
V Jihlavě probíhá rozsáhlá re-
konstrukce a stavba nových částí 
kanalizace. 

Probíhající projekt Snížení znečiš-
tění ve vodních tocích ze stokové sítě 
města Jihlavy s rozpočtem 138 milio-
nů korun bude mít zásadní dopad na 
kvalitu vypouštěných vod, uvolnění 
zablokovaného stavebního rozvoje 
a doplnění chybějící kanalizace. 

Jde o jednu z největších investic 
města v posledních letech. 

Celkem jde o devět samostatných 
staveb, dílo obsahuje jak rekonstruk-
ci stávajících, tak vybudování no-
vých stok. 

Celkem bude vybudováno 4,1 km 
kanalizačních stok, vznikne dešťová 
zdrž, čerpací stanice a vírový sepa-
rátor.

K začátku prosince se pracova-
lo na šesti z devíti částí projektu. 
Některé části se připravovaly, např. 
proběhlo kácení, průzkumné vrty, 
protlaky pod silnicemi pro polo-
žení potrubí, přeložky sítí apod., 
v některých úsecích už ale jsou do 
země uloženy stovky metrů nové-
ho potrubí a vybudované šachty. 
Specifickou částí je velká dešťová 
zdrž mezi oběma mosty v Brněn-
ské ulici. 

Zde bylo nutné vytvořit příjezd 
z dětského dopravního hřiště. Na 
třech úsecích projektu se začne pra-
covat v jarních měsících příštího 
roku. 

„Z důvodu nízké kapacity stok je 
zásadně omezen stavební rozvoj, na-
příklad na předměstí směrem na Pel-
hřimov, bez kanalizace by se už ne-
mohla rozšiřovat nově vznikající čtvrť 
Rezidence Kaskáda v Horním Koso-
vě,“ uvedl příklady zablokovaného 
rozvoje města náměstek primátora 
Jaroslav Vymazal. Projekt pomůže 
ke snížení znečištění vody a předej-
de vzniku havarijních situací (zá-

plav) v zastaralé a nedostatečné ka-
nalizační síti. 

Vyřeší se i problém části města 
Sasov, kde kanalizace dosud chybí.

Dodavatelem stavby je sdružení 
fi rem OHL ŽS, a.s. a PSJ, a.s., které 
ve výběrovém řízení nabídlo nejniž-
ší cenu, náklady na realizaci jsou 138 
milionů bez DPH, město drží dese-
tiprocentní rezervu pro případné ne-
předvídané práce. 

Jihlavě se na projekt podařilo získat 
dotaci ze Státního fondu životního 
prostředí – Operačního programu 
životní prostředí v předpokládané 
výši 92 milionů korun. -tz-

Jihlava modernizuje kanalizační síť

Vážení čtenáři 
Novin jihlavské 

radnice, 
milí spoluobčané, 
snad moje slova nevyzní tak, že se 

v roce 2014 ve městě neudálo nic, co by 
stálo za zmínku, nicméně bych obvyklé 
bilancování na konci jednoho roku rád 
otočil po směru času, tedy do podoby 
výhledu, co končící rok přinese v násle-
dujícím roce 2015.

V době uzávěrky Novin jihlavské 
radnice město převzalo od dodavatele 
dokončený Sportovně relaxační areál 
Český mlýn, který vám v novém roce 
2015 bude k dispozici. 

Podobně tomu bude s dokončova-
nou II. etapou revitalizace Malého 
Heulosu. 

Stále blíž k dokončení je rekonstrukce 
a rozšíření Domu dětí a mládeže, před 
jehož branami bude v novém roce také 
kompletně zrekonstruovaná dosud za-
nedbávaná Brněnská ulice, po nesnad-
né přípravě by začátkem roku 2015 
měla začít rozsáhlá revitalizace Sráz-
né ulice, která na razantní zásah také 
už dlouhé roky čeká. 

Dalo by se jistě vzpomenout i na 
další, už běžící, nebo nyní připravova-
né projekty.

Nicméně jen stavbami a opravami 
město nežije, a snad se i Vy budete těšit 
na řadu ať už tradičních kulturních 
a sportovních událostí, tak i na ty, které 
se objeví v kalendáři města poprvé. 

Věřím, že nový rok 2015 bude pro 
Jihlavu pestrý, že se ve městě dočká-
me povedených a užitečných věcí a že 
tak, jako letos, se budeme moci na jeho 
konci těšit do dalšího „kola“. 

Přeji Vám, abyste nový rok 2015 
prožili ve zdraví, štěstí, obklopeni pří-
jemnými lidmi, a aby se Vám v Jihlavě 
dobře žilo. 

 Rudolf Chloupek,
primátor města Jihlavy 

TOTO není vchod do pavilonu Asie v jihlavské zoo, ale jeden z možných pohledů na nově otevřenou expozici v rámci akce 
Zoo pěti kontinentů. V uplynulém měsíci byl pavilon otevřen veřejnosti. Foto: Lubomír Maštera
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Město Jihlava má k 31. 11. 2014
přihlášeno k trvalému pobytu 
50.616 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci listopad 2014
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Jihlava i v roce 2014 pokračovala 
v systematickém zvyšování bez-
pečnosti přechodů pro chodce. 

Během roku město zajistilo osvět-
lení a další úpravy na celkem sedmi 
přechodech frekventovaných ulic – 
Seifertova, Rantířovská, Jiráskova, 
Havlíčkova, další tři přechody byly 
osvětleny v ulici Romana Havelky. 

Jihlava zvyšuje bezpečnost pře-
chodů postupně už několik let, 
v předchozích třech letech radnice 
zajistila nasvícení jednadvaceti pře-
chodů pro chodce.

Cílem projektu je především zvý-
šení bezpečnosti chodců na přecho-
dech na nejrizikovějších komuni-
kacích v Jihlavě, protože jejich stav 
neodpovídal podmínkám bezpeč-
nosti provozu na pozemních komu-
nikacích a existovalo zde reálné ne-

bezpečí ohrožení zdraví účastníků 
silničního provozu. 

Nově vybudované osvětlení pře-
chodů tvoří stožáry s výložníky 
s oboustrannými refl exními bezpeč-
nostními polepy, asymetrické svíti-
dlo s možností naklápění a příslušné 
dopravní značky. 

Stavební práce na projektu probíhaly 
od srpna do října 2014, zhotovitelem 
stavby byla fi rma RA ISA, spol. s r. o., 
celkové náklady činily 998 tis. Kč.

Tři ze sedmi řešených přechodů 
byly fi nančně podpořeny z Fondu 
Vysočiny v rámci projektu „Bez-
pečná silnice 2014 – Osvětlení pře-
chodů pro chodce v Jihlavě“. Celková 
výše poskytnuté dotace z grantového 
programu Fondu Vysočiny Bezpečná 
silnice 2014 činí více než 132 tis. Kč. 

 -tz-

Jihlava udělala další bezpečnější 
přechody pro chodce

OSVĚTLENÝ přechod na ulici Romana Havelky zvyšuje bezpečnost chodců.
 Foto: archiv MMJ

Primátor Jihlavy Rudolf Chlou-
pek a náměstek primátora pro ob-
last školství Milan Kolář navštívili 
Mateřskou školu Mozaika v ulici 
Březinova 30. 

Do ní se po nečekaně prodlou-
žené pauze na rekonstrukci konečně 
mohly vrátit děti. 

Dodavatel měl stavbu předat do 
konce letních prázdnin a děti měly 
do opravené budovy přijít na za-
čátku nového školního roku, ve sku-
tečnosti ale město mohlo stavbu pře-
vzít až na konci října. 

Návštěva z radnice předala dětem 
malé dárky, jako satisfakci za táh-
noucí se rekonstrukci. „Za kompli-
kace se omlouváme, ač chyba není na 
straně města. 

Děkujeme rodičům za trpělivost a dě-
tem přejeme krásné chvíle, strávené ve 
zrekonstruované školce,“ řekl primátor 
Rudolf Chloupek. 

Školka je zateplena, opravovala se 
střecha, vyměňovaly podlahy, pro-
běhla rekonstrukce kuchyně, budova 
má nový výtah, vzniklo dětské hřiště 
s prolézačkami, došlo na výměny 
přípojek, opravena je silnice a chod-
níky. 

Ve výběrovém řízení nabídla nej-
nižší cenu 18.711.390,51 Kč bez 

Omluvenka za dlouhou 
rekonstrukci školky

REKONSTRUKCE MŠ Březinova 30 
je konečně u konce a děti nyní mohou 
využívat nového zázemí budovy.
 Foto: archiv MMJ
DPH fi rma JMA technology, s.r.o., 
rekonstrukce měla proběhnout v ter-
mínu březen 2014 až 29. 8. 2014, 
skutečné předání a převzetí proběhlo 
k 30. říjnu 2014. -tz-

Od března 2015 se v Jihlavě roz-
šíří svoz biologicky rozložitelného 
odpadu z části města Slunce. 

„Bude se jednat o nádobový sběr, 
kdy obyvatelé této městské části budou 
moci svůj odpad z domácností i zahrad 
ukládat do hnědých kontejnerů,“ avi-
zuje vedoucí odboru životního pro-
středí Katarína Ruschková. 

Od jara letošního roku se sváží bio-
odpad v Jihlavě v částech města Pá-
vov a Zborná.

Bioodpad nyní plní kontejnery se 
směsným odpadem asi z jedné polo-
viny. 

Snahou města je oddělit biood-
pad, který má po zpracování v kom-
postárně další využití, od směsného 
odpadu, který nyní končí bez využití 
na skládce. 

Do hnědých popelnic na bioodpad 
patří z domácnosti např. zbytky po-
travin rostlinného původu, slupky, 
zbytky pečiva, kávový a čajový od-
pad včetně papírových fi ltrů, použité 
papírové ubrousky, či skořápky vajec. 

Ze zahrady lze do nádoby uložit 
trávu a seno, plevele, listí, slámu, 

Jihlava rozšiřuje od března 
třídění bioodpadu ze Slunce

košťály, drcené větve, části keřů, 
skořápky ořechů apod. Do kontej-
neru na bio rozhodně nepatří zbytky 
masa, kosti, pomazánky, vařené těs-
toviny a další složky, které se třídí ji-
nak – plasty, sklo, papír, kovy, textil, 
elektro, barvy a laky, stavební odpad, 
oleje apod. 

Radnice bude obyvatele dotčených 
ulic o svozu bioodpadu v následují-
cích měsících podrobněji informovat 
prostřednictvím médií, připravuje 
informativní setkání s obyvateli lo-
kality, informativní letáčky do schrá-
nek apod. 

Všechny informace o odpadovém 
hospodářství v Jihlavě můžete získat 
na jednom místě, na adrese www.od-
padyjihlavy.cz. -tz-

Stalo se už tradicí, že v předvánoč-
ním čase děti z mateřských a základ-
ních škol, zřizovaných statutárním 
městem Jihlava, zdobí ve vestibulu 
radnice své vánoční panely. 

Letos se do soutěže zapojilo 10 zá-
kladních a 10 mateřských škol.

Zvítězily panely škol ZŠ Havlíč-
kova, ZŠ Nad Plovárnou, ZŠ spe-

ciální a PŠ, MŠ Mozaika U Skřítků 
Seifertova, MŠ Mozaika U Broučků 
Kollárova a MŠ U Dlouhé Stěny. 

