
Alena 
Kott ová

Zastupitelé města schválili rozpo-
čet na letošní rok a z toho vyplývají 
i investiční akce, které zbývá dokon-
čit. Zeptali jsme se vedoucí odboru 
rozvoje města Aleny Kott ové na nej-
větší z nich.

Ulice Buková má být největší in-
vesticí. Co vše se bude dělat?

Je vypracovaná dokumentace pro 
vydání územního rozhodnutí. Bu-
doucí stavbu tvoří zejména okružní 
křižovatka na ul. S. K. Neumanna a 
vlastní komunikace ul. Buková o dél-
ce cca 665 m vč. okružní křižovatky. 

Součástí stavby budou chodníky a 
smíšená cyklistická stezka, dešťová 
kanalizace, veřejné osvětlení, úprava 
trakčního trolejového vedení MHD, 
protihluková opatření a terénní a sa-
dové úpravy. 

Jaké jsou termíny?
Dne 14. 2. 2013 proběhne na sta-

vebním úřadě zahájení územního ří-
zení o umístění stavby. Pokud bude 
územní rozhodnutí vydáno a nabu-
de právní moci, budou dokončeny 
další stupně projektové dokumen-
tace a požádáno o vydání stavebních 
povolení. Poté bude následovat ve-
řejná soutěž na zhotovitele staveb-
ních prací. 

A náklady?
Vzhledem k tomu, že zatím není 

dokončena dokumentace pro pro-
vádění stavby, jsou předpokládané 
náklady stavby stanoveny  odbor-
ným odhadem projektanta ve výši 
cca 29,5 mil. Kč vč. DPH. V rozpoč-
tu města je na tuto akci vyčleněna 
částka ve výši 31 mil. Kč.  Defi nitiv-
ní cena stavby bude stanovena až po 
ukončení veřejné soutěže a uzavření 
smlouvy o dílo. 

 (Pokračování na str. 3)

Zveme občany 
do nově otevřeného Sportoviště pro 

lední sporty v Tyršově ulici 
na první veřejné bruslení 

2. a 3. března od 9.00 do 20.00. 
Podrobnosti na www.hcdukla.cz.

A. Kottová: Buková 
a dopravní terminál

Kapacita jihlavských mateřských 
škol se navýšila na historické maxi-
mum, město v lednu ofi ciálně uvedlo 
do provozu rekonstruovanou a rozší-
řenou školku v Resslově ulici. 

„S otevřením této školky je v Jihlavě 
1.666 míst v MŠ, to znamená, že je po-
kryto 92 procent poptávky. Tolik míst 
a takové pokrytí v Jihlavě nikdy neby-
lo,“ uvedl při ofi ciálním zahájení pri-
mátor Jihlavy Jaroslav Vymazal. Do 
rekonstrukce a dovybavení školky v 
Resslově ulici investovala radnice asi 
37 milionů korun. 

Rekonstrukce mateřské školy spo-
čívala v navýšení kapacity budovy 
ze 75 na 125 míst nástavbou podlaží 
se dvěma třídami. Vyřešen je bezba-
riérový přístup a bezbariérové třídy 
v přízemí, rekonstruovaly se stáva-
jící třídy, schodiště, šatny, kuchyň 
a výdejna stravy, sociální zařízení a 

Jihlava opravila další školku
REKONSTRUKCE mateřské školy Resslova spočívala v navýšení kapacity budovy z 75 na 125 míst nástavbou podlaží se 
dvěma třídami, celkem za 37 milionů korun. Foto: archiv MMJ

Přehled v poslední době provedených rozšíření kapacit MŠ v Jihlavě:

zázemí pro personál. Nechybí nové 
rozvody vody, kanalizace, elektro-
instalace a osvětlení, zabezpečovací 
technika a rekonstruovaná vzducho-
technika. Budova má vyměněná ok-
na, je zateplena, vzniklo únikové po-
žární schodiště a kolem budovy jsou 
opravené chodníky. Rekonstrukce 
začala 1. března 2012. 

„Dalším projektem města je mate-
řinka Březinova 30, která potřebuje 

kompletní rekonstrukci, zároveň rozší-
říme kapacitu ze 75 na 100 dětí. V ro-
ce 2013 ale dostane přednost zateplení 
základní školy a školky v ulici Kolláro-
va. Odhadované náklady jsou 24,5 mi-
lionu korun, na zateplení se podařilo 
získat dotaci,“ uvedl také primátor Ja-
roslav Vymazal a připomněl, že v le-
tošním roce by se měla otevírat sou-
kromá školka v areálu Jihlavských 
Teras s kapacitou 50 míst. -lm-

Služby města Jihlavy (SMJ) vyhodnotily množství sve-
zeného tříděného odpadu za rok 2012 a udělaly také srov-
nání s předchozími roky.

Proti roku 2011 vzrostlo množství v Jihlavě svezeného 
separu. Celkem se jedná o zvýšení o 105 tun separované-
ho odpadu, což je nárůst o 4 %. Pokles množství svezené-
ho papíru se již zastavuje, ale přesto došlo ke snížení o 2 
%, a to dělá 24 tun. 

„Prvním důvodem snížení byly příznivé výkupní suroviny, dí-
ky kterým si někteří občané přivydělávali ve sběrnách. Druhým 
důvodem je šetření ze strany obyvatel, mnozí z nich používají 
papír v domácnostech pro vytápění. Mimo jiné jsme během ro-
ku zaznamenali i vykrádání veřejných kontejnerů, které měli na 
svědomí sběrači papíru,“ řekl mluvčí SMJ Martin Málek. 

Plastů meziročně přibylo 78 tun, a to je o 13 % více. Opět 

jsme dosáhli historicky nejvyšší hodnoty svezených plasto-
vých obalů. Nepochybně se v tom odráží větší ochota obča-
nů a podnikatelských subjektů třídit. Tento nárůst si už vy-
žádal provozní opatření, protože jedno popelářské auto se 
věnuje pouze vývozu plastů, a to už pět dní v týdnu. Těchto 
vyvezených 78 tun plastů odpovídá zhruba 40 plným svozo-
vým vozidlům nebo 3.200 ks kontejnerů o obsahu 1.100 l. 

„V oblasti barevného a bílého skla jsme také opět dosáhli re-
kordních čísel. Poprvé bylo bílého skla svezeno více než skla 
směsného. V celkovém součtu jsme svezli 862 tun barevného a 
bílého skla. Nárůst je o 6 % a znamená to historicky nejvyšší 
hodnotu,“ doplnil Málek.

Nyní se aktuálně plast sváží 5 dní v týdnu, papír 4 dny v 
týdnu, barevné sklo 1 den v týdnu a bílé sklo 1 den v týdnu.

 -lm-

Jihlavané mají chuť třídit odpady



Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:
   

52
35
87
33
35
68

19
-

21
5

140
Město Jihlava má k 31. 12. 2012 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  50.160 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci prosinci 2012
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PIETY K UCTĚNÍ obětí holocaustu se zúčastnili také náměstci primátora Ru-
dolf Chloupek a Josef Kodet, přítomen byl ředitel školy Miroslav Paulus a vedoucí 
odboru školství, kultury a tělovýchovy Tomáš Koukal. Foto: archiv MMJ

Především z důvodu zajištění par-
kování obyvatel v místě bydliště a 
jejich zvýhodnění před návštěvníky 
je připraveno rozšíření stávajících 
lokalit pro rezidentské stání i na 
sídliště Srázná, U Pivovaru a v ulici 
Úlehlova se sníženou cenou oproti 
stávajícím zónám A, B a C, tedy 80 
korun za měsíc. 

„Možnosti nových parkovacích ploch 
jsou značně omezeny stávající hustou 
zástavbou. Potenciální místa je třeba 
hledat v přiměřené docházkové vzdále-
nosti. Uživatelé parkovacích a odstav-
ných ploch v širším centru města proto 
musí počítat se zpoplatněním těchto 
služeb,“ uvádí náměstek primátora 
pro oblast dopravy Josef Kodet. 

Rozšíření rezidentských stání zna-
mená zavedení nové modré zóny D, 
tedy jakési ochranné obalové zóny 
městské památkové rezervace (zele-
né klidové zóny). V obou případech 
sídlišť se jedná o uzavřené vnitroblo-
ky panelových domů. V případě zó-
ny Srázná ještě i domy v bloku mezi 
ulicemi Úlehlova, Na Stoupách, Kří-
žová a náměstí Svobody.

„Mimo rezidentská stání budou 
v každé nové oblasti vyznačena ta-
ké volná časově regulovaná stání na 
parkovací kotouč (hodiny), aby bylo 
umožněno bezproblémové stání např. 
pro návštěvy,“ pokračuje Josef Kodet. 
Stání na parkovací kotouč bude v re-
žimu shodném s okolím, tedy na dvě 
hodiny během pondělí až pátku od 8 
do 17 hodin, jinak volně. 

V nových oblastech nevzniknou 
parkoviště pouze pro rezidenty, i 
když těchto parkovišť bude převáž-

Rozšíření lokalit pro rezidentské stání

OD KVĚTNA 2013 dojde ve městě k rozšíření rezidentských stání. Repro: archiv MMJ

ná většina, ale je potřeba počítat 
rovněž s předplatiteli. Parkování 
tedy bude umožněno jednak těm, 
kteří mají místo trvalého pobytu 
nebo jsou vlastníkem nemovitos-
ti ve vymezené oblasti (parkoviště 
pro rezidenty), tak i podnikatelům, 

kteří mají sídlo nebo provozovnu ve 
vymezené oblasti (parkoviště pro 
předplatitele).

Změny jsou v souladu s Koncepcí 
parkovacího systému na území šir-
šího centra města Jihlavy, projedná-
vala a doporučila je komise pro do-

pravu a s návrhem souhlasila i rada 
města na svém prosincovém zasedá-
ní. 

„Předpokládáme, že všechny ty-
to změny začnou platit od 1. května 
2013,“ dodal náměstek primátora 
Josef Kodet.  -rt-

Uctění obětí holocaustu
Při příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům pro-

ti lidskosti položilo vedení města Jihlavy květiny u pamětní desky v budově 
Gymnázia Jana Masaryka. Vzpomínkové akci byli přítomni i studenti, primá-
tor Jaroslav Vymazal připomněl hodnoty svobody a nutnost připomínat si 
období, kdy byla lidem upírána základní práva.  -lm-

Dokumenty, týkající se napojení 
domů k vodovodu a kanalizaci, se 
stále vyřizují v kancelářích Vodáren-
ské akciové společnosti v Žižkově 
ulici. Místo se nezměnilo ani po od-
chodu města Jihlavy ze Svazu vodo-
vodů a kanalizací Jihlavsko (SVAK). 
„Provoz vodohospodářské infr astruk-
tury dál zajišťuje stejná společnost jako 
před odchodem města ze svazku,“ uve-
dl vedoucí odboru správy realit Jiří 
Benáček. 

Jihlava dál intenzivně vyjednává se 
SVAKem o vydání majetku města 
vloženého do svazku, převedení je 

Pro dokumenty k vodě 
musíte stále na VAS

nezbytné pro to, aby město mohlo s 
majetkem disponovat, zejména pro-
vést roky odkládané opravy na zasta-
ralé kanalizaci. SVAK zatím městu 
žádný majetek nevydal. „Na občany, 
resp. na vodu to nemá vliv. Poteče i na-
dále ve stejném množství, kvalitě a ce-
ně,“ ujistil Jiří Benáček. 

Současně dál probíhá koncesní ří-
zení, ze kterého vzejde nový provo-
zovatel jihlavské vodohospodářské 
sítě. -rt-

D - rozšíření 
rezidentských 
stání
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Kottová: Buková...
(Dokončení ze str. 1)
Pokud vše proběhne dle předpo-

kladů, mohla by být stavba zahájena 
ve 2. pololetí r. 2013. Lhůta realiza-
ce je přibližně 1 rok. 

Další významnou stavbou má 
být dopravní terminál… 

Předpoklad zahájení realizace stav-
by je únor 2013, ukončení je pláno-
váno na leden 2014.

Cílem projektu je zlepšení doprav-
ní obslužnosti krajského města jako 
centra regionu veřejnou dopravou, 
zvýšení komfortu a časových úspor 
pro uživatele nového dopravního 
terminálu, podpora ekologické ve-
řejné dopravy osob s pozitivním do-
padem na životní prostředí a zlep-
šení mobility a rozšíření možnosti 
využívání veřejné hromadné dopra-
vy pro osoby s omezenou schopnos-
tí pohybu a orientace a další znevý-
hodněné skupiny osob.

To zní učeně. Co tedy vznikne?
V rámci projektu bude u stávající-

ho nádraží ŽST Jihlava město vybu-
dován bezbariérově řešený dopravní 
terminál pro přestup mezi vlakovou 
dopravou a MHD, zahrnující vý-
stavbu zastávky (točky) MHD včet-
ně přístřešku pro cestující a objektu 
zázemí pro řidiče MHD.

Dále dojde k vybudování chod-
níků, části smíšené stezky pro pěší 
a cyklisty a ostatních zpevněných 
ploch, komplexní rekonstrukci pří-
jezdové komunikace (ul. Legioná-
řů ke křižovatce s ul. Fritzova), kde 
bude zřízeno světelné signalizační 
zařízení včetně koordinačního ka-
belu na nejbližší stávající světelnou 
křižovatku, a výstavbu veřejného 
osvětlení. 

Součástí projektu bude také vybu-
dování parkoviště pro potřeby do-
pravního terminálu (64 parkovacích 
míst), rekonstrukce a úprava kanali-
zace pro zajištění odvodnění zpev-
něných ploch, vybudování přípojek 
a nezbytné přeložky sítí technické 
infrastruktury (vodovod, plynovod, 
sdělovací kabely a NN) a příprava 
napojení na metropolitní sít. 

V rámci projektu budou také pro-
vedeny související nezbytné terénní 
a sadové úpravy a úprava a dostavba 
opěrné zdi u dopravního terminálu 
a statické zajištění, jejichž realizace 
je nutná pro zajištění terénu nad za-
stávkou MHD.

Celkové náklady projektu jsou 31 
mil. Kč, z toho stavební práce ve výši 
22,6 mil. Kč (včetně DPH, údaj dle 
výsledku VŘ) a náklady na nákup 
pozemků celkem 7,7 mil. Kč. Před-
pokládaná výše dotace ROP činí 16 
mil. Kč. -lm-

Sportovce v tělocvičně v Hluboké 
ulici v Jihlavě tradičně před volba-
mi nahrazují brigádníci a pracovníci 
magistrátu.  

Připravují zde věci potřebné pro 
zdárný průběh voleb v 57 volebních 
okrscích města. Na hromádky shro-
mažďují věci, které musí ve volební 
místnosti být povinně, jako například 
vlajka a znak, označení místnosti či 
náhradní volební lístky, ale také věci, 
které velí přibalit zkušenost z průběhu 
voleb v minulosti. „Samozřejmostí jsou 
psací potřeby, také svítilny pro případ 
výpadku proudu, kalkulačka, hygienické 
potřeby, provázky, lepicí pásky a podobné 
drobnosti,“ uvedl tajemník magistrátu 
města Jihlavy Lubomír Dohnal. 

Pro zdárný průběh voleb musel úřad 
zorganizovat na 460 lidí ve volebních 
komisích, z toho bylo 57 zapisovatelů, 
kterými jsou obvykle pracovníci úřa-
du. Magistrát pro město a okolních 49 
obcí zajišťoval více než 77 tisíc voleb-
ních lístků. Úřad tentokrát vydal 195 
volebních průkazů pro první kolo a 
180 průkazů pro druhé kolo voleb.

Magistrát předem zajišťuje rozvoz 

Volby se připravovaly v tělocvičně

NA HROMÁDKY  se před volbami shromažďují věci, které musí ve volební míst-
nosti být povinně, jako například vlajka a znak, označení místnosti či náhradní 
volební lístky, ale také věci, které velí přibalit zkušenost z průběhu voleb v minu-
losti. Foto: archiv MMJ

volebních uren a plent do volebních 
místností. Zajišťuje také část výpočet-
ní techniky, kterou v každé místnosti 
před začátkem voleb zkontrolují infor-
matici úřadu. Ti musí být po celou do-

bu voleb k dispozici pro řešení případ-
ných potíží. „Už jsme od státu obdrželi 
asi 1,5 milionu korun na pokrytí nákla-
dů spojených s přípravami voleb,“ dopl-
nil tajemník Lubomír Dohnal. -lm-

Rekonstrukce Denního a týden-
ního stacionáře probíhá i v zimě. 
Dodavatel provedl výměnu oken 
ve dvoupodlažní části včetně za-
teplení, vybudoval přístavbu a ná-
stavbu jednopodlažní části včetně 
osazení oken.

Aktuálně probíhají práce na elek-
troinstalacích, zdravotně technic-
kých instalacích a provádí se zednic-
ké práce a vnitřní omítky. Stavbu si 
při kontrolním dni prohlédli členové 
vedení města.

