
Jaroslav Vymazal 

JIHLAVSKÉ zoo již delší dobu dominuje výškový jeřáb a pod ním probíhající stavební činnost. Projekt Zoo pěti pavilonů vstu-
puje do své fi nální fáze, a tak se nedá ani mluvit o zimním klidu, nehledě na nezvyklé jarní počasí.  Foto: Lubomír Maštera

Nejvyhledávanější turistický cíl 
na Vysočině, jihlavská zoologická 
zahrada, prochází historicky nej-
větší proměnou, do cíle jde projekt 
Zoo pěti kontinentů. I přesto, že se 
v areálu pracuje, loňská návštěvnost 
překonala všechny dosavadní rekor-
dy. Novým lákadlem jsou zejména 
obyvatelé nové expozice Afriky – ži-
rafy, hotová je také australská farma 
a expozice hyen. Dokončen je pavi-
lon primátů, kterými se prohání hbi-
tí mangabejové a kočkodani. O nej-
větší investici města do zoo jsme 
hovořili s primátorem Jaroslavem 
Vymazalem. 

V jaké fázi se nachází projekt 
Zoo pěti kontinentů v této době? 

V areálu se pracuje na posledních 
částech – expozici Asie a na tzv. 
exotáriu, tedy velkém pavilonu pla-
zů. Expozice Asie je ve fi nále, dřevě-
ný domek vyrostl jakoby na rozvali-
nách khmérského chrámu Angkor 
Wat v severním Laosu. Mimo jiné jej 
budou obývat erbovní zvířata jihlav-
ské zoo – giboni zlatolící. Pracuje se 
na nejnáročnější stavbě „exotária“, 
velkého tropického pavilonu pře-
devším pro plazy ve stylu džungle 
s bujnou vegetací, vodopádem a ře-
kou s krokodýly. 

Nabídka a úroveň zoo se význam-
ně posunuje vpřed, tak náročný 
projekt by se ale bez podpory EU 
zřejmě nikdy nepodařilo uskuteč-
nit. Projekt má náklady cca 135 mi-
lionů korun, je to největší investice, 
která kdy byla v tak krátkém čase 
v zoo provedena. 

 (Pokračování na str. 2)

FÓRUM MLADÝCH
Beseda s mládeží 

od 15 – 26 let
k problematice problémů 

života ve městě.
V DIODu 31. března 

od 10 hodin.

Největší investice 
v zoo jde do fi nále

Úsilí Jihlavy získat zpět svůj maje-
tek ze Svazu vodovodů a kanalizací 
Jihlavsko (SVAK) zaznamenalo další 
úspěch. Prostřednictvím exekutora 
se městu podařilo získat částku pře-
sahující 54 milionů korun. 

„V podstatě obratem peníze použije-
me na rekonstrukci vodovodů, kanali-
zace a povrchů v Brněnské a Křižíkově 
ulici, která začne letos v dubnu. Hodlá-
me také opravit Sráznou ulici,“ uvedl 
primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal. 

Stejně jako v předchozích případech, 
ani tentokrát SVAK majetek města ne-
vydal dobrovolně. Když se Jihlava ne-
domohla vydání majetku cestou smír-
né mimosoudní dohody, předložila své 
nároky krajskému úřadu, který je uznal 
jako oprávněné. Když tato rozhodnutí 
SVAK nerespektoval, přišla žádost Ji-
hlavy o výkon rozhodnutí – exekuce.

Z celkové částky je asi 50,2 milionu 
korun poměrná část z účtu ve svazku 
k 31. 12. 2012 (datum odchodu Ji-
hlavy ze SVAK), 4,4 miliony korun 
je úrok z prodlení. Část svých peněz 
dostala Jihlava už v prosinci 2013, 
kdy se podařilo od SVAK získat ne-
celé dva miliony korun. SVAK ale 
zbytečně přišel o dalších 5,7 milionu 
korun, což je částka, která ze zákona 
náleží exekutorovi. Dalších asi 200 
tisíc korun musel SVAK uhradit za 
právní poplatky.

Celkem tak SVAK zaplatí zbyteč-
ně o 10,3 milionu korun více, než by 
musel, kdyby majetek vydal včas, na 
úrok z prodlení, exekutora a právní 
poplatky. 

„Vyplacení podílu Jihlavy není pro 
svazek škoda, to je část majetku, kte-
rý patří Jihlavě. Svazek však platí ob-

rovské úroky z prodlení, poplatky exe-
kutorovi a právní poplatky proto, že 
nedělal, co dělat měl. Jsou to vlastně vy-
hozené peníze obcí ve svazku,“ pozna-
menal primátor Jaroslav Vymazal.

Jihlavě se dosud podařilo zpět ze 
SVAKu dostat dva druhy majetku. 
Krajský úřad uložil svazku vrátit Ji-
hlavě majetky v celkové hodnotě 426 
milionů korun – majetek s právem 
hospodaření v hodnotě 341 milionů 
a majetek do svazku vložený v ceně 
85 milionů korun. Jihlava se domáhá 
vydání majetku v celkovém objemu 
asi 1,2 miliardy korun. 

Na webové stránce města www.jih-
lava.cz v sekci Vystoupení Jihlavy ze 
SVAKu jsou transparentně umístěny 
dokumenty a komunikace spojené 
s odchodem města ze svazku a ná-
vratem majetku města. -rt-

Jihlava získala další část majetku



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

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:
 

82
50

132
88
41

129

3
-

1
2

178

Město Jihlava má k 31. 1. 2014
přihlášeno k trvalému pobytu 
         50.427 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci leden 2014
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(Dokončení ze str. 1)
U tak velkého projektu se dá oče-

kávat nějaký problém, ať už admi-
nistrativní nebo technický. Platí to 
u tohoto projektu také, nebo vám 
přeje štěstí a vše jde bez problémů? 

Dost komplikované bývají i jedno-
duché projekty (smích).  Bez ironie 
– zoo je výjimečné místo a každá 
stavba zde je originální, což samo 
o sobě přináší starosti. 

V případě exotária se ale objevil 
problém, se kterým se nemohlo po-
čítat. Pod původními budovami ne-
bylo možné předem udělat průzkum 
podloží, které se až po zahájení stav-
by ukázalo jako nevhodné. Ale po-
dařilo se to vyřešit a stavba jde bez 
změny úspěšně dál. 

Do konce roku bude hotovo, může-
me se těšit, že na jaře 2015 už bude 
jihlavská zoo bez stavebního ruchu.

Rekordní návštěvnost jihlavské 
zoo jistě těší zoo samotnou i rad-
nici. S návštěvností ale také souvi-
sí potřeba parkovacích míst, která 
se nedostávají. Zabývá se tím rad-
nice? 

Tématem se zabývá komise pro do-
pravu a pracovní skupina, máme už 
několik návrhů řešení. Uvidíme, kte-
ré z těch opatření bude nejschůdněj-
ší, každopádně tento problém chce-
me řešit. 

Stavební ruch tedy utichne 
v areálu zoo, ale možná se bude 
stavět před zoologickou zahradou 
parkoviště.

Příští programovací období EU 
bude s největší pravděpodobnos-
tí zaměřeno na dopravu, včetně 
dopravy v klidu, tedy parkování. 
Předpokládám, že v novém progra-
movacím období bude město ře-
šit parkování ve městě komplexně 
včetně prostoru před zoologickou 
zahradou.  -lm-

Největší investice…

Zástupci města Jihlavy převzali 
v Hradci Králové ocenění za svoje 
aktivity. Během 10. Národní kon-
ference kvality ve veřejné správě, 
která se konala ve dnech 18. – 19. 
února 2014, byly v rámci slavnost-
ního večera v Kongresovém cen-
tru Aldis předány ceny minister-
stva vnitra za kvalitu a inovaci ve 
veřejné správě za rok 2013.

Ceny ministerstva vnitra jsou 
každoročně udělovány místním sa-
mosprávám za úspěšné postupy 
v oblasti kvality veřejné správy. Me-
zi oceněnými za rok 2013 mají vý-
razné zastoupení členové Národní 
sítě Zdravých měst ČR (NSZM). 
V rámci udílení cen ministerstva 
vnitra za kvalitu a inovaci bylo 
opět oceňováno uplatňování míst-
ní Agendy 21 (MA21) jako jedné 
z efektivních metod kvality ve ve-
řejné správě.

Jihlava získala bronzovou cenu za 
kvalitu ve veřejné správě za realiza-
ci MA21 a prestižní cenu za inovaci 
za připomínkování územního plánu 
online, kterou Jihlaváci znají pod ná-
zvem PUPík. K podobě územního 
plánu se prostřednictvím internetu 
vyjádřily stovky lidí, před zavedením 
této moderní metody se k zásadnímu 
dokumentu města vyjadřovali pouze 
jedinci.

Ocenění za kvalitu předala ná-
městkyně ministra vnitra pro so-
ciální, zdravotní a právní zabez-
pečení, bezpečnostní výzkum 
a programové řízení Monika Pálko-
vá, ocenění za inovaci předali ředi-
tel odboru veřejné správy a eGover-

Město ocenili za kvalitu a inovaci

ZÁSTUPCI Jihlavy, vedoucí kanceláře tajemníka Karel Hadrava a pracovník 
úřadu územního plánu Jan Caha (třetí a čtvrtý zleva), převzali bronzovou cenu 
za kvalitu ve veřejné správě za realizaci agendy MA21 a prestižní cenu za inova-
ci za připomínkování územního plánu online, kterou Jihlaváci znají pod názvem 
PUPík. Foto: archív MMJ
nmentu ministerstva vnitra Bohdan 
Urban a hejtman Královéhradecké-
ho kraje Lubomír Franc.

Pořadatelem 10. Národní konfe-
rence kvality bylo ministerstvo vni-
tra společně s Královéhradeckým 
krajem a Radou kvality ČR s podpo-
rou města Hradec Králové. Program 
byl mj. zaměřen na výměnu zkuše-

ností z oblasti zvyšování výkonnosti 
a kvality organizací veřejné správy, 
na vzdělávání úředníků a inovace ve 
veřejné správě. 

Další informace naleznete na strán-
kách www.kvalitavs.cz/hradec-kralo-
ve-2014/.

Mgr. Lenka Marečková, 
koordinátorka PZM a MA21

Přehled umístění 1. tříd ZŠ Jihlava
Škola

2011/2012 
1. tř.

2012/2013
předpoklad
 2013/2014

skutečně 
zapsaní k 1.9. 

2013

počet 
odkladů

předpoklad 
2014/2015

počet odkladů

Demlova 32 42 65 55 70 21 82 21

E. Rošického 2 77 89 100 108 30 127 33

Havlíčkova 71 41 48 30 30 8 32 6

Kollárova 30 40 45 55 71 11 89 16

Křížová 33 27 33 35 32 8 28 9

Nad Plovárnou 5 40 54 45 69 6 65 10

O.Březiny, 

Demlova 34

67 67 72 86 8 92 6

Seifertova 5 89 106 100 105 13 111 15

TGM, Žižkova 50 66 56 56 61 10 54 8

Jungmannova 6 12 6 6 2 0 12 0

spec., Březinova 

31 + PŠ

1 8 2 7 0 3 1

Celkem 502 577 556 641 115 695 125

Praktická škola 19 8 2 20

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

491 513 502 577 641 695

Umístění prvňáčků bez problémů 

Pozn.: Počet odkladů v tabulce uvádí počet žáků, kteří např. ze zdr. důvodů nemohli nastoupit. 
Žáci 1. tříd v krajském městě nemají problémy s umísťováním do prvních ročníků základních škol. Prokázaly to vý-

sledky zápisů prvňáčků v letošním roce.
„Jihlava patří k jednomu z měst v ČR, kde takové problémy nemáme,“ řekl vedoucí odboru školství, kultury a tělový-

chovy magistrátu Tomáš Koukal. Výsledky zápisu do prvních tříd pro letošní rok uvádíme výše v přehledu. -lm-

školní rok



aktivit v oblasti životního prostředí. 
Nedávno uspěl jihlavský magistrát 
v akci Věnuj mobil, kdy pracovníci 
úřadu shromáždili 122 mobilů, což 
byl druhý nejlepší výsledek v ČR. 

Pracovníci úřadu se pravidelně, 
dobrovolně a ve svém volném ča-
se zapojují do jarního úklidu města 
(např. Stará plovárna, lesopark Heu-
los), ze kterých se díky těmto aktivi-
tám podařilo odvézt už tuny odpadů.
 -rt-
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1. Věnujete ve vaší domácnosti 
pozornost opadu? Třídíte odpad?

Třídění odpadu je samozřejmá 
součást fungování naší domácnos-
ti. Je to úplně automatické, kromě 
koše na směsný opad třídíme do 
malých sáčků papír a plasty, sklo 
samozřejmě třídíme také. Vytřídě-
né odpady dlouho nehromadíme, 
vynášíme je do patřičných kon-
tejnerů vlastně skoro denně, když 
jdeme ven. Kontejnery jsou dobře 
dostupné, nemáme to k nim dale-
ko. Kontejner na směsný odpad je 
téměř u vchodu do domu. 

Vadí mi ale nepořádek, který ně-
kdy kolem kontejnerů lidé nechá-
vají. Nemyslím, že jsou to ti, kteří 
odpady do kontejnerů nosí, ale spíš 
ti, kteří chodí obsah prohledávat. 

2. Město Jihlava postupně za-
vádí třídění biologicky rozloži-
telného odpadu. Co na to říkáte? 
Až budete mít tu možnost, při-
dáte se také?

Je to tak správné. Pokud bude 
k dispozici kontejner na bioodpad, 
tak vůbec nemáme problém třídit 
i tento odpad, to nás nijak nezatíží. 
Je fakt, že momentálně třeba slup-
ky nebo zbytky ovoce a zeleniny 
končí v koši s ostatním odpadem. 
Vůbec by nám nevadilo bioodpad 
dávat zvlášť a odnášet do kontejne-
ru, který k tomu bude určený, na-
opak – měli bychom z toho dobrý 
pocit. Nedokážu odhadnout, jak to 
přijme většina lidí, ale myslím, že 
takovou maličkost může pro život-
ní prostředí udělat každý. -rt-

Antonína Otavy, 
knihkupce

Jihlava zahájila v částech města 
Zborná a Pávov pilotní projekt třídě-
ní biologicky rozložitelného odpadu. 
Přihlásilo se už několik desítek do-
mácností, svoz začne v polo-
vině března. 

Přihlášené domác-
nosti zdarma 
obdržely tzv. 
k o m p o s t e j -
nery, nádoby 
určené na shro-
mažďování bioodpadu. 
Z nevytříděného odpadu, 
který vyprodukují obyva-
telé Jihlavy a který dosud 
končí bez užitku na sklád-
ce, je skoro polovina bio-
odpad, který může být dá-
le kompostován.

„Oceňujeme odpovědný pří-
stup spoluobčanů k projektu, 
který trvale zlepší naši spo-
lečnou péči o životní prostředí. 
Pozitivní reakce veřejnosti nás 
těší. Věřím, že se nám systém 
třídění bioodpadu úspěšně po-
daří vybudovat v celém městě,“ 
vyjádřil se primátor Jaroslav 
Vymazal, který obyvatele 
Zborné a Pávova před zahá-
jením oslovil informativním 
dopisem s podrobnostmi 
projektu. 

V Pávově i ve Zborné 
pak projekt třídění bi-
oodpadu představili 
pracovníci magis-
trátního odboru ži-
votního prostředí 
na setkání s veřej-
ností. „Občané měli 
možnost se na cokoliv 
zeptat, získali jsme je-
jich názory, které jsou pro 
nás důležité, podařilo se mno-
ho věcí vysvětlit. Ne všichni mají zájem 
se zapojit do třídění opadu obecně ne-
bo konkrétně do třídění bioodpadu. 
I o tom jsme s nimi hovořili,“ uvedla 
vedoucí odboru životního prostředí 
Katarína Ruschková s dovětkem, že 
zapojení se do třídění bioodpadu je 
dobrovolné. 

Každé domácnosti ve Zborné a Pá-
vově, která se do pilotního projek-
tu přihlásila, byla zdarma přidělena 
nádoba na bioodpad o objemu 240 
litrů, tzv. kompostejner. Jeho speci-
ální konstrukce zajišťuje optimální 
provzdušnění obsahu nádoby, čímž 
dochází k minimalizaci hnilobných 
procesů a zápachu. Bioodpad bude 
odvážen na kompostárnu a využíván 
na výrobu kompostu. 

Do kompostejneru se odkláda-
jí zbytky jídel rostlinného původu, 
ovoce a zeleniny, pečiva a obilnin, 
květiny, kávový odpad včetně papí-
rových fi ltrů, čajové sáčky a papíro-
vé ubrousky, tráva, plevele, sláma, 
skořápky vajec a ořechů, papírové 
sáčky, pokojové rostliny, drcené 
větve a další. Do nádoby ale nepatří 
například maso nebo těstoviny. 

Zapojením se do pilotního projek-
tu svozu bioodpadu se občané sou-
časně mohou přihlásit do Programu 
zodpovědného nakládání s odpady, 
který bude spuštěn k 1. 7. 2014. Po-
drobné informace k programu, kte-
rý bude fi nančně zvýhodňovat od-
povědné občany, budou zveřejněny 
v květnu 2014. 

Tříděním jednotlivých druhů od-
padů, tedy papíru, plastů, skla, ná-
pojových kartonů a bioodpadu, je 
možné významně omezit množství 
směsného komunálního odpadu, 
který nyní končí bez dalšího využití 
na skládce. 

Zavedení svozu bioodpadu tedy 
počítá u zapojených domů s uprave-
ním svozu směsného komunálního 
odpadu na frekvenci jednou za 14 
dní. Prakticky se tedy bude jeden 
týden svážet směsný komunální od-
pad (černá popelnice) a druhý týden 
bioodpad (hnědá popelnice). První 
svoz bioodpadu proběhne 12. břez-
na 2014.

Všichni třídit nebudou
Některé domácnosti se zapojením 

k třídění bioodpadu váhají, možná 
čekají na zahájení motivačního fi -
nančního zvýhodnění. 

Někdo kompostuje na svém po-
zemku a další nádobu nepotřebuje. 
Ozvali se také občané, kteří třídit 
nechtějí a na debatách nebo kore-
spondenčně se vyjádřili k třídění 
bioodpadu kriticky. Zazněly např. 
obavy, že vývoz směsného odpadu 
jednou za dva týdny nestačí. „Po-
kud domácnost třídí sklo, plast, papír 
a další odpady, v kontejneru se směs-
ným odpadem by toho mnoho zbývat 
nemělo, a ještě skoro polovina z toho 
je bioodpad. Odvoz jednou za dva 
týdny by měl dostačovat. Nicméně 

jsme se dohodnuli na tom, že 
kdo má obavu, že mu po-

pelnice nebude stačit 
a proto se do pro-
gramu nezapojí, 
tomu bude odpad 
vyvážen každý 
týden“ vysvětlila 
vedoucí odboru 

životního prostředí 
Katarína Ruschková. 

Některé kritické 
hlasy označily zave-

dení svozu bioodpa-
du za zbytečnost a dik-
tát úředníků a politiků 
z radnice. „Zapojení se je 
dobrovolné. Třídění biood-
padu je příspěvek občanů 
k efektivnímu a k životní-
mu prostředí ohleduplněj-
šímu nakládání s odpady. 
K připojení radnice vyzva-
la, ale nikoho nenutí,“ řek-
la Katarína Ruschková. 

Naproti tomu dostává 
radnice podněty a dotazy 
na rozšíření svozu napří-
klad z vilových čtvrtí a řa-
dové zástavby. „Věřím, že 
v takových částech města se 
nám podaří třídění biood-
padu zavést během příštího 
roku. Závisí to i na penězích, 
které k tomuto účelu budeme 
mít k dispozici,“ vyjádřila se 
vedoucí odboru životního 
prostředí. 

Do roku 2016 by mělo být 
celé město připraveno na tří-

dění, včetně velkých sídlišť. 
„V příštích letech budeme muset 

rozhodnout, jakou cestou se v na-
kládání s nevytříděným odpadem 

vydáme. Je v našem společném zájmu, 
aby tohoto odpadu bylo co nejméně,“ 
poznamenal primátor Jaroslav Vy-
mazal. -rt-

Jihlava začíná třídit bioodpad

maso, kosti, pomazánky
vařené těstoviny, omáčky, fritovací olej
plasty, sklo, hliník a další kovy
barvy, ředidla a další nebezpečný odpad
elektro a baterie
stavební odpad, kamení
textil, jednorázové pleny
pytlíky z vysavače, cigarety, popel
uhynulá zvířata

zbytky jídel rostlinného původu 
slupky a zbytky ovoce a zeleniny 
zbytky pečiva a obilnin 
kávový odpad i papírové fi ltry 
použité papírové ubrousky 
čajové sáčky 
skořápky vajec

tráva a plevele
listí, seno, sláma
košťály a celé rostliny
drcené větve a části keřů
skořápky ořechů

JIHLAVSKÝ magistrát třídí odpad. 
Všechna pracoviště mají možnost třídit 
odpad do společných nádob, většinou 
ale třídění začíná už v kancelářích. 
 Repro: archiv MMJ

Pracovníci magistrátu města 
v roce 2013 shromáždili 17,27 tun 
znovu využitelných složek odpadu 
– 8,89 tuny papíru, 6,89 tuny plas-
tu a 1,49 tuny skla. 

