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V Jihlavě probíhá dosud největ-
ší investice města do zoologické 
zahrady - projekt Zoo pěti konti-
nentů. Jako první se pro veřejnost 
ofi ciálně otevře Austrálie. Stane se 
tak v sobotu 20. dubna v 11 hodin. 

„Expozice vyrostla nedaleko hlavní-
ho vchodu na dosud nevyužitém jižním 
svahu, napodobuje typickou krajinu a 
architekturu australského venkova,“ 
láká na novinku jihlavské zoo primá-
tor města Jaroslav Vymazal. Středem 
expozice je obydlí farmáře, kolorit 
australského venkova navozuje také 
větrné čerpadlo a vodní nádrž, kra-
jinu připomínají termitiště a umělé 
skalní prvky.  

Největší prostor je věnován typic-
kým zástupcům australské zvířeny 
– klokanům. „Skupina zvířat se již za-
bydlela v obytné části budovy poté, co 
jejich původní ubikaci zlikvidovaly a 
výběh obsadily stavební stroje připra-
vující novou expozici Asie. Výběh bu-
dou sdílet společně s pštrosy emu,“ po-
psala průběh stavby i obsazení nové 
expozice ředitelka jihlavské zoo Eliš-
ka Kubíková. Malou voliéru v jejich 
výběhu obsadí ledňák obrovský. 

Hospodářská část budovy, z vnějš-

V zoo se otevře nový kontinent

ku doplněná řadou voliér, je věnová-
na papouškům. Drobní savci s noční 
aktivitou se zabydlí v koupelně, dílně 
i komoře. Skříňové expozice poskyt-
nou bezpečí krajtě, vakoplšíkům a 
strašilkám. Přítomnost ovcí ve spod-
ní části pozemku nikoho nenechá na 
pochybách, že se jedná o zemědělské 
stavení. Nejvzdálenější část celku bu-
de patřit vzácným zástupcům neléta-
vých ptáků – kasuárům.  

Návštěvníci zde nejen spatří ko-
lekci typických australských zvířat, 
ale získají i řadu informací z historie 
osidlování australského kontinentu 
a výhledově bude prostor doplněn o 
ukázky kultury původních obyvatel. 
„Celky, které by prezentovaly austral-
ské živočichy takto komplexně a navíc 

 australský pavilon - 20. 4. 2013
 pavilon žiraf - 5. 6. 2013
 výběh pro hyeny - léto 2013
 afričtí primáti- léto 2013
 expozice Asie - konec léta 2013
 pavilon plazů - začátek roku 2015

Harmonogram otevření 
nových expozic

v originálně řešeném prostředí, jsou v 
zoologických zahradách velmi ojedi-
nělé,“ upozorňuje na ojedinělost jih-
lavské expozice ředitelka Eliška Ku-
bíková.

Projekt výstavby šesti nových pa-
vilonů v Zoologické zahradě Jihlava 
s názvem Zoo pěti kontinentů byl 
zahájen v listopadu 2011. „V rámci 
projektu jsou na nevyužitých pozem-
cích za novým vstupem do zahrady 
budovány pavilon a výběh pro žirafy, 
expozice afr ických primátů, expozice 
hyen a zanedlouho otvíraná expozi-
ce Austrálie. V centrální části zahrady 
bude umístěn nový asijský pavilon a 
rozsáhlá expozice plazů,“ připomněl, 
co vše je součástí velkého projektu 
Zoo pěti kontinentů, primátor Jaro-
slav Vymazal.

Celý rozsáhlý projekt bude staveb-
ně dokončen v roce 2014. Tato vý-
jimečná stavba bude v ideálním pří-
padě otevřena pro veřejnost v roce 
2015. Tím bude historicky největší 
investice do zoologické zahrady u 
konce. Celková investice přesahuje 
hranici 130 milionů korun, více než 
90 milionů korun bude uhrazeno z 
dotace ROP Jihovýchod.  -rt-

JIHLAVSKÁ zoo se začíná plnit. V rámci projektu Zoo pěti kontinentů rostou nové stavby a první z nich, australský pavi-
lon, bude otevřena 20. dubna. Foto: archiv MMJ

Vedení města podporuje
Petici na udělení 

Nobelovy ceny 
Nicholasi Wintonovi.

Připojit se můžete podpisem 
ve vstupu magistrátu z 
Masarykova náměstí 

do 19. dubna.

Vedení města pořádá
besedu s občany na téma

Desatero problémů města
23. dubna od 16.30 

ve velké gotické síni radnice.

Vedení města připravuje opět set-
kání s občany, tentokrát na téma 
problémů v Jihlavě. Na podrobnos-
ti jsme se zeptali prvního náměstka 
primátora Rudolfa Chloupka.

Jakou besedu s občany připravu-
jete?

V rámci projektu Zdravé město 
pořádá opět po roce město Jihlava 
veřejné projednávání, jehož cílem je 
stanovit největších deset problémů 
města. 

Každý zúčastněný občan může 
promluvit o tom, co mu ve městě 
chybí, s čím není spokojen, co by na-
vrhoval, že ve městě mělo být, a také 
navrhnout svoje řešení u diskusních 
stolů pro stanovená témata. Ve veřej-
né diskusi pak účastníci fóra vyberou 
v každé oblasti největší problémy a 
následně budou hlasovat o desítce 
problémů, které budou základem 
pro stanovení akčních plánů města.

Kolik občanů se může zúčastnit?
Má-li mít fórum smysl, je žádou-

cí, aby se ho zúčastnilo co nejvíce 
občanů, aby jejich zastoupení bylo 
reprezentativní a nevítězily návrhy 
jednotlivců nebo nátlakových sku-
pin a výstup skutečně reprezentoval 
mínění občanů našeho města. 

Zajímáte se  pouze o problémy 
města, nebo bude prostor na širší 
diskusi?

Tento výstup není jediným cílem 
akce.  (Pokračování na str. 3)

Pozvánka na 
veřejné fórum



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

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:
   

63
32
95
55
43
98

-
3

4
9

132
Město Jihlava má k 28. 2. 2013 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  50.170 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci únoru 2013
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Jihlava redukuje přemnožené ho-
luby v centru města. Děje se tak na 
podnět veřejnosti a majitelů nemo-
vitostí. Lidé mají obavy z přenosu 
chorob, majitelé budov si stěžují na 
znečištěné střechy, římsy a parapety. 
Odhad aktuálního počtu holubů ve 
městě je asi 400 kusů, cílem je počet 
zredukovat až o dvě třetiny. Od led-
na se podařilo odchytit 130 holubů.

Na střeše obchodního domu v cen-
tru města jsou tři odchytové klece 
s návnadou. Zdravotní stav odchy-
cených ptáků posuzuje odborník, 
zdravé kusy jdou do chovu, nemocní 
nebo zranění holubi jsou utraceni a 
nakládá se s nimi jako s biologickým 
odpadem. Redukce počtu holubů 
tímto způsobem se v Jihlavě prakti-

kuje od roku 2007, akce se opakuje 
obvykle po dvou letech, v případě 
většího přemnožení i po roce. 

Novinkou je sledování zdravotního 
stavu ptáků pracovníky Státního ve-
terinárního ústavu v Jihlavě. „Prová-
díme odběry z očních spojivek, zobáku 
a kloaky. Sledujeme, zda holubi nema-
jí choroby přenosné na člověka,“ uvedl 
Pavel Barták z veterinárního ústavu.  

Lidé chodí holuby krmit, v někte-
rých případech jde o extrémy, kdy 
přinášejí na náměstí tašky plné zrní. 
Přílišný blahobyt ale ptákům více 
ubližuje než pomáhá. „Nemocný ho-
lub, který by za normálních okolností 
uhynul, s nadstandardním množstvím 
potravy přežije a svoje choroby šíří me-
zi další jedince,“ vysvětluje Katarína 

Ruschková situaci, kdy veřejnost 
může v dobré víře ptákům více uško-
dit než pomoci.

Jihlava vybrala k redukci počtu ho-
lubů odchyt do klecí, jeví se jako nej-
šetrnější. „Zamítnuli jsme hormonální 
redukci rozmnožování nebo trávení ho-
lubů, kteří jsou součástí potravinového 
řetězce. Použité hormonální nebo jedo-
vaté látky by působily i na zvířata, která 
by holuby pozřela,“ vysvětlila vedoucí 
odboru životního prostředí Katarína 
Ruschková. 

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

Holubi se v centru přemnožili

HOLUBI jsou v krajském městě přemnoženi, radnice se snaží jejich stav redukovat. Foto: archiv MMJ

Web města Jihlavy je podle názo-
ru odborníků ve své kategorii nej-
lepší v regionu. A nabídnul jednu 
ze dvou nejlepších elektronických 
služeb – webové připomínkování 
územního plánu, tedy tzv. PUPík. 

Na vyhlašování krajského kola sou-
těže Zlatý erb převzal tato ocenění 
primátor města Jaroslav Vymazal a 
vedoucí odboru informatiky Vladi-
mír Křivánek. Zlatý erb hodnotí we-
bové stránky měst, obcí a dalších in-
stitucí. Pro Jihlavu a její informatiky 
to také znamená v obou kategoriích 
postup do celostátního kola.

Jihlava získala cenu za nejlepší web 
města v celorepublikovém kole už 
třikrát (v letech 2008, 2003 a 2000), 
několikrát byla hodnocena jako dru-
há nejlepší v zemi. Jihlavský web byl 
oceněn i v evropském hodnocení 
Eurocrest. 

Jihlava v minulých letech získala v 
regionálním kole ceny i ve speciál-

Jihlava má nejlepší webovou stránku 
a elektronickou službu na Vysočině

PRIMÁTOR Jaroslav Vymazal (vlevo) 
a vedoucí odboru informatiky Vladi-
mír Křivánek převzali ocenění za web 
města. Foto: archiv MMJ

ní kategorii elektronických služeb, 
například za službu Kulturní a spor-
tovní kalendář, do kterého mohou 
záznamy zanášet a upravovat nejen 
pracovníci radnice, ale i například 
pořadatelé akcí, oceněna byla služba 
WebCall, která klientům umožňuje 
objednat se na konkrétní den a ho-
dinu k vyřízení některých dokladů, 
cenu dostala i služba, která informu-
je klienta o stavu vyřízení jeho do-
kladu. 

Oceněno bylo také zpracování jed-
nání zastupitelstva, které je možné 
sledovat on-line na internetu i v zá-
znamu, je možné dohledat i hlasová-
ní jednotlivých zastupitelů k bodům 
jednání.  -lm,rt-

Výstava známek „OSTROPA 2013“ 
je za dveřmi. Jihlavští fi latelisté při-
pravují opět po deseti letech česko-
německou výstavu poštovních zná-
mek. Na výstavu je přihlášeno 95 
soutěžních exponátů z ČR, Německa, 
Rakouska, Polska. Bude připraveno 
cca  380 výstavních ploch. Je to jediná 
letošní velká výstava v ČR. Výstava se 
koná od 18. – 28. 4. 2013 v Oblastní 
galerii Vysočiny (OGV) – Masary-
kovo náměstí 24, a v ul. Komenské-
ho 10. Výstava se koná pod záštitou 
hejtmana Kraje Vysočina a primátora 
statutárního města Jihlavy. -lm-
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(Dokončení ze str. 1)
Účastníci setkání občanů s politi-

ky a úředníky magistrátu budou mít 
možnost se seznámit s tím, jak byly 
řešeny problémy stanovené na loň-
ském fóru, a také diskutovat svoje 
názory na činnost města, navrhovat 
problémy a jejich řešení, případně se 
seznámit s kompetencemi města, je-
ho orgánů a úředníků při řešení pro-
blémů.

Chtěl bych proto poprosit všechny 
spoluobčany, jimž není další smě-
řování města a to, jak se nám v něm 
žije, lhostejné, aby využili možnosti 
ovlivnit budoucí rozvoj města a udě-
lali si čas 23. dubna 2013 od 16.30 
do 18.30 hodin a přišli do gotické 
síně jihlavské radnice. -lm-

Pozvánka na...

Fórum Zdravého města a MA21

Přijďte diskutovat o Vašich problémech 
se zástupci vedení města!

23. dubna 2013 od 16.30
velká gotická síň jihlavské radnice
Masarykovo náměstí 1

tombola
drobné občerstvení

Náměstek primátora Rudolf Chloupek

Desatero problémů města

si Vás dovoluje pozvat na veřejnou besedu na téma

Statutární město Jihlava

Radnice zapojila obyvatele do 
diskuse nad revitalizací největší-
ho jihlavského sídliště Březinky. 
Mimo veřejné prezentace a dis-
kuse mohli občané úřadu posí-
lat podněty a připomínky. Přišly 
jich tři stovky. 

„Osmdesát procent podnětů se po-
dařilo do dokumentu zapracovat. 
Zbývající podněty byly mimo řešené 
území, nebo není možné je provést z 
technických důvodů, jako třeba ulo-
žení inženýrských sítí,“ vysvětlil pri-
mátor Jaroslav Vymazal. 

„Na základě reakcí veřejnosti se po-
dařilo zvýšit počet původně plánova-
ných 80 parkovacích míst na 250,“ 
uvedl konkrétní příklad uplatně-

ných připomínek jihlavský pri-
mátor. Upravil se také kritizovaný 
návrh vedení cyklostezky. Projekt 
revitalizace sídliště počítá také se 
třemi kilometry nových nebo upra-
vených chodníků, doplněním hnízd 
na separovaný odpad a úpravami 
dětských hřišť. Dokumentace bude 
po dokončení k dispozici široké ve-
řejnosti na webu města Jihlavy. 

Při úpravách sídliště radnice pro-
vede ještě rekonstrukci veřejného 
osvětlení. „Lampy jsou zastaralé, 
občas dochází k výpadkům celých 
větví. Při úpravě sídliště tedy ještě 
kompletně vyměníme kabeláž veřej-
ného osvětlení,“ dodal náměstek pro 
dopravu Josef Kodet. -rt-

Na Březinkách vznikne 
více parkovacích míst

Jihlavští radní odsouhlasili zá-
měr ubourat roh domu č. 13 ve 
Znojemské ulici a rozšířit tak 
zřejmě nejužší místo celé ulice. 
Denně zde prochází stovky lidí 
mezi centrem a obchodním areá-
lem City Park a jižní částí města. 

„Prostor se zpřehlední. Úprava by 
měla postačit k tomu, aby na sebe 
chodci v tomto místě viděli a aby se 
zde vyhnuly dvě osoby,“ představil 
plánovanou úpravu primátor Jaro-
slav Vymazal. 

Zdánlivě jednoduchý zásah, při 
kterém se „ukrojí“ asi 80 cm z rohu 
starého domu, předcházela složi-
tá jednání s památkáři i odborníky 
ze stavebnictví. Dům částečně stojí 
na historických hradbách, při úpra-
vě je nutné řešit statiku, přeložky 
inženýrských sítí a odvodnění. 

Úprava domu si pravděpodobně 
vyžádá dopravní omezení. 

„Během úpravy bude nutné zabrat 
chodník a část vozovky. Měly by být 
zachovány průjezdné dva pruhy, 

magistrát udělá taková dopravní 
omezení, aby zde byl zachován prů-
jezd městské hromadné dopravy. Se 
změnami v dopravě veřejnost včas 
seznámíme. Na dodavateli bude, aby 
zásah provedl co nejrychleji, aby do-
pravní omezení trvala co nejkratší 
dobu,“ uvedl primátor Jaroslav Vy-
mazal. 

O situaci ve Znojemské ulici se 
hovořilo dlouho. Hledalo se ide-
ální řešení, které by vyhovělo po-
žadavku na vyšší průchodnost kri-
tického místa, bylo proveditelné 
z technického hlediska, finančně 
přijatelné pro rozpočet města a 
zároveň bylo přijatelné pro pa-
mátkovou péči. „Nakonec vyhrála 
nejlevnější a nejjednodušší varianta, 
uvažované varianty, kdy by se z rohu 
domu udělaly dva druhy podloubí, 
by byly technicky a finančně náročné 
a pro památkovou péči zřejmě ne-
přijatelné,“ dodal primátor Jaroslav 
Vymazal. Cena úprav by měla být 
pod 900 tisíc korun.  -lm,rt-

Bezpečnost chodců ve Znojemské ulici

UKROJENÍ ROHU domu ve Znojemské ulici napomůže bezpečnosti chodců.
 Repre: archiv MMJ

Nebaví vás čekat ve frontě 
na pasy a občanky? 

Nemusíte čekat! Objednejte se 
přes internet na našich stránkách 
www.jihlava.cz, kde naleznete od-
kaz na „Elektronické objednávání 
občanů“ - Webcall.

Že nemáte internet a nemůžete 
se objednat?

Můžete využít internetový kiosek 
ve vstupní hale Magistrátu města 
Jihlavy, Masarykovo nám. 1. 

Nevíte si rady se zadáním ob-
jednávky? 

Požádejte pracovnice na infor-
mačním centru magistrátu, která 
Vám pomůže objednávku zadat, 
nebo zavolejte na pracoviště ob-
čanských průkazů a cestovních do-
kladů tel. 567 167 245 nebo 567 
167 239.

Klienti objednaní přes internet 
jsou odbaveni přednostně ve 
zvoleném termínu!

Nenechávejte vyřízení dokladů 
na poslední chvíli a počítejte s 

dostatečným předstihem! 

Zákonná lhůta pro vydání 
občanského průkazu 
i cestovního dokladu 

s dobou platnosti deset let 
je 30 dnů.

Upozorňujeme také na nutnost 
zaplacení správních poplatků za 
cestovní doklady i občanské průka-
zy před podáním žádosti, a to na 
pokladně v I. patře. Na pracoviště 
CD a OP se prosím dostavte již s 
dokladem o zaplacení.

Otevírací hodiny na 
občanských průkazech 
a cestovních dokladech

od 1. 4. 2013 
rozšířeny od 7.00 hod.
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Čím dokonalejší a dostupnější do-
pravní prostředky máme, tím více 
stoupá potřeba a zájem široké veřej-
nosti o jiné, alternativní formy do-
pravy. S houstnoucí dopravou nejen 
v centrech měst se zvyšuje význam 
efektivní hromadné dopravy a ta-
ké nemotorové dopravy, tedy pohy-
bu městem pěšky, na kole, na in-line 
bruslích apod. Oblastí nemotorové 
dopravy se v Jihlavě zabývá cykloko-
ordinátor Pavel Šťastný. 

Představte čtenářům NJR, co 
vlastně obnáší zatím poněkud oje-
dinělá profese cyklokoordinátora. 

Tato funkce vznikla v Jihlavě a v dal-
ších 18 městech v souvislosti s tzv. 
Uherskohradišťskou chartou. Cyklo-
koordinátor je ofi ciální zástupce měs-
ta, který v rámci svých kompetencí a 
reálných možností zprostředkovává a 
pomáhá zajišťovat koordinaci činnos-
tí, které vedou k rozvoji cyklistické 
dopravy, cykloturistiky a propagace 
města. Jednoduše řečeno, cyklokoor-
dinátor má mimo jiné za úkol komu-
nikovat se všemi odbory napříč celým 
magistrátem a hlídat, aby cyklodopra-
va nebyla opomíjena už v počátečních 
fázích přípravy různých projektů. 

Funkce cyklokoordinátora však 
není v Jihlavě úplná novinka. 