Pro šest desítek klientů stacionáře 
vzniknou nové dílny a učebny, v no-
vých prostorách vznikne například 
výtvarná a textilní dílna, truhlářská 
dílna, logopedická a fyzioterapeutic-
ká poradna nebo „cvičná“ kavárna. 
Dále dojde k rozšíření šaten pro mu-
že, zateplení celé budovy a výměna 
oken sníží náklady na energie. 

Předpokládané stavební náklady 
byly původně téměř 16 milionů ko-
run bez DPH, výběrové řízení sní-
žilo cenu na 12,5 milionu, dosud je 
prostavěno asi 4,8 milionu korun 
bez DPH, dodavatelem je společ-
nost Pozemní stavby Jihlava, spol. s 
r.o. Městu se podařilo získat dotaci z 

Rekonstrukce stacionáře pokračuje

ZIMA nezima, rekonstrukce Denního a týdenního stacionáře v Jihlavě je v plném 
proudu. Foto: archiv MMJ

ROP Jihovýchod ve výši 85 % způ-
sobilých nákladů na přístavbu, ná-
stavbu a stavební úpravy (zateplení 
a výměna oken) na severozápadní 
část objektu stacionáře. Zateplení 
a výměna oken stávající dvoupod-
lažní části je fi nancováno pouze ze 

zdrojů statutárního města Jihlava.
Rekonstrukce začala červenci 

2012, zpět do opraveného a rozšíře-
ného objektu se budou klienti stě-
hovat během letních prázdnin, sta-
cionář by měl znovu začít fungovat v 
září 2013. -rt-

V březnu se pro veřejnost otevře nový „Zimáček“, ha-
la s umělou ledovou plochou pro veřejnost včetně ama-
térských hokejistů. Těm zatím při absenci druhé ledové 
plochy chyběl dostatečný prostor pro vyžití, to by se teď 
ale mělo změnit. Amatérská soutěž se v Jihlavě hrála před 
více než dvanácti lety.

Stávající Horácký zimní stadion svým vytížením až do-
sud nedával amatérským hokejistům dostatečnou mož-
nost realizace, Jihlavě tak jako jedinému městu v okolí 
zcela chyběla organizovaná soutěž pro ryzí amatérské 
hokejisty. Jihlavská amatérská liga se totiž před více než 

dvanácti lety transformovala v dnešní okresní přebor, 
který se ale při absenci krajské soutěže stal základnou 
pro bývalé hokejisty jihlavských mládežnických celků. 

Nový Zimáček tento letitý handicap ruší – hala totiž 
amatérům poskytne dostatek času pro vyžití. Díky mož-
nosti pronájmu delšího časového úseku ledové plochy v 
průběhu jednoho dne se 16. března odehraje turnaj, kte-
rý dosud v krajském městě chyběl. Sportovci hrající ho-
kej pouze pro zábavu a radost z pohybu se zde mohou 
zúčastnit klání několika týmů, z nichž vzejde první drži-
tel Poháru města Jihlavy.   -lm-

Na Zimáčku bude amatérský hokej

Svařák s ohňostrojem
Sto dvacet litrů svařeného vína by-

lo připraveno pro občany, kteří se 
přišli 1. ledna 2013 podívat na už 
tradiční novoroční ohňostroj na Ma-
sarykově náměstí v Jihlavě. Od páté 
hodiny se při vydávání svařáku stří-
dali všichni členové vedení města, 
o půl šesté přítomné pozdravil pri-
mátor Jaroslav Vymazal a následoval 
komponovaný ohňostroj na skladbu 
Alpha hudebního skladatele Vangeli-
se v režii ohňostrůjce Leo Válka, ro-
dáka z Jihlavy. -rt-
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Po Novém roce se v Novinách jih-
lavské radnice pravidelně ohlížíme 
za uplynulými dvanácti měsíci života 
v našem městě. Za připomínku stojí 
ovšem i to, že současné zastupitel-
stvo města Jihlavy už „hraje“ druhý 
poločas svého funkčního období. O 
rekapitulaci uplynulých dvou let a o 
výhled do druhé půli jsme požádali 
primátora Jaroslava Vymazala.

Pane primátore, ještě se to asi 
nedá označit jako fi nále funkční-
ho období, ale začátek to už určitě 
není. Kam se posunulo město za 
uplynulé dva roky?

Na hodně věcí si rychle zvykneme 
a považujeme je za samozřejmé. Po-
hled do poznámek v kalendáři vydá 
na docela zajímavý seznam. Mezi ne-
významnější události roku 2011 ur-
čitě patří zahájení zkušebního provo-
zu Domova seniorů Stříbrné Terasy. 
Ve stejném roce město zmodernizo-
valo základní školu, otevřelo stovky 
nových míst v mateřských školách, 
otevřelo se nové vzdělávací centrum 
PodpoVRCH v zoologické zahradě, 
asi nikdy mě neomrzí pohled do zre-
konstruovaného kostela Povýšení sv. 
Kříže v centru města. 

Město v roce 2011 zahájilo rekon-
strukci a dostavbu základní umělec-
ké školy, výstavu nových pavilonů 
a výběhů v zoo, začalo se stavbou 
sportoviště pro lední sporty v Tyršo-
vě ulici. To jsou ty největší akce, kte-
ré se nyní blíží k dokončení. Nelze 
vyjmenovat všechno. Zároveň už se 
v kancelářích pracovalo na přípravě 
dalších projektů. 

A rok 2012?
To už se z paměti loví snáz. Máme 

kompletně zrekonstruovanou Kol-
lárovu ulici, pro veřejnost byl opět 
otevřen zrenovovaný secesní most 
U Jánů, dokončily se revitalizace síd-
lišť Královský vršek a Pávova, zvýšila 
se bezpečnost dalších přechodů pro 
chodce a investovaly se nemalé pro-
středky do oprav chodníků, podaři-
lo se dosud nevídaným způsobem 
zapojit veřejnost do diskuse nad no-
vým územním plánem a podobně. 
A dál se pracovalo na věcech, které 
jsou nyní už dokončeny nebo jsou 
před dokončením.

Tedy?
V lednu 2013 se zahájil provoz 

v opravené a rozšířené mateřince 
v Resslově ulici. Před otevřením je 
zmíněné veřejné sportoviště pro led-
ní sporty v Tyršově ulici, fi nišuje se 
rozsáhlá rekonstrukce základní umě-
lecké školy, budou se otvírat prv-

Vymazal: Rozpočty musíme držet na uzdě 

ní pavilony z velkého projektu Zoo 
pěti kontinentů – Austrálie a výběh 
pro žirafy. Velká investice proběhla 
také v Teniscentru. V květnu se bu-
de otvírat nová badmintonová hala 
s novým zázemím, šatnami a recep-
cí, venku budou tři opravené kurty. 
V tomto případě jde o projekt, kde 
se do oblasti sportovní infrastruktu-
ry investují veřejné i soukromé pení-
ze, což je trend současnosti, náklady 
nejsou pouze na bedrech veřejných 
rozpočtů.   

Které velké investice čekají Jihla-
vu v tomto roce?

Začne práce na dopravním termi-
nálu u městského vlakového nádra-
ží. V roce 2013 by měla začít druhá 
etapa revitalizace lesoparku Malý 
Heulos, budování sportovně- rela-
xačního centra Český mlýn, začne 
revitalizace Březinek, největšího 
sídliště ve městě, konečně dojde 
i na dlouho oddalovanou rekon-
strukci Brněnské ulice, začneme re-
konstrukci ZŠ Kollárova, na kterou 
se podařilo získat dotaci. 

Jen z tohoto krátkého přehledu 
je zřejmé, že Jihlava před sebou má 
hodně rušný rok a město se posune.

Nicméně to jsou akce, které „pře-
tahujeme“ z loňska. Investiční roz-
počet pro rok 2013 se bude schva-
lovat v dubnu. Jen namátkou se 
zmíním, že město opět hodlá inves-
tovat nemalé prostředky do oprav 
chodníků. 

ZE SVÉHO okna má primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal centrum města jako na dlani. Na dlouhé rozhlížení ale příliš času 
nezbývá. Foto: archiv MMJ

Když hovoříte o rozpočtu - rok 
se zlověstnou třináctkou má už 
na startu řadu ekonomických ne-
známých. Počítáte s úsporami?

S těmi pracujeme vždy, a v po-
sledních letech více než kdy jindy. 
Hledáme zdroje na straně příjmů, 
hlídáme stranu výdajů. Nepostupu-
jeme tak, že bychom nějaké projek-
ty nebo organizace „zařízli“, šetří se 
ve všech položkách rozpočtu. Roz-
počet roku 2013 byl před schvalo-
váním v zastupitelstvu velmi pečli-
vě připraven a projednán, přípravu 
dokonce ocenila i opozice. Bude-
me doufat, že se bude naplňovat 
příjmová stránka rozpočtu podle 
našich předpokladů. Dlouhodobě 
držíme k rozpočtu konzervativní 
přístup. 

Dlouhodobým tématem Jihlavy 
je neblahý stav vodárenské infra-
struktury. Od Nového roku Jihla-
va není členem Svazku vodovodů 
a kanalizací Jihlavsko. Pohne se 
konečně situace, kdy v Jihlavě ne-
ní možné dočkat se tolik potřeb-
né nové kanalizace? 

Měl by to být zlomový rok pro 
město jako instituci. Občan by to 
nijak pocítit neměl, voda teče ve 
stejné kvalitě a množství jako do-
sud. Očekávám, že během roku 
ukončíme koncesní řízení na nové-
ho provozovatele vodohospodářské 
infrastruktury. K úplnému převzetí 
této zásadně důležité oblasti fungo-
vání města patří ještě předání majet-
ku města ze svazku zpět na město. 
Budeme usilovat o to, aby se udrže-
la, případně i snížila cena vody. 

Dočká se město i rekonstrukce 
nějaké části kanalizace?

V tomto ohledu by změnu měli 
občané pocítit výrazně. Máme zprá-
vu o tzv. akceptaci žádosti o dotaci, 
jinými slovy je tu šance, že město 
dostane dotaci na velký vodohos-
podářský projekt s rozpočtem ko-
lem čtvrt miliardy korun. Pokud se 
to povede, v druhé polovině roku 
2013 by se mohlo začít pracovat. 

Zima je obdobím vegetačního klidu, a proto ideálním časem pro provedení 
potřebného kácení a pěstebních probírek stromů a keřů. V těchto týdnech 
postupně probíhají na mnoha místech ve městě. 

„Ve všech případech jde o opodstatněné zásahy. V některých případech se jedná 
o pěstební probírky. V místech, kde je to z prostorových důvodů možné, počítá-
me s realizací náhradních výsadeb,“ uvádí vedoucí oddělení služeb v životním 
prostředí magistrátu Martina Gregorová. 

V roce 2012 se celková částka za kácení stromů vyšplhala na 2 miliony ko-
run, letos jsou na tuto činnost plánovány další dva miliony. -lm-

V zimě probíhá kácení 
v městské zeleni

11x na startu
Primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal 

„si dal“ už pojedenácté závod Jizerská 
padesátka. 50 km na lyžích ujel za 3 
hodiny a 31 minut, to znamená 803. 
místo z celkem 4.800 závodníků, ve 
své kategorii M60 to bylo 91. místo. 
Jihlaváků bylo v armádě závodníků 
mnohem více, startoval například i 
rektor VŠP Jakub Novotný. -lm-

To, čeho jsme ve svazku nemohli 
několik let dosáhnout, by se nyní 
mohlo povést po několika měsících 
samostatnosti. 

Bez opravené kanalizace nemá 
smysl opravovat povrchy ulic. 
Dojde i na nechvalně proslulou 
Brněnskou ulici, která čeká na 
kompletní rekonstrukci už roky?

To ano, ale v případě Brněnské a 
Křižíkovy ulice jde o samostatnou 
akci, která je z původního neuskuteč-
něného velkého projektu vyňata a ře-
šíme ji samostatně. Nyní se upravuje 
původní, ale už zastaralá projektová 
dokumentace. Rozpočet této akce je 
v desítkách milionů korun. 

Na co se v nadcházejícím ro-
ce mohou obyvatelé města těšit 
v oblasti kultury a sportu?

Rok 2013 bude pro Jihlavu rušný. 
Určitě musím zmínit Havíření, které 
se připravuje už od poloviny loňské-
ho roku. Opět bude v Jihlavě dřevo-
rubecké mistrovství Eurojack a stále 
oblíbenější celodenní závod Jihlav-
ská 24mtb. Odehrají se tradiční vel-
ké festivaly Mahler či Mezinárodní 
festival dokumentárních fi lmů a celá 
řada dalších rozsahem menších, ale 
kvalitních akcí. Budeme držet palce 
všem našim sportovcům, věřím, že 
se FC Vysočina udrží v nejvyšší sou-
těži, že se bude dařit plavcům, judis-
tům, hokejistům, prostě všem, kteří 
trénují a úspěch si zaslouží. 

Když se podívám, kolik toho Jih-
lavu letos čeká v mnoha oblastech, 
bude to hodně pestrý rok. -rt,lm-
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 Stránku připravil -lm-

PRIMÁTOR U SENIORŮ. Seniory v obou jihlavských domovech navštívil o Štěd-
rém dni primátor Jaroslav Vymazal s rodinou. Poprvé mohl dorazit do nově ote-
vřeného Domova seniorů Stříbrné Terasy, snímek je z už tradiční štědrodenní ná-
vštěvy v Domově pro seniory na Lesnově. PRVNÍ JIHLAVSKÉ DÍTĚ ROKU 2013. Pavel Pecha je jméno prvního dítěte na-

rozeného v novém roce v Jihlavě. Narodil se 1. ledna 2013 v 5.54 hodin, po naro-
zení měřil rovných 50 cm a vážil 3,6 kg. Poblahopřáli primátor Jaroslav Vyma-
zal a předsedkyně komise pro občanské záležitosti Renata Fehérová. S drobnými 
dárky od města pak navštívili i všechny ostatní děti a maminky v porodnici. 

NOVÝ JIHLAVSKÝ ZASTUPITEL. Jihlavské zastupitelstvo má nového zastupi-
tele za TOP 09. Stal se jím architekt Jiří Vohralík. Na základě pořadí v komunál-
ních volbách nahradil bývalého primáře jihlavské záchranky Miroslava Havlíka, 
který funkci zastupitele rezignoval z osobních důvodů. Slib zastupitele byl prvním 
bodem lednového jednání Zastupitelstva města Jihlavy. Jiří Vohralík byl loni v říj-
nu zvolen předsedou regionální organizace Jihlavsko a zároveň byl jmenován do 
krajského předsednictva TOP 09.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA. Jedním z prvních cílů koledníků Tříkrálové sbírky z 
Oblastní charity byla radnice, do kasiček přispěli členové vedení města a potom i 
pracovníci úřadu. 

KRATOCHVÍLOVÁ S DĚTMI. Základní školu Jungmannovu navštívili v lednu dr-
žitelka stříbrné olympijské medaile z Moskvy 1980 v běhu na 400 m a držitelka 
světového rekordu v běhu na 800 m Jarmila Kratochvílová a  sportovní manažer 
OVOV Marek  Pospíšil. Akce se konala v rámci zapojení školy do projektu Od-
znak Všestrannosti Olympijských Vítězů. 