Náměstek primátora pro oblast 
školství Milan Kolář spolu s vedou-
cím odboru školství, kultury a tělo-
výchovy Tomášem Koukalem pře-
dali dětem sladké odměny – dorty 
s vánoční tematikou. -tz-

Vánoční panely zdobí radnici

TRA DIČNĚ v předvánočním čase děti z jihlavských mateřských a základních 
škol zdobí ve vestibulu radnice své vánoční panely. Foto: Lubomír Maštera
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Město Jihlava postupně vytváří 
podmínky pro trávení volného ča-
su v údolí kolem řeky. 

Obyvatelé dostali pod stromeček 
právě dokončené Sportovně relaxač-
ní centrum Český mlýn. Komplex na 
dohled od tenisových kurtů, přes ře-
ku od Vodního Ráje, dnes převzal od 
dodavatele primátor města Rudolf 
Chloupek.

Nejvýraznější stavbou centra je je-
den z aktuálně nejmodernějších ska-
teparků v ČR, dále osvětlený, bez-
mála kilometrový okruh pro in-line 
bruslaře a cyklisty, na nějž navazuje 
stezka pro chodce a cyklisty, která 
se u restaurace Starka novou lávkou 
napojuje ke stezce při ulici Romana 
Havelky a vytváří tak více než tříki-
lometrový okruh, v areálu jsou vy-
budovaná hřiště pro míčové spor-
ty, venkovní posilovací stroje, velké 
dětské hřiště, na březích vznikly no-
vé přístupy k řece, veřejnosti budou 
k dispozici relaxační louky.

Stávající cyklostezku podél řeky v 
ulici Romany Havelky zejména od 
jara do podzimu využívají desetitisí-
ce cyklistů, in-line bruslařů i chodců 
a běžců. 

„Sportovně relaxační areál Český 
mlýn je dalším krokem dlouhodobé-
ho záměru města využívat údolí řeky 
pro volný čas obyvatel. Těší nás, že zde 
obyvatelé města opravdu volný čas trá-
ví. Věřím, že i tento projekt si obyvatelé 
oblíbí,“ uvedl primátor města Rudolf 
Chloupek. 

Už nyní se u řeky nachází např. te-
nisová hala a kurty, tělocvičny, kou-
paliště Vodní ráj, dětská hřiště, le-
zecká stěna, sportoviště, zoologická 
zahrada, amfi teátr letního kina atd. 
Ke vznikajícímu sportovně-relaxač-
nímu centru se v dohledné době při-

pojí i soukromá aktivita především 
pro rodiny s dětmi - zábavní cent-
rum Robinson.

Nejnižší cenu ve výběrovém řízení 
nabídla jihlavská fi rma PSJ, ačkoli 
projektovaná cena byla dvojnásob-
ná. „Zakázku jsme dokončili ve sta-
noveném termínu. Vyrovnat jsme se 
museli zejména s komplikovanou vni-
trostaveništní dopravou a logistikou, 
což bylo markantní zejména při stav-
bě skateparku. Ten vyrostl ve středu 
areálu Český mlýn a jeho zrod vyža-
doval množství betonu. Jsem rád, že 
jsme úspěšně zvládli také instalaci no-
vé lávky přes řeku, jejíž atypická zá-
věsná konstrukce vyžadovala velkou 
pečlivost a přesnost,“ uvedl Tomáš 
Krátký, stavbyvedoucí realizujícího 
střediska Regionu Morava akciové 
společnosti PSJ. Zhruba 500 metrů 
nové cyklostezky zároveň plní úlo-
hu ochranné hráze řeky Jihlavy při 
stoleté vodě. 

Na projekt byla přidělena dotace 
z Regionálního operačního progra-
mu NUTS 2 Jihovýchod více než 
30 mil. Kč, celkové náklady stavby 
včetně DPH činí necelých 40 mil. 
Kč. 

Slavnostní otevření Sportovně re-
laxačního centra Český mlýn připra-
vuje radnice na teplejší měsíce příští-
ho roku. 

Dokončením centra ale záměry 
radnice v údolí řeky nekončí. „Budu 
rád, když se podaří vyčistit a využít 
momentálně zanedbanou a neudržo-
vanou plochu u lávky za Vodním Rá-
jem, kde bývala retenční nádrž a kam 
se nyní naváží zemina ze staveb. Naše 
představa je zde vybudovat odpočin-
kovou plochu s parkovou úpravou,“ 
popsal plány do budoucna náměstek 
primátora Jaroslav Vymazal.   -tz-

Jihlaváci dostali sportovně 
relaxační centrum Český mlýn

JEDEN z nejmodernějších skateparků v ČR je od prosince k dispozici mládeži 
v relaxačním centru Český mlýn. Foto: archiv MMJ

D kujeme Vám za projevenou d v ru 
v uplynulém roce 2014, 

hodn  zdraví, št stí, osobních 
i pracovních úsp ch  v roce 2015

p eje redakce

Bc. Vladimír Hink, ODS
57 let, ženatý, 2 děti, 3 vnoučata 1. 
VŠ – bakalářské studium
Podnikatel od r. 1991
Politická činnost: 1996–2006 člen Zastupitelstva 
města Jihlavy, člen Rady města Jihlavy,
– 2002–2006 uvolněný člen RM,
– 2006–2010 poslanec PČR ČR.
Město pečuje o všestranný rozvoj svého území a potřeby svých obyvatel, 2. 
proto se musím řídit z č. 128 o obcích, a to částí týkající se samostatné 
působnosti. Obec nemá svého přímého nadřízeného, a povinností zastu-
pitele je ochrana města (občanů) před jeho protiprávním jednáním, a tím 
vzniku možnosti zásahu kraje nebo státu do jeho činnosti.
V posledních osmi letech jsem nebyl přímo zainteresován na tvorbě roz-3. 
počtů města a informace, které zatím (nemusí být úplné) napovídají, že 
investice města předbíhají údržbu majetku spravovaného. To by mohl být 
v příštích letech veliký problém. Od získání všech informací se musím od-
razit, a poté se snažit přes bydlení, ochranu zdraví a veřejného pořádku, 
vzdělávání, dopravu, soc. služby, kulturu nasměrovat své úsilí. -lm-

Pokračujeme v představování zvolených zatupitelů.
Voliči rozhodli a zvolili nové městské zastupitele. Poprosili jsme je 

o krátké představení se a o jejich odpovědi na naše otázky:
Prosíme, krátce se představte.1. 
Které oblasti rozvoje Jihlavy se hodláte podrobněji věnovat při své práci 2. 
městského zastupitele?
Který problém z této oblasti vás osobně nejvíc trápí?3. 

Představujeme nově zvolené 
členy městského zastupitelstva

V letošním roce máme splněno, 
hlásí společnost Jihlavské vodovo-
dy a kanalizace.

Minulý týden předala stavební fi r-
ma COLAS dokončenou ETAPU II. 
stavební akce „MĚSTO JIHLAVA, 
ul. BRNĚNSKÁ, ul. KŘIŽÍKOVA, 
REKONSTRUKCE KA NALIZACE 
A VODOVODU“. 

Od předání stavby 5. srpna 2014 
do 8. prosince byla realizována vý-
stavba ETAPY I. a následně ETAPY 
II. v ulicích Křižíkova, Březinovy sa-
dy a Brněnská. 

Proběhla výměna staré kanalizace a 
vodovodu včetně všech přípojek, by-
ly vyměněny napájecí kabely veřej-
ného osvětlení a doplněno osvětlení. 

Před starým Brněnským mostem 
byl vybudován nový nadzemní hyd-
rant. 

Současně byly provedeny nové po-
vrchy komunikací a chodníků. 

Náklady na tyto dvě etapy dosáhly 
částky 19.304.168,- Kč, bez DPH.

Stavba bude pokračovat, s výjim-
kou zimních měsíců: 

ETAPA III. 04-08/2015, Brněn-
ská ulice od křižovatky s ul. Křižíko-
vou po křižovatku s ul. Čajkovského,

ETAPA IV. 07-11/2015, Brněnská 
ulice od křižovatky s ul. Čajkovského 
po křižovatku s ul. Lazebnickou,

ETAPA V. 04-07/2016, Brněnská 
ulice od křižovatky s ul. Lazebnickou 
po Masarykovo náměstí.

Celkové náklady na rozsáhlou re-
konstrukci vodovodů a kanalizací a 
úpravu nových povrchů jsou stanove-
ny na 59.622.234,24 Kč, bez DPH. 
Zhotovitel stavby: COLAS CZ, a.s.
Manažer projektu: Jihlavské vodo-
vody a kanalizace, a.s.
Projektant a autorský dozor: Ing. 
Ladislav Klička, Ing. Zbyněk Peci-
na
Technický dozor: Ing. Miroslav Bém
Koordinátor BOZP: SDZ profi n, 
s.r.o. 
Náklad na realizaci: 59.622.234 Kč 
bez DPH 
Investor: Statutární město Jihlava
 -tz-

Kanalizace a vodovod 
ulice Brněnská
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Dne 15. 12. 2014 schválilo Za-
stupitelstvo města Jihlavy na svém 
2. zasedání podmínky „Programu 
zodpovědného nakládání s odpa-
dy“ na rok 2015 (dále jen „Pro-
gram“). 

Splnění podmínek „Programu“ 
v daném kalendářním roce umožňu-
je osobám zapojeným do Programu 
získat v následujícím roce úlevu na 
poplatku za odpady. 

V roce 2014 se do Programu za-
pojilo 2416 domácností, při splně-
ní podmínek bude mít v roce 2015 
poplatek za odpady o 65 Kč levnější 
6742 osob. 

Do Programu se mohou zapojit 
občané, kteří mají v Jihlavě trvalý po-
byt, nebo cizinci, kterým byl v Jihla-
vě povolen pobyt na dobu delší než 
90 dnů. 

Pro získání úlevy na poplatku je 
obdobně jako v roce 2014 nutné 
se nejprve zaregistrovat. To nepla-
tí pro občany, kteří se do Programu 
zaregistrovali již v roce 2014. Ti jsou 
registrováni automaticky i pro rok 
2015, pro získání úlevy na poplatku 

ale musejí plnit podmínky stanove-
né v Programu na rok 2015. 

Pro ty občany, kteří mají zájem o 
zapojení do Programu a ještě se ne-
zaregistrovali, je na webových strán-
kách www.odpadyjihlavy.cz v zálož-
ce „ke stažení“ k dispozici registrační 
formulář. 

Tento formulář je možné si i osob-
ně vyzvednout na ekonomickém 
odboru nebo odboru životního pro-
středí. 

Originál vyplněného registračního 
formuláře je nutné doručit na ekono-
mický odbor Magistrátu městy Jihla-
vy. Nedílnou součástí registrace je vý-
běr jedné ze dvou variant zapojení. 

První variantou je bezplatné ode-
vzdávání odpadů ve sběrných dvo-
rech a v případě biologicky roz-
ložitelných odpadů nově též v 
kompostárně v Henčově, a to pro-
střednictvím odpadové karty nebo 
jihlavské karty, vydané na jméno re-
gistrované osoby. 

Ve sběrných dvorech lze v rámci 
Programu odevzdávat zpětně ode-
bíraná elektrozařízení, kovy včetně 

tenkostěnného hliníku, biologicky 
rozložitelný odpad z údržby zahrad, 
nebezpečné složky komunálního 
odpadu, objemný odpad, a nově též 
jedlý olej a tuk uzavřený v plasto-
vých nádobách. 