„Všichni zaměstnanci mají povinnost 
odpady třídit a ve způsobu, jak třídit, 
byli proškoleni. Kdyby se na úřadu ne-
třídilo, toto množství by skončilo bez 
užitku na skládce,“ řekl tajemník úřa-
du Lubomír Dohnal.

Všechny odbory magistrátu jsou 
vybaveny nádobami na tříděný od-
pad. Úklidová fi rma má jako jednu 
ze smluvních podmínek vynášení 
tříděného odpadu do patřičných ná-
dob, pracovníci fi rmy jsou o povin-
nosti informováni a povinnost po-
tvrdili podpisem. 

Plast, papír a sklo se na magistrátu 
třídí už v kancelářích či na odděle-
ních, dále se zde třídí baterie, drobné 
elektrospotřebiče, zářivky a další sví-
tidla, také hliník. Některá pracoviště 
(správa budov, správa podzemí) zvlášť 
ukládají nebezpečné odpady – zbytky 
barev a ředidel, maziva ad., v souladu 
s pokyny nakládají např. s použitými 
řeznými kotouči, elektrodami apod. 

Nad rámec povinností se pracov-
níci magistrátu zapojují do dalších 

Úřad vytřídil tuny odpadu
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Zdravé město realizuje od loňského 
roku dotační program, zájemci o dota-
ci se mohou přihlásit do 10. března. 

„Dotační program je systémem fi nanč-
ní podpory partnerským organizacím, 
institucím i aktivním občanům, kteří 
chtějí přispět k naplňování cílů Zdravého 
města a MA21 dílčí akcí, aktivitou, pro-
gramem apod., a to na základě zpraco-
vaného projektu. V rámci tohoto dotační-
ho programu je pro rok 2014 vyčleněna 
částka 200.000 Kč (maximální výše do-
tace na projekt činí 20.000 Kč),“ uvedla 
Lenka Marečková z agendy „Národní 
síť zdravých měst, A21“ jihlavského 
magistrátu.

Důraz bude kladen na to, aby by-
ly v Jihlavě podpořeny akce a aktivity 
v těchto oblastech a kategoriích:

Aktivity reagující na problémy 
vzešlé z veřejné diskuse „Fórum 
Zdravého města a MA21“:
– Vandalismus a sprejerství
– Bezpečnost na veřejnosti
–  Finanční gramotnost – mládež, se-

nioři

Zdravý životní styl – organizace 
dílčích aktivit v rámci osvětových 
kampaní podporujících zdraví a udr-
žitelný rozvoj – Den Země (22. 4.), 
Evropský týden mobility (16. – 
22. 9.), Evropský den bez aut (1 den 
v týdnu 16. – 22. 9.), Jihlavský den 
zdraví (1 den v týdnu 16. – 22. 9.).

Aktivity, které svým zaměřením 
respektují principy Zdravého měs-
ta a místní Agendy 21:
–  Prevence sociálně nežádoucích je-

vů
–  Projekty na zmírňování ohrožení 

sociálním vyloučením
–  Projekty podporující soužití gene-

rací

Rodina a zdraví:
Projekty zaměřené na prorodinnou 

politiku (zapojení celých rodin, me-
zigenerační spolupráce, slaďování ro-
dinného a pracovního života apod.)

Termín pro doručení žádostí je do 
10. 3. 2014. -lm-

Vyhlásili grantový program

V průběhu roku realizuje Zdravé 
město Jihlava ve spolupráci s partne-
ry několik osvětových akcí a také ve-
řejná projednávání.

Osvětové kampaně
Den Země (22. 4.) 
Den Země je nejrozsáhlejší me-

zinárodní kampaní zaměřenou na 
ochranu životního prostředí.

Světlo pro AIDS (19. 5.) 
Světlo pro AIDS je celosvětovou 

vzpomínkovou akcí, jejímž cílem je 
připomenout nejen nemocné, kteří 
již podlehli této zákeřné nemoci, 
ale hlavně upozornit na to, že HIV 
nákaza a nemoc AIDS jsou stále 
hrozbou pro nás pro všechny.

Světový den bez tabáku (31. 5.)
Světový den bez tabáku, připa-

dající na 31. květen, upozorňuje 
na zdravotní rizika spojená s kou-
řením. V Jihlavě se v rámci této 
kampaně koná tzv. „Cesta za čis-
tým vzduchem“ v podobě volného 
vstupu na vyhlídkovou věž kostela 
sv. Jakuba a bránu Matky Boží.

Evropský týden mobility a Ev-
ropský den bez aut (16. – 22. 9.)

Kampaň ETM usiluje o dlou-
hodobé ovlivnění mobility a otá-
zek městské dopravy, stejně jako 
o zlepšení zdraví a kvality života 
občanů. Tato iniciativa představu-
je příležitost jak zapojit občany do 
věcí veřejných, jako je udržitelný 
transport v městských územích. 
V mnohých evropských městech 
už dnes můžeme vidět, že prostor 
v ulicích patří nejen autům, ale ta-
ké chodcům, cyklistům a veřejné 
dopravě. A k rozšíření tohoto tren-
du do dalších měst má Evropský 
týden mobility pomoci. Evropský 
týden mobility se každý rok zamě-
řuje na jiné téma, které v určitém 
smyslu souvisí s ústředním téma-
tem kampaně, tedy s udržitel nou 
mobilitou.

Jihlavský den zdraví (září v rám-
ci Evropského týdne mobility)

Hlavním cílem Dne zdraví je zají-
mavou formou informovat občany 
o tom, jak správně pečovat o své 
zdraví, jak je možné předcházet 
zdravotním potížím a zároveň jim 
také nabídnout aktivity, které mo-
hou dlouhodobě přispívat k jejich 
fyzické i duševní pohodě.

Magistrát připravil akce pro Zdravé město

Sdružení Oživení zveřejnilo aktu-
alizované hodnocení transparent-
nosti a kvality dotačních pravidel 
statutárních měst. Oproti původ-
ním výsledkům si výrazně polepšila 
Jihlava. Z hlediska kvality dotačních 
pravidel se Jihlava nově umístila ja-
ko druhé nejlepší město z celkových 
třinácti hodnocených. 

Předchozí hodnocení bylo pod-
statně méně lichotivé a vrhlo na ji-
hlavskou radnici stín. Proto radnice 
pozvala zástupce sdružení Oživení 
na schůzku, při které si obě strany 
problematické body vysvětlily. „By-
lo těžké se smířit s původním hodno-
cením. Víme, že máme dobrý systém, 
který jsme pečlivě vytvářeli s ohledem 
na možnosti města a požadavky le-
gislativy i příjemců dotací,“ uvedl za-
stupitel a předseda kulturní komise 
Vítězslav Schrek, který se na tvorbě 
dotačních pravidel aktivně podílel. 
„Výsledek přehodnocení je pro mě sa-
tisfakcí,“ rea goval na aktualizované 
výsledky zastupitel. 

V oblasti dotačních pravidel Oži-
vení výsledek hodnocení upravilo. 
Dál ovšem trvají výtky k transpa-
rentnosti, resp. zveřejňování infor-
mací, kde má Jihlava nadále čtyřku. 
„Pokud by se hodnotilo v tuto chvíli, 

hodnocení by také bylo lepší. Řadu 
informací jsme už zveřejnili a pokra-
čujeme v přípravě dalších podkladů 
ke zveřejnění,“ uvedl vedoucí odbo-
ru školství, kultury a tělovýchovy 
Tomáš Koukal. „Mnoho informací 
bylo zveřejněno na webu už dříve, ale 
hodnotitelé je na webu nenašli, a proto 
jsou výsledky nelichotivé. Nyní pracu-
jeme na tom, aby informace k dotacím 
byly dohledatelné z jednoho místa, což 
bude přehlednější, a nebude důvod nás 
podezírat z netransparentnosti,“ do-
dal Tomáš Koukal. 

Setkání zástupců radnice a sdru-
žení Oživení hodnotí obě strany 
kladně. „My jsme získali podněty ke 
zlepšení, které postupně zavádíme. 
Dovolím si říct, že také sdružení Oži-
vení získalo nové pohledy na proble-
matiku dotací a na jejich hodnocení. 
Jihlava postupuje jinak, podle našeho 
názoru efektivněji a vůči příjemcům 
dotací i vstřícněji než v jiných městech, 
rozhodně ale transparentně a v soula-
du s legislativou,“ zhodnotil výsledky 
společného jednání Jihlavy a Oži-
vení náměstek primátora Rudolf 
Chloupek. 

Aktuální výsledky naleznete na ad-
rese: htt p://www.bezkorupce.cz/
statutarni-mesta-dotace-2012/. -rt-

Sdružení Oživení přehodnotilo 
dotační politiku Jihlavy

Městské byty, bytové domy a neby-
tových prostory, které dosud byly ve 
správě Realitní kanceláře Bytservis, 
spol. s r. o., od Nového roku spravuje 
samo město prostřednictvím byto-
vého oddělení odboru správy realit. 
Nájemníci zmíněných prostor se už 
nyní musí obracet na patřičné pra-
coviště magistrátu města na adrese 
Čajkovského 5 a 7.

„Město se s realitní kanceláří dohod-
lo na ukončení mandátní smlouvy pro 
správu uvedených nemovitostí. Důvo-
dem ukončení spolupráce je dlouhodo-
bě klesající počet bytů v majetku města 
po několika vlnách privatizace a při 
kontinuálním prodeji zbytkových bytů. 
Důvody jsou ekonomické i praktické,“ 
informoval náměstek primátora Petr 
Pospíchal.  -rt-

Byty si město spravuje samo

Veřejná projednávání
Kulatý stůl na téma odpady 

(23. 4.)
Veřejné projednání.
Fórum mladých (31. 3.)
Prostřednictvím Fóra mladých se 

mládež aktivně podílí na zkvalitně-
ní života ve městě a může ovlivnit 
cestu jeho budoucího rozvoje. Žáci 
a studenti získávají interaktivní a zá-
bavnou formou informace o měs-
tě, jeho rozvoji a fungování veřejné 
správy a sami formulují, prezentují 
a následně hlasují o deseti největších 
problémech, vnímaných mladýma 
očima. 

Fórum Zdravého města (27. 5.)
Fórum Zdravého města a místní 

Agendy 21 (FZM a MA21) je ročně se 
opakující veřejné projednání k celkové-
mu rozvoji. Účastníci se zde mohou vy-
jádřit k jakémukoli tématu, problému či 
oblasti, která je z jejich pohledu proble-
matická a zaslouží si pozornost. Hlav-
ním společným výstupem je formulace 
10 nejzásadnějších problémů z pohle-
du obyvatel – tzv. „desatero problémů“ 
(10P). Tyto i další problémy, náměty 
a připomínky k rozvoji jsou zpracovány 
do tzv. Plánu zdraví a kvality života.

Veškeré informace o aktivi-
tách Zdravého města naleznete na 
www.jihlava.cz/zdravemesto. -lm-
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VÝSTAVBA SPORTOVNĚ RELAXAČNÍHO CENTRA ČESKÝ MLÝN OFI-
CIÁLNĚ ZAČALA. V údolí Jihlavy vzniknou nové stezky pro cyklisty a in-line 
bruslaře, nová lávka poblíž restaurace Starka, skatepark, sportovní plácek, dět-
ské hřiště, hřiště pro pétanque a prostor s venkovními posilovacími stroji, terénní 
úpravy nábřeží a vybudování stezek umožní pohodlnější přístup k řece, vzniknou 
tzv. pobytové louky k odpočinku, slunění, piknikování apod. Na snímku poklepá-
ní základního kamene stavby, která bude hotová do konce roku 2014. 

REVITALIZACE ZELENĚ. Stromolezci ošetřují stromy v rámci projektu „Revita-
lizace městské zeleně v Jihlavě“. V rámci projektu již byly ošetřeny stromy v měst-
ských parcích, školkách, školách, na Ústředním hřbitově a ve vybraných uličních 
stromořadích. Nyní se dokončují práce v Malém Heulose. Na ošetření čekají stro-
my na Velkém Heulose a v areálu krematoria. Projekt bude dokončen nejpozději 
do prosince 2014. 

NÁVOD NA DLOUHOVĚKOST – STŘÍDMOST. Rovných sto let slavila 11. úno-
ra paní Marie Vítková z Jihlavy. Jubilantce za město gratuloval primátor Jaroslav 
Vymazal a předsedkyně Komise Rady města Jihlavy pro občanské záležitosti Re-
nata Fehérová. Oslavenkyně dostala dárkový koš, květiny, pamětní listinu a tom-
bakový čtverec. Od rodiny dostala mimo jiné dort s vlastní fotografi í z mládí 
a „olympijskou pohlednici ze Soči“, na které je vyfocena v mládí na lyžích.

Rodačka z Jihlavy se kromě slabšího sluchu těší dobrému zdraví. Dlouhověkost 
má paní Marie v rodině, její maminka se dožila 84 let, babička 90 let. Svoji dlou-
hověkost přikládá také celoživotní střídmosti v jídle.

Oslavenkyně je z pěti dětí, její sestra v 83 letech jezdí na kole, druhá setra v 82 letech 
řídí auto. Paní Marie do 95 let chodívala s kamarádkami dvakrát týdně do centra 
města na besedu, z původní skupiny šesti sedmi dam zůstaly už jen dvě a tradici pře-
rušily. Marie Vítková má pět dětí, dvě už zemřely. Pracovala v balírnách kávy a jejím 
největším koníčkem byla zahrada, zejména květiny, kterých měla na zahradě stovky.

BESEDA S OBČANY VE ZBORNÉ. Už několik desítek domácností v částech měs-
ta Pávov a Zborná se zapojilo během prvních dní do pilotního projektu svozu biood-
padu. V únoru byla pro občany zorganizována setkání, kde projekt podrobně před-
stavili a na dotazy a podněty reagovali pracovníci odboru životního prostředí. 

SENIOŘI FANDILI NAŠIM V SOČI. Tipovací soutěž, ochutnávku tradičního rus-
kého boršče, výstavku dobových společenských i sportovních artefaktů, olympij-
ský oheň a mnoho další věcí včetně autentického brankáře u příležitosti Zimních 
olympijských her 2014 v Soči připravili senioři na Stříbrných terasách.

 Stránku připravil -lm-

SAUNOVÉ DIVADLO NA BAZÉNU. V bazénu E. Rošického se v únoru uskuteč-
nily první saunové ceremoniály na Vysočině. V rámci akce SaunaFest na cestách 
se mohli návštěvníci jihlavské sauny podívat na skvělou saunovou show a nápa-
dité saunové ceremoniály. SMJ se rozhodly pro rozšíření provozu o saunování pro 
rodiče a děti, které bude probíhat každou sobotu v době od 10 do 14 hodin. 



STRANA 8 Aktuality NJR – BŘEZEN 2014

Pohotovostní služba zubních lékařů – březen 2014
Datum Den Jméno Místo poskytování, telefon

1. So MUDr. Němečková Jarmila Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel. 567 574 576

2. Ne MUDr. Nestrojilová Jarmila třída Legionářů 1470/9, 586 01 Jihlava, tel. 567 301 917

3. Po MUDr. Fučík Přemysl Kostelec 87, PSČ 588 61, tel. 567 573 016

4. Út MDDr. Gurková Dana třída Legionářů 1470/9, 586 01 Jihlava, tel. 774 818 088

5. St MUDr. Hlávka Jindřich nám. 9. května 675, 588 22 Luka nad Jihlavou tel. 567 219 588

6. Čt MUDr. Hobzová Macková 

Martina

Vrchlického 2497/57, 58601 Jihlava, tel. 567 155 020

7. Pá MUDr.Lukáš Novák Stomatologické centrum ARTDENT s.r.o., Vrchlického 

50/5282, 586 01 Jihlava, tel. 567 331 666

8. So MDDr. Zlámalíková Zuzana Stomatologické centrum ARTDENT s.r.o., Vrchlického 

50/5282, 586 01 Jihlava, tel. 567 331 666

9. Ne MUDr. Novotný Vojtěch Lékařský dům Jihlava, Havlíčkova 34a, 586 01 Jihlava, 

tel. 774 417 100

10. Po MUDr. Hořejší Eva J. Hory 1050, Třešť, tel. 567 224 184

11. Út MUDr. Kazdová Zdeňka Varhánkova 227, 588 13 Polná, tel. 567 212 736

12. St MDDr. Horká Petra Stomatologické centrum ARTDENT s.r.o., Vrchlického 

50/5282, 586 01 Jihlava, tel. 567 331 666

13. Čt MUDr. Chytková Věra Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel. 567 574 573

14. Pá MDDr. Imširagič Lejla Lékařský dům Jihlava, Havlíčkova 34a, 586 01 Jihlava, 

tel. 774 417 100

15. So MUDr. Minařík Radovan Franze Kafky 109, 589 01 Třešť, tel. 567 234 137

16. Ne MUDr. Pavlasová Alice Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel. 567 574 577

17. Po MUDr. Kadlíčková Veronika Dobronín 343, 588 12 Dobronín, tel. 567 217 216

18. Út MUDr. Zedníčková Jana Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel. 567 574 575

19. St MUDr. Kostková Monika Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel. 567 574 574

20. Čt MUDr. Hrdličková Jitka Znojemská 825/62, 586 01 Jihlava, tel. 567 307 757

21. Pá MDDr. Křikava Libor Husova 28, 586 01 Jihlava, tel. 567 213 032

22. So MDDr. Novák Lukáš Stomatologické centrum ARTDENT s.r.o., Vrchlického 

50/5282, 586 01 Jihlava, tel. 567 331 666

23. Ne Mudr. Bínová Alena Masarykova 445, 588 56 Telč-Podolí, tel. 567 213 168

24. Po MUDr. Makumbirofa Edson Velký Beranov 82, PSČ 588 21, tel. 567 333 555, 602 602 334

25. Út MDDr. Marková Zdeňka Varhánkova 227, Polná, 588 13, 567 212 736

26. St MUDr. Hrdinová Libuše Stomatologické centrum ARTDENT s.r.o., Vrchlického 

50/5282, 586 01 Jihlava, tel. 567 331 666

27. Čt MUDr. Minařík Radovan Franze Kafky 109, 589 01 Třešť, tel. 567 234 137

28. Pá MUDr. Minaříková Zora Družstevní 449/10, 588 51 Batelov, tel. 567 314 213 

29. So MUDr. Peřina Vojtěch Lékařský dům Jihlava, Havlíčkova 34a, 586 01 Jihlava, 

tel. 774 417 100

30. Ne MUDr. Petříková Marie Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel. 567 574 578

31. Po MUDr. Mrkosová Jitka Na Hliništi 2021/32, 586 01 Jihlava, tel. 567 309 163

Pohotovostní služba zubních lékařů 
je zajišťována: 
℡  PO – PÁ od 15:00–9:00 hod.
℡ SO, NE a svátky od 8:00–12:00 hod.

j0
3-

zu
bZ

Zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina

Aktuálnost přehledu prosím 
NUTNĚ ověřte na recepci Nemocnice Jihlava, 
Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
tel. 567 157 111

Využijeme všech možností

Obyvatelé největšího sídliště Jihlavy 
i jeho návštěvníci naráží už řadu dní na 
zatarasený přístup z parkoviště na scho-
dy a lávku vedoucí na náměstíčko ob-
chodního centra Březinek a na stejný 
zátaras od obchodů. 

Nejdříve zde byl přístup znemožněn 
pletivem. To lidé strhli a pletivo se do-
dnes válí u schodů. Současné vysoké zá-
tarasy z ocelové armatury se již odstra-
nit ani přelézt nedají. Vlastník schodiště 
a lávky to zajistil opravdu důkladně. 

Vycházím ze stavu ke dni 20. 2. 2014. 
Na místě není uvedeno, do kdy uzavření 
potrvá, ani jeho příčina. Podle  kusých 
novinových zpráv bude snad schodiště 
s lávkou otevřeno na jaře, jiné hovoří 
o tom, že vlastník chce schody a lávku 
strhnout úplně, bez náhrady. Důvodem 
uzavření může být zimní období nebo 
snad špatný technický stav schodiště 
a lávky. 