Do roku 2006 tuto funkci externě 
vykonával současný primátor města. V 
té době se podařilo nastartovat rozvoj 
sítě cyklostezek. Spojování stávajících 
úseků není jednoduché a jsme nuceni 
řešit mnoho překážek. Jednou z nich 
je i negativní povědomí některých lidí 
o cyklodopravě v Jihlavě. Chceme po-
mocí různých kampaní lidem ukázat, 
že na kolech se jezdí i ve městech s da-
leko horšími podmínkami, co se týká 
například počasí nebo terénu.

Jakou konkrétní kampaň teď při-
pravujete? 

Pracujeme na kampani Do práce na 
kole 2013, letos se poprvé uskuteční 
i v Jihlavě. Doufám, že u nás bude mi-
nimálně stejně tak úspěšná jak v před-
chozích ročnících v Praze, Brně, Par-
dubicích a Liberci. Cílem kampaně je 
připomenout lidem, že používání jízd-
ního kola ke každodennímu dojíždě-
ní do práce nebo do školy je naprosto 
normální, a navíc velmi prospěšná věc. 

Řekněte o akci víc.
Soutěž bude probíhat celý květen, 

registrace budou spuštěny už během 
dubna. Účastnit se mohou týmy lidí, 
spolupracovníci, kamarádi, sousedé, 
rodinní příslušníci, případně jakákoli 
kombinace různých skupin, přihlásit 
se mohou i jednotlivci. Celý květen 
tedy bude cílem soutěžících našlapat 
co nejvíce kilometrů při cestě do prá-
ce a z práce na kole. Po splnění jed-
noduchých kriterií budou soutěžící 
zařazeni do fi nálové části, která bude 
zakončena závěrečným slosováním 
o zajímavé ceny. Více informací na 
www.dopracenakole.net nebo už brzy 
na webu města. 

V závěru loňského roku se v mé-
diích objevily obrázky připravova-

Cyklokoordinátor Šťastný: Překážkou 
cyklisty nejsou kopce, ale myšlení

ných stojanů na kola ve tvaru siluet 
lidských postav.

Máme připravený projekt na umís-
tění cyklostojanů v širším centru měs-
ta. Realizace by měla proběhnout v 
jarních měsících, tak abychom cyklis-
tům nabídli k užívání 30 stojanů ještě 
před hlavní cyklistickou sezonou. Ob-
jekty z ocelových profi lů budou mít 
tvar lidských postav. O každého tako-
vého „přítele“ bude možné opřít jízd-
ní kolo a uzamknout jej podle všech 
pravidel pro bezpečné parkování.

Nejdůležitější složkou cyklodo-
pravy jsou ale stezky a trasy. Do-
čkáme se v nejbližší době nějakých 
nových úseků? 

Nejblíže realizaci je nyní propoje-
ní stávající cyklostezky v parku na 
ulici Za Prachárnou a ulici Vrchlic-
kého s napojením na stávající stezku 
R02. Oprava dalších úseků, napří-
klad propojení pro pěší a cyklisty na 
ulici Lesní mezi lokalitou Na Člunku 
a Helenínem kolem restaurace Ka-
čaba, nebo také úprava povrchu na 
silnici kolem čistírny odpadních vod. 
Doufám, že se podaří realizovat další 
opravu odpočívek u cyklostezky na 
ulici Romana Havelky. Loni se poda-
řilo velmi pěkně opravit první z nich. 
Beton je materiál, který odolává nejen 
zubu času. 

To jsou ty nejaktuálnější projekty. 
Co  bude následovat? 

Radnice má podané dvě žádosti o 
dotaci na výstavby cyklostezek. Prv-
ní žádost je na Státní fond dopravní 
infrastruktury (SFDI) na projekt cyk-
lostezky v průmyslové zóně. Ta bude 
obsluhovat areály několika fi rem včet-
ně nově vznikajícího vědeckotechno-
logického parku. Druhá žádost je do 
ROP Jihovýchod, kde město žádá o 
dotaci na stezku R03, tedy propojení 
stezky R02 od železničního přejezdu 
na Dolině a cyklostezky v údolí ře-
ky Jihlavy u restaurace Starka. Tento 
projekt navíc řeší mimoúrovňové kří-
žení s velmi frekventovanou komuni-

kací na ulici Humpolecké, podobně 
jako je podjezd pod ulicí Havlíčko-
va. Součástí žádosti do ROP je také 
propojení cyklostezky B02, končící 
u kruhového objezdu ulic Okružní a 
Helenínská a mostem U Jánů. O žá-
dostech by mělo být rozhodnuto na 
přelomu března a dubna a v případě 
úspěšné žádosti by všechny akce měly 
být realizovány ještě letos. 

Dále jsou připraveny k realizaci další 
úseky cyklostezek, které propojí stáva-
jící úseky. Například část cyklostezky 
G01 v úseku amfi teátr - ulice Okruž-
ní, včetně nové lávky přes Jihlávku. I 
zde se čeká na výsledek dotace z RO-
Pu. A osobně se velmi těším na zahá-
jení výstavby areálu Český mlýn.

Novinkou na jihlavských silnicích 
jsou cyklopruhy. Po rozpačitých 
začátcích je ale, zdá se, řidiči be-
rou jako běžnou věc. Připomeňte 
v několika větách, jak se na cyklo-
pruzích mají chovat cyklisté a jak 
řidiči. 

Cyklopruh je velmi levné řešení 
především v místech, kde z různých 
důvodů nelze vybudovat plnohod-
notnou cyklostezku. Cyklopruh je 
prostě jízdní pruh pro kola. Použití 
cyklopruhu je povinné. Jiná vozidla 
smí cyklopruh křížit pouze příčně ne-
bo při odbočování, parkování, apod. 
Je zakázáno v cyklopruhu stát a zasta-
vit, a to i mimo červeně podbarvené 
úseky. Když cyklopruh skončí, cyklis-
ta dál pokračujete s auty. Řidič nesmí 
ohrozit cyklistu vyjíždějícího z končí-
cího cyklopruhu. 

Oproti tomu, piktokoridor slouží 
jen jako upozornění řidičům na mož-
ný výskyt cyklistů na silnici. Pomocí 
jednoduchých symbolů je naznačen 
ideální směr pohybů cyklistů. Pikto-
koridor není oddělen souvislou ani 
přerušovanou čárou a není červeně 
podbarven.

V Jihlavě přibyly také přejezdy 
pro cyklisty. Co to znamená pro 
cyklisty a řidiče?

Je vhodné připomenout, že na pře-
jezdu pro cyklisty nemá cyklista před-
nost před projíždějícími automobily. 
Vždy záleží na vůli řidiče, zda cyklistu 
pustí. V žádném případě však cyklisté 
nesmí bezhlavě přejíždět po přejez-
dech a vynucovat si tak přednost.

S velkým zájmem médií byly publi-
kovány první údaje ze sčítače cyklis-
tů a chodců. To je další zajímavost, 
kterou nedisponuje každé město. K 
čemu jsou vlastně údaje sčítače po-
třebné a co vám po necelém roce za-
řízení ukazuje? 

Stejně, jako potřebujeme v ulicích a 
na křižovatkách znát množství aut, po-
třebujeme znát i provoz na stezkách a 
trasách. Je to důležité pro přípravu dal-
ších projektů, nezřídka tyto údaje po-
žadují i poskytovatelé dotací apod. 

Čísla ze sčítače jasně ukazují, jak rá-
di a jak masivně se lidé vydají za po-
hybem, když k tomu mají podmínky, 
tedy bezpečný prostor a dobré poča-
sí. Například v neděli 17. března, kdy 
se po dlouhé době vyčasilo, prošlo na 
sledované cyklostezce 1.434 chodců a 
projelo 60 cyklistů: stojí za zamyšlení, 
kde a jak by lidé trávili čas, kdyby tyto 
podmínky neměli.

Je rozvoj cyklodopravy tím pra-
vým, co by měla radnice řešit? Ji-
hlava odpovídá svým profi lem re-
gionu Vysočiny, mnoho rovinek 
pro projížďky na kole bez námahy 
tu nemáme.

Problém rozhodně není v kopcovi-
tém terénu. Kdo neviděl, ať se zajde 
podívat na cyklostezky za dobrého 
počasí. Bývá na nich tolik cyklistů a 
bruslařů, že to snad ani není příjem-
né, a mnozí spílají radnici, že stezek 
už dávno není postaveno víc. Evidu-
jeme požadavky velkých fi rem, resp. 
jejich zaměstnanců, na budování dal-
ších úseků cyklostezek. Jezdí, nebo by 
rádi jezdili po bezpečné stezce, po sil-
nici se bojí. Jihlavští cyklisté rozhod-
ně nejsou ti, které by nějaký kopec 
zaskočil. Nehledě na to, že pro stezky 
se vždy vybírají pokud možno co nej-
příhodnější trasy. Někdy to ale bez 
pořádného stoupáku prostě nejde. 
Proč naopak těch kopců nevyužívat a 
díky nim se udržovat v dobré fyzické 
kondici, ušetřit peníze za posilovny. 
Kopce nejsou největší překážkou při 
používání kola v Jihlavě. Je to spíše 
lenost a pohodlnost, myšlení. Možná 
by stálo za úvahu spíše to, kolik lidí 
jezdí autem do posilovny, kde pak šla-
pou na rotopedu… 

A někdo dokonce do té posilovny 
vyjede z parkoviště výtahem, místo 
aby šel po schodech. A pak v ní tré-
nuje nohy…

Právě třeba kampaň Do práce na 
kole a soutěž má lidi motivovat k to-
mu zkusit se hýbat, pohybovat vlastní 
silou. Kampaň sází i na to, že lidé jsou 
soutěživí a budou chtít ukázat napří-
klad kolegům z vedlejší kanceláře, z ji-
né fi rmy, sousedům nebo spolužákům, 
že jsou prostě lepší. Především si ale 
přejeme, aby si lidé našli radost z po-
hybu, kondice a zdraví především sami 
pro sebe. -lm,rt-

CYKLOKOORDINÁTOR dopravy Pavel Šťastný.  Foto: archiv MMJ
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 Stránku připravil -lm-

NOVÝ VEDOUCÍ EKONOMICKÉ-
HO ODBORU. Ekonomický odbor 
magistrátu města Jihlavy povede od 1. 
května 2013 Mgr. Bc. Jan Jaroš, DiS. 
Nejúspěšnější účastník výběrového ří-
zení dosud působí na pozici vedoucího 
ekonomického odboru Městského úřa-
du Třešť. Jan Jaroš studoval Policejní 
akademii v Praze a Západomoravskou 
vysokou školu v Třebíči.

SPRÁVNÍ ODBOR VEDE JAN VY-
STRČIL. Na základě výsledku výbě-
rového řízení vede od 1. března 2013 
správní odbor Jan Vystrčil.
Mgr. Jan Vystrčil vystudoval Právnic-
kou fakultu Karlovy Univerzity, od ro-
ku 2010 vedl na magistrátu města Jih-
lavy komisi k projednávání přestupků, 
po transformaci v červenci 2011 pře-
stupkové oddělení.  

CYKLISTICKÁ 24HODINOVKA. Stále populárnější cyklistický závod Jihlavská 
24 MTB o sobě dává vědět. A to ve velkém stylu. Desítky lidí nevěřícně sledovaly 
zápolení dvojice David Kosmák - Metoděj Renza, která se spolu střetla na jezdí-
cích schodech jihlavského obchodního domu v duelu motokrosová motorka versus 
horské kolo. Promoakce, spojená také se závody na trenažérech („výjezd“ kopce 
k hradu Helfštýn)  a koncertem rockové kapely, lákala na vytrvalostní závod na 
horských kolech, který se pojede 18. a 19. května na atraktivní trati Jihlavou. K 
programu závodu bude tradičně patřit i hudební festival. Více na 
www.jihlavska24mtb.cz .

ŠTĚPKOVÁNÍ VÁNOČNÍCH STROMKŮ. Služby města Jihlavy prováděly na 
kompostárně v Henčově likvidaci 19 tun vánočních stromků. SMJ používají kom-
post  při rekultivaci skládky, údržbě zeleně nebo na hnojení veřejných prostranství. 
Také si kompost mohou zakoupit fi rmy nebo fyzické osoby.

PREMIÉR NA RADNICI. Premiér Petr Nečas navštívil jihlavskou radnici.  V pro-
gramu jeho cesty na Vysočinu bylo i setkání s vedením města Jihlavy, po krátké 
diskusi, které se zúčastnil primátor Jaroslav Vymazal, náměstci primátora Rudolf 
Chloupek a Josef Kodet a tajemník magistrátu Lubomír Dohnal, se premiér Ne-
čas podepsal do pamětní knihy. Během dne se setkal s podnikateli, se zástupci ne-
ziskových organizací a se starosty několika obcí.

ŠATY DĚLAJÍ ČLOVĚKA, TY ODEVZDANÉ NA CHARITU DVOJNÁSOB. V 
Jihlavě je už druhý kontejner na sběr textilu, najdete ho u Tesca. První kontejner 
stojí u Patrolu (na dohled Vodnímu ráji). A do třetice je možné dávat použité či 
nevyužité textilie a šaty do sběrny v Žižkově ulici. Sběr šatstva je společný projekt 
Oblastní charity Jihlava a města Jihlavy. 
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Začíná jaro a s tím i chuť vyrazit si na kole. Spor-
tovně, rekreačně, do práce nebo jen tak…

Velmi důležité je pamatovat na svou bezpečnost, 
na předepsané vybavení jízdního kola, výstroj 
cyklisty a v neposlední řadě i na další prvky, které 
zvyšují viditelnost cyklisty. Nejdůležitější refl exní 
doplňky budou ty, které jsou umístěné co nejblíže 
k vozovce. Tam je ostatní účastníci provozu za sní-
žené viditelnosti uvidí nejdříve. 

Důležité je uvědomit si odlišný způsob „doprav-
ního vidění“ řidiče motorového vozidla a cyklisty. 
Řidič sleduje horizont a to pod ním. Cyklista sle-
duje vozovku na kratší vzdálenost, a pak i vyhýba-
cí manévr bude dělat na poslední chvíli. I proto 
tedy musí řidič volit bezpečnější boční odstup při 
předjíždění a vždy dávat znamení o změně směru 
jízdy. V tomto momentě musí přijít respekt, umě-
ní pokory a tolerance, snahy pochopit.  

Na kole pojedeme v různých situacích:
1) po silnici přímo v provozu,
2) po vozovce v koridoru označeném vodorov-

nou dopr. značkou (piktokoridor),
3) ve vyhrazeném jízdním pruhu pro cyklisty,
4) po stezce pro cyklisty.

O pohybu cyklistů v provozu se toho napsalo a 
napovídalo už mnoho. Z různých rad a doporuče-
ní je podstatné respektovat umění předcházet rizi-
kům, umět rizika omezit na minimum. I cyklista 
je řidič se všemi povinnostmi. 

Tady se patří připomenout, že žluté směrové 
tabule pro cyklisty řeší jen směrové cíle, neřeší 
přednosti ani způsob jízdy. Piktogramový koridor 
pro cyklisty vyznačuje prostor a směr jízdy cyk-
listů. Řidiče upozorňuje na komunikaci se zvýše-
ným provozem cyklistů, kteří ale nemají na takto 
označené komunikaci žádné zvláštní výsady.

Naopak jízdní pruh pro cyklisty je oddělen od 

jízdních pruhů pro vozidla zpravidla přerušova-
nou čarou, stanovuje směr jízdy a bývá červeně 
podbarven. Před křižovatkou může být doplněn 
vodorovnou dopravní značkou Prostor pro cyk-
listy, určený pro cyklisty čekající na signál „volno“. 
Jízdní pruh pro cyklisty přikazuje tento pruh cyk-
listům užít. Řidičům motorových vozidel naopak 
zakazuje na tento pruh zbytečně vjíždět nebo par-
kovat (vyjma přejíždění cyklopruhu v křižovat-
kách, objíždění překážky nebo při vyhýbání vozi-
dlům s právem v přednosti v jízdě). 

Stezka pro cyklisty také přikazuje cyklistům v 
daném směru užít této stezky. Smí se na ní kolo i 
vést. Je-li stezka určena pro chodce i cyklisty, pak 
se tito nesmí vzájemně ohrožovat nebo omezovat 
(cyklista může použít zvukovou výstrahu, nebo 

ještě již zavedené zvolání „kolo“). V tomto přípa-
dě může být na značkách naznačeno uspořádání 
pruhu chodců a cyklistů. Cyklista i chodec můžou 
sousední pruh užít jen pro objíždění nebo obchá-
zení překážky. 

Cyklostezky mohou užívat i bruslaři na in-line 
bruslích.

Žádný předpis ani pravidlo za nás nevyřeší to, 
budeme-li k sobě slušní a ohleduplní, anebo aro-
gantní řidiči bez respektu k čemukoli. Slušní lidé 
vědí, že do provozu patří především MY, nikoliv 
jen JÁ, JÁ, JÁ….

 

Cyklosezóna 2013 v Jihlavě zahajuje

CYKLOSTEZKY pro chodce a cyklisty vyžadují vzájemnou ohleduplnost. Foto: archiv MMJ

Výši částky za odpad můžeme ovlivnit snižováním množství směsného odpadu – už při nákupu zboží můžeme přemýšlet o množství odpadu z obalů, v domácnostech se můžeme snažit odpad co nejefektivněji třídit a zužitkovat.

více informací: www.odpadyjihlavy.cz  |  tel.: 567 167 728, 567 167 721, 567 167 710

Pavel Smetana, 
 člen komise pro dopravu MMJ 
 Pavel Šťastný, 
 cyklokoordinátor
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Asi 1.700 lidí si přišlo na začátku března zabruslit 
do zimáčku, tedy do nové haly Veřejného sportoviš-
tě pro lední sporty v Tyršově ulici v Jihlavě. Provoz 
byl slavnostně zahájen a nový led byl k dispozici ve-
řejnosti za symbolické vstupné. 

Hala slouží především pro bruslení veřejnosti, škol 
a tréninky hokeje a krasobruslení. Objekt zároveň 
skrývá podzemní parkoviště pro 67 aut. Stavba zi-
máčku začala v listopadu 2011, ofi ciálně byla uvede-
na do provozu v pátek 1. 3. 2013.

V doprovodném programu slavnostního zahájení 
vystoupily krasobruslařky oddílu Starlets - Dukla 
Jihlava – mládež, následovala ukázka tréninku ho-
kejistů třetích a čtvrtých tříd jihlavské Dukly, pří-
tomní si také prohlédli úplně novou elektrickou 
rolbu Zamboni, všechny protagonisty zahájení na 
ledě vedl maskot HC Dukla rys Fanda. 

Následovaly proslovy, primátor Statutárního měs-
ta Jihlava Jaroslav Vymazal jako zástupce investora 
poděkoval všem, kteří se podíleli na stavbě zimáč-
ku. „Z průzkumu zájmu o ledovou plochu, který jsme 
nechali provést asi před pěti lety, vyšlo, že je zde zájem, 
který by naplnil tři ledové plochy,“ vysvětlil jeden z 
hlavních motivů pro stavbu druhé ledové plochy v 
krajském městě primátor.  

