
NOVÉ útočiště budou mít sportovci přímo u oválu stadionu Na Stoupách, kde vznikne třípatrová budova (na vizualizaci) 
s tribunou pro asi tři stovky sedících diváků, šatnami pro sportovce, prostory pro časomíru, techniku, občerstvení a sociální 
zařízení. Foto: archiv MMJ

FÓRUM MLADÝCH
Beseda s mládeží 

od 15 do 26 let
k  problémům života 

ve městě.
V DIODu 31. března 

od 10 hodin.

Jednání městského 
zastupitelstva

15. dubna od 13 hodin
v jednacím sále magistrátu.

Jednání je přenášeno
on-line na webu města.

Oslavy Dne Země
na Masarykově náměstí
a další doprovodné akce

(program na str. 22).

Slavnostním poklepáním základního kame-
ne začala stavba Sportovně relaxačního centra 
Český mlýn v Jihlavě. 

Areál se bude rozprostírat na pravém břehu řeky 
Jihlavy od tenisových kurtů až po most Na Do-
lech. 

„Vznikne prostor pro volnočasové a sportovní akti-
vity. V projektu jsou nové stezky pro cyklisty a in-li-
ne bruslaře, vyroste zde jeden z největších českých 
skateparků, poblíž restaurace Starka bude přes řeku 
nová, 35 m dlouhá lávka pro pěší a cyklisty, součástí 
je sportovní plácek, dětské hřiště a prostor s venkov-
ními posilovacími stroji,“ popsal začínající stavbu 
primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal. 

Terénní úpravy nábřeží a vybudování stezek umož-
ní pohodlnější přístup k řece, vzniknou tzv. pobytové 
louky k odpočinku, slunění, piknikování apod. 

Projektová cena centra byla bezmála 68 milio-
nů korun včetně DPH (v částce je zahrnuto zpra-
cování projektové dokumentace, výkon staveb-
ně technického dozoru a činnost koordinátora 
BOZP), výběrové řízení cenu snížilo na necelých 
30 milionů korun (bez DPH), nejnižší částku na-
bídla společnost PSJ, a. s. Stavba bude dokončena 
v prosinci 2014.

Stezka na protějším břehu řeky je od jara do 
podzimu velmi vyhledávaná především bruslaři 
a cyklisty, slouží i k rodinným procházkám, za pří-

znivého počasí se zde pohybují stovky lidí. 
V údolí je vyhledávané koupaliště Vodní ráj, v ne-

dalekém průmyslovém areálu Motorpalu je otevře-
ná lezecká stěna, v jarních měsících se začne stavět 
rodinné centrum Robinson, na údolí pak navazu-
je lesopark Heulos se sportovním areálem, letním 
kinem, lanovým centrem a zoologickou zahradou.

Letos Jihlava uskuteční další tzv. revitalizační 
projekty. Kromě Českého mlýna se rozbíhá II. 
etapa revitalizace lesoparku Malý Heulos, revitali-
zace největšího jihlavského sídliště Březinky, revi-
talizace městské památkové rezervace a připravuje 
se revitalizace ulice Srázné – kompletní řešení po-
vrchů a kanalizace.  -rt-

Začala stavba areálu pro volný čas

V Jihlavě začaly úpravy veřejného 
prostranství v městské památkové 
rezervaci. 

„U kostela sv. Jakuba se budou opra-
vovat části hradebních zdí a schody do 
lesoparku Heulos, na upraveném par-
kánu budou herní prvky pro děti, la-
vičky a další mobiliář,“ řekl primátor 
Jihlavy Jaroslav Vymazal. 

Další novinkou bude průchod 
z Hluboké ulice do lesoparku Heu-
los. Dosud uzavřená část parkánu se 

otevře, vybuduje se schodiště a ve-
řejné osvětlení. 

„Z centra města se pěší dostanou 
na Heulos z Křížové ulice a pak až 
u kostela sv. Jakuba nebo z Brněn-
ské ulice. Novou trasou si pěší zkrátí 
cestu z centra do parku,“ uvedl pri-
mátor.

Atraktivní pro obyvatele města 
i návštěvníky budou dva unikát-
ní průhledy do podzemí na Ma-
sarykově náměstí, jeden v šachtě 

nedaleko někdejší prodejny Baťa, 
druhý v dolní části náměstí ne-
daleko bývalého Tuzexu. Projekt 
řeší také dešťovou kanalizaci, ve-
řejné osvětlení, přeložky optické-
ho kabelu a umístění stojanu pro 
kola.

Úpravy vyžadují částečná omeze-
ní, neprůchodná je část hradebního 
parkánu od Jakubského náměstní po 
Brněnskou ulici, uzavřeno je (z po-
hledu od kostela) pravé rameno 

schodiště vedoucího do lesoparku 
Malý Heulos, kaple Olivetská hora 
je oplocena.

Projekt s názvem „Regenerace ve-
řejných prostranství v MPR Jihlava 
– I. etapa“ získal podporu ROP Jiho-
východ. Na základě výběrového ří-
zení se stala dodavatelem fi rma PSJ, 
a. s., s nejnižší nabídnutou cenou 
6.326.073,- korun. Dokončení úprav 
je naplánováno na letošní listopad.
 -rt-

Vznikne nový průchod z centra 
na Heulos a budou průhledy do podzemí
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Město Jihlava má k 28. 2. 2014
přihlášeno k trvalému pobytu 
   50.429 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci únor 2014
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letos již uplynuly 3 roky od kon-
ference „Kultura v našem městě“ 
a statutární město Jihlava má zájem 
se opět setkat se všemi, kteří chtějí 
o kultuře v Jihlavě mluvit, diskuto-
vat, kritizovat, ale třeba i chválit. 

Radnici zajímají názory všech, 
kteří mají o kulturu zájem a kterých 
se kultura dotýká. Bylo by dobré sly-
šet názory těch, kteří v kultuře pra-
cují profesionálně, ale i těch, kteří 
dělají kulturu ve svém volném čase. 
Jaký je současný pohled na kulturu 
v našem městě, jaký je postoj pořa-
datelů k městu, zda vyhovuje žada-
telům grantový systém a posouzení 
sytému z jejich pohledu, zda je vy-
užívána výlepová služba a názory 
na ni, zda jsou dostatečné prostory 
pro pořádání kultury, zda je využí-
ván kulturní a sportovní kalendář na 
webu města k propagaci a koordinaci 
akcí ve městě, co ve městě chybí …? 
Rádi bychom, abyste přišli s vlastní-
mi nápady a návrhy, které by mohly 
přispět k rozvoji a oživení kulturní-
ho života v našem městě.

Bylo by samozřejmě dobré slyšet 
i názory ostatních obyvatel města, 
návštěvníků kulturních akcí a kul-

turních příznivců. Čím obohatit 
kulturní život města k zabezpečení 
pestrosti, zjistit od nich, co je trápí 
v souvislosti s kulturou ve městě a co 
je naopak těší?

Chceme připomenout význam-
né kulturní akce města Jihlavy. Víme 
vlastně všichni, které to jsou? Jsme na 
ně dostatečně hrdí, protože reprezen-
tují naše město daleko za hranice kraje 
a často i za hranice naší země? Měly by 
se mezi ně zařadit některé další? 

Letošní kulturní konference si nese 
ve svém podnázvu mott o: „POJĎTE 
S NÁMI O KULTUŘE MLUVIT“. 
Uskuteční se 29. května 2014 od 15 
hodin v Divadle otevřených dveří 
(DIOD).

Návratky je třeba zaslat elektronicky 
do 9. května 2014 na e-mailovou adre-
su: alena.zapotocna@jihlava-city.cz. 

Formulář najdete na www.ji hlava.cz, 
aktuálně. 

Srdečně zveme všechny ty, kdo 
mají zájem o kultuře mluvit.

PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek,
náměstek primátora,

Vítězslav Schrek,
předseda komise pro kulturu RM

Vážení kulturní přátelé,

Z vyhlašování krajského kola soutěže Zlatý erb 2014 si zástupci Jihlavy od-
nesli dvě první místa. Krajské město má už poněkolikáté nejlepší web mezi 
městy. První místo má rovněž v kategorii Nejlepší služba s projektem Kam 
letí (naše) smetí – na adrese www.odpadyjihlavy.cz jsou dostupné informace 
k tématu nakládání s odpady pro širokou veřejnost i podnikatele, na stránce 
je rovněž tzv. Kniha hříchů, tedy aplikace, jejímž prostřednictvím může kdo-
koliv radnici hlásit výskyt černé skládky. Jihlava v obou kategoriích postupuje 
do celostátního kola soutěže Zlatý erb. 

Jihlava získala cenu za nejlepší web města v celorepublikovém kole už tři-
krát (v letech 2008, 2003 a 2000), několikrát byla hodnocena jako druhá nej-
lepší v zemi. Jihlavský web byl oceněn i v evropském hodnocení Eurocrest. 
 -lm-

Jihlava má dvě prvenství 
v soutěži Zlatý erb 2014

Sedmnáct českých i moravských 
měst se zapojí do čtvrtého ročníku 
soutěže Do práce na kole a společně 
tak poukážou na výhody pohybu po 
městě na kole. 

Tisíce lidí z fi rem a institucí šláp-
nou v květnu do pedálů a začnou 
jezdit do práce na vlastní pohon. Ve 
hře jsou hodnotné ceny pro týmy 
i jednotlivce a fi rmy se mohou utkat 
o titul Cyklozaměstnavatel roku.

Zaměstnanci, kteří v Jihlavě pracují, 
mohou v květnu přesednout na kolo 
a vyzkoušet si, jak vypadají ulice z jiné 
perspektivy. Stačí, když s kolegy sesta-
ví 2 – 5členný tým a zaregistrují se na 
stránce www.dopracenakole.net. 

Ti, kteří budou v květnu jezdit nejpil-
něji, mají šanci vyhrát zajímavé ceny. 

V Jihlavě například kolo, poukáz-

Jezděte v květnu s kolegy 
do práce na kole

ky, vybavení na kolo atd. Soutěží se 
v pravidelném dojíždění, kreativitě 
a v kategorii o největší cyklistickou 
absurditu. 

Titul Cyklozaměstnavatel roku zís-
kají v každém městě fi rmy, které své 
zaměstnance nejvíce podpoří, na-
příklad umístí před své sídlo stojany 
nebo zavedou bonusy pro zaměst-
nance dojíždějící na kole. 

Loni v Jihlavě vyhrála fi rma Bosch 
Diesel, s. r. o., která se podmínkám 
cyklodopravy věnuje dlouhodobě.
 -lm-

S platností od 1. dubna 2014 
bude z důvodu generální opravy 
dálničního mostu na D1 uzavře-
na také pro autobusy Dopravního 
podniku na lince č. 12 komunika-
ce spojující Pávov a Červený Kříž 
– část Antonínova Dolu.

Tato uzavírka významným způ-
sobem zasáhne do vedení linky 12, 
vzhledem k tomu, že v uvedeném 
prostoru se nachází čtyřproudá ko-
munikace, která komplikuje prosté 
objetí uzavřené části. 

Problém bylo nutné řešit obou-
směrně tak, aby systém náhradní do-
pravy byl pro cestující srozumitelný, 
aby co nejméně narušil stávající jízd-
ní řád linky 12, ale také za přijatel-
ných mimořádných nákladů.

V další části uvádíme řešení to-
hoto problému:

Od 1. 4 .2014 bude na ulici Pá-
vovská před bývalým objektem 
Domácích potřeb zřízena nová 
obousměrná zastávka „Pávovská-
přestupní“, kde bude zastavovat au-
tobusová linka 12 a autobusová linka 
X zde bude mít konečnou. 

Z této zastávky bude linka 12 ve 
směru do A.Dolu pokračovat nájez-
dem na čtyřproudou komunikaci ve 
směru na Havlíčkův Brod a na kři-
žovatce u Tří Věžiček odbočí doleva 
na zastávku „U Červeného Kříže“ 
a dále bude pokračovat po své pů-

Změny na lince MHD do Pávova
vodní trase na konečnou do A. Dolu. 
V opačném směru linka 12 z koneč-
né v A. Dole a ze zastávky „U Červe-
ného Kříže“ najede na čtyřproudo-
vou komunikaci ve směru do Jihlavy. 
Na svoji původní trasu se vrátí na 
ulici Pávovská, kde bude zastavo-
vat na „Pávovská-přestupní“. Jízdní 
řád linky 12 v obou směrech, který 
platí v současné době, zůstává stejný 
i v době výluky. 

Z předchozího je zřejmé, že nová 
trasa linky 12 vynechává zastávky 
„Bosch Diesel, odb., Starý a Nový 
Pávov“. Pro cestující z oblasti vyne-
chaných zastávek bude zřízena nová 
výluková linka s označením X, která 
pojede po trase těmito zastávkami 
„Nový Pávov, Starý Pávov, Bosch 
Diesel, odb., na zastávku Pávovská-
přestupní“, kde bude konečná a ces-
tující zde budou mít možnost pře-
stoupit na linku 12. 

Jízdní řád této linky až na několik 
výjimek umožní přestup na linku 12 
v obou směrech s čekací dobou max. 
do 10 minut.

Cestující ze směru od Velkého Be-
ranova, který má jednu z cílových 
zastávek „Bosch Diesel, odb., Starý 
nebo Nový Pávov“, musí z autobu-
sové linky č. 12 vystoupit na zastávce 
„Pávovská-přestupní“ a dále pokra-
čovat linkou X. 

V opačném směru musí cestují-
cí z Pávova použít linku X a na za-
stávce „Pávovská-přestupní“ pře-
stoupit na linku 12 a pokračovat ve 
směru do Jihlavy a Velkého Berano-
va. Na autobusových linkách 12 a X 
platí tarif jízdného MHD v Jihlavě 
v plném rozsahu. Cestující s použi-
tím Jihlavské karty musí standardně 
značit přestup z linky 12 na linku 
X a v opačném směru z linky X na 
linku 12. 

Cestující s papírovou jízdenkou 
musí požít jízdenky dvě, nebo mít 
zakoupenou papírovou přestupní 
jízdenku. -tz-

Jihlavský region zná jména nejlep-
ších sportovců za loňský kalendářní 
rok. V hlavní kategorii zvítězil re-
prezentant Jihlavského plaveckého 
klubu Axis Vojtěch Simbartl. 

Vyhlášení výsledků 14. ročníku 
ankety Sportovec Jihlavska proběh-
lo v divadelním sále DKO Jihlava.

 -cio-

Sportovcem roku 
je Vojtěch Simbartl

Vážení přátelé, odbor školství, kul-
tury a tělovýchovy vyzývá všechny 
pořadatele kulturních a sportovních 
akcí konaných v období 1. červen – 
30. září 2014 na území města Jihlavy. 

Jako již v letech minulých, tak 
i letos statutární město Jihlava vydá 
souhrnný kalendář akcí koncem mě-
síce května v nákladu cca 4.000 ks.

Tištěný program akcí je určen pro 
širokou veřejnost – občany, ale zá-
roveň i návštěvníky našeho města 
v období turistické sezony. 

Na základě uvedených skutečnos-
tí vás žádáme o zaslání písemných 
podkladů, a to do 5. května 2014 na 
adresu: Magistrát města Jihlavy, Tu-
ristické informační centrum – Mar-
cela Medová, Masarykovo nám. 2, 

586 28 Jihlava nebo elektronicky na 
adresu: Marcela.Medova@jihlava-
city.cz. Prosíme o dodržení termínu 
z důvodu zadání do tisku.

V podkladech uveďte:
datum, název a stručný popis 

akce, hodinu a místo konání, přesný 
název pořadatele a výši vstupného. 
Pokud budete organizovat více akcí 
v daném období, uveďte je posloup-
ně dle jednotlivých měsíců.

Věříme, že tato tiskovina přispěje 
stejně tak, jak již mnoho předešlých 
let, k ucelenému přehledu kultur-
ních, společenských a sportovních 
akcí konaných v našem městě.

Mgr. Tomáš Koukal, 
vedoucí odboru

Všem pořadatelům kulturních a sportovních akcí:
Kalendář kulturních 

a sportovních akcí červen – září
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RNDr. Jiří Kos, 
náměstek ředitele 
KHS Kraje 
Vysočina

V závěru února byla na magistrát 
doručena nabídka organizace Ar-
nika na vypracování studie naklá-
dání s odpady v Jihlavě. 

Jde o reakci na výzvu, kterou 14. 
ledna učinilo vedení města při schůz-
ce s aktivisty ze spolku Společně pro 
Vysočinu. Ti vedou kampaň za vyhlá-
šení referenda, v němž by mělo být 
v Jihlavě odmítnuto energetické vyu-
žívání komunálního odpadu.

Arnika nabízí dvě různé studie, kte-
ré se liší zaměřením, cenou a dobou 
dodání. Za 940 tisíc korun připraví 
během 10 měsíců velkou studii, kte-
rá by měla komplexně řešit proble-
matiku odpadů. Za 250 tisíc korun 
během 6 měsíců zpracuje návrhy na 
snižování odpadů a třídění. „Nabíd-
ku projednáme na jednom z příštích 
zasedání rady. Nyní je posuzována 
úřadem, zda odpovídá zadání,“ uvedl 
primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal. 

Vedení města oceňuje, že aktivisté 
výzvu přijali a jsou ochotni předsta-
vit vlastní řešení, jak naložit s nere-
cyklovatelným odpadem. „Zaskočila 
mě ale cena, která je nestandardně vy-
soká,“ přiznává primátor. Obdobné 
nabídky jsou v rámci kraje mnohem 
nižší. Jihlava doposud na odborné 
práce kolem řešení odpadů na Vyso-
čině vynaložila 150 tisíc korun.

Úřad se bude zabývat také faktem, 
že nabídku vypracování komplexní-
ho řešení nakládání s odpady před-
kládá Arnika, tedy jiná organizace, 
než která výzvu přijala. Osloven byl 
původně spolek Společně pro Vyso-
činu. Vedení města před jednáním 
rady tedy bude zajímat i otázka, 
zda návrh Arniky vyjadřuje posto-
je jihlavského spolku a jeho členů. 
Magistrát bude o dalším vývoji in-
formovat po příslušném projednání 
radou. 

Jihlava již řadu let zaujímá k odpa-
dům jednoznačný a každému srozu-
mitelný postoj. V maximální míře je 
třeba omezit jejich vznik a zajistit je-
jich recyklaci. V průměru každý oby-
vatel Jihlavy včetně novorozenců vy-
produkoval v loňském roce 282 kg 
komunálního odpadu a z toho se po-
dařilo vytřídit 82 kg, tedy 29 procent. 

V průměru tak po každém obyvate-
li Jihlavy zbude 200 kg odpadu, který 
končí bez užitku na skládce. V letoš-
ním roce město přichází s dalšími ak-
tivitami na podporu recyklace a ome-
zování odpadu. Budou rozšířena 
kontejnerová stání pro tříděný odpad. 

Byl zahájen pilotní projekt svozu 
bioodpadu v částech města Pávov 
a Zborná. V květnu bude představen 
pilotní motivační program, který 
zvýhodní jihlavské domácnosti, kte-
ré se svými odpady nakládají odpo-
vědně. -rt-

Město obdrželo od ekoaktivistů 
nabídku na řešení odpadů

Zeptali jsme se:

Největším rizikem pro ovzduší 
v Jihlavě jsou tzv. lokální topeniště. 

Tedy kotle, kamna a krby, ve kterých 
majitelé spalují nevhodná paliva. Po-
tvrdil to další rok dlouhodobého sle-
dování kvality ovzduší v našem měs-
tě. Stejně jako v předchozích letech 
měla i v roce 2013 srovnatelný podíl 
na znečištění doprava, nevhodné vy-
tápění domácností ale stihne napá-
chat srovnatelné škody během topné 
sezóny, tedy za poloviční dobu.

Dlouhodobý monitoring ovzdu-
ší běží v Jihlavě od roku 2009, kdy 
se uskutečnilo první větší měření, 
po jeho vyhodnocení se sleduje nej-
zatíženější místo poblíž dálnice D1 
a velké sídliště ve městě. Od té doby 
byl nejlepším rokem co do výsledků 
rok 2012. V roce 2013 došlo k mír-
nému zhoršení situace, výsledky by-
ly ale lepší než v letech 2010 a 2011. 

Svůj podíl na výsledku mohly mít 
stavební práce na dálnici a s tím sou-

visející změny v dopravě poblíž mě-
řicí stanice. „Při popojíždění, přidává-
ní plynu a také brzdění se do ovzduší 
dostává podstatně více různých látek, 
než při plynulé jízdě. Ovzduší prospí-
vají i nové typy motorů a modernější 
katalyzátory, takže i když doprava 
houstne, naměření hodnoty škodlivin 
v dlouhodobých výsledcích jsou podob-
né, nebo dokonce lepší,“ poznamenal 
Robert Skeřil z Českého hydromete-
orologického ústavu, který naměře-
né výsledky vyhodnocoval.