SPORTOVCI U PRIMÁTORA. Nejlepší sportovce Jihlavy na konci roku tradič-
ně přijal primátor Jaroslav Vymazal. Ten s asi dvěma desítkami mladých spor-
tovních nadějí i zkušených profesionálů pobesedoval, poděkoval za reprezentaci a 
předal květiny a drobné dárky, které si převzal i kanonýr FC Vysočina Jihlava Sta-
nislav Tecl. Za několik týdnů na to už si úspěšný fotbalista balil kufr y do Plzně. 
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Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, Jihlava, zveřejňuje záměry:

Bližší informace je možné získat na www.jihlava.cz, příp. na tel. 567 167 278, 567 167 279 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.

 prodat volné bytové jednotky:
- č. 371/5 ve 3. NP domu Jarní 4 v Jihlavě, 3+1, 

71,10 m2, min. kupní cena 800.000,- Kč
- č. 394/7 ve 4. NP domu Jarní 15 v Jihlavě, 4+1, 

87,52 m2, min. kupní cena 600.000,- Kč
- č. 390/3 ve 2. NP domu Mlýnská 40 v Jihlavě, 

1+1, 38,50 m2, min. kupní cena 500.000,- Kč
- č. 2709/7 ve 3. NP domu Sokolovská 120 v Jih-

lavě, 2+1, 53,20 m2, min. kupní cena 800.000,- Kč

Výběrovým řízením formou dražby 
dne 13. 3. 2013 s uzávěrkou žádostí 

dne 11. 3. 2013 (v 17.00 hod.)
 prodat nemovitosti

- objekt k bydlení č.p. 1271 v Jihlavě, ul. Benešo-
va or. č. 32 na pozemku p.č. 2718 – zastavěná plo-
cha a nádvoří a pozemek p.č. 2718 v k.ú. Jihlava, 
minimální kupní cena činí po slevě 4 mil. Kč

- 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 pozem-

ku p.č. 120 – zastavěná plocha a nádvoří a pozem-
ky p.č. 119 – zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 120 
– zastavěná plocha a nádvoří, minimální kupní ce-
na činí 11 mil. Kč

 prodat volné bytové jednotky
- bytové jednotky v domě Chlumova 11 v Jih-

lavě:
č. 1433/21 ve 3. NP, 1+1, 34,30 m2, 
min. KC po slevě 396.000,- Kč
č. 1433/18 ve 3. NP, 1+kk, 25,20 m2, 
min. KC 240.000,- Kč
č. 1433/13 ve 2. NP, 1+1, 35,40 m2, 
min. KC 340.000,- Kč 
- bytové jednotky v domě Úvoz 21 v Jihlavě:
č. 209/1 v 1. NP, 1+1, 37,20 m2, 
min. KC 490.000,- Kč
č. 209/2 v 1. NP, 2+1, 62,40 m2, 
minimální KC 690.000,- Kč
č. 209/7 ve 2. NP, 1+1, 34,00 m2, 
min. KC 550.000,- Kč
- bytové jednotky v domě U Hlavního nádraží 

11 v Jihlavě:

č. 2355/1 v 1. NP, 1+1, 33,00 m2, 
min. KC po slevě 360.000,- Kč
č. 2355/3 ve 2. NP, 1+1, 28,10 m2, 
min. KC po slevě 328.000,- Kč
- č. 1308/5 ve 3. NP domu Palackého 32 v Jih-

lavě, 1+kk, 22,50 m2, min. KC po slevě 312.000,- 
Kč

- č. 1349/8 v mezipatře 3. a 4. NP domu Ko-
menského 18 v Jihlavě, 2+1, 79,30 m2, min. KC 
po slevě 920.000,- Kč

- č. 1093/1 v 1. NP domu Kosmákova 1 v Jihla-
vě, 2+1, 52,30 m2, min. KC 680.000,- Kč

- č. 56/1 v 1. NP domu Brněnská 5 v Jihlavě, 
2+1, 62,20 m2, min. KC 830.000,- Kč

- č. 3067/2 v 1. NP domu Sokolovská 8 v Jihla-
vě, 2+1, 49,20 m2, min. KC 480.000,- Kč

- č. 3654/12 v 5. NP domu Březinova 26 v Jih-
lavě, 3+1, 73,90 m2, min. KC 960.000,- Kč

 prodat volnou nebytovou jednotku
- č. 4789/2 (sklad) v 1. PP domu Seifertova 18 

v Jihlavě, 13,70 m2, minimální kupní cena 37.000,- 
Kč

Městská knihovna působí od 
roku 2003 v účelně zrekonstru-
ovaných prostorách bývalého je-
zuitského gymnázia v Hluboké 1. 
Přestěhování knihovny umožnilo 
dokončit její transformaci do po-
doby moderní informační institu-
ce, která nabízí svým uživatelům 
bohaté knihovní fondy, pestré 
spektrum služeb a vhodné pod-
mínky pro pořádání nejrůznějších 
společenských setkání. 

V roce 2012 se podařilo nabíd-
ku služeb obohatit o další novinky 
– bibliobox, který umožňuje vracet 
knihy bez ohledu na otevírací dobu 
knihovny, nové interiérové vybave-
ní pro pohodlí návštěvníků (křes-

la s lampičkami pro krátké i dlouhé 
čtení, přebalovací pult a oddychový 
koutek s nápojovým automatem) a 
půjčování souboru kompletních děl 
a sebraných spisů českých klasiků v 
digitální podobě. 

Knihovní fond čítal celkem 
194.019 svazků. Bylo zpracováno 
9.879 svazků nových knih, 394 hu-
debních CD, 569 zvukových knih 
a 202 elektronických dokumentů. 
Čtenáři měli k dispozici 361 titu-
lů periodik ve 422 exemplářích. V 
městské knihovně bylo registrová-
no 9.529 čtenářů, kteří si vypůjči-
li 512.296 dokumentů. Počet fy-
zických návštěvníků se vyšplhal 
k číslu 172.229. Dalších 192.421 

V knihovně je na 200.000 svazků
virtuálních návštěvníků využilo pro-
střednictvím webových stránek on-
line služeb knihovny. Meziročně tak 
celkem přibylo 59.208 návštěvníků. 
Zvukovou knihovnu pravidelně na-
vštěvovalo 68 registrovaných čtená-
řů, kteří si vypůjčili 6.892 zvukových 
nosičů. 

Pro různé věkové a zájmové kate-
gorie uživatelů bylo připraveno 419 
besed, výstav, autorských a scénic-
kých čtení, hudebních pořadů a dal-
ších kulturních akcí. Kromě toho 
se v průběhu roku uskutečnilo 472 
vzdělávacích akcí, např. informační 
lekce pro školy, exkurze, přednášky, 
tvůrčí dílny, kurzy znakového jazyka, 
arteterapie, kurzy základů internetu 
pro seniory nebo stále oblíbené a vy-
hledávané kurzy ajurvédy. 

Městská knihovna poskytovala kni-
hovnické a informační služby kromě 
hlavní budovy také na pobočkách 
Bedřichov a Březinova. Pobočka 
Horní Kosov, umístěná na Základní 
škole Rošického - na ulici Jarní, byla 
dočasně uzavřena.

Na ulicích Žižkova, Brněnská, 
Brtnická, Jiráskova, Havlíčkova a 
Polenská od listopadu 2012 slouží 
obyvatelům města Jihlavy dalších 
osm nově osvětlených přechodů 
pro chodce. 

Na ulici Žižkova se jedná o dva 
přechody pro chodce u Štefánikova 
náměstí a křižovatky s ul. Wolkerova, 
přechod na ulici Brněnská u křižo-
vatky s ul. Na Kopci, přechod na uli-
ci Brtnická u křižovatky s ul. Lidická 
kolonie, přechod na ulici Jiráskova u 
městských domů, přechod u křižo-
vatky ulic Havlíčkova - Polenská a 
dva přechody na ulici Havlíčkova v 
blízkosti základní školy.  

Cílem bylo řešení nejrizikovějších 
přechodů pro chodce ve zmíněných 
lokalitách se zvýšeným výskytem 
chodců, zejména pak dětí a mládeže, 
které byly vybrány na základě vyjá-
dření Policie ČR. Osvětlení těchto 
přechodů pro chodce je provede-
no odlišně od ostatního veřejného 
osvětlení a výrazným způsobem 

zlepšuje viditelnost pro řidiče i při 
nepříznivých povětrnostních pod-
mínkách. Tímto způsobem byla v 
daných lokalitách výrazně zlepšena 
bezpečnost chodců na frekventova-
ných komunikacích ve městě.

Výroba a osazení stožárů s osvět-
lením přechodů probíhaly od konce 
srpna do listopadu 2012, zhotovite-
lem stavby byla fi rma AŽD Praha s. 
r. o. Celkové náklady akce (včetně 
nákladů na zpracování projektové 
dokumentace a koordinátora BO-
ZP) činily cca 1 011 tis. Kč.

Nasvětlení 3 z výše zmíněných 8 
přechodů bylo podpořeno dotací z 
Fondu Vysočiny v rámci projektu 
„Bezpečná silnice 2012 - Osvětlení 
přechodů pro chodce ul. Žižkova a 
Brněnská“. Jednalo se o 2 přechody 
pro chodce na ulici Žižkova a pře-
chod na ulici Brněnská, na které by-
la poskytnuta dotace z grantového 
programu Fondu Vysočiny Bezpeč-
ná silnice 2012 ve výši 135,5 tis. Kč.
 -rt,lm-

Další nově osvětlené přechody 
pro chodce v Jihlavě

 výpůjční služby, prodlužování 
výpůjček, rezervace
 referenční služby (informační 
a poradenské služby)
 veřejný Internet
 meziknihovní výpůjční služby
 informační materiály pro čtenáře
 seznam zfilmovaných knih

Z rozpočtu Kraje Vysočina obdrže-
la městská knihovna účelovou dotaci 
1 653 000,- Kč na činnosti spojené 
s výkonem regionálních funkcí. V 
souboru těchto činností je zahrnu-
to poskytování výměnných knižních 
souborů, vzdělávání knihovníků, re-
vize a aktualizace knižních fondů, in-
ternetizace a postupná automatizace 
knihoven a poradenská činnost. V 
regionu Jihlavsko je pravidelně vyu-
žívalo 98 neprofesionálních kniho-
ven.   PhDr.Jarmila Daňková,

  ředitelka Městské 
 knihovny Jihlava 

Poskytované služby MK:
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V dubnu 2012 byla zahájena realizace vzdělávacích 
aktivit projektu Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost 

„Rozvoj zaměstnanců a členů zastupitelstva a ze-
fektivnění vzdělávacího procesu statutárního města 
Jihlavy“.

Za uplynulých 9 měsíců roku 2012 bylo v rámci toho-
to projektu realizováno celkem 26 vzdělávacích kurzů. 
V rámci těchto kurzů získalo více než 400 posluchačů 
z řad zastupitelů a zaměstnanců magistrátu a městské 

policie aktuální poznatky v oblastech strategického 
plánování, projektového řízení, komunikace a zvládání 
konfl iktních situací, práva a jeho uplatnitelnosti, mana-
žerských dovedností a fi nančního plánování a řízení. 

Projekt, který je z 85 % podpořen dotací z prostředků 
Evropského sociálního fondu, bude pokračovat i v roce 
2013. Na pořadu budou další témata z oblastí projekto-
vého řízení či manažerského vzdělávání, aplikace pro-
cesních přístupů v praxi, skupinové řešení problémů, 
komunikační dovednosti a právo. 

Za přispění EU se vzdělávají úředníci i zastupitelé

V Jihlavě se zatím masopust ne-
slavil. Letos však masopustní veselí 
vypukne na jihlavském Masaryko-
vě náměstí ve čtvrtek 7. února od 
15.00 hodin. 

Masopustní průvod se vydá od 
FAMÁŘKY a projde postupně ná-
městím, ulicí Matky Boží, Věžní, 
Benešovou, Palackého, Husovou a 
Komenského zpět na Masarykovo 
náměstí. Na malé venkovní scéně 
Masarykova náměstí bude sehrána 
masopustní lidová hra v provedení 
veselých herců. 

K dostání budou zabíjačkové a uze-
nářské speciality od farmářů z Vysoči-
ny, teplé škvarky, zabíjačková polévka, 
pouštní medovina, svařák a tradiční 

masopustní koblihy z Pekařství Ma-
rek Telč. 

Akci pořádá nově otevřená prodej-
na farmářských potravin, umístěná v 
přízemí budovy jihlavské radnice. Za 
FARMÁŘKU k tomu její majitel Víťa 
Obrdlík říká: „Rádi bychom obnovili 
v Jihlavě tradici masopustního veselí. 
Chtěli bychom k tomu přispět dob-
rým a poctivým jídlem. S obnovou 
tradice nám může pomoci každý, stačí 
vzít nějakou masku a přidat se k nám 
do masopustního průvodu. V příštím 
roce bychom ve spolupráci s Radniční 
restaurací rádi tuto obnovenou tradi-
ci začlenili do několika akcí konaných 
během roku s názvem „Rok lidových 
obyčejů“, dodává Víťa Obrdlík. -lm-

Masopust míří do Jihlavy

Koncem roku 2012 byla na internetových stránkách htt p://encyklopedie.
brna.cz/home-mmj/ publikována Internetová encyklopedie dějin města Jih-
lavy. 

V „jihlavské encyklopedii“ lze jednoduše vyhledávat lokality, výzkumy, jed-
notlivé nálezy, stavby a obecná hesla ve fulltextovém vyhledávači. Hesla jsou 
vzájemně propojována a opatřena obrazy a literaturou. Například vůbec po-
prvé je touto formou publikován soubor nálezů náhrobních kamenů objeve-
ných v roce 2008 pod podlahou kostela sv. Jakuba Většího v Jihlavě, který ne-
ní v současnosti milovníkům jihlavských památek dostupný.

„Vzhledem k tomu, že internetový modul pro Jihlavsko vznikal podle brněnské-
ho vzoru a je s ním těsně spjat, je nutné ho vyhledávat přes Internetovou encyklo-
pedii města Brna, což je poněkud nepraktické. Věřím však, že si jihlavští badatelé 
k encyklopedii cestu najdou a s autorským týmem budou komunikovat a hesla do-
plňovat pomocí uživatelsky příjemného e-mailového spojení,“ řekl David Zimola, 
vedoucí archeologického oddělení Muzea Vysočiny Jihlava. -lm-

Internetová encyklopedie 
dějin města Jihlavy

V letošním roce končí desetileté 
období pronájmu honiteb. Je tedy 
důvod ohlédnout se zpět a zhod-
notit uplynulé období. 

Na magistrátu se  pořádá ve dnech 
20. 2. – 25. 2. chovatelská přehlíd-
ka trofejí spárkaté zvěře ulovené v 
roce 2012 a nejzajímavějších trofejí 
z uplynulého desetiletí. Chovatel-
ská přehlídka bude veřejnosti pří-
stupná od 20. 2. do 24. 2. každý den 
od 8 do 16 hodin, 25. 2. od 8 do 15 
hodin. Ukončena bude v pondělí 

Chovatelská přehlídka trofejí
25. 2. aktivem mysliveckých hos-
podářů. Vstup na chovatelskou pře-
hlídku trofejí je volný. 

Přehlídka se bude konat v krás-
ném starobylém prostředí gotické-
ho sálu radnice (Masarykovo nám. 
1) a bude na ní vystaveno přes 400 
trofejí srnčí, jelení, mufl oní, daňčí a 
černé zvěře. V gotickém sále bude 
zajištěn odborný výklad pracovníky 
odboru životního prostředí a okres-
ního mysliveckého spolku.

Mimo trofejí si návštěvníci pro-
hlédnou výstavu prací žáků mateř-
ských a základních škol v Jihlavě na 
téma „Les a jeho obyvatelé“ a kolek-
ci známek s mysliveckou tématikou,  
najdou zde přehledy o všech 74 ho-
nitbách ve správním obvodu obce s 
rozšířenou působností, o lovu zvěře 
v honitbách, životopisné údaje zvě-
ře, doby lovu a dalšími zajímavost-
mi. 

Současně s přehlídkou trofejí bu-
de v prostorách vstupní haly radni-
ce umístěna výstava fotografi í zvěře 
a tematická výstava k problematice 
černé zvěře, které budou přístupny 
po dobu výstavy a dále v pracovní 
dny až do 8. 3. 2013. 

K návštěvě přehlídky srdečně zve-
me nejenom myslivce, ale všechny 
spoluobčany, školy, přátele přírody 
a další zájemce.  (-ms-)

Jihlava se tradičně prezentovala na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 
v Brně v rámci stánku Kraje Vysočina. Pro návštěvníky byly připraveny pro-
pagační materiály, aktuální kalendáře kulturních, sportovních a turistických 
akcí a přehled výstav na rok 2013. „Snažili jsme se především upozornit ná-
vštěvníky na jedinečnou akci, která se bude v letošním roce konat, a to Havíření 
2013, a také např. na koncerty festivalu Mahler Jihlava 2013,“ uvedla vedoucí 
Turistického informačního centra Jana Petrůjová. Na snímku zleva primátor 
Vymazal, náměstek Pospíchal a pracovnice TIC Marcela Medová. -rt,lm-

Jihlava lákala na Havíření
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Stručné ohlédnutí za rokem 2012
Leden

 Občané uvítali příchod Nového roku slavnostním ohňostrojem na ná-
městí a koncertem v kostele Povýšení sv. Kříže.

 Magistrát poskytuje občanům zdarma informace, jak se bránit pochyb-
ným prodejcům a dealerům.

 V reakci na rozhodnutí o vydávání občanských průkazů na menších úřa-
dech magistrát posílil úřední hodiny na oddělení OP.

 Jihlava se prezentovala na veletrhu Regiontour v Brně.
 Začala výstava fotografi í Václava Havla autora Václava Škáchy.

Únor
 V kině Dukla proběhlo setkání vedení města s občany na téma likvidace 

odpadů.
 Jednalo městské zastupitelstvo, kromě jiného se zabývalo stavem měst-

ských reklamních ploch.
 Zemřel zastupitel města Josef Daněk. 
 Jihlava spustila svoji stránku na facebooku.
 Studie na čistotu ovzduší potvrdila pořadí znečišťovatelů: 1. doprava, 2. 

lokální topeniště – kamna a kotle.
 Ve městě jsou označeny nekuřácké restaurace nálepkou.
 V příměstských částech města proběhly oslavy masopustu.

NA TRA DIČNÍ novoroční návštěvu do jihlavské porodnice dorazili zástupci jih-
lavské radnice primátor Jaroslav Vymazal a předsedkyně komise pro občanské zá-
ležitosti Renata Fehérová.