Za splnění podmínek tohoto způso-
bu zapojení se považuje, pokud osoba 
zapojená do Programu odevzdá v ro-
ce 2015 ve sběrném dvoře prostřed-
nictvím karty některý z odpadů mini-
málně ve čtyřech různých termínech. 

Druhou variantou je snížení počtu 
nebo objemu nádob na směsný ko-
munální odpad, nebo snížení frek-
vence svozu těchto nádob po dobu 
minimálně 8 měsíců. 

Variantu je možné zvolit pouze u 
rodinných domů. Při tomto způsobu 
zapojení je nutné současně s regis-
trací podat i žádost o snížení počtu 
nebo objemu nádob na směsný ko-
munální odpad. 

Žádost i registraci je nutné doru-
čit na odbor životního prostředí 
Magistrátu města Jihlavy. Občané 
Pávova a Zborné, kteří byli v roce 
2014 zapojeni do pilotního projek-

tu svozu bioodpadu, jsou pro rok 
2015 automaticky zaregistrováni 
prostřednictvím varianty snížení 
frekvence svozu nádob na směsný 
komunální odpad.

Bližší informace a celé znění Pro-
gramu zodpovědného nakládání 
s odpady naleznete na webových 
stránkách www.odpadyjihlavy.cz – 
záložka „Praktické informace“ – „Ži-
votní situace“. Jan Machančík,

odbor životního prostředí 
magistrátu

Zastupitelstvo schválilo „Program 
zodpovědného nakládání s odpady“

Téměř při každé lidské činnosti 
vznikají odpady, a nejinak je tomu 
při podnikání. 

Na rozdíl od občanů, kterým za-
jišťuje služby, spojené s nakládá-
ním s odpady, město, v rámci svého 
systému, si podnikatelské subjekty 
musejí nakládání s odpady zajistit 
samostatně. 

Města mohou umožnit využívání 
občanských nádob podnikatelům, a 
to na základě smlouvy o zapojení do 
systému nakládání s komunálními 
odpady. 

Protože Jihlava v současné době 
smlouvy s původci odpadů neuzaví-
rá, využívá řada podnikatelů služeb 
svozových společností. Jak jste na 
tom vy? 

Zákon o odpadech (zákon č. 
185/2001 Sb.) označuje podnikatel-
ské subjekty jako původce odpadů a 
klade na ně celou řadu povinností. 

Při vzniku odpadu musí původce 
nejprve určit, zda se jedná o nebez-
pečný nebo ostatní odpad, a násled-
ně přidělit odpadu katalogové čís-
lo, které nalezne v katalogu odpadů 
(vyhláška ministerstva životního 

prostředí č. 381/2001 Sb.). 
Odpad se shromažďuje na vyčle-

něných místech, a to odděleně od 
jiných odpadů. 

Současně musí být odpad na shro-
mažďovacím místě zabezpečen 
proti nežádoucímu znehodnoce-
ní, odcizení nebo úniku, například 
vhodným výběrem shromažďovací-
ho prostředku (krabice, pytel, kon-
tejner a další). 

Vzniklý odpad mohou původci 
předávat pouze osobám, které vlast-
ní platné oprávnění k převzetí kon-
krétního odpadu. 

Pokud by původce předal odpad 
osobě, která nemá platné oprávnění 
k převzetí odpadu, vystavoval by se 
hrozbě uložení sankce až do výše 10 
mil. Kč. 

O vznikajících odpadech a způ-
sobech nakládání s nimi vede pů-
vodce odpadů průběžnou evidenci 
v rozsahu stanoveném zákonem. 

Přesáhne-li množství vzniklého 
odpadu za kalendářní rok 100 kg 
nebezpečných odpadů, nebo 100 
t ostatních odpadů, je povinností 
původců podat hlášení o produkci 

Za odkládání odpadu z podnikání 
do městských nádob hrozí sankce

Stručný přehled sankcí za porušení povinností 
vyplývajících ze zákona o odpadech

Porušená povinnost  Sankce až 
do výše

Zařadí nebezpečný odpad jako odpad ostatní nebo nakládá s tímto odpadem jako s odpadem 
ostatním, bez osvědčení, že odpad nemá nebezpečné vlastnosti

50 milionů Kč

Neshromažďuje odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií 1 milionu Kč

Nezabezpečí odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 1 milionu Kč

Předá odpad osobě, která k převzetí předávaného odpadu není oprávněna 10 milionů Kč

Nevede v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem evidenci odpadů 1 milionu Kč

Neplní ve stanoveném rozsahu ohlašovací povinnost 1 milionu Kč

Využívá systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné 
smlouvy s touto obcí

300 tisíců Kč

a nakládání s odpady prostřednic-
tvím ISPOP (integrovaný systém 
plnění ohlašovacích povinností), 
a to do 15. února následujícího 
roku. 

Postup podání hlášení bude k dis-
pozici na webových stránkách www.
odpadyjihlavy.cz.

Mezi nejčastější prohřešky, se 
kterými se při kontrolách nakládá-
ní s odpady pracovníci Magistrátu 
města Jihlavy setkávají, patří zne-
užívání městského systému naklá-
dání s odpady, nedostatečné nebo 
žádné třídění odpadů a u drobných 
podnikatelů absence vedení evi-
dence odpadů.

I když je podnikatel současně plát-
cem místního poplatku za systém 
nakládání s odpady v Jihlavě, nesmí 

odkládat odpady vzniklé při podni-
kání do nádob, které jsou určeny ob-
čanům. 

V případě, že podnikatel odklá-
dá odpady do občanských nádob, 
dopouští se tím zneužívání systé-
mu zavedeného obcí pro nakládá-
ní s komunálním odpadem, za což 
mu hrozí uložení pokuty až do výše 
300 000 Kč. 

Do městských nádob nelze odklá-
dat ani vytříděné složky odpadu, ja-
ko je plast, papír nebo sklo.  

Přehled základních povinností 
mohou původci odpadu nalézt na 
webových stránkách www.odpady-
jihlavy.cz v záložce „podnikatel“, ne-
bo se mohou přímo obracet na pra-
covníky odboru životního prostředí 
Magistrátu města Jihlavy.  -tz-



STRANA 5 Inzerce NJR - LEDEN 2015

INTERNET

Jana Masaryka 12, 586 01 Jihlava, e-mail: m-soft@m-soft.cz

50 Mbit/s

25 Mbit/s

8 Mbit/s

4 Mbit/s

50
25
8
4

391 Kč
Cena s DPH/měsíc

250 Kč
Cena s DPH/měsíc

199 Kč 
Cena s DPH/měsíc

129 Kč
Cena s DPH/měsíc

PŘIPOJENÍ - VYSOKORYCHLOSTNÍ BEZDRÁTOVÉ

Pro informace a objednávku volejte 567 579 111

DOPORUČUJE
PRO BEZPEČNÝ
INTERNET

Jsme držiteli certifi kátu:

INTERNETOVÁ 
TELEVIZE
II. GENERACE!

37 TV stanic
27 rádiových stanic
videorekordér na 40 hodin
sledování pořadů až 30 hodin zpětně

w
w

w
.m

-s
o

ft
.c

z/
tv

www.m-soft.cz

Nabídka platí pro všechny zákazníky M-SOFTu, kteří platí 
za internetovou linku minimálně 250 Kč vč. DPH.

pustit pořad od začátku

pozastavit pořad

přeskakovat reklamy

videorekordér 
– nahrát až 40 hodin pořadů

sledovat předchozí pořady 
až 30 hodin zpětně

Provozovatelem televizní služby je

+TV 8 Kč

+TV 39 Kč

pokročilé 
 funkce
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ZÁTĚŽOVÁ ZKOUŠKA. Netradiční, a zároveň zřejmě první a poslední pohled na 
šest aut na lávce pro pěší cyklisty, se naskytl při zátěžové zkoušce nové lávky přes 
řeku Jihlavu, která je součástí nově vznikajícího sportovně relaxačního centra Český 
mlýn. Lávka je určena pro pěší a cyklistickou dopravu, maximální zatížení jsou tři 
tuny, při zkoušce ale najelo na lávku šest vozidel, o celkové váze 21 tun. 

 Stránku připravil -lm-

PRIMÁTOR PŘIJAL JIHLAVSKÉ SPORTOVCE. Primátor Jihlavy Rudolf 
Chloupek přijal v prosinci na radnici úspěšné jihlavské sportovce. Na setkání do 
zasedací místnosti zastupitelstva dorazilo 31 sportovců a 7 trenérů. K blahopřání 
a poděkování za sportovní výkony a reprezentaci města primátor připojil i drob-
né dárky. 

ADVENTNÍ KONCERTY. V gotickém sále jihlavské historické radnice se i tento-
krát před svátky odehrály tradiční adventní koncerty. Prvním v pořadí byl koncert 
renomovaného BROLNu, který připravilo město Jihlava a Český rozhlas Region. 
Druhý večer měl název Vánoční melodie dětem - koncert JSPS Melodie je tradičně 
věnovaný dětem ZŠ speciální a Praktické školy Jihlava, ze které i tentokrát vystou-
pila skupina Raraši. Třetí adventní koncert se nesl v odlišném duchu, smyčcové 
trio Infl agranti (na snímku) s úspěchem odehrálo populární klasické, ale i popo-
vé či lidové melodie, nezřídka v aranžích taneční hudby. Sérii předvánočních kon-
certů uzavřel pěvec Jakub Pustina. V „gotice” ale proběhly i další koncerty, velký 
úspěch zde měla slovenská šansoniérka Szidi Tobias, už tradičně zde vystupují ta-
ké Nezmaři, koncert Cimbal Classic byl zároveň vzpomínkou na prezidenta Vác-
lava Havla, který zemřel před třemi roky.

V HELENÍNSKÉ ULICI JE NOVÁ LÁVKA. Po širší, pevnější a osvětlené nové 
lávce budou chodit lidé na cestě mezi Helenínem a centrem města Jihlavy. Lávka 
je, stejně jako ta dosluhující, určena pouze pro nemotorovou dopravu, je dlouhá 
celkem 27,5 metru a široká 3 metry. Cena celé dodávky je podle výsledku výběro-
vého řízení 2.941.000,- Kč, bez DPH.

HASIČI DOSTALI POD STROMEČEK AUTO. Na Masarykově náměstí v Jihla-
vě proběhlo tradiční rozsvícení vánočního stromu a výzdoby města. 

Pod rozsvíceným stromkem se hned nadělovalo, a ne v malém. Jednotka sbo-
ru dobrovolných hasičů v Jihlavě (JSDH) převzala z rukou primátora Rudolfa 
Chloupka a náměstka primátora Jaroslava Vymazal klíče od nového hasičského 
auta, v pořizovací ceně šest milionů korun. Klíče převzal velitel JSDH Jiří Bláha. 
Moderní vůz CAS TATRA  815 4x4 nahradí bezmála třicet let staré a dosluhující 
vozidlo. 

MEDAILE PRO DÁRCE KRVE. V gotické síni jihlavské historické radnice se v pátek 
28. listopadu předávaly zlaté plakety prof. MUDr. Jana Janského, které se udělují se za 
40 odběrů krve. Tohoto počtu odběrů dosáhalo 62 osob. Dárcům za město Jihlavu po-
děkoval primátor Rudolf Chloupek (na snímku) a náměstek primátora Vratislav Vý-
borný. Ve spolupráci s magistrátem města akci připravil Český červený kříž.