„Za celý rok nebyl překročen imisní 
limit sledovaných koncentrací na žádné 
lokalitě,“ uvedl k dalšímu roku konti-
nuálního sledování kvality ovzduší 
Robert Skeřil.

Nicméně odborníci začínají sledo-
vat a zkoumat i další složky ovzduší. 
Stále dokonalejší technologie jsou 
schopny zaznamenat i prach o mik-
roskopickém průměru. „Částice na 
úrovni nanomolekul vstupují do krev-

ního oběhu a nikdo neví, co to s námi 
dělá,“ upozornil zástupce ředitele 
Krajské hygienické stanice Jiří Kos. 
Odborník na kvalitu ovzduší nazna-
čil, že se v této oblasti otevírá velký 
prostor pro další výzkum.

Nebezpečnost miniaturních částic 
odborníci vidí především v tom, že 
na sebe mohou navázat další nebez-
pečné látky. „Víc než množství pra-
chových částic roste problém s tím, co 
je na nich,“ potvrdil Robert Skeřil. 
V diskusi před novináři na radnici 
se tak odborníci znovu dostali k pro-
blému nekontrolovaného spalování 
v domácnostech. „Průmyslové zdroje 
podléhají přísné kontrole, na rozdíl od 
soukromých zdrojů znečištění, ve kte-
rých bez kontroly, bez fi ltrace, bez do-
konalého spalování, končí kde co, včet-
ně odpadů,“ povzdechl si odborník.

Na hrazení kontinuálního monito-
ringu ovzduší se rovným dílem podí-
lí město Jihlava a Kraj Vysočina.  -rt-

V těchto dnech dostávají jih-
lavské domácnosti dopis, ve kte-
rém primátor Jihlavy Jaroslav 
Vymazal a náměstek pro životní 
prostředí Rudolf Chloupek vy-
zývají občany města, aby nadále 
více třídili a snižovali množství 
odpadů, jež dnes končí v popel-
nicích. 

V průměru každý obyvatel vypro-
dukoval v loňském roce 282 kg ko-
munálního odpadu, z toho se poda-
řilo vytřídit 82 kg (29 procent). 

Město se každoročně snaží vylep-
šovat systém nakládání s komunál-
ním odpadem, aby podíl vytříděných 
složek nadále vzrůstal. Dosažení to-
hoto cíle je však podmíněno dobrou 
spoluprací občanů a města. 

Dopis apelující na osobní odpo-
vědnost každého jednotlivce je Jihla-
vanům distribuován společně se slo-
ženkou na úhradu poplatku za svoz 
domovního odpadu. 

„Jihlava je dnes v péči o komunál-
ní odpad jedním z nejlépe fungujících 
měst v republice. Jde cestou snižování 
odpadů a zvyšování recyklace a v tom-
to trendu chceme pokračovat i v letoš-
ním roce,“ uvádí primátor Jaroslav 
Vymazal. 

„Tento měsíc jsme zahájili pilotní 
projekt svozu bioodpadu v příměst-
ských oblastech Pávov a Zborná a na-
ším cílem je do začátku roku 2016 
svoz biologického odpadu zpřístupnit 
v rámci celé Jihlavy,“ říká náměstek 
Rudolf Chloupek. 

Radnice v květnu dále představí pi-
lotní motivační program, který zvý-
hodní jihlavské domácnosti, které 
odpovědně třídí. 

Vedení města považuje za cenný 
každý názor, který pomůže systém 
nakládání s odpady vylepšit tak, aby 
v maximální míře odpovídal potře-
bám občanů. 

Obyvatelé Jihlavy mohou své do-
tazy a podněty zasílat na odbor ži-
votního prostředí Magistrátu měs-
ta Jihlavy na e-mail:

tridime.odpad@jihlava-city.cz,
volat na telefonní číslo 

567 167 111. 
Informace k problematice odpadů 

jsou dostupné také na adrese www.
odpadyjihlavy.cz  -rt-

Vzduch nejvíc kazí kotle a doprava

Radnice píše občanům, 
aby nadále více třídili

Služby města Jihlavy (SMJ) zahá-
jily přípravné práce na otevření trž-
nice na Masarykově náměstí v Jih-
lavě. Tržnici se otevře pro veřejnost 
1. dubna. Ukončení provozu bude až 
po Památce zesnulých. 

Prodejní místa na tržnici jsou v po-
době pultů, kterých je na náměstí 
umístěných 14 kusů. Trhovci mohou 
prodávat zemědělské produkty, kvě-
tiny, potraviny, řemeslné a rukodělné 
výrobky.  -lm-

Zahájení provozu 
tržnice

1. Věnujete ve vaší domácnosti 
pozornost odpadu? Třídíte odpad?

Třídění odpadu je u nás standard-
ní činností. Třídíme tak, jak je nám 
umožněno vybavením, tedy klasic-
kou dostupnou sestavou kontej-
nerů na separování odpadů. Větší 
odpady, spotřebiče nebo baterie 
a zářivky vozíme na sběrný dvůr 
nebo dáváme do k tomu určených 
schránek, které jsou dostupné tře-
ba na úřadech nebo v prodejnách. 
V rámci možností tedy třídíme, 
snad se nedopouštíme žádných zá-
sadních prohřešků.

2. Kladný vztah k životnímu pro-
středí, resp. správnému nakládá-
ní s odpady máte odjakživa, nebo 
jste se do třídění pustili, až když 
k tomu byly vytvořeny podmínky?

Přesvědčením je to odjakživa, ale 
až technickými možnostmi teprve 
byla dána realizace. Dříve se od-
dělovaly hlavně kovy, které bylo 
možno nějak „udat“, později papír. 
Dnes jsou možnosti mnohem šir-
ší, běžně se třídí také sklo a plast. 
Možnost tyto odpady oddělovat 
považuji za velmi dobré, správné. 

3. Město Jihlava postupně zavádí 
třídění biologicky rozložitelného 
odpadu. Co na to říkáte? Až bude-
te mít tu možnost, přidáte se také?

Je to jenom otázka toho si na mož-
nost nakládání s tímto odpadem 
zvyknout, technický problém to ne-
ní. Jde pouze o to najít si na to do-
ma prostor. Možná si trochu více 
zasportujeme, protože asi budeme 
s bioodpadem běhat do kontejneru 
častěji (smích). Důležité je, že je vy-
řešená koncovka, co se s bioodpa-
dem bude dál dít. Takže proč ne.

4. Pokud vytřídíte všechny zmí-
něné složky, vlastně už vám toho 
v koši moc nezbude.

Když se odpad kvalitně vytřídí, od-
haduji, že směsného odpadu zůstane 
asi dvacet procent. Bude zajímavé 
sledovat, co zavedení svozu biologic-
ky rozložitelného odpadu udělá s čís-
ly obecně, ve městě. Musíme počítat 
s tím, že nikdo nebude stoprocentně 
ukázněný, že všichni vzorně třídit ne-
budou. Vždy tu nějaký nevytříděný 
nebo nepoužitelný odpad zůstane. 
Otázkou zůstává, kolik ho bude a co 
s ním dělat.  -rt-
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Vedoucím městského útulku 
pro opuštěná zvířata se nedávno 
stal RNDr. Aleš Toman.  

Jste nedlouho ve funkci. S jakými 
záměry jste nastupoval?

Jihlavský útulek jsem v minulosti 
navštěvoval pravidelně, protože Zoo 
Jihlava, kde jsem řadu let pracoval, 
s útulkem úspěšně spolupracovala 
na projektu reintrodukce kočky di-
voké na Slovensku. 

Věděl jsem, že od kolegy Vítkoviče 
přebírám dobře fungující zařízení na 
profesionální úrovni, kterým se mů-
že magistrát, potažmo městská poli-
cie pyšnit. 

Malinko jsem však cítil, že útulek 
je veřejnosti jaksi uzavřený a spous-
ta obyvatel Jihlavy neví, že zde tako-
vé pracoviště již mnoho let úspěšně 
funguje. Mým záměrem je v rozumné 
míře útulek „otevřít“ veřejnosti, dát 
o naší práci vědět, ustanovit jakési ná-
vštěvní hodiny, ve kterých budou lidé 
moci přijít a prohlédnout si psy v čás-
ti areálu zpřístupněné veřejnosti. 

Je podle dosavadních poznatků 
jihlavský útulek něčím specifi cký?

Myslím si, že je to především ideál-
ně situovaný areál ležící mimo zá-
stavbu města a zároveň v jeho do-
sahu. Dalším kladem je dostatek 
prostoru, který skýtá bývalý vojen-
ský objekt. Umístit útulek sem byla 
jednoznačně dobrá volba.

Vyhovuje svým rozsahem a vyba-
vením Jihlavě?

Jsou útulky postavené „na zelené 
louce“ a schopné přijmout více než 
sto chovanců (například v Ostravě). 
Ten jihlavský se již dvanáct let po-
stupně buduje a vylepšuje a i v letoš-
ním roce se připravují úpravy, které 
umožní zlepšit naši práci. Svým roz-
sahem a kapacitou však útulek kraj-
skému městu zcela dostačuje a patří 
k nejmodernějším v republice.

Jaká je vaše náplň práce a co útu-
lek může nabídnout?

Obecně je naším hlavním úkolem 
postarat se o všechna domácí i volně 
žijící zvířata, která se ocitla v nouzi. 
Územím naší působnosti je katastr 
města Jihlavy. Jedinou výjimkou jsou 
kočky, jimž se věnuje nedaleký útu-
lek ve Skrýšově u Polné, se kterým 
spolupracujeme. 

Nově bude útulek poskytovat servis 
občanům města, kteří řeší jakýkoliv 
problém s volně žijícími druhy zvířat 
(ježky, netopýry, rorýsy, poštolkami, 
kavkami atd.). Řada těchto druhů 
patří mezi ohrožené, chráněné a čas-
to vyžadující naši pomoc, toleranci 
a odborný přístup. Budeme poskyto-

vat pomoc při odchytech těchto zví-
řat, ale i také rady a doporučení, jak 
s nimi „žít pod jednou střechou“. 

Jak je fi nančně náročné provozo-
vat podobné zařízení?

Vztah člověka k domácím i volně 
žijícím zvířatům a schopnost posta-
rat se o ně, pokud se ocitnou v nouzi, 
odráží do jisté míry kulturnost náro-
da. Naše země v tomhle směru patří 
bohudíky k těm vyspělejším a napří-
klad v rumunských městech byste 
podobné zařízení těžko hledali. 

Jihlavský magistrát prostřednictvím 
městské policie na provoz útulku vě-
nuje přiměřenou částku ze svého 
rozpočtu, která zcela pokryje provoz 
útulku a zajišťuje jeho rozvoj.

Jak byste zhodnotil chování 
pejskařů v Jihlavě, např. ohledně 
pořádku, dodržování vyhlášky?

Určitě se situace hodně zlepšila 
v porovnání s tím, jak vypadaly ulice 
před několika lety. 

Dnes je již běžné vidět majitele 
pejska, jak uklízí po svém čtyřno-
hém kamarádovi v ulicích města. 
Horší už je to na městských trávní-
cích a okrajových částech města, kde 
je tlak pejskařů největší. 

V útulku se pravidelně přesvědčuje-
me, jak časté je nedodržování vyhláš-
ky ve smyslu povinné registrace psů. 

V tomto ohledu by případné za-
vedení povinného čipování nejen 
usnadnilo kontrolu registrace, ale 
i navrácení zatoulaných psů jejich 
majitelům. Rovněž povinná vakcina-
ce je u přijímaných psů spíše výjim-
kou, což se samozřejmě dovídáme, 
když se nám podaří najít původního 
majitele.

Někdy se zdá, že lidé chov psů 
podceňují a pes trpí např. nedo-
statkem pohybu. Co byste dopo-
ručil?

Určitě je dobré přizpůsobit volbu 
plemene, které si pořizujete, nejen 
vašim časovým možnostem, ale i vaší 
fyzické kondici. Mít psího kamaráda 
je v každém případě závazek, to by si 
každý majitel měl uvědomit, než si 
pejska pořídí.

Prosím o krátké představení se. 
Pocházím z Hané z Prostějovska. 

Vystudoval jsem přírodovědeckou 
fakultu v Olomouci. Na Vysočinu 
mě přivedlo první zaměstnání po 
studiích, místo zoologa v jihlavském 
Muzeu Vysočiny. 

Z Jihlavy jsem přešel do Pavlova 
u Ledče nad Sázavou, kde jsem spo-
luzakládal Stanici na ochranu fauny 
a pracoval zde 15 let jako její ve-
doucí. Řadu let jsem pracoval jako 

A. Toman: Chci útulek „otevřít“ veřejnosti

O jarních prázdninách tradičně 
organizoval Dům dětí a mládeže Ji-
hlava příměstský tábor, na který se 
přihlásilo celkem 25 dětí, převážně 
mladšího školního věku. 

Na každý den byl pro děti připra-
ven celodenní program, a to soutěže, 
turnaje, tvořivé a zábavné činnosti.

„Děti navštívily a zúčastnily se akti-
vit ve Wall Street Tendon – lezeckém 
centru Jihlava, vodních radovánek 
v bazénu ZŠ Demlova – Jihlava, v po-
hádkově-fi lmové soutěži Videostop 
v knihovně Jihlava – dětské oddělení 
a zábavného dopoledne v Dětském 
karnevalovém divadle Ježek, Hor-
ní Kosov,“ řekla Naděžda Hubená, 

hlavní vedoucí jarního příměstské-
ho tábora DDM Jihlava.

Ve výtvarně-tvořivé činnosti si na-
malovaly svá originální trička a pod-
le vlastní fantazie si z korálků vyrobi-
ly originální ozdoby. 

Dále jsme dětem připravili příro-
dovědnou stezku a na závěr jarního 
příměstského tábora hledaly po-
klad. 

V programu nechyběl i časový 
prostor na volné činnosti dle zájmu 
dětí. „Nejvíce v této době si děti vybí-
raly pobyt na hřišti – prolézačky a hry 
s míčem. V domě dětí využívaly počíta-
čovou učebnu, hrály stolní hry a malo-
valy,“ doplnila Hubená. -lm-

Jarní příměstský tábor 
se dětem líbil

PĚTADVACET dětí strávilo jarní prázdniny v příměstském táboře DDM Jihla-
va, kde pro ně byl připraven bohatý program. Foto: archiv MMMJ

ALEŠ TOMAN, vedoucí útulku pro opuštěná zvířata v Jihlavě.
 Foto: archiv MMJ
zoolog v jihlavské a plzeňské ZOO 
a rok jsem strávil na Kypru v privátní 
ZOO. 

S povoláním zoologa souvisí 
i všechny moje záliby, příroda, orni-
tologie, myslivost a především ces-
tování, nejvíce mi učarovala Afrika. 

Rád fotografuji zvířata a spolu-
pracuji s filmaři při natáčení doku-
mentárních snímků o přírodě. Od 
mládí jsem se věnoval kynologii 
a chovu loveckých psů, především 
drsnosrstých jezevčíků.  -lm-
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Podmínky přijímání dětí k před-
školnímu vzdělávání

Do MŠ budou přednostně přijí- 
mány děti, které mají místo trvalé-
ho pobytu na území města Jihlavy 
nebo v obci, která má s městem Ji-
hlava uzavřenou dohodu o úhradě 
neinvestičních výdajů za předškol-
ní vzdělávání. Pro školní rok 2014/ 
2015 je to pouze obec Vílanec.
Dítě splňuje povinné očkování  
podle § 50 zákona 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví, v plat-
ném znění.
Zřizovatel dle § 34 odst. 8 zákona  
č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším od-
borném a jiném vzdělávání (škol-
ský zákon), v platném znění, určil 
MŠ Mozaika – odloučené praco-
viště Mahenova 3 ke vzdělávání 
dětí zaměstnanců zřizovatele (sta-
tutárního města Jihlavy) a Kraje 
Vysočina. O přijetí ke vzdělávání 
do tohoto odloučeného pracoviš-
tě MŠ rozhoduje ředitel školy na 
základě kritérií stanovených zřizo-
vatelem.

Zápis do MŠ Tylova se uskuteční 
v MŠ Nad Plovárnou 5.

Zápis do MŠ Březinova 30, která je 
v rekonstrukci, se uskuteční v MŠ Bře-
zinova 113.

Zápis do MŠ Kollárova se uskuteč-
ní v MŠ Riegrova 21.

Kritéria pro přijímání dětí 
stanovená ředitelkou MŠ

Děti v posledním roce před zahá- 
jením povinné školní docházky. 
Věk dětí  – přednostně budou 
přijímány děti k celodenní do-
cházce v pořadí od nejstaršího 
po nejmladší do počtu volné ka-
pacity školy MŠ Mozaika Jihla-
va. Pokud bude podle věku při-
jímán sourozenec již přijatého 
nebo přijímaného dítěte a umož-
ní to kapacita pracoviště, budou 
umisťováni sourozenci spolu do 
jednoho pracoviště školy.

Ředitelka školy má právo při přijímá-
ní dětí přihlédnout k důvodům hod-
ným zvláštního zřetele (zvlášť závažná 
sociální situace nebo sociální potřeb-
nost dítěte, jako je např. dítě, kterému 
v důsledku nepříznivé soc. situace hrozí 
sociální vyloučení, osiřelé dítě apod.). 

Pro pracoviště Mahenova 3 
stanovil kritéria zřizovatel

Děti zaměstnanců zřizovatele (sta- 
tutárního města Jihlavy) a Kraje 
Vysočina.
Potvrzení zaměstnavatele je třeba  
doložit k žádosti o přijetí.

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

Organizace zápisu
Žádost o přijetí dítěte do MŠ Mo-

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

Zákonní zástupci si mohou podat 
pouze jednu žádost do MŠ Mozai-
ka Jihlava, kde uvedou preferova-
nou školku, kam by měli zájem dítě 
umístit. Na tuto školku se také do-
staví k registraci žádosti. Zákonný 
zástupce v žádosti o přijetí dítěte 
navrhne délku docházky. Každé 
žádosti bude školou přiděleno re-
gistrační číslo, které obdrží i žada-
tel. Je nutné si toto číslo uschovat 
– výsledky zápisu s určením pořadí 
budou zveřejněny na základě regis-
tračních čísel. Zápis bude zpraco-
ván centrálně na ředitelství školy 
podle stanovených kritérií. Seznam 
s výsledky přijímacího řízení bude 
vyvěšen ve všech pracovištích ško-
ly a na webu školy. Zveřejněním 
seznamu se považují rozhodnu-
tí, kterými se vyhovuje žádostem 
o přijetí ke vzdělávání, za oznáme-
ná (§ 183 zákona č. 561/2004 Sb. 

ZÁPIS DĚTÍ na školní rok 2014/2015
14. a 15. dubna 2014 od 15.00 do 18.00 hodin

(MŠ Demlova 28, MŠ Demlova 
34a – Mašinka, MŠ Na Stoupách 3)

14. dubna 2014 
8.00 – 16.00 hodin

15. dubna 2014 
8.00 – 14.00 hodin

Ve stejném termínu proběhne ote-
vřený den v MŠ.

Podmínky přijímání dětí 
k předškolnímu vzdělávání:

Do mateřských škol budou přijí-
mány děti, které ke dni 30. září 2014 
dovrší zpravidla tři roky věku. 

Přijímané dítě má místo trvalé-
ho pobytu na území města Jihlavy 
nebo v obci, která má s městem 
Jihlava uzavřenou dohodu o úhra-
dě neinvestičních výdajů za před-
školní vzdělávání. Pro školní rok 
2014/2015 je to pouze obec Víla-
nec.

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

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

Zřizovatel dle § 34 odst. 8 záko-
na č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším od-
borném a jiném vzdělávání (škol-
ský zákon), v platném znění, určil 
MŠ a SPC Demlova 28, odloučené 
pracoviště Demlova 34a, ke vzdělá-
vání dětí zaměstnanců zřizovatele 

(statutárního města Jihlavy) a Kra-
je Vysočina. O přijetí ke vzdělávání 
do těchto odloučených pracovišť 
mateřských škol rozhoduje ředitel 
školy na základě kritérií stanove-
ných zřizovatelem.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ 
a SPC Demlova 28 (mimo praco-
viště Demlova 34a) pro školní rok 
2014/2015 stanovená ředitelkou 
školy:

Děti v posledním roce před zaháje-
ním povinné školní docházky.

Děti se zdravotním postižením 
(na základě posouzení školského 
poradenského zařízení SPC, PPP 
nebo vyjádření praktického léka-
ře).

Děti podle věku – k celodenní do-
cházce budou přijímány děti v po-
řadí od nejstaršího po nejmladší do 
počtu volné kapacity školy.

Ředitelka školy má právo při přijí-
mání dětí přihlédnout k důvodům 
hodným zvláštního zřetele (zvlášť 
závažné sociální důvody).