Každý se však může přesvědčit, že 

nosná ocelová konstrukce je zde dosta-
tečná, ocelové rošty schodů byly zde 
provedeny v nedávné době. 

Je pravdou, že vrchní betonová vrst-
va lávky je místně narušená a jsou zde 
výtluky, jejichž oprava by neměla být 
náročná časově ani fi nančně. Proto 
uzavírat lávku, to bychom mohli uza-
vřít polovinu chodníků Jihlavy. A zimní 
období, kromě tří dnů náledí, bylo spí-
še jarní. Samozřejmě hlavní příčinou 
tohoto stavu byl neuvážený prodej ve-
řejného městského prostoru náměstíč-
ka s lávkou i schodištěm soukromému 
vlastníku. Byl jsem společně s dalšími 
zastupiteli za KSČM proti tomuto pro-
deji. Bohužel většina zastupitelstva ten-
to prodej schválila. 

V kupní smlouvě však bylo uvede-
no věcné břemeno umožnění volného 
průchodu chodců v tomto prostoru. Je 
proto na magistrátu a vedení města pl-
nění věcného břemene, včetně průcho-

Neřešené problémy střediska Březinova

Jihlava systematicky modernizuje 
mateřské školy a rozšiřuje jejich ka-
pacity. V těchto dnech město zahaju-
je investici v MŠ Březinova, součas-
nou kapacitu 75 dětí zvýší na 100. 

„Jedná se o rozšíření o jednu třídu a na-
výšení kapacity jednotlivých tříd na ma-
ximum. Objekt také necháváme zateplit 
a zpřístupníme jej osobám s omezenou 
schopností pohybu a orientace,“ popsal 
projekt primátor Jihlavy Jaroslav Vy-
mazal. V návaznosti na rozšíření kapa-
city školky se bude upravovat a nově 
vybavovat kuchyň a sociální zařízení. 

Změn dozná také venkovní areál, 
kam radnice doplní nové lavičky 
a stojánkové pítko, v zahradě budou 
nové herní prvky.  -rt-

Rozšíření MŠ

Vedení města bedlivě sleduje pro-
blémy, spojené s obchodním stře-
diskem Březinova. Nemůžeme být 
lhostejní k obtěžování obyvatel z ja-
kékoli příčiny. 

Pan Šlechtický ovšem uvádí ne-
správné argumenty, proč tomu tak 
je. Hlavní příčinou stavu není neu-
vážený prodej objektu soukromému 
vlastníkovi. Vedení města zastává 
názor, že je správné se zbavovat vy-
braných objektů v majetku města, 
o které mají zájem soukromí investo-
ři. Městu to šetří peníze z pokladny. 
Podobný názor měli i ti zastupitelé 
města, kteří prodej schválili.

Prodejem se přenáší odpovědnost na 
majitele, a pokud tento porušuje uza-
vřenou smlouvu nebo například otra-
vuje občanům v okolí život, má město 
prostředky (ale omezené platnými zá-
kony), jak zakročit. Město Jihlava při-
pravuje mimo jiné v rámci „Revitali-
zace sídliště“ opravu a doplnění cestní 
sítě i v okolí obchodního centra.

Pan Šlechtický mylně uvádí infor-
maci, že součástí kupní smlouvy je 
věcné břemeno na schodiště, které 
vlastník uzavřel. Není to pravda. Věc-
né břemeno je stanoveno například 
na průchodnost náměstíčka. Teore-
ticky může schodiště vlastník odstra-
nit, je však s podivem, že nemá zájem 
o přístup ke svému objektu z vícero 
stran. Tedy příčinou uzavření scho-
diště je rozhodnutí vlastníka, nikoli 
prodej nebo špatná smlouva.

S druhou částí dopisu pana Šlechtic-
kého lze souhlasit do té míry, že kon-
centrace hospod v takovém prostoru 
je nezvyklá. Ale i on přiznává, že je na 
vlastníkovi, komu prostory pronajme. 
Počet hospod tedy opravdu regulovat 
vedení města zákazem nemůže. Ale 
můžeme využívat dalších prostředků, 
z nichž jedním je například činnost 
městské policie. 

K problematice uvádím reakci ředi-
tele MP Jana Frence:

„V areálu Vysočina jsme v poslední 
době zaznamenali zlepšení stavu veřej-
ného pořádku. Podle vyjádření občanů, 
se kterými o problematice areálu komu-
nikujeme, tomu napomohlo zejména 
přeložení stanoviště vozidel TAXI do 
prostoru pod zdravotním střediskem. 
Nezanedbatelný podíl na zlepšení má 
také nepřetržitý dohled městské policie, 
který je realizován díky zvýšení počtu 
strážníků. Pro případ, že budou zazna-
menány další problémy v oblasti noční-
ho klidu, proběhlo na základě podnětu 
městské policie i občanů jednání s Kraj-
skou hygienickou stanicí Kraje Vysočina, 
která je připravena na provádění měření 
hlučnosti v této lokalitě.“

František Zelníček,
náměstek primátora za ČSSD

du lávkou a po schodišti si na vlastníku, 
panu Škamradovi, vynutit ku prospě-
chu občanů.

Dalším, a to dlouhodobým problé-
mem náměstíčka na Březinkách je ve-
liká koncentrace hospod a restaurací 
v obchodním středisku. Uprostřed 
obytného sídliště úplně nevídaná. Dů-
sledkem je stálé rušení veřejného po-
řádku, nočního klidu. Proto byl na 
Březinkách zvýšen o tři počet strážníků 
městské policie. Čin jistě chvályhodný. 
Příčinu tohoto stavu to však neodstra-
ňuje. 

Osm hospod a restaurací zde má 
nepřetržitý non stop provoz. Hosté 
opouštějící tato zařízení ve tři, čtyři ho-
diny ráno rozhodně nešeptají. V zimě, 
při zavřených plastových oknech, není 
hluk z ulice tak slyšet. V jiných měsících 
ale těžko lidé v panelácích mohou ne-
chat otevřená okna a hluk jim nedá spát. 

Samozřejmě je na vlastnících objektů, 
komu nebytové prostory pronajmou. 
Řada obchodů na náměstíčku je prázd-
ných, a tak jsou hospody a restaurace 
pro vlastníky objektů vítané. Zdá se, že 

pro magistrát je to neřešitelný problém. 
V zákonu č. 128 o obcích v § 10 – 12 

je však uvedeno. „K zabezpečení míst-
ních záležitostí veřejného pořádku mů-
že obec stanovit , které činnosti, jež by 
mohly narušit veřejný pořádek v obci 
nebo být v rozporu s dobrými mravy, 
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku 
lze vykonávat na místech a v čase obec-
ně závaznou vyhláškou určených.“ 

Omlouvám se za úřední češtinu zá-
kona. Je však z ní zřejmé, že obec může 
počet hospod a zejména jejich provozní 
dobu regulovat, a to přes argu menty, že 
by se jednalo o omezení soukromého 
podnikání. 

Je snad normální, aby uprostřed obyt-
ného sídliště mělo osm hospod a re-
staurací nepřetržitý non stop provoz? 
Našli bychom něco podobného třeba v  
partnerských městech Ji hlavy? Ani ná-
hodou. Řešení tohoto dlouhodobého 
problému řady obyvatel Březinek je tak 
možné a je v kompetenci města.

Ing. Pavel Šlechtický,
zastupitel města Jihlavy 

za KSČM



MÁTE RECEPT JAK 
NEPODLEHNOUT FÁMÁM?
Stačí být v kontaktu se svou zdravotní pojišťovnou!

Ptáte se, proč na Vás apelujeme touto výzvou? Odpověď je jednoduchá.  
Chceme, abyste měli dostatek informací, protože i Vás může dealer oslovit na ulici  
nebo zazvonit u Vašich dveří s nabídkou na změnu zdravotní pojišťovny. 

Postačí, když budete mít na paměti tato NE:
 NEpodepisujte nic pod nátlakem 
 NEdávejte z ruky průkazku pojištěnce, ani ji neukazujte cizím osobám 
 NEpodlehněte tvrzení dealerů, že ČPZP má finanční potíže, končí a podobně 
 NEvěřte slibům o finančních výhodách jiné zdravotní pojišťovny,  

 srovnejte si nabídku s ČPZP

10x ANO proč být u ČPZP:
 Třetí největší zdravotní pojišťovna v ČR s více než 1,2 mil. pojištěnci  
 Silná a finančně stabilní zdravotní pojišťovna 
 Celorepubliková působnost 
 Kvalitní a široká smluvní síť poskytovatelů zdravotních služeb 
 Více než 100 poboček po celé ČR 
 Moderní komunikace: E-přepážka, Infocentrum 
 Program Bonus Plus pro každého, kdo pečuje o své zdraví 
 Pestrá nabídka preventivních programů  
 Plavání zdarma nebo za zvýhodněnou cenu  
 Zvýhodněné cestovní pojištění

NENECHTE SE NACHYTAT DEALERY 
KONKURENČNÍ POJIŠŤOVNY!
NEPODLEHNĚTE FALEŠNÝM INFORMACÍM!

Jihlavská poradna Sdružení obra-
ny spotřebitelů (SOS) Asociace ve 
věcech spotřebitelských, sociál-
ních a rodinněprávních v budově 
živnostenského úřadu na Třebíz-
ského 16 si velmi rychle získala 
přízeň Jihlavanů. Rozhodli jsme 
se nejčastější dotazy a odpovědi 
průběžně publikovat. 

Dotaz občana: 
Dobrý den, mám prosbu, jakou práv-

ní úpravou se bude řídit následující věc? 
Dostal jsem výpověď z nájmu bytu. 
Nájemní smlouva byla uzavřena v roce 
2006. Své povinnosti jsem si řádně pl-
nil. Výpověď jsem obdržel 12. 1. 2014. 
Vzhledem k tomu, že od 1. 1. 2014 je 
již nový občanský zákoník, nevím, zda 
pro můj případ bude použit u výpovědi 
starý nebo nový zákon. Pokud nový, pak 
bych chtěl vědět, co to pro mě znamená? 
Může mi dát výpověď neomezeně? Dá 
mi náhradní byt?

Odpověď SOS:
Od 1. 1. 2014 nabyl účinnosti nový 

občanský zákoník (NOZ), který při-
nesl spoustu změn. Ty se týkají i ná-
jmů bytů. 

Ustanovení o skončení nájmu 
a možné důvody pro výpověď smlou-
vy naleznete v § 2285 NOZ. 

Současná právní úprava (dle NOZ) 
nerozlišuje, zda se jedná o výpověď 
z nájmu bytu na dobu určitou či neu-
rčitou.

Nájem bytu na dobu určitou i ne-
určitou může pronajimatel nově 
vypovědět z těchto důvodů:

1. poruší-li nájemce hrubě svou po-
vinnost vyplývající z nájmu, 

2. je-li nájemce odsouzen pro úmy-
slný trestný čin spáchaný na pronají-
mateli nebo členu jeho domácnosti 
nebo na osobě, která bydlí v domě, 
kde je nájemcův byt, nebo proti cizí-
mu majetku, který se v tomto domě 
nachází,

3. má-li být byt vyklizen, protože je 
z důvodu veřejného zájmu potřebné 
s bytem nebo domem, ve kterém se 
byt nachází, naložit tak, že byt nebu-
de možné vůbec užívat, nebo

 4. je-li tu jiný obdobně závažný dů-
vod pro vypovězení nájmu.

Nájem bytu na dobu neurčitou, což 
bude zřejmě Váš případ, může prona-
jímatel dále vypovědět, pokud má být 
byt užíván pronajímatelem, nebo jeho 
manželem, který hodlá opustit rodin-
nou domácnost a byl podán návrh na 
rozvod manželství, nebo manželství 
bylo již rozvedeno. Posledním důvo-
dem je to, že pronajímatel potřebuje 
byt pro svého příbuzného nebo pro 
příbuzného svého manžela v přímé 
linii nebo ve vedlejší linii v druhém 
stupni.

Podle NOZ platí, že pronajímatel 
nepotřebuje k výpovědnímu důvodu 
předchozí přivolení soudu. NOZ Vám 

Sdružení obrany spotřebitelů 
radí čtenářům NJR

však dává právo ve lhůtě dvou měsíců 
podat návrh k soudu, aby příslušný 
soud přezkoumal oprávněnost výpo-
vědi. Pronajímatel Vás na toto právo 
musí ve své výpovědi upozornit! Stej-
ně tak musí podrobně a srozumitelně 
uvést důvod své výpovědi.

Pokud jde o povinnost pronají-
matele poskytnout nájemci v někte-
rých případech bytovou náhradu, je 
z NOZ vypuštěna. To znamená, že 
na náhradu nemáte v žádném případě 
nárok. -lm-

Podnikatelé nespěchají s vyřízením 
koncese, bez které od druhé poloviny 
dubna nesmí prodávat líh a lihoviny. 
Vyřízení koncese je snadné, potřeba 
je k tomu pouze občanský průkaz. Na 
živnostenský úřad však pro potřebný 
doklad dosud dorazila sotva desetina 
z asi 3,5 tisíce podnikatelů. 

Povinnost koncese vychází z novely 
živnostenského zákona, která zavádí 
novou koncesovanou živnost prode-
je kvasného lihu, konzumního lihu 
a lihovin. Podnikatelé, kteří hodla-
jí s prodejem pokračovat, si koncesi 
musí vyřídit do 17. dubna 2014. 

„Bez koncese jim právo prodávat 
líh a lihoviny zanikne. V případě po-
kračování prodeje bez koncese hrozí 
v krajním případě pokuta až jeden 
milion korun,“ nabádá k včasnému 
vyřízení koncese vedoucí živnos-
tenského úřadu v Jihlavě Irena Nik-
lová. Žádost o koncesi ve stanovené 
lhůtě od oprávněných podnikate-
lů nepodléhá správnímu poplatku. 

K žádosti postačí podnikatelům 
pouze občanský průkaz.

Od počátku prosince platí také nový 
zákon o povinném značení lihu. Ten-
to zákon nově rozlišuje mezi osobou 
povinnou značit líh, distribucí lihu 
a lihovin a jejich konečným prodejem 
a stanovuje nové povinnosti v oblasti 
s nakládáním a prodejem lihu a lihovin.

„Nově všechny osoby, které budou pro-
dávat líh a lihoviny v maloobchodě, vel-
koobchodě nebo v rámci např. hostinské 
činnosti, mají za povinnost nakupovat 
výhradně od registrovaných distributorů 
nebo přímo od registrovaných osob povin-
ných značit líh,“ upozorňuje Irena Nik-
lová. Seznamy těchto osob jsou veřej-
ně přístupné na internetu na stránkách 
Celní správy ČR – www.celnisprava.cz

Podrobnosti o koncesi a novém zá-
konu o povinném značení lihu sdě-
lí na osobní nebo telefonický dotaz 
obecní živnostenský úřad v Jihlavě, 
Třebízského 16, Jihlava, tel.: 567 167 
350 / 351 / 353. -lm- 

Koncese na prodej lihovin

JUDr. Zdeňka Vejvalková
vedoucí osobní poradny SOS – Asociace 

Adresa: Třebízského 16
Otevírací doba: pondělí od 10 do 15 hod.

vejvalkova@asociace-sos.cz
Tel: 721 904 668

Odbor školství, kultury a tě-
lovýchovy magistrátu města 
oznámil termíny letošních zápi-
sů do mateřských škol v Jihlavě 
na dny 14. a 15. dubna.  -lm-

STRANA 10 Aktuality / inzerce NJR – BŘEZEN 2014



Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, Jihlava zveřejňuje záměry 
STRANA 14 Aktuality / inzerce NJR – BŘEZEN 2014

Výběrovým řízením formou dražby 
dne 5. 3. 2014 s uzávěrkou žádostí 

dne 3. 3. 2014 (v 1700 hod.)
pronajmout nebytové prostory v domech: 

– v 1. NP domu Masarykovo nám. 23 v Jihlavě, 
býv. prodejna sport. vybavení, 84 m2, minimální ná-
jemné 187.320,- Kč/rok

– v 1. NP domu Matky Boží 25 v Jihlavě, býv. se-
cond hand, 46 m2, minimální nájemné 94.622,- Kč/
rok

Výběrovým řízením formou dražby 
dne 19. 3. 2014 s uzávěrkou žádostí 

dne 17. 3. 2014 (v 1700 hod.)
prodat nemovité věci: 

– v k.ú. Pístov u Jihlavy, pozemky p.č. 172/3, p.č. 
172/4, p.č. 172/5, p.č. 172/6, p.č. 172/13, p.č. 
172/14, p.č. 172/23, vše ostatní plocha, jiná plo-
cha, p.č. 172/16  – zastavěná plocha a nádvoří včet-
ně stavby – jiná stavba bez č.p. a č. ev. na tomto 
pozemku a na pozemku st. p.č. 198 v k.ú. Rančí-
řov, p.č. 172/17 – zastavěná plocha a nádvoří včet-
ně stavby – jiná stavba bez č.p. a č. ev. na tomto 
pozemku, p.č. 172/18 – zastavěná plocha a nádvoří 
včetně stavby – jiná stavba bez č.p. a č. ev. na tomto 
pozemku, p.č. 172/19 – zastavěná plocha a nádvoří 
včetně stavby – jiná stavba bez č.p. a č. ev. na tomto 
pozemku, p.č. 172/20 – zastavěná plocha a nádvoří 
včetně stavby – jiná stavba bez č.p. a č.ev. na tomto 
pozemku, p.č. 172/21 – zastavěná plocha a nádvoří 
včetně stavby – jiná stavba bez č.p. a č. ev. na tomto 
pozemku, p.č. 172/22 – zastavěná plocha a nádvoří 
včetně stavby – jiná stavba bez č.p. a č. ev. na tomto 
pozemku, a nemovitosti v k. ú. Rančířov, pozemek 
p.č. 806/2 – ostatní plocha, jiná plocha, st. p.č. 198 – 
zastavěná plocha a nádvoří včetně stavby – jiná stav-
ba bez č.p. a č. ev. na tomto pozemku a na pozemku 

p.č. 172/16 v k. ú. Pístov u Jihlavy, pozemky v k.ú. 
Rančířov st. p.č. 199 – zastavěná plocha a nádvoří 
včetně stavby – jiná stavba bez č.p. a č. ev. na tom-
to pozemku a na pozemku st. p.č. 201, st. p.č. 201 – 
zastavěná plocha a nádvoří včetně stavby – jiná stav-
ba bez č.p. a č. ev. na tomto pozemku a na pozemku 
st. p.č. 199, minimální kupní cena nemovitostí činí 
celkem 8.000.000,- Kč, jedná se o nemovitosti, které 
se nacházejí v části bývalého vojenského areálu „Nová 
kasárna Pístov“ situovaném v lokalitě mezi obcí Ran-
čířov a příměstskou částí Pístov 

– pozemek p.č. 62/1, pozemek p.č. 64/3 dle GPL 
č. 371-11/2012, k.ú. Antonínův Důl a navazující 
pozemek p.č. 379/1 v k.ú. Pávov, celková výměra 
1.090 m2, min. KC celkem 820.000,- Kč

– pozemek p.č. 288/100 v k.ú. Pávov, 963 m2, 
min. KC celkem 800.000,- Kč

– pozemek p.č. 186/6 v k.ú. Vysoká u Jihlavy, 
5.132 m2, min. KC celkem 3.900.000,- Kč

– pozemek p.č. 94/27 v k.ú. Zborná, 1.795 m2, 
min. KC celkem 2.692.500,- Kč

– pozemek p.č. 81/2 – zast. pl. a nádvoří se stav-
bou a spoluvl. podíl id. 1/13 na pozemku p.č. 81/5 – 
ostat. pl., k.ú. Jihlava, min. KC celkem 750.000,- Kč

– pozemek p.č. 63 s budovou č.p. 2 v Červeném 
Kříži a pozemek p.č. 64/1 – zahrada dle GPL č. 371-
11/2012, k.ú. Antonínův Důl, min. KC celkem 
2.200.000,- Kč

– pozemky st. p.č. 2/1, st. p.č. 2/3, st. p.č. 
2/4 – zast. pl. a nádvoří s rodinnými domy č.p. 1 

v Ji hlavě, ul. Strojírenská or.č. 1, č.p. 2 v Jihlavě, 

ul. Strojírenská or.č. 3, č.p. 3 v Jihlavě, 

ul. Strojírenská or.č. 5 a pozemky p.č. 301/4

 (Pokračování na str. 19)

Bližší informace je možné získat na www.jihlava.cz, na tel. 567 167 279 – pronájem nebytových prostor, tel. 567 167 287 – prodej nemovitostí 
v lokalitě „Nová kasárna Pístov“, tel. 567 167 277 – prodej pozemků, tel. 567 167 278 – prodej dalších nemovitostí nebo přímo na Majetkovém 

odboru Magistrátu města Jihlavy, 1. poschodí budovy magistrátu města, Hluboká 8, Jihlava.
Statutární město Jihlava si vyhrazuje právo změnit či doplnit tyto záměry, příp. od nich odstoupit.
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(Dokončení ze str. 14)
– ostat. pl., st. p.č. 2/20, st. p.č. 2/22, st. p.č. 