 „Tato akce se rodila těžce, nakonec je z toho takové 
nádherné dítě,“ pronesl hejtman kraje Vysočina Jiří 
Běhounek, který byl přítomen i ve funkci předsedy 
Regionální rady Jihovýchod. „Uživatelům přeji, aby 
si tady krásně zasportovali, a žádnou zlomenou nohu,“ 
popřál všem budoucím návštěvníkům hejtman, pů-
vodní profesí lékař. 

Provozovatelem sportoviště bude HC Dukla v 
čele s jednatelem Bedřichem Ščerbanem, který na 
závěr ceremoniálu převzal od primátora města sym-
bolický obří klíč od haly.

Pro výstavbu sportoviště vzniklo sdružení fi rem 
ZS Jihlava, tedy fi rma Podzimek & synové a fi rma 
Metrostav. Zimáček vyrostl za patnáct měsíců, opro-
ti původnímu plánu o dva měsíce dříve.

„Chtěl bych popřát všem, aby si tento prostor řádně 

Nový led si vyzkoušelo 1.700 lidí

BRUSLENÍ veřejnosti v Jihlavě je realitou. Zimáček poslouží i hokejistům a krasobruslařům, na jejichž tré-
ninky na HZS nebylo místo. Foto: archiv MMJ

užili a aby odcházeli vždy s těmi nejlepšími pocity. To-
to je první etapa, těším se s vámi na etapu druhou, kdy 
sousední halu Horáckého zimního stadionu přestavíme 
na víceúčelovou,“ dodal Jaroslav Vymazal. 

 
Veřejné sportoviště pro lední sporty v ulici Tyršo-

va, Jihlava
- celkové způsobilé výdaje projektu: 

190 643 338,- Kč
- celková výše dotace Regionální rady: 

176 345 087,64 Kč
- zahájení stavby: 11. listopadu 2011
- ukončení stavby: červenec 2014 (roční zkušební 

provoz)
- dodavatel: Sdružení fi rem ZS Jihlava – Podzimek 

a synové s. r. o. a Metrostav, a. s.
- ledová plocha 58 x 26 m, hráčské lavice, trestné 

lavice, boxy pro rozhodčí a místnost pro parkování 

rolby. V hale je divácká galerie pro 96 stojících divá-
ků. Úpravu ledu zajišťuje nová rolba

- sousední objekt - po rekonstrukci technické záze-
mí pro provoz budovy a veřejného sportoviště, šatny 
veřejného sportoviště a tělocvična – fi tness centrum 
se sociálním zázemím

- sportoviště je vybudováno v bezprostředním 
sousedství Horáckého zimního stadionu na plo-
še někdejší venkovní ledové plochy, která dočasně 
sloužila i jako parkoviště. Parkování je nyní skryto 
pod ledovou plochou, kde vzniklo 67 míst pro auta 
a dvě pro motocykly, součástí investice je úprava pří-
jezdové komunikace. Ulice Tyršova stejně jako před 
začátkem stavby zůstává jednosměrná, z výjezdu z 
nových podzemních garáží je však možné se do Tol-
stého ulice vrátit, střecha haly bude porostlá zelení. 
Přístupový prostor do haly mezi stávající tělocvič-
nou a nově vybudovanou halou je zastřešen.  -rt,lm-

Až do 19. dubna budou ve vstupních prostorách do jihlavské historické 
radnice (vchod z Masarykova nám.) umístěny petiční archy na podporu udě-
lení Nobelovy ceny siru Nicholasi Wintonovi. V roce 1939 zachránil 669 dě-
tí z území okupovaného nacistickým Německem. První vlak vyjel právě 14. 
března 1939. S aktivitou původně přišli studenti Gymnázia Open Gate v Ba-
bicích. -lm-

Podpořte udělení Nobelovy ceny

Jihlava se i letos pokusí v elektro-
nické aukci snížit náklady na energie. 
Do soutěže o levnější proud a plyn 
radnice sdružila celkem 26 organi-

Jihlava bude soutěžit ceny 
energií v elektronické aukci

zací města se stovkami odběrných 
míst. 

„Čím větší dodávka se soutěží, tím 
nižší ceny je možné v aukci dosáhnout. 
Při naplánovaném objemu a součas-
ných cenách jde o zakázku za celkem 
34 milionů korun,“ uvedl primátor Ja-
roslav Vymazal.

Hrát se bude o cenu energií napří-
klad pro základní a mateřské školy, 
domovy seniorů až po velké odběry 
elektřiny pro trolejbusy. Jihlava vyu-
žívá elektronické aukce energií od ro-
ku 2010, zatím vždy se podařilo cenu 
snížit. „Uvidíme, zda je možné dostat 
ceny ještě níž, nebo už nakupujeme za 

nejnižší možné ceny,“ uvedl primátor. 
Poprvé Jihlava využila elektronic-

kou aukci v roce 2010, tehdy ještě 
pouze na elektrický proud, kdy při-
nesla úsporu 38 %. V roce 2011 byla 
úspora na elektrickém proudu 4,2 %, 
cenu plynu se podařilo snížit o 18,9 
%. V roce 2012 aukce přinesla opět 
výraznou slevu na elektřině 14,6 pro-
centa, což snížilo plánovaný účet z 18 
na 15,4 milionu korun, na plynu se 
podařilo ušetřit 400 tisíc z původní 
částky 16,4 milionu korun (2,2 %). 
Elektřinu městu nyní dodává společ-
nost Centropol Energy, plyn společ-
nost E.ON Energie. -rat-
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Stísněné prostory historické zástavby v centru Jihlavy neumožňují úřadu 
v uspokojivé docházkové vzdálenosti umisťovat velké kontejnery na tříděný 
odpad. Proto odbor životního prostředí magistrátu města vychází vstříc oby-
vatelům městské památkové rezervace a nabízí umístění menších nádob (240 
litrů) na plast a papír přímo do domů, dvorů, průchodů apod. 

„Záleží pouze na zájmu vlastníka, kterému se pokusíme vyjít vstříc,“ uvádí Jan 
Machančík z odboru životního prostředí s tím, že první majitelé nemovitostí 
v historickém jádru už nabídky využili a úřad jim nádoby dodal. „Podmínkou 
je v den svozu odpadu nádobu umístit na dostupné místo pro pracovníky svozové 
společnosti,“ dodal Jan Machančík. Umístění nádob je zdarma. Bližší informa-
ce na telefonu 567 167  728 nebo e-mailové adrese  
jan.machancik@jihlava-city.cz. -lm-

Nádoby na tříděný odpad v MPR

V letošním školním roce se základ-
ní škola Jungmannova 6 zapojila do 
mezinárodního programu Ekoškola. 
Jde o program, v němž se žáci učí o 
environmentálních tématech a záro-
veň se svým vlastním přičiněním za-
slouží o ekologičtější provoz školy. 

Po splnění sedmi úkolů bude moci 
škola zažádat o titul Ekoškoly. Prv-
ním úkolem je provést analýzu ško-
ly a zjistit, do jaké míry už je škola 
„ekologická“, co ještě může vylepšo-
vat či změnit. 

Na škole začíná pracovat Ekotým, 
složený nejen ze žáků školy. Vede 
ekologické aktivity, zadává úkoly ne-
jen svým spolužákům a také dbá na 
jejich plnění. V rámci ekologizace  
se škola zaměřuje nejprve na třídění 
odpadů, zlepšování prostředí školy a 
jejího okolí a také na oblast energií. 
V oblasti energií se momentálně žáci 
pokoušejí o získání dotace na opat-
ření k úspoře energií. 

Žáci a všichni zaměstnanci se snaží 
chovat ekologicky a pečovat o okolí 
školy. Na podzim žáci školy natírali 
zábradlí, pečovali o chodníky kolem 

školy.  Na konci roku 2012 se škola 
zapojila do sběrové akce Víčka pro 
Lucku, kdy se podařilo přispět s 36 
kg víček.

Žáci se také zapojili do celostátní-
ho recyklačního programu s názvem 
„Recyklohraní“. Tento program roz-
víjí vztah dětí k životnímu prostředí 
formou tématických her, praktic-
kých činností, kvízů a menších pro-
jektů, ale také přímou účastí dětí na 
sběru použitých baterií a vysloužilé-
ho elektrozařízení. Za plnění úkolů a 
sběr získávají žáci body, které si pak 
mohou ve speciálním internetovém 
katalogu vyměnit za různé odměny 
( výtvarné či sportovní potřeby, hry, 
školní pomůcky, vstupenky do diva-
del, kin a zoo).

Od září  letošního školního roku 
žáci nashromáždili a odevzdali k re-
cyklaci 150 kg   použitých elektro-
spotřebičů a více jak 200 kg baterií. 
Nyní sbírají staré mobilní telefony, 
které budou buď recyklovány, nebo  
budou po úpravě  dále  sloužit, na-
příklad handicapovaným občanům a 
dětem z dětských domovů.  -lm-

Na ZŠ Jungmannova 
se děti učí ekologicky myslet

DĚTI na ZŠ Jungmannova se učí, jak vypadá ekologie v praxi. Foto: archiv MMJ

Magistrát města připravuje pra-
videlnou plošnou deratizaci, tedy 
preventivní zásah proti zvyšování 
počtu hlodavců. Během dvou dub-
nových týdnů budou na pozem-
cích a v objektech města položeny 
stovky návnad k regulaci zejména 
potkanů. Radnice vyzývá ke spolu-
práci organizace i veřejnost - jedi-
ně v celém městě a ve stejném čase 
provedená deratizace může mít po-
žadovaný efekt.

„Pokud se deratizace provede jen v 
části města, populace hlodavců se z ne-
ošetřených míst velmi rychle rozšíří,“ 
vysvětluje nutnost koordinace Ka-
teřina Kadlecová z odboru správy 
realit jihlavského magistrátu, která 
má akci na starost. Právě na jejím te-
lefonním čísle nebo e-mailu je mož-
né se o akci blíže informovat nebo 
hlásit výskyt hlodavců – telefon: 567 
167 306, e-mail 
katerina.kadlecova@jihlava-city.cz. 
Magistrát na místě zajistí deratizaci. 

Deratizace bude probíhat od 9. do 
22. dubna 2012 v režii zlínské fi rmy 
Deratex. K provedení práce v sou-
kromých objektech a pozemcích je 
možné si zvolit jakoukoliv akredito-
vanou deratizační fi rmu, nebo se ob-
rátit na uvedenou fi rmu. Náklady na 
deratizaci si jednotlivci a fi rmy hradí 
sami, zásahy na pozemcích a objek-
tech města hradí město. Odbor sprá-
vy realit rozešle výzvu k účasti na 
zásahu na adresy asi čtyř set fi rem ve 
městě. 

Pravidelná prevence se Jihlavě vy-
plácí, populace potkanů je dlouho-
době pod kontrolou. „V Jihlavě velmi 
dobře funguje spolupráce občanů, fi rem 
a města, přemnožení hlodavců jsme 
ještě nezaznamenali. Prostřednictvím 
médií se o našem postupu ví daleko za 
hranicemi regionu, o naše zkušenosti se 
už zajímalo několik měst,“ komentuje 
dosavadní zkušenosti Kateřina Ka-
dlecová. 

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

Veřejnost může pomoci nahlá-
šením výskytu hlodavců, ale také 
udržováním pořádku u popelnic a 
kontejnerů, čímž hlodavci přijdou o 
snadný a vydatný zdroj obživy. Zvý-
šení účinku deratizace vyžaduje od 
občanů provedení preventivních 
opatření, a to zejména:

- utěsnit nežádoucí otvory, dveře, 
okna opatřit sítěmi,

- trvale znemožnit přístup hlodav-
ců k potravinám.

Ročně za celoplošný zásah jihlav-
ská radnice zaplatí asi 250 tisíc ko-
run. -lm-

Potkany vyžene obyčejně hlad
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Mateřská škola a Speciálně 
pedagogické centrum Jihlava

Demlova 28, 586 01, tel.: 567 323 512, e-mail: smsji@seznam.cz

Podmínky přijímání dětí k předškolnímu 
vzdělávání:

• Do mateřských škol budou přijímány děti, které 
ke dni 30. září 2013 dovrší zpravidla tři roky věku. 

• Přijímané dítě má místo trvalého pobytu na 
území města Jihlavy nebo v obci, která má s měs-
tem Jihlava uzavřenou dohodu o úhradě neinves-
tičních výdajů za předškolní vzdělávání. Pro škol-
ní rok 2013/2014 je to pouze obec Vílanec.  

Výjimkou budou děti dlouhodobě těžce zdra-
votně postižené, diagnostika musí být doložena 
posudkem školského poradenského zařízení, v 
těchto případech neplatí podmínka místa trvalého 
pobytu na území města Jihlavy (tato výjimka platí 
pro MŠ a SPC Demlova).

• Dítě splňuje povinné očkování podle § 50 zá-
kona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v 
platném znění.

• Zřizovatel dle § 34 odst. 8 zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
v platném znění, určil MŠ Mozaika, odloučené 
pracoviště Mahenova 3 a MŠ a SPC Demlova 28, 
odloučené pracoviště Demlova 34a ke vzdělávání 
dětí zaměstnanců zřizovatele a Kraje Vysočina. O 

přijetí ke vzdělávání do těchto  odloučených pra-
covišť mateřských škol rozhoduje ředitel školy na 
základě kritérií stanovených zřizovatelem.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ a SPC 
Demlova 28 (mimo pracoviště Demlova 34a) 
pro školní rok 2013/2014 stanovená ředitel-
kou školy:

1. Děti v posledním roce před zahájením povin-
né školní docházky.

2. Děti se zdravotním postižením (na základě 
posouzení školského poradenského zařízení SPC, 
PPP nebo vyjádření praktického lékaře).

3. Děti podle věku – k celodenní docházce bu-
dou přijímány děti v pořadí od nejstaršího po nej-
mladší do počtu volné kapacity školy.

Ředitelka školy má právo při přijímání dětí při-
hlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele

(zvlášť závažné sociální důvody).

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Demlova 
34a pro školní rok 2013/2014 stanovená zři-
zovatelem:

1. Děti zaměstnanců zřizovatele a Kraje Vysočina.

V případě, že toto zařízení nebude naplněno 
dětmi zaměstnanců zřizovatele a Kraje Vysočina, 
budou děti přijímány dle kritérií stanovených ře-
ditelkami mateřských škol.

Organizace zápisu 2013/2014:
Zákonní zástupci podají žádost o přijetí dítěte 

do mateřské školy v MŠ Demlova 28, Jihlava. Žá-

dost o přijetí si rodiče mohou předem vyzvednout 
v mateřské škole nebo je ke stažení na webových 
stránkách MŠ v dokumentech ke stažení: www.
msdemlova.cz.

U dětí se zdravotním postižením předloží zá-
konný zástupce psychologickou, lékařskou, popř. 
speciálně pedagogickou dokumentaci, doporuče-
ní školského poradenského zařízení nebo odbor-
ného lékaře.

Vyzvednutí rozhodnutí:
Přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ bude posuzová-

no na základě údajů uvedených v žádosti. Bude 
postupováno podle stanovených kritérií pro přijí-
mání dětí do MŠ, která se nesčítají. Rozhodnutí, 
kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, 
budou oznámena zveřejněním seznamu uchazečů 
pod přiděleným registračním číslem (číslo bude 
přiděleno při zápisu) s výsledkem řízení na veřej-
ně přístupném místě ve škole (hlavní vchod do 
MŠ Demlova 28) a na webových stránkách ško-
ly. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, 
kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělá-
vání, za oznámená (škola je nebude zákonným zá-
stupcům doručovat). 

V případě nepřijetí dítěte do mateřské školy žá-
dáme rodiče, aby si v zájmu urychlení správního 
řízení přišli vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí dí-
těte osobně do mateřské školy.

Veškeré další informace pro rodiče k organizaci 
zápisu a počty volných míst v jednotlivých mateř-
ských školách budou aktuálně zveřejňovány na 
webových stránkách školy www.msdemlova.cz.

Vzdělávací  nabídky jednotlivých školek včetně 
dnů otevřených dveří jsou na www.msdemlova.cz.

Zápis do mateřské školy 
Demlova 28, Jihlava:

15. 4. 2013: 8.00 – 16.00 hodin
16.4. 2013: 8.00 – 14.00 hodin

Ve stejném termínu proběhne 
otevřený den v MŠ.

ZÁPIS DĚTÍ
na školní rok 2013/2014

15. a 16. dubna 2013
od 15. 00 do 18. 00 hodin

Mateřská škola MOZAIKA Jihlava, 
Březinova 114, Příspěvková organizace

Podmínky přijímání dětí 
k předškolnímu vzdělávání
• Do MŠ budou přednostně při-

jímány děti, které mají místo trva-
lého pobytu na území města Jihla-
vy nebo v obci, která má s městem 
Jihlava uzavřenou dohodu o úhradě 
neinvestičních výdajů za předškol-
ní vzdělávání. Pro školní rok 2013 / 
2014 je to pouze obec Vílanec.

• Dítě splňuje povinné očkování 
podle § 50  zákona 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví, v platném 
znění.

• Zřizovatel dle § 34 odst. 8 záko-
na č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším od-
borném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), v platném znění, určil MŠ 
Mozaika - odloučené pracoviště Ma-
henova 3 ke vzdělávání dětí zaměst-
nanců zřizovatele (Statutárního měs-
ta Jihlavy) a Kraje Vysočina. O přijetí 
ke vzdělávání do tohoto odloučené-
ho pracoviště MŠ rozhoduje ředitel 
školy na základě kritérií stanovených 
zřizovatelem.

Z důvodu naplněné kapacity se 
neuskuteční zápis v MŠ Kollárova 
a MŠ Dvořákova (včetně logope-
dické třídy). Zápis do MŠ Tylova 
proběhne v MŠ Nad Plovárnou.

Kritéria pro přijímání dětí 
stanovená ředitelkou MŠ

1. Děti v posledním roce před 
zahájením povinné školní do-
cházky. 

2. Věk dětí – přijímány budou dě-
ti k celodenní docházce v pořadí od 
nejstaršího po nejmladší do počtu 
volné kapacity školy MŠ Mozai-
ka Jihlava. Pokud bude podle věku  
přijímán sourozenec již přijatého 
nebo přijímaného dítěte a umožní 
to kapacita pracoviště, budou umis-
ťováni sourozenci spolu do jednoho 
pracoviště školy.

Ředitelka školy má právo při při-
jímání dětí přihlédnout k důvodům 
hodným zvláštního zřetele (zvlášť 
závažná sociální situace nebo soci-
ální potřebnost dítěte, jako  je např. 
dítě, kterému v důsledku nepříznivé 
soc. situace hrozí sociální vylouče-
ní, osiřelé dítě apod.). 

Pro pracoviště Mahenova 3 
stanovil kritéria zřizovatel

1. Děti zaměstnanců zřizovatele 

(statutárního města Jihlavy) a Kraje 
Vysočina.

Potvrzení zaměstnavatele je třeba 
doložit k žádosti o přijetí.

Po naplnění tohoto kriteria budou 
další  děti přijímány dle kritérií sta-
novených ředitelkou mateřské školy. 

ORGANIZACE ZÁPISU
Žádost o přijetí dítěte do MŠ Mo-

zaika Jihlava podávají pouze zákon-
ní zástupci dětí, které dosud nebyly 
do MŠ Mozaika přijaty. K zápisu je 
nutné se dostavit  i s dítětem.