STRANA 7 Inzerce NJR - LEDEN 2015



STRANA 8 Aktuality NJR – LEDEN 2015

V uplynulém měsíci zpracovala 
Městská policie Jihlava celkem 3 
225 událostí. Z tohoto počtu zá-
znamů se 291 týkalo zákroků pro-
ti bezdomovcům. 

Strážníci provedli 229 kontrol po-
dávání alkoholu mladistvým osobám. 
V 390 případech se na městskou po-
lici obrátili občané s oznámením ne-
bo žádostí o pomoc. Proti veřejnému 
pořádku nebo vyhláškám a nařízením 
města bylo zaznamenáno 865 pře-
stupků. Na území města Jihlavy bylo 
zadrženo 5 osob, po kterých Policie 
ČR vyhlásila celostátní pátrání. 

Dále bylo policii oznámeno 6 po-
dezření ze spáchání trestného či-
nu a v 17 případech byl policii pro 
potřeby šetření trestné činnosti 
poskytnut záznam z kamerového 
systému. Městská policie zpraco-
vala 45 přestupků proti majetku. 
Obvykle se jedná o drobné kráde-
že v obchodech, oproti minulému 
období dochází k mírnému nárůstu 
krádeží, který souvisí s předvánoč-
ními nákupy. Ve spolupráci s do-
pravním podnikem strážníci pro-
vedli 68 kontrol černých pasažérů. 

Na policii byl předveden muž, kte-
rý odmítal opustit restaurační zaříze-
ní a při prokazování totožnosti po-
užil kradený doklad totožnosti. Při 
předvedení byl muž agresivní, proto 
proti němu byly použity donucovací 
prostředky. 

Na základě využití kamerového 
sytému byla v centru města zadr-

žena skupinka mladíků, kteří se po-
koušeli vyvrátit lampu veřejného 
osvětlení. Městská policie si převza-
la muže zadrženého občany, který 
řídil vozidlo, s nímž kličkoval po 
komunikaci a byl nebezpečný pro 
ostatní účastníky silničního provo-
zu. Řidič jednoho z ohrožených vo-
zidel ho zastavil, zabránil mu v další 
jízdě a následně zavolal městskou 
policii. 

Strážníci obdrželi oznámení o že-
ně, která nevychází z bytu. Protože 
bylo závažné podezření, že je žena 
ohrožena na životě, byly na místo 
přivolány složky IZS. Žena byla v by-
tě nalezena při vědomí, ale nemohla 
se pohybovat. Po poskytnutí první 
pomoci byla žena převezena do ne-
mocnice. 

Na linku tísňového volání se ob-
rátila žena s oznámením, že stojí na 
kolejích ve Starých Horách a chystá 
se skočit pod vlak. Bezprostředně po 
přijetí oznámení se na místo dosta-
vily hlídky strážníků, které provedly 
kontrolu okolí železniční trati. Při 
této činnosti si strážníci poblíž že-
lezniční zastávky Staré Hory všimli 
postavy postávající přímo v kolejiš-
ti zmiňovaného vlakového přejez-
du. Strážník, který ženu spatřil, k ní 
urychleně přistoupil a z prostoru ko-
lejiště ji vyvedl do bezpečného mís-
ta. Žena byla předána pracovníkům 
rychlé záchranné služby.

Bc. Stanislav Maštera,
zástupce ředitele MP Jihlava

Pokoušeli se vyvrátit lampu 
pouličního osvětlení

Výkaz činnosti operační služby MP Jihlava

Jednou z největších investic města v posledních letech je probíhající rozsáh-
lá rekonstrukce a stavba nových částí kanalizace. Projekt Snížení znečištění 
ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy, s rozpočtem 138 milionů ko-
run, bude mít zásadní dopad na kvalitu vypouštěných vod, uvolnění zabloko-
vaného stavebního rozvoje a doplnění chybějící kanalizace. 

Celkem jde o devět samostatných staveb, dílo obsahuje jak rekonstrukci 
stávajících, tak vybudování nových stok. Celkem bude vybudováno 4,1 km 
kanalizačních stok, vznikne dešťová zdrž, čerpací stanice a vírový separátor.

části projektu:
STAVBA 1 Stoka A na pravém břehu Jihlavy ul. Mostecká po soutok se 
stokou D
STAVBA 2 Stoka A na pravém břehu Jihlavy – soutok s D – ul. Mlýnská
STAVBA 3 Stoka B na pravém břehu Drážního potoka a vírový separátor
STAVBA 4 Stoka C na levém břehu Jihlavy a shybka
STAVBA 5 Stoka D na pravém břehu Jihlávky – ulice Okružní
STAVBA 6 Stoka D na březích Jihlávky – ulice U rybníčků
STAVBA 7 Stoka D na levém břehu Koželužského potoka
STAVBA 8 Kanalizace Sasov
STAVBA 9 Dešťová zdrž na stoce D

Kanalizační sítě polykají miliony

V RÁMCI projektu na snížení znečištění ve vodních tocích se v prosinci pracovalo 
také v korytu řeky v ulici Mlýnská. Foto: Lubomír Maštera

Pohotovostní služba zubních lékařů – leden 2015
Datum Den Jméno Místo poskytování, telefon

1. Čt MUDr. Vaněk Tomáš Slavíčkova 2, 586 01 Jihlava, tel. 567 210 991

2. Pá MUDr. Fučík Přemysl Kostelec 87, PSČ 588 61, tel. 567 573 016

3. So MUDr. Vašek Zdeněk Palackého 1334, 589 01 Třešť, tel. 567 234 450

4. Ne MUDr. Vašková Soňa Palackého 1334, 589 01 Třešť, tel. 567 234 455

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

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

7. St MUDr. Hobzová 
Macková Martina

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

8. Čt MUDr. Horká Petra Stomatologické centrum ARTDENT s.r.o., 
Vrchlického 50/5282, 586 01 Jihlava, tel. 567 331 666

9. Pá MUDr. Hořejší Eva J. Hory 1050, Třešť, tel. 567 224 184

10. So MUDr. Vítů Lenka Březinova 62a, 586 01 Jihlava, tel. 567 333 470

11. Ne MUDr. Vondráková Iva Zdravotní středisko, 588 42 Větrný Jeníkov, tel. 723 628 600

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

13. Út MUDr. Hrdinová Libuše Stomatologické centrum ARTDENT s.r.o., Vrchlického 
50/5282, 586 01 Jihlava, tel. 567 331 666

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

15. Čt MDDr. Imširagič Lejla Lékařský dům Jihlava, Havlíčkova 34a, 586 01 Jihlava, 
tel. 774 417 100

16. Pá MUDr. Kadlíčková Veronika Dobronín 343, 588 12 Dobronín, tel. 567 217 216

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

18. Ne MUDr. Vrbková Taťána Stomatologické centrum ARTDENT s.r.o., Vrchlického 
50/5282, 586 01 Jihlava, tel. 567 331 666

19. Po MUDr. Kazdová Zdeňka Varhánkova 227, 588 13 Polná, tel. 567 212 736

20. Út MUDr. Kostková Monika Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel. 567 574 574

21. St MUDr. Kotíková Vladimíra Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel. 567 574 575

22. Čt MDDr. Křikava Libor Husova 28, 586 01 Jihlava, tel. 567 213 032

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

24. So MUDr. Zdobinská Eva Březinova 62a, 586 01 Jihlava, tel. 567 333 465

25. Ne MDDr. Zlámalíková Zuzana Stomatologické centrum ARTDENT s.r.o., Vrchlického 
50/5282, 586 01 Jihlava, tel. 567 331 666

26. Po MDDr. Marková Zdeňka Varhánkova 227, Polná, 588 13, 567 212 106

27. Út MDDr. Martiňák Břetislav Stomatologické centrum ARTDENT s.r.o., Vrchlického 
50/5282, 586 01 Jihlava, tel. 567 331 666

28. St MUDr. Minařík Radovan Franze Kafky 109, 589 01 Třešť, tel. 567 234 137

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

30. Pá MUDr. Mrkosová Jitka 1. máje 345, 588 22  Luka nad Jihlavou, tel. 724 748 222

31. So MUDr. Berková Marie Janštejn 172, 588 52 Horní Dubénky, tel. 567 374 205

Pohotovostní služba zubních lékařů 
je zajišťována: 
℡  PO – PÁ od 15:00–9:00 hod.
℡ SO, NE a svátky od 8:00–12:00 hod. j0

1-
zu

bZ

Zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina

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

zhotovitel: sdružení fi rem OHL ŽS, a.s. a PSJ, a.s.
projektant a autorský dozor: Pöyry Environment a.s.
technický dozor: NDCon s.r.o.
koordinátor BOZP: SDZprofi n, s.r.o.
náklad na realizaci: 138 mil Kč bez DPH + 10% rezerva na nepředvídané práce
spolufi nancováno: Státní fond životního prostředí – Operační program ži-
votní prostředí
výše dotace: 92 mil Kč (předpoklad)  -tz-
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Jihlava zná rozpočet na příš-
tí rok. Zastupitelé hlasy koalice 
schválili městský rozpočet na příš-
tí rok. 

Z hlasování vyplývá, že město bude 
v příštím roce hospodařit s fi nanční 
částkou s výdaji ve výši více než 1,4 
miliardy korun. 

Částka okolo 150 milionů korun 
bude určena na rekonstrukci kana-
lizační sítě, rozvoj rezidenční čtvrti 
Buková nebo na rekonstrukci komu-
nikací v ulicích Školní, Šumavská a 
Pávovská.

Město bude navíc dofi nancovávat 
projekty dotované Evropskou unií, 
jako Zoo Pěti kontinentů, zateple-
ní škol, revitalizace sídliště Březinky 
nebo rekonstrukce ulice Srázná. 

Přibližně 120 milionů půjde na 

rozvoj města, kde největší fi nanční 
položku tvoří vybudování zpevněné 
dráhy letiště v Henčově, přibližně 42 
milionů. 

Schválení rozpočtu předcházela 
bouřlivá diskuze mezi zastupiteli z 
řad koalice a opozice. 

ANO i KSČM vadily plánované 
investice do stavby zpevněné dráhy 
na letišti v Henčově. Komunisté po-
ukazovali na to, že většina Jihlavanů 
letadlo nemá. 

„Je otázka, jestli se letiště vůbec bude 
příští rok realizovat,“ odpověděl pri-
mátor Rudolf Chloupek (ČSSD), s 
poukazem, že je nutné ho doprojek-
tovat z důvodu odvodnění plochy. 

KSČM se také nelíbilo, že v roz-
počtu nejsou obsaženy fi nanční 
prostředky na opravu chodníků. 

„Rozpočet je téměř jedna miliarda a 
na chodníky tam není ani koruna,“ vy-
jádřil se Pavel Šlechtický (KSČM), 
s poukazem, že komunisté rozpočet 
nepodpoří. 

Primátor Chloupek odpověděl, že 
na to město nemá fi nanční prostřed-
ky. „Znamenalo by to našetřit si rezer-
vu ve výši sto milionů, pak bychom se 
o tom mohli bavit,“ vyjádřil se Chlou-
pek. 

Odvolával se, že ve městě jsou po-
žadavky na investice ve výši tří mili-
ard korun. 

Zastupitelům z hnutí ANO 2011 
se rozpočet jevil jako málo čitelný 
a vadilo jim také, že je deficitní. 
„Forma je neposouditelná. Ta data, 
která vidíme, jsou strukturovaná tak, 
že nedokážu říci, jestli jsem s tím 

schopen souhlasit,“ vyjádřil stano-
visko ANO zastupitel Daniel Ma-
yer. 