Kritéria pro přijímání dětí do 
MŠ Demlova 34a pro školní rok 
2014/2015 stanovená zřizovatelem:

Děti zaměstnanců zřizovatele (sta-
tutárního města Jihlavy) a Kraje Vy-
sočina.

V případě, že toto zařízení nebude 
naplněno dětmi zaměstnanců zřizo-
vatele a Kraje Vysočina, budou děti 
přijímány dle kritérií stanovených 
ředitelkou mateřské školy.

Organizace zápisu 2014/2015:
Zákonní zástupci podají žádost 

o přijetí dítěte do mateřské školy 
v MŠ Demlova 28, Jihlava. Žádost 
o přijetí si rodiče mohou předem 

Zápis do mateřské školy Demlova 28, Jihlava 
vyzvednout v mateřské škole nebo 
je ke stažení na webových strán-
kách MŠ v dokumentech ke stažení: 
www.msdemlova.cz.

U dětí se zdravotním postiže-
ním předloží zákonný zástupce 
psychologickou, lékařskou, popř. 
speciálně pedagogickou doku-
mentaci, doporučení školského 
poradenského zařízení nebo od-
borného lékaře.

Vyzvednutí rozhodnutí:
Přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ 

bude posuzováno na základě údajů 
uvedených v žádosti. Bude postu-
pováno podle stanovených kritérií 
pro přijímání dětí do MŠ, která se 
nesčítají. Rozhodnutí, kterým se vy-
hovuje žádosti o přijetí ke vzdělává-
ní, budou oznámeny zveřejněním 
seznamu uchazečů pod přiděleným 
registračním číslem (číslo bude 
přiděleno při zápisu) s výsledkem ří-
zení na veřejně přístupném místě ve 
škole (hlavní vchod do SPC Demlo-
va 28) a na webových stránkách ško-
ly. Zveřejněním seznamu se považu-
jí rozhodnutí, kterými se vyhovuje 
žádostem o přijetí ke vzdělávání, za 
oznámená (škola je nebude zákon-
ným zástupcům doručovat). 

V případě nepřijetí dítěte do ma-
teřské školy žádáme rodiče, aby si 
v zájmu urychlení správního řízení 
přišli vyzvednout rozhodnutí o ne-
přijetí dítěte osobně do mateřské 
školy.

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

PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY ZA-
MĚŘENÍ A AKTIVIT MATEŘ-
SKÝCH ŠKOL:

školní vzdělávací program pro před- 
školní vzdělávání „Podej mi ruku“, 
v pedagogické práci uplatňujeme 
především metody prožitkového 
učení hrou a činnostmi dětí, které 
jsou založeny na přímých zážitcích 
dítěte
v osmi speciálních třídách je za- 
jištěna péče o děti se zrakovým, 
sluchovým, mentálním, tělesným 
postižením a o děti s vadami řeči, 
poruchami autistického spektra 
a s postižením více vadami – je zajiš-
těna úzká spolupráce mateřské školy 
se speciálně pedagogickým centrem 
nadstandardně vybavené zařízení  
v dosahu městské hromadné do-
pravy, zahrada s vybudovaným do-
pravním hřištěm a se speciálním 
hřištěm na kolektivní sporty
pro vzdělávání využíváme interak- 
tivní tabule, ergopracovnu s prolé-
začkou Chacha box, multifunkční 
pracovnu s trampolínou a s plně 
automatickým zasouvacím pódiem, 
s rehabilitačním bazénem s míčky, 
s posilovacími stroji, dále místnost 
pro zrakovou stimulaci a multi-
senzorickou místnost – snoezelen, 
pracovny pro hydroterapii, pro zra-
kovou terapii pomocí ICT 
saunování ve vlastní sauně MŠ 
lyžařský výcvik, bruslení, caniste- 
rapie
podporujeme vzájemnou spolu- 
práci rodiny s postiženými i zdra-
vými dětmi, vytváříme podmínky 
ke vzniku plnohodnotných vztahů 
mezi nimi, tvořivá odpoledne s ro-
diči, školy v přírodě 
práce s keramickou hlínou – vlast- 
ní keramická pec (společné tvoře-
ní s rodiči)
seznamování dětí se základy cizí- 
ho jazyka – angličtina
dvoujazyčné prostředí ve třídě Ku- 
řátek ( česko – německý program).

MŠ a Speciální 
pedagogické

centrum Demlova

v platném znění), tzn., že zákonní 
zástupci nemusí potvrzovat převze-
tí rozhodnutí o přijetí do MŠ a ani 
je škola nebude zákonným zástup-
cům doručovat. V případě nepřijetí 
dítěte zákonní zástupci obdrží v zá-
konné lhůtě „Rozhodnutí o nepři-
jetí dítěte“ do MŠ Mozaika Jihlava, 
Březinova 114, příspěvková organi-
zace. Žádáme rodiče, aby si v zájmu 
urychlení celého správního řízení 
přišli vyzvednout rozhodnutí o ne-
přijetí dítěte osobně ve školce, kde 
byli u zápisu v daném termínu.

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

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



STRANA 8 Aktuality NJR – DUBEN 2014

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

1. Út MUDr. Myslivcová Věra Březinova 4420/62a, 586 01 Jihlava, tel. 567 333 460

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

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

4. Pá MDDr. Novák Lukáš
Stomatologické centrum ARTDENT s.r.o., Vrchlického 

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

5. So MUDr. Pivničková Taťána Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel. 567 574 579

6. Ne MUDr. Pollaková Silvia Kamenice, 588 23 Kamenice 405, tel. 567 273 380

7. Po MUDr. Novotný Vojtěch
Lékařský dům Jihlava, Havlíčkova 34a, 586 01 Jihlava, 

tel. 774 417 100

8. Út MDDr. Pačutová Michaela Franze Kafky 109, 589 01 Třešť, tel. 567 234 137

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

10. Čt Mudr. Policarová Marie Masarykova 445, 588 56 Telč, tel. 567 213 173

11. Pá MUDr. Pejchalová Renata Palackého 1222/18, 586 01 Jihlava, tel. 721 970 188

12. So MDDr. Procházková Martina Prodentica, s.r.o., Křivá 1, 586 01 Jihlava, tel. 602 479 225

13. Ne MUDr. Provázek Václav Stonařov 70, 588 33 Stonařov, tel. 567 319 385

14. Po MUDr. Peřina Vojtěch
Lékařský dům Jihlava, Havlíčkova 34a, 586 01 Jihlava, 

tel. 774 417 100

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

16. St MUDr. Pivničková Taťána Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel. 567 574 579

17. Čt MUDr. Pollaková Silvia Kamenice, 588 23 Kamenice 405, tel. 567 273 380

18. Pá MDDr. Procházková Martina Prodentica, s.r.o., Křivá 1, 586 01 Jihlava, tel. 602 479 225

19. So MDDr. Siudová Eva Palackého 1334, 589 01 Třešť, tel. 567 210 820

20. Ne Mudr. Bínová Anna Masarykova 445, 588 56 Telč-Podolí, tel. 567 213 171

21. Po MDDr. Skotáková Petra Slavíčkova 2, 586 01 Jihlava, tel. 567 210 991

22. Út MUDr. Provázek Václav Stonařov 70, 588 33 Stonařov, tel. 567 319 385

23. St MDDr. Siudová Eva Palackého 1334, 589 01 Třešť, tel. 567 210 820

24. Čt MDDr. Salašová Barbora Březinova 4420/62a, 586 01 Jihlava, tel. 733 284 783  

25. Pá MDDr. Skotáková Petra Slavíčkova 2, 586 01 Jihlava, tel. 567 210 991

26. So MUDr. Suchánková Ludmila náměstí Svobody 77, 588 32 Brtnice, tel. 567 216 139

27. Ne MUDr. Stavárková Pavlína Strojírenská 9/8, 586 01 Jihlava, tel. 567 132 545

28. Po MUDr. Suchánková Ludmila náměstí Svobody 77, 588 32 Brtnice, tel. 567 216 139

29. Út MUDr. Stavárková Pavlína Strojírenská 9/8, 586 01 Jihlava, tel. 567 132 545

30. St MUDr. Petr Šimek Varhánkova 227, 588 13 Polná, tel. 567 212 218

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

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

j0
4-

zu
bZ

Zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina

Dotaz občana:

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, 
zda mi náleží nějaká dávka na pomoc 
s úhradou bydlení. Po úmrtí manžela 
jsem zoufalá. Mám důchod jen nece-
lých 8 tisíc Kč. Důchod po manželovi 
mi dali 1.937,- Kč. Nájem včetně in-
kasa a jiných plateb platím 7.845,- Kč. 
Sousedka mi řekla, že bere příspěvek 
na bydlení. Mohli byste mě informo-
vat o tom, kdy je na něho nárok a co 
musím udělat a jak o něho žádat?

Odpověď SOS-Asociace:

Ano, existují dvě dávky na bydle-
ní, je to Vámi uváděný příspěvek na 
bydlení a občanům, kteří se nachá-
zejí v hmotné nouzi, je za zákonem 
stanovených podmínek možné při-
znat i doplatek na bydlení. Příspě-
vek na bydlení se zvýšil, proto bych 
doporučovala nejen Vám, ale i jiným 

Sdružení obrany spotřebitelů – 
Asociace radí čtenářům NJR

čtenářům, kteří o tuto dávku žádali 
a u kterých bylo přiznání „na hrani-
ci“, aby podali novou žádost. Možná 
jim v letošním roce nárok na příspě-
vek vznikne. 

Domnívám se, že žádost se vyplatí 
podat vždy, i když se zjistí, že nárok 
nevznikl a úřad žádost zamítne. 
Pokud byste však například v listo-
padu zjistili, že máte na tuto dávku 
nárok, nemohl by Vám ji úřad při-
znat dříve než od prvního dne v mě-
síci, kdy jste žádost podali. Tak byste 
sice měli na dávku nárok, ale nikoliv 
na její výplatu. 

V této souvislosti je třeba dů-
razně upozornit na skutečnost, že 
pracovník úřadu musí vždy žada-
teli o dávku vydat formulář žádosti 
a vyplněný ho přijmout zpět. 

A to i v případech, kdy úředni-
ce tvrdí, že nemáte na dávku nárok 

nebo je-li žádost neúplná. Chybí-li 
Vám nějaký doklad, prostě Vás ústně 
či písemně požádá o jeho dodání. 
K tomu Vám stanoví lhůtu, kterou je 
třeba dodržet. 

V případě, že si pracovník nesplní 
svoji povinnost a bude odmítat žá-
dost přijmout, nechte si zavolat jeho 
nadřízeného pracovníka a trvejte na 
sepsání úředního záznamu o této 
skutečnosti. 

Žádost máte právo podat i na 
podatelně úřadu, můžete ji zaslat 
i poštou. Případně si ji můžete 
vytisknout ze svého počítače na 
stránkách Ministerstva práce a so-
ciálních věcí ČR, MPSV, https://
formulare.mpsv.cz/ a v klidu si ho 
vyplnit v pohodlí svého domova. 
Na těchto stránkách je také uvede-
no, jaké doklady je nutno k žádosti 
přiložit. 

Příspěvek na bydlení je dávkou 
státní sociální podpory – SSP, 
o které rozhoduje příslušná krajská 
pobočka úřadu práce. Lhůta k roz-
hodnutí je stanovena zákonem na 
30 dnů, ve zvláštních případech 60 
dnů. 

Jinak může jít o nečinnost úřadu, 
proti čemuž může žadatel podat stíž-
nost.

Výše příspěvku na bydlení se od-
víjí především od příjmů žadatele 
či společně posuzovaných osob. 
Okruh společně posuzovaných 
osob tvoří všichni, kdo žijí ve spo-
lečné domácnosti. Zákon říká, že 
společně se posuzují: rodiče a ne-
zletilé nezaopatřené děti, manže-
lé a registrovaní partneři, rodiče 
a zletilé děti, které žijí společně 
s rodiči a nejsou posuzovány ve 
smyslu společného okruhu osob 
s jinými osobami, jiné osoby, které 
společně užívají byt.

Výše nákladů na bydlení zahrnuje 
nájemné či obdobný výdaj u vlast-
nického a družstevního bydlení, dále 
též náklady na energie, poplatky za 
odvoz odpadu atd. 

Na příspěvek na bydlení mají 
nárok rodiny, kterým 30 % (v Praze 
35 %) jejich příjmů nestačí na 
úhradu nákladů na bydlení – a stát 
jim příspěvkem dorovná výdaje 
právě na tuto hranici. 

Úřad musí přihlížet i k tzv. nor-
mativním nákladům, které určují 
maximální výši nákladů na přimě-
řené bydlení. Tyto náklady zvyšuje 
vláda. Normativní náklady určují 
přiměřenost bydlení. Pokud do-
mácnost vydává za bydlení více, 
než kolik činí normativní nákla-
dy, výše příspěvku se počítá z nich 
a k dalším výdajům se nepřihlíží.

Normativní náklady lze také najít 
na stránkách MPSV. Normativní ná-
klady na bydlení jsou stanoveny jako 
průměrné náklady na bydlení podle 
velikosti obce a počtu členů domác-
nosti. Zahrnují pro nájemní byty 
částky nájemného v souladu se zá-

konem o nájemném a pro družstev-
ní byty a byty vlastníků obdobné 
náklady. Dále jsou do nich zahrnuty 
ceny služeb a energií. Normativní 
náklady na bydlení jsou propočítány 
na přiměřené velikosti bytů pro daný 
počet osob v nich trvale bydlících.

Výše částek normativních nákladů 
na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. 
a) a b) zákona je pro období od 1. 
ledna 2014 do 31. prosince 2014 
uvedena zde: htt p://portal.mpsv.
cz/soc/ssp/obcane/prisp_na_
bydleni.

Výše příspěvku na bydlení se sta-
noví jako rozdíl mezi náklady na 
bydlení (normativními náklady na 
bydlení) a násobkem rozhodného 
příjmu a koefi cientu 0,30 (v Praze 
0,35).

Toto omezení neplatí pro domác-
nosti sestávající výlučně z osob star-
ších 70 let a pro některé osoby se 
zdravotním postižením, podrobnosti 
Vám sdělí pracovnice ÚP, která Vás 
bude mít na starosti. 

Dle mého názoru je nejlépe vzít 
veškeré doklady a nechat si výpo-
čet provést příslušnou odbornou 
pracovnicí na úřadu práce, která 
provede výpočet pomocí počítačo-
vého programu. 

Od roku 2012 je omezena délka 
pobírání příspěvku na bydlení. Do-
mácnost na něj má nárok pouze 84 
měsíců v 10 po sobě jdoucích letech. 
V průběhu jednoho desetiletí tak 
může rodina příspěvek pobírat 7 let. 
Lhůta se začala počítat od 1. 1. 2012 
a příspěvek pobíraný dříve se neza-
počítává. Omezení se i zde nevzta-
huje na domácnosti penzistů nad 70 
let (starší 70 let musí být všichni čle-
nové domácnosti) a na lidi se zdra-
votním postižením, kteří bydlí v pro 
ně upravených nebo postavených 
bytech.

Nárok na příspěvek na bydlení 
však nemá ten, kdo nemá v bytě 
hlášen trvalý pobyt. Jde o zákon-
nou podmínku. Taktéž musí mít 
nájemní smlouvu nebo být vlastní-
kem bytu, podnájem tedy nestačí.

Další články k této problemati-
ce najdete v poradně sociálního 
zabezpečení a rodiny na strán-
kách SOS-Asociace http://www.
asociace-sos.cz/osobni-poradna-
ve-vecech-socialnich-a-rodinne-
pravnich/. Odpovím Vám i na Váš 
telefonický či elektronický dotaz 
nebo můžete vše konzultovat 
v osobní poradně v Ji hlavě.

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
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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
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)

ZNOJEMSKÁ 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.

j0
3-

sk
la

Z

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. 
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Služby města Jihlavy (SMJ) již v březnu zahájily blokové čistění města. Komunikace budou nejpozději týden před zahájením čištění označeny dopravní 
značkou B 29 s podtabulkou „čistění města“ a s vyznačením data a značkou IP 25a – zóna zákazu stání. Veřejnost si může zjistit termín čištění konkrétní ulice 
kliknutím do mapy města na webových stránkách www.jihlava.cz.

V dubnu pokračuje blokové čistění města

Plán blokového čistění místních komunikací na duben
NÁZEV KOMUNIKACE DATUM ČIŠTĚNÍ DEN BLOK

Sasov 28.3.2014 pátek 16c
Sasov (vč. příjezdové komunikace) 28.3.2014 pátek 16c
Benešova 29.3.2014 sobota 01a
Havířská 29.3.2014 sobota 01a
Kosmákova 29.3.2014 sobota 01a
Masarykovo náměstí 29.3.2014 sobota 01a
Matky Boží 29.3.2014 sobota 01a
Minoritské náměstí 29.3.2014 sobota 01a
Mrštíkova 29.3.2014 sobota 01a
Palackého (od ul. Benešova po ul. Kosmákova) 29.3.2014 sobota 01a
Smetanova 29.3.2014 sobota 01a
U Brány 29.3.2014 sobota 01a
Věžní (od ul. Benešova po ul. Matky Boží) 29.3.2014 sobota 01a
Znojemská (od Masarykova nám. po ul. Hradební) 29.3.2014 sobota 01a
Židovská 29.3.2014 sobota 01a
Židovská (chodník) 29.3.2014 sobota 01a
Bezručova 30.3.2014 neděle 01b
Bezručova (parkoviště) 30.3.2014 neděle 01b
Divadelní 30.3.2014 neděle 01b
Dominikánská 30.3.2014 neděle 01b
Husova 30.3.2014 neděle 01b
chodník pod VŠPJ 30.3.2014 neděle 01b
Jana Masaryka 30.3.2014 neděle 01b
Jiráskova (chodník u zimního stadionu) 30.3.2014 neděle 01b
Komenského 30.3.2014 neděle 01b
Křivá 30.3.2014 neděle 01b
Křížová 30.3.2014 neděle 01b
náměstí Svobody 30.3.2014 neděle 01b
Palackého (od ul. Benešova po J. Masaryka) 30.3.2014 neděle 01b
příjezd k Policejní škole 30.3.2014 neděle 01b
Škrétova 30.3.2014 neděle 01b
Tolstého 30.3.2014 neděle 01b
třída Legionářů (od Jana Masaryka po Tolstého) 30.3.2014 neděle 01b
Tyršova 30.3.2014 neděle 01b
U Kasáren 30.3.2014 neděle 01b
Úlehlova 30.3.2014 neděle 01b
Věžní (od ul. Benešova po ul. Husova) 30.3.2014 neděle 01b
Březinova (63 – 68) 31.3.2014 pondělí 02a
Březinova (69 – 80) 31.3.2014 pondělí 02a
Březinova (75/81) 31.3.2014 pondělí 02a
Březinova (81 chodník k NS Vysočina) 31.3.2014 pondělí 02a
Březinova (chodník a schody u zdravotního střediska) 31.3.2014 pondělí 02a
chodník Březinova-Na Kopci 31.3.2014 pondělí 02a
Na Kopci  (24 spojovací chodník) 31.3.2014 pondělí 02a
Na Kopci – Březinova (cyklostezka) 31.3.2014 pondělí 02a
Na Kopci – Březinova (cyklostezka) 31.3.2014 pondělí 02a
Na Kopci (1 – 3) 31.3.2014 pondělí 02a
Na Kopci (13 – 16) 31.3.2014 pondělí 02a
Na Kopci (18-20) 31.3.2014 pondělí 02a
Na Kopci (21 – 23) 31.3.2014 pondělí 02a
Na Kopci (21 spojovací chodník) 31.3.2014 pondělí 02a
Na Kopci (24 – 27) 31.3.2014 pondělí 02a
Na Kopci (68) 31.3.2014 pondělí 02a
Na Kopci (od ICOM stavební) 31.3.2014 pondělí 02a
Na Kopci (parkoviště) 31.3.2014 pondělí 02a
Na Kopci (propojovací chodník) 31.3.2014 pondělí 02a
Na Kopci 9 31.3.2014 pondělí 02a
spojovací chodník Na Kopci 31.3.2014 pondělí 02a
Březinova (1-19, komunikace) 1.4.2014 úterý 03a
Březinova (20 – 29) 1.4.2014 úterý 03a
Březinova (2-14, chodníky) 1.4.2014 úterý 03a
Březinova (32 – 41) 1.4.2014 úterý 03a
Březinova (42 – 61) 1.4.2014 úterý 03a
Březinova (52 – 56) 1.4.2014 úterý 03a
Březinova (57 – 61) 1.4.2014 úterý 03a
Březinova (61-41 spojovací chodník) 1.4.2014 úterý 03a