2/23 – zast. pl. a nádvoří a pozemek p.č. 455 
– ostat. pl., k.ú. Staré Hory, min. KC celkem 
3.750.000,- Kč

– pozemek p.č. 3010 – zast. pl. a nádvoří s bu-
dovou (býv. urologie v areálu staré nemocni-
ce v Jihlavě) a pozemky p.č. 3011/2 – ostat. pl., 
p.č. 3011/3 – ostat. pl. dle GPL č. 5687-18/2011, 
a pozemky p.č. 3007/19, p.č. 3007/1 – ostat. pl. dle 
GPL č. 6104-131/2012, k.ú. Jihlava, min. KC cel-
kem 11.000.000,- Kč

– pozemek p.č. 305/2 – zast. pl. a nádvo-
ří s objektem č.p. 2938 v Jihlavě-Heleníně, ul. 
Hálkova or.č. 39 a pozemek p.č. 306 – trva-
lý travní porost, k.ú. Helenín, min. KC celkem 
2.900.000,- Kč

prodat volné bytové jednotky v domech v Ji- 
hlavě:

– v domě Matky Boží 16: č. 1240/1 ve 2. NP, 
1+1, 52,60 m2, min. KC 705.000,- Kč, č. 1240/4 
ve 3. NP, 1+1, 53,70 m2, min. KC 690.000,- Kč

– v domě Matky Boží 28: č. 1246/3 ve 2. NP, 
2+1, 72,60 m2, min. KC 680.000,- Kč, č. 1246/8 
ve 3. NP, 1+1, 67,40 m2, min. KC 600.000,- Kč

– v domě Lesní 2, 6 (Helenín): č. 2939/3 ve 
2. NP, 2+1, 53,30 m2, min. KC 520.000,- Kč, 
č. 2939/4 ve 2. NP, 2+1, 51,70 m2, min. KC 
490.000,- Kč, č. 2939/5 ve 3. NP, 3+1, 86,30 m2, 
min. KC 710.000,- Kč, č. 2941/1 v 1. NP, 1+1, 
48,30 m2, min. KC 290.000,- Kč, č. 2941/2 
v 1. NP, 1+1, 48,30 m2, min. KC 400.000,- Kč, 
č. 2941/3 v 1. NP, 1+1, 43,50 m2, min. KC 
350.000,- Kč, č. 2941/4 v 1. NP, 1+1, 44,90 m2, 
min. KC 320.000,- Kč, 

– v domě Jarní 11, 13, 15, 17 (Horní Kosov): 

č. 394/3, 2. NP, 4+1, 87,52 m2, min. KC 840.000,- 
Kč, č. 394/8, 4. NP, 3+1, 67,12 m2, min. KC 
700.000,- Kč, č. 395/1, 1. NP, 2+1, 55,82 m2, min. 
KC 560.000,- Kč

– č. 1290/1 ve 2. NP domu Palackého 31, 2+1, 
94,90 m2, min. KC 920.000,- Kč

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

– č. 56/1 v 1. NP domu Brněnská 5, 2+1, 62,20 
m2, min. KC 750.000,- Kč

– č. 649/2 ve 2. NP domu Čajkovského 48, 
2+1, 75,10 m2, min. KC 780.000,- Kč

– č. 177/2 v 1. NP domu Srázná 29, 2+1, 60,20 
m2, min. KC 520.000,- Kč

– v domě Na Vyhlídce 1: č. 255/3 v 1. NP sekce 
A, 2+1, 51,00 m2, min. KC 710.000,- Kč, č. 255/7 
ve 2. NP sekce A, 1+1, 34,60 m2, min. KC 420.000,- 
Kč, č. 255/14 v 1. NP sekce B, 2+1, 46,50 m2, min. 
KC 540.000,- Kč, č. 255/21 ve 3. NP sekce B, 1+kk, 
23,50 m2, min. KC 310.000,- Kč 

– v domě U Dvora 17: č. 922/1 v 1. NP, 1+1, 
33,30 m2, min. KC 460.000,- Kč, č. 922/3 ve 2. 
NP, 1+1, 29,80 m2, min. KC 430.000,-Kč

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

– v domě U Hlavního nádraží 11: č. 2355/1 
v 1. NP, 1+1, 33,00 m2, min. KC 300.000,- Kč, 
č. 2355/3 ve 2. NP, 1+1, 28,10 m2, min. KC 
300.000,- Kč

– č. 3440/3 ve 2. NP domu Pod Rozhlednou 
19, 2+1, 57,10 m2, min. KC 590.000,- Kč

– č. 1897/7 ve 3. NP domu Žižkova 29, 2+1, 
54,10 m2, min. KC 730.000,- Kč

– č. 1685/4 ve 2. NP domu Žižkova 5, 1+1, 
21,60 m2, min. KC 235.000,- Kč

prodat volný nebytový prostor: 
– č. 4789/2 (sklad) v 1. PP domu Seifertova 18 

v Jihlavě, 13,70 m2, min. KC 15.000,- Kč 

Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, Jihlava zveřejňuje záměry 

V areálu ZŠ Nad Plovárnou bude 
nová mateřská škola se stovkou no-
vých míst. Dosud zde funguje na vý-
jimku školka o padesáti dětech, kte-
rá bude po vybudování nové školky 
v nástavbě nad jídelnou zrušena. 

„Skutečný nárůst tedy bude padesát 
míst, v podstatně lepších podmínkách,“ 
vysvětlil vedoucí odboru školství kul-
tury a tělovýchovy Tomáš Koukal. 

V září bude k dispozici v jihlav-
ských mateřských školách 450 
volných míst, to je o šedesát více 
než v roce 2013. „Do základních škol 
odchází nejsilnější populační roční-
ky. Dohromady počítáme s nárůstem 
o 110 míst. Těchto šedesát míst plus 
později padesát míst v nové nástavbě,“ 
uvedl náměstek primátora pro ob-
last školství Rudolf Chloupek. Nová 
školka Nad Plovárnou by měla být 
hotová do poloviny roku 2015.

Jihlava v uplynulých letech navýšila 
nákladem více než 60 milionů korun 
kapacity mateřských škol o asi 250 
míst. „Důležité byly podněty z anket a 
našich setkání s veřejností, díky kterým 

se dařilo prosazovat i náš zájem zvy-
šovat kapacity mateřinek,“ podotkl 
Rudolf Chloupek. Město tak reálně 
vyhovělo všem dětem, které mají na 
školku nárok ze zákona, tedy dětem, 
kterým jsou k poslednímu srpnu 
tři roky. „V loňském roce se podařilo 
umístit tříleté děti narozené až do 5. 
září,“ upřesnil vedoucí odboru To-
máš Koukal.

Nová školka nebude zahrnuta pod 
jednu „značku“ Mozaika, která sdru-
žuje čtrnáct mateřinek v Jihlavě, ale 
vznikne nový subjekt s názvem Ma-
teřská škola a Základní škola Nad 
Plovárnou. 

Pro děti vzniknou čtyři samostatná 
oddělení se zázemím, nové hřiště a 
bude modernizováno stávající víceú-
čelové hřiště, které bude odpoledne 
k dispozici také veřejnosti.

Jihlava už má na školku přiznanou 
dotaci z ROP Jihovýchod ve výši 85 
procent způsobilých výdajů, radni-
ce teď připravuje výběrové řízení na 
dodavatele nástavby, ze kterého vze-
jde konečná cena.  -rt-

Nová školka pro sto dětí 

Radnice má využití pro budoucí 
volné kapacity školek poté, kdy opad-
nou požadavky na umístění silných 
populačních ročníků. „Jihlava teď ne-
přijímá děti z okolních obcí. V budouc-
nu ale můžeme vyhovět rodičům z okolí, 
kteří do města jezdí do zaměstnání nebo 
těm, kteří zde reálně žijí, ale nemají zde 
trvalé bydliště, a proto nemají pro svoje 

děti nárok na místo ve školce,“ popsal 
budoucí řešení Rudolf Chloupek. Na-
víc Jihlava využívá hraniční počty dětí 
v jedné třídě. „Do budoucna si možná 
budeme moci dovolit komfort standard-
ního počtu 24 dětí ve třídě, nyní je sku-
tečný počet vyšší až o čtyři děti. Do tře-
tice je v záloze i přijímání dětí mladších 
tří let,“ doplnil Tomáš Koukal. -rt-

Volná místa se snadno obsadí
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MOBILNÍ SVOZY JARO 2014 
Sběr ŽELEZA, OBJEMNÉHO a NEBEZPEČNÉHO odpadu a odpadu ze zeleně

STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA zabezpečí bezplatný sběr pro občany města prostřednictvím společnosti
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.

TERMÍNY A LOKALITY

5. 4. Objemný odpad a železo 8:00–12:45 26. 4. Objemný odpad a železo 8:00–12:45

RANTÍŘOVKÁ (LCJ)  (8:00–8:35) EVŽENA ROŠICKÉHO (bazén) (8:00–8:35)

ZA PRACHÁRNOU (u DPS) (8:50–9:25) ERBENOVA x ŠTURSOVA (8:50–9:25)

LÍPOVÁ x PŘEDNÍ  (9:40–10:15) ŠTEFÁN. NÁM. x NA HLINIŠTI (9:40–10:15)

HORNÍ KOSOV (konečná MHD) (10:30–11:05) ŽIŽKOVA (parkoviště u Globusem) (10:30–11:05)

VRCHLICKÉHO x ZIMNÍ (u č.p. 4) (11:20–11:55) MAJAKOVSKÉHO x plk. ŠVECE (11:20–11:55)

S.K. NEUMANNA (parkoviště u domu č.1) (12:10–12:45) SRÁZNÁ – parkoviště u domů 14–16 (12:10–12:45)

3. 5. Objemný odpad a železo 8:00–12:45 10. 5. Objemný odpad a železo 8:00–12:45

SASOV(vývěska) (8:00–8:35) ZBORNÁ (náves)  (8:00–8:35)

HOLÍKOVA x NEZVALOVA (8:50–9:25) POD ROZHLEDNOU (zast. MHD) (8:50–9:25)

NAD PLOVÁRNOU (u ZŠ) (9:40–10:15) 5.KVĚTNA x SMRČENSKÁ (9:40–10:15)

ZNOJEMNSKÁ x U SLUNCE (10:30–11:05) 8.BŘEZNA (fi tcentrum) (10:30–11:05)

U KOŽELUHŮ x U VĚTRNÍKU (11:20–11:55) SLAVÍČKOVA (parkoviště) (11:20–11:55)

U DLOUHÉ STĚNY x U RYBNÍČKU (12:10–12:45) FŰGNEROVA x SOKOLOVSKÁ (12:10–12:45)

17. 5. Objemný odpad a železo 8:00–12:45 24. 5. Objemný odpad a železo 8:00–12:45

KOSOV (obchod) (8:00–8:35) PALACKÉHO (parkoviště za Snahou) (8:00–8:35)

NA VRCHU (8:50–9:25) BRNĚNSKÁ x ČAJKOVSKÉHO (8:50–9:25)

HELENÍN (MHD) (9:40–10:15) DEMLOVA (u ZŠ) (9:40–10:15)

HELENÍN (SPŠT) (10:30–11:05) NA KOPCI (u odbočky k zámečku) (10:30–11:05)

HENČOV (konečná MHD) (11:20–11:55) BŘEZINOVA (parkoviště nákup. centra) (11:20–11:55)

HRUŠ. DVORY (parkoviště Agrostavu) (12:10–12:45) HELENÍNSKÁ x NA SAMOTĚ  (12:10–12:45)

31. 5. Objemný odpad a železo 8:00–12:45 7. 6. Objemný odpad a železo 8:00–12:45

POPICE (náves) (8:00–8:35) OKRAJOVÁ x HORNÍ (8:00–8:35)

VYSOKÁ (konečná MHD) (8:50–9:25) OKRAJOVÁ x HYBRÁLECKÁ (8:50–9:25)

PÍSTOV (býv. restaurace) (9:40–10:15) ČERVENÉ DOMKY x ROMANA HAVELKY (9:40–10:15)

BRATŘÍ ČAPKŮ x SEIFERTOVA (10:30–11:05) JÁNSKÁ x U HRANIČNÍKU (10:30–11:05)

U HŘBITOVA 42 (11:20–11:55) KOLLÁROVA (u ZŠ) (11:20–11:55)

HOSOV (obchod) (12:10–12:45) ALŠOVA (12:10–12:45)

14. 6. Objemný odpad a železo 8:00–12:45
Železo, objemný a nebezpečný odpad předávejte 

VE STANOVENÉM ČASE POUZE PRA COVNÍKŮM 
obsluhujícím kontejnery,

NEUKLÁDEJTE HO VEDLE KONTEJNERŮ!!!

Na stanovištích označených  lze ODLOŽIT LISTÍ, VĚTVE, 
TRÁVU a jiný odpad ze zeleně.

ANT.DŮL (otočka MHD) (8:00–8:35)

ČERVENÝ KŘÍŽ (u bývalé školy) (8:50–9:25)

NOVÝ PÁVOV (autokemp) (9:40–10:15)

STARÝ PÁVOV (truhlárna – býv.obchod) (10:30–11:05)

PÁVOVSKÁ x HEROLTICKÁ (11:20–11:55)

HEROLTICE (býv. obchod) (12:10–12:45)

POZOR!!! Čas sběru NEBEZPEČNÉHO odpadu je u stanoviště uveden v závorkách

NEBEZPEČNÉ ODPADY jsou suché nebo jiné baterie, zbytky barev a rozpouštědel a jejich obaly, zářivky, výbojky, zbytky spotřební chemie, odpadní 
motorové oleje, olověné akumulátory, kyseliny, louhy,

odebírá se I ELEKTROZAŘÍZENÍ – lednice, mrazničky, televizory, sporáky apod.

NEBEZPEČNÉ ODPADY donášejte POUZE ve STANOVENÉM ČASE (v závorkách) a PŘEDÁVEJTE pouze POVĚŘENÝM pracovníkům 
SMJ obsluhujícím kontejnery.

OBJEMNÝ ODPADEM jsou koberce, nábýtek a jeho součásti, tabulové sklo, různé přistroje, zařízení a pod. 
!!! Součástí svozu odpadů nejsou pneumatiky – ty je možno odložit (občané Jihlavy zdarma) 

ve sběrném dvoře v areálu SLUŽEB MĚSTA JIHLAVY s. r. o., Havlíčkova 64.j03-sklaZ



MOBILNÍ SVOZ BIOODPADU A OBJEMNÉHO ODPADU
Z CHATOVÝCH A ZAHRÁDKÁŘSKÝCH OBLASTÍ

Statutární město Jihlava zabezpečí bezplatný sběr pro občany města prostřednictvím společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s. r. o.
Kontejnery na biologicky rozložitelný odpad a objemný odpad budou umístěny 

dne 12.4.2014 v době od 8:00 do 12:45 hod. v těchto lokalitách:

Pelhřimovská za Dianou Chatová oblast Handlovy Dvory

U Hřbitova Dvorce

Znojemská (směr do Jihlavy) Purkyňova

Rantířovská (u autobusové zastávky)

Do kontejneru na biologicky rozložitelný odpad lze odložit listí, větve, trávu a jiný odpad ze zeleně. Objemným odpadem jsou koberce, 
nábytek a jeho části, tabulové sklo apod. Součástí svozu není nebezpečný odpad, ten je možné zdarma odevzdat ve sběrném dvoře. 

STRANA 22 Aktuality NJR – BŘEZEN 2014

j03-skladZ

Policisté na Vysočině šetřili 
v loňském roce 75 trestných činů 
spáchaných na seniorech. Pacha-
telům se daří pomocí různých le-
gend vylákat ze seniorů až deseti-
tisícové částky. 

Podvodníci se v poslední době vy-
dávají za pracovníky různých ener-
getických společností. Poškozenému 
uvedou, že na jeho odběrném místě 
je evidován nedoplatek, například za 
odebraný plyn, elektřinu nebo vodu, 
a požadují tento nedoplatek v řádu 
několika tisíc korun po majiteli bytu 
zaplatit s výhružkou, že jinak oka-
mžitě přeruší dodávky vody nebo 
energií. Senioři většinou pod tímto 
nátlakem požadovaný fi nanční ob-
nos zaplatí. 

Je třeba, aby si lidé uvědomili, že 
komunikace mezi energetickou 
společností a zákazníkem probí-
há písemnou formou prostřednic-
tvím pošty. Může se stát, že nedo-
jde k zaplacení zálohy za odebrané 
energie ze strany zákazníka. V tom-
to případě dostane zákazník poštou 
upomínku, případně další, kde je 
již upozorněn na možnost odpoje-
ní od dodávek energií. Rozhodně 

za zákazníky nechodí žádný pra-
covník těchto fi rem s tím, že vybí-
rá nedoplatky za odebrané energie 
a v případě nezaplacení pohledávky 
okamžitě zákazníka odpojuje z od-
běrné sítě.

Například v případě společnosti 
RWE Česká republika, a. s., je mož-
né se setkat s pracovníky, kteří cho-
dí provádět odečty měřidel. Jedná 
se buď přímo o zaměstnance fi rmy 
RWE nebo o jejich externí spolupra-
covníky. Každý z těchto pracovníků 
se musí na žádost zákazníka proká-
zat identifi kační kartou. Údaje na té-
to kartě lze ověřit na nonstop zákaz-
nické lince 840 11 33 55. Tito lidé 
v žádném případě nepřebírají ani ne-
předávají žádnou fi nanční hotovost. 
Podobné je to i u ostatních dodava-
telů energií.

Pachatelé se také snaží pod těmi-
to legendami dostat do bytu oběti. 
Jakmile se podvodník dostane do 
bytu nebo domu, tak zjistí, kde má 
poškozený uloženou fi nanční hoto-
vost a poté ji odcizí. V tomto přípa-
dě policisté doporučují nemít doma 
velké fi nanční obnosy a samozřejmě 
nikoho cizího si do bytu nebo domu 

nepouštět.
Bylo by dobré, kdyby každý senior 

měl ve svém mobilním telefonu ulo-
žené číslo například na starostu ob-
ce, své dospělé děti, a hlavně na Po-
licii České republiky. V případě, že 
dojde k takové situaci, kdy u dveří 
stojí neznámý člověk a chce se do-
stat pod nějakou záminkou do bytu, 
může senior zavolat těmto osobám 
nebo policistům a požádat je o po-
moc nebo o radu, co má dělat.

Podvodníci dále uplatňují i legendu 
„vnuk“. Pachatel zavolá poškozeným 
na pevnou telefonní linku a vydá-
vá se za jejich vnuka. Při rozhovoru 
nenápadně zjistí jméno vnuka po-
škozených a poté pod jeho jménem 
poprosí seniory, že potřebuje půjčit 
větší fi nanční částku, většinou na za-
koupení nového automobilu. 

Když poškozený souhlasí, řekne, že si 
pro peníze pošle svoji kamarádku nebo 
známého. Senioři poté předají fi nanční 
hotovost jim zcela neznámé ženě nebo 
muži, kteří se představí jako přítelkyně 
nebo známý jejich vnuka.

Policisté by chtěli na seniory důraz-
ně apelovat, aby byli ve vztahu k ci-
zím lidem nebo k osobám, u nichž si 

nemohou osobně ověřit jejich totož-
nost, více obezřetní. Senioři by ne-
měli otevírat dveře domu nebo bytu, 
aniž by se předem přesvědčili, kdo 
za nimi je. 

V žádném případě by neměli ne-
známé osoby zvát do svých domovů 
a při každém opuštění domu by za 
sebou měli uzamknout dveře. Pokud 
je telefonicky kontaktuje příbuzný 
a žádá o půjčení peněz, měl by si se-
nior tuto informaci, vždy ještě před 
předáním hotovosti, zpětně osobně 
ověřit. Je také vhodné trvat na pře-
dání peněz přímo příbuznému, kte-
rý o půjčku požádal. Vydání peněz 
neznámému člověku s sebou vždy 
nese velké riziko. 

Je důležité mít na paměti, že pacha-
telé jsou dobře připravení. Dokážou 
rychle reagovat i na nečekané situa-
ce, nevypadají většinou na první po-
hled vůbec podezřele, mají příjemné 
vystupování, jsou velmi komunika-
tivní a působí dobrým dojmem. 