Poté vystoupil František Zelníček 
(ČSSD), který poukázal, že jednání 
předcházela pracovní schůze zastu-
pitelstva k navrhovanému rozpočtu. 

Daniel Mayer se však této schůze 
nezúčastnil. „Tam si každý k tomu 
mohl říci, co kdo chce do rozpočtu měs-
ta dodat,“ doplnil Zelníček. 

„Na pracovním zastupitelstvu jsem 
byl a vznesl jsem tam připomínky k 
opravám chodníku,“ oponoval Pavel 
Šlechtický (KSČM).

V následném hlasování zastupitelé 
21 hlasy koalice rozpočet schválili. 
Proti hlasovalo 14 zástupců opozice, 
dva zastupitelé se zdrželi hlasování.

 -pab-

Schválený jihlavský rozpočet na příští 
rok dosahuje 1,4 miliardy korun

(Redakčně kráceno – pozn. redakce)

Usnesení č. 33/14-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e 
poskytnutí dotací z rozpočtu statu-

tárního města Jihlavy v roce 2015 – 
sport těmto subjektům:

HC Dukla Jihlava (IČ 
25514750), s.r.o. 7,650.000 Kč

 na úhradu nákladů na provoz zim-
ního stadionu v r. 2015 – energie, 
mzdové náklady, zdravotní a sociál-
ní pojištění, ostatní služby, opravy 
a materiál na opravy, spotřební ma-
teriál, PHM, chemická úprava vody, 
revize, pojištění a ostatní poplatky;

HC Dukla Jihlava (IČ 
25514750), s.r.o. 4,399.000 Kč

 na úhradu nákladů na činnost spo-
lečnosti v r. 2015 – spotřební a kance-
lářský materiál, rozhodčí, doprava na 
zápasy, pronájem sportovních zaříze-
ní, mzdové náklady, zdravotní a sociál-
ní pojištění (kromě hráčských smluv),  
odměny realizačního týmu (trenéři, 
asistenti, kustodi, maséři a vedoucí 
týmů), výroba a umístění reklam, TV 
pořadů a odvysílání upoutávek, inzer-
ce, pronájem vozu a spotřeba PHM, 
telekomunikační služby a správa we-
bových stránek, sportovní materiál 
a jeho opravy, ostatní služby (pořada-
telská služba, přenosy zápasů a marke-
tingové služby);

HC Dukla Jihlava (IČ 
25514750), s.r.o. 2,500.000 Kč

 na úhradu nákladů na provoz Ve-
řejného sportoviště pro lední sporty 
v ulici Tyršova v r. 2015 – energie, 
mzdové náklady, zdravotní a sociální 
pojištění, revize, elektronický a požár-
ní systém, poštovné, telekomunikační 
a poštovní služby, internet, pojištění 
a ostatní poplatky, ostraha objektu, 
úklidové práce, čisticí a hygienické 
prostředky, opravy a údržba, spotřeb-
ní materiál, pronájem  vozu a spotře-

ba PHM, drobné vybavení;
DUKLA Jihlava – mládež 

(70802769) 2,850.000 Kč
 na úhradu nákladů na činnost spol-

ku v r. 2015 – mzdy a ostatní platby 
za provedenou práci, odměny tre-
nérům a asistentům, náklady na do-
pravu, pronájem prostor a vstupy do 
sportovních zařízení, rozhodčí, ma-
teriál a vybavení, telekomunikační 
a poštovní služby, lékařské prohlídky, 
náklady na služby sekretariátu a čin-
nosti spojené se zajištěním zápasů, 
krasobruslařských soutěží, turnajů, 
soustředění, startovné na soutěžích, 
náklady na udržení statusu ČSLH;

FC VYSOČINA JIHLAVA, 
a.s., Jiráskova 2603/69, Jihlava 
1,000.000 Kč

 na úhradu nákladů na komplex-
ní zajištění správy letního stadionu 
Jiráskova 69, hřiště s umělým po-
vrchem v ul. E. Rošického v roce 
2015 – energie, opravy a údržba, 
odvoz odpadu a ostatní služby (re-
vizní a servisní práce, úklid, BOZP), 
materiál, PHM, služby spojů, ostatní 
náklady (pojistné); 

 Fotbalový klub mládeže VYSO-
ČINA JIHLAVA ( IČ 22908951), 
o. s. 5,000.000 Kč

 na úhradu nákladů na komplexní za-
jištění výchovného procesu mládeže 
a správy letního stadionu Na Stoupách 
v Jihlavě v r. 2015 – honoráře a odmě-
ny rozhodčích, pořadatelů, trenérů, 
zdravotníků, doprava, ubytování ak-
térů akce, zdravotní péče, pitný režim, 
pronájmy prostor, energie, správa sta-
dionu – opravy a údržba, odvoz odpa-
du, úklid, ostatní služby, materiál a vy-
bavení, čisticí prostředky, náklady na 
utkání a soustředění, poštovné a služ-
by spojů, startovné, registrace, pojist-
né, pronájem auta, ekonomické služby, 
ostatní provozní náklady; 

Služby města Jihlavy (IČ 
60727772), s.r.o. 5.460.000 Kč

 na úhradu nákladů na krytí ztráty 
z provozu objektu E. Rošického 6 na 
rok 2015 – energie, spotřeba materi-
álu, opravy a udržování, ostatní služ-
by, ostatní provozní náklady, část re-
žie skladu a správní režie; 

Tenisový klub Spartak Jihlava 
(IČ 60545348) 450.000 Kč

 na úhradu nákladů na pronájem 
sportovišť – venkovních antukových 
kurtů a tenisových hal pro přípravu 
a soutěžní utkání mládeže včetně te-
nisové školy v r. 2015

Usnesení č. 34/14-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e 
poskytnutí dotace ve výši 

112.527,12 Kč společnosti COR-
BADA a. s. (IČ 27365743) na úhra-
du úroků dle Smlouvy o postoupení 
práv a povinností ze zakládací listiny 
ze dne 30. 1. 2008 dle zdůvodnění 

Usnesení č. 36/14-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e 
poskytnutí fi nančního daru ve výši 

65.000 Kč subjektu PAROLAART, 
s.r.o. (IČ 25309897) na úhradu ná-
kladů na tisk knihy v souladu se zdů-
vodněním

Usnesení č. 40/14-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e 
výši fi nancování registrovaných 

sociálních služeb dle zákona o soci-
álních službách a neregistrovaných, 
u kterých je podmínkou, např. certi-
fi kace, akreditace, osvědčení výkon-
ných orgánů, zákonné opodstatnění 
činnosti apod., pro nestátní nezisko-
vé organizace a jednotlivá sdružení 
na následující rozpočtové období 
formou přímého návrhu do rozpoč-

tu města pro rok 2015 takto:
Liga vozíčkářů, Bzenecká  
4226/23, Brno = na službu „Soci-
ální rehabilitace“ – 5.000 Kč
Svaz neslyšících a nedoslýcha- 
vých v ČR, Poradenské centrum 
Jihlava, Úprkova 4340/6, Jih-
lava = na „Doplňkové služby pro 
sluchově postižené“ (poradenství, 
servis a půjčovna kompenzačních 
pomůcek pro sluchově postižené) 
– 15.000 Kč
ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ  
LIDEM S AUTISMEM – APLA 
– Vysočina o.s., Telečská 1720/7, 
Jihlava = na službu „Odborné soci-
ální poradenství“ – 28.000 Kč
ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ  
LIDEM S AUTISMEM – APLA 
– Vysočina o.s., Telečská 1720/7, 
Jihlava = na službu „Denní stacio-
nář“ – 192.000 Kč
ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ  
LI DEM S AUTISMEM – APLA 
– Vysočina o.s., Telečská 1720/7, 
Jihlava = na službu „Sociální reha-
bilitace“ – 28.000 Kč
Občanské sdružení pro podporu  
a péči o duševně nemocné VOR 
Jihlava, Komenského 5264/36a, 
Jihlava = na službu „Chráněné 
bydlení“ – 33.000 Kč
Občanské sdružení pro podporu  
a péči o duševně nemocné VOR 
Jihlava, Komenského 5264/36a, 
Jihlava = na službu „Sociální reha-
bilitace“ – 130.000 Kč
Občanské sdružení pro podporu  
a péči o duševně nemocné VOR 
Jihlava, Komenského 5264/36a, 
Jihlava = na službu „Sociálně tera-
peutické dílny“ – 70.000 Kč
Bílý kruh bezpečí, o.s., pro  
Poradnu Bílého kruhu bezpečí 
Jihlava, U Trojice 1042/2, Praha 
5 = na službu „Odborné sociální 
poradenství“ – 20.000 Kč

 (Pokračování na str. 12)

Schválili rozpočet, přidělili dotace 
a rozdělili funkce

Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva města ze dne 15. 12. 2014
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Famózní výhody na First Minute
 SYMBOLICKÁ ZÁLOHA 2 000 K  na osobu
 PROMO POKOJE za zvýhodn né ceny 
 Zm na dovolené ZDARMA a mnohem víc...

Více informací o všech t chto nabídkách, platných do 15. 1. 2015, naleznete na www.blue-style.cz
*   1. dít  ZCELA ZDARMA; 2. dít  letenka + ubytování zdarma, platí pouze povinné p íplatky 

3 880 K . Po et d tí ZCELA ZDARMA a D tí letenka + ubytování ZDARMA je limitován. 

T šíme se na vás v naší pobo ce v Jihlav :
City Park Jihlava, Hradební 1  |   T: 226 036 151  |  E: jihlava@blue-style.cz

VÝHODY NA FIRST M
INU

TE

e

ww.blue-style.cz
íplatky 
án.

Jihlav :
lue-style.cz

ÍM D ÍVE si vaši dovolenou objednáte, TÍM VÍCE výhod získáte!

Š avnaté léto
2015

BS inz JihlavskaRadnice 205x152 01 Kampan 01.indd   1 10.12.2014   12:33:06

Cestovní kancelář Blue 
Style, která se právem řadí 
mezi čtyři nejsilnější tou-
roperátory na poli cestov-
ního ruchu v České repub-
lice, zahajuje s rokem 
2015 svoji 18. sezonu. 
Jednu ze svých poboček 
má i v OC City Park v Jih-
lavě.

Létáme do nejoblíbe-
nějších turistických desti-
nací. Naším cílem je neu-
stále zkvalitňovat služby, 
jež klientům nabízíme; 
všechny hotely jsou osob-
ně prověřené našimi pro-
duktovými manažery. V 
každé destinaci máme 
týmy profesionálních 
delegátů, kteří jsou klien-
tům k dispozici po celou 
dobu jejich dovolené. 

Na léto 2015 poskytuje-
me řadu atraktivních slev 
a výhod na First Minute, 
například rodičům s dět-

mi až 2 děti zdarma a k 
tomu 15% slevu na dospě-
lou osobu, dále slevy až 
15 % pro dospělé osoby, 
které cestují bez dětí.