Zákonní zástupci si mohou podat 
pouze jednu žádost do MŠ Mo-
zaika Jihlava, kde uvedou prefero-
vanou školku, kam by měli zájem 
dítě umístit. Na tuto školku se také 
dostaví k registraci žádosti. Každé 
žádosti bude školou přiděleno re-
gistrační číslo, které obdrží i žada-
tel. Je nutné si toto číslo uschovat 
- výsledky zápisu s určením po-
řadí budou zveřejněny na zákla-
dě registračních čísel. Zápis bude 
zpracován centrálně na ředitelství 
školy podle stanovených kritérií. 
Seznam s výsledky přijímacího 
řízení bude vyvěšen ve  všech pra-
covištích školy a na webu školy. 
Zveřejněním  seznamu se považují 
rozhodnutí, kterými se vyhovu-

je žádostem o přijetí ke vzdělává-
ní, za oznámená (§ 183 zákona č. 
561/2004 Sb. v platném znění), 
tzn., že zákonní zástupci nemusí 
potvrzovat převzetí rozhodnutí o 
přijetí do MŠ a ani je škola nebude 
zákonným zástupcům doručovat. V 
případě nepřijetí dítěte  zákonní 
zástupci obdrží v zákonné lhůtě  
„Rozhodnutí o nepřijetí dítěte“ 
do MŠ Mozaika Jihlava, Březinova 
114, příspěvková organizace. Žádá-
me rodiče, aby si v zájmu urych-
lení celého správního řízení přišli 
vyzvednout rozhodnutí o nepři-
jetí dítěte  osobně ve školce, kde 
byli u zápisu v daném termínu.

Při umisťování dětí do školek bu-
de přihlíženo k preferované školce 
uvedené v žádosti o přijetí v sou-
ladu s kritérii pro přijímání dětí do 
naplnění  kapacity jejích volných 
míst. 

Veškeré další informace pro rodiče 
k organizaci zápisu a počty volných 
míst v jednotlivých školkách budou 
aktuálně zveřejňovány  na webových 
stránkách školy 

www.msmozaikaji.cz. 

Vzdělávací nabídky jednotlivých ško-
lek včetně dnů otevřených dveří jsou 
na www.msmozaikaji.cz
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Věci, které mají duši. Máte doma staré věci, které se chystáte vyhodit? Možná máte 
i jinou možnost. To, co je pro Vás nepotřebné, může udělat radost někomu jinému. 
Přijďte se přesvědčit, že i z odpadu mohou vzniknout věci lepší než nové. 
• předcházení vzniku odpadu – stop výrobkům na jedno použití
• jak to chodí na blešáku?
• staré věci ožívají – výrobky z nepotřebných věcí, nápady a inspirace
• krmítko pro duši aneb poklady z antikvariátu  
• dejte šanci starým šatům – kontejnery na textil a projekt Oblastní charity Jihlava
• domácí kompostování
• ukázka objemného odpadu, který končí na sběrném dvoře
• poznáte nebezpečný odpad? 
• informační stánek o poskytovaných službách

• ukázky z činnosti přírodovědného zájmového útvaru – ukázky chovaných zvířat 
v DDM: fretka, hlodavci, zakrslý králík, želvy, hadi, oblovky + zajímavosti z jejich života 
a chovu.

• výklad o životě, ohrožení a ochraně dravců, sov a dalších volně žijících živočichů      

• ukázka sov, informace o činnosti Stanice Pavlov

• informační a prodejní stánek s regionálními potravinami
• označování původu potravin – práva spotřebitele
• systémy certifi kace regionálních potravin
• lokální ekonomické cykly aneb proč nakupovat od farmáře či malovýrobce 

• bezpečná jízda na kole, ekologická jízda

Statutární město Jihlava a SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.

Přijďte s námi oslavit

Den Země
Místo a čas konání: Masarykovo náměstí Jihlava, 9:00 – 17:00

Dům dětí a mládeže

• ekoporadna pod širým nebem: nová zelená úsporám a ekologická soběstačná
 
• ukázka stavění zdravého domu z hotových slaměných panelů a míchání i nanášení

• ukázka netradičního obydlí - celoročně obyvatelná JURTA
• ukázka vertikální zahrady a zelené střechy, přednášky, prezentace

Ekoinfocentrum, Ekovesnice o.s.

Záchranná Stanice Pavlov
Zoo Jihlava

Farmářka
Příroda je plná barev, rostliny i Země jako taková. Přijďte k nám a budete si moct 
vytvořit barevný obrázek, paletu přírodních barev nebo i prostorovou dekoraci 
složenou ryze z přírodnin

Chaloupky o.p.s. a ZERA

• projektové práce dětí k environmentální výchově a životnímu stylu
• kvízy a skládání puzzle

Základní škola T. G. Masaryka

Besip

Cesta kolem světa – prostřednictvím projektu Zoo pěti kontinentů procestujeme celý 
svět a nabídneme zajímavé informace a hry o zvířátkách i se zvířátky

V prostorách historické budovy radnice pro Vás pořádáme výstavu výtvarných prací dětí z jihlavských MŠ a ZŠ na téma: „S čím se setkáme v lese“. Výstava bude otevřena u 
příležitosti letošních oslav Dne Země od 2. do 30. 4. 2013.

Pracovníci muzea pro Vás připravili zajímavý program s ekologickou tématikou ve všech  přírodovědných expozicích. 
Více informací o programu naleznete na http://muzeum.ji.cz.

Hledání jara – celostátní akce Sdružení Mladých ochránců přírody
Budeme spolu hledat projevy jara v našich zemích, a to:
• kvete tařice
• jsou vidět pavouci
• hrají se jarní hry (guma, panák, čára…) 
Trasa: Dobronín – Kamenná – Šlapanov (asi 10 km)
Odjezd v 9:23 vlakem z Jihlavy z hlavního nádraží do Dobronína.                   
Návrat vlakem do Jihlavy ze Šlapanova ve 14:15, 16:15, 18:14
Vedou: Lubomír Zeman, Iva Doláková
S sebou: turistické oblečení, nepromokavá obuv, případně dalekohled
Bližší informace: Lubomír Zeman, tel.: 721 743 159

Australský den
V 10:00 na Masarykově náměstí: Skákací show a prodej zvýhodněných vstupenek 
do zoo. 
V 11:00 v Zoo Jihlava: Slavnostní otevření expozice Australská farma
11:30 – 15:00 hodin: Doprovodný program s australskou tématikou. 

Ozvěny Ekofi lmu
V Centru environmentální výchovy PodpoVRCH v Zoo Jihlava promítání fi lmu Klo-
kani uličníci. Vstup zdarma. Bližší informace na www.zoojihlava.cz

Pochod u příležitosti Dne Země 
Akci pořádají Příznivci přiměřeného pohybu, městys Větrný Jeníkov a ZŠ Větrný 
Jeníkov
Trasa: Věž – Ulrichův mlýn – Koječín – Pejchalův Mlýn – Svatá Anna – – Hradišťské 
skály – Kukačka – zámek Úsobí – D1  – Kašparův vrch – Zbinohy,  památný strom – 
Novota – Větrný Jeníkov
Délka trasy: 2 české míle (120 honů)
Odjezd autobusu z větrnojeníkovského rynku do Věže v 9:15. 

Zahájení cykloturistické sezóny 2013 na Jihlavsku
KČT Čeřínek Jihlava a oblast KČT Vysočina
Sraz: 9:00 hod. v horní části Masarykova náměstí v Jihlavě
Slavnostní zahájení: 9:05 hod.
Odjezd: 9:15 hod. po cyklostezce Jihlava – Třebíč - Raabs
Trasa: Jihlava – Luka nad Jihlavou. V Lukách před restaurací U Procházků obdrží účast-
níci pamětní list a mohou pokračovat v cyklojízdě po trasách:
I. Luka nad Jihl. – Kozlov – Rytířsko – Ždírec – Měšín – Hruškové Dvory – Jihlava (20 km)
II. Luka nad Jihlavou – Bítovčice – Přímělkov – Rokštejn – Panská Lhota – Brtnice – 
–Příseka – Puklice – Studénky – Jihlava (28 km)
III. Luka nad Jihlavou – Třebíč (30 km), zpět vlakem (13:25; 14:31; 15:32; 16:31; 
17:25; 18:31)
Bližší informace: MisaSvatosova@seznam.cz, tel. 606 218 580 (Mirek Svatoš), 
ivana.svobodova@jihlava-city.cz, tel. 605 105 297

pondělí, 22. dubna 2013

Foyer jihlavské radnice

Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo náměstí 57, Jihlava, 9:00 – 17:00

Další akce konané u příležitosti oslav Dne Země
13. dubna 2013

16. dubna 2013

20. dubna 2013

20. dubna 2013

21. dubna 2013

2. – 30. dubna 2013
Putovní výstava „Ekologická stopa“
Místo: foyer jihlavské radnice, Masarykovo náměstí 1
Unese Země naše kroky? Odpověď najdete na výstavě, která je zacílená 
především na žáky základních a středních škol. Výstava přibližuje tento ukazatel 
opravdu zajímavou výtvarnou formou. Na patnácti výstavních panelech najdete 
mimo jiné návod, co může pro snížení ekologické stopy udělat každý z nás. 
Bližší informace: Mgr. Lenka Marečková, e-mail: lenka.mareckova@jihlava-city.cz, 
tel. 567 167 125

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

(netopýři, vydry, norci)

z regionu

hliněných omítek

domácnost
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V minulém díle jsme vás seznámili 
se základními pojmy a myšlenkami, 
o čem je plánování udržitelné dopra-
vy (SUMP). První díl našeho mini-
seriálu je k dispozici na webu města 
v sekci doprava.

Informace o projektu QUEST
Město Jihlava chce zlepšit městský 

dopravní systém, a z tohoto důvodu 
se mimo jiné zapojilo do projektu 
QUEST (Quality management tool 
for Urban Energy effi  cient Sustaina-
ble Transport). Tento projekt vznikl 
na podporu realizace a zlepšování 
plánů udržitelné městské mobility. 
Hodnotí dopravní politiku a navrhu-
je konkrétní řešení k jejímu zlepše-
ní. Dále také řeší snížení nákladů na 
dopravní infrastrukturu a parkovací 
plochy ve městě, zvýšení kvality ve-
řejného prostoru, zdraví a spokoje-

nosti obyvatel nebo snížení hluku a 
emisí z dopravy. V budoucnosti mů-
že být certifi kát QUEST základem 
pro investiční programy EU na pod-
poru realizace systému udržitelné 
městské mobility. Do projektu je za-
pojeno ve 13 evropských zemích cel-
kem 50 měst.  Za Českou republiku 
se projektu účastní například České 
Budějovice, Chomutov, Hradec Krá-
lové, Jihlava, Karviná a Opava.

Prostřednictvím projektu bude na-
še město součástí mezinárodní sítě 
měst se stejným zájmem – rozvíjet 

a zlepšovat politiku mobility a do-
pravního plánování s vědomím trva-
le udržitelného rozvoje. 

V Jihlavě již máme zpracovaný akč-
ní plán pro městskou mobilitu, který 
umožňuje uskutečnit dohodnuté ak-
tivity, obsahuje harmonogram, kon-
krétní rozpočty i odpovědné osoby  
a oddělení, aby bylo možné realizo-
vat dohodnuté cíle a aktivity. Jsou v 
něm obsažena krátkodobá i dlouho-
dobá zlepšení, například:

· bude naplňována dopravní část 
vize města - Strategického plánu roz-
voje města

· růst nabídky i oblíbenosti udrži-
telných forem dopravy: hromadné, 
cyklistické a pěší dopravy na úkor 
individuální automobilové dopravy

· cestovní čas hromadné dopravy se 
zkrátí na úkor individuální automo-

bilové dopravy
· jasná pravidla pro parkování auto-

mobilů jak v centru města, tak v jeho 
okrajových částech

· všechny dopravní plány jsou od 
svého zrodu konzultovány s veřej-
ností, zástupci podnikatelské sféry, 
zájmových sdružení, koordinátorem 
pro cyklodopravu atd.

Zkušenosti z pilotního města ČR 
- Chomutova jsou velmi pozitivní a 
ukazují, že udržitelná doprava se mů-
že stát i u nás zajímavým politickým 
tématem. V dalším díle našeho mini-
seriálu si podrobněji vysvětlíme, co 
je tzv. Bílá kniha dopravní politiky 
Evropské komise, která se mimo jiné 
zabývá i zmíněným Akčním plánem 
pro městskou mobilitu.

 Dle podkladů magistrátu 
 připravil –lm-

Plán udržitelné městské mobility – 2. díl

V dnešní době lze ztratit práci velmi nečeka-
ně a velmi rychle. Zpravidla pak skončíte jako 
klient úřadu práce na podpoře. Ale i toto jistě 
frustrující období hledání zaměstnání můžete 
smysluplně využít. Jednou z možností je rekva-
lifi kace.

Rekvalifi kace představuje získání nové kvalifi ka-
ce a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní 
kvalifi kace včetně jejího udržování nebo obnovová-
ní. Za rekvalifi kaci se považuje i získání kvalifi kace 
pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud 
žádnou kvalifi kaci nezískala.

„Rekvalifi kace jsou jedním z velmi žádaných a zá-
roveň přínosných nástrojů aktivní politiky zaměstna-
nosti, které Úřad práce v Jihlavě (ÚP) nabízí uchaze-
čům nebo zájemcům o zaměstnání s cílem následného 
uplatnění na trhu práce,“ řekl ředitel krajské poboč-
ky Jiří Hrdlička.

O významu rekvalifi kace svědčí i počet rekvalifi -
kací, které jihlavský ÚP realizoval v průběhu uply-
nulého roku. „V roce 2012 byla zabezpečena rekvali-
fi kace celkem 554 osobám a dalším 565 osobám byla 
uhrazena absolvovaná zvolená rekvalifi kace. Celkový 
počet rekvalifi kovaných uchazečů a zájemců o zaměst-
nání tak v loňském roce činil 1119 osob,“ upřesnil Hr-
dlička. 

Největší zájem byl o kurzy obsluhy PC, svářečské 
kurzy, pracovníky v sociálních službách, účetnictví, 
řidičská oprávnění a profesní způsobilost aj. Formou 
zvolené rekvalifi kace byly realizovány zejména ty 
rekvalifi kace, které nejsou v nabídce rekvalifi kací za-
bezpečovaných úřadem práce, resp. ty, které nebyly 
vysoutěženy veřejnou zakázkou na rekvalifi kace.

Jaké podmínky vyžaduje ÚP pro zařazení fy-
zické osoby do rekvalifi kačního kurzu?

· Být v evidenci úřadu práce jako uchazeč nebo zá-
jemce o zaměstnání. 

· Mít odpovídající vstupní kvalifi kační předpokla-
dy pro daný rekvalifi kační kurz a pro výkon profese, 
na kterou má záměr se rekvalifi kovat (např. přísluš-
ný stupeň vzdělání, některé znalosti a dovednosti). 

· Být zdravotně způsobilý pro absolvování rekvali-
fi kačního kurzu a pro výkon nové profese.

· Rekvalifi kace musí být potřebná, tzn., že dosa-
vadní kvalifi kace uchazeče nebo zájemce o zaměst-
nání neumožňuje získání vhodného pracovního 
místa.

· Rekvalifi kace musí být účelná, s předpokladem, 
že po ukončení rekvalifi kace je reálná šance získat 
zaměstnání.

Co je rekvalifi kace a jak jí získat
Jak lze požádat o rekvalifi kaci?
Zařazení do rekvalifi kace předchází profesně-po-

radenský pohovor s poradcem pro zprostředko-
vání. Všem zájemcům o rekvalifi kaci je doporuče-
na účast na skupinové informační schůzce, která 
probíhá v pravidelných termínech na kontaktních 
pracovištích ÚP ČR v každém okresním městě, s 
možností následného individuálního poradenství a 
podání přihlášky do rekvalifi kace. 

Uchazeči a zájemci o zaměstnání si mohou vybrat 
za dvou forem rekvalifi kace, a to:

1) rekvalifi kaci zabezpečovanou úřadem práce,
2) rekvalifi kaci zvolenou. 

Rekvalifi kace zabezpečovaná úřadem práce 
Úřad práce hradí náklady rekvalifi kace (kurzov-

né) za uchazeče nebo zájemce o zaměstnání, po-
kud je na rekvalifi kaci doporučí a uzavře s nimi ješ-
tě před zahájením rekvalifi kačního kurzu písemnou 
dohodu o rekvalifi kaci. 

Uchazeči o zaměstnání může dále poskytnout 
příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákla-
dů spojených s rekvalifi kací (např. jízdné na cestu 
hromadnými dopravními prostředky). Uchazečům 
o zaměstnání náleží po dobu rekvalifi kace zabezpe-
čované úřadem práce podpora při rekvalifi kaci. Vý-
še podpory při rekvalifi kaci činí 60 % průměrného 
měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč o za-
městnání dosáhl ve svém posledním zaměstnání. 

„Seznam rekvalifi kačních kurzů zabezpečovaných 

úřadem práce v našem kraji je umístěn na Integrova-
ném portálu MPSV www.portal.mpsv.cz v záložce 
Úřad práce ČR - Krajské pobočky - Vysočina – v od-
kazu Poradenství, rekvalifi kace a IPS,“ řekl Jiří Hrd-
lička.

Zvolená rekvalifi kace 
Uchazeč nebo zájemce o zaměstnání si zvolenou 

rekvalifi kaci zabezpečuje sám, tzn., že sám kontak-
tuje vybrané vzdělávací zařízení a úřadu práce, kde 
je evidován jako uchazeč nebo zájemce, předloží 
svůj požadavek na stanoveném formuláři „Zájem 
o zvolenou rekvalifi kaci“. Zároveň doloží i cenu re-
kvalifi kace a další podklady stanovené úřadem prá-
ce. 

Veškeré podklady včetně žádosti je třeba podat 
alespoň 3 týdny před termínem zahájení kurzu. Po-
kud je zvolená rekvalifi kace schválena, úřad práce 
uhradí cenu zvolené rekvalifi kace po úspěšném ab-
solvování rekvalifi kace přímo rekvalifi kačnímu za-
řízení. Jiné náklady než cenu zvolené rekvalifi kace 
úřad práce nehradí. Uchazeči o zaměstnání nevzni-
ká účastí na zvolené rekvalifi kaci nárok na podporu 
při rekvalifi kaci.

Potřebné formuláře ke zvolené rekvalifi kaci jsou 
k dispozici na každém úřadu práce nebo na Inte-
grovaném portálu MPSV www.portal.mpsv.cz v 
záložce Zaměstnanost - Pro občany - Formuláře ke 
stažení. -lm-

Služby města Jihlavy (SMJ) začaly v březnu  plá-
novanou akci, která se týká kontroly stavu sloupů 
veřejného osvětlení. Kontrolovat se bude dalších 
279 vytipovaných sloupů veřejného osvětlení, 
které by mohly být ve špatném stavu. 

Zmíněné sloupy jsou jednak staré a některé 
podle vzhledu vypadají nebezpečně. Jedná se ze-
jména o sloupy  na ulicích Vrchlického, Hamer-
níkova, Ladova, Na Hliništi, E. Rošického, Er-
benova, atd. „Při kontrole sloupů se bude používat 
speciální jeřáb, vysokozdvižná plošina a přítomni 
budou také elektrikáři SMJ. Kontrola jednoho slou-
pu vyjde zhruba na 800 korun, takže celková cena 
by se měla pohybovat kolem 230.000 korun,“ upřes-
nil Martin Málek, mluvčí SMJ. 