NÁZEV KOMUNIKACE DATUM ČIŠTĚNÍ DEN BLOK

Březinova (komunikace, chodník) 1.4.2014 úterý 03a
Březinova (zdravotní středisko-lávka) 1.4.2014 úterý 03a
Březinova 133 1.4.2014 úterý 03a
Březinova 29–41 spoj.chodník) 1.4.2014 úterý 03a
Březinova (103 – 107) 2.4.2014 středa 04a
Březinova (112 – 108) 2.4.2014 středa 04a
Březinova (112a) 2.4.2014 středa 04a
Březinova (112a) 2.4.2014 středa 04a
Březinova (115 – 116) 2.4.2014 středa 04a
Březinova (117 – 132) 2.4.2014 středa 04a
Březinova (121-123) 2.4.2014 středa 04a
Březinova (127) 2.4.2014 středa 04a
Březinova (132) 2.4.2014 středa 04a
Březinova (134 – 143) 2.4.2014 středa 04a
Březinova (134-137, chodníky) 2.4.2014 středa 04a
Březinova (138-143, chodníky) 2.4.2014 středa 04a
Březinova (81 – 92) 2.4.2014 středa 04a
Březinova (81-92, chodníky) 2.4.2014 středa 04a
Březinova (93 – 97) 2.4.2014 středa 04a
Březinova (93-102) 2.4.2014 středa 04a
Březinova (98 – 102) 2.4.2014 středa 04a
Březinová (nová propojka) 2.4.2014 středa 04a
Březinova (spojka 98-119) 2.4.2014 středa 04a
Březinova 117 2.4.2014 středa 04a
Březinova 120 2.4.2014 středa 04a
Březinova 122 2.4.2014 středa 04a
Březinova 124 2.4.2014 středa 04a
Březinova 125 2.4.2014 středa 04a
Březinova 126 2.4.2014 středa 04a
Březinova 128 2.4.2014 středa 04a
Březinova 129 2.4.2014 středa 04a
Březinova 130 2.4.2014 středa 04a
Březinova 131 2.4.2014 středa 04a
Demlova (chodníky u ZŠ) 3.4.2014 čtvrtek 05a
Demlova (chodníky) 3.4.2014 čtvrtek 05a
Demlova (sídliště) 3.4.2014 čtvrtek 05a
Okružní (podchod pod ulicí) 3.4.2014 čtvrtek 05a
Stavbařů (od ul. U Břízek po parkoviště) 3.4.2014 čtvrtek 05a
Dělnická 4.4.2014 pátek 05b
Družstevní 4.4.2014 pátek 05b
Helenínská 4.4.2014 pátek 05b
Chelčického 4.4.2014 pátek 05b
Chodská 4.4.2014 pátek 05b
Mlýnská 4.4.2014 pátek 05b
Na Kalvárii 4.4.2014 pátek 05b
Na Samotě 4.4.2014 pátek 05b
Nad Řekou 4.4.2014 pátek 05b
Purkyňova 4.4.2014 pátek 05b
Stavbařů (část) 4.4.2014 pátek 05b
U Břízek 4.4.2014 pátek 05b
Brněnská (stará, po ulici Křižíkova) 5.4.2014 sobota 01c
Březinovy sady 5.4.2014 sobota 01c
Čajkovského 5.4.2014 sobota 01c
Farní 5.4.2014 sobota 01c
Hluboká 5.4.2014 sobota 01c
Jakubské náměstí 5.4.2014 sobota 01c
Joštova 5.4.2014 sobota 01c
Lazebnická 5.4.2014 sobota 01c
Masarykovo náměstí (parkoviště) 5.4.2014 sobota 01c
Slepá 5.4.2014 sobota 01c
U Mincovny 5.4.2014 sobota 01c
Úzká 5.4.2014 sobota 01c
Brněnská (chodníky) 7.4.2014 pondělí 06a
Brněnská (schody) 7.4.2014 pondělí 06a
Brněnská (stará, most) 7.4.2014 pondělí 06a

Pokračování na str.: 18



STRANA     18 Aktuality NJR – DUBEN  2014

V dubnu pokračuje blokové čistění města
NÁZEV KOMUNIKACE DATUM ČIŠTĚNÍ DEN BLOK

Březinova (chodník při Okružní II) 7.4.2014 pondělí 06a
Březinova (chodník při Okružní) 7.4.2014 pondělí 06a
cyklostezka u ZOO 7.4.2014 pondělí 06a
Demlova )chodník při Okružní) 7.4.2014 pondělí 06a
Havlíčkova (schody, nový most) 7.4.2014 pondělí 06a
Mlýnská (chodník při Okružní) 7.4.2014 pondělí 06a
Okružní 7.4.2014 pondělí 06a
Okružní (chodník při LIDL) 7.4.2014 pondělí 06a
Okružní (chodník při SMJ) 7.4.2014 pondělí 06a
Okružní (chodník) 7.4.2014 pondělí 06a
Okružní (naproti SMJ) 7.4.2014 pondělí 06a
Okružní (od Mlýnské) 7.4.2014 pondělí 06a
Okružní (ÖMV) 7.4.2014 pondělí 06a
Okružní (podél hřbitova) 7.4.2014 pondělí 06a
Okružní (schody) 7.4.2014 pondělí 06a
parkoviště u ZOO 7.4.2014 pondělí 06a
Pod Jánským kopečkem (starý most) 7.4.2014 pondělí 06a
Pod Jánským kopečkem(starý most- chodník) 7.4.2014 pondělí 06a
Stavbařů (chodník při Okružní) 7.4.2014 pondělí 06a
ZOO - příjezdová cesta 7.4.2014 pondělí 06a
Březinova (OS – příjezdová komunikace, parkoviště, lávka) 8.4.2014 úterý 06b
Dlouhá stezka 8.4.2014 úterý 06b
Hradební (chodník) 8.4.2014 úterý 06b
I.spojka Na Valech 8.4.2014 úterý 06b
II.spojka Na Valech 8.4.2014 úterý 06b
Kosov 8.4.2014 úterý 06b
Kosovská 8.4.2014 úterý 06b
Na Valech 8.4.2014 úterý 06b
Na Valech (chodník) 8.4.2014 úterý 06b
Na Vrchu 8.4.2014 úterý 06b
Gorkého 9.4.2014 středa 07a
Havlíčkova (chodníky od Pražské po Fritzovu) 9.4.2014 středa 07a
Havlíčkova (od náměstí Svobody po Pražskou) 9.4.2014 středa 07a
Havlíčkova (spojka Srázná) 9.4.2014 středa 07a
Mlýnská (od Úvozu k Okružní, koryto, parkoviště) 9.4.2014 středa 07a
Na Stoupách 9.4.2014 středa 07a
Rokycanova 9.4.2014 středa 07a
Srázná (sídliště) 9.4.2014 středa 07a
Srázná 9.4.2014 středa 07a
Srázná (chodníky na sídlišti) 9.4.2014 středa 07a
Třebízského 9.4.2014 středa 07a
Úlehlova 9.4.2014 středa 07a
Úvoz 9.4.2014 středa 07a
Boženy Němcové 10.4.2014 čtvrtek 07b
Fritzova 10.4.2014 čtvrtek 07b
Frtizova (chodníky) 10.4.2014 čtvrtek 07b
Chlumova 10.4.2014 čtvrtek 07b
Jiráskova (chodníky od Fritzovy po Boženy Němcové) 10.4.2014 čtvrtek 07b
Karolíny Světlé 10.4.2014 čtvrtek 07b
Majakovského 10.4.2014 čtvrtek 07b
Mostecká 10.4.2014 čtvrtek 07b
Nerudova 10.4.2014 čtvrtek 07b
Plk. Švece 10.4.2014 čtvrtek 07b
třída Legionářů (od ul. Fritzova po městské nádraží) 10.4.2014 čtvrtek 07b
U Městského nádraží (od ul. Úprkova po ul. Plukovníka Švece) 10.4.2014 čtvrtek 07b
U Viaduktu 10.4.2014 čtvrtek 07b
Úprkova 10.4.2014 čtvrtek 07b
parkoviště tř. Legionářů 11.4.2014 pátek 07c
Pražská 11.4.2014 pátek 07c
Pražská (schody, viadukt) 11.4.2014 pátek 07c
Stará nemocnice 11.4.2014 pátek 07c
třída Legionářů (Legio park) 11.4.2014 pátek 07c
třída Legionářů (od ul. Tolstého po ul. Fritzovu) 11.4.2014 pátek 07c
U Pražského mostu 11.4.2014 pátek 07c
U Tunelu 11.4.2014 pátek 07c
17. listopadu 14.4.2014 pondělí 08a
Dvořákova (chodníky) 14.4.2014 pondělí 08a
Jiráskova (chodníky od Dvořákovi po 17. listopadu) 14.4.2014 pondělí 08a
Mahlerova 14.4.2014 pondělí 08a

NÁZEV KOMUNIKACE DATUM ČIŠTĚNÍ DEN BLOK

Malátova 14.4.2014 pondělí 08a
Štefánikovo námestí 14.4.2014 pondělí 08a
U pivovaru (sídliště) 14.4.2014 pondělí 08a
Vrchlického (od Dvořákové po 17. listopadu) 14.4.2014 pondělí 08a
Žižkova (chodníky od ul. Dvořákovy po Štefanikovo nám.) 14.4.2014 pondělí 08a
Erbenova (od 17. listopadu po Zborovskou) 15.4.2014 úterý 08b
Jiráskova (chodníky od 17. listopadu po Zborovskou) 15.4.2014 úterý 08b
Leoše Janáčka (od 17. listopadu po Zborovskou) 15.4.2014 úterý 08b
Na Hliništi 15.4.2014 úterý 08b
Sukova 15.4.2014 úterý 08b
U Cvičiště 15.4.2014 úterý 08b
Vrchlického 15.4.2014 úterý 08b
Vrchlického (chodníky od 17. listopadu po ul. U Cvičiště) 15.4.2014 úterý 08b
Vrchlického (chodníky od 17. listopadu po Zborovskou) 15.4.2014 úterý 08b
Zborovská 15.4.2014 úterý 08b
Žižkova (chodníky od Šteránikova nám. po pečovatelský dům) 15.4.2014 úterý 08b
Erbenova (od Zborovské po Hamerníkovu) 16.4.2014 středa 08c
Hamerníkova 16.4.2014 středa 08c
Jiráskova (chodníky od Zborovského po Hamerníkovu) 16.4.2014 středa 08c
Leoše Janáčka (od Zborovské po Hamerníkovu) 16.4.2014 středa 08c
Leoše Janáčka (vnitroblok I) 16.4.2014 středa 08c
Leoše Janáčka (vnitroblok II) 16.4.2014 středa 08c
Štursova 16.4.2014 středa 08c
Vrchlického (chodníky od Zborovské po Hamerníkovu) 16.4.2014 středa 08c
Dr. Jiřího Procházky 17.4.2014 čtvrtek 08d
Dr. Jiřího Procházky (vnitroblok) 17.4.2014 čtvrtek 08d
Erbenova (chodník a schody v parku) 17.4.2014 čtvrtek 08d
Erbenova (od Hamerníkovy po E. Rošického) 17.4.2014 čtvrtek 08d
Erbenova (vnitroblok Spartak, schody) 17.4.2014 čtvrtek 08d
Jiráskova (chodník po E. Rošického) 17.4.2014 čtvrtek 08d
Ladova 17.4.2014 čtvrtek 08d
Ladova (vnitroblok I) 17.4.2014 čtvrtek 08d
Ladova (vnitroblok II) 17.4.2014 čtvrtek 08d
Leoše Janáčka (od Hamerníkovy po Dr. Jiřího Procházky) 17.4.2014 čtvrtek 08d
parkoviště U Dubu 17.4.2014 čtvrtek 08d
Pavlovova (po Ladovu) 17.4.2014 čtvrtek 08d
Vrchlického (chodníky od Hamerníkovy po Dr. Jiřího Procházky) 17.4.2014 čtvrtek 08d
Vrchlického (od Dr. Jiřího Procházky po S. K. Neumanna) 17.4.2014 čtvrtek 08d
Vrchlického (parkoviště u nemocnice) 17.4.2014 čtvrtek 08d
Evžena Rošického (vč. parkoviště) 18.4.2014 pátek 08e
Jiráskova (chodník od Ferony po most) 18.4.2014 pátek 08e
Jiráskova (rodinné domky proti ICOMU) 18.4.2014 pátek 08e
Kpt. Jaroše 18.4.2014 pátek 08e
Pavlovova (od Ladovy po E. Rošického) 18.4.2014 pátek 08e
U Městského nádraží (FERONA) 18.4.2014 pátek 08e
Zátopkova 18.4.2014 pátek 08e
F. Bartáka 22.4.2014 úterý 09a
Havaj 22.4.2014 úterý 09a
U Hřbitova 22.4.2014 úterý 09a
U Hřbitova (chodníky) 22.4.2014 úterý 09a
za Krystalem 22.4.2014 úterý 09a
Žižkova (chodníky od hřbitova po Bří Čapků) 22.4.2014 úterý 09a
Bratří Čapků 23.4.2014 středa 09b
chodník ZŠ Seifertova 23.4.2014 středa 09b
Ke Skalce 23.4.2014 středa 09b
Mahenova 23.4.2014 středa 09b
Parkoviště VZP, KV 23.4.2014 středa 09b
Seifertova 23.4.2014 středa 09b
Svatopluka Čecha 23.4.2014 středa 09b
Wolkerova (chodníky) 23.4.2014 středa 09b
Žižkova (chodníky od bří Čapků po Seifertovu) 23.4.2014 středa 09b
Fibichova 24.4.2014 čtvrtek 09c
Na Bělidle 24.4.2014 čtvrtek 09c
Na sádkách 24.4.2014 čtvrtek 09c
Pod Příkopem 24.4.2014 čtvrtek 09c
Telečská 24.4.2014 čtvrtek 09c
Telečská (chodníky) 24.4.2014 čtvrtek 09c
U Dvora 24.4.2014 čtvrtek 09c

Pokračování na str.: 20

Pokračování ze str. 14
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V dubnu pokračuje blokové čistění města
NÁZEV KOMUNIKACE DATUM ČIŠTĚNÍ DEN BLOK

U Koželuhů 24.4.2014 čtvrtek 09c
U Větrníku 24.4.2014 čtvrtek 09c
V Důlkách 24.4.2014 čtvrtek 09c
Zahradní (sídliště) 24.4.2014 čtvrtek 09c
Žižkova (parkoviště u Dělnického domu) 24.4.2014 čtvrtek 09c
Brtnická (chodníky od ÚP po Pančavu) 25.4.2014 pátek 10a
Brtnická (spojka Nad Plovárnou) 25.4.2014 pátek 10a
Brtnická (točna trolejbusu) 25.4.2014 pátek 10a
K Pančavě 25.4.2014 pátek 10a
K Pančavě (pěší spojka) 25.4.2014 pátek 10a
Lidická kolonie 25.4.2014 pátek 10a
Nad Plovárnou 25.4.2014 pátek 10a
Tylova 25.4.2014 pátek 10a
Brtnická (chodníky od Znojemské po ÚP) 28.4.2014 pondělí 10b
Hany Kvapilové 28.4.2014 pondělí 10b
Mošnova 28.4.2014 pondělí 10b
Polní 28.4.2014 pondělí 10b
Polní 28.4.2014 pondělí 10b
Polní (25, 25a) 28.4.2014 pondělí 10b
Polní (parkoviště a chodníky) 28.4.2014 pondělí 10b
Škroupova 28.4.2014 pondělí 10b
U Dlouhé stěny (od Hany Kvapilové po Mošnovu) 28.4.2014 pondělí 10b
U Dlouhé stěny (po Hany Kvapilové) 28.4.2014 pondělí 10b
U Slunce 28.4.2014 pondělí 10b
Vojanova 28.4.2014 pondělí 10b
Znojemská (vrchní chodník nad tarasem) 28.4.2014 pondělí 10b
Brněnská (schody na Křižíkovu) 29.4.2014 úterý 11a

NÁZEV KOMUNIKACE DATUM ČIŠTĚNÍ DEN BLOK

Křižíkova 29.4.2014 úterý 11a
Křižíkova 29.4.2014 úterý 11a
Tovární 29.4.2014 úterý 11a
U Dlouhé stěny (od Hany Kvapilové po Křižíkovu) 29.4.2014 úterý 11a
U Rybníčků 29.4.2014 úterý 11a
Znojemská (chodníky od Brtnické) 29.4.2014 úterý 11a
Ztracená 29.4.2014 úterý 11a
Holíkova 30.4.2014 středa 11b
Krajní 30.4.2014 středa 11b
Musilova 30.4.2014 středa 11b
Nad Jihlávkou 30.4.2014 středa 11b
Nezvalova 30.4.2014 středa 11b
Znojemská (chodníky od Brtnické) 30.4.2014 středa 11b
Dlouhá 2.5.2014 pátek 11c
Heidenheimská 2.5.2014 pátek 11c
Jasanová – Dlouhá (chodník) 2.5.2014 pátek 11c
Kamenná 2.5.2014 pátek 11c
Kolmá 2.5.2014 pátek 11c
Lípová 2.5.2014 pátek 11c
Na Vrchovině 2.5.2014 pátek 11c
Náhorní 2.5.2014 pátek 11c
Purmerendská 2.5.2014 pátek 11c
Rantířovská od ul. Lípové-chodník 2.5.2014 pátek 11c
U Pískovny 2.5.2014 pátek 11c
Užhorodská 2.5.2014 pátek 11c
Za Poštou 2.5.2014 pátek 11c

Dokončení ze str. 18

Ve dnech 23. a 24. května 2014 
proběhnou volby do Evropského 
parlamentu. Právo volit do Evrop-
ského parlamentu mají na území 
České republiky též státní občané ji-
ných členských států EU. 

Občané ČR mají možnost hlasovat 
v jakémkoliv volebním okrsku na území 
ČR, nejen pouze ve svém obvyklém vo-
lebním okrsku. Pokud budou mít zájem 
této možnosti využít, je třeba včas požá-
dat o vydání voličského průkazu. 

Žádost je možné podat již ode dne 
vyhlášení voleb na formuláři, který je 
volně ke stažení na stránkách www.
jihlava.cz pod odkazem Volby, stej-
ně jako plná moc k převzetí volič-

ského průkazu. Posledním dnem pro 
doručení žádosti o voličský průkaz 
je 8. květen 2014. Protože na tento 
den připadá v České republice státní 
svátek, doporučuje se žádost odeslat 
tak, aby došla nejpozději 7. května. 

Magistrát umožní občanům doru-
čit žádost osobně, přebírány budou 
na Městském informačním centru 
v Hluboké ulici dne 8. května až do 
16.00 hod. Od tohoto dne bude za-
hájeno vydávání voličských průkazů. 

Jakékoliv dotazy, vztahující se k vo-
ličským průkazům, vám ochotně 
zodpoví příslušní pracovníci správ-
ního odboru na telefonních číslech 
567 167 239 a 567 167 240.  -lm- 

Už je možné žádat o voličský 
průkaz do Eurovoleb Upozorňujeme občany na skuteč-

nost, že v Kraji Vysočina se objevil 
první případ otravy methylalkoho-
lem. Kriminalisté šetří od 23. února 
případ otravy methylalkoholem, ke 
kterému došlo v obci na Žďársku. 

V souvislosti s vyšetřovaným pří-
padem tedy znovu apelujeme na ši-
rokou veřejnost, aby lidé v žádném 
případě nekonzumovali podezřelý 
rozlévaný alkohol, který získali z ne-
ověřených zdrojů, ani žádný alkohol, 
který je opatřen etiketami výrobce 
Likérka Drak. Pokud mají lidé tento 
neověřený alkohol i z jiných zdrojů 
ještě doma, měli by ho raději zlikvi-
dovat. 

Důsledná kontrola správného 
označení a originálnosti láhve je 
stále aktuální. Kupujte alkohol jen 
z ověřených zdrojů a jen tam, kde si 
můžete původ alkoholu spolehlivě 
ověřit. Nekupujte alkohol rozléva-
ný a nesprávně označený. Pár minut, 
které věnujete právě této kontrole, 
vám může zachránit život.

Z doporučení Ministerstva zdra-
votnictví ČR vyplývá, že za nebez-
pečné lahve alkoholu lze považovat:

s obsahem ethanolu od 20 % obje- 
mu včetně a výše, které byly vyro-
beny v období od 1. ledna do 27. 
listopadu 2012
neoznačené 
které nebyly zakoupeny v běžné  
obchodní síti
u nichž je podezření, že by se  
mohlo jednat o padělky lihovin

Pokud máte podezřelý alkohol 
doma a nechcete jej zlikvidovat, mů-
žete si ho nechat otestovat na pří-
tomnost methylalkoholu na odbor-
ném pracovišti Zdravotního ústavu 
se sídlem Vrchlického 57, tel 567 
574 770. K provedení testu stačí 
1 dcl alkoholu. Cena testu je 500 
korun včetně DPH. 

