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Usnesení č. 528/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e
zahájení jednání o podmínkách od-

kupu areálu MODETA STYLE s.r.o., 
Březinovy sady 441/2 Jihlava.

Usnesení č. 535/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

u d ě l u j e
čestné občanství města Jihlavy (in 

memoriam) Ing. Františku Dohna-
lovi, který se jako starosta města 
významnou měrou zasloužil o jeho 
rozvoj a především o to, že Jihlava je 

krajským městem.

Usnesení č. 539/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

b e r e     n a     v ě d o m í
rezignaci pana MgA. Marka Ho-

vorky na členství v Kontrolním vý-
boru Zastupitelstva města Jihlavy

a     j m e n u j e 

Ing. Ladislava Blechu, bytem Šte-
fánkovo náměstí 9, Jihlava, členem 
Kontrolního výboru Zastupitelstva 
města Jihlavy.

Ing. Jaroslav Vymazal 
primátor 

PaedDr.Ing. Rudolf Chloupek 
náměstek primátora

Zastupitelé rozdělili dotace…

Reprezentativní výběr třinácti do-
kumentárních fi lmů z programu 
loňského Mezinárodního festivalu 
dokumentárních fi lmů Ji.hlava, za-
hrnující nejlepší český dokument 
uplynulého roku Velká noc, nabídne 
od 31. ledna již třetí ročník festivalo-
vých ozvěn v Bruselu. „Za těmito fi l-
my se do Bruselu vyplatí vyrazit - a to i 
z Jihlavy či Prahy,“ láká na exkluzivní 
program ředitel festivalu Marek Ho-
vorka. 

Program ozvěn nabídne fi lmy 
ověnčené v minulém roce cenami 
pro nejlepší světový, východoevrop-
ský i český dokumentární fi lm, a to 
včetně delegací k fi lmům a násled-
ných diskusí po projekcích, které 
neodmyslitelně patří i k samotné-
mu jihlavskému festivalu. „V případě 
Bruselu se podařil malý zázrak. Do-
slova jsme se totiž našli s provozovate-
li místního vyhlášeného artového kina 
Cinema Nova, které patří k nejlepším 
v Evropě,“ vysvětluje Marek Hovorka 
a dodává, „skutečnost, že zde uvádějí 
fi lmy oceněné festivalovými porotami 
není samozřejmost ani zdvořilost, ale 
potvrzení kvality vítězných dokumen-
tů. Dramaturgové bruselského kina si 
program sestavili už v Jihlavě výhrad-
ně sami. A podobným způsobem při-

pravují program svého kina měsíc co 
měsíc. Bez kompromisů.“

Diváci se tak mohou v Bruselu se-
tkat s britským režisérem Peterem 
Snowdonem, který si z Ji.hlavy od-
vezl po světové premiéře svého fi l-
mu Povstání o arabském jaru hlavní 
cenu Opus Bonum, chorvatskou re-
žisérkou Željkou Sukovou a kame-
ramanem Alešem Sukem (Zima/
Zázrak – Cena pro nejlepší doku-
mentární fi lm střední a východní Ev-
ropy), slovenským režisérem Rober-
tem Kirchhoff em (Kauza Cervanová 
– Zvláštní uznání poroty), bulhar-
ským fi lmařem Jivko Darakchievem 
(Lecedra) nebo režisérem Petrem 
Hátlem, jehož Velká noc rozdělila 
jihlavské publikum a porotu vypro-
vokovala k udělení Ceny pro nejlepší 
český dokument.   

„Vybraná kolekce je víc než jen fes-
tivalovou kompilací, odráží intenzi-
tu a různost evropského dokumentu. 
Urči tě platí, že evropský hraný fi lm je 
v krizi. Dokumentů se to ale netýká, 
což dokládají i tyto festivalové ozvěny,“ 
charakterizuje jejich program Ma-
rek Hovorka. I letos se na přípravě 
prezentace MFDF Ji.hlava v Bruselu 
podílel Kraj Vysočina, město Jihlava 
a České centrum v Bruselu.  -tz-

OZVĚNY JI.HLAVY JIŽ 
POTŘETÍ V BRUSELU

ZÁZEMÍ Ciné ma NOVA bě hem Jihlavský ch ozvě n v Bruselu.
 Foto: archiv MMJ

Výběr z novinek z fondu Městské 
knihovny Jihlava na únor 2014

Beletrie

Alpsten, Ellen, 1971– Sestry rudého slunce 
Anderle, Jiří, 1936– Láska za lásku 
Audouin-Mamikonian,
Sophie, 1961– Indiana Teller. Jarní měsíc 

Bauerová, Anna, 1929– Válka vlků 
Bello, Antoine, 1970– Falzifikátoři 
Benacquista, Tonino, 1961– Mafiánovi 
Cast, P. C., 1960– Neferetino prokletí 
Cílek, Václav, 1955- Krása je rozmanitost plazů 

De la Cruz, Melissa, 1971– Podvedený anděl. Mladí, krásní, bohatí – 
nesmrtelní 

Falconer, Colin, 1953– Stigmata 
Falcones, Ildefonso, 1959– Bosá královna 
Furnivall, Kate Stíny na Nilu 
Gabaldon, Diana, 1952– Hořící kříž 
Goldstein, Barbara, 1966– Boží schrána 
Grzędowicz, Jarosław, 1965– Pán ledové zahrady 
Hill, Joe, 1971– Vánoční říše 
Horowitz, Anthony, 1955– Síla pětice. Zapomnění 
Höschlová, Hana Půjčovna mužů 
Hunter, Evie Rozkoše zimy 
Christie, Agatha, 1890–1976 Vlastní životopis 
jaz Opráski sčeskí historje 
Jodorowsky, Alejandro, 1929– Borgia 
Kadlečková, Vilma, 1971– Mycelium. Led pod kůží 
Khidayer, Emíre, 1971– Taje Dubaje 
Kieran, Dan, 1975– Líný cestovatel 
Kim, Jong-ha, 1968– Říše světla 
Kirkman, Robert Živí mrtví. Smutek nás pozůstalých 
Lafferty, Linda Lazebníkova dcera 
Leyson, Leon, 1929–2013 Chlapec na dřevěné bedně 
Lorentz, Iny Dcery hříchu 
MacDonald, Ann-Marie, 1958– Kam létají vrány 

Marboe, Marcella, 1946– Vyměním týnejdžra za cokoliv, aneb, Možná
to máte doma také 