Výsledky tohoto měření zpracuje a následně do-
dá specializovaná fi rma v elektronické podobě. 
Na základě této studie budeme vědět, jak vypadá 

další vzorek sloupů a v jakém se nacházejí stavu. 
Díky tomu se budou muset třeba i některé slou-
py kvůli bezpečnosti opět odstranit. V dalším ob-
dobí, pokud se najdou fi nanční prostředky, by se 
mělo pokračovat v kontrole ostatních sloupů ve-
řejného osvětlení. 

SMJ se na základě smlouvy o komplexním zajiš-
tění veřejně prospěšných služeb pro Jihlavu stara-
jí o 6.127 stožárů, na kterých je 6.401 kusů svě-
telných bodů - svítidel. Do rozsahu služeb patří 
i údržba 293 kusů rozvaděčů, které jsou měřící i 
podružné. V loňském roce bylo v březnu zkontro-
lováno 298 sloupů veřejného osvětlení a následně 
se jich z důvodu špatného stavu muselo 45 od-
stranit. 

Dnem 1. 3. 2012 byla také v SMJ spuštěna elek-
tronická kniha hlášení poruch a byla zavedena 
zvýšená kontrola závad.  -lm- 

Stroj bude třást starými sloupy osvětlení
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Masarykovo náměstí od 16.00 – hlavní program:
16.00 Čaroděj CAVE – hadí mág
17.00 BOBO divadlo – soutěže, písničky pro děti
 vyhodnocení nejlepších masek čarodějů 

přítomných na náměstí
 vyhodnocení soutěže MŠ a ZŠ o nejlepší 

čarodějnici
18.00 PETRA ČERNOCKÁ – SAXANA DĚTEM
19.00 hudební skupina BAND 007
20.00 LAMPIONOVÝ PRŮVOD  |  trasa: 

Masarykovo náměstí, ul. Matky Boží, Věžní, 
Benešova, Masarykovo náměstí

20.00 hudební skupina PRAŽCE
21.15 OHŇOVÁ SHOW – skupina NOVUS ORIGO 

z Polné
moderátor Českého rozhlasu Region 
Robin ŠALAMON

doprovodný program:
výstava čarodějnic – soutěž MŠ a ZŠ o nejlepší vyro-
benou čarodějnici  |  atrakce pro děti – skákací hrad, 
jízda vláčkem, dětský jumping, nafukovací balónky  
|  výtvarné dílny DDM Jihlava, malování čarodějnic, 
malování na obličej, ...  |  živý oheň v otevřených 
koších po celou dobu akce, hořící svíce – opékání 
špekáčků, párků, vuřtů – možnost jejich zakoupení 
ve stánku na místě.  |  na náměstí prodej lampionů 
v omezeném množství  |  stánky s občerstvením, 
cukrovou vatou, ...

Statutární město Jihlava, Agentura TIME 

a Společnost přátel dělostřelby ve spolupráci 

s Českým rozhlasem Region zvou na akci  

30. dubna 2013

partneři:

mediální 
partneři:

Slet čarodějnic, čarodějů a pálení čarodějnic

Společnost 
přátel 
dělostřelby

FC Vysočina pokračuje 
v připisování bodů

JIHLAVA – Fotbalová Gambrinus 
liga ukrojila z letošní sezony více než 
polovinu svého programu. 10 kol 
před koncem zuří líté boje na obou 
koncích tabulky. Fanoušky FC Vyso-
čina logicky nejvíce zajímá, zdali no-
váček nejvyšší soutěže udrží přísluš-
nost k tuzemské elitě. 

Jihlava počítá každý bodík. V pro-
bíhající jarní části jich dosud získala 
pět. „Připisujeme, což je důležité. Tři 
body byly dnes důležitější než výkon,“ 
řekl středopolař Václav Koloušek po 
domácím vítězství 1:0 nad Mladou 
Boleslaví.

Úspěch v tomto odloženém utkání, 
jehož sehrání v původním termínu 
neumožnily špatné klimatické pod-
mínky, byl pro FC Vysočina velice 
důležitý. Svěřenci trenéra Františka 
Komňackého jím ukončili čtyřzápa-
sové čekání na prvoligovou výhru, 
respektive vstřelenou branku. Gólo-
vý půst, trvající 411 minut, paradox-
ně ukončila hlavička defenzivního 
záložníka Tomáše Rady.

„Dlouho jsem se v lize netrefi l. Přišlo 
to v nejvhodnější okamžik. Máme tři 
body a jsme za to velice rádi. Potřebo-
vali jsme je jako sůl,“ konstatoval au-
tor vítězné branky.

Jihlavané do té doby tápali. Po 
domácích bezgólových plichtách 
s Hradcem Králové a Libercem pro-
hráli na půdě olomoucké Sigmy 0:3. 
Výsledek z velké části zapříčinilo vy-
loučení středopolaře Karola Karlíka.

„Tento moment výrazně ovlivnil dění 
na hřišti. V plném počtu bychom byli 

DEFENZIVNÍ záložník Jihlavy Tomáš Rada (ve žlutém) sňal ze svých spoluhrá-
čů střelecké prokletí.  Foto: Michal Boček

 Gambrinus liga
JIHLAVA – HRA DEC 
KRÁLOVÉ 0:0

JIHLAVA – LIBEREC 0:0

OLOMOUC – JIHLAVA 
3:0 (0:0)
Branky: 49. Ordoš, 51. Schulmeis-
ter, 54. Doležal.

JIHLAVA – MLADÁ 
BOLESLAV 1:0 (0:0)
Branka: 50. Rada.

 Pohár České pošty – osmifi nále
SPARTA PRA HA – JIHLAVA 
1:1 (1:1), na penalty 3:2
Branky: 34. Bednář, rozhodující 
penalta Lafata - 22. z pen. Kolou-
šek.

schopni čelit ofenzivní síle soupeře a do-
kázali bychom být nebezpeční z rych-
lých brejků. Takto, oslabeni o jednoho 
hráče, jsme nebyli konkurenceschopní,“ 
poznamenal kouč Komňacký.

FC Vysočina se v březnu rozlou-
čil s českou pohárovou soutěží, když 
v odvetě osmifi nále podlehl na praž-
ské Letné tamní Spartě 1:2 po penal-
tovém rozstřelu. V řádné hrací době 
skončil zápas remízou 1:1, stejně jako 
první utkání, a tak přišla na řadu lote-
rie v podobě pokutových kopů. Hosté 
při nich selhali hned třikrát...   -cio-

Výsledky
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do 4. 4.  
FILIP HORYNA, VÁCLAV 
MISAŘ, JAKUB SÝKORA  
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 4. 4.  
TOMÁŠ ABSOLON 
- VZOROVÉ DNY
Vstup přes prodejnu JAVAB.
Galerie Půda, Joštova 27

do 7. 4.  
SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM 
VYSOČINA 2012 
Výstava prezentuje výsledky Sklář-

ského sympozia Vysočina 2012.
OGV, Masarykovo nám. 24

do 7. 4.  
VYSOČINSKÉ VARIACE 
Svá díla tu bude vystavovat 15 

umělců působících v současné době 
v Kraji Vysočina. Je zde zastoupe-
na starší, střední i mladší generace. 
Sjednocujícím akcentem této výsta-
vy je historicky právě pro Vysočinu 
charakteristická krajinomalba, která 
je zde také nejhojněji zastoupena. 

OGV, Masarykovo nám. 24

do 7. 4.  
FRA GMENTY ANEB NULOU
NELZE DĚLIT
Výstava prací studentů 3. ročníku 

ateliéru Design a vizuální komunika-
ce Střední uměleckoprůmyslové ško-
ly Jihlava-Helenín.

Kavárna Muzeum, Masarykovo 
nám. 55

do 8. 4.  
SBĚRA TELÉ SVĚTLA
Jedinečná výstava historických svě-

telných zdrojů a zápalek.
City Park Jihlava, Hradební 1 

do 12. 4. 
TAJUPLNÁ PERSIE
Výstava fotografi í Jarky Melicharo-

vé, členky Horáckého fotoklubu Jih-
lava

Kavárna Salott o, Bezručova 7

do 14. 4. 
MARTIN HUML – VIETNAM
Výstava fotografi í.  Cestování Viet-

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

do 27. 4.  
IRENA FILA WAGNEROVÁ 
– HLEDÁNÍ ŘÁDU
Výstava obrazů. 
Minigalerie Trifoil, grafi cké papíry, 

Husova 10

do 28. 4. 
NEKONEČNÉ PERSPEKTIVY 
Krajina a veduty 19. století ze sbír-

ky Patrika Šimona. Hlavním téma-
tem výstavy je pojetí krajiny a veduty 
v jejích vývojových zákonitostech. 

OGV, Komenského 10

Jihlavský havířský průvod
Den ježka Koncert bez hranic

Pouť ke svatému Jánu

Mahler Jihlava Hudba tisíců

www.jihlava.cz

21.–23. června 2013

V Domě Gustava Mahlera v 
Jihlavě se veřejnosti otevře nová 
výstava Subtilní energie - umělecké 
krajky akademické malířky Márie 
Danielové. 

Mária Danielová se narodila v 
roce 1953 v Martině. Od roku 1971 
žije a pracuje v Praze. Vystudovala 
ateliér textilního výtvarnictví na 
Vysoké škole uměleckoprůmyslové 
v Praze. Od roku 1978 do roku 1981 
pracovala v Ústavu bytové a oděvní 
kultury v Praze jako samostatný 
designér. Od roku 1983 realizovala a 
nadále realizuje své textilní objekty, 
instalace, textilní šperky, textilní 
design a kresby. Od roku 2003 
zároveň působí na Katedře výtvarné 

výchovy Pedagogické fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci 
jako odborná asistentka, kde vede 
ateliér Kov, objekt, šperk.

K výstavě s názvem Subtilní energie 
říká: „Fenomén energie je často tématem 
mých prací. Kresba tužkou či pastelkou 
je analogická s kresbou nití v jemné i 
rozměrné textilní konstrukci. Tradiční 
technologie krajky, stará několik 
staletí, v každé kultuře jiná, a přesto 
podobná ve své rafi nované konstrukci, 
se stala mou celoživotní láskou. Novým 
médiem, které mi dovoluje objevovat 
prostor, pracovat s hmotou i nehmotným 
světlem, s barvou i režným materiálem, 
s jeho kresebnou i sochařskou potencí.“ 
Výstava potrvá do 28. dubna. -rt-

Subtilní energie v Domě GM
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VELKÁ SCÉNA
2. 4. v 19.00  
Wasserman - Leigh:  
Muž z La Manchy 
H /4/
Klasické „divadlo na divadle“. Ce-

rvantes je zatčen a uvězněn vojáky 
španělské inkvizice poté, co sehrál 
komediální divadelní představení, 
které zesměšňovalo španělskou vlá-
du. Cervantesovi spoluvězni by si rá-
di rozdělili jeho majetek, ale autor se 
zoufale snaží zachránit rukopis své-
ho posledního díla. A aby si vězně 
získal, uspořádá s jejich přičiněním 
představení své nové komedie o ide-
alistickém rytíři Donu Quijotovi.

3. 4. v 19.00 
F.Schiller:Marie Stuartovna
D /4/
Dramatický konfl ikt dvou královen, 

mimořádně inteligentní a racionální 
Alžběty a vášnivé a vášně vzbuzující 
Marie Stuartovny není jen výprav-
nou ilustrací dějinných událostí. Skr-
ze strhující drama dvou odlišných 
ženských osobností otevírá Schiller 
téma věčného boje rozumu a citu, 
vášně a chladnokrevnosti, nemilo-
srdně odhaluje principy mocenských 
bojů a ptá se po důležitosti hodnot, 
jakými jsou čest, odvaha a bezesporu 
i láska.

6. 4. v 19.00 
Wasserman - Leigh:  
Muž z La Manchy 
E /4/

9. 4. v 17.00 
Wasserman - Leigh:  
Muž z La Manchy
Š /4/

10. 4. v 19.00 
Wasserman - Leigh:  
Muž z La Manchy 
KV/5/

11. 4. v 19.00 
F.Schiller:MarieStuartovna   
T /4/

12. 4. v 19.00 
Wasserman - Leigh: 
Muž z La Manchy 
K /5/

15. 4. v 10.00 
L. Carroll:  
Alenka v říši za zrcadlem 
mimo předpl.
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 pravidla 
i čas tam běží trochu jinak, ale to po-
chopí každý, kdo trochu sní.

Horácké divadlo Jihlava, 
Komenského 22, www.hdj.cz

10. 4. v 15.00 
STŘÍBRNÉ LISTOVÁNÍ 
Literární sdružení Vzdorospolek 

si vás dovoluje pozvat do Jihlavy na 
tiskové shromáždění k zahájení 10. 
ročníku celostátní soutěže Česká bá-
seň 2013 aneb »rozletu« básnické 
tvorby mezi čtenáře.

11. 4. v 17.00 
TAJEMNÝ ÍRÁN – putování 
zajímavou zemí pro mnohé 
tajemnou.
Cestopisná beseda s promítáním 

Jaroslava Stohla.

17. 4. v 18.00 
Hudebně poslechový pořad 
JIŘÍHO ČERNÉHO na téma 
- Marie Rott rová.

29. 4. v 18.00 
DEKA MERON
Milostné listy portugalské jeptišky 

Marianny a středověké a renesanční 

básně zhudebněné Danielem Dobiá-
šem. Účinkují: Táňa Fischerová (re-
citace a zpěv) a Daniel Dobiáš (zpěv 
a hudební doprovod).do 28. 4.  

MÁRIA DANIELOVÁ 
– SUBTILNÍ ENERGIE
Výstava umělecké krajky. 
Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4

do 10. 5.  
PRÁCE STŘEDNÍ 
UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ 
ŠKOLY HELENÍN
Galerie – Horácké divadlo Jihlava, 

Komenského 22

do 19. 5.  
LIBOR OBRŠLÍK: KRA JINY 
A KYTICE
Autor představí olejomalby klasic-

ké krajiny převážně z Vysočiny a abs-
traktní tvorbu inspirovanou Kyticí 
K. J. Erbena a Májem K. H. Máchy.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

do 30. 5.  
PAVEL KOCYCH: NOC 
A MĚSTO
Galerie Na dně (na chodbě Diva-

delního klubu v Horáckém divadle), 
Komenského 22

do 30. 6.  
PÍSMO? KRESBA?
Skupinová práce klientů DTS Jihla-

va na výtvarném projektu.
Bez obav, prodejní galerie a výtvar-

ná dílna Denního a týdenního staci-
onáře Jihlava, Husova 16

duben 
AUSTRÁLIE 
Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ 

Jihlava.
Nový vstupní areál zoo - Infocent-

rum (místnost za pokladnou).

duben 
POEZIE PSANÁ DO KRA JINY 
Fotografi cká výstava RNDr. Milana 

Macháčka
Nový vstupní areál zoo - výstavní 

místnost.

duben 
ZVINO VA AFRICA 
Prodejní výstava originálních dře-

věných soch ze Zimbabwe.
Africká vesnice Matongo – areál 

zoo.

duben 
Od A do Z....
Práce dětí školní družiny ZŠ Hav-

líčkova Jihlava. DNK – foyer.
Divadlo  Na Kopečku, Psychiatric-

ká léčebna, Brněnská 54

1. 4. – 30. 6.  
Pavel Horák - PAUL VAN DEN 
BERG: Jarní pěknůstky - obrazy, 
kresby, tisky
Prodejní výstava holandského ma-

líře českého původu. 
po - ne    9.00 - 16.00. Vstupné 10 

a 20 Kč.
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

1. 4. – 30. 4. 
OLDŘICH KULHÁNEK 
- grafi ka z depozitu galerie
M+K galerie, Čajkovského 33

1. 4. – 30. 4.  
PETR PROCHÁZKA : 

FANTAZIE
Výstava kamenického malíře – ole-

jomalby.
Double Decker café – restaurant, 

City Park, Hradební 1

2. 4. – 30. 4. 
„S ČÍM SE SETKÁME V LESE“
Výstava výtvarných prací dětí z jih-

lavských MŠ a ZŠ. Výstava bude ote-
vřena u příležitosti letošních oslav 
Dne Země. Foyer jihlavské radnice. 

2. 4. – 30. 4. 
„PUTOVNÍ VÝSTAVA 
“EKOLOGICKÁ STOPA“
Unese Země naše kroky? Odpo-

věď najdete na výstavě, která je zací-
lená především na žáky základních 
a středních škol. Výstava přibližuje 
tento ukazatel opravdu zajímavou 
výtvarnou formou. Na patnácti vý-
stavních panelech najdete mimo jiné 
návod, co může pro snížení ekolo-
gické stopy udělat každý z nás. Bližší 
informace: Mgr. Lenka Marečková, 
e-mail: lenka.mareckova@jihlava-ci-
ty.cz, tel. 567 167 125. Foyer jihlav-
ské radnice.

Magistrát města Jihlavy, Masaryko-
vo nám. 1 

2. 4. – 7. 7.  
O ZVUKU A LIDECH
Přemýšleli jste, jak vlastně zvuk 

vzniká? Jak jej vnímáme a zda nás 
může i klamat? Nyní máte mož-
nost ponořit se do taje zvuku, od-
halit mnohá tajemství a dozvědět 
se spoustu zajímavých věcí, nejen o 
světě ruchu a hudby.Výstava hravou 
zážitkovou formou propojuje vzdě-
lávání, kulturní vyžití, hru i zábavu. 
Určena především pro žáky ZŠ, ro-
diny s dětmi, zájmové organizace a 
širokou veřejnost.Z kapacitních dů-
vodů je nutno, aby se větší skupiny 
např. školy v rámci výuky, předem 
objednaly na tel. číslech 567 167 
155 – 156. Vstupné na výstavu bude 
pro děti předškolního věku 20 Kč, 
dále snížené 30 Kč (děti od 6-15 let, 
studenti, senioři, ZTP, ZTP/P) a zá-
kladní 40 Kč.

Brána Matky Boží, Turistické infor-
mační centrum, Věžní 1

3. 4. – 3. 5.  
PŘÍRODA MÝCH SNŮ 
Výstava krajinné fotografi e Petra 

Koukoly.
Městská knihovna, Hluboká 1

4. 4. – 25. 4. 
TŘINÁCT ČAJOVÝCH ŠÁLKŮ 
PETRA  JURNÍČKA 
Vernisáž 4. 4. v 17.00 spojená s be-

sedou na téma: technologie výroby, 
fi losofi e tvůrčí kreativity, hrnčíř a 
hrnčířství 21. století. Prodejní výsta-
va. 

Knihkupectví a čajovna K&P, Ma-
sarykovo nám. 21

5. 4. – 5. 5.  
Kamil Rydlo: STARÁ JIHLAVA 
V OBRA ZECH A DALŠÍ
 TVORBA
Vernisáž 5. 4. v 18 hodin. Otevřeno 

každý všední den po - pá 15 - 18 ho-
din. Jiný termín po domluvě na tel. 
776 014 258.

Klub Zacheus, Komenského 20

8. 4. – 9. 6.  
JINÉ ROZMĚRY VNÍMÁNÍ

Soubor surrealistických fotoobrazů 
Pavla Bezděčky.