„V destinacích máme řadu 
klubových hotelů s označe-
ním Blue Club. Ty se vyzna-
čují tím, že přímo na místě 
jsou česky hovořící animá-
toři, kteří se věnují našim 
klientům a připravují spor-
tovní a zábavné aktivity. V 
hotelech s označením Croco 
Club jsou navíc dětské Cro-
co kluby, kde se o vaše děti 
starají speciálně proškolení 
dětští animátoři. V dopo-
ledním a odpoledním bloku 
hrají s dětmi hry, na progra-
mu je rovněž malování na 
obličej, dobrodružné výpra-
vy, seznámení s folklorem 
dané země a řada dalších 
aktivit,“ říká Lenka Berbe-
ri, obchodní ředitelka CK 
Blue Style. (PI-J01-Blud)

Šťavnaté léto 2015 
s CK Blue Style

Přijďte sebe či vaše děti a vnouča-
ta naučit lyžovat, zdokonalit se na 
svahu či naučit se fígle od závodní-
ků. O nové lyžařské škole ZAJDA 
nám povyprávěl Martin Kachlíř.

Kde lyžařskou školu najdeme?
Lyžařská škola ZAJDA působí ve 

ski areálu Šacberk u Jihlavy, který 
patří mezi TOP 
areály na Vysoči-
ně. Sjezdovka je 
vhodná jak pro 
úplné začáteční-
ky, tak i pokročilé 
lyžaře. 

Pro koho je ško-
la určena?

Pro všechny 
zájemce od 3 do 
99 let, kteří se 
chtějí naučit nebo 
zdokonalit na 
lyžích či snowbo-
ardu. 

Jaké nabízíte programy?
Zájemci si mohou vybrat buď 

individuální, nebo skupinovou výu-
ku. Ranní ptáčata mají možnost učit 
se brzy ráno. Pro pokročilé lyžaře 
jsme připravili program výuky car-
vingu i tréninku v obřím slalomu. 
Pro fi rmy nabízíme možnost fi rem-
ního lyžování. Speciální kurzy pak 
máme připravené pro mateřské a 
základní školy.

Kdo nás naučí lyžovat?
Tým tvoří kolem 20 licencova-

ných instruktorů lyžování a snow-
boardingu.

Kdy můžeme školu 
navštívit?

Škola má otevřeno 7 
dní v týdnu. Ve všední 
dny od 9:00 do 19:00 
a o víkendu od 8:00 do 
19:00. Doporučujeme si 
ale výuku zamluvit pře-
dem, nejlépe telefonicky. 

A co když nemáme 
vlastní výbavu?

V rámci ski areálu fun-
guje půjčovna a servis 
lyžařského a SNB vyba-

vení.  Vybereme vám ty správné 
lyže či snowboard podle vaší posta-
vy i úrovně jízdy. Je možné si zapůj-
čit i testovací lyže různých značek a 
vyzkoušet si, co vám nejlépe vyho-
vuje.

Petra Kučírková, 
David Myslivec

www.zajda-lyzuje.cz
 (PI-J01-HIGd )

Lyžařská škola ZAJDA 
se otevřela zájemcům
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(Pokračování ze str. 10)
Mgr. Dana Tůmová, Masarykovo  
náměstí 1189/44, Jihlava = na 
„Psychosomatický kurz pro těhotné 
a ženy po porodu“ – 13.000 Kč
Občanská poradna Jihlava, Žiž- 
kova 1683/13, Jihlava = na službu 
„Odborné sociální poradenství“ – 
113.000 Kč
Centrum pro rodinu Vysočina,  
o.s., Chlumova 1436/3, Jihlava 
= na službu „Dobrovolnické cen-
trum“ (dobrovolnická činnost) – 
37.000 Kč
Centrum pro rodinu Vysočina,  
o.s., Chlumova 1436/3, Jih-
lava = na službu „Sociální aktivi-
zační služby pro rodiny s dětmi“ 
– 110.000 Kč
Tyfl oservis, o.p.s., Krakovská  
1695/21, Praha 1 pro Krajské 
ambulantní středisko Jihlava, 
Benešova 1682/46, Jihlava = 
na službu „Sociální rehabilitace“ 
(terénní a ambulantní rehabilitace 
nevidomých a slabozrakých osob) 
– 7.000 Kč
Domácí hospic Vysočina, o.p.s.,  
Žďárská 612, Nové Město na 
Moravě pro Středisko hospi-
cové péče Jihlava, Žižkova 89, 
Jihlava = na službu „Všeobecná 
sestra – domácí zdravotní péče“ – 
30.000 Kč
Domácí hospic Vysočina, o.p.s.,  
Žďárská 612, Nové Město na 
Moravě pro Středisko hospi-
cové péče Jihlava, Žižkova 89, 
Jihlava = na „Odlehčovací služby“ 
(Domácí hospicová péče a Odleh-
čovací služby pro seniory a osoby 
s chronickým a jiným zdravotním 
postižením) – 40.000 Kč 
Domácí hospic Vysočina, o.p.s.,  
Žďárská 612, Nové Město na 
Moravě pro Středisko hospicové 
péče Jihlava, Žižkova 89, Jih-
lava = na službu „Dobrovolnická 
služba“ – 10.000 Kč 
Domácí hospic Vysočina, o.p.s.,  
Žďárská 612, Nové Město na 
Moravě pro Středisko hospicové 
péče Jihlava, Žižkova 89, Jih-
lava = na službu „Odborné soci-
ální poradenství“ (Poradna Alej) 
– 10.000 Kč 
ŽIVOT 90 – Jihlava, Žižkova  
4897/98, Jihlava = na službu 
„Tísňová péče“ (Tísňová péče 
AREÍON pro seniory a zdravotně 
postižené) – 70.000 Kč
ŽIVOT 90 – Jihlava, Žižkova  
4897/98, Jihlava = na službu 
„Osobní asistence“ – 185.000 Kč
Centrum pro zdravotně posti- 
žené kraje Vysočina, o.p.s, Vrch-
lického 2497/57, Jihlava = na 
službu „ Odborné sociální pora-
denství, půjčovna kompenzač-
ních a rehabilitačních pomůcek“ 
– 36.000 Kč
Diecézní charita Brno, Tř.  
Kpt. Jaroše 1928/9, Brno pro 
Oblastní charitu Jihlava, Jakub-
ské náměstí 2, Jihlava = na 
„Odlehčovací službu“ (Bárka – 
Charitní domácí hospicová péče 
Jihlava) – 64.000 Kč
Diecézní charita Brno, Tř.  
Kpt. Jaroše 1928/9, Brno pro 
Oblastní charitu Jihlava, Jakub-
ské náměstí 2, Jihlava = na 
programy specifi cké primární pre-

vence poskytované v rámci školní 
docházky – „Centrum primární 
prevence Vrakbar Jihlava“ – 33.000 
Kč
Diecézní charita Brno, Tř.  
Kpt. Jaroše 1928/9, Brno pro 
Oblastní charitu Jihlava, Jakub-
ské náměstí 2, Jihlava = na službu 
„nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež“ – ERKO Jihlava –- 
235.000 Kč
Diecézní charita Brno, Tř.  
Kpt. Jaroše 1928/9, Brno pro 
Oblastní charitu Jihlava, Jakub-
ské náměstí 2, Jihlava = na službu 
„sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi“ – Klubíčko Jihlava 
–- 95.000 Kč
Diecézní charita Brno, Tř.  
Kpt. Jaroše 1928/9, Brno pro 
Oblastní charitu Jihlava, Jakub-
ské náměstí 2, Jihlava = na službu 
„kontaktní centra“ – Centrum 
u Větrníku – kontaktní a poraden-
ské centrum pro osoby ohrožené 
drogovou závislostí a osoby jim 
blízké – 115.000 Kč
Diecézní charita Brno, Tř.  
Kpt. Jaroše 1928/9, Brno pro 
Oblastní charitu Jihlava, Jakub-
ské náměstí 2, Jihlava = na 
„odlehčovací službu“ – Adapta Jih-
lava – 135.000 Kč
Diecézní charita Brno, Tř.  
Kpt. Jaroše 1928/9, Brno pro 
Oblastní charitu Jihlava, Jakub-
ské náměstí 2, Jihlava = na službu 
„nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež“ – Nízkoprahový klub 
Vrakbar Jihlava – 130.000 Kč
Diecézní charita Brno, Tř.  
Kpt. Jaroše 1928/9, Brno pro 
Oblastní charitu Jihlava, Jakub-
ské náměstí 2, Jihlava = na službu 
„Programy specifi cké primární pre-
vence poskytované v rámci školní 
docházky“ – Pohádková školička 
– programy specifi cké primární 
prevence pro mateřské a základní 
školy (1.st. ZŠ) – 31.000 Kč
Diecézní charita Brno, Tř.  
Kpt. Jaroše 1928/9, Brno pro 
Oblastní charitu Jihlava, Jakub-
ské náměstí 2, Jihlava = na službu 
„terénní programy“ – Terénní pro-
gramy SOVY – 45.000 Kč
Diecézní charita Brno, Tř.  
Kpt. Jaroše 1928/9, Brno pro 
Oblastní charitu Jihlava, Jakub-
ské náměstí 2, Jihlava = na „služby 
následné péče“ – Následná péče 
Jihlava – 155.000 Kč
Diecézní charita Brno, Tř.  
Kpt. Jaroše 1928/9, Brno pro 
Oblastní charitu Jihlava, Jakub-
ské náměstí 2, Jihlava = na službu 
„Akreditovaná dobrovolnická 
služba“ – Dobrovolnické centrum 
– 25.000 Kč
Centrum multikulturního vzdě- 
lávání, o.s., Telečská 1802/68, 
Jihlava = na službu „Sociální reha-
bilitace“ – 77.000 Kč
Středisko rané péče SPRP Brno,  
Nerudova 321/7, Brno = na 
službu „raná péče“ – 13.000 Kč
Tyfl o Vysočina Jihlava o.p.s.,  
Dělnická 1020/54, Holešovice, 
Praha 7 = na službu „Sociálně tera-
peutické dílny“ – 5.000 Kč 
Tyfl o Vysočina Jihlava o.p.s.,  
Dělnická 1020/54, Holešovice, 
Praha 7 = na službu „Průvod-

covské a předčitatelské služby“ – 
4.000 Kč 
Tyfl o Vysočina Jihlava o.p.s.,  
Dělnická 1020/54, Holešovice, 
Praha 7 = na službu „Centrum 
denních služeb“ – 11.000 Kč 
Tyfl o Vysočina Jihlava o.p.s.,  
Dělnická 1020/54, Holešovice, 
Praha 7 = na službu „Osobní asis-
tence“ – 3.000 Kč 
Tyfl o Vysočina Jihlava o.p.s.,  
Dělnická 1020/54, Holešovice, 
Praha 7 = na službu „Odborné 
sociální poradenství“ – 15.000 Kč 
Tyfl oCentrum Jihlava, o.p.s.,  
Brněnská 626/8, Jihlava = na 
službu „Odborné sociální poraden-
ství“ – 15.000 Kč
Tyfl oCentrum Jihlava, o.p.s.,  
Brněnská 626/8, Jihlava = 
na službu „Sociálně aktivizační 
služby“ (Sociálně aktivizační 
služby pro seniory a osoby se zdra-
votním postižením) – 8.000 Kč
Tyfl oCentrum Jihlava, o.p.s.,  
Brněnská 626/8, Jihlava = na 
službu „Průvodcovská a předčita-
telská služba“ – 5.000 Kč
Diecézní charita Brno, Tř.  
Kpt. Jaroše 1928/9, Brno pro 
Oblastní charitu Třebíč, L. 
Pokorného 15, Třebíč = na službu 
„raná péče“ – Raná péče Třebíč – 
18.000 Kč
Diecézní charita Brno, Tř.  
Kpt. Jaroše 1928/9, Brno pro 
Oblastní charitu Třebíč, L. 
Pokorného 15, Třebíč = na službu 
„terénní programy“ – Al paso Vyso-
čina – 13.000 Kč
Svaz neslyšících a nedoslýcha- 
vých v ČR, krajská organizace 
Vysočina, Úprkova 4340/6, Jih-
lava = na službu „Odborné sociální 
poradenství“ – 16.000 Kč
Svaz neslyšících a nedoslýcha- 
vých v ČR, krajská organizace 
Vysočina, Úprkova 4340/6, Jih-
lava = na službu „Sociálně aktivi-
zační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením“ – 14.000 
Kč
Svaz neslyšících a nedoslýcha- 
vých v ČR, krajská organizace 
Vysočina, Úprkova 4340/6, Jih-
lava = na „Tlumočnické služby“ – 
38.000 Kč

Usnesení č. 84/14-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

p o v ě ř u j e
PaedDr. Ing. Rudolfa Chloupka, 

primátora města, jako zástupce sta-
tutárního města Jihlava dohledem 
nad Projektem Zdravé město a míst-
ní Agendou 21. 