Krajské ředitelství policie kraje,
oddělení mediální 
komunikace a PR,

nprap. Martin Dušek,
koordinátor prevence

Pozor na neověřený alkohol

BOLESTI
ZAD

Převratná metoda Mc Kenzie
Bolí vás záda a nechcete být závislí
na systému našeho zdravotnictví?

Rychle odstraníme příčinu vaší bolesti 
metodou Mc Kenzie!

REHABILITACE – FYZIOTERAPIE
Mgr. Marie Rynešová

ul. Leopolda Pokorného 46, v Třebíči – Židech
Tel.: 568 821 461, e-mail: rynesova@gmail.com
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Den Země
Přijďte s námi oslavit

úterý 22. dubna 2014

 Masarykovo náměstí 9.00–17.00 
Statutární město Jihlava
Odbor životního prostředí
kam letí (naše) smetí
» Víte kde najít aktuální informace o odpadovém hospo-

dářství? www.odpadyjihlavy.cz
» Jak z bioodpadu vytvořit kvalitní hnojivo?
» Kam s vysloužilým elektroodpadem?
» Co vše je černá skládka? Aneb i Vy můžete nevědomky 

založit černou skládku.
Úřad územního plánování
» územní plánování hrou

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.
Myslíte si, že práce popelářů je snadná? Přijďte si ji vyzkou-
šet! Dovézt správný odpad na správné místo není jen tak! 
Zvlášť, když se Vám do cesty neustále pletou černé skládky! 
» slalom s mini popelnicí na speciální dráze pro malé děti
» slalom s opravdovou popelnicí plnou odpadu pro odvážné 

a silné děti i dospělé
» načítání čárových kódů z popelnic aneb jak to všechno 

vlastně funguje
» kam s odpadem, který se do popelnic nevejde nebo do 

nich nepatří
» vše o černých skládkách – jak vznikají a co s nimi
» zpětný odběr elektra – co s vysloužilými elektrospotřebi-

či, jak a kde se zpracovávají
» exkurze ve sběrném dvoře, třídící poradna 
» maskot mýval Ondra – společné focení, informace o mý-

valech  

Dům dětí a mládeže
» ukázky z činnosti přírodovědného zájmového útvaru – 

ukázky chovaných zvířat V DDM – fretka, hlodavci, za-
krslý králík, želvy, hadi, oblovky + zajímavosti z jejich 
života a chovu

Ekoinfocentrum
» výukové programy na téma odpady, voda, ekodomácnost
» ekoporadna pro veřejnost

Elektro-bicykl
» elektrokola a skútry

Záchranná Stanice Pavlov
» výklad o životě, ohrožení a ochraně dravců, sov a dalších 

volně žijících živočichů (netopýři, vydry, norci)
» ukázka sov, informace o činnosti Stanice Pavlov

ZOO Jihlava
» „Od pólu k pólu“: Pojďme si společně ukázat, jak i malé 

změny v našem chování mohou pomoci naší planetě.

ZŠ T. G. M.
» projektové práce dětí k environmentální 
 výchově, aktivita „namaluj motýla“
» kvízy a skládání puzzle

BESIP
» prezentace krajského pracoviště 

BESIP se zaměřením na řidiče, 
chodce a cyklisty

 Cyklojízda 
 Masarykovo náměstí 16.00 

Cyklojízda po jihlavských cyklostezkách za doprovodu měst-
ské policie. Cyklojízda je vhodná i pro děti které bezpečně 
ovládají své kolo. Délka cca 8 km. Drobné dárky pro účastní-
ky cyklojízdy zdarma.
Od 13.00 hod. bude na náměstí probíhat servis kol ZDARMA 
pro všechny účastníky cyklojízdy (zdarma servis a seřízení 
kola, případný materiál si hradí každý sám). Servis zajišťuje 
SOPKO PAVEL – HIPP CYCLES, Matky Boží 36, Jihlava. 

 Muzeum Vysočiny Jihlava 
 Masarykovo nám. 57, Jihlava 
 9.00–17.00 

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

 Další akce konané u příležitosti 
 oslav DNE ZEMĚ 2014 

12. dubna 2014

HLEDÁNÍ JARA
celostátní akce Mladých ochránců přírody
Budeme spolu hledat projevy jara v našich zemích, a to:
» kvete violka vonná
» jsou vidět vajíčka žab
» lidé se ráchají v potoce
sraz: na konečné stanici MHD v Jihlavě – Antonínově Dole 
v 9:00 hod. | trasa: Antonínův Důl – ATC Pávov (asi 10 
km), členitý terén |  hledání znaků jara, otevírání studánek 
(Zahrádkářská, Anetka, Eliška, Žandova, Emanuela, Pod 
Kopulajem), soutěž pro děti | s sebou: turistické oblečení, 
nepromokavá obuv, případně dalekohled | odjezd: z Masary-
kova náměstí odjíždí od Sklípku linka MHD č. 12 v 8.03 hod. 
| návrat: z ATC Pávov do Jihlavy linkou MHD č. 12 | vedou: 
Ing. Jaroslav Kněžíček, Iva Doláková. | bližší informace: 
Ing. Jaroslav Kněžíček, tel.: 731 888 321

15. dubna 2014 

OZVĚNY EKOFILMU
V Centru environmentální výchovy PodpoVRCH v Zoo Jihla-
va promítání fi lmu „Havaj v ohrožení“ a „Patagonie“. Vstup 
zdarma. Bližší informace na www.zoojihlava.cz

19. dubna 2014

DEN ZEMĚ V ZOO
Jarní slavnost na počest zelené planety Země.

20. dubna 2014

DEN ZEMĚ V ZOO
Velikonoční vajíčkové dovádění.

OSLAVA DNE ZEMĚ 
Akci pořádají Příznivci přiměřeného pohybu, městys Větrný
Jeníkov, KČT Čeřínek a ZŠ Větrný Jeníkov.
trasa: Štoky, Studénky, Račí rybník, Kochánov, Úhořilka,
Chýška, Malení, Kosovy, D1, hraniční kámen z roku 1555,
Černý rybník, Větrný Jeníkov  |  délka trasy: 20 000 yardů  |
odjezd autobus: 8.45 Motorpal Jihlava, 9.15 Větrný Jeníkov
|  odjezd cyklistů: 9.00 Větrný Jeníkov  |  délka trasy: 32 km
Možnost opékání buřtů, účast na akci je na vlastní nebezpe-
čí, do osmnácti let povinná přilba!

ZAHÁJENÍ CYKLOTURISTICKÉ SEZÓNY 2014 
NA JIHLAVSKU
KČT Bedřichov Jihlava ve spolupráci se statutárním městem
Jihlava
sraz: 9.00 v horní části Masarykova náměstí v Jihlavě, na
startu možnost seřízení kola zdarma – zajistí nová cyklistic-
ká prodejna Cyklo Point  |  odjezd: 10.00 hod.  |  trasa: Jihla-
va–Přímělkov, poté mohou účastníci pokračovat po trasách:
Přímělkov–Střížov–Komárovice–Uhřínovice–Sokolíčko–Vilá-
nec–Popice–Pístov
V rámci akce proběhne vstřícná cyklojízda po cyklostezce
Z Třebíče do Přímělkova  |  sraz druhé jízdy v Autokempingu
Třebíč–Poušov
bližší informace: Jiří Fuxa, tel. 721 686 563, www.kctbedri-
chovjihlava.estranky.cz

23. dubna 2014

KULATÝ STŮL NA TÉMA ODPADY
Kino Dukla, 18.00 hod.

12.–23. května 2014

VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ DĚTÍ
V prostorách historické budovy radnice pro Vás pořádáme
výstavu výtvarných prací dětí z jihlavských MŠ a ZŠ na téma:
„Můj strom“. 

 Těšíme se na vaši návštěvu! 

ZDRAVÝ KRAJ
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Jihlavská 24 MTB – vytrvalostní 
závod horských kol – v letošním 
roce nabídne už čtvrtý ročník. 
Ten se v rámci DEMA Českoslo-
venského seriálu 24 hodin MTB 
uskuteční v termínu 16. – 18. květ-
na. A jeho účastníci se mohou těšit 
na řadu novinek.

První z nich bude upravená trať. 
Ta letos účastníky 12 a 24hodinové-
ho závodu sice kvůli opravám neza-
vede na oblíbený hradební parkán, 
o tradiční sjezd dřevěných schodů, 
které bývaly u penzionu Gustav 
Mahler, však závodníci nepřijdou. 
„Pochopitelně by nás hodně mrzelo, 
kdyby naprosto zmizely. Uděláme to 
tak, že na Masarykově náměstí na 
výjezdu z ulice U Mincovny postaví-
me návěs od kamionu a z toho se bu-
de sjíždět právě po těchto schodech,“ 
uvedl k jednomu ze symbolů závo-
du Ivo Renza, vedoucí projektu Ji-
hlavská 24 MTB.

Kromě toho se bikeři vydají na zce-
la nový úsek, který pořadatelé z ob-
čanského sdružení SLIBY – CHY-
BY pracovně pojmenovali „průjezd 
džunglí.“ Ten se nachází v houšti-
nách pod Brněnským mostem, po-
blíž dětského dopravního hřiště. „Ke 
změnám tratě dochází z důvodu, že 

město revitalizuje areál Na Stoupách. 
Tomu jsme se museli podřídit. Na dru-
hou stranu, bude to trošičku změna pro 
závodníky. A doufáme, že ji přivítají 
kladně,“ popisuje Renza.

Organizátoři místní houštiny 
upraví tak, aby jimi vznikla přibliž-
ně dva metry široká cesta. „Cestu 
upravíme ve spolupráci s radničním 
oddělením správy zeleně. A co se tý-
ká mostku přes Jihlávku, budeme ho 
stavět vlastními silami a vznikne při-
bližně týden před závodem. Půjde 
o lehkou dřevěnou konstrukci,“ uvedl 
ředitel závodu Jihlavská 24 MTB Ji-
ří Holoubek.

Dětské dopravní hřiště v ulici 
U Rybníčku bude hrát v letošním 
ročníku Jihlavské 24 MTB vůbec 
důležitou roli. Právě na něm totiž 
vznikne i nový kemp pro účastníky 
závodu. Druhý bude tradičně poblíž 
startu závodu, v areálu letního kina 
v lesoparku Heulos. „Zde bude také 
veškeré zázemí závodu, včetně caterin-
gu,“ upřesňuje Holoubek. „Oba kem-
py se přitom budou obsazovat podle 
toho, jak se budou závodníci hlásit,“ 
uvedl s předstihem. „Čím dříve se 
přihlásí, tím větší budou mít pravdě-
podobnost, že budou bydlet tam, kde 
chtějí.“

Novinky letošní Jihlavské 24 MTB: 
nový kemp, ale i průjezd džunglí

Již 18. rokem se v dubnu rozběhne 
Juniorský maraton – unikátní pro-
jekt RunCzech určený pro studenty 
středních škol. 

Během 13 závodů ve 13 krajích si 
desetičlenné týmy středoškoláků vy-
zkouší, jaké to je, uběhnout maraton. 
O 42 km dlouhou trasu se členové 
týmu spravedlivě podělí a každý po-
běží 4,2 km.

Juniorský maraton v Kraji Vysočina 
startuje pod záštitou primátora měs-
ta Jihlavy a hejtmana Kraje Vysoči-
na v pondělí 7. dubna 2014 ve Sme-

tanových sadech. V 11 hodin vyšle 
startovní výstřel na trať týmy středo-
školáků, na každého běžce čeká 10 
kol o délce 525 m, celkem 4,2 km. 

Jihlavské kolo tím zároveň také 
otevírá (startuje) semifi nálovou část 
Juniorského maratonu. Ty nejlep-
ší týmy postoupí do fi nále, které se 
koná 11. května v rámci věhlasného 
Volkswagen Maratonu Praha.

Registrace jsou již otevřené a star-
tovné je zdarma, každý třetí přihlá-
šený tým od pořadatele navíc obdrží 
11 krásných batůžků. -lm-

Přihlášky se od 1. března mohou 
vyřizovat prostřednictím webu závo-
du jihlavska24mtb.cz, který má v le-
tošním roce nový design. Pořadatelé 
doufají, že se podaří překonat loňský 
účastnický rekord 571 startujících. 
„Stejně jako loni kromě kategorií jed-
notlivců a dvojic nabízíme také závo-
dy tří- až osmičlenných týmů,“ říká 
Holoubek.

„Ve štafetách mohou jet i hobíci a vy-
loženě si to užít. Nemusí závodit, jen 
si to vyzkoušet,“ říká dvojnásobná 
celková vítězka DEMA Českoslo-
venského seriálu 24 MTB v katego-

rii žen nad 40 let, jihlavská bikerka 
Eva Svobodová. „Atmosféra závodu 
je skvělá, všem doporučuji ji zažít,“ 
doplňuje letošní tvář z plakátů zá-
vodu.

Letošní ročník československého 
seriálu vytrvalostních závodů však 
bude tvrdší než ty předchozí. Za-
tímco v minulosti se jely tři čtyři 
závody, letos jich bude rovnou šest. 
„Tím rozšířením to bude náročnější. 
Uvidíme, jak to zvládnu,“ říká Svo-
bodová. „Začnu Jihlavskou 24 MTB, 
která je letos první. A pak se uvidí.“
 -lm-

Středoškoláci poběží maraton

VE SMETANOVÝCH sadech odstartuje 7. dubna v 11 hodin Juniorský maraton 
RunCzech. Foto: archiv MMJ 

Vytrvalostní závod horských kol 
Jihlavská 24 MTB, který letos (16. 
– 18. května) nabídne už čtvrtý 
ročník, není zdaleka pouze o cyk-
listice. Diváci se v rámci doprovod-
ného programu mohou tradičně 
těšit také na hudební festival. Ten 
se v pátek 16. května od 18 hodin 
uskuteční v amfiteártu letního kina 
na Heulose. 

„Naší snahou je propojit závodní-
ky, kteří do Jihlavy přijedou z celé 
republiky, a místní, kteří si alespoň 

všimnou, že jsou tu nějací podivíni 
na kole,“ usmívá se ředitel caterin-
gu Jihlavské 24 MTB Milan Štajnc. 
„A nejlépe je propojíte právě bigbí-
tem, který je navíc fakt dobrej. Sna-
žíme se servírovat kvalitní kapely, 
žádné bezejmenné,“ pokračuje. 

Další informace o závodě, včetně 
možnosti podání přihlášek, a také 
info o doprovodném programu na-
leznete na webu jihlavska24mtb.cz, 
který se v letošním roce může poch-
lubit novým designem. -lm-

Jihlavská 24 MTB 
a doprovodný hudební festival 



a 20 let dělostřelců 
v Jihlavě

čarodějnice 2014

Statutární město Jihlava, Agentura TIME a Společnost přátel dělostřelby 
ve spolupráci s Českým rozhlasem Region zvou na akci

 Masarykovo náměstí od 14.00 

ukázka řemesel – kočárnické (Čechy pod Kosířem), kolářské (Augustýn Krystiník 
Starý Hrozenkov), řezbářské (Jan Horák Vyškov), tesařské řemeslo (Tesařství Ko-
louch V. Meziříčí), ruční výroba šindele (Tesařství-památkářství Karel Klouda Jihlava)
výstavy tesařských seker, palných zbraní, čarodějnic 
dobový tábor šermířů
atrakce pro děti – jízda vláčkem, skákací hrad, řetízkový kolotoč, skluzavka, nafu-
kovací balonky, výtvarné dílny DDM Jihlava – výroba a malování čarodějnic

15.00 Show TV STARS Praha  |  Znáte je z fi lmu, TV, divadla a koncertů, jsou to ti 
nejlepší z nejlepších. Z jejich hereckého talentu se vám tají dech. Umí skvěle 
zpívat, krásně tančit, moderovat a svým nadšením umí strhnout děti i dospělé 
a všechny skvěle pobavit. 

16.00 Ukázka kočárnického řemesla s mluveným komentářem  |  Muzeum kočárů 
Čechy pod Kosířem

 Křest a střelba ze 3 kanonů  |  za účasti představitelů města – ohromující 
nevídané PŘEKVAPENÍ! Společnost přátel dělostřelby Jihlava

 Šermířské vystoupení SHŠ Vyděděnci
17.30 BOBO divadlo a divadlo PINDER  |  soutěže, písničky pro děti, čarodějnický rej
 Vyhodnocení nejlepších masek čarodějů přítomných na náměstí
 Vyhodnocení soutěže MŠ a ZŠ o nejlepší čarodějnici
19.00 Ukázka PRÁVA ÚTRPNÉHO  |  Společenství svobodných pánů Malé
20.00 LAMPIONOVÝ PRŮVOD historickou částí města  |  trasa: Masarykovo ná-

městí, ul. Matky Boží, Hradební, Benešova, Palackého, ul. M. Boží, Věžní, 
Benešova, Masarykovo náměstí

20.00 hudební skupina PRAŽCE z Luk nad Jihlavou
21.15 OHŇOVÁ SHOW  |  skupina historického šermu Vyděděnci

Moderátoři Českého rozhlasu Region – Robin ŠALAMON a Lydie JAKUBÍČKOVÁ.

 ...dále na náměstí: 

Oheň v otevřených koších, hořící svíce – opékání špekáčků, párků, vuřtů (možnost 
jejich  zakoupení ve stánku – opékáče k dispozici na místě).
Prodej lampionů v omezeném množství. 
Stánky – občerstvení, cukrová vata, popcorn, oříšky, perníčky, ...

 Vestibul jihlavské radnice 

Výstava čarodějnic – práce dětí MŠ a žáků ZŠ  |  soutěž o nejlepší vyrobenou ča-
rodějnici.  |  Masarykovo nám. 1, Jihlava od 30. 4. do 9. 5. 2014.  |  Otevřeno 
v provozní době magistrátu.

 Slet čarodějnic, čarodějů a pálení čarodějnic 

partneři:

mediální 
partneři:

Společnost 
přátel 
dělostřelby

 30. dubna 2014 

David Bartoň se narodil 3. srpna 
1964 v Táboře a nyní žije a maluje 
v Praze i Telči. Studoval gymnázium 
v Českých Budějovicích a poté Vy-
sokou školu zemědělskou v Brně. Po 
studiích pracoval jako zemědělský 
inženýr, skladník, hostinský či ke-
ramik. Roku 1998 se vrhl na dráhu 
výtvarníka na volné noze a kuráto-
ra desítek výstav jiných výtvarníků. 
Spolupracoval s básníkem Jiřím Dě-
dečkem a režisérem Zdeňkem Ty-
cem na 25 dílech televizního pořadu 
Cizí slovo poezie. Pět let vedl Měst-

skou galerii v Telči, poslední léta pra-
cuje i jako kurátor výstav v Minigale-
rii Trifoil v Husově ulici v Jihlavě.

Jeho obrazy byly k vidění na při-
bližně šedesáti výstavách v České 
republice a na čtyřech výstavách ve 
Vídni. 

Výstava je přístupná do 4. 5. 2014, 
v březnu út–so 10.00–12.00 
a 13.00–18.00, dubnu a květnu út–
ne 10.00–12.00 a 13.00–18.00. 

Více informací naleznete na www.
mahler.cz nebo na www.facebook.
com/mahlerjihlava. -tz-

Krajiny Davida Bartoně

Pravou cimbálovou muziku přišli 
zahrát členové hudební skupiny „Jak 
chceš“ klientům Domova Stříbrné 
Terasy v areálu bývalé Tesly. Ve vyší-
vaných krojích spustili primáš Marek 
Čáp a jeho spoluhráči Matěj Dohnal, 
Jiří Vaněk a Tereza Vlachová senio-
rům lidové písničky pěkně od podla-
hy při Narozeninové párty. 

„Vždy na konci měsíce se sejdeme, 

abychom společně oslavili narozeni-
ny všech, kteří v tom měsíci měli jubi-
leum, protože víme, že sdílená radost je 
dvojnásobná radost,“ vysvětlila Petra 
Slavíková Rychlá, vedoucí sociálně 
aktivizačního úseku. „Moc se mi je-
jich vystoupení líbilo, jsou úžasní,“ po-
chválila muzikanty jedna z oslaven-
kyň, právě devadesátiletá Ludmila 
Kubíčková.  -lm-

Skupina Jak chceš 
překvapila seniory

SENIORŮM na Stříbrných Terasách vyhrávala cimbálová muzika.
 Foto: Matěj Dohnal

V květnu 23. a 24.  se uskuteční 
volby do Evropského parlamentu. 
Pro mnoho mladých lidí mohou 
být tyto volby zcela novým zážit-
kem a zkušeností. 

Aby věděli, proč volit, kdy a kde, jací 
kandidují lidé a strany a jaké to má celé 
význam, pořádá Česká rada dětí a mlá-
deže a Evropská komise festival „Vím, 
proč volím On tour“. Jihlava přivítá 
putovní festival v sobotu 26. dubna.   