Kavárna Muzeum, Masarykovo 
nám. 55

8. 4. – 3. 5.  
VÝSTAVA FOTOGRA FIÍ 
ČLENŮ HORÁCKÉHO FOTO-

KLUBU JIHLAVA 
Vlasta Böhmová, Jaroslava Meli-

charová, Vladimír Holub, Karel Ši-
máček, Leoš Tůma. Vernisáž 10. 4. v 
16 hodin.

Krajský úřad kraje Vysočina, Žiž-
kova 57

10. 4.  
MAREK ČÍHAL
Výstava mladého nadaného výtvar-

níka. Vernisáž 10. 4. v 16.00 hodin. 
Termín ukončení výstavy zatím není 
znám.

Galerie Jána Šmoka, ateliéry Střed-
ní umělecké školy grafi cké, Dvořáko-
va 12

12. 4. – 16. 6.  
ROMANTICKÁ ZASTAVENÍ 
ANEB STŘÍPKY Z MÓDNÍ 
HISTORIE
Pozvánka do období konce 19. a 

počátku 20. století, kdy móda doká-
zala skloubit krásu a praktičnost. 

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

13. 4. – 31. 5.  
PORTRÉT
Vystavuje Petra Ochmanová, člen-

ka Horáckého fotoklubu Jihlava.
Kavárna da Salott o, Bezručova 7

18. 4. – 28. 4.  
OSTROPA 2013
Česko - německá  výstava poštov-

ních známek. Mezinárodní výstava 
fi latelistického materiálu, doplněná 
originálními předlohami (obrazy) ze 
sbírek českých galerií a soukromých 
sběratelů, ke které bude vydán také 
Bulletin a poštovní známka. 

OGV, Galerie Alternativa, budova 
Komenského 10

18. 4. – 15. 6.  
PETR SOUKOP – SRÍ LANKA  
Výstava fotografi í.
Kavárna Dena, Fibichova 28.
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2. 4. v 19.30 
SARA H & THE ADAMS
Sarah & Th e Adams je jedinečná 

hudební skupina v čele s talento-
vanou zpěvačkou, pianistkou a au-
torkou Šárkou Adámkovou, jejichž 
hudba se pohybuje na pomezí stylů 
popu, country a jazzu. 

Malá scéna DKO. Vstupné před-
prodej 110, na místě 130 Kč.

4. 4. v 19.00 
HANA a PETR ULRYCHOVI
Moravský folklór a stylizace mo-

ravských lidových písní jsou hlavním 
repertoárem této sourozenecké dvo-
jice a jejich doprovodné skupiny.

Divadelní sál DKO. Vstupné 280 
Kč.

5. 4. v 19.00 
TRIO MARTINŮ
Komorní koncert  - nejhezčí klavír-

ní tria z české a světové hudby. Účin-
kují: Petr Jiříkovský – klavír, Jaroslav 
Matějka – violoncello, Pavel Šafařík 
– housle. Vstupné 150 Kč. 

6. 4. v 19.00 
Irena Dousková: HRDÝ BUDŽES
Dramatizace úspěšné stejnojmen-

né prózy spisovatelky Ireny Dous-
kové. Hraje: BÁRA  HRZÁNOVÁ. 
Vstupné 420/400 Kč.

14. 4. v 19.00 
Eduardo De Filippo: 
FILUMENA MARTURA NO
Simona Stašová a Svatopluk Sko-

pal v hlavních rolích slavné komedie, 
která patří k tomu nejlepšímu z ital-
ské tvorby. Vstupné 380, 360, 330 
Kč. 

Tolstého 2, www.dko.cz                                         

Jarní 22 (areál MŠ), 
Jihlava – Horní Kosov,

www.dkdjezek.ic.cz
6. 4. v 10.00 
ZPÍVÁME SI S JEŽKEM
Zábavné písničkové představení. 

  
13. 4. v 10.00 
JEŽKOVA POHÁDKOVÁ 
SOBOTA   
Pohádka a písničky pro malé i vel-

ké.

20. 4. v 10.00 
DĚTSKÁ COUNTRY SHOW        
Kovbojské a indiánské masky vítány.

27. 4. v 10.00 
JEŽKOVO ČAROVNÉ RÁNO  
Slet čarodějnic a pohádkových by-

tostí.                            

3. 4. v 19.30 
SIMULANTE BANDE
Pohyb, handicap, kapela DVA. Ne-

otřelé možnosti pohybového vyjád-
ření zdravého a fyzicky handicapo-
vaného člověka, relativnost pojmu 
handicap i křehký kosmos mezilid-
ských vztahů. Vstup 150/80 Kč.

5. 4. ve 20.00 
TOP DREAM COMPANY 
+ VOXTET
Roztančený jarní večírek. Hot jazz, 

cool pop, funky.
Vstup 170 (na místě), 140 (před-

prodej).

6. 4. ve 20.00 
RETRO PARTY
K příležitosti druhých narozenin 

RETRA  pořádáme v sále DIODu 
opět velkolepou akci. 

Vstup 80 (na místě), 70 (předpro-
dej).

7. 4. v 16.00 
DS Čapek - POPELKA  aneb 
POHÁDKA  Z BABIČČINY
TRUHLIČKY
50 Kč plné vstupné / 50 Kč studen-

ti, důchodci / 50 Kč děti do 10 let

12. 4. ve 20.00 
URBAN TRIO 
Jazz, blues, swing. Urban trio se za-

měřuje výhradně na jazzovou hud-
bu. Vstup 100/80 Kč.

14. 4. ve 14.00 –17.00 
FASHION MARKET
Rukodělný trh místních prodejců. 

15. 4. v 19.30 
OTEVŘENÁ VEČEŘE
Večeře, diskuze, kultura. 

17. 4. v 19.30 
LÁSKA  A JINÉ 
SUPERSCHOPNOSTI (SK. A)
Pravdivá komedie o lásce. De Facto 

Mimo. Vstup 90/70 Kč.

24. 4. v 19.30 
SKLENĚNÝ ZVĚŘINEC
Hořká komedie Tennesseeho Wil-

liamse o jedněch bizarních námlu-
vách, třech osamělých postelích v 
malém bytě, zvířátcích ze skla a tou-
ze odejít...  

BURA NTEATR. Vstup 150 Kč

26. 4. v 18.00 
ZPĚVÁČEK 2013
Koncert vítězů krajského kola ce-

lostátní soutěže dětí a mládeže ve 
zpěvu lidových písní. Vstupné dob-
rovolné.

28. 4. v 16.00 
MIKULKOVINY
Pohádky a písničky z knížek A. Mi-

kulky.
De Facto Mimo. Vstup 50 Kč.

29. 4. v 17.00 
MEZINÁRODNÍ DEN TANCE
Vstupné dobrovolné.

Tyršova 12, www.diod.cz

4. – 5. 4. v 19.00 
MADAGASKA R
Ostrov skotačivých lemurů, zá-

hadných chameleonů, věkovitých 
baobabů a srdečných domorodců. 
Digitální diashow Martina Loewa ve 
čtvrtek i v pátek.

Psychiatrická léčebna, 
Brněnská 54, www.plj.cz

9. 4. v 19.00 
Pavel Kohout: 
PSÍ MATKA  - „já namouduši 
nelžu, páni doktoři!“  
Komorní monodrama. 

10. 4. v 8.30 a 10.00 
PIKY, PIKY NA HLAVU!
Pohádku pro MŠ, ZŠ hraje Divadlo 
AHA! 

23. 4. v 18.00 
HOSPICOVÝ VEČER - Viola 
Svobodová a Naďa Urbánková

Beseda. 26. 4. v 19.00 
Pavel Kohout: PSÍ MATKA  - „já 
namouduši nelžu, páni doktoři!“  

16. 4. v 19.00 
K. Kesey – D. Wasserman:  Přelet 
nad kukaččím hnízdem 
mimo předpl.
Podobenství o střetu lidské indi-

viduality s autoritativním režimem, 
který je zde prezentován na konfl iktu 
pacienta McMurphyho a absolutis-
tické vládkyně psychiatrického ústa-
vu, vrchní sestry Ratchedové, přerůs-
tá v reálný protest proti neomezené 
moci a omezování každého člověka. 
Román proslavil svým nadčasovým 
stejnojmenným fi lmem oceněným 
pěti Oscary Miloš Forman.

17. 4. v 19.00 
Wasserman - Leigh:  
Muž z La Manchy
O /5/

18. 4. v 19.00 
Wasserman - Leigh:  
Muž z La Manchy
U /4/

19. 4. v 19.00 
F.Schiller:
MarieStuartovna                                                                               
R /4/

20. 4. v 19.00 
Wasserman - Leigh:  
Muž z La Manchy 
B /5/

23. 4. v 17.00 
B. Comden - A. Green:  
Zpívání v dešti 
mimo předpl.
Dějištěm této bláznivé, optimistic-

ké i romantické komedie o počátcích 
zvukového fi lmu, kdy mnohá fi lmo-
vá studia hledala způsob, jak zachrá-
nit kariéru svých odporně pištících 
a špatně mluvících hvězd němého 
fi lmu, je Hollywood druhé poloviny 
dvacátých let. Výtečné swingové me-
lodie a brilantní stepařská čísla jsou 
základním stavebním kamenem této 
hudební show.

24. 4. v 18.00 
Slavnostní koncert ZUŠ 
mimo předpl.

25. 4. v 10.00 
L. Carroll:  
Alenka v říši za zrcadlem 
mimo předpl.

26. 4. v 19.00 
Wasserman - Leigh:  
Muž z La Manchy 
C /5/

30. 4. v 17.00 
Wasserman - Leigh:  
Muž z La Manchy
M /5/

MALÁ SCÉNA
5. 4. v 17.00 
U. Hub: Tučňáci na arše
Premiéra 
mimo předpl.
Usměvavý, ale i poučný a také bib-

lický příběh o třech tučňácích, kteří 
přežijí potopu světa. Jak to udělají a 
zda jim v tom pomůže Bůh, se do-
zvíte z představení určeného všem 
věkovým kategoriím. Tučňáci na ar-
še slavili úspěchy na jevištích řady 

evropských zemí a nyní dopluli i k 
nám.   

8. 4. v 09.00 a 10.30 
M. Junášek: Trpaslíci a Sněhurka
mimo předpl.
Rozverná adaptace klasické pohád-

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

13. 4. 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…

22. 4. v 17.00 
U. Hub: Tučňáci na arše 
mimo předpl.

27. 4. v 10.00 
V. Peška: O perníkové chaloupce  
aneb Jenom jako
Premiéra 
mimo předpl.
Dramatizace klasické pohádky, je-

jímž principem je hraní si na pohád-
ku. Vše se děje „jenom jako“, tedy i 
děje strašidelné a kruté, které se dí-
ky tomuto principu stávají legrační a 
hravé.  Takové jsou i pohádkové po-
stavy, které nejenom pobaví a potěší 
malého diváka, ale i samotné herce.               

29. 4. v 09.00 a 10.30 
V. Peška: O perníkové chaloupce  
aneb Jenom jako 
mimo předpl.

DIVADELNÍ KLUB
8. 4. ve 20.00 
Anton Medowits a Zuza 
Ferenczová: ŘEČIČKY
Dva mladí lidé se náhodně potka-

jí, náhodně se spolu vyspí a do jisté 
míry náhodně se setkávají a udržují 
sexuální poměr i nadále. V režii Pet-
ra Soumara se představí dva členové 
DS Síto: Klára Bulantová a Jiří Šalo-
moun.

11. 4. v 19.00 
ROMAN DRA GOUN - koncert

15. 4. v 17.00 
BRA TŘI REYNKOVÉ v trialogu 
s Jiřím Šimánkem
Synové petrkovského básníka a 

grafi ka Bohuslava Reynka a básníř-
ky Suzanne Renaudové, Daniel a Jiří 
Reynkovi, zavzpomínají nejen na své 
rodiče, ale vydají svědectví o pravé 
tváři fenoménu Petrkov. 
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Komenského 20

1. - 2. 4. v 17.30 
Okresní přebor - Poslední zápas 
Pepika Hnátka
Komedie, Sportovní / Česko / 

102min / 80,- / 12+ 
Legendami opředená postava tre-

néra Josefa Hnátka se připravuje na 
svůj poslední zápas. Hrají: Miroslav 
Krobot, Ondřej Vetchý, Jaroslava Po-
korná

1. - 2. 4. v 19.30 
Čtyři slunce 
Komedie, Drama / Česko / 98min 

/ 80,- / 12+
Kolik sluncí je třeba, abychom by-

li šťastní? Příběh rodiny a jejích přá-
tel z menšího města vypráví o touze 
proměnit svůj život k lepšímu, ale 
také o tom, jak často jsou děti ovliv-
ňovány přešlapy svých rodičů. Hra-
jí: Jaroslav Plesl, Karel Roden, Aňa 
Geislerová

1. 4. ve 20.00 
Divoká stvoření jižních krajin
Drama, Fantasy / USA / 92min / 

FK, titulky / 70,-
V zapomenuté, ale svérázné ko-

munitě, která sídlí v bažinatém kraji 
u mrtvého ramene řeky, odděleném 
od zbytku světa rozsáhlou ochran-
nou hrází, žije šestiletá Hushpup-
py. Maminku už dávno nemá a její 
milovaný otec Wink je divoch, kte-
rý je neustále mimo domov. Hrají: 
Quvenzhané Wallis, Dwight Henry, 
Levy Easterly

2. - 3. 4. ve 20.00 
Ve stínu
Krimi, Drama, Th riller / Česko, 

Slovensko, Polsko / 95min / 80,-
V bývalém Československu 50. let 

kapitán Hakl vyšetřuje krádež v kle-
notnictví. Z běžné vloupačky se ale 
vlivem zákulisních intrik tajné po-
licie začíná stávat politická kauza. 
Hrají: Ivan Trojan, Sebastian Koch, 
Soňa Norisová

3. 4. v 10.00
Pí a jeho život
Dobrodružný, Drama / USA, Tcha-

j-wan / 127min / BIO RÁJ, dabing / 
70,- / 12+

4. 4. v 17.30
Pí a jeho život 
/ 3D, dabing / 100,- / 12+
Pí se s rodinou stěhuje z Indie do 

Kanady. Jeho otec si s sebou převáží 
i svoji živnost - zoologickou zahra-
du. Nákladní loď se ovšem za jedné 
bouřlivé noci potopí a Pí, jako jedi-
ný přeživší lidský člen posádky, se 
zachrání. Hrají: Suraj Sharma, Irrfan 
Khan, Gérard Depardieu

5. 4. ve 20.00
Pí a jeho život 
/ 3D, dabing / 100,- / 12+
3., 9., 10., 24., 30. 4. v 17.30
Čtyřlístek ve službách krále
Animovaný, Rodinný, Komedie / 

Česko / 90min / 100,-
Populární komiksový seriál ČTYŘ-

LÍSTEK oslavil už 40 let od svého 

„narození“, prvního vydání kreslené-
ho příběhu. Animované zpracování 
připraví Čtyřlístku při výletě do Pra-
hy nová dobrodružství. Hrají: Ivan 
Trojan, Tereza Bebarová, Bohdan 
Tůma, Ondřej Brzobohatý

3. 4. v 19.30
Odpad město smrt
Drama / Česko / 70min / 70,-
Filmový scénář R. W. Fassbindera 

byl předlohou divadelní inscenace 
režiséra Dušana Pařízka. Z tohoto 
scénáře a divadelního zpracování vy-
chází fi lm Jana Hřebejka o prostitut-
ce Romi s příliš jemnými city. Hrají: 
Gabriela Míčová, Jiří Černý, Martin 
Finger

4. 4. v 17.00
Odpad město smrt

4. - 5. 4. v 19.30
Lincoln
Životopisný, Historický, Drama, 

Válečný / USA / 150min / titulky / 
70,- / 12+

Oscarový fi lm Stevena Spielber-
ga popisuje období posledních čtyř 
měsíců života největšího americké-
ho prezidenta Abrahama Lincolna. 
Odhaluje nejriskantnější a nejodváž-
nější rozhodnutí amerického vůdce 
v době, kdy se vyostřuje otázka ot-
roctví a zemí zmítá válka. Hrají: Da-
niel Day-Lewis, Sally Field, Joseph 
Gordon-Levitt 

4. 4. ve 20.00
Smrtelné lži
Drama, Th riller / USA / 107min / 

PREMIÉRA , titulky / 100,- / 12+
Finanční magnát Robert Miller se 

jeví jako úspěšný podnikatel mají-
cí navíc dokonalý rodinný život. Za 
zdmi jeho dokonalého sídla mu ale 
vše přerůstá přes hlavu. Zoufale se 
snaží dokončit prodej svého obchod-
ního impéria dříve, než se přijde na 
jeho podvody. Hrají: Richard Gere, 
Tim Roth, Susan Sarandon

5., 17., 18. 4. v 17.30
Smrtelné lži

5. 4. v 17.00
Sunset Blvd.
Drama, Film-Noir / USA / 110min 

/ titulky / 70,- / 15+
Jeden z nejlepších fi lmů legendár-

ního režiséra Billyho Wildera líčí 
nezvladatelnou touhu bývalé hvězdy 
němého fi lmu Normy Desmondo-
vé po comebacku, která si za tímto 
účelem najme neúspěšného scéná-
ristu Gillise. Oscarový snímek z roku 
1950. Hrají: William Holden, Gloria 
Swanson, Erich von Stroheim

6. 4. v 19.30
Sunset Blvd.

6. - 7. 4. v 15.30
Norman a duchové
Animovaný, Fantasy, Dobrodružný 

/ USA / 93min / BIJÁSEK, dabing 
/ 70,-

Kdo zachrání malé ospalé městeč-
ko, když ho přepadne horda zombí-
ků? Neohrožený hrdina se jmenuje 
Norman. Je mu jedenáct, ujíždí na 
hororech a rád si povídá s mrtvou 
babičkou. Norman má totiž jednu 
zvláštní schopnost, řekněme šestý 
smysl. Hrají: Kodi Smit-McPhee, 
Anna Kendrick, Casey Affl  eck

Jana Masaryka 20, 
tel. 734 741 289,

e-mail: kino.dukla@dcinema.cz, 
marcela@dcinema.cz (provoz, 
pronájmy), www.kinodukla.cz

Havířská 1

8. 4. v 17.00 
„VEČER JEDNÉ TANEČNICE“
Ukázka břišních tanců. Vstupné 

100 Kč.

16. 4. v 17.00 
OSLAVA DNE ZEMĚ 
- Monika Pelcová
Přijďte spolu s námi slavit, radovat 

se, poděkovat tancem, písní. Pojďme 
spolu do polí a mezi stromy, poděko-
vat, chválit Zemi. Sraz před Medeou, 
s sebou dárek a hudební nástroj, ob-
lečení ven. Vstupné symbolické. Za-
čátek v 17 hod.  Rezervace na mob: 
723773300, 603730667 nebo e-mai-
lu: medea-jihlava@seznam.cz.

U Větrníku 13, 
www.medea-jihlava.cz.  

Na všechny akce je nutné 
se nahlásit.

16. 4. v 18.00 
TOTO JE ZEMĚ SVATÁ 
– PUTOVÁNÍ PO IZRA ELI
Okolí Mrtvého moře a jižní kraj. 

Promítání a povídání (F. Tichý)

21. 4. v 10.00 
SETKÁNÍ RODIN S DĚTMI
a malým divadýlkem v klubu.