Krajské ředitelství policie kraje, 
Oddělení mediální 
komunikace a PR,

nprap. Martin Dušek,
koordinátor prevence

Pachatelé se zaměřili na seniory

TRADIČNÍ LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR 
Kalich

Antonín Hubený
  +420 602 583 747

  anton.hubeny@seznam.cz

  http://www.dtkalich.cz/

Dětský tábor se nachází u Kamenice nad Lipou 

v půvabném, ekologicky čistém prostředí jižních Čech. 

Pro Vaše děti je zde k dispozici rybník s pláží a loďkami. 

Množství sportovního vyžití, klubovna s diskotékou 

a výlety. Výborná česká kuchyně.

Překvapte děti táborem plným 

zábavy, fantazie a objevů

TÁBOR JE:
  pro děti od 6 do 16 let

  pro Teenagery od 16 do 18 let

   s netradiční výukou němčiny pro děti od 10 do 17 let

j

Dětsk

  s n

KONTAKTY

j0
3-
ka
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Městská knihovna si 1. října 2013 
připomněla deset let svého působení 
v účelně zrekonstruovaných prosto-
rách bývalého jezuitského gymnázia 
v Hluboké 1. 

Přestěhování knihovny umožnilo 
dokončit její transformaci do po-
doby moderní informační instituce, 
která nabízí svým uživatelům boha-
té knihovní fondy, pestré spektrum 
služeb a vhodné podmínky pro po-
řádání nejrůznějších společenských 
setkání. V roce 2013 se podařilo na-
bídku služeb obohatit o další novin-
ky – dětský koutek pro nejmenší ná-
vštěvníky, půjčování deskových her, 
rozšíření otevírací doby a otevření 
nové pobočky. 

Knihovní fond čítal celkem 
197.672 svazků. Bylo zpracováno 
10.498 svazků nových knih, 252 hu-
debních nosičů, 370 zvukových knih 
a 159 elektronických dokumentů. 
Čtenáři měli k dispozici 375 titulů 
periodik ve 479 exemplářích.

V městské knihovně bylo registro-
váno 9.621 čtenářů, kteří si vypůjčili 
507.873 dokumentů. Počet fyzic-
kých návštěvníků se vyšplhal k číslu 
195.541. Dalších 170.863 virtuál-
ních návštěvníků využilo prostřed-
nictvím webových stránek elektro-
nické služby knihovny. Zvukovou 
knihovnu pravidelně navštěvovalo 
64 registrovaných čtenářů, kteří si 
vypůjčili 6.483 zvukových knih. 

Pro různé věkové a zájmové kate-
gorie uživatelů bylo připraveno 433 
besed, výstav, autorských a scénic-

kých čtení, hudebních pořadů a dal-
ších kulturních akcí. Kromě toho 
se v průběhu roku uskutečnilo 490 
vzdělávacích akcí, např. informační 
lekce pro školy, exkurze, přednášky, 
tvůrčí dílny, kurzy znakového jazy-
ka, ajurvédy a kurzy základů interne-
tu pro seniory.

Městská knihovna poskytovala kni-
hovnické a informační služby kromě 
hlavní budovy také na pobočkách 
Bedřichov a Březinova. Pobočka 
Horní Kosov, umístěná na Základ-
ní škole Rošického – na ulici Jarní, 
byla zrušena. Místo ní byla 10. října 
2013 otevřena nová knihovna na uli-
ci S. K. Neumanna 22. 

Kromě půjčování knih a časopisů 
nabízí přístup na internet, poskytuje 
kopírovací a informační služby a při-
pravuje pořady pro místní základní 
a mateřskou školu. 

Z rozpočtu Kraje Vysočina obdrže-
la městská knihovna účelovou dotaci 
1.653.000,- Kč na činnosti spojené 
s výkonem regionálních funkcí. 

V souboru těchto činností je zahr-
nuto poskytování výměnných kniž-
ních souborů, vzdělávání knihov-
níků, pomoc při revizi a aktualizaci 
knižních fondů, postupná automa-
tizace knihoven a poradenská čin-
nost. 

V regionu Jihlavsko tyto služby 
pravidelně využívalo 99 neprofesio-
nálních knihoven.

PhDr. Jarmila Daňková,
ředitelka Městské knihovny 

Jihlava

Městská knihovna v číslech

Cyklostezka B02 II, část od okruž-
ní křižovatky ulic Helenínská – Bře-
zinova – Okružní (konec cyklostez-
ky B02) k mostu U Jánů (napojení 
na G04). Dojde k propojení cyklos-
tezky vedoucí z centra města přes 
sídliště Březinovy Sady s oblíbenou 
a hojně využívanou cyklostezkou 
podél řeky Jihlavy. 

„Most U Jánů se tak stane důleži-
tým uzlovým bodem pro cyklo a pěší 
dopravu. Nová cyklostezka bude také 
součástí mezinárodní cyklostrasy č. 26 
Jihlava – Třebíč – Raabs. V současné 
době je trasa vedena komplikovaně po 
stávající komunikaci společně s auto-
mobilovou dopravou,“ uvedl primátor 
Vymazal.

Nově navrhovaná cyklostezka se 
smíšeným provozem je vedena v tra-
se stávajícího širokého chodníku. 
Dojde k úpravě povrchu na celé trase 
(asfalt + zámková dlažba) a rozšíření 
v prostoru zastávky MHD. Součástí 

cyklostezky budou i technická opat-
ření na přechodech pro chodce. 

V místě křížení cyklostezky a ob-
služné komunikace u haly SK Jihla-
va bude vybudována zvýšená lavice 
umožňující bezpečný přejezd pro 
cyklisty a pěší. Zde se napojí plánova-
ná cyklostezka G01, která je součástí 
projektu II. etapy revitalizace Malého 
Heulosu. Na křižovatce ulic Okružní 
– Úvoz bude k přechodu pro chodce 
přidružen přejezd pro cyklisty.

Z poptávkového semaforu pro pěší 
se stane návěstidlo určené pro chod-
ce a cyklisty. Dále bude upraven stá-
vající chodník až k mostu U Jánů, 
včetně křížení s výjezdem od čerpací 
stanice. Dojde také k úpravě chod-
níku a místa pro přecházení, které 
je v současné době velmi nevhodně 
směrováno přímo doprostřed křižo-
vatky. Před mostem U Jánů budou 
instalovány sloupky zabraňující stání 
a vjezdu automobilů. -rt-

Většina Jihlavanů letos platí stejnou 
částku za kubík vody jako loni, tedy 
82 korun. Nižší cenu, 77 korun za 
metr krychlový, ale mají od nového 
roku občané, kteří jsou zásobováni 
vodou z té části vodovodů, které se 
už podařilo dostat od Svazu vodovo-
du a kanalizací (SVAK) zpět městu 
Jihlavě. Jde pouze o malou část od-
běratelů například v Kosově. „Většinu 
vodárenské infr astruktury SVAK ještě 
stále nevydal zpět městu. Dokud se tak 
nestane, musí lidé platit vyšší vodné 
a stočné SVAKu, resp. VAS, která vo-
dovody pro svaz provozuje,“ vysvětlil 
Jiří Benáček z městské vodohospo-
dářské společnosti JVAK. -rt-

Stížností, návrhů, připomínek 
a podnětů občanů loni ubylo, v roce 
2013 jich na radnici dorazilo 116, 
v předchozím roce 151. Přibylo petic 
ze sedmi na devět, ale jedna z nich 
byla záhy stažena. 

Podání se týkala různých záležitos-
tí, převážně postupů správních orgá-
nů, obtěžování hlukem při pořádání 
hudebních akcí, odtažení vozidel 
při blokovém čištění města, dále ko-
munikací, chodníků a kanalizace ve 
městě, údržby zeleně, dopravního 
značení, také prošetření podnika-
telské činnosti, občanského soužití 
a dalších. Petice se týkaly např. par-
kování nebo obtěžování zápachem 
a kouřem. -rt-

Jihlava má dvě 
ceny vody

Stížností ubylo

Části cyklostezek se začnou 
spojovat do celku 

Jihlava postupuje ve vytvoření 
systému cyklostezek. Části vybu-
dovaných stezek se postupně za-
čnou propojovat do ucelené sítě. 

„Někde se řeší majetkové vztahy, jin-
de se čeká na dotační podporu, proto 
se některé části budují zdánlivě nesys-
tematicky. Ale síť je připravena a pod-
le možností se vybudované části budou 
spojovat do celku,“ vysvětlil primátor 
Jaroslav Vymazal.

Aktuálně má Jihlava 12,3 kilomet-
rů cyklostezek, na konci roku bude 
o 5,6 kilometru více. Asi 1,9 kilome-
tru stezky vznikne v rámci projektu 

sportovně relaxačního centra Český 
mlýn, 440 metrů v projektu II. etapy 
revitalizace lesoparku Malý Heulos. 
Celkem 2.316 metrů stezek a tras 
přibude v projektu revitalizace síd-
liště Březinky. 

Dva nové úseky v celkové délce 
1,1 kilometru vzniknou Na Dolech 
a při ulici Okružní. Radní schválili 
výsledek výběrového řízení, nejnižší 
nabídku 7,1 milionu korun podala 
společnost Lubomír Dvořák. Na in-
vestici získalo město Jihlava dotaci 
z ROP Jihovýchod ve výši 85 proc. 
uznatelných nákladů.

Cyklostezka R03 Na Dolech – R.Havelky

B02 II Březinova – most U Jánů

V roce 2014 bude realizována další 
část cyklostezky R03, část od želez-
ničního přejezdu na ulici Na Dolech 
(konec cyklostezky R02 S. K. Neu-
mana – Vrchlického) k mostu přes 
řeku Jihlavu a napojení na stezku 
B05 u restaurace Starka. „Dojde tak 
k propojení cyklostezek vedoucích od 
nemocnice přes sídliště Dolina s hojně 
využívanou cyklostezkou podél řeky 
Jihlavy. Toto propojení je nutné k do-
končení sítě cyklostezek a bude součás-

tí okruhu kolem širšího centra města,“ 
popsal primátor Jaroslav Vymazal. 

Nová cyklostezka přejde na ulici 
Humpolecká přes most nad řekou 
Jihlavou a pod mostem pokračovat 
po levém břehu podél řeky k hřiš-
ti u restaurace Starka. Zde se napojí 
na již existující cyklostezku B05 při 
ulici R. Havelky, v těchto místech se 
také napojí novou lávkou přes řeku 
k cyklostezce, která je součástí pro-
jektu Český Mlýn.



STRANA 26 Kultura NJR – BŘEZEN 2014

do 2. 3.  
JAROSLAV GRODL – PETR 

GRUBER – JAKUB TOMÁŠ
FUNDAMENT: BARVA
Výstava obrazů tří malířů, u nichž 

shodně platí, že barva, respektive zfor-
mulování záměru skrze barevný výraz 
je základním principem jejich tvorby. 

OGV, Galerie Alternativa, Komen-
ského 10

do 7. 3. 
L. Kressa st. – OBRA ZY, SOCHY
Minigalerie Trifoil, grafi cké papíry, 

Husova 10
do 9. 3.
PORTRÉTY Z KA VÁRNY
Výstava představí práce čtyř výtvar-

níků, pravidelně se pracovně scháze-
jících a tvořících v muzejní kavárně 
– akad. mal. Jany Šimáčkové, Vlaďky 
Škrhákové, Evy Plaché a Petra Kolro-
se. Kavárna Muzeum

do 15. 3. 
Gustav Krum: JIHLAVSKÁ PEV-

NOST
Jihlavský rodák Gustav Krum byl jed-

ním z nejvýznamnějších českých malí-
řů a ilustrátorů dobrodružných knih 
a komiksů. Proslul ilustrováním knih 
Karla Maye.

Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4
do 17. 3. 
FESTIVALOVÁ OTOČNÁ – JID 

20-13
Je možné s láskou zavzpomínat na 

loňský ročník JID 20-13. K vidění bu-
dou fotografi e nejen ze soutěžních 
představení, ale i ze zákulisí, rozborů 
i workshopů. Nasajte divadelní at-
mosféru, JID 20-14 se blíží. Městská 
knihovna, Hluboká 1

do 21. 3. 
Milan Sochora: FOTOGRA FIE
Galerie V Suterénu
Galerie Horácké divadlo Jihlava, 

Komenského 22
do 23. 3.
130. výročí založení 1. ČESKÉ 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY v Jihlavě, 
Křížová 33

Výstava připomínající významné vý-
ročí v historii českého školství v Jihlavě.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

do 30. 3.
90 LET AMATÉRSKÉ FOTO-

GRA FIE V JIHLAVĚ
Retrospektivní výstava připravená 

k významnému jubileu Horáckého 
fotoklubu.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

do 30. 3. 
„DIKTATURA  VERSUS NADĚ-

JE“ – pronásledování římskokato-
lické církve v Československu v le-
tech 1948 – 1989

Hala MHD.
Vstup volný, otevřeno denně – dle 

otevírací doby předprodeje MHD.
Magistrát města Jihlavy, Masaryko-

vo nám. 1 
do 31. 3. 
JIŘÍ SLÍVA: NOVÉ LITOGRA -

FIE
M+K galerie, Čajkovského 33
do 31. 3. 
PRÁCE ŽÁKŮ ATELIÉRU DE-

SIGN ODĚVU NA SUPŠ JIHLA-
VA-HELENÍN

Kavárna Dena, Fibichova 28 
do 6. 4. 
ANTONÍN KA NTA – LADI-

SLAV KUKLA – JAN VIČAR 
Výstava představí tři autonomní pro-

jekty autorů z Vysočiny, kteří se navzá-
jem sice neznají, mají však blízký vztah 
k přírodní senzitivitě a prosté formě. 

OGV, Masarykovo nám. 24
do 30. 4.  
MAKROREPRODUKCE – 

ZNÁMKY
Makroreprodukce neboli repro-

dukce starých známek v nadživot-
ních velikostech. Tři témata: budo-
vatelské Československo, komiksový 
hrdinové a rytiny.

Antikvariát Jihlava – Čajovna & Bar, 
Brněnská 8 

do 18. 5.  
František Skála ml. – CESTY 
Práce Františka Skály je prodchnu-

tá jedinečnou fantaskní poetikou 
a smyslem pro nadsázku. 

OGV, Komenského 10
do 30. 6.  
Lubo Kristek: SVĚDECTVÍ 

O DUŠI 
Foyer Horáckého divadla Jihlava ve 

2. poschodí.
březen 
ZVINO VA AFRICA 
Prodejní výstava originálních dře-

věných soch ze Zimbabwe.
Africká vesnice Matongo – areál.
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10
březen  
ETIOPIE – PRA VĚKÉ OMO 
(fotografi cká výstava Radky a Davi-

da Švejnohových)
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10
březen 
DNK – foyer: ŽIVOT NA VORU 

– výstava prací klientů o. s. VOR 
Jihlava

Violka: 15 let DS Studánka – foto-
grafi e

Brněnská 54

1. 3. – 18. 4.  
VÝSTAVA OLEJOMALEB
Jan Jiří Rathsam, Vladislav „Há-

ša“ Hamršmíd, Walter Paul, Marta 

Řezníčková.
Vernisáž: sobota 1. 3. v 17 hodin.
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4
3. 3. – 31. 5.  
Co to je, když se řekne TRA NS-

FORMACE SOCIÁLNÍCH SLU-
ŽEB?

Odpovědi slovem i obrazem v po-
dání uživatelů DTS Jihlava.

Bez obav, Výtvarná dílna a prodej-
ní galerie Denního a týdenního sta-
cionáře Jihlava, Husova 16

6. 3. – 20. 4.  
VÁCLAV GIRSA
Girsova malířská tvorba se svébyt-

ně rozvíjí především ve dvou samo-
statných liniích. V OGV představí 
především svá rozměrná temná gro-
teskní punková plátna, která vysta-
ví v jakýchsi malířských instalacích 
s menšími formáty, jimiž umocní 
původní význam a dotvoří zcela no-
vý celek.

OGV, Galerie Alternativa, Komen-
ského 10

8. 3. – 9. 5.  
ZDENĚK ŠPLÍCHAL
Minigalerie Trifoil, grafi cké papíry, 

Husova 10
11. 3. – 21. 4.  
BÁJEČNÍ PERUÁNCI
Výstava mapující nejen tradiční 

způsob života obyvatel v zapadlých 
údolích And, ale i hektický rytmus 
Limy a dalších moderních peruán-
ských měst.

Kavárna Muzeum
22. 3. – 7. 5.  
Soňa Jurkovičová: OBRA ZY
Galerie V Suterénu.
Galerie Horácké divadlo Jihlava, 

Komenského 22
26. 3. – 4. 5.  
David Bartoň: OBRA ZY – KRA -

JINY Z FILMU JAKO NIKDY
David Bartoň se narodil v Táboře 

a nyní pobývá a maluje v Praze ne-
bo Telči. Zaměřuje se především na 
malování krajiny Českomoravské 
Vrchoviny. Vernisáž: 25. 3. v 17 ho-
din.

Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4
27. 3. – 25. 5.  
Milan Slavinger: S FOTOAPA-

RÁTEM ZA HUMNY
aneb od krajiny po detail – foto-

grafi e převážně s přírodní tématikou 
z nejbližšího okolí autorova bydliště 
(Dolní Cerekev). 

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

7. 3. v 17.00 
IRISDIAGNOSTIKA 
Bezbolestné vyšetření zdravotního 

stavu a zjištění příčin skrytých problé-
mů.

Irisdiagnostika – oko jako obraz 
toho, jak jsem žil a žiji. Jak si sám 
zdraví navrátit a jak znovu neone-
mocnět. Strava jako lék – léčivá moc 
stravy, zázračná síla vody a zdravý 
pitný režim. Imunitní systém člově-
ka a alfa a beta glukany. 

10. 3. v 17.00 
Praktické ukázky z oblasti aku-

presury, chiropraxe, alternativ-
ní a čínské medicíny. Odstranění 
stresu z organismu, jednoduché 
čínské cviky.

Přednáška – chiropraktik Ing. Vinci 

László. Vstupné 50,- 
20. 3. v 17.00 
AYURVÉDA s Ivanou Georgie-

vovou 
Jarní očistné kúry v domácích pod-

mínkách. Podpora našeho zdraví na 
konci zimy. Vstupné 70,-

21. 3. v 18.00 
RECITÁL Vladivojna La Chia
Autorské čtení zábavných povídek 

protkaným písněmi, kdy se zpěvač-
ka doprovází na akustickou kytaru 
a elektrickou basu.

26. 3. v 17.00 
AUTORSKÉ ČTENÍ z knihy 

fejetonů „Život a rodina mýma 
očima“ a humorného cestopisu 
„Cesta na bílou Rus aneb Jak jsem 
nevěřila svým očím“ – autorka 
Hana Korbičková

27. 3. v 17.00 
SRDCE ARFIKY
Cestopisná přednáška Tomáše Ku-

beše.
Není druhého kontinentu, kde je 

tolik bílých míst, nebo oblastí, kam 
ještě nevstoupila civilizace. Panen-
ské pralesy, Pygmejové živící se 
lovem, četné populace goril nížin-
ných a mnoha dalších živočišných 
druhů.

31. 3. v 17.00 
PRÁCE S ENERGIÍ a energe-

tická obrana organismu. Aler-
gie a její zjišťování, léčení páteře 
a vnitřních orgánů pomocí chůze, 
nádory a cysty a jak na jejich pre-
venci.

Přednáška – chiropraktik Ing. Vinci 
László. Vstupné 50,-

Komenského 22
VELKÁ SCÉNA

3. 3. v 10.00 
L. Carroll: Alenka v říši za zrca-

dlem
Pohádka.
Koho nezajímá, co se opravdu skrý-

vá 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 mají sice jiná pravidla, 
ale to pochopí každý, kdo trochu sní. 

mimo předpl.
4. 3. v 17.00 
J. Stein – J. Bock – S. Harnick: 

Šumař na střeše
Muzikál.
Světoznámý americký muzikál, 

který patří k nejslavnějším a mnoho-
krát oceněným muzikálům divadelní 
historie, přibližuje dramatický osud 
jednoho ukrajinského městečka na 
počátku 20. století. Svérázným hrdi-
nou je mlékař Tovje, obdařený pěti 
dcerami a ráznou manželkou, díky 
jehož osobitému humoru přerůstá 
děj v neokázalou oslavu lidské sou-
držnosti. Je to muzikálový příběh 
o štěstí, lásce, tradicích, schopnosti 
a bolesti spojené s porušením léta 
zažitých zvyklostí a také o paralelně 
se odehrávajících tragických událos-
tech předrevolučního období.

