedna z neoriginálnějších českých 

kapel propojující hranice hiphopu, 
industriálu a elektroniky poprvé v 
Jihlavě!
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