23. 4. v 18.00 
EXERCICIE, EXORCISMUS, 
DUCHOVNÍ UZDRA VOVÁNÍ 
A PSYCHIATRIE
Přednáší Jana Kotoučková.

Úterý v 18.00 
STÁLÉ AKCE: 
HODINKA  NAD BIBLÍ

5. 4. v 16.30 
MACH A ŠEBESTOVÁ
V podání dramatického kroužku 

souboru Kašpárek-DDM Jihlava. 
Pohádka podle inspirace Miloše Ma-
courka.

Malá scéna DDM JI, Brněnská 46.

6. 4. v 9.00  
ZPĚVÁČCI 2013
Soutěžní přehlídka zpěváčků lido-

vých písní.
DDM JI, Brněnská 46. 

6. 4. ve 14.00 
TURNAJ TROJIC V CS
Turnaj tříčlenných družstev v počí-

tačové hře. Brněnská 29, přezutí, slu-
chátka, myš s sebou. Startovné 30,-;  
přihlášky do 4. 4. na matejicek@
ddmjihlava.cz.

15. 4. – 19. 4.   
DĚTSKÝ TRH
Prodej dětského oblečení, botiček 

a hraček. MC Macík-DDM JI, Br-
něnská 46. Od 9. 4. do 12. 4. příjem 
oceněných věcí v krabici. Informace: 
jaja.vitkova@centrum.cz.

19. 4. v 15.30 
VESELÉ ORIGAMI 
PRO RODIČE S DĚTMI
Objevte úžasné možnosti skládání 

z papíru a přijďte si hrát. Pro rodiče s 
dětmi 7-10 let. Brněnská 29, vstupné 
80,- (R+D). Přihlásit se do 15. 4. na 
tel. nebo melounova@ddmjihlava.cz.

22. 4. v 9.00 
DEN ZEMĚ
Ukázka, informace a zajímavosti o 

zvířátkách chovaných v přírodověd-
ném kroužku DDM JI. 

Masarykovo náměstí od 9.00 ho-
din.

30. 4.   
SLET ČARODĚJNIC
Vystoupení zájmového útvaru Kaš-

párek a kouzelníků z Magic clubu. 
Pro školní kolektivy. Zahrada DDM 
JI, Brněnská 46, JI. V rámci progra-
mu děti získají výuční list čaroděje!

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

starší i mladší. Od 9.00 hod. v tě-
locvičně DDM JI, Brněnská ul. 29. 
Startovné 30,-, možnost vlastní vý-
stroje a výzbroje. Nutno se přihlásit 
do 28. 4. na rychetsky@ddmjihlava.
cz nebo telefonicky na DDM JI.

Brněnská 29, www.ddm.ji.cz,

18. 4. v 19.00 
Pomáhat je COOL! 
Aneb Obyčejní lidé, co dělají 
neobyčejné věci 
Představení dobrovolnického pro-

gramu CPR Vysočina. Občerstvení 
zajištěno. 

Kavárna Café Étage 

SEMINÁŘE NA TÉMA: 
Opravdu nasloucháme, nebo jen 

čekáme na svou příležitost pro-
mluvit? 

Termíny: 15. 4. v 17.00, 16. 4. v 
16.00, 17. 4. v 16.30 hodin.

Chlumova 3, 
www.centrumrodin.cz

19. 4. v 18.00 
Jaroslav Dušek: 
ČTYŘI DOHODY
Láska, vztahy, přátelství, jak je vidí 

toltécký šaman DON MIGUEL RUIZ 
Hrají: Jaroslav Dušek, Pjér Š´éz a Alan 
Vitouš. Vstupné: 390, 360, 330 Kč

26. 4. v 19.00 
4TET
Koncert vokálního seskupení 

4TET - nová verze programu. Vstup-
né 390, 420, 450 Kč. 
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6. - 7. 4. v 17.00
Méďa
Komedie, Fantasy / USA / 106min 

/ titulky / 70,- / 15+
John a jeho mluvící plyšový med-

věd. Náramně si notují v pohledu na 
život, na holky i na práci. John i díky 
tomu velkoryse přehlíží, že okolí se 
na jeho soužití s méďou dívá čím dál 
rozpačitěji. Sežrat mu to dává pře-
devším jeho holka Lori. Hrají: Seth 
MacFarlane, Mark Wahlberg, Mila 
Kunis

6. - 7. 4. v 17.30
Titanic
Drama, Romantický, Katastrofi cký 

/ USA / 194min / 3D, dabing / 100,-
Byl obrovský a luxusní. Lidé o něm 

ve své pýše říkali, že je nepotopitelný. 
Při první plavbě byli na jeho palubě 
také chudý Jack a bohatá Rose. Pro-
žili spolu nejkrásnější chvíle života a 
slíbili si, že už se nikdy nerozejdou. 
Oscarový snímek z roku 1997. Hrají: 
Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, 
Billy Zane

7., 8. 24. 4. v 19.30
Vedlejší účinky
Krimi, Drama, Th riller / USA / 

106min / titulky / 110,-
Taylorovi jsou dokonalý a úspěšný 

mladý pár, který má vše, nač si vzpo-
mene. Pak si však jde Martin sednout 
na čtyři roky do basy za zneužívání in-
formací v obchodním styku a jeho ži-
vot se promění v peklo. Hrají: Rooney 
Mara, Jude Law, Channing Tatum

8. 4. v 17.30
Jack a obři
Dobrodružný, Drama, Fantasy / 

USA / 114min / 3D, dabing / 130,-

21. 4. ve 20.00
Jack a obři

19. 4 - 20. 4. v 17.30
Jack a obři / dabing / 100,-
Když mladý Jack náhodou otevře 

bránu dělící náš svět od hrůzostraš-
ných obrů, vzplane nanovo starodáv-
ná válka. Obři po dlouhých staletích 
vtrhnou na Zemi a snaží se získat 
zpět území, o která v minulosti při-
šli. Hrají: Ewan McGregor, Nicholas 
Hoult, Bill Nighy

8. 4. ve 20.00
Nikdo nesmí chybět
Drama / Čína / 100min / FK, ti-

tulky / 60,-
Daleko v horách severní Číny leží 

vesnička a v ní zapadlá jednotřídka. 
Jediný učitel, kterého tu mají, musí 
však náhle na měsíc pryč. A co najed-
nou s třiceti dětmi, které ve škole ješ-
tě zbyly? Někdo je přece musí učit. 
Hrají: Minzhi Wei, Huike Zhang

9. - 10. 4. v 19.30
Místnost sebevrahů
Drama, Animovaný, Th riller / Pol-

sko / titulky / 110min / 90,- / 15+
Dominik je normální kluk. Má 

mnoho přátel, tu nejvíce sexy holku 
na škole, bohaté rodiče a dostatek fi -
nančních prostředků na nákup znač-
kového oblečení. Ale jeden nevinný 
polibek všechno změní. Hrají: Jakub 
Gierszal, Roma Gasiorowska, Kr-
zysztof Czeczot

9. - 10. 4. ve 20.00
Martin a Venuše
Komedie, Romantický / Česko / 

102min / 110,-
Martin buduje kariéru a Vendula se 

stará o rodinu. Martin je většinu ča-
su v práci, naopak Vendula se stará o 
děti a chod domácnosti a nemá žád-
ný prostor pro sebe. Každý dělá pro 
rodinu maximum, ale zároveň se cítí 
nedoceněný tím druhým. Hrají: Ma-
rek Taclík, Kristýna Boková-Lišková, 
Tomáš Hanák

21. 4. v 17.30
Martin a Venuše

10. 4. v 10.00
Bídníci
Muzikál, Drama, Romantický / 

Velká Británie / 157min / BIO RÁJ, 
titulky / 70,-

12. 4. v 19.30
Bídníci / titulky / 70,-
Bývalý galejník Jean Valjean je pro-

puštěn na podmínku. Netuší však, že 
za zády má posedlého inspektora Ja-
verta, který ctí zásadu, že zloděj zů-
stane vždy zlodějem, a Valjean se zdá 
být jasným příkladem. Hrají: Hugh 
Jackman, Russell Crowe, Anne Ha-
thaway

12. 4. v 17.00
Příběh mého syna
Drama / Itálie, Španělsko, Chorvat-

sko / 127min / titulky / 110,- / 15+
Svobodná matka Gemma přijíždí 

se svým dospívajícím synem Pietrem 
do Sarajeva, aby poznal zemi, ve kte-
ré se narodil. Před 16 lety ji museli 
kvůli bosensko-srbské válce opustit. 
Gemma se tak vrací do míst, která 
v ní probouzejí dávné vzpomínky. 
Hrají: Penélope Cruz, Emile Hirsch, 
Jane Birkin

12. 4. v 17.30
Nespoutaný Django
Western, Akční, Drama / USA / ti-

tulky / 165min / 100,- / 15+
Jižanské drama z období před vy-

puknutím Občanské války, jehož 
hlavním hrdinou je otrok Django. 
Ten má šanci získat díky nájemné-
mu lovci lidí dr. Schultzovi svobo-
du, pokud se mu povede dopadnout 
vraždící bratry Britt lovi. Hrají: Jamie 
Foxx, Christoph Waltz, Leonardo 
DiCaprio

23. 4. ve 20.00
Nespoutaný Django

12., 24. 4. ve 20.00
Pád Bílého domu
Akční, Th riller / USA / 119min / 

titulky / 110,- / 15+
Zcela nečekaný a velmi dobře při-

pravený útok na Bílý dům za bílé-
ho dne završí uvěznění prezidenta 
a jeho nejbližších spolupracovníků 
v nepřístupném bunkru v podzemí 
budovy. Při útoku přežije jediný člen 
jeho ochranky. Hrají: Gerard Butler, 
Morgan Freeman, Radha Mitchell

23. 4 v 17.30
Pád Bílého domu

13. 4. v 15.30
Doba ledová 4: Země v pohybu
Animovaný, Dobrodružný, Kome-

die / USA / 94min / BIJÁSEK, da-
bing / 70,-

14. 4. v 17.30
Doba ledová 4: Země v pohybu 
Oblíbený krysoveverčák se svou 

vášní pro žaludy způsobí katastrofu 
nevídaných rozměrů. Podaří se mu 
zasadit svůj žalud takovým způso-
bem, že se pradávná Pangea začne lá-
mat na jednotlivé kontinenty a dojde 
i k rozdělení naší prehistorické party. 
Hrají: Ray Romano, Queen Latifah, 
John Leguizamo

13. 4. v 17.00
Tenkrát na Západě
Western, Dobrodružný / Itálie, 

USA / 166min / titulky / 70,- / 12+
Opuštěná železniční stanice, na 

které tři muži trpělivě čekají na pří-
jezd vlaku, je legendárním prologem 
jednoho z nejslavnějších westernů v 
historii světové kinematografi e. Sní-
mek z roku 1968. Hrají: Henry Fon-
da, Claudia Cardinale, Charles Bron-
son

14. 4. v 19.30
Tenkrát na Západě

13. 4. v 17.30
Star Wars: Epizoda I 
- Skrytá hrozba
Sci-Fi, Dobrodružný, Akční / USA 

/ 136min / 3D, dabing / 100,-
Galaktickou republikou zmítají ne-

pokoje. Vznikly spory ohledně zda-
nění obchodních cest k odlehlým 
hvězdným soustavám. Chamtivá Ob-
chodní federace doufá, že záležitost 
vyřeší její armáda bojových droidů, 
která začne úplnou blokádu malé 
planety Naboo. Hrají: Liam Neeson, 
Ewan McGregor, Natalie Portman

14. 4. ve 20.00
Star Wars: Epizoda I 
- Skrytá hrozba

13. 4. v 19.30
Paul
Komedie, Sci-fi  / USA, Velká Britá-

nie / 104min / titulky / 70,- / 12+
Paul je mimozemšťan z Oblasti 51, 

z nejstřeženějšího místa v Ameri-
ce. Celou tu dobu vládci světových 
mocností Paula informačně vytěžo-
vali. A protože jim už nemá co říct a 
začíná mít strach, že by se mu vědci 
mohli podívat nejen na zoubek, jed-
noduše zdrhne. Hrají: Simon Pegg, 
Nick Frost, Seth Rogen

14. 4. v 17.00
Paul

13. 4. ve 20.00
Jurský park 
Dobrodružný, Sci-Fi, Th riller / 

USA / 197min / 3D, dabing / 150,- 
(130,- děti)

Po fantastickém nálezu miliony 
let starých D.N.A. se pokusí skupi-
na ambiciózních vědců vytvořit pří-
rodní park s žijícími prehistorickými 
zvířaty na vzdáleném liduprázdném 
ostrově. Oscarový snímek z roku 
1993. Hrají: Sam Neill, Laura Dern, 
Jeff  Goldblum

15. - 16. 4. v 17.30
Babovřesky
Komedie / Česko / 133min / 100,- 

/ 12+
Letní komedie Zdeňka Trošky je 

ze života současné jihočeské vesni-
ce Babovřesky, která s nadhledem a 
komediální nadsázkou, tak trochu v 

duchu Slunce, seno sleduje kupící se 
nedorozumění a souhry náhod, které 
pořádně zamotají hlavu jejím obyva-
telům. Hrají: Lukáš Langmajer, Ve-
ronika Žilková, Jana Synková

30. 4. ve 20.00
Babovřesky

15. - 16. 4. v 19.30
Dávám tomu rok
Komedie, Romantický / Velká Bri-

tánie / 97min / titulky / 110,- / 12+
Není to ještě ani rok, co měli svat-

bu jako z pohádky - a už se objevily 
první problémy. Přitom se zdálo, že 
jsou spolu Nat a Josh, navzdory na-
prosto rozdílným povahám, skuteč-
ně šťastní. Hrají: Rose Byrne, Anna 
Faris, Rafe Spall

15. 4. ve 20.00
Zvuk hluku
Komedie, Krimi, Hudební / Švéd-

sko, Francie / 102min / FK, titulky 
/ 70,- / 12+ 

Policista Amadeus se dostává na 
stopu skupinky hudebních teroristů, 
která se rozhodla ovládnout veřej-
ný prostor svými akustickými útoky. 
Podaří se mu překazit kompozici pro 
šest lékařů, pacienta a operační sál, 
anebo se sám stane obětí války ve-
dené pomocí hudby? Hrají: Bengt 
Nilsson, Sanna Persson, Magnus 
Börjeson

16. - 17. 4. ve 20.00
Nerada ruším
Drama, Komedie / Dánsko / 

90min / titulky / 80,- / 12+
Helena je mladá sympatická dívka 

s poněkud výstředním chováním. V 
jejím životě ji trápí pouze jedna věc. 
Ráda by zjistila, kdo je její biologic-
ký otec, kterého ve svém dětství po-
strádala. Hrají: Nicolas Bro, Lott e 
Andersen, Stine Stengade

25. - 26. 4. v 17.30
Nerada ruším

17. 4. v 10.00
Děti moje
Komedie, Drama, Rodinný / USA 

/ 115min / BIO RÁJ, titulky / 70,- / 
12+

18. 4. v 19.30
Děti moje
Titulky / 70,- / 12+
Ne každý, kdo bydlí na Havaji, má 

v životě havaj. Přesvědčí vás o tom 
George Clooney, který ve fi lmu Děti 
moje podává další ze svých životních 
výkonů. Hrají: George Clooney, 
Shailene Woodley, Amara Miller

19. 4. v 17.00
Děti moje

17. 4. v 19.30
Můj pes Killer
Drama / Slovensko, Česko / 87min 

/ 100,- / 12+
Drama jednoho dne. Osmnáctiletý 

Marek žije v bezútěšném prostředí 
blízko slovensko-moravských hranic 
se svým otcem vinařem a rasistický-
mi kamarády - hooligans. Markovým 
nejlepším přítelem je jeho pes. Hrají: 
Adam Mihál, Irena Bendová, Marián 
Kuruc

18. 4. v 17.00
Můj pes Killer
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Žižkova 15,
www.soulmusicclub.cz

Mostecká 10, 
www.clubjezek.cz

4. 4. v 18.00 
KONCERT POSLUCHAČŮ 
KONZERVATOŘE BRNO     
Oblastní galerie Vysočiny, Masary-

kovo náměstí 24

3. 4. ve 21.00 
VEČÍREK MANAŽERSKÉ 
AKA DEMIE
První party Manažerské akademie 

ve stylu 80´s a 90´s let. / DJ´s / Kon-
cert /

5. 4. ve 22.00 
LIPSTICK R´N´B PARTY 
feat. DJ RA MEL / STREJDA FILÍ

6. 4. ve 21.00 
THE BEATLES REVIVAL!

10. 4. ve 21.00 
GRA FKA  vs. HELL

12. 4. ve 22.00 
TRÉNINK vol. 5

13. 4. ve 21.00 
ILL BILL

17. 4. ve 21.00 
WEDNESDAY RELAX

18. 4. ve 21.00 
TULLAMORE D.E.W. VEČÍREK 
S XAVIEREM BAUMAXOU 
A NA STOJÁKA  LIVE!

19. 4. ve 21.00 
9 LET HFD / RA DIMOVA 
KA PELA KA REL / SPECIAL 
GUEST DON JUAN DISCO 

20. 4. ve 21.00
HENTAI / ORCHIDEA

26. 4. ve 21.00 
LATINSKÉ RYTMY

27. 4. ve 21.00 
ROCKOVÁ HVĚZDA V SOULU! 
/křest CD Rocková hvězda/

28. 4. ve 15.00
SOULBAZAR 1.

4. 4. v 18.00
SOIRÉE DANSANTE 
Přijďte v kostýmech z 20. let, bude-

me tančit!
Budeme též promítat dokument o 

tanci z frankofonního prostředí.