Usnesení č. 85/14-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

v o l í
předsedkyní Finančního výboru 

Zastupitelstva města Jihlavy Ing. Ja-
nu Mayerovou, Ph.D., 

a  v o l í
další členy Finančního výboru Za-

stupitelstva města Jihlavy:
Ing. Bc. Martin Hyský, 
Ing. Marie Veselá, 
Jan Dokulil, 
Ing. Jaroslav Forman,
Věra Podhorská,

Ing. Pavel Šlechtický. 

Usnesení č. 86/14-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

v o l í
předsedou Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Jihlavy Ing. La-
dislava Zadražila, 

a  v o l í
další členy Kontrolního výboru Za-

stupitelstva města Jihlavy:
Ing. Miroslav Nevrkla,
JUDr. Petr Dočekal, 
Josef Kodet ml.,
JUDr. Arif Salichov,
Ing. Jaroslav Veselý, 
Ing. Jiří Pokorný.

Usnesení č. 87/14-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

n a v r h u j e
odvolání zástupců statutárního 

města Jihlavy v představenstvu ob-
chodní společnosti Jihlavské vodo-
vody a kanalizace a.s.:

Věra Podhorská, František Zelní-
ček

odvolání zástupců statutárního 
města Jihlavy v dozorčí radě ob-
chodní společnosti Jihlavské vodo-
vody a kanalizace a.s.:

Karel Voldán, Ing. Jiří Dvořáček, 
Ing. Jaroslav Vymazal, Erich Jander-
ka, Ing. Kateřina Sychrová

odvolání zástupců statutárního 
města Jihlavy v představenstvu ob-
chodní společnosti Dopravní pod-
nik města Jihlavy, a.s.:

Antonín Holub, Ing. Vladimír Bí-
lek, František Zelníček, Martin Má-
lek

odvolání zástupců statutárního 
města Jihlavy v dozorčí radě ob-
chodní společnosti Dopravní pod-
nik města Jihlavy, a.s.:

Ing. Josef Kodet, Ing. Petr Walter, 
MVDr. Přemysl Novák, JUDr. Jan 
Ševčík, Ing. Kateřina Sychrová

odvolání zástupců statutárního 
města Jihlavy v dozorčí radě ob-
chodní společnosti SLUŽBY MĚS-
TA JIHLAVY s.r.o.:

Eva Krpálková, Jan Dršata, Ing. Jo-
sef Kodet, Ing. Jaroslav Bártl, Ing. 
Karel Vybíral

odvolání zástupců statutárního 
města Jihlavy v dozorčí radě ob-
chodní společnosti Správa měst-
ských lesů Jihlava, s.r.o.:

Radek Blecha, Milan Horký, Paed-
Dr. Ing. Rudolf Chloupek, František 
Červenec, MVDr. Přemysl Novák

odvolání zástupců statutárního 
města Jihlavy v dozorčí radě ob-
chodní společnosti Prádelna a čis-
tírna Jihlava, s.r.o.:

PhDr. Zdeněk Jaroš, Mgr. Jana 
Nováková Hotařová, Pavla Radová, 
Martin Málek, Jan Dršata

odvolání zástupců statutárního 
města Jihlavy v dozorčí radě ob-
chodní společnosti HC Dukla Jih-
lava, s.r.o.:

Ing. Jaromír Kalina, PaedDr. Ing. Ru-
dolf Chloupek, Mgr. Stanislava Proke-
šová, Martin Hájek, Martin Málek

odvolání zástupců statutárního 
města Jihlavy v dozorčí radě ob-
chodní společnosti JIHLAVSKÉ 
KOTELNY, s.r.o.:

(Pokračování na str. 14)

Schválili rozpočet, přidělili dotace…
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Nezávislý servis 
Ford, Škoda, VW

servis auta 
je věcí důvěry

ADJ.CZ, spol. s r.o., Romana Havelky 315/19a, 586 01 Jihlava 
T: +420 567 587 567 / M: +420 604 106 060 www.adj.cz

Cenově výhodné 
inspekce, údržba 
a opravy, se 
zachováním záruky

Výměna oleje
Výhodné ceny za výměnu oleje a olejového 
filtru dle specifikace výrobce vozidla 

Servis motoru
Diagnostika a opravy zážehových 
i vznětových motorů 

Servis brzd
Kontrola nebo oprava brzd včetně brzdové 
kapaliny a výměny brzdových destiček

Servis skel 
Rychlé a odborné opravy předních 
i zadních skel a také bočních oken 

Servis akumulátorů
Rychlá kontrola akumulátoru a odborná 
výměna za akumulátor Bosch 

Inspekční prohlídky
Inspekční prohlídky všech typů vozidel 
přesně dle specifikací výrobců automobilů 

Údržba světlometů
Kontrola světlometů pro vyšší bezpečnost 
na silnicích 

Pneuservis
Spolehlivá výměna, montáž, vyvažování 
a skladování pneumatik 

Servis výfuků
Výměna výfukových komponentů, 
katalyzátorů a lambda sond s díly v kvalitě 
pro prvovýbavu 

Rychle a spolehlivě 
 s Bosch Car Service

Ušetříte až 30 %
U nás ušetříte na opravách a údržbě až 30 % nákladů oproti 
značkovému servisu.
 
Údržba a opravy, které neohrozí záruční podmínky
vašeho vozidla
Díky špičkovým testovacím zařízením a softwaru ESI[tronic] 
společnosti Bosch provádíme rychlou a odbornou údržbu 
a opravy vozidel v souladu se specifi kacemi výrobců.

 

Vyměňované díly v kvalitě prvovýbavy
V Bosch Car Service používáme kvalitní díly, které odpovídají původní specifi kaci pro 
prvovýbavu.
 
Speciální nabídky pro fi rmy a fl otily vozů
Jsme specializovaní i na fi remní klientelu. Díky naší V.I.P klientské kartě čerpáte další 
vysoce nadstandardní slevy a služby.
 
Nařízení komise Evropské unie o blokové výjimce
Č. 461/2010 udává, že po kompletní inspekci a údržbě dle pokynů výrobce zůstává 
i v nezávislém autoservisu záruka vozidla zachována.
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(Dokončení ze str. 12)
RNDr. Petr Pospíchal, Milan Hor-

ký, Bc. Vladimír Hink
odvolání zástupců statutárního 

města Jihlavy v představenstvu ob-
chodní společnosti TENISCENT-
RUM JIHLAVA, a.s.:

Ing. Jaroslav Vymazal, Eva Krpál-
ková, David Beke, PaedDr. Ing. Ru-
dolf Chloupek

odvolání zástupců statutárního 
města Jihlavy v dozorčí radě ob-
chodní společnosti TENISCENT-
RUM JIHLAVA, a.s.:

Mgr. Stanislava Prokešová, Ing. 
Marie Veselá

odvolání zástupců statutárního 
města Jihlavy v dozorčí radě ob-
chodní společnosti FC VYSOČINA 
JIHLAVA, a.s.:

Ing. Bc. Martin Hyský, Ing. Jaroslav 
Vymazal

odvolání zástupce statutárního 
města Jihlavy ve správní radě obec-
ně prospěšné společnosti DS Stříbr-
né Terasy o.p.s.:

Bc. Vítězslav Schrek
odvolání zástupce statutárního 

města Jihlavy v dozorčí radě obecně 
prospěšné společnosti DS Stříbrné 
Terasy o.p.s.:

Mgr. Stanislava Prokešová
odvolání zástupce statutárního 

města Jihlavy v Lesním družstvu ve 
Štokách:

Dr. Ing. et Ing. Lubomír Dohnal

Usnesení č. 88/14-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

n a v r h u j e
zástupce statutárního města Jihla-

vy v představenstvu obchodní spo-
lečnosti Jihlavské vodovody a ka-
nalizace a.s.:

Ing. Vratislav Výborný, František 
Zelníček, Mgr. Jana Nováková Ho-
tařová, Ing. arch. David Beke, Ing. 
Jaromír Kalina, Ing. arch. Martin 
Laštovička, Ing. Miroslav Tomanec, 
Věra Podhorská, Ing. Ladislav Za-
dražil, Zdeněk Navrátil, MUDr. Erik 
Šajnar, MUDr. Zdeněk Faltus

zástupce statutárního města Jihla-
vy v dozorčí radě obchodní společ-
nosti Jihlavské vodovody a kanali-
zace a.s.:

Ing. Jiří Dvořáček, Karel Němec, 
Mgr. Zdeněk Geist, Karel Voldán, 
Ing. Jan Sedlák, Ing. Jiří Vohralík, 
Ing. Jaroslav Jirků, Jan Svoboda, Ing. 
Lucie Vichrová, Radek Popelka

zástupce statutárního města Jihla-
vy v představenstvu obchodní spo-
lečnosti Dopravní podnik města 
Jihlavy, a.s.:

František Zelníček, Ing. Petr Wal-
ter, Ing. Jaroslav Vymazal, Ing. Vla-
dimír Bílek, Antonín Holub, Adam 
Lukšů, Ing. Petr Kristýnek, Ing. Vít 
Zeman, Stanislav Doležal, Lubomír 
Drápela, Ing. Dalibor Pituch, Mgr. 
Lubomír Příhoda

zástupce statutárního města Jihla-
vy v dozorčí radě obchodní společ-
nosti Dopravní podnik města Jih-
lavy, a.s.:

Ing. Karel Vybíral, Bc. Lenka Ro-
kosová, Bc. Vladimír Hink, Ing. Petr 
Piáček, Petr Kopřiva, Jan Půža, Ma-
rek Řezáč, Ing. Ladislav Trávníček, 
Ing. Lucie Vichrová, MUDr. Erik 
Šajnar

zástupce statutárního města Jihla-

vy v dozorčí radě obchodní společ-
nosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY 
s.r.o.:

Ing. Vratislav Výborný, Ing. Ivo Při-
byl, Eva Krpálková, Ing. Josef Kodet, 
Ing. Jan Dokulil, Ing. Milan Kolář, 
Ing. Jaroslav Veselý, Věra Podhorská, 
Ing. Ladislav Vejmělek, Ing. Karel 
Havran, Mgr. Olga Kourková, Ing. 
Miloslav Neckář

zástupce statutárního města Jihla-
vy v dozorčí radě obchodní společ-
nosti Správa městských lesů Jihla-
va, s.r.o.:

PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek, 
Radek Blecha, Dr. Ing. arch. Jaroslav 
Huňáček, Ladislav Hink, Josef Ho-
lejšovský, Ing. Pavel Vláčil, Vladislav 
Hodač, Ing. Jiří Vohralík, Mgr. Kryš-
tof Kothbauer, MVDr. Božena Kre-
mláčková, Štefan Pilát, Ing. Lucie 
Vichrová, Vladimír Mátl

zástupce statutárního města Jihlavy 
v dozorčí radě obchodní společnosti 
Prádelna a čistírna Jihlava, s.r.o.