M /4/
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VELKÁ SCÉNA

5. 3. v 09.30 
W. Shakespeare: Hamlet 
zadáno
6. 3. v 19.00 
J. Stein – J. Bock – S. Harnick: 

Šumař na střeše
U /3/
8. 3. v 19.00 
J. Stein – J. Bock – S. Harnick: 

Šumař na střeše
G /4/
11. 3. v 19.00 
W. Allen: Prokletí nefritového 

škorpiona 
Komedie.
Oslava šéfových narozenin a večírek 

se zdánlivě nevinnou hypnotizérskou 
seancí naprosto převrátí naruby život 
úspěšnému a mazanému vyšetřovateli 
z New Yorské pojišťovny C. W. Brigg-
sovi… Tato komedie divákům nabízí 
nepřetržitou linii chytrých, nevtíra-
vých replik a naprostých dějových 
zvratů a samozřejmě typický Allenův 
humor protkaný řadou neuvěřitel-
ných gagů.

J /4/
12. 3. v 19.00 
J. Stein – J. Bock – S. Harnick: 

Šumař na střeše
O /4/
13. 3. v 19.00 
W. Allen: Prokletí nefritového 

škorpiona 
F /4/
14. 3. v 19.00 
J. Stein – J. Bock – S. Harnick: 

Šumař na střeše
R /4/
18. 3. v 19.00 
J. Stein – J. Bock – S. Harnick: 

Šumař na střeše 
H /4/
19. 3. v 19.00 
K. Kesey – D. Wasserman: 
Přelet nad kukaččím hnízdem
Drama.
Podobenství o střetu lidské indi-

viduality s autoritativním režimem, 
který je zde prezentován na konfl ik-
tu pacienta McMurphyho a abso-
lutistické vládkyně psychiatrického 
ústavu, vrchní sestry Ratchedové, 
přerůstá v reálný protest proti neo-
mezené moci a omezování každého 
člověka. 

mimo předpl.
20. 3. v 19.00 
J. Stein – J. Bock – S. Harnick: 

Šumař na střeše
L /4/
21. 3. v 19.00 
W. Allen: Prokletí nefritového 

škorpiona 
mimo předpl.
22. 3. v 19.00 
C. Gozzi: Král jelenem
Premiéra. Komedie.
Komedii plnou kouzel, záměn 

a převleků napsal jeden ze slavných 
italských komediografů, mladší sou-
putník C. Goldoniho, C. Gozzi, kte-
rý vyznával principy klasické com-
medie dell´arte. Král jelenem je pak 
zábavnou pohádkou pro dospělé, 
v níž lze jen kouzlem odhalit každou 
neupřímnost a přetvářku. Mimořád-
ně humorné situace, exotický námět, 
vtip a hravost, tím vším může tato 
komedie diváky oslovit.

P /5/
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8. 3. v 10.00  
BAVÍME SE S JEŽKEM  
Písničkové a soutěžní představení.   
15. 3. v 10.00 
COUNTRYPARÁDA
Show pro děti a rodiče.
22. 3. v 10.00 
JEŽEK JEDE NA VÝLET
Písničky o cestování a soutěže.
29. 3. v 10.00 
BUNKRHRÁTKY
Soutěže o ceny a písničky.

Tolstého 2, tel. 567 571 671
2. 3. v 15.00 
KOUZELNÁ ŠKOLKA  S MA-

JDOU A FRA NTIŠKEM
Oba protagonisty děti znají z te-

levizní Kouzelné školky, a jak již 
název představení napovídá, děti 
budou mít možnost vidět Majdu 
s Františkem „naživo“ a mimo tele-
vizní obrazovku. 

6. 3. v 19.00 
Travesti skupina Screamers: 

ŠEST STATEČNÝCH
Nový pořad travesti skupiny Screa-

mers. 
18. 3. v 19.30 
JIŘÍ SCHMITZER
Koncert z projektu Malá scéna ži-

je.
27. 3. v 19.00 
David Seidler: KRÁLOVA ŘEČ
Divadlo pod Palmovkou Praha
30. 3. v 18.00 
Giuseppe Verdi: NABUCCO
Severočeské divadlo opery a baletu 

Ústí nad Labem.

26. 3. v 8.30 a 10.00 
CIRKUS PLNÝ LOUTEK
Divadlo eMILLIon

Chlumova 3, www.centrumrodin.cz

2. 3. v 16.00 
DĚTSKÝ KA RNEVAL
Karneval bude na motivy pohádky 

Perníková chaloupka.
Cena: 70 Kč za dítě, dospělí zdar-

ma.
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7. 3. v 15.30 
SMALTOVÁNÍ OZDOB A PŘÍ-

VĚŠKŮ S DĚTMI
Objevte úžasné možnosti tvoření 

a přijďte si kreativně hrát a tvořit. 
Pro děti od 9 do 13 let.

Materiál zajištěn – vstupné 80,-. 
Sebou přezutí; kapacita je omeze-
na.

Nutno se přihlásit na DDM JI: 
melounova@ddmjihlava.cz

20. 3. v 18.00 
SPORTOVEC A KOLEKTIV 

ROKU 2013 DO 15 LET
Již tradičně jsme vyhlásili anketu 

pro sportovce, kteří v roce 2013 ne-
přesáhli hranici věku 15 let.

Ocenění nejúspěšnějších bude sou-
částí slavnostního galavečera, kte-
rý proběhne ve čtvrtek 20. 3. v sále 
DKO Jihlava.

24. 3. v 19.00 
C. Gozzi: Král jelenem
A /5/
25. 3. v 17.00 
W. Shakespeare: Hamlet
Tragédie.
Na ponurých, vichry bičovaných 

hradbách dánského Elsinoru se 
nad ránem zjevuje princi Hamleto-
vi duch jeho zesnulého otce a vyzý-
vá ho k pomstě zákeřné královraž-
dy. Od této chvíle se princ pokouší 
srovnat s novou skutečností, a sice 
že strýc Claudius je ve skutečnosti 
nejspíš vrahem, že ani matka není 
bez viny a všichni okolo jen lhos-
tejně přihlížejí…

mimo předpl.
26. 3. v 19.00 
C. Gozzi: Král jelenem 
KV/5/
27. 3. v 19.00 
J. Stein – J. Bock – S. Harnick: 

Šumař na střeše 
T /4/
28. 3. v 19.00 
C. Gozzi: Král jelenem 
C /5/
29. 3. v 19.00 
D. Gordon: Cena za něžnost
X /4/

MALÁ SCÉNA
1. 3. v 10.00 
U. Hub: Tučňáci na arše
Komedie pro teenagery.
Usměvavý, ale i poučný a také 

biblický příběh o třech tučňácích, 
kteří přežijí potopu světa. Jak to 
udělají a zda jim v tom pomůže 
Bůh, se dozvíte z představení ur-
čeného všem věkovým kategoriím, 
zejména pak teenagerům.

mimo předpl.
7. 3. v 19.30 
P. Vogel: Nejstarší řemeslo
Do 15 let nevhodné!
Tragikomedie o ženách, kterým 

nezbývá než dřít do roztrhání těla. 
V úvodu hry zastihneme pětici sta-
rých žen kdesi v New Yorku, kde 
se přes polední pauzu sluní na la-
vičkách v parku. Stařenky probírají 
témata, přiměřená jejich věku a du-
ševnímu rozpoložení, ale zvolna 
v nás začíná sílit podezření, že titul 
Nejstarší řemeslo, ač je to na první 
pohled vyloučeno, se vztahuje prá-
vě k nim…

mimo předpl.
10. 3. v 19.30 
P. Vogel: Nejstarší řemeslo
mimo předpl.
15. 3. v 10.00 
V. Peška: O perníkové chaloupce 

aneb Jenom jako
Pohádka.
Dramatizace klasické pohádky, 

jejímž principem je hraní si na po-
hádku. Vše se děje „jenom jako“, te-
dy i děje strašidelné a kruté, které 
se díky tomuto principu stávají leg-
rační a hravé. Takové jsou i pohád-
kové postavy, které nejenom pobaví 
a potěší malého diváka, ale i samot-
né herce.

mimo předpl.
25. 3. v 19.30 
P. Vogel: Nejstarší řemeslo
mimo předpl.
29. 3. v 17.00 
U. Hub: Tučňáci na arše  
mimo předpl.
31. 3. v 09.00 a 10.30 
V. Peška: O perníkové chaloupce 

aneb Jenom jako
mimo předpl.
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1. 3. v 19.00 
KDYŽ SVÍCE DOHOŘÍVÁ 
Muzikálové představení v podání 

DS IKAROS Velké Meziříčí pořá-
dá Domácí hospic Vysočina

5. 3. v 19.00 
EPYDEMYE 
Koncert beatfolkové skupiny z Čes-

kých Budějovic 
19. 3. v 19.30 
DRUHÁ TRÁVA 
Koncert. 

Tyršova 12, tel. 734 586 402

1. 3. v 19.30 
DEN OSMÝ
Soubor: Continuo
Dramatizací a přetavením původ-

ních mytologických motivů vznikla 
inscenace spojující prvky fyzického 
a loutkového divadlo za doprovodu 
živé hudby. 

3. – 4. 3.   
DOCELA MALÝ FESTIVAL
Představení pro rodiče – vystou-

pení dětí ZŠ Havlíčkova 71, Jihlava 
– malá ochutnávka divadýlek, písni-
ček, tanečků a básniček před DMF.

5. 3. v 19.30 
ATELIER PERFORMANCE & 

DURKHEIM DOLLS
7. 3. v 19.30 
Katharina Schmitt : SAM
Režisérka Kamila Polívková zkou-

má spolu s Karlem Rodenem ne-
smírnou přitažlivost popularity, 
která v lidech probouzí voyeuristic-
ké sklony. 

8. 3. v 19.30 
Katharina Schmitt : SAM
9. 3. v 16.00 
Kája v cirkuse BENEFICE
De Facto Mimo
Pohádka, BENEFICE.
Kdo má angínu, nemůže do cirkusu! 

Což samozřejmě neznamená, že neu-
vidí mnohem podivuhodnější věci. 

13. 3. – 15. 3. 
JID 20-14
Regionální přehlídka studentského 

divadla. Soutěžní představení soubo-
rů nejen z Kraje Vysočina. 

13. 3. v 19.00 
Hra brněnského Buranteatru – 

39° od Alfreda Hitchcocka. Půjde 
o vysokou hru, o niž se nemůžete 
připravit…

26. 3. v 19.30 
TRUMPETS IN THE SKY
Trumpets in the Sky je smyslné at-

mosférické představení inspirované 
instinktem a emocí strachu. 

27. 3. v 19.30 
Invisi‘BALL
Divadelně taneční satira na fotba-

lové téma. 
28. 3. v 19.30 
ARGENTINSKÁ NOC
DS Saši Liškové ZUŠ Jihlava
29. 3. od10.00 do 19.00

Jarní 22 – Horní Kosov

1. 3. v 10.00 
POHÁDKOVÝ SOBOTNÍČEK 
Písničky z pohádek a pohádka.   
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10. 3. – 14. 3. od 8.00 – 16.00
JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Pro děti školního věku o jarních 

prázdninách.
Provoz: 8.00 – 16.00 hodin
Cena za celý týden 1.300 Kč, nebo 

270 Kč na vybraný den.
Seznamovací a pohybové hry, míčové 

hry a sporty v tělocvičně, tvořivé dílny, 
návštěva bazénu, deskohraní, divadlo, 
horostěna, hry a závody v přírodě. Při-
hlášky na hubena@ddmjihlava.cz.

Masarykovo nám. 16 

3. 3. a 5. 3. – 7. 3. 
POZTRÁCENÁ PÍSMENKA  
Tři představení v Městské knihovně 

Jihlava (pasování prvňáčků na čtenáře).
Dramatický obor ZUŠ Jihlava.
4. 3. 8.00 – 16.00 
DOCELA MALÝ FESTIVAL
Moderujeme + nová představení 

Dvě komedyje, Sedum a Brácha + 
obnovené loňské Welzl se vrací. 

4. 3.   
Okresní kolo soutěží ZUŠ ve hře 

na KYTARU 
5. 3.   
Okresní kolo soutěží ZUŠ ve hře 

na SMYČCOVÉ NÁSTROJE
6. 3.   
Okresní kolo soutěží ZUŠ ve hře 

na KLAVÍR
20. 3.   
1. PRŮZKUM TALENTU DO 

HUDEBNÍHO OBORU 
26. 3. v 18.00 
HUDEBNÍ VEČER ŽÁKŮ ZUŠ 
Koncertní síň.
28. 3.  
Krajské kolo soutěží ZUŠ ve hře 

na KLAVÍR

Komenského 20, tel. 736 265 817

16. 3. v 10.00 
SETKÁNÍ RODIN S DĚTMI 
a malým divadýlkem v klubu
25. 3. v 18.00 
TOTO JE ZEMĚ SVATÁ – PU-

TOVÁNÍ PO IZRA ELI
III. Judsko a Samaří. Promítání 

a povídání (F. Tichý)

Čajovna & Bar, Brněnská 8
13. 3. v 18.00 
INDIÁNI A ATLANTIDA – sku-

tečnost nebo moderní mýtus?
Existují ještě dnes skutečné mýty? 

Pokud ano, vyprávění o potopené At-
lantidě určitě patří k těm nejzajíma-
vějším a nejpoutavějším. 

29. 3. v 18.00 
PŮLNOČNÍ IKA ROS – autorské 

čtení poezie Jan Kašpárek

Krajský úřad Kraje Vysočina
12. 3. v 15.00 
Th Mgr. Milan Klapetek – Téma: 

„O smyslu svátků v životě člověka“
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sídliště U Pivovaru

5. 3. v 17.00 
SUPEREGO KID + ODD 

BEATS
16. 3.   
OKA ZA GIG uvádí: COLOMBO 

(DE/Leipzig)
HC/violence s ženským vokálem

Jana Masaryka 20

1. 3. v 15:00, 2. a 23. 3. v 17:00
Bella a Sebastián
Dobrodružný / Francie / 95min / 

dabing / 100,-
Film z okouzlujícího horského pro-

středí natočený podle slavného seriálu 
z roku 1965, ve kterém se odehrávají 
dobrodružné příběhy malého chlapce 
Sebastiána a jeho fenky Belly.

Režie: N. Vanier / Hrají: Félix Bossu-
et, Tchéky Karyo, Margaux Châtelier

1. – 2. 3. v 15:30 a 15. 3. v 15:00
Velká oříšková loupež
Dětský / Kanada / 86min / BIJÁ-

SEK / 110,- (15. 3. za 100,-)
Veverčák Surly a jeho krysí kama-

rád Buddy mají něco za lubem. Zima 
se nezadržitelně blíží a oni přemýšlí, 
kde ve městě nashromáždí zásoby. 
Zoufalá doba si žádá zoufalé činy, 
a proto se společně se svými kum-
pány pokusí vykrást obchod s oříšky. 
Nic ale není tak jednoduché, jak se 
jim na první pohled zdálo...

Režie: P. Lepeniotis / Hrají: Liam 
Neeson, Katherine Heigl, Brendan 
Fraser

1. 3. v 17:00, 2. a 16 3. v 15:00, 
24. 3. v 19:30

Angelika
Romantický / Francie / 113min / 

dabing / 120,-
Markýza Angelika Sancé de Mon-

teloup je nejen mladá a okouzlující, 
ale také neústupná a svéhlavá. Pro-
ti své vůli je provdána za bohatého 
muže, který je o mnoho let starší než 
ona. Hrabě Joff rey de Peyrac je zjiz-
vený a má pověst mocného čarodě-
je a temného kacíře. Přes počáteční 
odpor Angelika poznává Peyracovu 
skutečnou tvář vzdělaného a něžné-
ho člověka a zamiluje se do něj.

Režie: A. Zeitoun / Hrají: Nora 
Arnezeder, Gérard Lanvin, Tomer 
Sisley

1., 18., 26. 3. v 17:30, 2. 3. 
v 19:30, 5. 3. v 17:00 a 30. 3. 
v 15:00

Dědictví aneb Kurva se neříká
Komedie / ČR / 106min / 120,- 

(od 18. 3. za 100,-) / 12+
Vlastička umřela. Vesnický kostel, 

pohřební kočár tažený koňmi, farář, 
obyvatelé Olšan a souputníci zvlášt-
ního života Bohumila Stejskala, mul-
timilionáře z vůle Boží, z Dědictví I. 
Trochu zestárli. Bohumil taky trochu 
zestárl. Přibyly mu majetek, starosti, 
kilogramy a děti. Ztratil ženu svého 
života.

Režie: R. Sedláček / Hrají: Bolek 
Polívka, Dagmar Havlová, Arnošt 
Goldfl am

1., 21. 3. v 19:30 a 25. 3. v 17:30
Vejška
Komedie / ČR / 95min / 100,-
Petr Kocourek se hlásí na katedru 

grafi ky na UMPRUM, kam přijíma-

jí jen pár vyvolených. Už jednou ho 
nevzali a profesor Slanina je nekom-
promisní. Na školu se hlásí i krásná 
Julie, do které se Kocourek bezhla-
vě zamiluje. Michal Kolman studuje 
VŠE, ale místo přednášek a seminářů 
ho zajímají jen spolužačky a rychlá 
auta.

Režie: T. Vorel st. / Hrají: Jan 
Kraus, Jiří Mádl, Eva Josefíková

1. – 2., 13., 23. 3. ve 20:00, 3., 8., 
29. 3. v 19:30

Památkáři
Válečný / USA / 112min / titulky 

/ 120,- / 12+ 
Památkáři nejsou žádní nudní pa-

troni, ale unikátní vojenská jednot-
ka, která nasazovala vlastní krky, aby 
z rukou nacistů vyrvala skvosty, kte-
ré za trvání Druhé světové války na-
kradli. Film se odehrává v době, kdy 
už bylo víceméně jasné, že hitlerov-
ské Německo bude poraženo a po-
malu se začínaly napravovat válečné 
škody.

Režie: G. Clooney / Hrají: Matt  
Damon, Bill Murray, Cate Blanchett 

2., 20. 3. v 17:30 a 13. 3. v 17:00
Zimní příběh
Fantasy, Romantický, Drama / 

USA / titulky / 100,-
V mytickém prostředí New York 

City se více než jedno století odehrá-
vá příběh plný zázraků, neblahých 
osudů a odvěkého konfl iktu dobra 
a zla.

Režie: A. Goldsman / Hrají: Rus-
sell Crowe, Colin Farrell, Jessica 
Brown Findlay

3. a 11. 3. v 17:00, 4. 3. v 19:30
Att ila Marcel
Tragikomedie / Francie / 102min 

/ titulky / 80,- / 12+
„Okouzlující rodinná óda na pou-

žívání halucinogenních drog,“ napsal 
o snímku Att ila Marcel renomovaný 
fi lmový časopis Variety. Sám režisér 
Sylvain Chomet by si jako podtitul 
své novinky vybral: „Chvála drogám, 
buddhismu a ukulele“. Zároveň sou-
hlasí se svým vydavatelem, že to je 
vlastně i fi lm o psychoanalýze.

Režie: S. Chomet / Hrají: Guillau-
me Gouix, Anne Le Ny, Bernadett e 
Lafont 

3. 3. v 17:30, 8., 23. 3. v 15:00, 
12., 15. 3. v 14:30

LEGO příběh
Animovaný, Dobrodružný / USA / 

100min / 2D, dabing / 90,-
Příběh sleduje osudy Emmeta, 

obyčejné, pravidel dbalé a dokonale 
průměrné mini-fi gurky LEGO, kte-
rá je omylem považována za nejvý-
jimečnější osobu, která jediná může 
zachránit svět. Je odveden do spo-
lečenstva cizinců, kteří se vydali na 
velkolepou výpravu proti zlému ty-
ranovi. Emmet je na takovou cestu 
až k popukání zoufale nepřipraven.

Režie: P. Lord, Ch. Miller / Mluví: 
Jan Maxián, Tereza Bebarová, Libor 
Hruška

3. 3. ve 20:00
Náš vůdce
Drama, Th riller / Německo / 

110min / Filmový klub, titulky / 
80,- 

Německo. Současnost. Učitel gym-
názia Rainer Wenger se rozhodne 
během jednotýdenního projektu na 
téma „Státní formy“ vyzkoušet jeden 
pokus, aby zhmotnil studentům po-
čátek diktatury. Pedagogický experi-
ment s ničivými následky. Nejdříve 
to začalo neškodně s pojmy jako dis-
ciplína a pospolitost, ale během ně-
kolika dnů se teorie změnila v praxi. 

Název projektu: Vlna. Už třetí den 
začínají studenti ty, kteří smýšlejí ji-
nak, odstraňovat a ustrkovat. Když 
se situace na turnaji ve vodním pólu 
nakonec vyhrotí, rozhodne se učitel 
experiment zrušit. Příliš pozdě!