Festival navazuje na kampaň „Vím, 
proč volím“, která probíhala před 
českými předčasnými parlamentní-
mi volbami na podzim loňského ro-
ku. Kampaň je zcela apolitická a je-
jím cílem je informovat mladé lidi a 
především prvovoliče o aktuálních 
volbách. Reaguje tak na velmi časté 
dotazy ze strany mladých lidí - proč 
volit a koho? 

„V podzimních volbách se nám poda-
řilo oslovit více jak 250.000 mladých 
lidí jen tím, že jsme jim nabídli roz-
cestník a přehled všech kandidujících i 
jejich slibů. Na jaře tohoto roku se vy-
dáváme na turné „Vím, proč volím On 
tour“ a budeme tak přímo ve 14 měs-
tech zprostředkovávat nejen mladým 
lidem diskuse nad tématy, co hýbou 
Evropu, ale i Českem,“ řekla Alena 

Hosnedlová, manažerka kampaně 
„Vím, proč volím“.

V každém městě budou mít ob-
čané možnost přijít a seznámit se 
s tím, jak funguje Evropa, co nabízí 
mladým lidem, diskutovat s kandi-
dáty do Evropského parlamentu za 
Českou republiku, přispět svým ná-
zorem ve video koutku či si poslech-
nou hudbu při doprovodném kon-
certu naší informační kampaně.

V pořadí již devátá „zastávka“, kde 
se uskuteční festival „Vím, proč vo-
lím On tour“, bude v sobotu 26. 
dubna právě v Jihlavě na Masa-
rykově náměstí. Občané města se 
mohou těšit na příjemné debatní od-
poledne i bujarý hudební podvečer. 

Program začne po 14. hodině 
workshopy a veřejnými diskuzemi 
s kandidáty do Evropského parla-
mentu. Chybět nebudou ani hry pro 
nejmenší či zábava pro teenagery. 

Samotné koncerty se rozezvučí ko-
lem 16. hodiny. „K poslechu i k tan-
ci“ zahrají hudební skupiny Chaotic 
a Ready Kirken. Vstup na celý festi-
val je zdarma.  

Informace o místech konání debat 
a další zajímavosti lze nalézt na webu 
kampaně www.vimprocvolim.cz.  -lm-

Volby do Evropského 
parlamentu

STRANA 25 Aktuality NJR – DUBEN 2014



STRANA 26 Kultura NJR – DUBEN 2014

Výstavy
do 6. 4. 
ANTONÍN KA NTA – LADI-

SLAV KUKLA – JAN VIČAR 
Výstava představí tři autonomní 

projekty autorů z Vysočiny, kteří se 
navzájem sice neznají, mají však blíz-
ký vztah k přírodní senzitivitě a pro-
sté formě. 

OGV, Masarykovo nám. 24
do 18. 4. 
JIŘÍ SLÍVA: „NOVÉ LITOGRA -

FIE“
M+K galerie, Čajkovského 33 
do 18. 4. 
VÝSTAVA OLEJOMALEB
Jan Jiří Rathsam, Vladislav „Háša“ 

Hamršmíd, Walter Paul, Marta Řez-
níčková

Hotel Gustav Mahler, Křížová 4
do 20. 4. 
VÁCLAV GIRSA
kurátor: Jakub Král
Girsova malířská tvorba se svébytně 

rozvíjí především ve dvou samostat-
ných liniích. První jsou rozměrná, sil-
ně expresívní plátna, symptomatická 
svým introspektivním charakterem, 
pro něž je typická forma deníkových 
záznamů či komiksové narace, a dru-
hou pak osobitá geometrie.

do 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
do 30. 4. 
VÝSTAVA PRA CÍ ŽÁKŮ ZŠ 

KŘÍŽOVÁ
Městská knihovna, Hluboká 1
do 30. 4. 
MAKROREPRODUKCE – 

ZNÁM  KY
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 4. 5. 
David Bartoň: OBRA ZY – KRA -

JINY Z FILMU JAKO NIKDY
Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4
do 7. 5. 
Soňa Jurkovičová: OBRA ZY
Galerie V Suterénu.
Galerie Horácké divadlo Jihlava, 

Komenského 22
do 9. 5. 
ZDENĚK ŠPLÍCHAL
Minigalerie Trifoil, grafi cké papíry, 

Husova 10
do 18. 5. 
František Skála ml.: CESTY 
Práce Františka Skály je prodchnutá 

jedinečnou fantaskní poetikou a smys-
lem pro nadsázku. Hojně využívá pří-
rodních materiálů, které ovšem neváhá 
kombinovat např. s plasty a probou-
zí tak v divácích živou formou otázky 
rozporu a souladu přírodního a kultur-
ního, časového a věčného.

OGV, Komenského 10.
do 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

do 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

do 30. 6. 
Lubo Kristek: SVĚDECTVÍ 

O DUŠI 
Foyer Horáckého divadla Jihlava ve 

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

věných soch ze Zimbabwe.
Africká vesnice Matongo – areál.
duben 
ETIOPIE – PRA VĚKÉ OMO 
Fotografi cká výstava Radky a Davi-

da Švejnohových.
Africká vesnice Matongo – škola
duben 
Malby na plátně – originály z Afri-

ky – prodejní výstava 
Africká vesnice Matongo – škola
duben 
OBRA ZY ZVÍŘAT – malby 

RNDr. Dany Holečkové
Hlavní vstupní areál – infocentrum
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10
duben 
DNK – foyer: ŽIVOT NA VORU 

– výstava prací klientů o. s. VOR 
Jihlava

Violka: 15 let DS Studánka – foto-
grafi e

Divadlo Na Kopečku, Psychiatric-
ká nemocnice, Brněnská 54 

1. 4. – 15. 5. 
VÝSTAVA PRA CÍ MARKÉTY 

HOSOVÉ
Vernisáž 3. 4. v 18.00 hodin.
Kavárna Dena, Fibichova 28 
11. 4. – 8. 6. 
VENKOVSKÉ KOSTELY 

V SRD CI VYSOČINY
Výstava mapující archeologický 

výzkum v Kraji Vysočina z let 2012-
2013 bude prezentovat i výsledky 
archeologických a stavebně historic-

kých průzkumů venkovských kostelů 
na Jihlavsku a Žďársku.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

15. – 28. 4. 
VÝSTAVA FOTOGRA FIÍ ZVĚ-

ŘE ČLENŮ KLUBU FOTOGRA -
FŮ PŘÍRODY ČMMJ 

(Stanislav Vorálek, Karel Ženíšek, 
Milan Slavinger) 

Doprovodná výstava k přehlídce 
trofejí. Hala MIC.

Magistrát města Jihlavy, Masaryko-
vo nám. 1

17. 4. – 25.5. 
L´ARTOTHÉQUE EPHÉMÉRE 3 
Výstava současného francouzské-

ho umění ze sbírky ORCCA (Offi  ce 
Regional Culturel de Champagne-Ar-
denne). Sbírku tvoří fotografi e, kresby, 
plastiky, malba, instalace, videa a na vý-
stavě bude možno shlédnout její část. 

OGV, Masarykovo nám. 24
22. 4. – 25. 4. 
VÝSTAVA PRA CÍ SVAZU DŮ-

CHODCŮ JIHLAVA
Městská knihovna, Hluboká 1
23. 4. – 8. 6. 
TICHÝ DIALOG
Prodejní výstava obrazů převážně 

s krajinnou tématikou Lenky Klofá-
čové Pavézkové. Kavárna Muzeum.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

23. 4. – 31. 5. 
JOSEF SASKA : „KRA JINA“
Obrazy.
M+K galerie, Čajkovského 33 
24. 4. – 8. 6. 
TAK TO VIDĚLI…
Reportážní fotografi e studentů 

Střední umělecké školy grafi cké z vý-
stav a akcí Muzea Vysočiny Jihlava za 
rok 2013.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

24. 4. – 30. 4. 
Tereza Janečková: KRA JINA 

BÁSNÍKŮ
Několik básníků z volného sdruže-

ní „Generace Y neexistuje“ vystaví 
každý svou básnickou krajinu, divák 
bude mít možnost posoudit konkrét-
ní práci, posun významů, nuance. 

OGV, Galerie Alternativa, budova 
Komenského 10

24. – 28. 4. 
CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA  

TROFEJÍ
Velká gotická síň.
Magistrát města Jihlavy, Masaryko-

vo nám. 1
25. 4. – 27. 6. 
PAVEL HORÁK/PAUL VAN 

DEN BERG 
80 let tvorby.
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4
30. 4. – 9. 5. 
VÝSTAVA ČARODĚJNIC
Práce dětí MŠ a žáků ZŠ – soutěž 

o nejlepší vyrobenou čarodějnici.
Magistrát města Jihlavy, Masaryko-

vo nám. 1

Městská knihovna
24. 3. – 30. 4. 
VÝSTAVA PRA CÍ ŽÁKŮ ZŠ 

KŘÍŽOVÁ
22. 4. – 25. 4. 
VÝSTAVA PRA CÍ SVAZU DŮ-

CHODCŮ JIHLAVA

3. 4. 17.00  
„MORA VSKÝ KRA S ZDOLA 

(I SHORA )“ 
Přednáška jeskyňáře Mgr. Ing. Ev-

žena Zámka
Seznámení s krásami jeskyní Mo-

ravského krasu.
10. 4. 17.00 
AUTORSKÉ ČTENÍ z knihy „Ve 

znamení jaguára“ – autorka Lidka 
Straková

Kniha věnovaná českému národu má 
připomenout, co je to přirozená svobo-
da a jak vývoj současné svobody souvi-
sí se zákonitostmi příčiny a následku.

16. 4. 18.00  
„MARTA KUBIŠOVÁ“
Tradiční poslechový pořad s hu-

debním kritikem a teoretikem Jiřím 
Černým.

17. 4. 17.00  
„ŠVÉDSKÉ A NORSKÉ LA-

PONSKO – Jak se žije za polárním 
kruhem“

Hudebně-cestovatelská přednáška 
Ondřeje Herzána.

Kraj drsný i přívětivý, jeden z posled-
ních divokých koutů Evropy. Sezná-
mení se životem za polárním kruhem, 
hlavními vegetačními typy ve Švédsku 
a základními reáliemi skandinávských 
států.

28. 4. 17.00  
„FALUN DAFA“
Přednáška a beseda se Zdenkou 

Dankovou a Pavlou Rydlovou.
Seznámení s metodou Falun Gong, 

prezentace fotografi í a názorné ukáz-
ky meditačního cvičení.

Divadla

Horácké divadlo
Komenského 22 
VELKÁ SCÉNA

1. 4. 17:00
C. Gozzi: Král jelenem
Komedie.
Komedii plnou kouzel, záměn 

a převleků napsal jeden ze slavných 
italských komediografů, mladší sou-
putník C. Goldoniho C. Gozzi, který 
vyznával principy klasické comme-
die dell´arte. Král jelenem je pak zá-
bavnou pohádkou pro dospělé, v níž 
lze jen kouzlem odhalit každou ne-
upřímnost a přetvářku. Mimořádně 
humorné situace, exotický námět, 
vtip a hravost, tím vším může tato 
komedie diváky oslovit.

Š /4/
2. 4. 19:00 
C. Gozzi: Král jelenem 
D /5/
3. 4. 19:00 
W. Allen: Prokletí nefritového 

škorpiona 
Komedie.
Oslava šéfových narozenin a večí-

rek se zdánlivě nevinnou hypnoti-
zérskou seancí naprosto převrátí na-
ruby život úspěšnému a mazanému 
vyšetřovateli z New Yorské pojišťov-
ny C. W. Briggsovi… Tato komedie 
divákům nabízí nepřetržitou linii 
chytrých, nevtíravých replik a napro-
stých dějových zvratů a samozřejmě 
typický Allenův humor protkaný řa-
dou neuvěřitelných gagů. 

U /4/



Horácké divadlo
Komenského 22 
VELKÁ SCÉNA

4. 4. 19:00 
C. Gozzi: Král jelenem 
K /4/
5. 4. 19:00 
J. Stein – J. Bock – S. Harnick: 

Šumař na střeše
Muzikál.
Světoznámý americký muzikál, který 

patří k nejslavnějším a mnohokrát oce-
něným muzikálům divadelní historie, 
přibližuje dramatický osud jednoho 
ukrajinského městečka na počátku 20. 
století. Svérázným hrdinou je mlékař 
Tovje, obdařený pěti dcerami a ráznou 
manželkou, díky jehož osobitému hu-
moru přerůstá děj v neokázalou oslavu 
lidské soudržnosti. Je to muzikálový 
příběh o štěstí, lásce, tradicích, schop-
nosti a bolesti spojené s porušením lé-
ta zažitých zvyklostí a také o paralelně 
se odehrávajících tragických událos-
tech předrevolučního období.

mimo předpl.
7. 4. 10:00 
L. Carroll: Alenka v říši za zrca-

dlem
Pohádka.
Koho nezajímá, co se opravdu 

skrývá za zrcadlem? Co když je tam 
úplně jiný svět než ten, ve kterém 
stojíme? Důležité je nebát se a ti-
še s Alenkou prostoupit tím zrca-
dlem… A hned zjistíme, že ten svět 
„tam“ je trochu převrácený vzhůru 
nohama a žijí tam bytosti, které mají 
sice jiná pravidla, ale to pochopí kaž-
dý, kdo trochu sní. 

mimo předpl.
8. 4. 17:00 
C. Gozzi: Král jelenem 
M /5/
9. 4. 11:00 
W. Shakespeare: Hamlet
Tragédie.
Na ponurých, vichry bičovaných 

hradbách dánského Elsinoru se nad 
ránem zjevuje princi Hamletovi 
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 nej-
spíš vrahem, že ani matka není bez 
viny a všichni okolo jen lhostejně 
přihlížejí…

zájezd
10. 4. 19:00 
C. Gozzi: Král jelenem 
F /5/
11. 4. 17:00 
Slavnostní setkání s mladými 

sportovci 
zadáno
12. 4. 19:00 
C. Gozzi: Král jelenem 
E /5/
14. 4. 19:00 
J. Stein – J. Bock – S. Harnick: 

Šumař na střeše
mimo předpl.
15. 4. 17:00 
W. Shakespeare: Hamlet 
mimo předpl.
16. 4. 10:00 
W. Shakespeare: Hamlet 
mimo předpl.
17. 4. 19:00 
C. Gozzi: Král jelenem 
L /5/
22. 4. 19:00 
C. Gozzi: Král jelenem 
H /5/
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19. 4. 10.00 
Veselé VELIKONOCE   
Písničky a soutěže o Velikonoční 

vajíčka.
26. 4. 10.00 
Nebojte se čarodějnic a pohád-

kový příběh VE STRA ŠIDELNÉM 
LESE

Dramatický kroužek DDM KA Š-
PÁREK.

Dělnický dům 
Žižkova 15 

18. 4. 19.00 
VELIKONOČNÍ DANCE JI-

HLAVA 4
Multižánrová akce, kdy se na dvou 

stage vystřídá 6 Dj‘s

Dům kultury
Tolstého 2

10. 4. 19.00 
František Ringo Čech: DÍVČÍ 

VÁLKA 
Čechovo prozatímně osvobozené 

divadlo. 
13. 4. 19.00 
2. ORCHESTRÁLNÍ KONCERT 

FILHARMONIE G. MAHLERA 
Účinkují: 
FILHARMONIE G. MAHLERA  
JIŘÍ JAKEŠ – dirigent 
PETRA  MILAROVÁ (VB) – klavír 
22. 4. 19.30 
JANA LOTA
Temně snová, melancholicky ladě-

ná s osobitým zastřeným hlasem. 
Koncert z projektu Malá scéna žije.
27. 4. 19.00 
Eric Assous: HERCI JSOU UNA-

VENI
Divadelní představení. Hrají Sva-

topluk Skopal, Jan Čenský, Simona 
Postlerová/Vendulka Křížová a řada 
dalších.

29. 4. 19.00 
JAROSLAV HUTKA 
Koncert významného českého pís-

ničkáře.

DDM
Brněnská 29 

11. 4. 14.30 
VESELÉ KORÁLKOVÁNÍ PRO 

DĚTI
Přijďte si v pátek kreativně hrát 

a tvořit z korálků a drátků.
Pro děti od 8 do 13 let na DDM JI, 

Brněnská 29.
Od 14:30 – materiál zajištěn, vstup-

né 60 Kč. Kapacita omezena. Přihláš-
ky na melounova@dmjihlava.cz.

12. 4. 
DĚTSKÝ BAZÁREK 
Bude se prodávat dětské obleče-

ní, hračky, knížky a jiné potřeby pro 
děti, které rodiče již nepotřebují a za 
malý peníz chtějí prodat.

V průběhu konání bazárku bude za-
jištěno pro návštěvníky hlídání dětí.

Kontakt pro rezervaci prodejního 
místa: bazarek@ddmjihlava.cz.

16. 4. 15.00 
VELIKONOCE V DOMEČKU
Od 15:00 do 17:00 tradiční veli-

konoční zvyky – pletení pomlázek, 
velikonoční výzdoba, zdobení vají-
ček.

S sebou vyfouklá vajíčka, přezutí,
40 Kč příspěvek na materiál.

23. 4. 18:00 
Slavnostní koncert ZUŠ 
zadáno
24. 4. 19:00 
C. Gozzi: Král jelenem 
T /5/
25. 4. 17:00 
J. Stein – J. Bock – S. Harnick: 

Šumař na střeše
mimo předpl.
26. 4. 10:00 
B. Němcová – J. Ondra: Bajaja 
Premiéra. Pohádka.
Klasická pohádka v dramatizaci 

režiséra Jiřího Ondry o princi, kte-
rý se vypraví do světa a jako němý 
sluha Bajaja si dokáže získat srdce 
princezny i utkat se s drakem… Po-
hádka o hrdinství bez velkých gest 
a slov, o tom, že i všemi vysmívaný 
a opovrhovaný outsider může být 
„velký člověk“ – velký duchem a srd-
cem, ne svým postavením a mocí. 
Jen přátelství, láska a pokora mohou 
být klíčem k vítězství a pravý hrdina 
se neohání zbůhdarma mečem, ale 
především musí překonat sám sebe. 
Bajaja v sobě nese poselství, že záleží 
na člověku samém, k jakému cíli ho 
jeho cesta dovede.

mimo předpl.
28. 4. 10:00 
B. Němcová – J. Ondra: Bajaja
mimo předpl.
29. 4. 19:00 
P. A. Caron de Beaumarchais: Fi-

garova svatba
Klicperovo divadlo Hradec Králové.
X /5/

MALÁ SCÉNA
15. 4. 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 lavičkách 
v parku. Stařenky probírají témata 
přiměřená jejich věku a duševnímu 
rozpoložení, ale zvolna v nás začíná 
sílit podezření, že titul Nejstarší ře-
meslo, ač je to na první pohled vy-
loučeno, se vztahuje právě k nim…

29. 4. 17:00 
U. Hub: Tučňáci na arše
Komedie pro teenagery.
Usměvavý, ale i poučný a také biblic-

ký příběh o třech tučňácích, kteří pře-
žijí potopu světa. Jak to udělají a zda 
jim v tom pomůže Bůh, se dozvíte 
z představení určeného všem věkovým 
kategoriím, zejména pak teenagerům. 

30. 4. 9:00 a 10:30
V. Peška: O perníkové chaloupce 

aneb Jenom jako
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 legrační 
a hravé. Takové jsou i pohádkové po-
stavy, které nejenom pobaví a potěší 
malého diváka, ale i samotné herce.  

Divadlo Na Kopečku
Brněnská 54

1. 4. a 3. 4. 19.00 
ZÁPAD USA – OREGON 
Digitální diashow Martina Loewa.
Jarní cesta od pobřeží Pacifi ku k za-

sněženým vrcholům Kaskádového po-
hoří. Vysoké sopky, malebné vodopá-
dy, hluboké lesy, jezera a dobré pivo.

6. 4. 15.00 
KOUZELNÁ KULIČKA  aneb Jak 

Vojta k šikovnosti přišel
Hraje Kejklířské divadlo z Doudleb
VELIKONOCE NA KOPEČKU 
Pletení pomlázek, malování vají-

ček, prodej výrobků , kraslice... / při-
nes a nazdob si svoje vajíčko.

16. 4. 18.00
Čím jsem chtěl být a CIRKUS
Společné vystoupení pro veřejnost 

DTS Jihlava a DS STUDÁNKA  PN 
Jihlava

25. 4. 17.00 
HOTCH-POTCH 
Taneční vystoupení pořádá taneční 

skupina Hotch-Potch.
28. 4. – 29. 4. 10.00
SRDCE NA DLANI
Vystoupení neziskových organizací. 

DIOD
Tyršova 12, tel. 734 586 402

3. 4. 19.30 
LE POIDS DU VIDE (CH)
FUN FATALE 2014
Leitmotiv? Padesátimetrové lano. 