ÚNOR je dobou masopustů. Nejinak tomu bylo tradičně v Pávově.  V sobotní 
únorové dopoledne se sešla asi stovka masek a putovala za doprovodu kapely ob-
cí.

Březen
 Ve městě začalo jarní blokové čištění a opět se opakovaly problémy se za-

pomětlivými řidiči.
 Purmerend změnil svoje rozhodnutí o ukončení partnerství s Jihlavou a 

začala jednání o prodloužení.
 Jihlava je oceněna za nejlepší web a elektronickou službu v kraji.
 Jihlavští strážníci Vladimír Dufek a Miroslav Šuhaj zachránili lidský život.
 V Domě Gustava Mahlera je k vidění výstava plakátů slavného malíře Al-

fonse Muchy.
 Jihlava otevřela rekonstruovanou MŠ Mozaika v Jarní ulici.

 Vyvěšením tibetské vlajky na budově magistrátu si Jihlavané vzpomněli 
na potlačené povstání proti komunistické čínské nadvládě.

MŠ V JARNÍ ULICI. Jihlava otevřela rozšířenou a opravenou mateřskou školu 
Mozaika v Jarní ulici. Dvoupodlažní budově přibylo další jedno podlaží o dvou 
třídách, nově je vybudována výdejna stravy, sociální zařízení a zázemí pro per-
sonál.

Duben
 Zastupitelstvo schválilo investiční rozpočet.
 Město oslavilo řadou akcí Den Země.
 Most U Jánů prochází rozsáhlou rekonstrukcí a je uzavřen veřejnosti.
 Zemřelého zastupitele Josefa Daňka nahrazuje Jaroslav Zeisberger.
 Do města přijela delegace z družebního Užhorodu.
 Odstartovala cykloturistická sezóna slavnostní jízdou do Třebíče po cyk-

lostezce Jihlava - Raabs.
 Ve městě proběhla tradiční celoplošná deratizace.
 Služby města Jihlavy zahájily na Masarykově náměstí provoz městské trž-

nice.

MOST U JÁNŮ prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Radikální zásah až „na kost“ 
vyžadoval jeho neuspokojivý stav na hranici havárie.

Květen
 Ve městě byl zahájen Festival Mahler 2012 – Hudba tisíců koncertem 

v kostele Povýšení sv. Kříže.
 Vedení města se setkalo s občany na Fóru Zdravého města. Občané vy-

zvali vedení k řešení odpadového hospodářství a nedobrého stavu městské 
kanalizace.

 V důsledku špatného technického stavu kanalizace se propadla vozovka 
na Hamerníkově ulici.

 Jihlavští havířci se zúčastnili tradičního setkání havířských měst, tento-
krát v Chomutově.

 Primátor města předal dobrovolným hasičům v Herolticích dodávku 
s přívěsem.

 Pro veřejnost proběhla ve vojenském areálu v Rančířově jihlavská Bam-
biriáda.

 Byla uvedena do provozu nová tříkilometrová stezka pro chodce a cyklis-
ty ze Smetanových sadů do Starých hor.

 (Pokračování na str. 16)
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Stručné ohlédnutí za rokem 2012

PŘÍČINOU propadu vozovky v Hamerníkově ulici byla vadná kanalizace.

Červen
 Město zorganizovalo pro veřejnost exkurzi do spalovny komunálních od-

padů v Brně 
 Jihlava získala potřebnou dotaci 24 milionů z ROP na projekt Dopravní-

ho terminálu u městského vlakového nádraží.
 Jihlavský domov pro seniory Stříbrné Terasy byl  uveden do zkušebního 

provozu.
 Jihlava pokra-

čuje v nasvětlová-
ní hlavních měst-
ských přechodů 
v zájmu zvýšení 
bezpečnosti do-
pravy.

 Celkem čtyři-
krát zamířila cena 
Stavba Vysočiny 
do Jihlavy za re-
konstrukci kostela 
Povýšení sv. Kří-
že, Centra enviro-
mentální výcho-
vy PodpoVRCH 
v zoo, Domova 
Seniorů Stříbrné 
Terasy a jihlavský 
klub Xanadu.

VYBUDOVÁNÍ a zkušební provoz Domova seniorů Stří-
brné Terasy v Jihlavě v Havlíčkově ulici je defi nitivně u kon-
ce, projekt byl dokončen stavebně i administrativně.

Červenec
 Magistrát přidává úřední hodinu na registru vozidel z důvodu jeho vý-

padků celostátní sítě.
 Sídliště Královský vršek prošlo rozsáhlými úpravami – vznikla nová par-

kovací místa, dětské hřiště, chodníky atd.
 Kino Dukla prošlo digitalizací svých zařízení, nyní je možno promítat i 

3D technologií.
 Primátor uvedl do funkcí nové ředitele základních škol.
 Výstava televizního Krtečka v Bráně Matky Boží se stala návštěvnickým 

hitem
 Dřevěné odpočívky na cyklostezkách začíná město kvůli vandalům měnit 

za betonové
 Jihlavský malíř Josef Kos oslavil osmdesátku, za vedení města mu blaho-

přál primátor.

SKORO o dva měsíce dříve skončily rozsáhlé úpravy jihlavského sídliště Králov-
ský vršek. Nákladem 17,3 milionu korun zde vznikly dvě stovky parkovacích míst, 
nová dětská hřiště, chodníky, fi tkoutek s venkovními posilovacími stroji či klidové 
plochy s výhledem na město.

Srpen
 Magistrát organizuje koncerty dechovek na Masarykově náměstí.
 Veřejnost má možnost pomocí internetu připomínkovat Územní plán 

města a připravované změny.
 Na popravčím vrchu nechalo město vystavět repliku původního kříže.
 Vznikla třetí legální plocha pro sprejery na betonovém plotu stadionu Na 

Stoupách.
 Na tisíc nových keřů bylo vysazeno v okolí autobusového nádraží.
 Městská policie si v rámci úspor pořídila auto na stlačený zemní plyn.
 V areálu Stříbrných Teras vzniklo nové parkoviště s kapacitou 184 stání. 

NĚKDEJŠÍ starosta Purmerendu Th eo van Dam, někdejší starosta holandského 
partnerského města, navštívil v srpnu Jihlavu. V roce 1991 stál u zrodu partner-
ství obou měst.

Září
 V kině Dukla se veřejně projednal Územní plán města, magistrát si po-

znamenal na 300 připomínek.
 Zasedalo městské zastupitelstvo a zastupitelé prominuli folklórnímu sou-

boru Vysočan milionovou pokutu za chyby v hospodaření.
 Jihlava oslavila desetileté partnerství s Heidenheimem výstavou Jak běžel 

čas.
 Po městě začínají jezdit midibusy Dopravního podniku města Jihlavy.
 Nemocnice otevřela moderní pavilon urgentní péče pro pacienty.
 Ve městě proběhl Evropský týden mobility s řadou doprovodných akcí a 

také Den otevřených dveří památek.

NEMOCNICE má nový pavilon urgentní péče.  Po roce a půl stavebních prací se 
v jihlavské nemocnici otevírá jeden z nejmodernějších medicínských pavilonů v re-
gionu. Čtyřpodlažní Emergency pojme 40 lůžek intenzivní péče, která byla dosud 
v nemocnici rozptýlena po jednotlivých odděleních a jejich technický stav si žádal 
zásadnější řešení. Nový PUIP – pavilon urgentní a intenzivní péče přišel na více 
než 400 milionů korun.

(Pokračování na str. 14)

 (Pokračování na str. 18)
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Prosinec
 Na začátku měsíce je slavnostně rozsvícen vánoční strom a zahájeny vá-

noční oslavy s tradičním trhem v centru města.
 V kině Dukla se veřejně projednaly změny Územního plánu města s ob-

čany.
 Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok 2013.
 Jihlava byla opět oceněna v mezinárodní soutěži LivCom zlatou cenou 

mezi podobnými městy za strategické plánování a výstavbu enviromentální-
ho centra PodpoVRCH.

 V centru města se po mnoha letech opět otevírá veřejnosti ulička Malá 
Lazebnická. 

PŘI SLAVNOSTNÍM rozsvěcení Vánočního stromu se náměstí zaplnilo občany, 
překvapením byly nové světelné řetězy na lípách kolem morového sloupu. 
 (Připravil –lm-)

Stručné ohlédnutí za rokem 2012
Říjen

 U sochy T. G. Masaryka si vedení města s občany připomenulo Den vzni-
ku čs. státu.

 Statický posudek na střechu Horáckého zimního stadionu stanovil její ži-
votnost na pouhých sedm roků.

 Na cyklostezkách je umístěn tzv. sčítač dopravy, který umožňuje monito-
ring provozu na cyklostezce.

 Ukrajinský biskup Otec Milan Šášik navštívil Jihlavu, kde také v kostele 
sv. Jakuba sloužil mši.

 Zastupitelé Purmerendu a Jihlavy podepsali protokol o prodloužení part-
nerství obou měst.

JIHLAVA si připomněla 94. výročí vzniku samostatného Československa. U so-
chy prvního československého prezidenta T. G. Masaryka se sešlo několik desítek 
lidí, ke kterým promluvil primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal.

Listopad
 Magistrát pořádá setkání s občany na téma revitalizace sídliště Březinova, 

nejvíce připomínek se týká nedostatku parkovacích míst.
 Jihlava odhalila pamětní desku zapomenutým hrdinům světové války 

v kostele Povýšení sv. Kříže.
 Město uvolnilo na průběh vánočních oslav 800 tisíc.
 Za velkého zájmu veřejnosti přijel tradičně na Masarykovo náměstí svatý 

Martin s pestrým průvodem.

JIHLAVA odhalila desku zapomenutým hrdinům. Dvaadvacet jmen je vypsáno 
na slavnostně odhalené pamětní desce v kostele Povýšení sv. Kříže v Jihlavě. Jde 
o druhoválečné veterány, příslušníky legendární britské Royal Air Force (RA F), 
kteří se narodili v Jihlavě nebo byli s Jihlavou a okolím nějak spjati.

(Dokončení ze str. 16)

Vodní ráj v Jihlavě připravil pro návštěvníky další novinku. V kryté části aqua-
parku byl slavnostně otevřen „Mokrý bar“. 

Návštěvníci ho najdou v zadní části odpočinkové zóny nad bazénem. Mohou 
si zde mimo jiné zahrát i curling na koberci. Součástí relaxační zóny je i bez-
pečný dětský koutek pro nejmenší. Novinkou je také možnost placení útraty 
pomocí čipového náramku, takže odpadá nutnost nosit si do bazénu fi nanční 
hotovost. Zakoupením jakéhokoliv jednorázového vstupného je možné utrá-
cet v „Mokrém baru“ až do výše 200 korun. Návštěvník potom z každého čipu 
při odchodu zaplatí útratu u pokladny. Při používání abonentního vstupného 
je to možné vždy do výše přednabitého kreditu. Bar bude mít v nabídce teplé a 
studené alkoholické i nealkoholické nápoje, různé druhy pohárů a další pochu-
tiny.  Mokrý bar bude zatím zkušebně otevřen jenom o víkendech. -lm-

Mokrý bar na Vodním ráji

O 80 procent méně peněz než v 
roce 2007 mají mateřské, základ-
ní a střední školy. S tímto šokujícím 
tvrzením vystoupil Svaz českých 
knihkupců a nakladatelů. Ostatní 
neinvestiční výdaje - tedy vše mimo 
mezd, od hygienických potřeb po 
uklízečku přes školní pomůcky až po 
výuku plavání, a samozřejmě učeb-
nice, byly postupně zkráceny z část-
ky 1,6 miliardy až na 400 miliónů v 
letošním roce. 

To je téměř o tři čtvrtiny. A protože 
během této doby se zvýšila DPH, kte-
rou školy při platbách vrátí státu zpět 
(z 5 na 14%), činí celkový pokles zmi-
ňovaných neuvěřitelných 80 procent.

Učebnice jsou ve školských zaříze-
ních většinou morálně i fyzicky zasta-
ralé. Kolabuje celé výrobní odvětví, 
které se zabývalo vývojem a výrobou 
učebnic a výukových materiálů.

„Školy se snaží sehnat prostředky, jak 
se dá,“ říká předsedkyně Asociace 
ředitelů základních škol Hana Stýb-
lová. „Nelze ale všechno nechat jen na 
zřizovatelích – obcích, městech nebo 

krajích. Vzdělání by měl mít především 
v gesci stát a tomu by také mělo zále-
žet na kvalitní vzdělanosti. Vezměte si 
třeba tolik doporučované interaktivní 
tabule, pětasedmdesát procent škol je 
nemá – a tam, kde jsou, se musí třídy 
střídat. To znamená, že čekají několik 
dní a až pak napochodují do počíta-
čové učebny. V tom ale není žádný sys-
tém,“ pojmenovává nedostatky z pří-
mé praxe Stýblová.

To, že stát přestal hradit učebni-
ce, nemá v Evropské unii a zemích 
OECD obdoby. Kam se hrabeme 
na Rakousko, které dává na školství  
6 procent hrubého domácího pro-
duktu (HDP), nebo dokonce Finsko 
s 7,5% HDP. A to jsme národ, který 
dal světu Jana Amose Komenské-
ho. Ten by se asi divil, co se tu děje. 
A tak to, že české učebnice hledí do 
tváře smrti, není nadsazené. Skuteč-
nost, že v Belgii musí žáci škol pou-
žívat výhradně tablety a stahovat si 
programy z internetu, zní v českých 
podmínkách jako science fi ction.
 -lm, Parlamentní listy-

Komenský by se divil
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do 1. 2. 
JANA BRTNICKÁ 
- HARMONIE BAREV
Galerie - Horácké divadlo Jihlava, 

Komenského 22

do 3. 2. 
JIŘÍ JUN 
HOSTEM SVÉHO BYTÍ  
OGV, Masarykovo nám. 24

do 3. 2. 
Výstava SUPŠ HELENÍN 
Výstava studentských prací Střední 

uměleckoprůmyslové školy Jihlava - 
Helenín.

OGV, Galerie Alternativa, budova 
Komenského 10

do 10. 2. 
120 LET SOKOLA JIHLAVA
Historie i současnost této organi-

zace.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

do 15. 2. 
„BEHIND THE MIRROR“
Výstava portrétních fotografi í Mar-

tiny Štěpánkové.
Městská knihovna, Hluboká 1

do 17. 2.
BÁJEČNÉ PERU
Klára a Pavel Bezděčkovi představí 

soubor fotografi í ze dvou letošních 
výprav do Peru. 

Kavárna Muzeum, Masarykovo 
nám. 55

21. 2. – 4. 4. 
FILIP HORYNA, VÁCLAV 
MISAŘ, JAKUB SÝKORA  
Vernisáž 20.2 v 17 hodin.
Jedná se o společnou výstavu tří 

mladých absolventů pražské akade-
mie, malířů Filipa Horyny, Václava 
Misaře a Jakuba Sýkory (kukrynik-
sy), jejíž koncept se bude zabývat 
problematikou „vrstev malířského 
jazyka“.

OGV, Galerie Alternativa, budova 
Komenského 10

do 28. 2.
PROJEKT NADACE NAŠE 
DÍTĚ
Výstava fotografi í a dokumentů z 

projektu Denního a týdenního sta-
cionáře Jihlava, podpořeného nadač-
ním příspěvkem Nadace Naše dítě.

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

do 2. 3.
OTT O STRITZKO - KRESBY
Minigalerie Trifoil, grafi cké papíry, 

Husova 10

do 29. 3.
DANA HORČIČKOVÁ 
- výstava obrazů
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

do 1. 4. 
UŽ JE ČAS!
Výstava přiblíží vývoj měřičů času, 

jejich různé typy a odlišnosti. Ná-
vštěvníci budou mít možnost potě-
šit se hodinami z různých období. 
K vidění budou hodiny sluneční, 
přesýpací, ale i moderní chronome-

try. Zároveň výstava ukáže vývoj ve 
vzhledu a konstrukci hodin, od jed-
noduchých středověkých měřičů až 
po dnešní multifunkční náramkové 
hodinky. 

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

do 28. 4. 
OZVĚNY MINULOSTI -
 DOTEKY KRÁSNA 
Stálá expozice ze sbírek Oblastní 

galerie Vysočiny v Jihlavě. 
kurátor: Mgr. Jana Bojanovská.
Expozice nabídne část z výběru těch 

nejlepších děl ze sbírky Oblastní gale-
rie Vysočiny v Jihlavě. Prezentováno 
zde bude české umění od 19. století 
až po současnost s odborným výkla-
dem širšího kontextu a vývoje mo-
derního českého výtvarného umění.

OGV, Masarykovo nám. 24

únor
V TAKOVÉ KRÁSNÉ 
SPOLEČNOSTI
Výstava portrétů Jana J. Rathsama. 
Prodlouženo. Otevřeme po domlu-

vě s autorem.
Kostel Povýšení sv. Kříže
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sobota 2. až neděle 3. února v 
17.00 Reform

Zvonilka: Tajemství křídel  2D
USA 2012, animovaný, český da-

bing, cca 76 min.
Pohádka o velkém dobrodružství 

víly Zvonilky, která se s přáteli vy-
dá do zakázaného světa tajemných 
Zimních lesů.