Režie: D. Gansel / Hrají: Jürgen 
Vogel, Frederick Lau, Max Riemelt

4. 3. v 17:00 a 19. 3. v 19:30
Kandidát
Th riller / SR, ČR / 106minut / 

120,- / 15+
V dnešní době jsou nejcennějším 

zbožím informace. Film Kandidát 
ukazuje velkou moc médií, která 
manipulováním s událostmi mohou 
ovlivňovat celý svět. Příběh sleduje 
zákulisí politické kampaně kandidá-
ta na prezidenta.

Režie: J. Karásek / Hrají: Marek 
Majeský, Michal Kubovčík, Roman 
Luknár

OZVĚNY EKOFILMU 2014, 4. 
– 6. BŘEZNA V KINĚ DUKLA:

4. 3. v 17:00
Lednický park vypravuje – ČR, 

22 min., režie Ivan Střítezský
Vy tady už nebudete, ale my stá-

le ano – Německo, 43 min., režie 
Henriett e Bornkamm, Carl-A. Fech-
ner

4. 3. v 19:00
Konec světa byl, je a bude – ČR, 

52 min., režie Pavel Bezouška
Ekopia – Světy poznání – Němec-

ko, 26 min., režie D.Weisbrodt, E. 
Mehl, E. Richter, Ch. Vinkeloe, Loh 
Kok Hong

Patagonia – Belgie, 26 min. Režie 
Patrice Goldberg

5. 3. v 17:00
Neztrácejme půdu pod nohama 

– ČR, 28 min., režie Ljuba Václavo-
vá

Žít změnu – příběhy nové kultury 
– ČR, 65 min., režie Václav Kučera

5. 3. v 19:00
Válka o písek – Francie, Kanada, 

72 min., režie Denis Delestrac
Útěk na Svatou Lucii – ČR, 52 

min., režie Libor Špaček
Ekopia – Zelené cestování – Ně-

mecko, 26 min., režie – Daisy 
Weisbrodt, Eva Mehl, Eva Richter, 
Christian Vinkeloe, Loh Kok Hong

6. 3. v 17:00
Dál nic – ČR, 75 min., režie Ivo 

Bystřičan | Po fi lmu beseda s Miro-
slavem Patrikem, iniciátorem doku-
mentu.

6. 3. v 19:00
Sladký jed – Německo, Španělsko, 

89 min., režie Peter Heller
Cesta za jižními Selkupy – Rusko, 

26 min., režie – Nikolay Makarov
Zeměloď pluje – ČR, 27 min., 

režie Viliam Poltikovič
5. a 11. 3. v 19:30
Nymfomanka, část I.
Erotické drama / Dánsko, Francie 

/ 110min / titulky / 70,- / 18+
Otevřená studie ženské sexuality 

podle kontroverzního dánského re-
žiséra Larse von Triera.

Režie: Lars von Trier / Hrají: 
Charlott e Gainsbourg, Shia LaBeo-
uf, Stellan Skarsgård

23. a 30. 3. v 19:30
Nymfomanka, část II.
Erotické drama / Dánsko, Francie 

/ 130min / titulky / 80,- / 18+
Otevřená studie ženské sexuality 

podle kontroverzního dánského re-
žiséra Larse von Triera.

Režie: Lars von Trier / Hrají: 
Charlott e Gainsbourg, Shia LaBeo-
uf, Stellan Skarsgård
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6. – 10., 12. – 14., 16., 21. – 22., 
24. a 30. 3. v 17:30, 7. – 8., 11. 
a 15. 3. ve 20:00 a 29. 3. v 14:45

Babovřesky 2
Komedie / ČR / 120min / 120,- 

(od 21. 3. za 100,-)
Letní komedie Zdeňka Trošky 

je úsměvným obrázkem ze života 
v současné vesnici, která s nadhle-
dem a komediální nadsázkou, tak 
trochu v duchu Slunce, seno, sledu-
je kupící se nedorozumění a souhry 
náhod, které pořádně zamotají hlavu 
její obyvatelům. V příběhu nechybí 
láska, žárlivost, závist, intriky a ze-
jména vtipné okamžiky, v nichž se 
někteří i najdou.

Režie: Z. Troška / Hrají: Veronika 
Žilková, Jana Synková, Lucie Von-
dráčková

6., 9., 14., 18. a 26 3. ve 20:00, 
11. 3. v 17:30, 7. 3. v 19:30 a 8. 3. 
v 17:00 (6. a 9. 3. ve 3D)

300: Vzestup říše
Akční, Drama / USA / 102min / 

titulky / 130,- 3D a 100,- 2D / 12+
Pokračování epické ságy podle nové-

ho komiksového románu Franka Mil-
lera Xerxes, vyprávěného úchvatným 
vizuálním stylem úspěšné série 300, se 
přesouvá na nové bojiště – na moře, 
kde řecký generál Th emistokles, usilují-
cí o sjednocení celého Řecka, vede bi-
tvu, která zvrátí dosavadní vývoj války.

Režie: N. Murro / Hrají: Lena He-
adey, Eva Green, Rodrigo Santoro

7. a 21. 3. v 17:00, 8., 10. a 22. 
3. v 15:30, 9. 3. v 15:00 a 28. 3. 
v 17:30

Dobrodružství pana Peabodyho 
a Shermana

Animovaná komedie / USA / 
92min / dabing / 115,-

Pan Peabody je geniální jako Ein-
stein, vtipný jako Oscar Wilde, od-
vážný jako Indiana Jones, má de-
duktivní schopnosti Sherlocka 
Holmese, styl oblékání Jamese Bon-
da a kulinářské dovednosti Zdeňka 
Pohlreicha. Je také světově proslulou 
celebritou, držitelem Nobelovy ceny, 
olympijským vítězem ve skoku a de-
setiboji. A navíc je pes. Díky svým 
schopnostem a navzdory tomu, že je 
šelma, adoptoval pan Peabody malé-
ho kluka Shermana, kterého od ple-
nek vychovává tak, jak nejlépe umí. 
Přesto si občas musí přiznat, že je to 
snad jediná věc, která mu tak úplně 
nejde a že má co dělat, aby se Sher-
manem vůbec udržel krok.

Režie: R. Minkoff  / Mluví: Ivan Tro-
jan, Jan Kohler, Viktorie Taberyová

9. 3. v 17:00 a 12. 3. ve 20:00
Zachraňte pana Bankse
Životopisný / USA / 126min / ti-

tulky / 110,- / 12+
Walt Disney dlouhodobě usiluje 

o fi lmová práva k psanému románu 
Mary Poppins. Opakovaně žádá jeho 
svéráznou autorku P. L. Traversovou 
o setkání, ale ta hollywoodského veli-
kána po celá léta úspěšně odmítá, stej-
ně jako udělit mu souhlas k právům 
na její milovanou postavu a knihu.

Režie: J. L. Hancock / Hrají: Tom 
Hanks, Emma Th ompson, Colin 
Farrell

9. a 10. 3. v 19:30, 19. 3. v 14:30 
(BABY BIO)

Krásno
Krimi, Komedie / ČR / 95min / 

100,- 

STRANA 29 Kultura NJR – BŘEZEN 2014

Krásno je jezero nad městem Šum-
perk. Příběh začíná příjezdem dvou 
hlavních hrdinů do rodného Šum-
perka. Následuje zjišťování rodin-
né historie jednoho z přátel, záplet-
ky kolem dědictví a nevyjasněných 
úmrtí rozjíždí spirálu cynických, 
vtipných a zamotaných situací.

Režie: O. Sokol / Hrají: Martin 
Finger, Ondřej Sokol, Jana Pehrová-
Krausová

Krásno 19. 3. ve 14:30 za 100,-
BABY BIO >>> MAMINKY a TA-

TÍNKOVÉ, vyrazte i vy se svými 
nejmenšími DO KINA! Pro děti bu-
de v sále připraven koberec s hračka-
mi a pro vás fi lm. Do sálu si vezmete 
vše, co budete potřebovat, a po celou 
dobu projekce bude v sále přítmí. 
Film poběží se sníženou hlasitostí. 
Kočárky vám ve foyer POHLÍDÁ-
ME a vy se můžete jít BAVIT. <<<

10., 26. a 31. 3. v 17:00
Philomena
Pravdivý příběh / Velká Británie, 

Francie / 98min / titulky / 110,- 
(31. 3. za 100,-) / 12+

Martin Sixmith je bývalý zahraniční 
korespondent BBC, který přišel o prá-
ci. Shodou náhod se mu do rukou do-
stává možnost odhalit příběh, který 
by mohl být jeho životní reportáží.

Režie: S. Frears / Hrají: Judi 
Dench, Steve Coogan, Sophie Ken-
nedy Clark

10. 3. ve 20:00
Naděje
Drama / Československo 1963 / 

89min / Filmový klub / 80,- 
Syrový příběh líčí osudy dvou život-

ních ztroskotanců, mravně nahloda-
ného alkoholika a prostitutky, kteří se 
po mnoha karambolech a ubližování 
sblíží... Pošmourné prostředí velkého 
průmyslového podniku, výborně sou-
znějící s laděním příběhu, a vynikající 
herecké výkony činí z tohoto snímku 
pozoruhodnou výpověď i nyní.

Režie: K. Kachyňa / Hrají: Hana 
Hegerová, Rudolf Hrušínský, Franti-
šek Peterka

11. 3. v 15:30
Čtyřlístek ve službách krále
Animovaný, Rodinný, Komedie / 

ČR / 90min / 50,-
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.

Režie: M. Žabka / Hrají: Ivan Tro-
jan, Tereza Bebarová, Bohdan Tůma, 
Ondřej Brzobohatý

12. a 24. 3 v 17:00
Borgman
Černá komedie / Nizozemí / 113 

min / titulky / 90,- / 15+
Co byste udělali, kdyby jednoho rá-

na u vaší luxusní vily zazvonil bezdo-
movec, tvrdil, že dobře zná vaší ženu 
a chtěl se vykoupat? Richard mu po-
řádně nandá. Jeho ženě Marině je to 
ale trapné, a bezdomovce, který se 
představuje jako Borgman, pustí do-
vnitř. A tak to celé začne. Nejen, že 
se Borgman z vily už nehne, ale ještě 
si na pomoc zavolá své přátele v čele 
s dost radikální Ilonkou.

Režie: A. van Warmerdam / Hrají: 
Jan Bijvoet, Hadewych Minis, Jeroen 
Perceval

12. 3. v 19:30, 20. 3. v 17:00 a 30. 
3. ve 20:00

12 let v řetězech
Životopisné drama / Velká Británie, 

USA / 134min / titulky / 90,- / 15+

Solomon Northup měl milující rodi-
nu, dobrou práci, talent, majetek, svo-
bodu i právo na život. Žil idylický stře-
dostavovský život jako většina z nás. 
V jeden jediný nečekaný moment ale 
o to všechno přišel. Skončil jako otrok 
spoutaný v řetězech a jeho jediným 
osudem se stala dřina na plantáži „pod 
bičem otrokáře“. Většinou doslova.

Režie: S. McQueen / Hrají: Micha-
el Fassbender, Brad Pitt , Benedict 
Cumberbatch

13. a 29. 3. v 15:30
Mrňouskové: Údolí ztracených 

mravenců
Animovaná komedie (podle TV 

seriálu) / Francie, Belgie / 80min / 
Česká verze / 80,-

Jednoho dne na malém lesním pa-
loučku vznikne nepřátelství mezi ko-
loniemi černých a červených mraven-
ců. Příčinou sporu jsou zbytky jídla 
z pikniku, které tam zanechal mladý 
pár. Najednou se uprostřed znepřáte-
lených stran objeví odvážná beruška. 
Skamarádí se s černým mravencem 
Mandiblem a pomůže mu zachránit 
mraveniště před invazí červených bo-
jovníků v čele s hrozivým Butorou. 
Vydejte se na cestu plnou dobrodruž-
ství, přátelství a fantazie – do světa 
těch nejdrobnějších Mrňousků. 

Režie: H. Gyraud, T. Szabo / Hrají: 
beruška, šnek, mravenci

13., 15. a 17. 3. v 19:30, 16. 3. 
v 17:00, 22. 3. ve 20:00 a 31. 3. 
v 17:30

Grandhotel Budapešť
Komedie / Velká Británie, Němec-

ko / 100min / titulky / 110,- / 12+ 
Pan Gustave (Ralph Fiennes) je le-

gendou mezi hotelovými zaměstnan-
ci. V bezčasí mezi dvěma světovými 
válkami, v bohem zapomenuté zemi, 
kde toho nepříliš funguje, je luxusní 
Grandhotel Budapešť oázou spoleh-
livosti, již zosobňuje právě tento šéf 
hotelového personálu. Přání svých 
hostů plní pan Gustave, ještě než 
jsou vyřčena, a většinu z nich navíc 
zcela nezištně miluje, a to i ve fyzic-
kém slova smyslu.

Režie: W. Anderson / Hrají: Ralph 
Fiennes, Tony Revolori, Saoirse Ronan

14., 30. 3. v 15:30 a 22. 3. 
v 17:00

Ledové království
Animovaný, Komedie / USA / 

109min / dabing / 80,-
Nebojácná a věčně optimistická 

Anna se vydává na velkolepou výpra-
vu v doprovodu drsného horala Kris-
toff a a jeho věrného soba Svena, aby 
nalezla svou sestru Elsu, jejíž ledová 
kouzla uvěznila království Arendelle 
do věčné zimy.

Režie: Ch. Buck, J. Lee / Mluví: 
Tereza Martínková, Andrea Elsnero-
vá, (Monika Absolonová zpěv), On-
dřej Brzobohatý

14. – 15. 3. a 19. 3. v 17:00
Need for speed
Akční / USA / 130min / titulky / 

110,-
Na velká plátna se smykem řítí fi l-

mová adaptace ultimátní herní le-
gendy Need For Speed. Přináší vy-
soko-oktanový adrenalin, jízdu bez 
limitů a především opojný pocit 
volnosti z rychlých aut, která se řítí 
otevřenou krajinou. Ve světě nezá-
konných silničních závodů se odvíjí 
osobní příběh pomsty, závod s pro-
tivníky a k tomu i téměř nemožný 
závod s časem napříč kontinentem.

Režie: S. Waugh / Hrají: Aaron Paul, 
Dominic Cooper, Michael Keaton

14. a 26. 3. v 19:30, 17. 3. 
v 17:00

Koleje osudu
Životopisný, Drama / Velká Britá-

nie, Austrálie / 116min / titulky / 
110,-

Colin Firth a Nicole Kidman září 
v silném příběhu pomsty a lásky, je-
jichž osudovost je na plátně téměř 
hmatatelná. Koleje osudu začínají 
jako romantické souznění dvou du-
ší, Colin Firth a Nicole Kidman jsou 
v kulisách elegantních šedesátých 
let párem snů. Do idyly ale brutálně 
vtrhne válečné trauma a stupňující 
se touha po pomstě.

Režie: J. Teplitzky / Hrají: Ni-
cole Kidman, Colin Firth, Stellan 
Skarsgård

15. 3. v 17:30, 22. 3. v 15:00 a 29. 
3. v 17:00

Něžné vlny
Komedie / ČR / 96min / 90,-
Vojta je nesmělý a jeho rodina praš-

těná. Cholerický tatínek, který kdysi 
nepřeplaval kanál La Manche, z něj 
chce mít závodního plavce a milu-
jící maminka, bývalá hvězda dětské 
lední revue, vidí v synovi talentova-
ného pianistu. Jenže Vojta má docela 
jiné priority – především rusovlasou 
spolužačku Elu, okouzlující akva-
belu, která už v listopadu odjede do 
vysněné Paříže. Jestli Vojta rychle 
nepodnikne něco opravdu zásadní-
ho, zmizí mu Ela navždy za železnou 
oponou. Píše se totiž rok 1989….

Režie: J. Vejdělek / Hrají: Táňa Pau-
hofová, Hynek Čermák, Robert Cejnar

16. 3. v 19:30 a 27. 3. v 17:00
V nitru Llewyna Davise
Drama / USA / 105min / titulky / 

100,- / 12+
příběh ambiciózního a talentované-

ho mladého muzikanta, který se snaží 
získat si trochu uznání, v době obro-
dy folkové hudby, v New Yorku roku 
1961. Ačkoliv se jeho život zdá být ne-
konečným řetězem smůly, Llewyn se 
nevzdává a pevně si jde za svým snem. 

Režie: bratři Coenové / Hrají: Os-
car Isaac, Carey Mulligan, John Go-
odman, Justin Timberlake

16. 3. v 15:30
Putování s dinosaury
Dobrodružný, Rodinný / USA / 

81min / 2D, dabing / 90,-
To, co jste si mohli zatím jen před-

stavovat, se stává skutečností a vaše 
cesta do druhohor může začít. Zaži-
jete putování s dinosaury v dobách, 
kdy vládli Zemi. Jejich cesta začíná 
před 70 miliony let na Aljašce, kdy je 
každý rok dlouhá a temná zima nutí 
v tisícihlavých stádech k stěhování 
z jejich domovů za potravou na jih.

Režie: B. Cook, N. Nightingale / 
Mluví: Ondřej Brzobohatý, Michal 
Holán, Hana Kusnjerová

16. 3. ve 20:00
Prodloužený víkend
Romantický, Drama / USA / 

111min / titulky / 100,- / 15+
Adele před časem opustil man-

žel a ona se z toho dosud nevzpa-
matovala. Místo toho, aby se sta-
rala o svého třináctiletého syna 
Henryho, pečuje on o ni. Při jedné 
návštěvě supermarketu se seznámí 
s Frankem, který ji dost nesmlou-
vavě požádá o pomoc. Frank právě 
uprchl z vězení, během útěku se zra-
nil, a proto hledá dočasnou skrýš, 
alespoň než se přežene první vlna 
pátrání. 

Režie: J. Reitman / Hrají: Kate 
Winslet, Josh Brolin, Tobey Maguire
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17. 3. v 17:30
Gravitace
Sci-Fi, Th riller / USA / 91min / 

3D, titulky / 80,- / 12+
Během zdánlivě rutinní výpravy 

do kosmu dojde ke katastrofě. Loď 
je zničená a Stone a Kowalsky zůsta-
nou ve vesmíru sami, odkázáni jeden 
na druhého a směřujíc dál do tem-
ného vesmíru. Hluboké ticho dává 
oběma jasně najevo, že ztratili jaké-
koli spojení se Zemí… a tím i jakou-
koli šanci na záchranu.

Režie: A. Cuarón / Hrají: Sandra 
Bullock, George Clooney

17. 3. ve 20:00
Je to jen vítr
Drama / Maďarsko / 87min / Fil-

mový klub, titulky / 80,- 
Film Je to jen vítr zachycuje jeden 

den v životě romské rodiny kdesi na 
okraji malého městečka. Otec je za 
prací v Kanadě. Matka má dvě za-
městnání a stará se o svého nemoc-
ného otce. Dcera chodí do školy a syn 
se toulá po okolí. Všechny spaluje na-
pětí, způsobené množícími se útoky. 
Nad městem padá tma a nocí se ne-
sou podivné zvuky. Je to jen vítr?

Režie: B. Fliegauf / Hrají: Katalin 
Toldi, Gyöngyi Lendvai, Lajos Sárká-
ny

ProTibet 
Festival ProTibet probíhá v jihlav-

ském kině Dukla 18. a 25. března (úter-
ky). Představení se odehrávají v sále 
EDISON. Vstupné na fi lm je 80 Kč.

Filmy:
18. 3. v 18:00 Poselství Tibeťanů 

– Buddhismus, v originále: Message 
of the Tibetans – Buddhism | režie: 
Arnaud Desjardins | země: Francie | 
rok: 1966 | čas: 65 min | žánr: doku-
mentární | originál, české titulky

18. 3. v 19:30 Poselství Tibeťanů 
– Tantrismus, v originále: Message 
of the Tibetans – Tantrism | režie: 
Arnaud Desjardins | země: Francie | 
rok: 1967 | čas: 60 min | žánr: doku-
mentární | originál, české titulky

25. 3. v 17:00 Tiché svaté kame-
ny, v originále: Th e Silent Holy Sto-
nes | režie: Pema Tseden | země: Čí-
na | rok: 2005 | čas: 102 min | žánr: 
drama | originál, české titulky

25. 3. v 19:00 Letní pastviny, 
v originále: Summer Pasture | režie: 
Lynn True, Nelson Walker | země: 
USA / Čína | rok: 2010 | čas: 85 min 
| žánr: dokumentární, biografi cký, 
drama | originál, české titulky

19. 3. v 17:30
Blízko od sebe
Komedie / USA / 130min / titulky 

/ 100,- / 12+
Celá rodina Westonových se sjíždí 

do rodného domu v Oklahomě na 
pohřeb otce, básníka a opilce, který 
spáchal sebevraždu. Jeho žena, cy-
nická a celoživotně konfl iktní Vio-
let takřka s potěšením rozdmýchává 
spory se svými třemi dcerami.