Postavy? Dvě dívky, zcela protiklad-
né, ale propojené, které se vzájemně 
baví svými odlišnostmi.

4. 4. 19.30 
JANA KORB: ERSTES LEID 

(GER)
FUN FATALE 2014 
První hoře je literární akrobacie na 

hrazdě s příběhem od Franze Kafk y. 
Akrobatka si svůj život zařídila tak, 
že zůstávala na hrazdě dnem i nocí. 

11. 4. 20.00 
KUZMICH ORCHESTRA 
FRUFRU
12. 4. 17.00 a 20.00 
PŘIŠLO JARO DO VSI…
Pramínek
Zveme na jarní vystoupení souborů 

Pramínek, Šípek, Vrabčátka a zpěva-
ček souboru Vysočan. Při odpoled-
ním vystoupení bude ve spolupráci 
s Horáckým folklorním sdružením 
uveden koncert vítězů krajského ko-
la celostátní soutěže dětí ve zpěvu li-
dových písní „Zpěváček 2014“.

13. 4. 16.00 
PÍSKOMIL SE VRA CÍ
Živá kapela pro živé děti a rodiče, hra-

jící živé písně vlastní produkce naživo. 
23. 4. 19.30 
HUKOT 4 (a půl) 
Radioaktivní groteska o jednom 

dějství a předvídatelném konci, kte-
rý přesto uspokojí.

25. 4. 19.00 
ANNA K. POPRVÉ AKUSTIC-

KY 2014
RetroCafe ve spolupráci s DIODem 

uvede Annu K. poprvé akusticky 
a v Jihlavě.

26. 4. 19.30 
LÁSKA  A JINÉ SUPERSCHOP-

NOSTI
Pravdivá komedie o lásce pro kaž-

dého, kdo se ji nebojí prožít a nemá 
strach, že se na to přijde. 

DkD JEŽEK
Jarní 22 – Horní Kosov

5. 4. 10.00 
Ježkův POHÁDKÁŘ  
Veselé písničky a POHÁDKA .  
12. 4. 10.00 
Jak se dělá písnička
s ÁJOU a FUGÍNEM 



DDM
Brněnská 29 

17. 4. 9.00 
VELIKONOČNÍ FLORBALO-

VÝ TURNAJ TROJIC
Tělocvična DDM JI, Brněnská 29, 

JI. Od 9:00
Kategorie: do 12-ti let a 13 – 15 let
Startovné 30 Kč za hráče, nutno 

přihlásit do 15. 4. na DDM JI nebo 
na rychetsky@ddmjihlava.cz

17. 4. 9.00 
TURNAJ V PC DOTA 2
Turnaj pro 3 členná družstva v PC 

hře DOTA 2.
Od 9:00 na DDM JI, Brněnská 29. 

S sebou přezuvky, sluchátka, případ-
ně vlastní myš.

Startovné 30 Kč. Nutno se přihlásit 
do 14. 4. – matejicek@ddmjihlava.cz

26. 4. 9.00 
VELIKONOČNÍ TURNAJ VE 

VOLEJBALU
Hala SK Jihlava – Okružní ulice. Pre-

zence: 8 – 8:30 hod., rozlosování 8:45 
hod., začátek v 9 hodin, nejméně 2 že-
ny vždy při hře na hřišti podmínkou.

Pro amatérská, smíšená družstva. 
Nutno se přihlásit do 13. 4. Informa-
ce a přihláška na www.ddmjihlava.cz

Kapacita turnaje je omezena. Info: 
napravnik@ddmjihlava.cz

26. 4. 9.00 
ZÁVODY DĚTÍ V LEZENÍ NA 

OBTÍŽNOST
Pro všechny amatérské lezce, kteří 

již lezou nebo si to chtějí vyzkoušet.
Od 9:00 v Lezeckém centrum JI, 

Strojírenská 4 – starý Motorpal.
Kategorie: od 4 do 18 let
Startovné: 60 Kč
S sebou: sportovní oblečení, spor-

tovní obuv
KURZ VÝCHOVY A VÝCVIKU 

PSŮ
Pro všechna plemena psů, 2x týdně 

v areálu kynologického klubu Jihla-
va. 

Kontakt: rychetsky@ddmjihlava.cz. 
Tel: 736430886, cena kurzu 1.500 Kč

Zacheus

 klub pro volný čas, 
Komenského 20 

15. 4. 18.00 
VELIKÁ NOC, SEDER A PO-

SLEDNÍ VEČEŘE
Přednáška F. Tichý.
17. 4. 20.00 
POSLEDNÍ VEČEŘE
18. 4. 18.00 
VELKÝ PÁTEK – PAŠIJE
Se čtením a zpěvy v kostele sv. Kříže.
22. 4. 18.00 
SETKÁNÍ RODIN S DĚTMI 
a malým divadýlkem v klubu.
Úterý 18.00 
STÁLÉ AKCE: HODINKA  NAD 

BIBLÍ

Antikvariát Jihlava 
Čajovna & Bar, Brněnská 8 

10. 4. 18.00  
JIŽNÍ AMERIKOU OD SEVE-

RU K JIHU aneb pití Maté a další 
tradice

Povídání o kulturách celé Jižní 
Ameriky a jejich tradicích, reportáže 
z různých zemí od Kuby po Argenti-
nu, přiblížení mentalit a mnoho dal-
šího. 
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18. 4. 18.00  
PERÚ ANEB MARCO O SVÉ 

ZEMI (Perú, pasado y presente)
O nádherné zemi Peru nám poví 

a provede nás její minulostí i přítom-
ností rodilý Peruánec Marco. Před-
náška bude probíhat ve španělštině 
s překladem do češtiny. 

24. 4. 18.00  
DVEŘE NEBE I PEKLA aneb reál-

né hrozby z vesmíru
Přednáška o teoretických hrozbách 

z vesmíru, zejména o nebezpečí im-
paktních těles a vlivu sluneční aktivi-
ty na naši planetu (tzv. blackout).

Přednáší: Miloš Podařil; vstupné: 
50 Kč.

Senior Point
Žižkova 57, budova D.

3. 4. 15.00 
Ing. Milan Slavinger: „MYSLI-

VECKÉ ZVYKY A TRA DICE“
16. 4. 15.00 
Jana Hrutková: „KOČKA  60 

PLUS“
30. 4. 15.00 
Marie Scheibová: „DISKRIMI-

NACE A TÝRÁNÍ SENIORŮ“

KINO DUKLA
Jana Masaryka 20 

1. 4. v 17:00, 3. 4. v 17:30, 5. 
a 16. 4. ve 20:00, 12. 4. v 19:30

Grandhotel Budapešť
Komedie / Velká Británie, Němec-

ko / 100min / titulky / 100,- / 12+ 
Pan Gustave je legendou mezi hote-

lovými zaměstnanci. V bezčasí mezi 
dvěma světovými válkami, v bohem 
zapomenuté zemi, kde toho nepříliš 
funguje, je luxusní Grandhotel Bu-
dapešť oázou spolehlivosti, již zosob-
ňuje právě tento šéf hotelového per-
sonálu. Přání svých hostů plní pan 
Gustave, ještě než jsou vyřčena, a vět-
šinu z nich navíc zcela nezištně milu-
je, a to i ve fyzickém slova smyslu.

Režie: W. Anderson / Hrají: Ralph 
Fiennes, Tony Revolori, Saoirse Ro-
nan

1. a 12. 4. v 17:30, 2., 5. a 18. 4. 
v 17:00, 20. 4. ve 20:00

Fair Play
Drama, Historický / ČR / 100min 

/ 110,- (od 15. dubna 100,-) / 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

1. 4. v 19:30 a 11., 24., 27. 4. ve 
20:00 (11. a 27. 4. ve 3D)

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

titulky / 110,- 3D a 90,- 2D / 12+
Pokračování epické ságy podle no-

vého komiksového románu Franka 
Millera Xerxes, vyprávěného úchvat-
ným vizuálním stylem úspěšné série 
300, se přesouvá na nové bojiště – 
na moře, kde řecký generál Th emis-
tokles, usilující o sjednocení celého 
Řecka, vede bitvu, která zvrátí dosa-
vadní vývoj války.

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

1. 4. ve 20:00 a 16. 4. v 17:30
12 let v řetězech
Životopisné drama / Velká Británie, 

USA / 134min / titulky / 80,- / 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

2. a 18. 4. ve 20:00, 7. 4. v 19:30 
(2. 4. ve 3D)

Noe
Fantasy, Katastrofi cký / USA / 

135min / 3D dabing, 2D titulky / 
150,- ve 3D, 120,- ve 2D / 12+ 

Svět už zachránila řada hrdinů, ale 
on byl první. Noe. Režisér Darren 
Aronofsky, tvůrce Černé labutě a dal-
ších výjimečných fi lmů stvořil vý-
pravné 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

2. 4. v 19.30 a 25. 4. v 17:00
Přežijí jen milenci
Romantický, Fantasy / Německo 

/ 123min / titulky / 110,- (25. 4. za 
100,-) / 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

2. 4. ve 20:00
Vejška
Komedie / ČR / 95min / 90,-
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

3. a 9. 4. v 17:00, 4., 7. a 8. 4. 
v 17:30, 5., 6., 18. a 21. 4. v 15:30

Zvonilka a piráti
Animovaný / USA / 78min / da-

bing / 110,- (21. dubna 100,-)
Ze světa Petra Pana přichází velko-

lepé dobrodružství o Zarině, chytré 
a ambiciozní víle, která je ohromena 
neuvěřitelnými možnostmi modrého 
kouzelného prášku. Když se kvůli svým 
odvážným nápadům dostane do potíží, 
uteče ze země víl a spojí své síly s piráty, 
kteří z ní udělají kapitánku své lodi.

Režie: Peggy Holmes / Mluví: Ma-
rika Šoposká, Tereza Martinková, 
Klára Oltová

3. 4. v 19:30, 10. a 23. 4. v 17:00
Trabantem až na konec světa
Dokumentární / ČR / 98min / 80,-
Cestovateli Danu Přibáňovi a jeho 

partě nestačilo, že dokázali nemož-
né, když přejeli Trabantem Afriku 
a natočili o tom nezávislý fi lm. Roz-
hodli se vypravit na ještě náročnější 

cestu. 21 124 kilometrů napříč Jižní 
Amerikou až na konec světa.

Režie: Dan Přibáň / Účinkují: dva 
Trabanty, polský Fiátek a Jawa 250 
z roku 1957

3. a 4. 4. ve 20:00, 5., 6., 9. a 19. 
4. v 17:30, 12. 4. v 17:00, 29. 4. 
v 19:30

10 pravidel jak sbalit holku
Komedie / ČR / 100min / 120,- 

(od 19. dubna 100,-)
Marek je chytrý a milý student as-

trofyziky, jehož největší láskou jsou 
nejen hvězdy, ale i horoskopy. Jeho 
dráhu mu však jednoho dne překří-
ží dívka snů a Marek se zamiluje tak 
beznadějně, že ve škole není scho-
pen ani udělat zkoušky.

Režie: Karel Janák / Hrají: Matouš 
Ruml, Miroslav Donutil, Kristína 
Svarinská

4. 4. v 17:00 a 20. 4. v 19:30
Koleje osudu
Životopisný, Drama / Velká Británie, 

Austrálie / 116min / titulky / 100,-
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

4. – 5. a 13. 4. v 19:30
Památkáři
Válečný / USA / 112min / titulky 

/ 100,- / 12+ 
Památkáři nejsou žádní nudní pat-

roni, ale unikátní vojenská jednotka, 
která nasazovala vlastní krky, aby z ru-
kou nacistů vyrvala skvosty, které za 
trvání Druhé světové války nakradli. 
Film se odehrává v době, kdy už by-
lo víceméně jasné, že hitlerovské Ně-
mecko bude poraženo a pomalu se 
začínaly napravovat válečné škody.

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

5. 4. v 15:00, 19., 26. a 27. 4. 
v 15:30

LEGO příběh
Animovaný, Dobrodružný / USA / 

100min / 2D, dabing / 80,-
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

6. a 14. 4. v 17:00, 13. a 22. 4. 
v 17:30

Babovřesky 2
Komedie / ČR / 120min / 80,-
Letní komedie Zdeňka Trošky je 

úsměvným obrázkem ze života v sou-
časné vesnici, která s nadhledem a ko-
mediální nadsázkou, tak trochu v du-
chu Slunce, seno, sleduje kupící se 
nedorozumění a souhry náhod, které 
pořádně zamotají hlavu její obyvate-
lům. V příběhu nechybí láska, žárli-
vost, závist, intriky a zejména vtipné 
okamžiky, v nichž se někteří i najdou.

Režie: Z. Troška / Hrají: Veronika 
Žilková, Jana Synková, Lucie Vondráč-
ková
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6. a 19. 4. v 19:30
Vlk z Wall Street
Životopisný, Drama / USA / 

179min / titulky / 90,- / 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

6. 4. ve 20:00 ve 2D a 17. 4. 
v 17:30 ve 3D

Pompeje
Katastrofi cký, Romantický / USA 

/ 102min / 2D titulky, 3D dabing / 
2D za 100,-, 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 Ze-
mě. 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 rozpáleného pekla 
zachránil i svoji milovanou Casii.

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

7. 4. v 17:00
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: Guillaume 
Gouix, Anne Le Ny, Bernadett e Lafont 

7. 4. ve 20:00
Tady to musí být
Drama / Francie, Irsko, Itálie / 

118min / Filmový klub, titulky / 
80,- / 12+

Hlavní postavou příběhu je stárnou-
cí, ale kdysi velmi slavný rocker Che-
yenne, který žije se svou dlouholetou 
partnerkou v obrovské prázdné vile 
v Dublinu, stále se obléká jako za sta-
rých dobrých časů a jeho jedinou pří-
telkyní je dospívající mladá dívka. Smrt 
jeho židovského otce, se kterým před 
30 lety přerušil kontakt, ho přivede do 
New Yorku, kde se dozví o útrapách 
svého otce a rodiny v polské Osvětimi

Režie: Paolo Sorrentino / Hrají: 
Sean Penn, Frances McDormand, 
Judd Hirsch

8. 4. v 17:00
Need For Speed
Akční / USA / 130min / titulky / 

100,-
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 
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závod s časem napříč kontinentem.
Režie: S. Waugh / Hrají: Aaron Paul, 

Dominic Cooper, Michael Keaton
8. 4. v 19:30
Blízko od sebe
Komedie / USA / 130min / titulky 

/ 90,- / 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

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

141min / 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 živo-
ta. 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

9. 4. ve 14:30 (BABY BIO) a 19. 
4. v 15:00

Angelika
Romantický / Francie / 113min / 

dabing / 100,-
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 Ar-
nezeder, Gérard Lanvin, Tomer Sisley

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. <<<

9. 4. v 19:30 a 13. 4. v 17:00
Robocop
Sci-Fi / USA / 121min / titulky / 

110,- / 12+
V roce 2028 je nadnárodní konglo-

merát OmniCorp vedoucím lídrem 
v oblasti robotických technologií. 
Jejich drony jsou již dlouhá léta vy-
užívány armádami po celém světě 
a OmniCorpu přibývají na účtech 
miliardy dolarů. Jedinou metou, kte-
rou se jim dosud nepodařilo dosáh-
nout, je úspěch na domácí půdě, kde 
jsou jejich technologie stále považo-
vány za příliš kontroverzní.

Režie: J. Padilha / Hrají: Joel Kin-
naman, Samuel L. Jackson, Gary Ol-
dman

9. 4. ve 20:00 a 21. 4. 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 zůstanou 
ve vesmíru sami, odkázáni jeden na 
druhého a směřujíc dál do temného 
vesmíru. Hluboké ticho dává oběma 
jasně najevo, že ztratili jakékoli spo-

jení se Zemí… a tím i jakoukoli šanci 
na záchranu.

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

10., 11., 14., 15., 25. a 29. 4. v 17:30, 
12. 4. v 15:30, 13. 4. ve 14:30 a 26. 4. 
v 15:00 (14. 4. ve 3D)

Rio 2
Animovaný, Dětský / USA / PREMI-

ÉRA , dabing / 115,- ve 2D, 140,- ve 3D
Vzácní modří papoušci Blu a Perla 

žijí v brazilském Riu poklidným měst-
ským domáckým a rodinným životem. 
Když Perla rozhodne, že se všichni 
musí naučit žít jako opravdoví ptáci, je 
už jen krůček k zásadnímu rozhodnutí 
– vyrazit na rodinný výlet do amazon-
ské džungle!

Režie: Carlos Saldanha / Mluví: 
Michal Holán, Jolana Smyčková, Pe-
tr Rychlý

10. 4. 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

22. 4. v 17:00
Nymfomanka, část II.
Erotické drama / Dánsko, Francie 

/ 130min / 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

10., 12. a 22. 4. ve 20:00, 11. 4. 
v 19:30

Ona
Drama / USA / 126min / titulky / 

110,- / 12+
Th eodore se se zlomeným srdcem 

po ukončení dlouhého vztahu začne 
zajímat o nový, pokročilý operační sys-
tém, o kterém jeho výrobce tvrdí, že 
představuje zcela unikátní a intuitivní 
bytost. Po jeho instalaci se seznamu-
je se „Samanthou“, umělou inteligen-
cí s milým ženským hlasem. Jak její 
potřeby a požadavky rostou společně 
s těmi jeho, mění se jejich přátelství ve 
skutečnou vzájemnou lásku.

Režie: Spike Jonze / Hrají: Joaquin 
Phoenix, Scarlett  Johansson (hlas), 
Olivia Wilde

11. a 17. 4. v 17:00, 15. 4. 
v 19:30

Vášeň mezi řádky
Romantický, Drama / Velká Britá-

nie / 111min / titulky / 110,- / 12+
Příběh utajené lásky jednoho z největ-

ších spisovatelů by s přehledem mohl 
být základem slavného románu, zůstal 
ale tajemstvím a v plné síle ho ukazuje 
až tento fi lm. Charles Dickens, ženatý 
autor mnoha legendárních románů se 
na vrcholu své kariéry v polovině 19. 
století zamiloval do mladší dívky.

Režie: R. Fiennes / Hrají: Ralph 
Fiennes, Felicity Jones, Kristin Scott  
Th omas

12. 4. v 15:00 a 27. 4. v 17:00
Bella a Sebastián
Dobrodružný / Francie / 95min / 

dabing / 90,-
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

13. a 15. 4. ve 20:00, 28. 4. 
v 17:30

Dlouhá cesta dolů
Komedie / Velká Británie / titulky 

/ 110,- / 12+
Čtyři neznámí lidé se o silvestrovské 

noci potkají na střeše věžáku, oblíbe-
ném místě sebevrahů, všichni se stej-
ným plánem. Místo toho aby skočili, 
ale uzavřou dohodu, že zůstanou spolu 
a naživu minimálně do svatého Valen-
týna. A toho dne, kdy měl jejich život 
skončit, začně pro všechny nečekané 
dobrodružství, které všem znovu vrátí 
chuť žít.

Režie: P. Chaumeil / Hrají: Pierce 
Brosnan, Toni Collett e, Aaron Paul, 
Imogen Poots, Rosamund Pike

14. 4. v 19:30
V nitru Llewyna Davise
Drama / USA / 105min / titulky / 

90,- / 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

14. 4. ve 20:00
Vysoká zeď
Romantický / Československo / 

71min / Filmový klub / 80,-
Jedenáctiletá dívka Jitka tajně cho-

dí k nemocniční zdi, kde se setkává 
s neznámým mladým mužem. Ten 
při autonehodě utrpěl úraz páteře, 
teď je upoután na kolečkové křeslo 
a nevěří, že by mohl znova chodit. 

Režie: Karel Kachyňa / Hrají: Rad-
ka Dulíková, Vít Olmer, Helena Kru-
žíková

15. 4. v 17:00
Borgman
Černá komedie / Nizozemí / 

113min / titulky / 80,- / 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

17. 4. v 15:30 a 20. 4. ve 14:30
Dobrodružství pana Peabodyho 

a Shermana
Animovaná komedie / USA / 

92min / dabing / 100,-
Pan Peabody je geniální jako Ein-

stein, vtipný jako Oscar Wilde, odváž-
ný jako Indiana Jones, má deduktivní 
schopnosti Sherlocka Holmese, styl 
oblékání Jamese Bonda a kulinářské 
dovednosti Zdeňka Pohlreicha. Je také 
světově proslulou celebritou, držitelem 
Nobelovy ceny, olympijským vítězem 
ve skoku a desetiboji. A navíc je pes. 
Díky svým schopnostem a navzdory 
tomu, že je šelma, adoptoval pan Pea-
body malého kluka Shermana, kterého 
od plenek 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 Sherma-
nem vůbec udržel krok.