V českém znění: Marika Šoposká, 
Bára Šedivá, Eliška Balzerová ad.

Režie: Ryan Rowe
Přístupný / Vstupné 80 Kč

čtvrtek 31. ledna a pátek 1. úno-
ra v 19.30 Edison

7 dní hříchů
ČR 2012, historický/romantický, 

cca 105 min.
Tento snímek byl inspirován sku-

tečnými událostmi, které se udály v 
sedmi poválečných dnech na Šum-
persku roku 1945.

Hrají: Ondřej Vetchý, Vica Kere-
kes, Anna Šišková ad.

Režie: Jiří Chlumský
Přístupný od 12 let / Vstupné 80 

Kč

čtvrtek 31. ledna a pátek 1. úno-
ra v 20.00 Reform

Carmen  2D
sobota 2. a neděle 3. února ve 

20.00 Reform
Carmen  3D
ČR 2013, muzikál, cca 126 min.
Příběh plný vášně, lásky a zrady.
Hrají: Lucie Bílá, Jiří Korn, Dasha, 

Peter Strenáčik ad.
Režie: F.A.Brabec
Přístupný od 12 let
Vstupné 120 Kč 2D/155 Kč 3D
Vstupné děti do 15 let 100 Kč 2D 

/135 Kč 3D

sobota 2. února a neděle 3. února 
v 19.30 Edison

Nic nás nerozdělí
USA/Španělsko 2012, drama/

thriller, titulky, cca 107 min.
Vypráví příběh rodiny, která v roce 

2004 přežila tsunami.
Hrají: Naomi Watt s, Ewan McGre-

gor, Tom Holland ad.
Režie: Juan Antonio Bayona
Přístupný od 12 let / Vstupné 110 

Kč

pondělí 4. února v 17.00 Reform 
února 5. února v 17.30 Reform
Hasta la Vista!
Belgie 2011, drama/komedie/road 

movie, titulky, cca 115 min.
Na cestě za láskou je nezastaví sle-

pota, nádor, ani kolečkové křeslo. 
Hrají: Kimke Desart, Johan Hel-

denbergh, Robrecht Vanden Th oren 
ad.

Režie: Geoff rey Enthoven
Přístupný od 12 let / Vstupné 70 

Kč

pondělí 4. února ve 20.00 Edison
úterý 5. února v 19.30 Edison
Gangster Squad – Lovci mafi e
USA 2013, akční, titulky, cca 113 

min.
Beze jména. Bez identity. Bez lítos-

ti.
Hrají: Sean Penn, Ryan Gosling, 

Josh Brolin ad.
Režie: Ruben Fleischer
Přístupný od 15 let / Vstupné 90 

Kč

úterý 5. února ve 20.00 Reform
Nedotknutelní
Francie 2012, komedie/drama, ti-

tulky, cca 112 min.
Ochrnutý a bohatý aristokrat Phi-

lippe si za svého nového opatrovníka 
vybere Drisse, živelného mladíka z 
předměstí, kterého právě propustili z 
vězení. Jinými slovy – najde si na tu-
to práci tu nejméně vhodnou osobu. 
Podaří se jim však propojit nemož-
né: Vivaldiho a populární hudbu, 
serióznost a žoviální vtípky, luxusní 
obleky a tepláky.

Hrají: Francois Cluzet, Omar Sy, 
Anne Le Ny ad.

Scénář a režie: Olivier Nakache, 
Éric Toledana

Přístupný od 12 let / Vstupné 90 
Kč

sobota 9. a neděle 10. února v 
17.30 Reform

Th e artist
Francie/Belgie 2011, komedie/

romantický/drama, titulky, cca 100 
min.

Představuje upřímný a zábavný 
návrat do klasického amerického fi l-
mu. Děj se odehrává v Los Angeles, 
v čase postupného doznívání holly-
woodského němého fi lmu.

Hrají: Jean Dujardin, Bérénice 
Bejo, John Goodman ad.

Režie: Michel Hazanavicius
Přístupný od 12 let / Vstupné 90 

Kč

sobota 9. a neděle 10. února v 
19.30 Edison

Hitchcock
USA 2013, životopisné drama, ti-

tulky, cca 98 min.
Příběh vypráví o vztahu Alfréda 

Hitchcocka a jeho ženy Almy Reville 
při natáčení kultovního hororového 
snímku Psycho.

Hrají: Anthony Hopkins, Helen 
Mirren, Scarlett  Johansson ad.

Režie: Sacha Gervasi
Přístupný od 12 let / Vstupné 110 

Kč

sobota 9. a neděle 10. února ve 
20.00 Reform

Mládeži nepřístupno
USA 2012, komedie, titulky, cca 98 

min.
Hustá komedie plná těch největ-

ších hollywoodských hvězd.
Hrají: Emma Stone, Gerard Butler, 

Kristen Bell, Elizabeth Banks, Halle 
Berry, Naomi Watt s, Richard Gere, 
Uma Th urman, Josh Duhamel ad.

Režie: Elizabeth Banks, Steven 
Brill, Steve Carr, Rusty Cundieff , Ja-
mes Duff y, Brett  Ratner, Jonathan 
van Tulleken ad.

Přístupný od 15 let / Vstupné 100 
Kč

pondělí 11. až středa 13. února v 
17.30 Reform

Co kdybychom žili společně?
Francie/Německo 2011, komedie, 

titulky, cca 96 min.
Annie, Jean, Claude, Albert a Jean-

ne jsou nerozlučnými přáteli více než 
čtyřicet let. Když jim paměť i srdce 
začínají pomalu vypovídat službu 
a na obzoru je přízrak domova dů-
chodců, vzepřou se a rozhodnou se 
žít společně.

Hrají: Géraldine Chaplin, Jane 
Fonda, Claude Rich, Pierre Richard 
ad.

Režie: Stéphane Robelin
Přístupný od 12 let / Vstupné 80 

Kč

pondělí 11. února ve 20.00 Edi-
son

úterý 12. a středa 13. února / 
19.30 / kinosál Edison

Paralelní svět
Francie/Kanada 2012, romantic-

ký/sci-fi , titulky, cca 107 min.
Adam je obyčejný kluk žijící v neo-

byčejné realitě. Vede skromný život a 
stále myslí na dívku, kterou kdysi po-
tkal. Eva však pochází ze zcela jiného 
světa, ze světa naruby.

Hrají: Kirsten Dunst, Jim Sturgess 
ad. 

Režie: Juan Solanas
Přístupný / Vstupné 100 Kč

únor
JAPONSKÝ MIX: Honshu 
a Shikoku ve fotografi i 
Výstava cestovatelky Radky Švejno-

hové. Nový vstupní areál - infocent-
rum (místnost za pokladnou).

ZOO Jihlava, Březinovy sady 10

únor
ZVINO VA AFRICA 
Prodejní výstava originálních dřevě-

ných soch ze Zimbabwe.
Africká vesnice Matongo - areál.
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10

únor
LIDI - výtvarné práce žáků ZUŠ 
v Jihlavě
DNK - foyer a Violka.
Divadlo  Na Kopečku, Psychiatrická 

léčebna, Brněnská 54

1. 2. - 14. 4. 
MARTIN HUML - VIETNAM
Výstava fotografi í.  Cestování Vietna-

mem od severu až na jih.
Kavárna Dena, Fibichova 28

2. 2. - 22. 3. 
„HORÁCKÝ FOTOKLUB 
PŘEDSTAVUJE“
Galerie - Horácké divadlo Jihlava, 

Komenského 22

6. 2. - 9. 3. 
JOSEF JAMBOR - okouzlení 
krajinou
Krajinomalba. Ve spolupráci s Gale-

rii Jamborův dům - Městské kulturní 
středisko Tišnov. Vernisáž 5. 2. v 17.00 
hodin.

Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4

7. 2. - 28. 4. 
NEKONEČNÉ PERSPEKTIVY 
Krajina a veduty 19. století ze sbírky 

Patrika Šimona 
Kurátor: Mgr. Patrik Šimon
Hlavním tématem výstavy je poje-

tí krajiny a veduty v jejích vývojových 
zákonitostech. Krajina je patrně nej-
respektovanějším projevem umění 
19. století. Stala se otiskem snah a cí-
lů mnoha umělců, ať už průkopníků 
topografi cké veduty, kteří defi novali 
základní principy zobrazení měst i ar-
chitektonických památek, nebo ma-
lířů objevujících romantické meand-
ry mysli proměněné v perspektivu a 
hloubku krajinných dekorů.

OGV, Komenského 10

13. 2. - 30. 3. 
PŘEHLÍDKA  KMENOVÝCH 
AUTORŮ - malba, grafi ka  
M+K galerie, Čajkovského 33

18. 2. - 18. 3. 
FESTIVALOVÁ OTOČKA  
JID 20-12 
Retrospektivní výstava o dění na je-

višti během festivalu JID 20-12 s náde-
chem milostné poezie.

Městská knihovna, Hluboká 1

19. 2. - 24. 3. 
FRA GMENTY ANEB NULOU 
NELZE DĚLIT
Výstava prací studentů 3. ročníku 

ateliéru Design a vizuální komunika-
ce.

Střední uměleckoprůmyslové školy 
Jihlava-Helenín.

Kavárna Muzeum, Masarykovo nám. 
55

20. 2. - 25. 2. 
CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA  
TROFEJÍ  
Pořádá: Odbor životního prostředí. 

Velká gotická síň jihlavské radnice.
Magistrát města Jihlavy, Masarykovo 

nám. 1

20. 2. - 11. 3. 
ZVĚŘ NA FOTOGRA FIÍCH
Doprovodná výstava k přehlídce cho-

vatelských trofejí.
Pořádá Odbor životního prostředí. 

Hala Městského informačního centra.
Magistrát města Jihlavy, Masarykovo 

nám. 1 

21. 2. - 7. 4. 
VYSOČINSKÉ VARIACE 
Kurátor: Mgr. Daniel Novák, PhDr. 

Josef Chalupa, Mgr. Hana Nováková
Svá díla tu bude vystavovat 15 uměl-

ců působících v současné době v Kra-
ji Vysočina. Je zde zastoupena starší, 
střední i mladší generace. Sjednocu-
jícím akcentem této výstavy je, právě 
historicky pro Vysočinu charakteristic-
ká krajinomalba, která je zde také nej-
hojněji zastoupena. Můžeme zde však 
vidět i abstraktní obrazy a geometrické 
objekty, jež mohou být v tomto kon-
textu vnímány jako jakési krajiny lidské 
duše. Na Českomoravské vysočině má 
bohatou tradici též umělecké sklářství, 
což se alespoň náznakem odráží ve zde 
vystavených trojrozměrných objek-
tech.

OGV, Masarykovo nám. 24

21. 2. - 7. 4. 
SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM 
VYSOČINA 2012 
Kurátor: Mgr. Daniel Novák, PhDr. 

Josef Chalupa
Výstava prezentuje výsledky Sklář-

ského sympozia Vysočina 2012, kte-
ré bylo uspořádáno v huti Karlov ve 
dnech 20. až 25. května 2012 ve spo-
lupráci s Horáckou galerií v Novém 
Městě na Moravě. Cílem této iniciativy 
bylo nejen pokračovat v tradici sklář-
ských sympozií v Kraji Vysočina, ale 
rovněž podpořit vzájemnou spoluprá-
ci českých a rakouských příhraničních 
regionů. 

OGV, Masarykovo nám. 24
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úterý 12. a středa 13. února ve 
20.00 Reform

Na divoké vlně
USA 2012, drama/sportovní, titul-

ky, cca 117 min.
Film natočený podle životního pří-

běhu Jaya Moriartyho, neuvěřitelně 
talentovaného surfaře, jehož styl do-
dnes obdivují tisíce fanoušků divo-
kých vln. 

Hrají: Gerard Butler, Abigail Spen-
cer, Johnny Weston ad.

Režie: Curtis Hanson, Michael Ap-
ted

Přístupný od 12 let / Vstupné 90 
Kč

čtvrtek 14. až neděle 17. února v 
17.00 Edison

Konečná
USA 2013, akční thriller, titulky, 

cca 107 min.
Z Las Vegas do mexické věznice se 

snaží FBI přepravit nebezpečného 
šéfa mexické mafi e Gabriela Corteze. 
Při následné přepravě ho Gabrielův 
kartel vysvobodí a snaží se prchnout 
do své domoviny.

Hrají: Arnold Schwarzenegger, 
Eduardo Noriega, Forest Whitaker 
ad.

Režie: Ji-un Kim
Přístupný od 12 let / Vstupné 110 

Kč

čtvrtek 14. až neděle 17. února v 
17.30 Reform

Nádherné bytosti
USA 2013, drama, titulky, cca 99 

min.
Velké dobrodružství mezi nebem a 

zemí.
Hrají: Alice Englert, Viola Davis, 

Emma Th ompson ad.
Scénář a režie: Richard LaGrave-

nese
Přístupný od 12 let / Vstupné 110 

Kč

čtvrtek 14. až neděle 17. února v 
19.30 Edison

Atlas mraků
USA/Německo 2012, fantasy/sci-

fi , titulky, cca 164 min.
Pozoruhodná fi lmová adaptace ro-

mánu Davida Mitchella vypráví šest 
žánrově odlišných příběhů, které 
se odehrávají v různých časech a na 
různých místech od začátku 19. sto-
letí až po postapokalyptickou bu-
doucnost.

Hrají: Tom Hanks, Halle Berry, 
Hugo Waving, Hugh Grant ad.

Režie: Andy Wachowski, Lana Wa-
chowski, Tom Tykwer

Přístupný od 12 let / Vstupné 100 
Kč

čtvrtek 14. až neděle 17. února 
ve 20.00 Reform

Láska
Francie/Německo/R akousko 

2012, romantické drama, titulky, cca 
122 min.

Jeden z divácky nejúspěšnějších ev-
ropských fi lmů letošního roku. De-
centní a pozitivní fi lm od žijící legen-
dy světového fi lmu režiséra Michaela 
Hanekeho.

Zlatá palma v Cannes 2012.
Hrají: Louis Trintignant, Emannu-

elle Riva, Isabelle Huppert ad.
Scénář a režie: Micael Haneke

Přístupný / Vstupné 90 Kč
pondělí 18. února v 17.00 Reform
úterý 19. a středa 20. února v 

17.30 Reform
Nadějné vyhlídky
USA/VB 2013, drama, titulky, cca 

128 min.
Filmová adaptace slavného románu 

Charlese Dickense.
Hrají: Jeremy Irvine, Helena Bon-

ham Carter, Ralph Fiennes ad.
Režie: Mike Newell
Přístupný od 12 let / Vstupné 100 

Kč

pondělí 18. února ve 20.00 Edi-
son

úterý 19. a středa 20. února v 
19.30 Edison

Hon
Dánsko 2012, drama/thriller, titul-

ky, cca 111 min.
Čtyřicetiletý Lucas se nedávno roz-

vedl a začíná žít nový život. Má přáte-
le, novou práci, přítelkyni a pohodo-
vý vztah s dospívajícím synem. Tuto 
porozvodovou idylu záhy naruší jed-
na nahodilá lež.

Hrají: Mads Mikkelsen, Th omas Bo 
Larsen, Annika Wedderkopp ad.

Režie: Th omas Vinterberg
Přístupný od 12 let / Vstupné 80 Kč

úterý 19. a středa 20. února ve 
20.00 Reform

Mistr
USA 2012, drama, titulky, cca 144 

min.
Působivý snímek o víře, závislosti, 

hledání vnitřní svobody a manipulaci.
Hrají: Joaquin Phoenix, Philip Sey-

mour Hoff man, Amy Adams ad.
Scénář a režie: Paul Th omas Ander-

son
Přístupný od 15 let / Vstupné 80 Kč

čtvrtek 21. a pátek 22. února v 
16.30 Reform

Hobit: Neočekávaná cesta  3D
sobota 23. a neděle 24. února v 

17.00 Reform
Hobit: Neočekávaná cesta  2D
USA/Nový Zéland 2012, dobro-

družné fantasy, 3D/2D titulky, cca 
164 min.

Sleduje cestu ústřední postavy Bil-
bo Pytlíka, který se ocitne na dobro-
družné výpravě, jejímž cílem je znovu 
si nárokovat ztracené trpasličí králov-
ství Erebor, o které hobity připravil 
drak Šmak. Díky čaroději Gandalfu 
Šedému se Bilbo ocitne ve společ-
nosti třinácti trpaslíků v čele s legen-
dárním bojovníkem Th orinem.

Hrají: Ian McKellen, Martin Free-
man, Richard Armitage, James Nes-
bitt  ad.

Režie: Peter Jackson
Přístupný / Vstupné 70 Kč 2D/110 

Kč 3D

čtvrtek 21. února ve 20.00 Edison
pátek 22. až neděle 24. února v 

19.30 Edison
Nespoutaný Django
USA 2013, western/drama, titulky, 

cca 165 min.
Kultovní režisér Quentin Tarantino 

natočil jižanské drama z období před 
vypuknutím občanské války, jehož 
hlavním hrdinou je otrok Django.