Režie: J. Wells / Hrají: Meryl 
Streep, Julia Roberts, Benedict Cum-
berbatch

19. 3. ve 20:00
Elton John v Las Vegas 
záznam koncertu / USA, Las Vegas 

/ 113min / titulky / 250,-
Světově proslulý zpěvák, textař 

a interpret, legendární Elton John, 
odehraje kritikou nadšeně přijatý 
koncert „THE MILLION DOLLAR 
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PIANO“ v Koloseu v Caesarově pa-
láci v Las Vegas

20. 3. ve 20:00
Show!
Dokument / ČR / 68min / Filmo-

vý klub / 80,- 
Překvapivě intimní portrét podnika-

telského snu s obludnými konturami. 
Dívčí kapela 5Angels ušla za pět let 
pod vedením otce jedné ze zpěvaček 
cestu až k branám popové slávy. Ne-
ní však dlážděna jen céčky Michala 
Davida, ale i umanutostí muže, který 
ztrácí pojem o tom, kde končí role 
manažera a začíná ta rodičovská.

Režie: B. Bláhovec / Účinkují: Mi-
chal Mertl, 5Angels, Michal David, 
Karel Gott 

20. a 22. 3. v 19:30
Vlk z Wall Street
Životopisný, Drama / USA / 

179min / titulky / 100,- / 15+
Peníze, ženy, večírky, sex, drogy 

a zase peníze, výstřednosti, které si 
ani neumíme představit. Bylo to le-
gální? Ani náhodou! Film Vlk z Wall 
Street přináší podívanou z doby, kdy 
na Wall Street vládla pravidla Di-
vokého Západu. Jen místo pistolní-
ků na koních se tu prohánějí jachty 
a nahé blondýny a místo prachu nad 
prérií víří vzduchem bankovky. 

Režie: M. Scorsese / Hrají: Leonar-
do DiCaprio, P.J. Byrne, Jon Favreau

21., 25. 3. ve 20:00 a 23. 3. 
v 17:30 (21. a 23. 3. ve 3D)

Pompeje
Katastrofi cký, Romantický / USA 

/ 102min / 2D, 3D, titulky / 2D za 
110,-, 3D za 140,- / 12+

Hlavní hrdina Milo, otrok, který se 
stal gladiátorem, čeká na svůj posled-
ní boj, aby zničil své soupeře a dostal 
se na svobodu. Jeho opravdový pro-
blém se ale připravuje v hlubinách 
Země. V osudových hodinách po 
erupci Vesuvu, ve chvílích totálního 
chaosu a děsivé zkázy se musí Milo 
probojovat ven z gladiátorské arény, 
a podstoupit boj s časem, aby z roz-
páleného pekla zachránil i svoji mi-
lovanou Casii.

Režie: P. W. S. Anderson / Hrají: 
Kit Harington, Emily Browning, Ki-
efer Sutherla

24. 3. ve 20:00
Velká nádhera
Drama, Romantický / Itálie, Fran-

cie / 143min / Filmový klub, titulky 
/ 90,- / 15+

Již v úvodu fi lmu nás Biggazziho 
obrazové kompozice, závratné uhly 
záběrů a snové změny velikosti zábě-
rů vtáhnou do slunečného svůdného 
Říma, kde se nám zpod majestátních 
děl římských a světových dějin umě-
ní odkrývají drobné postavy lidí, pů-
sobících bizarně až exoticky.

Režie: P. Sorrentino / Hrají: Toni 
Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Fe-
rilli

27., 29. 3. v 17:30, 28. 3. ve 20:00 
a 30. 3. v 17:00

Fair Play
Drama, Historický / ČR / 100min 

/ 110,- / 12+ 
Osmdesátá léta v Československu. 

Mladičká sprinterka Anna se stá-
vá členkou Střediska vrcholového 
sportu. Její matka a trenér doufají, 
že splní kvalifi kační limit a postoupí 
na olympijské hry. Anně začnou být 
bez jejího vědomí podávány anabo-
lické steroidy. Její výkonnost stoupá, 
objevují se ale rovněž první zdravot-
ní problémy. 

Režie: A. Sedláčková / Hrají: Judit 

Bárdos, Anna Geislerová, Roman 
Luknár, Eva Josefíková

27. a 31. 3. v 19.30
Přežijí jen milenci
Romantický, Fantasy / Německo / 

123min / titulky / 110,- / 15+
Staletí žijící upír Adam je zklamán 

tím, jakou cestou se lidstvo vydalo. 
Z deprese se ho pokusí vyléčit jeho 
stará láska, upírka Eve, se kterou se 
po dlouhé době opět shledává. Jejich 
vztah však prochází zkouškou s pří-
chodem Eviny mladší sestry.

Režie: J. Jarmush / Hrají: Tom 
Hiddleston, Tilda Swinton, Mia Wa-
sikowska

27. a 29. 3. ve 20:00, 28. 3. 
v 19:30

Noe
Fantasy, Katastrofi cký / USA / 

135min / PREMIÉRA  / titulky / 
120,- / 12+ 

Svět už zachránila řada hrdinů, 
ale on byl první. Noe. Režisér Dar-
ren Aronofsky, tvůrce Černé labutě 
a dalších výjimečných fi lmů stvořil 
výpravné katastrofi cké drama, které 
vám odvypráví jednu z nejstarších 
legend lidstva tak, jak jste ji asi ještě 
neslyšeli.

Režie: D. Aronovsky / Hrají: Rus-
sell Crowe, Anthony Hopkins, Em-
ma Watson

28. 3. v 17:00
Cyril a Metoděj – Apoštolé Slo-

vanů
Drama, Dobrodružný / Česko, Slo-

vensko, Srbsko, Slovinsko, Rusko / 
85min / 80,- 

Příběh z 9. století ve strhujících ob-
razech líčí počátky šíření křesťanství 
na Velké Moravě a v našich zemích. 
Hlavními postavami fi lmu jsou věro-
zvěsti Konstantin (později známý ja-
ko Cyril) a jeho bratr Metoděj, kteří 
byli prohlášeni za svaté a jsou ozna-
čováni jako Apoštolové Slovanů.

Režie: P. Nikolaev / Hrají: Roman 
Zach, Ondřej Novák, Josef Abrhám

31. 3. ve 20:00
2001: Vesmírná odysea
Sci-Fi / Velká Británie, USA 1968 

/ 141min / Filmový klub, titulky / 
80,- 

Filosofi cká fi lmová opera. Evoluce 
a smysl existence lidstva v několika 
epochách, během kterých je člověk 
konfrontován se zlověstným a mlčí-
cím symbolem mimozemského ži-
vota. Science-fi ction fi lm, po kterém 
už fi lmové sci-fi  nikdy nebylo jako 
dříve.

Režie: S. Kubrick / Hrají: Keir 
Dullea, Gary Lockwood, William 
Sylvester

Mostecká 10

1. 3. ve 21.00 
HAKMAK + HOSTÉ
7. 3.   
VYSOČINA HLEDÁ TALENT
Finálový večer (velký sál)
8. 3. ve 21.00 
ELYSIUM 
VOID CREATION (Rakousko)
ZUBATHAA
14. 3. ve 21.00 
GATE CRA SHER 
FREE FALL 

15. 3. ve 21.00 
De BILL HEADS
21. 3. ve 21.00 
BRUTUS
22. 3. ve 21.00 
KA TT  + HOSTÉ
28. 3. ve 21.00 
ALKEHOL + HOSTÉ 
(velký sál)
29. 3. ve 21.00 
ANDRA GONA TOUR
ANDRA GONA, NEUTRA L, GA-

RA NT, NIGHTFANE, MORTHYS

Masarykovo nám. 25
14. 3. ve 20.00 
My Dead Cat, Or, Vlněna, PzH
21. 3. ve 21.00 
Shitrecords uvádí:
Průmyslová smrt, See You In Hell, 

Lycanthrophy, Earth Crust Displa-
cement

Žižkova 15
1. 3. 20.00 – 22.00
Rev lta 
1. 3. ve 22.00 
BASS MADNESS
7. 3. ve 22.00 
Funková smečka MONKEY BU-

SINESS v Soulu!
8. 3.   
ATD – MEZI PEKLEM A ZEMÍ 

TOUR 
14. 3.   
FACE OF DRUMS No. 8
15. 3.   
Sexy Ou!kej seznam se párty 

KŘEST
Kapely: OU!KEJ / Vzhůru a níž / 

Smíšený pocity / Hakmak / taneční 
skupina Hotch – potch

16. 3. 14.00 – 17.00 
SOULBAZAR č. 5  
21. 3.   
Lipstick R´n´B Party
....something 4 the ladies.. 
22. 3.   
ELEKTRIO PRESENTS vol. 5
26. 3. v 19.00 
WEDNESDAY RELAX
29. 3.   
Paulie Garand & Kenny Rough 

„MOLO TOUR 2014“

9. 3. v 19.00 
PRVNÍ KOMORNÍ KONCERT 

2014 FILHARMONIE G. MAH-
LERA 

Violoncellové duo v proměně času.
Účinkují:
Katarina Madariová – violoncello 
Lukáš Svoboda – violoncello 
Dům Filharmonie a hudby, Kos-

mákova 9, www.f-gm.cz
18. 3. v 18.00 
SPOLEČNÉ TÓNY HUDBY 

A VÍNA
Gotická síň jihlavské radnice. Mah-

ler 2000 ve spolupráci s Arco Diva 
si Vás dovolují pozvat na kompono-
vaný večer vážné hudby ve spojení 
s ochutnávkou vína. Hru na klavír 
Lukáše Hurníka doprovodí zpěvem 
Anna Trahová a Luboš Skala. Vstup-
né 300 Kč. Předprodej vstupenek 
u obsluhy v Radniční restauraci (od 
začátku března). 
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Výběr z novinek z fondu Městské 
knihovny Jihlava na Březen 2014
Beletrie

U nás ve sklepě 
Bittnerová, Martina, 1975- Na nevěru se neumírá 
Bláha, Archibald Bůh na tripu 
Bomann, Corina, 1974- Motýlí ostrov 
Boo, Katherine Krásné zítřky 
Burton, Tim, 1958- Ústřičkova smutná smrt a jiné příběhy 
Canavan, Trudi, 1969- Sonea - trilogie zrádkyň. Královna zrádkyň 
Cook, Robin, 1940- Nano 
Cornwell, Bernard, 1944- Sharpova čest 
Češka, Stanislav, 1955- Případ nitravské mince 
Esslemont, Ian C. (Ian Cameron), 
1962- Návrat Rudé gardy 
Hooker, Richard, 1924-1997 M*A*S*H, aneb, Jak to bylo doopravdy 
Horský, Martin, 1978- Británie v útržcích novin 
Hubač, Ivan, 1953- Sanitka 2 
Ludlum, Robert, 1927-2001 Bourneův imperativ 
McCarthy, Cormac, 1933- Konzultant 
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25. 3. v 19.00 
JAZZ & Swing do Jihlavy: 

MOCCA MALACCO
Klubová scéna na Radniční. Jihlav-

ští jazzmani a jazzmanky, v březnu se 
zahajuje letošní jazz-sezóna. 

30. 3. v 19.00 
DRUHÝ KOMORNÍ KONCERT 

2014 FILHARMONIE G. MAH-
LERA 

Dům fi lharmonie a hudby, Kosmá-
kova 9, www.f-gm.cz

5. 3. 16.00 – 17.30 
VÁCLAV RENČ – IVAN RENČ – 

FILIP RENČ
Povídání s režisérem a spisovate-

lem Ivanem Renčem (* 1937), jehož 
otcem je Václav Renč, básník vězně-
ný totalitním režimem, a jehož sy-
nem je režisér a herec Filip Renč. 

Gymnázium Jihlava, J. Masaryka 1
6. 3. v 17.00 
Expedice JAZIBONA – za příro-

dou čtyř zemí jihu Afriky
Klubový večer v Zoo Jihlava.
Na cestě dlouhé více než 7000 ki-

lometrů navštívíme nejkrásnější mís-
ta a národní parky Jihoafrické repub-
liky, Zimbabwe a Namibie.

Setkáme se nejen s divokou příro-
dou, ale i s přátelskými a zajímavý-
mi etniky, která obývají jih afrického 
kontinentu.

Průvodcem bude zoolog a cestova-
tel RNDr. Aleš Toman.

Vzdělávací centrum PodpoVRCH. 
Vstupné 40 Kč (každý účastník ob-
drží drobný dárek). Parkoviště zdar-
ma.

10. 3. v 18.00 
Ing. Alžběta Havelková: VIET-

NAM, THAJSKO, KA MBODŽA
Prstem po mapě aneb přednášky 

o cizích zemích. Vstupné 50 Kč.
Centrum multikulturního vzdělá-

vání, Masarykovo nám. 34 
11. 3. v 17.00 
ENEOLITICKÉ SÍDLIŠTĚ 

LHÁNICE – trať Hříbek
Přednáší Mgr. Milan Vokáč, Ph.D
Muzeum Vysočiny 
12. 3. v 18.00
Cestovatelské promítání: PŘÍ-

RODNÍ ŠPERKY RUMUNSKA 
Pořádá Katedra cestovního ruchu 

VŠPJ a cestovatelský klub JihlaVAN-
DR. 

Posluchárna P3 Vysoké školy poly-
technické Jihlava, Tolstého 16. Vstup 
zdarma.

18. 3. v 17.00 
ARCHEOLOGICKÉ VÝZKU-

MY společnosti Pueblo o.p.s na 
Vysočině v roce 2013

Přednáší Mgr. Pavel Hušťák a Mgr. 
Ladislav Kaiser

Muzeum Vysočiny 
20. 3. 16.30 – 18.00
ROMOVÉ, SOCIÁLNÍ A ETIC-

KÉ OTÁZKY
Přednáška a workshop s Dis. Patri-

kem Priesolem.
Gymnázium Jihlava, J. Masaryka 1
24. 3. a 31. 3. v 18.00 
TAJEMNÁ JIHLAVA I A II
Některé méně známé zajímavosti, 

ale i otazníky o Jihlavě.
Místo zrodu; Poloha a původ ná-

zvu; Gotické velkoměsto?
Má Jihlava vliv na moderní archi-

tekturu? Méně známý Gustav Krum; 
Jihlava výtvarnou inspirací; Unikátní 
jihlavské středověké sochy; Tajemné 
jihlavské kostely; Barokní sochy a měs-
to; Jedinečné jihlavské dvorky a zá-
hadné podzemí. Množství zajímavých 
poznatků i otazníků nabízí dvě před-
nášky doplněné mnoha snímky. Mgr. 
Petr Štěpán se mnoho let věnuje sběru 
málo známých faktů, souvislostí a úvah 
o svém rodném městě. Vstupné 50 Kč.

Centrum multikulturního vzdělá-
vání, Masarykovo nám. 34, 2. patro.

31. 3. v 18.00 
SUKULENTY – zajímavé druhy 

včetně novinek
Přednáší Jan Gratias
Muzeum Vysočiny 

4. 3. 15.00 – 17.30 
JIHLAVSKÝ MASOPUST
Přijměte pozvání na 1. ročník Ji-

hlavského masopustu a podpořte 
svojí účastí založení novodobé tradi-
ce masopustního průvodu historic-
kým centrem Jihlavy.

7. 3. v 15.00 
22. ples DENNÍHO A TÝDEN-

NÍHO STACIONÁŘE JIHLAVA
Hudba Milan Polreich, vystoupení 

tanečních skupin Let´s Dance (Koz-
lov) a Úlet (DTS Jihlava), tombola.

Hotel Gustav Mahler Jihlava
9. 3. v 15.00 
S Jihlavskými listy za pohádkou: 

ČÁRY, MÁRY STRA ŠIDLA
Pohádka vypráví příběh o jedné 

nafoukané princezničce, kterou se 
strašidla rozhodnou vyléčit. 

Kino Dukla, Jana Masaryka 20, 
vstupné 60 Kč, www.parolaart.cz

10. – 16. 3. od 9.00 
JARNÍ PRÁZDNINY V JIHLAV-

SKÉ ZOO
Po celý týden soutěž pro všechny 

návštěvníky v areálu zoo. Hlavní ce-
na – permanentní vstupenka do Zoo 
Jihlava!

Otevřeno každý den od 9:00 do 
16:00 hodin.

Zoo Jihlava, www.zoojihlava.cz11. 
– 12. 3. 

Prázdniny PodpoVRCHem
Program pro velké i malé školáky 

ve vzdělávacím centru PodpoVRCH. 
Hry a soutěže o zvířatech, setkání se 
zvířátky chovanými v centru a pro-
hlídka zoo s průvodcem. 

Cena: 50 Kč za dítě na jeden den, 
nutná předběžná rezervace na tele-
fonu 567 573 774 nebo na e-mailu: 
vankova@zoojihlava.cz, www.zoo-
jihlava.cz

18. 3. v 17.00
OZVĚNY EKOFILMU: V srdci 

Balkánu – Pátrání po rysovi
Biologové dlouhodobě usilují o od-

chycení balkánského rysa – nejvzác-
nější kočkovité šelmy, obývající ev-
ropský kontinent, v makedonském 
Národním přírodním parku Mavro-
vo. V březnu se konečně stane zá-
zrak: Do pasti se chytil mladý same-
ček. Dali mu jméno Marko a vybavili 
jej obojkem se satelitní vysílačkou. 
Filmový štáb, který s Gjeorgem Iva-
novem akci sleduje, má možnost na-
točit historicky první pohyblivé ob-
rázky balkánského rysa. 

Vzdělávací centrum PodpoVRCH. 
Vstup zdarma. 

20. 3. v 18.30 
Autorské čtení jihlavské autorky 

Lidky Strakové z knihy 
VE ZNAMENÍ JAGUÁRA 

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

22. 3. od 10.00 
SVĚTOVÝ DEN VODY
Den věnovaný ochraně vod a sni-

žování spotřeby, komentované krme-
ní tuleňů, kvíz o vodních zvířatech, 
vodní pokusy v centru PodpoVRCH. 

23. 3. v 15.00 
S Jihlavskými listy 
za pohádkou: 
POHÁDKY ZE ŠPALÍČKU
Nestárnoucí Hrubínovy pohádky 

(Malá pohádka o řepě, Paleček a je-
ho kamarádi, Dědečkův koblížek…) 
hrané malými marionetami či ploš-
nými loutkami střídají písničky s ky-
tarou, akordeonem a příčnou fl ét-
nou. Děti se zapojují do představení 
hrou na jednoduché hudební nástro-
je nebo se mohou naučit novou pís-
ničku či říkanku. 

Kino Dukla, Jana Masaryka 20, 
vstupné 60 Kč, www.parolaart.cz

27. 3. v 18.00 
ODPADY A SPALOVNA V JI-

HLAVĚ 
Veřejná diskuse ve školícím centru 

Vínové terasy, Havlíčkova 30 (areál 
bývalé Tesly). Odborníci budou s ve-
řejností diskutovat na téma budouc-
nosti nakládání s odpady v Jihlavě. 
Počet míst k sezení v sálu je ome-
zen. Rezervace místa k sezení: man.
matej@arnika.org. Pořádá Sdružení 
Arnika.

31. 3 od 10.00 – 13.00 
FÓRUM MLADÝCH
Prostřednictvím Fóra mladých se 

mládež aktivně podílí na zkvalitnění 

života ve městě a může ovlivnit cestu 
jeho budoucího rozvoje. 

DIOD, Tyršova 12.

2. 3. v 15.00 
FC VYSOČINA JIHLAVA – Li-

berec
Gambrinus liga 2013 – 2014, www.

fcvysocina.cz
Hraje se na fotbalovém stadionu na 

ul. Jiráskova v Jihlavě.
2. 3. v 15.30 
BC Vysočina – Sokol Pražský
BASKETBAL – 1. liga mužů, www.

bkjihlava.cz
Sportovní hala na ulici E. Rošické-

ho v Jihlavě.
14. 3. v 18.00 
FC VYSOČINA JIHLAVA – Tep-

lice
Gambrinus liga 2013 – 2014, www.

fcvysocina.cz
Hraje se na fotbalovém stadionu na 

ul. Jiráskova v Jihlavě.
23. 3. v 10.00 
VYSOČINA CUP 2014
SK MG VYSOČINA JIHLAVA – 

moderní gymnastika
1. ročník mládežnických závodů 

v moderní gymnastice v 10 hodin ve 
sportovní hale nad bazénem na ul. E. 
Rošického v Jihlavě.

28. 3. v 18.00 
FC VYSOČINA JIHLAVA – Olo-

mouc
Gambrinus liga 2013 – 2014, www.

fcvysocina.cz
Hraje se na fotbalovém stadionu na 

ul. Jiráskova v Jihlavě.
Změna programu vyhrazena!
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