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



KINO DUKLA
Jana Masaryka 20 

17. a 27. 4. v 19:30, 18., 19. a 30. 
4. ve 20:00, 20. 4. v 17:00 a 26. 4. 
v 17:30

Transcendence
Sci-Fi / USA / PREMIÉRA , titulky 

/ 110,- / 12+
Johnny Depp se jako vědec snaží jít 

za hranice možného a propojit lid-
skou mysl s nekonečným vesmírem 
umělé inteligence. Jeho cesta za po-
znáním se ale změní v honbu za neo-
mezenou mocí a brzy je stejně jasné 
jako děsivé, že nikdo nemá možnost 
ho zastavit.

Režie: W. Pfi ster / Hrají: Johnny 
Depp, Rebecca Hall, Paul Bett any

17. 4. ve 20:00
Urbanized
Dokument / USA, Velká Británie / 

85min / titulky / 80,-
Kdo má výsadu udávat tvar a tvář 

našich měst a jakým způsobem to 
dělá? Jaký vliv má vzhled a koncep-
ce měst na naše životy? Dokument 
zkoumá širokou škálu urbanistických 
projektů ve dvanáctce měst napříč 
celou planetou. Urbanized tak ote-
vírá globální diskuzi o budoucnosti 
našich měst.

Režie: G. Hustwit / Hrají: Norman 
Foster

18. a 26. 4. v 19:30, 19., 21. a 25. 
4. v 17:00

Detektiv Down
Komedie / Norsko, ČR, Dánsko / 

90min / titulky / 100,-
Robert Bogerud provozuje jed-

nočlennou soukromou detektiv-
ní kancelář, ale zatím se nikdy 
nedostal k žádnému skutečnému 
případu. Nikdo totiž nevěří, že ten-
to mladík, postižený Downovým 
syndromem, může vůbec něčeho 
v detektivní branži dosáhnout. Až 
jednoho dne..

Režie: B. Breien / Hrají: Svein An-
dré Hofsø Myhre, Ida Elise Broch, 
Nils Jørgen Kaalstad

20. 4. v 16:45
Marco Spada
Balet v kině / Rusko – Moskva / 

170min / 250,- 
Bandita Marco Spada vesele rabu-

je okolí a okrádá ctihodné občany 
přímo pod nosem guvernéra. Pečli-
vě skrývá svou identitu a na zámku 
vychovává svou dceru Angelu. Ta 
nemá o jeho dvojím životě a taj-
ných aktivitách ani ponětí a jediné, 
o co se strachuje je její milostný ži-
vot. Touží po princi Fredericim, ale 
její sen se hroutí, když zjistí, že on 
si ji vzít nemůže, protože už je za-
snoubený.

Choreografi e: Pierre Lacott e
21. 4. ve 20:00
Hugo a jeho velký objev
Dobrodružný / USA / 126min / 

Filmový klub, 3D, titulky / 100,-
Hugo je neobyčejný kluk, který 

po otcově smrti žije na pařížském 
vlakovém nádraží u strýce alkoho-
lika, jenž tu pracuje jako seřizovač 
nádražních hodin. Po tátovi Hugo 
zdědil vynalézavost a robota s klí-
čovou dírkou ve tvaru srdce, který 
možná ožije, pokud se do ní vloží 
ten správný klíč. Neutišitelná zvě-
davost přivede Huga k nerudnému 
prodavači mechanických hraček 
a od něj i k jeho chráněnce, která, 
ač je to neuvěřitelné, drží v rukou 
klíč k rozluštění Hugovy životní 
záhady.
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Režie: M. Scorsese / Hrají: Asa 
Butt erfi eld, Chloe Grace Moretz, 
Ben Kingsley

Dny německého fi lmu 21. – 25. 
4. v 19:30

21. 4. za 80,-
Na druhé straně (Auf der ande-

ren Seite)
Drama / 122min / titulky / režie: 

Fatih Akin
Nejat patří ke druhé generaci tu-

reckých přistěhovalců do Německa 
a váží si svého postavení, dosažené-
ho díky vzdělání. Neschvaluje poměr 
svého otce s prostitutkou Yeter. Ná-
zor změní, když se dozví, že otcova 
přítelkyně posílá do Turecka peníze, 
aby její dcera mohla studovat.

22. 4. za 80,-
Životy těch druhých (Das Leben 

der Anderen)
Th riller / 137min / titulky / režie: 

Florian Henckel von Donnersmarck
Rok 1984. Do pádu obávaného re-

žimu ve Východním Německu zbývá 
necelých šest let. Vládnoucí Jednot-
ná socialistická strana upevňuje svou 
pozici pomocí nemilosrdného systé-
mu monitorování a manipulace s po-
tenciálně nebezpečnými lidmi, k če-
muž využívá tajnou policii Stasi.

23. 4. za 80,-
Tohle není Kalifornie (Th is Ain‘t 

California)
Dokument / 90min / titulky / re-

žie: Marten Persiel
Film je dynamickou a svěží hymnou 

protispolečenské revolty mladých 
a v socialistické NDR téměř zakáza-
ného sportu – skatebordingu. Režisér 
tu pracuje s archivním materiálem, 
konkrétně se skutečnými videozázna-
my, které si v toho času nahrála parta 
tří kamarádů, fascinovaných tímto 
sportem, na 8 mm kameru.

24. 4. za 80,-
Pád Třetí říše (Der Untergang)
Historický / 156min / titulky / re-

žie: Oliver Hirschbiegel
20. července 1944 byl spáchán ve 

Vůdcově hlavním stanu „Vlčím dou-
pěti“ (Wolfsschanze), atentát na Hit-
lera. Z bezprostřední blízkosti zažila 
tuto událost jeho osobní sekretářka 
GERTRA UD „TRA UDL“ JUNGE. 
Poprvé se tak otřásla půda pod no-
hama kdysi všemocného „Vůdce“ 
a všichni z jeho bezprostředního oko-
lí poprvé pocítili šok.

24., 27. a 30. 4. v 17:30, 25., 26. 
4. ve 20:00 a 28. 4. v 19:30

Pojedeme k moři
Komedie / ČR / 90min / 110,-
Jedenáctiletý Tomáš se chce stát 

fi lmařem, a když dostane k naroze-
ninám kameru, rozhodne se natočit 
svůj první fi lm. S kamarádem blbnou 
a užívají si natáčení, ale jen do chvíle 
než zjistí, že kamera dokáže odhalit 
i věci, které jsou nepříjemné – napří-
klad pravdu o jejich spolužačce, kte-
rou Tomáš miluje anebo že mu jeho 
táta lže!

Režie: J. Mádl / Hrají: Ondřej Vet-
chý, Jaroslava Pokorná, Jan Maršál

24. a 29. 4. v 17:00, 30. 4. 
v 19:30

Láska, soudruhu
Komedie / Finsko, ČR / 102min / 

PREMIÉRA , titulky / 110,- / 12+
Opona je železná a pevná a v roce 

1962 přijíždí do Finska na hudební 
mezinárodní festival mládeže čes-
koslovenská jazzová kapela. Jan se 
potkává se svou dávnou láskou, za-
tímco jeho uvědomělý spoluhráč ko-
nečně zjišťuje, kdo je Elvis Presley.

Režie: T. Makelä / Hrají: Kati Ou-
tinen, Miroslav Etzler, Kryštof Há-
dek

26. 4. v 17:00
Něžné vlny
Komedie / ČR / 96min / 80,-
Vojta je nesmělý a jeho rodi-

na praštěná. Cholerický tatínek, 
který kdysi nepřeplaval kanál La 
Manche, z něj chce mít závodního 
plavce a milující maminka, býva-
lá hvězda dětské lední revue, vidí 
v synovi talentovaného pianistu. 
Jenže Vojta má docela jiné priori-
ty – především  rusovlasou  spo-
lužačku Elu, okouzlující akvabelu, 
která už v listopadu odjede do vy-
sněné Paříže. Jestli Vojta rychle ne-
podnikne něco opravdu zásadního, 
zmizí mu Ela navždy za železnou 
oponou. Píše se totiž rok 1989…

Režie: J. Vejdělek / Hrají: Táňa 
Pauhofová, Hynek Čermák, Robert 
Cejnar

28. 4. v 17:00 a 29. 4. ve 20:00
Poslední vrchol
Dokument / Španělsko / 82min / 

titulky / 90,-
Není dnes lehké najít v mediích 

modely dobrých kněží. La Ultima 
Cima ukazuje typ kněze, o kterém 
nikdo nemluví: anonymní kně-
ze, kteří slouží Bohu tím, že slouží 
druhým. Pablo Domínguez Prieto 
– španělský kněz překypující ra-
dostí s velkou zálibou v horolezec-
tví – věděl, že zemře mladý a přál 
si, aby to bylo v horách. Odevzdal 
svůj život Bohu a Bůh přijal jeho 
nabídku. Ve 42 letech umírá při 
sestupu hory Moncayo. Pablo byl 
znám a milován velkým počtem 
osob, které o tom svědčí po jeho 
smrti.

Režie: J. M. Corelo / Hrají: Pablo 
Domínguez

28. 4. ve20:00
Atlas mraků
Fantasy, Sci-Fi, Dobrodružný / 

USA, Německo / 164min / Filmový 
klub, titulky / 80,- / 12+

Filmová adaptace románu Davida 
Mitchella vypráví šest žánrově od-
lišných příběhů, které se odehrávají 
v různých časech a na různých mís-
tech od začátku 19. století až po po-
stapokalytickou budoucnost. Film 
zobrazuje myšlenku kontinuální pro-
pojenosti našeho bytí a především 
našich činů napříč časem a prosto-
rem, kde všechno má svoji příčinu 
i následek.

Hrají: Tom Hanks, Halle Berry, 
Jim Sturgess, Hugo Weaving, Hugh 
Grant

30. 4. v 17:00
Cyril a Metoděj – Apoštolé Slo-

vanů
Drama, Dobrodružný / Česko, Slo-

vensko, Srbsko, Slovinsko, Rusko / 
85min / 70,- 

Příběh z 9. století ve strhujících 
obrazech líčí počátky šíření křes-
ťanství na Velké Moravě a v našich 
zemích. Hlavními postavami  filmu 
jsou věrozvěsti Konstantin (poz-
ději známý jako Cyril) a jeho bra-
tr Metoděj, kteří byli prohlášeni za 
svaté a jsou označováni jako Apoš-
tolové Slovanů.

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

Radostné Velikonoce vám přeje va-
še domácí kino!

ZMĚNA V PROGRA MU VY-
HRA ZENA / www.kinodukla.cz / 
www.facebook.com/KinoDukla

Kluby

Rockový club JEŽEK 
 ponorka live stage

Mostecká 10
4. 4. 21.00
KONCERT KA PELY KRLEŠ
5. 4. 21.00
KONCERT: Greedy Invalid, In-

teritus
12. 4. 21.00
OCELOT + METANOON
18. 4. 21.00
KONCERT: Vision days, Driak, 

Žadnej stres, Brisk fart
19. 4. 21.00
KONCERT: Marcela Holanová 
(velký sál)
26. 4. 19.00
FOLKOVÝ VEČER II.

CHilli Cafe – bar
Masarykovo nám. 25

5. 4. 21.00 
S-KRIPT: KŘEST ALBA „PRO-

JEKT 3“

SOUL music club
Žižkova 15 

4. 4. 22.00 
Lipstick R´n´B Party feat. Dj 

Noir / Strejda Filí (Pio Squad) – 
MEF & RED edition 

5. 4. 21.00
BROUCI BAND – Th e Beatles 

revival 
...a máme tu něco zvlášť vypečené-

ho pro všechny generace.
12. 4. 22.00
Maschinery Sound System 
18. 4. 22.00
Dirty Dancing No.7 
19. 4. open 20.00
MIG 21 v Jihlavě! 
25. 4. 22.00
Trénink po deváté! 
26. 4. 21.00
Hugo Toxxx + DJ Nuff  (Super-

crooo, Hypno808) 
30. 4. open 17.00
NA STOJÁKA ! 

Koncerty
3. 4. 19.00 
Hudební taškařice ZHASNEME 

A UVIDÍME 
19:00 hod., Klubová scéna na 

Radniční. Rendez Fou – akustická 
muzika Jihlava / Zhasni – folko-
vá kapela Nový Bor, Martin Rous 
– kytarový šílenec Praha. Vstupné 
90,- Kč. 

7. 4. 18.00
JARNÍ KONCERT JSPS MELO-

DIE
Gotická síň jihlavské radnice.
11. 4. 20.00
Koncert PETR KA DLČEK – „Já 

na to mám“ a další
20:00 hod., Klubová scéna na Rad-

niční. Host: Beatlesárna Terezy Su-
dové. Vstupné 80,- Kč / studenti 50,- 
Kč. 
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Koncerty
15. 4. 
JARNÍ KONCERT Hudebního 

sdružení Gymnázia Jihlava 
Společenský sál hotelu Gustav Ma-

hler, Křížová 4 
16. 4. 19.30 
KONCERT SKUPINY ASO-

NANCE 
Společenský sál hotelu Gustav Ma-

hler, Křížová 4
29. 4. 19.00 
JAZZ & Swing do Jihlavy: O.G. & 

THE ODD GIFTS 
19:00 hod., Klubová scéna na Rad-

niční
29. 4. 19.30 
TEAM & PAĽO HABERA  UN-

PLUGGED TOUR 2014
Dům kultury, divadelní sál, Tolstého 2

Přednášky, besedy, 
3. 4. 18.00 
MADAGASCAR
Francouzský klub vás zve na cesto-

vatelské soirée s Grégorym. 
Sdružení na podporu mezinárod-

ního přátelství “Slunce“, o. s., www.
slunceweb.cz

7. 4. 18.00 
Michal Zadina: NOVÝ ZÉLAND
Prstem po mapě aneb přednášky 

o cizích zemích. 
Centrum multikulturního vzdělá-

vání, o. s., Masarykovo nám. 34 
15. 4. 17.00 
HAVAJ V OHROŽENÍ + PATA-

GONIE
Havaj. Havaj je pro mnohé synony-

mem ráje. O to více znepokojivé mů-
že být zjištění, že představuje místo, 
které slouží jako čítankový příklad 
ekologické katastrofy. 

Ve vzdělávacím centru Podpo-
VRCH, vstup zdarma. 

16. 4. 18.00
Cestovatelské promítání: KA TAR
Pořádá Katedra cestovního ruchu 

VŠPJ a cestovatelský klub JihlaVAN-
DR. 

28. 4. 18.00
ZAJÍMAVOSTI CHILE, AR-

GENTINY A BOLÍVIE
Přednáší Václav Jakubec 
Muzeum Vysočiny

Ostatní akce
6. 4. 10.00 – 15.00 
DEN PTACTVA
V areálu zoo a ve vzdělávacím cent-

ru PodpoVRCH. 
13. 4. 15.00 
S Jihlavskými listy za pohádkou: 

VESELÉ VELIKONOCE
Víte, podle čeho se pozná nejlep-

ší koledník? Dozvíte se to v našem 
pohádkovém pásmu s velikonoč-
ní tématikou a známými lidovými 
písničkami. V komediálně ladě-
ných pohádkových příbězích se 
děti dozví o vzniku velikonočních 

svátků, připomenou si staročeské 
velikonoční zvyky, koledy a lidové 
písničky. 

Kino Dukla, Jana Masaryka 20 
17. 4. 15.00
Celonárodní čtení BIBLE 
Každý si může zkusit přečíst kou-

sek z evangelia. A nebude se jen číst, 
ale i zpívat. 

Masarykovo náměstí.
18. 4. 8.00 
APRÍLOVÝ JARMARK
Masarykovo náměstí
19. – 20. 4. 10.00 – 15.00 
DEN ZEMĚ A VELIKONOCE 

V ZOO
30. 4. 14.00
ČARODĚJNICE 2014
„SLET ČARODĚJNIC, ČARO-

DĚJŮ a PÁLENÍ ČARODĚJNIC“ 
a 20 let dělostřelců v Jihlavě

Sport
4. 4. 18.00 
FC VYSOČINA JIHLAVA – FK 

Mladá Boleslav
Fotbal – Gambrinus liga 2013 – 

2014.
Pravděpodobný začátek v 18 hod., 

ale změna času i termínu vyhrazena. 
Hraje se na fotbalovém stadionu na 

ul. Jiráskova v Jihlavě.
13. 4. 15.00 
3. ROČNÍK CELOREPUBLI-

KOVÝCH ZÁVODŮ KOČÁRKŮ 
Strollering Jihlava.
Areál amfi teátru letního kina Jihlava.
Závody kočárků ve sportovní chů-

zi budou probíhat na úseku cca 100 
kroků a jsou určeny nejen pro ma-
minky a tatínky, ale i pro babičky 
a dědečky, zkrátka pro celou rodinu. 
Registrace od 14 hodin. 

Můžete se těšit na krásné ceny 
a skvělou atmosféru. Tak neváhej-
te a přijďte s námi přivítat jaro! Pro 
děti, které již odrostly kočárkům, 
budou připraveny různé soutěže 
a drobné dárky.

Startovné 50 Kč za každou závodí-
cí rodinu. Část výtěžku z celé akce 
bude věnována neziskové organizaci 
Centrum Paraple. 

Z organizačních důvodů všech-
ny žádáme, aby se předem hlásili na 
www.zavodykocarku.cz.

18. 4. 17.30 
JARNÍ BĚH V PÁVOVĚ
39. ročník 
Start v 17:30 hodin (hlavní závod) 

v autokempinku Pávov.
Z autokempinku po lesní cestě 

do Zborné, dále po asfaltové silnici 
trojúhelník: Zborná, Stříbrný Dvůr, 
U Lyžaře, Zborná a po stejné lesní 
cestě zpět.

18. 4. 18.00 
FC VYSOČINA JIHLAVA – Bo-

hemians Praha 1905
Fotbal – Gambrinus liga 2013 – 

2014.
Pravděpodobný začátek v 18 hod., 

ale změna času i termínu vyhrazena. 
Hraje se na fotbalovém stadionu na 

ul. Jiráskova v Jihlavě.

25. 4. 17.30 
BĚH OKOLO TRPASLÍKA  

V HYBRÁLCI
5. ročník.
Start v 17:30 hodin (hlavní závod), 

Hybrálec, místní pohostinství ve 
středu obce.

Turistika
12. 4. 9.00 
HLEDÁNÍ JARA 
Celostátní akce Mladých ochránců 

přírody. 
Sraz: na konečné stanici MHD 

v Jihlavě – Antonínově Dole v 9:00 
hod.

Trasa: Antonínův Důl – ATC Pá-
vov (asi 10 km), členitý terén.

20. 4. 9.00 
6. ZAHÁJENÍ CYKLOTURIS-

TICKÉ SEZÓNY 2014 NA JI-
HLAVSKU

Sraz: 9.00 v horní části Masarykova 
náměstí v Jihlavě, na startu možnost 
seřízení kola zdarma – zajistí nová 
cyklistická prodejna Cyklo Point | 
odjezd: 10.00 hod. | 

Trasa: Jihlava–Přímělkov, poté mo-
hou účastníci pokračovat po trasách:

Přímělkov–Střížov–Komárovice–
Uhřínovice–Sokolíčko–Vílanec–Po-
pice–Pístov.

V rámci akce proběhne vstřícná 
cyklojízda po cyklostezce z Třebí-
če do Přímělkova | sraz druhé jíz-
dy v Autokempingu Třebíč–Pou-
šov.

26. 4. 14.00
EXKURZE PO MOKŘADECH 

U HOSOVA
Terénní exkurze při příležitosti 

světového dne žab (Save the Frogs 
Day)

Čas a místo setkání: V 14:00 hod. 
na návsi v Hosově u autobusové za-
stávky.

27. 4. 9.00
15. BEDŘICHOVSKÉ SEDLO
Pořádá: KČT Bedřichov. Trasy 30-

50 km, cyklo.
Start: 9:00 hl. nádraží ČD, Jihlava
Kontakt: Ivana Vychytová, tel. 723 

241 511, ivanavych@centrum.cz, 
www.kctbedrichovjihlava.estranky.cz

30. 4. – 1. 5. 
30. JEŽEK VYSOČINY
Trasy: pěší 12-50 km, cyklo 30-100 

km. Dvoustovka, pěší, cyklo
Start: od 6:00 (1. 5.) ATC Pá-

vov a ČD Jihlava, od 20:00 (30. 4.-
100 km).

Pávov.
Změna programu vyhrazena!

Výběr z novinek z fondu Městské 
knihovny Jihlava na Duben 2014
Beletrie

Nejlepší české básně 
Benzoni, Juliette, 1920- Čas travičů. Zabili královnu! 
Clayton, Alice Nabíječ 
Cole, Martina, 1958- Gang 
Gerritsen, Tess Elixír mládí 
Giordano, Mario, 1963- Apokalypsa II 
Hindráková, Hana, 1982- Dobrovolnice 
Jones, Darynda Druhý hrob nalevo 
Martin, Eduard, 1951- Andělské úsměvy 
Mead, Richelle, 1976- Pokrevní pouta. Ohnivé srdce 
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