Hrají: Jamie Fox, Christoph Waltz, 
Leonardo DiCaprio ad.

Scénář a režie: Quentin Tarantino
Přístupný od 15 let / Vstupné 120 

Kč

pátek 22. až neděle 24. února ve 
20.00 Reform

Let
USA 2012, drama, titulky, cca 138 

min.
Oscarový režisér Forresta Gumpa a 

Trosečníka natočil jeden z nejprovo-
kativnějších fi lmů roku.

Hrají: Denzel Washington, Kelly 
Reilly, John Goodman ad.

Režie: Robert Zemeckis
Přístupný od 15 let / Vstupné 110 

Kč

pondělí 25. února v 17.30 Reform
Frankenweenie: Domácí mazlí-

ček  3D
úterý 26. a středa 27. února v 

17.30 Reform
Frankenweenie: Domácí mazlí-

ček  2D
USA 2012, animovaný/černobílý, 

titulky, cca 87 min.
Když mladý Victor nečekaně přijde 

o svého milovaného psa Sparkyho, 
povolá na pomoc vědu a svého nej-
lepšího přítele přivede opět k životu – 
jen s několika drobnými změnami.

V originálním znění: Catherine 
O’Hara, Martin Short, Winona Ryder 
ad.

Režie: Tim Burton
Přístupný
Vstupné 80 Kč 2D/140 Kč 3D

pondělí 25. února ve 20.00 Edi-
son

úterý 26. a středa 27. února v 
19.30 Edison

Hašišbába
Francie 2012, komedie, titulky, cca 

87 min.
Paulett e je zapšklá stará babka žijící 

sama v paneláku na předměstí Paříže. 
Důchod má malý, exekuce jí zabavi-
la skoro všechen nábytek, odstřihli jí 
telefon a ona neví, jak dál. Jednoho 
večera se stane náhodným svědkem 
pochybného obchodu. Vidí v tom 
znamení osudu a rozhodne se, že za-
čne prodávat hašiš.

Hrají: Bernadett e Lafont, Carmen 
Maura, Dominique Lavanant ad.

Režie: Jérome Enrico
Přístupný od 15 let / Vstupné 100 

Kč

úterý 26. a středa 27. února ve 
20.00 Reform

Bídníci
VB 2012, muzikál, titulky, cca 157 

min.
Boj. Sen. Naděje. Láska.
Hrají: Hugh Jackamn, Russell 

Crowe, Anne Hathaway ad.
Režie: Tom Hooper
Přístupný od 12 let / Vstupné 90 Kč

čtvrtek 28. února a pátek 1. břez-
na v 17.00 Edison

Z prezidentské kuchyně
Francie 2012, drama, titulky, cca 95 

min.
Film je založen na výjimečném sku-

tečném příběhu osobní šéfk uchařky 
francouzského prezidenta Francoise 
Mitt eranda.

Hrají: Catherine Frot, Jean d’Or-
messon, Hippolyte Girardo ad.

Režie: Christian Vincent
Přístupný od 12 let / Vstupné 90 Kč

čtvrtek 28. února a pátek 1. břez-
na v 17.30 Reform

Jeníček a Mařenka: Lovci čaro-
dějnic  2D

sobota 2. a neděle 3. března v 
17.30 Reform

Jeníček a Mařenka: Lovci čaro-
dějnic  3D

USA 2012, akční/fantasy/kome-
die, titulky, cca 83 min.

Pomsta je sladší než perník.
Hrají: Jeremy Renner, Gemma Ar-

terton, Famke Janssen ad.
Režie: Tommy Wirkola
Přístupný od 12 let / Vstupné 110 

Kč 2D/150 Kč 3D 

čtvrtek 28. února až neděle 3. 
března v 19.30 Edison

Ve stínu
ČR/SR/Polsko 2012, detektivka, 

cca 96 min.
Kriminální drama z 50. let.
Hrají: Ivan Trojan, Sebastian 

Koch, Soňa Norisová, Jiří Štěpnič-
ka ad.

Režie: David Ondříček
Přístupný / Vstupné 80 Kč

čtvrtek 28. února až neděle 3. 
března ve 20.00 Reform

Terapie láskou
USA 2012, komedie/drama, titul-

ky, cca 122 min.
Pat Solitano je učitel dějepisu, 

který se po osmiměsíčním pobytu 
v psychiatrické léčebně vrací žít do 
rodičovského domu. Po dobu, kdy 
opatruje svoji matku, vymýšlí plán, 
jak získat zpět svoji exmanželku.

Hrají: Bradley Cooper, Jennifer 
Lawrence, Robert De Niro ad.

Scénář a režie: David O. Russell
Přístupný od 12 let / Vstupné 110 

Kč

sobota 2. a neděle 3. března v 
17.00 Edison

Kuře na švestkách
FR/Něm/Belgie 2011, drama, ti-

tulky, cca 93 min.
Hlavním hrdinou romantického 

příběhu o osudové lásce je Nasser 
Ali Khan, nejslavnější houslový vir-
tuóz své doby.

Hrají: Mathieu Amalric, Isabella 
Rosellini, Chiara Mastroiani ad.

Scénář a režie: Marjane Satrapi, 
Vincente Paronnaud

Přístupný / Vstupné 80 Kč

BIJÁSEK 
– kino Dukla promítá dětem 

sobota 2. a neděle 3. února v 
15.30 Edison

Rebelka  2D
USA 2012, animovaný/dobro-

družný/rodinný, český dabing, cca 
100 min.

Ve Skotsku se vyprávějí legendy o 
hrdinských činech. Legenda o od-
vážné princezně Meridě, která se 
vzepřela tradici a vzala svůj osud do 
vlastních rukou. Musela zlomit dě-
sivou kletbu a zachránit zem.

V českém znění: Barbora Šedivá, 
Simona Postlerová, Karel Heřmá-
nek, Ljuba Skořepová ad.

Režie: Mark Andrews, Brenda 
Chapman

Vstupné 80 Kč

sobota 9. a neděle 10. února v 
15.30 Reform

Štafl ík a Špagetka
Pásmo nejkrásnějších kreslených 

pohádek pro nejmenší diváky.
Vstupné 30 Kč



STRANA     28 Kultura NJR - ÚNOR  2013

VELKÁ SCÉNA
2. 2. v 19.00
F. Schiller: Marie Stuartovna 
P /4/
historické drama 
Dramatický konfl ikt dvou králo-

ven, mimořádně inteligentní a ra-
cionální Alžběty a vášnivé a vášně 
vzbuzující Marie Stuartovny není 
jen výpravnou ilustrací dějinných 
událostí. Skrze strhující drama 
dvou odlišných ženských osobností 
otevírá Schiller téma věčného boje 
rozumu a citu, vášně a chladnokrev-
nosti, nemilosrdně odhaluje princi-
py mocenských bojů a ptá se po dů-
ležitosti hodnot, jakými jsou čest, 
odvaha a bezesporu i láska.

4. 2. v 19.00
F. Schiller: Marie Stuartovna 
A /4/

5. 2. v 19.00
B. Slade: Vzpomínky zůstanou 
X /3/

6. 2. v 19.00
A. Ayckbourn: Veselé Vánoce! 
O /3/
veselohra
Ve hře světoznámého autora sle-

dujeme osudy tří manželských párů 
o třech po sobě jdoucích vánočních 
svátcích, kdy se tyto páry scházejí 
střídavě u každého z nich. Hra má 
kromě vynikajících komických si-
tuací i hlubší smysl, neboť život po-
stav se řídí rčením „jednou jsi dole, 
jednou nahoře“.

7. 2. v 19.00
A. Ayckbourn: Veselé Vánoce! 
T /3/

8. 2. v 19.00
K. Kesey - D. Wasserman: 
Přelet nad kukaččím hnízdem
mimo předpl.
drama
Podobenství o střetu lidské indi-

viduality s autoritativním režimem, 
který je zde prezentován na konfl ik-
tu pacienta McMurphyho a absolu-
tistické vládkyně psychiatrického 
ústavu, vrchní sestry Ratchedové, 
přerůstá v reálný protest proti ne-
omezené moci a omezování každé-
ho člověka. Román proslavil svým 
nadčasovým stejnojmenným fi l-
mem oceněným pěti Oscary Miloš 
Forman.

12. 2. v 19.00
F. Schiller: Marie Stuartovna 
J /4/

13. 2. v 19.00
K. Kesey - D. Wasserman: 
Přelet nad kukaččím hnízdem
D /3/

14. 2. v 19.00
A. Ayckbourn: Veselé Vánoce! 
U /3/

15. 2. v 19.00
F. Schiller: Marie Stuartovna 
K /4/

do 15. 2. 
„BEHIND THE MIRROR“
Výstava portrétních fotografi í 

Martiny Štěpánkové.

18. 2. - 18. 3. 
FESTIVALOVÁ OTOČKA  
JID 20-12 
Retrospektivní výstava o dění na 

jevišti během festivalu JID 20-12 s 
nádechem milostné poezie. 

7. 2.  v 17.00
AYURVÉDA 
S I. GEORGIEVOVOU 
Přednáška. Jak souvisí naše zdraví 

se vztahy, které žijeme? Vstupné 70 
Kč.

11. 2. v 17.00
JAK SI PROSTĚ POMOCI
SAMI SOBĚ
Přednáška a beseda s chiroprakti-

kem, Ing. Vinci László. Vstupné 50 
Kč.

14. 2. v 17.00
ČÍNA, TIBET, NEPÁL, INDIE  
Cestopisná přednáška s promítá-

ním fotografi í - JUDr. Zdeňka Ka-
salová. 

21. 2. v 17.00
KA RIBIKEM NA KOLE 
A S MAČETOU  
Cestopisná přednáška cykloces-

tovatelů -  Lucie a Michal Jonovi s 
promítáním.

28. 2.  v 17.00
AYURVÉDA 
S I. GEORGIEVOVOU 
Přednáška. Jak si udržet bdělou a 

spokojenou mysl a zářící duši. 
Vstupné 70 Kč.

sobota 16. a neděle 17. února v 
15.30 Reform

Sammyho dobrodružství 2  2D
Belgie 2012, rodinný/animovaný, 

český dabing, cca 93 min.
Sammy a Ray, dva nerozluční želví 

přátelé, si užívají života u korálové-
ho útesu. Jednoho dne je však uloví 
pytlácká loď a oni se ocitnou v zajetí 
ohromného akvária v Dubaji. Želvy 
se ovšem jen tak nevzdávají a za po-
moci svých mláďátek Rickyho a Elly 
jsou rozhodnutí dokázat nemožné a 
dostat se zpět na svobodu.

V českém znění: Petr Oliva, Vladi-
mír Brabec, Ota Jirák ad.

Režie: Ben Stassen
Vstupné 80 Kč

sobota 23. a neděle 24. února v 
15.30 Reform

Krakonoš a mistr Jehlička
Filmové pásmo kreslených a loutko-

vých pohádek pro nejmenší diváky.
Vstupné 30 Kč

BIO RÁJ – promítání seniorům 
Vstupné na všechny projekce: pro 

seniory vstupné 50 Kč (na vyžádání 
doložit platným průkazem totožnos-
ti) / ostatní návštěvníci dle vstupné-
ho.

středa 6. února v 10.00 Edison
Nedotknutelní
Francie 2012, komedie/drama, ti-

tulky, cca 112 min.
Ochrnutý a bohatý aristokrat Phi-

lippe si za svého nového opatrovníka 
vybere Drisse, živelného mladíka z 
předměstí, kterého právě propustili z 
vězení. Jinými slovy – najde si na tu-
to práci tu nejméně vhodnou osobu. 
Podaří se jim však propojit nemožné: 
Vivaldiho a populární hudbu, serióz-
nost a žoviální vtípky, luxusní obleky 
a tepláky.

Hrají: Francois Cluzet, Omar Sy, 
Anne Le Ny ad.

Scénář a režie: Olivier Nakache, Éric 
Toledana

Přístupný od 12 let / Vstupné 90 Kč

středa 13. února v 10.00 Edison
Co kdybychom žili společně?
Francie/Německo 2011, komedie, 

titulky, cca 96 min.
Annie, Jean, Claude, Albert a Jean-

ne jsou nerozlučnými přáteli více než 
čtyřicet let. Když jim paměť i srdce 
začínají pomalu vypovídat službu 
a na obzoru je přízrak domova dů-
chodců, vzepřou se a rozhodnou se 
žít společně.

Hrají: Géraldine Chaplin, Jane Fon-
da, Claude Rich, Pierre Richard ad.

Režie: Stéphane Robelin
Přístupný od 12 let / Vstupné 80 

Kč 

středa 20. února v 10.00 Edison
Láska
Francie/Německo/R akousko 

2012, romantické drama, titulky, cca 
122 min.

Jeden z divácky nejúspěšnějších ev-
ropských fi lmů letošního roku. De-
centní a pozitivní fi lm od žijící legen-
dy světového fi lmu režiséra Michaela 
Hanekeho.

Zlatá palma v Cannes 2012.
Hrají: Louis Trintignant, Emannu-

elle Riva, Isabelle Huppert ad.

Scénář a režie: Michael Haneke
Přístupný / Vstupné 90 Kč

středa 27. února v 10.00 Edison
Z prezidentské kuchyně
Francie 2012, drama, titulky, cca 95 

min.
Film je založen na výjimečném sku-

tečném příběhu osobní šéfk uchařky 
francouzského prezidenta Francoise 
Mitt eranda.

Hrají: Catherine Frot, Jean d’Or-
messon, Hippolyte Girardo ad.

Režie: Christian Vincent
Přístupný od 12 let / Vstupné 90 Kč

FILMOVÝ KLUB  v kině Dukla
vstupné pro členy FK 50 Kč / pro 

nečleny 70 Kč

pondělí 4. února v 19.30 Reform
Andělský podíl
VB/Francie/Belgie/Itálie 2012, ko-

medie/drama, titulky, cca 106 min.
Hořkosladká komedie nasáklá skot-

skou whisky.
Hrají: Paul Brannigan, Jasmin 

Riggins, William Ruane ad.
Režie: Ken Loach
Přístupný od 12 let

pondělí 11. února v 19.30 Re-
form

Krvavé pobřeží
Čína 2009, historický, titulky, cca 

147 min.
Výpravné akční drama z doby Tří 

císařství.
Hrají: Tony Leung Chiu Wai, Take-

shi Kaneshiro, Fengyi Zhang ad.
Režie: John Woo
Přístupný

pondělí 18. února v 19.30 Re-
form

Láska, kterou opouštím 1, 2
ČR 1998, dokumentární, cca 2x58 

min.
Autorská bilancující zpověď doku-

mentaristova života s ukázkami jeho 
nejvýznamnějších fi lmů.

Scénář, režie, hrají: Jan Špáta
Přístupný

čtvrtek 21. února v 19.30 Reform
Pevnost
ČR 2012, dokumentární, titulky, 

cca 70 min.
Vítěz soutěže českých dokumentů 

na MFDF v Jihlavě 2012. 
Film je jedním z nejzajímavějších 

dokumentů poslední doby. Má v so-
bě lehký humor i silné okamžiky. 
Vztahuje se sice k tisíce kilometrů 
vzdálené zemi na okraji Evropy, ale 
jeho téma je univerzální.

Scénář a režie: Klára Tasovská, Lu-
káš Kokeš

Přístupný

pondělí 25. února v 19.30 Re-
form

Zázrak v Miláně
Itálie 1951, drama/fantasy/kome-

die, titulky, cca 100 min.
Bylo nebylo, jednoho dne našla jed-

na stará ženy mezi hlávkami zelí na 
svém políčku opuštěné dítě.

Hrají: Emma Gramatica, Francesco 
Golisano, Paolo Stoppa ad.

Režie: Vitt orio De Sica
Přístupný

Připravujeme na měsíc březen: 
Smrtonosná past: Opět v akci, Iden-
tity thief, Croodsovi, G.I. Joe: Odve-

ta, Gambit, Láska všemi deseti, Pieta, 
Hledá se Nemo, Babovřesky, Mocný 
vládce Oz, Nazareth – Nekonečný 
rockový mejdan, Diaz: Neuklízej tu 
krev, Místnost sebevrahů, Na šrot ad.

S Jihlavskými listy za pohádkou
3. 2.
HAM, HAM ANEB VELKÝ 
HLAD JÁ MÁM
Děj se odehrává na louce plné kvě-

tin a broučků. Jejich poklidný život 
naruší obří hladová housenka. Že 
všechno dobře dopadne, se přesvěd-
čí malý i velký divák sám. Představí 
se Vám dvě herečky a s nimi výrazné 
originální loutky vytvořené z deštní-
ků. Hraje: Divadýlko z pytlíčku.