18. 4. v 18.00
CAFÉ FRA NÇAIS 
....přijďte si popovídat s ostatními 

frankofi ly nad kávou!
V Kavárně Muzeum, Masarykovo 

nám. 55  

třída Legionářů 15,
www.slunceweb.cz

5. 4. ve 21.00 
Ascendancy – Vsetín, Abstract 
Essence – Vsetín, ABI-GAIL

6. 4. ve 21.00 
ELYSIUM, ZUBATHAA, 
HARMANIC

12. 4. ve 21.00
ALEŠ BRICHTA a AB -TRIO

13. 4. ve 21.00
SB-FEST

19. 4. ve 21.00
ULTIMA CREW VS ESSO 
SOUND SYSTÉM

20. 4. ve 21.00 
Afarastafa, Joe D, 
SuppaFlyColectiv DJs: Dirty 
Growa, Papa-Pot

26. 4. ve 21.00
HAND GRENADE + HOSTÉ

27. 4. ve 21.00
AUTOBUS - KONCERT

19. 4. v 19.30
Th e Words
Drama, Romantický / USA / 

102min / titulky / 80,- / 12+
Když Rory Jansen vydá svou první 

knihu, je výjimečná. Je to událost, kte-
rá se přihodí jednou za generaci a která 
rozbouří literární svět i veřejnost. Přá-
telé ji s nadšením doporučují, kritika je 
také nadšena. Kniha je všude. Fiktivní 
odpověď hledá fi lm Th e Words, kde 
pozorný divák najde nejednu podob-
nost a odkaz na tohoto významného 
spisovatele. Hrají: Zoe Saldana, Olivia 
Wilde, Bradley Cooper

19. - 20. 4. ve 20.00
Nevědomí
Sci-fi , Akční, Fantasy / USA / titul-

ky / 124min / 120,- / 12+
Planeta Země to má v roce 2073 

spočítané. Drtivý útok mimozemské 
civilizace se sice před lety podaři-
lo odrazit, ale přestala být místem k 
životu. Na jejím povrchu zůstalo jen 
pár techniků, kteří z ní mají odčerpat 
zbývající přírodní bohatství. Hrají: 
Tom Cruise, Morgan Freeman, Olga 
Kurylenko

28. - 29. 4. v 17.30
Nevědomí

20. - 21. 4 v 15.30
O Malence
Pohádkové pásmo v rámci promí-

tání pro děti - BIJÁSEK / 50,-

20. - 21. 4. v 17.00
Sněhurka a lovec
Dobrodružný, Fantasy / USA / 

126min / dabing / 70,-
Čarodějnice Ravenna se vetřela do 

přízně krále, který z ní udělá králov-
nu a záhy zemře. Ravenně ale podle 
proroctví kouzelného zrcadla stojí 
ve štěstí nevlastní dcera a posedlost 
vlastní krásou, kterou by si ráda ucho-
vala navěky. Hrají: Charlize Th eron, 
Kristen Stewart, Chris Hemsworth

20. - 21. 4. v 19.30
Sněhurka, jiný příběh
Drama / Španělsko / 104min / ti-

tulky / 70,- / 12+
Slavný matador Antonio je těžce 

paralyzován po srážce s býkem. Jeho 
těhotná manželka vzápětí zemře při 
porodu malé Carmen. Léta běží a k 
bezmocnému muži se jako pijavice 
přisaje pečovatelka Encarna - pří-
běh Sněhurky začíná. Hrají: Maribel 
Verdú, Daniel Giménez Cacho, Án-
gela Molina

22. 4. v 17.30
Croodsovi
Animovaný, Dobrodružný, Rodin-

ný / USA / 90min / 3D, dabing / 
140,- (120 děti)

Příběh první pravěké rodiny na svě-
tě, která se jmenuje Croodsovi. Tať-
ka Grug miluje a chrání svou rodinu. 
Řídí se svéráznou fi lozofi í pro přežití 
„Strach je dobrý, změna špatná“, a drží 
se jí až do chvíle, kdy dojde k zničení 
jejich rodinné jeskyně. Hrají: Nicolas 
Cage, Ryan Reynolds, Emma Stone

22. - 23. 4. v 19.30
Nepoužitelní
Akční, Komedie / Francie / titulky 

/ 96min / 80,- / 12+

Manželka vlivného šéfa Národ-
ní unie zaměstnavatelů je nalezena 
mrtvá na pařížském předměstí Bo-
bigny. Vyšetřování svede dohromady 
dva policisty z protichůdných světů. 
Hrají: Omar Sy, Laurent Lafi tt e, Sab-
rina Ouazani

22. 4. ve 20.00
Lurdy
Drama / Rakousko, Francie, Němec-

ko / 96min / FK, titulky / 90,- / 12+
Christine je téměř celý život při-

poutána na invalidní vozík. Tím, že 
se cítí být sama, vydá se na výlet do 
Lurd, ikonického města poutníků v 
Pyrenejském pohoří. Jednoho rána 
se probudí zdánlivě vyléčená. Hrají: 
Sylvie Testud, Léa Seydoux, Bruno 
Todeschini

24. 4. v 10.00
Samsara
Dokumentární, Dobrodružný / 

USA / 102min / BIO RÁJ, beze slov 
/ 50,- / 12+

Připravte se na zážitek a zkušenost 
smyslů, které nemají obdobu. Film, 
který vznikal přes pět let ve dvaceti pě-
ti zemích, nás zavádí na posvátná mís-
ta, do postižených oblastí, průmyslo-
vých zón a míst přírodních zázraků.

25., 27. 4. v 17.00
Na dřeň
Drama, Romantický / Francie, Bel-

gie / 120min / titulky / 100,- / 15+
Alimu byl do péče svěřen jeho pěti-

letý syn, ale se Samem se sotva znají a 
ocitají se bez domova, bez peněz a bez 
přátel. A tak se Ali uchýlí ke své sestře 
Anně do jihofrancouzského města An-
tibes. Hrají: Marion Cotillard, Matt hi-
as Schoenaerts, Bouli Lanners

26., 28. 4. v 19.30
Na dřeň

25. 4. v 19.30
Let
Drama / USA / 138min / titulky / 

70,-
Kapitán Whitaker je velmi zkušený 

pilot, kterému sebeprudší turbulence 
ani nestojí za zvýšení hlasu či adrena-
linu v krvi. Díky svým schopnostem 
zachrání 96 cestujících a dozví se, že 
se stal národním hrdinou. Ne však na 
dlouho. Hrají: Denzel Washington, 
Kelly Reilly, John Goodman

26. 4. v 17.00
Let

25. - 26., 28. 4. ve 20.00
Jako za starejch časů
Komedie, Krimi / USA / 95min / 

titulky / 100,-
Val opouští po dlouhých 28 letech 

vězení a Doc pro něj nachystal osla-
vu znovu nabyté svobody, během 
které prožijí to, co někteří obyčejní 
smrtelníci nestihnou za celý život. 
Hrají: Al Pacino, Christopher Wal-
ken, Julianna Margulies

27. - 28. 4. v 15.30 
Madagaskar 3
Animovaný, Dobrodružný, Kome-

die / USA / 92min / BIJÁSEK, da-
bing / 70,-

Rafi novaným tučňákům se s po-
mocí hrubé šimpanzí síly podařilo 
opravit letadlo a vyrazili si užívat do 
kasina v Monte Carlu. Alexe, Glorii, 
Martyho a Melmana ale na palubu 
nevzali, což čtveřici donutí doplavat 

za nimi po svých Středozemním mo-
řem. Hrají: Ben Stiller, Chris Rock, 
David Schwimmer

27. 4. v 18.00 
Madam Butt erfl y 
(Giacomo Puccini)
Opera Sydney, záznam představení 

/ anglické titulky / 200 Kč

27. 4. v 19.30
Správci osudu
Romantický, Sci-Fi, Th riller / USA 

/ 106min / titulky / 70,- / 12+
Věříte na náhodu? Nebo na osud? 

A co když je to všechno úplně jinak? 
Co když naše kroky řídí někdo, kdo 
s námi má konkrétní plány? A co 
se stane, když mu je, byť nevědom-
ky, překazíme? Hrají: Matt  Damon, 
Emily Blunt, Terence Stamp

28. 4. v 17.00
Správci osudu

29. - 30. 4. v 19.30
Argo
Drama, Th riller, Historický / USA 

/ 120min / titulky / 70,-
Dramatický thriller vychází ze sku-

tečného příběhu. Popisuje tajnou 
operaci na záchranu šesti Američanů, 
která se odehrála na pozadí krize s ru-
kojmími v Íránu. Film ukazuje divá-
kům skutečnost, která nebyla známa 
celá desetiletí. Hrají: Bryan Cranston, 
Ben Affl  eck, John Goodman

29. 4. ve 20.00
Tmář a jeho rod aneb Slzavé 
údolí pyramid
Dokumentární / Česko / 199min / 

FK / 50,-
Svět magie a Bůh mystiků ve fi l-

movém románu Karla Vachka (kla-
sika českého dokumentu) o mimo-
zemských i zemských civilizacích, 
reklamokracii a demokracii počíta-
čové sítě. Hrají: Egon Bondy, Erich 
von Däniken, Oldřich Nový, Barack 
Obama, Karel Vachek
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5. 4.  
Gambrinus liga 2012-2013. 
Fotbalový stadion na ul. Jiráskova v 

Jihlavě v 18 hodin. 
FC VYSOČINA JIHLAVA 
– FC Zbrojovka Brno

19. 4. 
38. JARNÍ BĚH PÁVOV. 
Autokempink Pávov v 17.30 hodin.
Běžec Vysočiny o. s., 
htt p://bezecvysociny.cz/

19. 4.
Gambrinus liga 2012-2013. 
Fotbalový stadion na ul. Jiráskova v 

Jihlavě v 18 hodin. 
FC VYSOČINA JIHLAVA 
– FK Teplice

20. 4. 
Plavání – JPK Axis: 
PLAVECKÉ ZÁVODY 
MLÁDEŽE. 
Bazén E. Rošického v 9 hodin

26. 4. 
Kolem trpaslíka v Hybrálci. 
Hybrálec v 17.30 hodin.
Běžec Vysočiny o. s., 
htt p://bezecvysociny.cz/

13. 4. v 9.23 
HLEDÁNÍ JARA  – celostátní akce 

Sdružení Mladých ochránců přírody
Bližší informace: Lubomír Zeman, 

tel. 721 743 159. Akce konaná u pří-
ležitosti oslav Dne Země.

20. 4. v 9.00 
14. BEDŘICHOVSKÉ SEDLO.
Cykloturistika. 
www.kctbedrichovjihlava.estranky.cz

21. 4. v 9.00 
ZAHÁJENÍ 
CYKLOTURISTICKÉ 
SEZÓNY 2013 NA JIHLAVSKU
Sraz: v 9.00 hod. v horní části Ma-

sarykova náměstí v Jihlavě
Odjezd: v 9.15 hod. po cyklostezce 

Jihlava – Třebíč – Raabs
Trasa: Jihlava – Luka nad Jihlavou 

- v Lukách před restaurací U Pro-
cházků obdrží účastníci pamětní list 
a mohou pokračovat v cyklojízdě po 
trasách:

I. Luka nad Jihlavou – Kozlov – Ry-
tířsko – Ždírec – Měšín – Hruškové 
Dvory -Jihlava (20 km)

II. Luka nad Jihlavou – Bítovči-
ce – Přímělkov – Rokštejn – Panská 
Lhota – Brtnice– Příseka – Puklice – 
Studénky – Jihlava (28 km)

III. Luka nad Jihlavou – Třebíč (30 
km), zpět vlakem. Bližší informace: 
MisaSvatosova@seznam.cz, tel. 606 
218 580 (Mirek Svatoš),

ivana.svobodova@jihlava-city.cz, 
tel. 605 105 297

27. 4. ve 14.00
EXKURZE PO MOKŘADECH 
při příležitosti „Save the Frogs Day 

2013“
Terénní exkurze ke světovému dni 

žab. Info na mokrady@email.cz ne-
bo tel. 776 556 036.

30. 4. – 1. 5.
29. JEŽEK VYSOČINY
Trasy: pěší 12 - 100 km, cyklo 30 

- 100 km. Start: od 6.00 hod. (1. 5.) 
ATC Pávov a ČD Jihlava, od 20.00 
hod. (30. 4. - 100 km) Pávov. Kon-
takt: Jiří Fuxa, tel. 721 686 563. 

do 7. 4.   
CIRKUS HUMBERTO
Najdete ho na Dolech za Penny mar-

ketem. www.cirkushumberto.com.
Představení: 1. 4. volný den, 2. 4. 

– 5. 4. v 17.00, 6. 4. v 16.00 a 7. 4. v 
11.00 hodin. Ceny vstupenek: Lóže - 
dospělí 300 Kč, děti 250 Kč. Galerie - 
dospělí 200 Kč, děti 160 Kč. Zvěřinec 
jednotné vstupné 30 Kč.

  
5. – 6. 4. 
NOC S ANDERSENEM 
V CENTRU PodpoVRCH
Netradiční noc v zoo pro všechny 

děti, co mají rády pohádky. Od pátku 
5. dubna od 18.00 hodin do soboty 6. 
dubna do 10.00 hodin. Na programu 
budou hrátky se zvířátky, procházka po 
zoo, autorské čtení pohádek a příběhů 
o zvířatech (hostem večera bude Pavel 
Bezděčka – autor knih a přírodovědec) 
a nocování ve spacáku v romantickém 
prostředí. Nutná předběžná rezervace 
na tel. čísle: 567 573 777 nebo emailu: 
vzdelavani@zoojihlava.cz. Cena: 50 
Kč za dítě.

  
14. 4. v 15.00 
VODNICKÁ POHÁDKA 
Hraje: Divadlo Koňmo. Kino Duk-

la, Velký sál Reform. Popis akce: Kla-
py klap, klape mlýn…, že kdo jinému 
jámu kopá, sám do ní padá, neboli 
kdo chce kam, pomozme mu tam…! 

Takřka klasická česká pohádka s la-
kotnou mlynářkou, přitroublým mly-
nářem, hodnou Bětuškou, mazaným 
vodníkem a opravdovým čertem, ve 
které se mlýnské kolo možná zatočí, a 
dá-li bůh, dobro nad zlem opět neče-
kaně zvítězí. Vstupné 60 Kč.

16. 4. v 18.00 
KLOKA NI ULIČNÍCI
Další z cyklu fi lmů s ekologickou 

tématikou nabízí setkání s uličníky 
klokany, kteří se stěhují do hlavního 
města Austrálie, a s ekology, kteří sle-
dují každý jejich krok. Klokani uliční-
ci ukazují vtipný pohled na to, co se 
stane, když lidský rozvoj zasahuje do 
biotopu volně žijících zvířat a když 
jsou dva velice odlišné druhy nuce-
ny žít vedle sebe. Vzdělávací centrum 
PodpoVRCH (vedle hlavní pokladny 
u parkoviště zoo), vstup ZDARMA.

19. 4. v 8.00 
APRÍLOVÝ JARMARK
Pořadatel: Služby města Jihlavy, 

www.smj.cz. Masarykovo náměstí.
  
20. 4. v 10.00 
AUSTRA LSKÝ DEN
V 10.00 hodin na Masarykově ná-

městí: Skákací show HOPsej, Jarda 
Hypochondr a Divná parta a další ak-
tivity. Prodej zvýhodněných vstupe-
nek do zoo. 

V 11.00 hodin v Zoo Jihlava:  Slav-
nostní otevření expozice Australská 
farma.

11.30 – 15.00 hodin: Doprovod-
ný program s australskou tématikou. 
Chcete-li podpořit zařízení Klokánek, 
přineste v tento den nepoužité hračky 
nebo školní potřeby. 

22. 4.   
DEN ZEMĚ 
-  Masarykovo náměstí.

22. 4. v 18.00 
KA VÁRNA KOUZEL
Kavárna Muzeum. Vstupné dobro-

volné.

23. 4. v 16.30 
DESATERO PROBLÉMŮ 
MĚSTA
Přijďte diskutovat a hledat řešení 

spolu s vedením města! Velká gotická 
síň jihlavské radnice. Tombola, drob-
né občerstvení. Pořádá Zdravé město 
a MA21 a Statutární město Jihlava.

25. 4. v 7.30 – 17.00
FARMÁŘSKÉ TRHY 
– DARY ZEMĚ
Masarykovo náměstí. 

30. 4. v 16.00 
ČARODĚJNICE
Slet čarodějnic, čarodějů a pálení ča-

rodějnic.
Masarykovo náměstí. 

3. 4. v 8.30 – 11.30 
JSTE OBČAN, NEBO OVČAN?
Chcete to zjistit? Přijďte na náš 

workshop. Můžete vyzkoušet a pro-
vést analýzu svých vlastních vzdělá-
vacích potřeb, zjistit, kde jsou vaše 
slabiny, nebo naopak silné stránky, a 
zároveň poznat účinné způsoby, mož-
nosti a metody, jak chybějící znalosti 
doplnit. Vstup zdarma, občerstvení 
a proplacení jízdného zajištěno. Více 
informací a přihlašování na 

www.nebudovcan.cz
Centrum školení Jihlava, Havlíčko-

va 28a.
  
9. 4. v 17.00 
QUO VADIS ZEMĚDĚLSTVÍ?
Přednáší Ing. Josef Pazdera, CSc., 

šéfredaktor internetového časopi-
su určeného pro popularizaci vědy 
„OSEL“. 

Muzeum Vysočiny.

11. 4. v 17.00 
ŽIVÉ IKONY AUSTRÁLIE
Klubové večery v Zoo Jihlava. Pro-

střednictvím vyprávění a fotografi í na-
vštívíme jihovýchodní část Austrálie 
a Tasmánii, kde věnujeme pozornost 
hlavně charakteristickým druhům 
zvířat. Kromě zoologických zahrad 
nahlédneme i do národních parků a 
do australských metropolí Sydney a 
Melbourne s ředitelkou jihlavské zoo 
Eliškou Kubíkovou. Vstupné 40 Kč. 

Vzdělávací centrum PodpoVRCH.
  
16. 4. v 16.00 
SOCIÁLNÍ POTŘEBY DĚTÍ 
A MLÁDEŽE
Přednáška PaedDr. Zdeňka Martín-

ka je určena pro rodiče, výchovné a 
pedagogické pracovníky, pracovníky 
v pomáhajících profesích a celou širo-
kou veřejnost. 

Centrum multikulturního vzdělává-
ní, o. s., Masarykovo náměstí 34.

17. 4. v 18.00 
NIKA RA GUA
Přednáška v posluchárně P3 Vyso-

ké školy polytechnické Jihlava. Vstup 
zdarma.

  
18. 4. v 17.30 
MALÝ EXOTICKÝ OSTROV 
V INDICKÉM OCEÁNU 
Cestovatelské povídání fotografa  

Petra Soukopa o Srí Lance doplněné 
o jeho fotografi e z návštěvy ostrova.

Kavárna Dena, Fibichova 28.
  
29. 4. v 18.00 
DALŠÍ CESTOVÁNÍ PO PERU
Přednáší Pavel Bezděčka. 
Muzeum Vysočiny.

6. 4. ve 21.00 
CHINA BLUE
Sport Bar Hatt rick, Březinova 144

7. 4. v 19.00 
„HUDBA NA DVORECH 
KRÁLOVSKÝCH“ 
2. komorní koncert 2013. Martin 

Hroch – cembalo. Vstupné 120/100 
Kč. Vstupenky lze rezervovat na 

manager@f-gm.cz. Dům fi lharmo-
nie, Kosmákova 9. 

9. 4. v 19.00 
JAZZ do Jihlavy: 
Paul Batt o Jr. Duo (Slovinsko / CZ)
Klubová scéna – Radniční pivovar.

10. 4. v 18.00 
KONCERT ABSOLVENTŮ ZUŠ 
JIHLAVA
Oblastní galerie Vysočiny, Masary-

kovo náměstí 24. 

17. 4. od 8.00 – 20.00 
KLAVÍRNÍ PŘEHLÍDKA  
MLADÝ PIANISTA       
Dům fi lharmonie - hudby, Kosmá-

kova 9.

20. 4. ve 21.00 
BURN, BASSROCK
Sport Bar Hatt rick, Březinova 144. 

21. 4. v 19.00 
3. KOMORNÍ KONCERT
Komorní orchestr Filharmonie G. 

Mahlera
Jiří Jakeš - dirigent. Na programu dí-

la A. Vivaldiho, G. F. Händela. Vstup-
né: 120 Kč / 100 Kč, na koncert platí 
předplatné „B“. Vstupenky zakoupíte 
na místě 30 min. před začátkem kon-
certu, rezervace možná na e-mailu: 
manager@f-gm.cz.

Dům fi lharmonie – hudby, Kosmá-
kova 9.

24. 4. v 18.00 
REPREZENTAČNÍ KONCERT 
ZŠ JIHLAVA
Horácké divadlo Jihlava. 
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