17. 2.   
MASOPUSTNÍ POHÁDKA 
Pohádka zavede diváky na únoro-

vou zahrádku a seznámí je vtipnou a 
nenásilnou formou s masopustními 
zvyky a únorovou zahrádkou. Že by 
snad chtěl někdo na zahrádce ško-
dit? Ale co vás nemá. To jen zahrád-
kou právě prošel masopustní průvod 
maškar. Pojďte se s námi pobavit i vy. 
Třeba se svezeme i vláčkem Chytráč-
kem. Hraje: Divadlo Kapsa Andělská 
hora 

Vstupné 60 Kč, rezervace vstupe-
nek a informace: info@parolaart.cz, 
732 506 053
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Jarní 22 (areál MŠ),
Jihlava - Horní Kosov 

21. 2. v 19.00
VĚRA  ŠPINAROVÁ 
a Adam Pavlík band
Pro svůj nenapodobitelný sytý hlas 

i pro temperamentní a vitální vystu-
pování na koncertech se Věra Špina-
rová stala jednou z našich nejžáda-
nějších zpěvaček.

Divadelní sál DKO Jihlava v 19.00 
hodin.

2. 2. v 10.00
BUNKR PLNÝ HER
Zábavné představení - písničky, 

soutěže.

9. 2. v 10.00
POHÁDKOVÉ  JEŽKOVINY
Pohádka a písničky pro malé i vel-

ké.

16. 2. v 10.00
Pojďte s námi... 
Tentokrát za VODNÍKY (vodnické 

masky vítány).

23. 2. v 10.00
BUNKRPARÁDA
Písničky, scénky, soutěže.

2. 2. ve 20.00
DI GRINE KUZINE
K l e z m e r - B a l k a n - S k a - F o l k -

HipHop-Salsa-Pop-Punk-Rock.
Divoká směs klezmeru, balkánské 

dechovky, šansonu, ska i surf rocku 
z Berlína. Vlnící se rytmus, dechy 
ostré jako břitva a ohromující vo-
kál Alexandry Dimitroff  překypují 
vnitřní jiskrou. Inspirace a zanícení, 
radost a euforie, úzkost a touha, to 
všechno je smícháno dohromady. 
Vstup 150/80 Kč.

8. 2. v 19.30
LÁSKA  A JINÉ 
SUPERSCHOPNOSTI B
Pravdivá komedie o lásce. De Fac-

to Mimo.
Nevyspíme se spolu? Pravdivá ko-

medie o lásce pro každého, kdo se ji 
nebojí prožít a nemá strach, že se na 
to přijde. Možná se poznáte, možná 
se budete smát, možná vám nebude 
úplně dobře. Přátelství, láska a scé-
náristika v praxi. A ve dvojím obsa-
zení! Vstup 90/70 Kč.

9. 2. v 19.30
LÁSKA  A JINÉ 
SUPERSCHOPNOSTI A
Pravdivá komedie o lásce. De Fac-

to Mimo. Vstup 90/70 Kč.

13. 2. v 19.30
IPLAY
Divadlo Letí. 
Poezie, ironický humor, spílání 

světu. 
Existenciální monolog pro tři her-

ce je koláží, ve které se mísí poezie, 
ironický humor, spílání světu a nej-
intimnější pocity nejistoty a tou-
hy se identifi kovat. Výkřik jedince, 
který je sám sobě ikonou, ale pře-
sto (nebo právě proto) se mu svět 
odmítá podřídit. Proto potřebuje 
aplikace pro život. Potřebuje umě-
ní. iPlay není hra. Je to 100 aplikací 
pro život... Vstup 150/80 Kč.

15. 2. v 19.00
KONCERT KECALA
Vystoupení písničkáře a básnič-

káře a průměrného kytaristy, který, 
co se týče zpěvu, je spíše odvážným 
než skvělým. Je ovšem docela dob-
rým textařem, i když, pravda, své 
texty dost často zapomíná. Ale když 
si je nezapomene v Olomouci, tak 
se máte na co těšit... aneb ten, kdo 
jest dokonalým,tak ten už dokonal! 
Vstup 50 Kč.

17. 2. v 16.00
MIKULKOVINY
De Facto Mimo. Pohádky s písnič-

kami z knížek A. Mikulky.
Dva pytle plné příběhů a písniček 

z knížek Aloise Mikulky. Sáhněte 
dovnitř a vytáhněte je na světlo. My 
čteme, hrajeme, zpíváme. Vy se dí-
váte a můžete nám klidně pomoct. 
Bláznivé představení, ve kterém je 
pokaždé všechno úplně jinak: ji-
né příběhy, jiné písničky, jiní herci. 
Prostě: četba, hudba, pantomima, 
improvizace a zpěv! Vstup 50 Kč.

20. 2. v 19.30
KONEC
DS Hobit. Drama.
„Sedíme v tom, Sofi . Věděly jsme o 

tom... Věděly jsme, že to jde k tomu-
hle... Pořád jsme o tom věděly! Kaž-
dý radování mělo zádíčka od blata. 
Vyhlížely jsme... Snažily se tupit po-
hled o pěkno... Ale stejně jsme do-
hlédly až sem. Řezaly blato. Řezaly 
jsme tohle blato, neříkej, že ne... pro-
sím tě, neříkej, že ty ne. Sofi !“

Vstup 50 Kč.

21. 2. v 19.30
FESTIVAL SVOBODNÉHO 
FILMU 
Volně šiřitelné animované fi lmy.
Pásmo čtyř volně šiřitelných ani-

movaných krátkých fi lmů z dílny 
Blender Foundation: Sintel, Slzy 

oceli, Sen slona, Králík Tlustoprd. 
Světlonoš od Švankmajera jako 
perlička na závěr. Minipřednáška o 
svobodné tvorbě úvodem. Vstupné 
dobrovolné. 

22. 2. v 19.30
KLEŠTĚNEC Z PRA LESA
De Facto Mimo. Komedie, čino-

hra.
Propletenec pěti komedií, který 

se pohybuje na hranici chaosu, při-
čemž ponechává vtip a různé konče-
tiny trčet na všechny strany. Hustá 
směs humoru černého i růžového, 
jemného i kruťáckého, potutelného 
i rozmarného, zejména však paro-
dického.  Vstup 90/70/50 Kč.

23. 2. v 16.00 a 19.00
PRA MÍNKOVINY
Aneb Zatancujem, zapějem, „táto-

vi horáckého folkloru“ popřejem. K 
příležitosti 85. narozenin Míly Brt-
níka připravily soubory Pramínek a 
Šípek vystoupení plné písní tanců a 
pohádek. Jako hosté vystoupí muzi-
ka Kvítek z Hradce a zpěvačky Vy-
sočanu. 

Vstup 100 Kč.

27. 2. v 19.30
S/HE IS NANCY JOE
Soubor: Tantehorse
Transgender, komix, street-ballet
Taneční a vizuální performance, 

jejíž podstatnou osu formují na-
rativní a vizuální postupy komixu 
a unikátní styl street-ballet. Před-
stavení je dokumentárním zpra-
cováním jednotlivých příběhů 
transgender lidí, s nimiž se hlavní 
protagonistka setkala a od nichž 
získala kromě jejich životních zku-
šeností materiály v podobě textů, 
deníků nebo poezie. Vstup 150/80 
Kč.6. 2. v 8.30 a 10.00

O KA ČENCE A RA RÁŠKOVI
Pohádka pro MŠ, ZŠ. Hraje Diva-

dlo LUDVÍK Praha.

20. 2. v 19.30
DRUHÁ TRÁVA 
a Robert Křesťan 
Koncert pořádá Ing. Milan Med-

věd Kolář.

22. 2. v 19.00
PSÍ MATKA  
Tragikomická životní zpověď stár-

noucí herečky - premiéra.
Pořádá NaKop Tyjátr Jihlava, v režii 

Petra Soumara hraje Eva Čurdová.

28. 2. v 19.00
KA VKA Z 
Cestovatelské promítání s Radova-

nem Jirků.

16. 2. v 19.00
K. Kesey - D. Wasserman: 
Přelet nad kukaččím hnízdem
E /3/

19. 2. v 19.00
R. Cooney: 
Rodina je základ státu
mimo předpl.
komedie
Když už lhát, tak nehorázně a 

hlavně všem! To je zásada MUDr. 
Mortimera, kterou dodržuje, když 
se mu události vymknou z rukou. 
A důvod má opravdu zásadní. Do-
zvědět se před důležitou vědeckou 
přednáškou, že má osmnáctiletého 
syna, to by vyvedlo z míry každého 
trochu zodpovědného muže, ob-
zvlášť, když hrozí, že se jeho záko-
nitá manželka může každou vteřinu 
setkat s bývalou milenkou a matkou 
oné nečekané vánoční nadílky.

20. 2. v 10.00
B. Comden - A. Green: 
Zpívání v dešti
zadáno
muzikál
Dějištěm této bláznivé, optimis-

tické i romantické komedie o počát-
cích zvukového fi lmu, kdy mnohá 
fi lmová studia hledala způsob, jak 
zachránit kariéru svých odporně 
pištících a špatně mluvících hvězd 
němého fi lmu, je Hollywood dru-
hé poloviny dvacátých let. Výtečné 
swingové melodie a brilantní stepař-
ská čísla jsou základním stavebním 
kamenem této hudební show.

21. 2. v 17.00
B. Comden - A. Green: 
Zpívání v dešti
mimo předpl.

22. 2. v 19.00
F. Schiller: Marie Stuartovna 
C /4/

23. 2. v 19.00
L. Stroupežnický: Naši furianti
mimo předpl.
klasická komedie
Realistické drama s podtitulem 

„Obraz života v české vesnici o čty-
řech dějstvích“. V idylické jihočes-
ké vesničce bublají vášně, nenávist 
i ambice, ale také nevděk k těm, 
kteří nasazovali svůj život ve válce. 
Začíná se psát latinkou namísto ku-
rentem, kdosi neznámý hrozí žhář-
stvím a ve vesnici zuří boj o pono-
censký kožich. Místní zastupitelstvo 
je v rozkolu, jeden je pytlák, druhý 
karbaník… Otázka, kdo má větší 
grunt, se po více než sto letech stala 
věčnou otázkou českého veřejného 
života.

25. 2. v 10.00
L. Carroll: 
Alenka v říši za zrcadlem
mimo předpl.
pohádka
Koho nezajímá, co se opravdu 

skrývá za zrcadlem? Co když je tam 
úplně jiný svět než ten, ve kterém 
stojíme? Důležité je nebát se a tiše s 
Alenkou prostoupit tím zrcadlem… 
A hned zjistíme, že ten svět „tam“ je 
trochu převrácený vzhůru nohama 
a žijí tam bytosti, které se občas ob-

jeví v našich snech. Kam taky jinam 
by mizely. Mají tam sice jiná pravi-
dla i čas tam běží trochu jinak, ale 
to pochopí každý, kdo trochu sní.

26. 2. v 17.00
K. Kesey - D. Wasserman: 
Přelet nad kukaččím hnízdem
Š /3/

27. 2. v 19.00
F. Schiller: Marie Stuartovna 
KV/4/

28. 2. v 19.00
F. Schiller: Marie Stuartovna 
F /4/

MALÁ SCÉNA
9. 2. v 19.30
B. Hrabal - P. Palouš: 
Ostře sledované vlaky 
mimo předpl.
Divadelní podoba slavné novely 

Bohumila Hrabala, kterou prosla-
vil oscarový fi lm Jiřího Menzela. 
Tragikomedie tělesného a lidského 
dospívání Miloše Hrmy na malém 
středočeském nádraží v období pro-
tektorátu, tragikomedie o milování 
a hrdinství…

18. 2. v 9.00 a 10.30
M. Junášek: Trpaslíci a Sněhurka
mimo předpl.
Rozverná adaptace klasické po-

hádky okořeněná půvabnými pís-
ničkami má všechny předpoklady 
být příjemným představením nabí-
zejícím dostatek radosti a potěšení 
dětem i dospělým.
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Tolstého 23

Mostecká 10

Komenského 20

3. 2. v 19.00
1. KOMORNÍ KONCERT 2013 
FILHARMONIE G. MAHLERA 
Terezie Fialová (klavír), Jiří Bárta 

(violoncello)
Program:
A.Dvořák: Klid lesa pro violoncel-

lo a klavír
Ludwig van Beethoven: Sonata pro 

violoncello a klavír F dur, Op.5 č.1
Adagio sostenuto - Allegro; Rondo. 

Allegro vivace
L.Janáček: Pohádka pro violoncel-

lo a klavír 
Con mott o, Con mott o, Allegro
B. Martinů: Variace na sloveskou li-

dovou píseň pro violoncello a klavír
Petr I. Čajkovský: Pezzo Capriccio-

so op. 62 pro violoncello a klavír
Vstupné: 120,- / 100,- Kč
Dům fi lharmonie-hudby, Kosmá-

kova 9. 

9. 2. 
KONCERT KA PELY LED 
ZEPPELIN SOUTHERN
Sportbar Hatt rick, Březinova 144.

19. 2. v 19.00
JAZZ do Jihlavy: UP!
Letošní jazzovou sezónu zahájí-

me jazz & fusion formací, která má 
opravdu velkou dávku energie. Up! 
se soustřeďují na známé skladby (na-
mátkou Wayne Shorter, Herbie Han-
cock, Horace Silver) a komunikaci 
mezi svými členy - tzn. na sehranost 
a proaranžovanost. Projekt „Jazz do 
Jihlavy“ je podporován fi nančními 
prostředky z rozpočtu statutárního 
města Jihlava. 

Radniční pivovar.

1. 2. 
LIPSTICK R´N´B PARTY 
Mas-Up Special feat. DJ´s
MAZTAH / AUSTRA LAN
Australan 
Party DJ, který hraje hip hop, r‘n‘b, 

electro, ale také Bboy Breaks. Hra-
je třetím rokem a svými sety se vy-
myká tím, že zapojuje do party setů 
technický DJing. 

2. 2. 
TRÉNINK - DUEL
Housový seriál Trénink, který běží 

na našem pódiu je zpět. Hlavní hrdi-
nové tanečního seriálu načerpali síly 
a připravili sety. V rovném znění hra-
jí: JIŘAN a MEJLA.  

8. 2. 
MC GEY & DJ FATT E + special 
guest PHOENIX
Člověk s prapodivným jménem a 

ještě prapodivnějšími texty, který se 
vymyká všem představám o tom, jak 
by se měl rapper chovat, vypadat a 
mluvit. Originalita a nepředvídatel-
nost, to je MC Gey.

9. 2. 
STRA IGHT & FRIENDS 
EVENING
Klubovej HC večer v Soulu!
Live: STRA IGHT / FILTHY-

MINDS / PROCZ

13. 2. 
SOULDIERS PARTY
Zdravíme lidi, kteří milují vše, co při-

chází, sdílení hudby a tance. Na sou-
lpárty bude v režii tanečníků hrát vy-
braná hudba, hip hop, pořádný beaty, 
deep house, funky, dancehall… 

14. 2. 
Na Stojáka! live v Soulu. 
Dámy a pánové, s radostí Vám ozna-

mujeme pravidelné „stand-up come-
dy“ večery v Soulu - Na Stojáka! Na 
první díl přijala pozvání známá troji-
ce bavičů Karel Hynek, Daniel Čech 
a Lukáš Pavlásek. Na sv. Valentýna 
od 17.00 (on-line předprodej) - a od 
20.00 (předprodej - vyprodáno, vstu-
penky pouze na místě)

POZOR!! Omezená kapacita míst 
na sezení. 

15. 2. 
ELEKTRIO PRESENTS VOL. 1
Nová série rezidentních nocí v 

Soulu. 
Elektrio DJ´s: SHEEMA / DE-

KA DES / PATRICKSpecial guests: 
BIODAN (Roxy/Solstice/Biobull) 
feat. Filip Markes (Yannick/Markes 
project).

16. 2. 
SOULTRA IN feat. UNITED 
HEADS / DJ DEL FUNK
Pražská formace United Heads 

pokřtila v září 2012 nové album 
PANTS DOWN!

22. 2. 
BASSTYLERS
4 DJ´s all night long / ghett ofunk 

/ bassline / breakbeat. Tento pátek 
tu máme premiéru večera ve stylu 
zlomených beatů. Představí se MC 
a Dj‘s z Shamanic sound systém Mc 
UFO, Buqwa a Mikron. Z domácí 
scény zazní dj Karikaze z Ura sou-
nd. Můžete se těšit na Ghett o funk 
/ Breakbeat / Bassline / Elektro a v 
neposlední řadě Drum‘n‘bass. See ya 
there boys‘n‘girls !!!

23. 2. 
YOYO BAND live! + aft erparty
Dámy a pánové, 
s radostí Vám oznamujeme, že na 

trsátkovém pódiu v Jihlavě vystoupí 
další legenda české scény. V SOUL 
music clubu se představí YO YO 
BAND! Kapela, která hraje od roku 
1975, Vám přijede zahrát nesmrtelný 
skladby jako „Rybitví“ „Jedeme do 
Afriky“ nebo „Kladno“ a „Karviná“. 

27. 2. 
SOULDIERS PARTY
Zdravíme lidi, kteří milují vše, co 

přichází, sdílení hudby a tance. Na 
soulpárty bude v režii tanečníků hrát 
vybraná hudba, hip hop, pořádný 
beaty, deep house, funky, dancehall. 
Vítáme úplně všechny, tanečníky i 
netanečníky! Přijďte si za námi za-
tancovat, poslechnout hudbu, jen 
tak posedět, poznat naši kulturu.

1. 2. 
Koncert: BOONKER 
A TERA KOKOTOVA ARMÁDA

2. 2. 
FAST GRIND FEST 2 
Kapely: BOWELFUCK, GRI-

DE, ŠKODA 120, PRŮMYSLOVÁ 
SMRT, BUT.

8. 2. 
ULTIMA CREW VS ESSO 
SOUND SYSTÉM

9. 2. 
JOKING HAZARD 
(Mor. Budějovice)
DEVĚT ŽIVOTŮ 
(Luka nad Jihlavou)
MADAME BUTT ERFLY 
(Ledeč nad Sázavou)

15. 2. 
TORR + DEBUSTROL

16. 2. 
KŘIK Z TICHA, EDOSCHŮV 
KURNÍK, BURCOVAČKA , 
THALIDOMIDE

22. 2. 
S.P.S  
Tour k 25. výročí kapely SPS.

23. 2. 
KONCERT 
JIŘÍHO SCHMITZERA 
- (PÍSNIČKÁŘ A HEREC)

4. 2. v 17.00
BESEDA A MEDITACE 
S DRA HÝMI KA MENY
Povídání o drahých kamenech a 

malá meditace. Provede Vás Alenka 
Vomelová z Kamínkového obchodu. 
Vstupné dobrovolné.

13. 2. v 17.00
ČAJÁNEK PRO ZDRA VÍ 
Na téma Únor - měsíc ledvin. Poví-

dání u čaje, jak podporovat správnou 
funkci ledvin. Iveta Neuwirthová - 
terapeutka. Vstupné dobrovolné.

Havířská 1

17. 2. v 10.00
SETKÁNÍ RODIN S DĚTMI 
a malým divadýlkem v klubu

22. 2. ve 20.00
VEČER DESKOVÝCH HER
Osadníci, Ubongo, Transamerica, 

Archam a jiné.

26. 2. v 18.00
TOTO JE ZEMĚ SVATÁ 
- PUTOVÁNÍ PO IZRA ELI
I. Jeruzalém - střed světa. Promítá-

ní a povídání (F. Tichý).

Úterý v 18.00
STÁLÉ AKCE:
HODINKA  NAD BIBLÍ

1. 2. v 9.00
FLORBALOVÝ TURNAJ 
TROJIC
Amatérský turnaj trojic - kategorie 

starší i mladší.
Od 9.00 hod. v tělocvičně DDM JI, 

Brněnská ul. 29.
Startovné 30,-, možnost vlastní vý-

stroje a výzbroje.
Nutno se přihlásit do 29.1. na 

rychetsky@ddm.ji.cz nebo telefo-
nicky na DDM JI.

1. 2. v 9.00
„POLOLETNÍ“ TURNAJ 
VE STOLNÍM TENISU
Pro amatéry do 16-ti let, starší a 

mladší, kluci i holky.
Od 9.00 hodin v hale SK JI - stolní 

tenis, pod autobusovým nádražím.
Nutno vhodné přezutí, pálku. Star-

tovné 40,-.

8. 2. v 15.30
DĚTSKÉ PLSTĚNÍ 
A FILCOVÁNÍ PRO RODIČE 
S DĚTMI
Objevte úžasné možnosti plsti a 

přijďte si kreativně hrát a tvořit.
Pro rodiče s dětmi 7-9 let. Od 

15,30 hod., Brněnská 29, JI.
Vstupné: rodič a dítě 100,-, rodič a 

dvě děti 150,-.
Nutno se přihlásit do 5. 2. na DDM 

nebo melounova@ddm.ji.cz.

11. 2. - 15. 2. od 8.00 - 16.00
PŘÍMĚSTSKÝ ZIMNÍ TÁBOR
Volnočasové aktivity pro děti škol-

ního věku. Stravování zajištěno.
Provoz tábora od 8.00 do 16.00 ho-

din, cena 1 200,- (250,-/na den).
Bližší informace na 
www.ddmjihlava.cz 
a hubena@ddm.ji.cz.

23. 2. v 13.00
TURNAJ TROJIC ve W3 DOTA
Od 13.00 hodin na DDM JI - Br-

něnská 29, startovné 30,-/hráč.
S sebou přezutí, vlastní sluchátka a 

PC myš. Nutno se přihlásit do 21.2. 
na adresu matejicek@ddm.ji.cz.

SPORTOVEC ROKU 
DO 15 LET
Tradiční anketa oceňující nejlepší 

sportovce a kolektiv Jihlavska do 15 
let. NUTNO PŘIHLÁSIT OD JED-
NOTLIVÝCH SPORT. JEDNOT A 
KLUBŮ

DO 10. 2. 2012!!!  Informace a no-
minace na www.ddmjihlava.cz.

2. 3. v 20.00
PLES DDM JIHLAVA
Od 20.00 hodin na Zezulkárně. 

Hrají Apriori; možnost rezervace 
vstupenek na napravnik@ddm.ji.cz. 
Cena 130,-. Předtančení, tombola.

Brněnská 29

23. 2. v 17.00
Divadlo Járy Cimrmana: 
ŠVESTKA 
Jevištní sklerotikon.
Pořadatel: DKO s.r.o. Jihlava. Diva-

delní sál DKO Jihlava v 17.00 hodin.
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2. 2. 
BC VYSOČINA - Basketbal 
QANTO Svitavy – 2. liga mužů
Sportovní hala nad bazénem na ul. 

E. Rošického, 11 hodin.

3. 2. 
BC VYSOČINA - Sokol Darren 
Chrudim – 2. liga mužů

Sportovní hala nad bazénem na ul. 
E. Rošického, 11 hodin.

6. 2. 
HC DUKLA JIHLAVA 
– HC Baník Most
Hraje se na Horáckém zimním sta-

dionu v Jihlavě v 17.30 hod.

9. 2. 
FBŠ AL INVEST Jihlava 
- Crazy girls FBC Liberec
Florbal – Extraliga žen. SH SK Jih-

lava, Okružní ul.

13. 2. 
HC DUKLA JIHLAVA 
– HK Hokej Šumperk 2003
Hraje se na Horáckém zimním sta-

dionu v Jihlavě v 17.30 hod.

16. 2. 
BC VYSOČINA
 – Tesla Pardubice – 2. liga mužů
Sportovní hala nad bazénem na ul. 

E. Rošického v Jihlavě, 11 hodin.

17. 2. 
BC VYSOČINA 
– Syn. Pardubice – 2. liga mužů
Sportovní hala nad bazénem na ul. 

E. Rošického v Jihlavě, 11 hodin.

17. 2. 
10. NEDĚLNÍ VYCHÁZKA  
ZA SVATÝM VALENTÝNEM
Trasa: 10 km. KČT Čeřínek Jihlava 

– PĚŠÍ.

18. 2. 
HC DUKLA JIHLAVA 
– SK Kadaň
Hraje se na Horáckém zimním sta-

dionu v Jihlavě v 17.30 hod.

23. 2. 
BC VYSOČINA – BCM Mor. 
Ostrava – extraliga dorostu U19
Sportovní hala nad bazénem na ul. 

E. Rošického v Jihlavě v 17 hodin.

24. 2. 
BC VYSOČINA – BK Pardubice 
– extraliga dorostu U19
Sportovní hala nad bazénem na ul. 

E. Rošického v Jihlavě v 10 hodin.

23. 2. 
Jihlavská 24 MTB 
– VYŘAZOVACÍ SPRINT 
NA CYKLO – TRENAŽERECH
CITY PARK, Hradební 1, 14.00 

hod. 

22. 2. 
FC VYSOČINA JIHLAVA 
– Hradec Králové
Gambrinus liga 2012-2013. Fot-

balový stadion na ul. Jiráskova v 18 
hodin.

23. 2. 
FBŠ AL INVEST Jihlava 
- FbŠ ROPRO Bohemians
Florbal – Extraliga žen. SH SK Jih-

lava, Okružní ul.

2. 2. v 6.05
PŘEJEZD ZIMNÍM 
PODDOUBRA VÍM - SOBIŇOV
Z Jihlavy vlakem z hl. nádraží od-

jezd v 6.05. Trasy 10 a 20 km, start a 
cíl u hostince U Štěpána v Sobiňově.  
Pořádá KČT Bedřichov.1

16. 2. v 7.42
KŘEMEŠNÍK - ČEŘÍNEK
KČT Tesla Jihlava pořádá druhou 

část „Tesláckého přejezdu/přechodu 
Jihlavských vrchů“

Vlakem ze stanice ČD Jihlava - 
město do stanice Nová Buková. Od-
jezd vlaku v 7.42. Zájemci o skupi-
novou jízdenku sraz v 7.30.

Trasa 25 km: Nová Buková - Kře-
mešník - Nový Rychnov - Čeřínek - 
Dolní Cerekev. Pořadatelé upozorňují 
na možnost upravit délku trasy podle 
aktuálních sněhových podmínek.

Přesunový prostředek: běžky nebo 
pěšky. Jídlo a pití na celý den vezmě-
te s sebou. 

Předpokládaný návrat vlakem, od-
jezd z Dolní Cerekve v 15.11 nebo 
16.43, nebo z Kostelce v 16.15 rych-
líkem. 

Na Vaši účast se těší pořadatelé -  
Aleš a Blanka Čermákovi, kteří při-
stoupí v Batelově.

17. 2.
10. NEDĚLNÍ VYCHÁZKA  
ZA SVATÝM VALENTÝNEM
Trasa: 10 km. KČT Čeřínek Jihla-

va - PĚŠÍ. Kontakt: Marta Drobná, 
e-mail : dr.bidlo@seznam.cz

2. 2. v 16.00
PŘEDPOSTNÍ SETKÁNÍ
Hraje Kostelecký SEŠLÁK. 
Klub - Hospoda Na Jelitě - Nové 

Domky.

3. 2. v 15.00
HAM, HAM ANEB VELKÝ 
HLAD JÁ MÁM
hraje: Divadýlko z pytlíčku.
Kino Dukla, Velký sál Reform.
Popis akce: Děj se odehrává na 

louce plné květin a broučků. Jejich 
poklidný život naruší obří hladová 
housenka. Že všechno dobře dopad-
ne, se přesvědčí malý i velký divák 
sám. Představí se Vám dvě herečky a 
s nimi výrazné originální loutky vy-
tvořené z deštníků. Vstupné 60,- Kč, 
rezervace vstupenek na 567 578 024 
nebo 732 506 053.

5. 2. v 17.00
JIŽNÍ AFRIKA  - JARNÍ 
PŘÍRODOU KA PSKA 
Přednáší doc. RNDr. Vít Grulich, 

CSc. z Přírodovědecké fakulty Masa-
rykovy univerzity v Brně.

Muzeum Vysočiny.

7. 2. v 17.00
OHROŽENÉ KRÁLOVNY 
NOCI
Která je naše nejběžnější sova? Je 

sýček opravdu poslem smrti? Odpo-
věď na tyto i další otázky ze života sov 
nám dá ochránce přírody Pavel Kou-
bek. Promítání a vyprávění o zajíma-
vostech sovího světa, příčinách jejich 
ohrožení i možnostech ochrany. 

Vzdělávací centrum PodpoVRCH, 
vstupné 40 Kč (každý účastník ob-
drží drobný dárek).

7. 2. v 18.00
„O PŘÍČINÁCH NEMOCÍ. 
Jak se co nejrychleji uzdravit?“
Přednášející Josef Semrád.
Natural centrum.

7. 2. v 15.00
FARMÁŘSKÝ MASOPUST
Masarykovo náměstí. Pořadatel: 

FARMÁŘKA  - prodejna farmář-
ských potravin v přízemí budovy jih-
lavské radnice, www.facebook.com/
farmarkajihlava

Masopustní průvod se vydá od 
FAMÁŘKY a projde postupně ná-
městím, ulicí Matky Boží, Věžní, 
Benešovou, Palackého, Husovou a 
Komenského zpět na Masarykovo 

náměstí. Na malé venkovní scéně 
Masarykova náměstí bude sehrána 
masopustní lidová hra v provedení 
veselých herců. K dostání budou za-
bíjačkové a uzenářské speciality od 
farmářů z Vysočiny, teplé škvarky, 
zabíjačková polévka, pouštní medo-
vina, svařák a tradiční masopustní 
koblihy z Pekařství Marek Telč.

9. 2. 
MASOPUST 
SE SKUPINOU NUKLEAR
Klub - Hospoda Na Jelitě - Nové 

Domky.

13. 2. v 18.00
LA GRA CE - korzárská loď 
plující pod českou vlajkou.
Přednáška v posluchárně P3 Vyso-

ké školy polytechnické Jihlava. Vstup 
zdarma.

13. 2. a 15. 2. 
PRÁZDNINY PodpoVRCHem
Zážitkový program pro malé i velké 

školáky o jarních prázdninách. Hry a 
soutěže, setkání s živými zvířaty, pro-
hlídka zoo s průvodcem. Od 9.30 do 
13.00 hodin. POZOR - nutná rezer-
vace nejpozději den předem na tele-
fonu 567 573 774 nebo na emailu: 
vankova@zoojihlava.cz.

Cena: 50 Kč za dítě na jeden den.

17. 2. v 15.00
MASOPUSTNÍ POHÁDKA 
Hraje: Divadlo Kapsa Andělská 

hora 
Popis akce: Pohádka zavede divá-

ky na únorovou zahrádku a seznámí 
je vtipnou a nenásilnou formou s 
masopustními zvyky a únorovou za-
hrádkou. Na zahrádce pod lesem je 
zima. Vše je schováno pod bílou sně-
hovou peřinkou. Ale kde se tu vzaly 
stopy ve sněhu? A komu patří? 

Vstupné 60,- Kč, rezervace vstupenek 
na 567 578 024 nebo 732 506 053.

Kino Dukla, Velký sál Reform.

19. 2. v 18.00
Ozvěny EKOFILMU 
- POSLEDNÍ LOVCI
Pojďte s námi navštívit vzdálený, 

podivný svět. Nahlédnout do drsné-
ho života lamalerských velrybářů na 
indonéském ostrově Lembata. Tito 
lovci, jako jedni z posledních na na-
ší planetě, loví tradičním způsobem 
nejen velryby, ale i delfíny a manty. 
Již po staletí vyplouvají na starých 
dřevěných člunech, aby vyzbrojeni 
bambusovými harpunami sváděli 
s gigantickými vorvani nelítostné 
boje na život a na smrt. Ne vždy od-
cházejí z boje vítězně. Dramatický 
dokument nabízí nejen vzrušující 
okamžiky, ale také momenty k za-
myšlení nad nejistou budoucností 
této komunity, jejíž přežití závisí 
nejen na odvaze, ale i na štěstí těch-
to „posledních lovců“.

Vzdělávací centrum PodpoVRCH, 
vstup ZDARMA.

23. 2. v 19.30
ŠIBŘINKY PRO DOSPĚLÉ
TJ Sokol Jihlava, Tyršova 12, hraje 

skupina Magdalena.

25. 2. v 18.00
TROCHU JINÉ 
ROSTLINY AUSTRÁLIE
Přednáší Josef Odehnal. 
Muzeum Vysočiny.

26. 2. od 9.00 - 20.00
POHÁDKOVÉ ÚTERKY 
V CUKRÁRNĚ DENA
Obslouží Vás Sněhurka a Doktor, 

Stydlín, Kejchal, Šmudla, Brumla  
nebo  ...?

Malování, soutěže, hry po celý den 
(9.00-20.00).

Kavárna - cukrárna Dena, Fibicho-
va 28.

do 28. 3. 
HRÁTKY PRO MALÉ DĚTI 
PodpoVRCHem
Každé úterý nebo čtvrtek od 9.30 

do 11.00 hodin. Zážitkový program 
pro rodiče s dětmi ve vzdělávacím 
centru PodpovRCH v jihlavské zoo. 
Během programu se střídají hry, bás-
ničky, písničky i pohybové a ruko-
dělné aktivity. Nechybí ani setkání s 
živým zvířetem. Cena programu je 
25 Kč za dítě.

20. 2. v 18.00
KONCERT UČITELŮ 
A ABSOLVENTŮ ZUŠ 
V 18 hodin, Oblastní galerie Vyso-

činy, Masarykovo náměstí 24

23. 2. 
KONCERT KA PELY 
MAJOR MAJOR
Sportbar Hatt rick, Březinova 144 

28. 2. v 18.00
LA BRISE DE FRA NCE
Skladby francouzských autorů v 

provedení Jitky Baštové (akordeon) 
a Jindřicha Macka (loutna).

Malovaný sál Muzea Vysočiny Jih-
lava.
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