Mgr. Jana Nováková Hotařová, Ro-
man Štork, Mgr. Roman Křivánek, 
Ing. Štěpán Pojer, Pavla Radová, Li-
bor Řezáč, DiS., Mgr. Ing. Evžen Zá-
mek, JUDr. Jan Havlíček, Ing. Jaro-
slav Veselý, Jaroslava Chaloupková, 
Xenie Nevosadová, Vladimír Mátl, 
MUDr. Erik Šajnar

zástupce statutárního města Jihla-
vy v dozorčí radě obchodní společ-
nosti HC Dukla Jihlava, s.r.o.:

Mgr. Stanislava Prokešová, Bohu-
mil Novák, Mgr. Petr Laštovička, 
Mgr. Zdeněk Geist, Ing. Jaromír Ka-
lina, Ing. Josef Kodet, Jan Šmarda, 
Radomil Rambousek, Ing. Miloš 
Vostrý, Pavel František Daněk, Jaro-
slav Šlapáček, Radek Popelka, Ing. 
Miloslav Neckář

zástupce statutárního města Jih-
lavy v dozorčí radě obchodní spo-
lečnosti JIHLAVSKÉ KOTELNY, 
s.r.o.:

Ing. Bc. Martin Hyský, Ing. Jaroslav 
Vymazal, Bc. Vladimír Hink, Milan 
Horký, Miroslav Švihálek, Mgr. Ing. 
Evžen Zámek, Ing. Rudolf Kaláb, 
Ing. Martin Fiala, Ing. Pavel Šlech-
tický, Karel Dostál, Ing. Rostislav 
Habán, Daniel Mayer, MBA

zástupce statutárního města Jihla-
vy v představenstvu obchodní spo-
lečnosti TENISCENTRUM JIH-
LAVA, a.s.:

PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek, 
Ing. Jaroslav Vymazal, Eva Krpálko-
vá, Ing. Josef Kodet, Ing. Jan Sedlák, 
Jana Vítů, Mgr. Kryštof Kothbauer, 
MUDr. Zdeněk Faltus, Ing. Lucie 
Vichrová

zástupce statutárního města Jihla-
vy v dozorčí radě obchodní společ-
nosti TENISCENTRUM JIHLA-
VA, a.s.:

Mgr. Stanislava Prokešová, Josef 
Herout, MUDr. Jan Procházka, Mi-
lan Horký, Karel Voldán, Jiří Fejta, 
Ing. Jana Mayerová, PhD., Radek 
Popelka

zástupce statutárního města Jihla-
vy v dozorčí radě obchodní společ-
nosti FC VYSOČINA JIHLAVA, 
a.s.:

Ing. Vratislav Výborný, Ing. Jaro-
slav Vymazal, Ing. Jaromír Kalina, 
Mgr. Vilém Antonů, Ing. Miroslav 
Tomanec, Miroslav Fuks, Radomil 
Rambousek, Pavel František Daněk, 

Ing. Pavel Šlechtický, Daniel Mayer, 
MBA, Ing. Jiří Pokorný

zástupce statutárního města Jihla-
vy ve správní radě obecně prospěš-
né společnosti DS Stříbrné Terasy 
o.p.s.:

Ing. Marie Veselá
zástupce statutárního města Jihla-

vy v dozorčí radě obecně prospěš-
né společnosti DS Stříbrné Terasy 
o.p.s.:

Ing. Jiří Šlejtr
zástupce statutárního města Jihla-

vy v Lesním družstvu ve Štokách:
Dr. Ing. et Ing. Lubomír Dohnal

Usnesení č. 89/14-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

u r č u j e
členy osadního výboru Heroltice
pana Zdeňka Hajna,
paní Ivetu Rapouchovou, 
paní Drahomíru Fatrdlovou,
paní Miroslavu Sochorovou,
paní Marcelu Šerou,
paní Jiřinu Římalovou,
pana Jaroslava Solaře, 

členy osadního výboru Hosov 
paní Lenku Honovou, 
pana Bc. Patrika Finka, 
pana Jaroslava Zelenku,
pana Miroslava Meixnera,
pana Martina Hricka,

členy osadního výboru Hruškové 
Dvory

paní Ivetu Novotnou,
pana Milana Šerého,
pana Martina Jadrného,
pana Aleše Zikmunda,
paní Kateřinu Dostálovou,

členy osadního výboru Kosov
paní Šárku Královskou,
pana Petra Střelce,
pana Jaromíra Číhala,
pana Jiřího Záboje,
pana Pavla Krejčího, 

členy osadního výboru Popice
paní Boženu Hlaváčkovou, 
paní Libuši Terbrovou,
pana Karla Prchala,
paní Martu Nagyovou, 
pana Ing. Marka Nikiforova,
pana Ing. Miloslava Cmunta,
pana Karla Kiesslinga, 

členy osadního výboru Sasov
pana Martina Šabatku, 
pana Jana Kabelku, 
paní Evu Andrýskovou, 
pana Josefa Sklenáře,

členy osadního výboru Vysoká
pana Ing. Jiřího Kulhánka, 
paní Janu Karlíkovou,
paní Zdeňku Nečadovou,
paní Ivanu Nedělkovou,
paní Hanu Průšovou, 

členy osadního výboru Zborná
pana Ing. Jaroslava Bílka,
pana Ladislava Hinka, 
pana Martina Pospíšila, 
pana Miroslava Bauera, 
pana Pavla Havlíčka, 
a zároveň 

v o l í 
předsedou osadního výboru He-

roltice

pana Zdeňka Hajna,

předsedou osadního výboru Hosov 
pana Bc. Patrika Finka, 

předsedou osadního výboru Hruš-
kové Dvory

paní Ivetu Novotnou, 

předsedou osadního výboru Kosov
paní Šárku Královskou, 

předsedou osadního výboru Popi-
ce

pana Karla Kiesslinga, 

předsedou osadního výboru Sasov
pana Martina Šabatku,

předsedou osadního výboru Vyso-
ká

pana Ing. Jiřího Kulhánka,

předsedou osadního výboru Zborná
pana Ing. Jaroslava Bílka. 

Usnesení č. 92/14-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s v ě ř u j e
podle § 104 odst. 1 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), ve znění pozdějších předpisů, 
náměstkům primátora úkoly dle jed-
notlivých úseků činností v samostat-
né působnosti takto:

Ing. Jaroslav Vymazal
– rozvoj částí města: Helenín, Sa-

sov, Staré Hory, Kosov
Ing. Milan Kolář
- rozvoj částí města: Henčov, He-

roltice, Hruškové Dvory
Ing. Jaromír Kalina
- rozvoj částí města: Hosov, Pístov, 

Popice, Vysoká
Ing. Vratislav Výborný
- rozvoj částí města: Antonínův 

Důl, Červený Kříž, Pávov, Zborná

Usnesení č. 93/14-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s v ě ř u j e
podle § 104 odst. 1 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), ve znění pozdějších předpisů, 
náměstkům primátora úkoly v samo-
statné působnosti na úseku koordi-
nace činnosti a řízení obchodních 
společností, v nichž má statutární 
město Jihlava majetkovou účast, tak-
to:

Ing. Vratislav Výborný:1. 
Prádelna a čistírna Jihlava, s.r.o.

Ing. Jaroslav Vymazal: 2. 
Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.
JIHLAVSKÉ KOTELNY, s.r.o.
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s.

Ing. Jaromír Kalina:3. 
Jihlavské vodovody a kanalizace 

a.s.
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.

Ing. Milan Kolář4. 
HC Dukla Jihlava, s.r.o.
DS Stříbrné terasy o.p.s. (dohled 

nad projektem)

 PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek
  primátor města
 Ing. Vratislav Výborný
  náměstek primátora

Schválili rozpočet, přidělili dotace…
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Termíny pro přijímací řízení 
na střední školy a konzervatoře 
pro školní rok 2015/2016 sta-
noví školský zákon a vyhláška č. 
671/2004 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti o organizaci přijíma-
cího řízení ke vzdělávání ve střed-
ních školách, ve znění pozdějších 
předpisů.

V prvním kole přijímacího řízení 
je možné podat maximálně dvě při-
hlášky.

Výsledky přijímacího řízení ke 
střednímu vzdělávání u přijatých 
uchazečů se vyhlašují formou vydá-
ní seznamu přijatých uchazečů (do 3 
pracovních dnů po termínu stanove-
ném pro přijímací zkoušky, v přípa-
dě, že se přijímací zkoušky nekonají, 
se seznam vydá v prvním kole do 30. 
4. a v dalších kolech bez zbytečného 
odkladu). 

Rozhodnutí o přijetí se přijatým 
uchazečům nevydává. Týká se i 

uchazečů o přijetí do prvního roč-
níku nižšího stupně šestiletého a os-
miletého gymnázia i uchazečů podá-
vajících přihlášky do oborů vzdělání 
s talentovou zkouškou. 

Na základě žádosti lze uchazeči vy-
dat potvrzení o přijetí.

Po vyhlášení výsledků potvrzuje 
přijatý uchazeč zájem o školu zápiso-
vým lístkem do 10 pracovních dnů. 

Zápisový lístek nebude předkládat 
uchazeč, který se hlásí do jiné než 

denní formy vzdělávání. 
Lhůta pro uplatnění zápisového 

lístku běží ode dne, kdy ředitel školy 
zveřejní seznam přijatých uchazečů, 
den vyhlášení se do běhu lhůty ne-
započítává.

Nepřijatým uchazečům se jako do-
sud oznamuje výsledek přijímacího 
řízení zasláním rozhodnutí písemně. 
Vzít zpět zápisový lístek nově škol-
ský zákon neumožňuje. 

 (Pokračování na str. 15)

Přijímací zkoušky na SŠ a konzervatoře
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Obchodní akademie a Hotelová škola 
Třebíč je od 1. 7. 2014 novým subjektem 
působícím v oblasti středního vzdělávání 
na Vysočině.  Vznikl na základě rozhod-
nutí  Zastupitelstva Kraje Vysočina sloučit 
dvě významné školy v Třebíči s cílem vy-
budovat centrum odborného vzdělávání 
obchodu a služeb. Obchodní akademie 
přistupovala se svými 250 studenty k pod-
statně větší hotelové škole. Dnes navštěvu-
je školu téměř 1000 studentů, kteří mají 
velké možnosti jak v oblasti výběru oboru 
vzdělání, tak i škály nadstandardních nabí-
dek v oblasti dalšího profesního rozvoje.  

Mezi nejžádanější patří maturitní obory 
obchodní akademie, cestovní ruch a ho-
telnictví, které následně vedou ke studiu 
na vysokých školách.  Nebývalé úspěchy v 
ekonomických a odborných disciplínách  
a také výsledky u maturitních zkoušek  po-
sunuly tyto obory mezi skutečnou  špič-
ku. Podobně je tomu u oborů učebních, 
jejichž žáci sklízí úspěchy v republikových 
soutěžích a svojí prezentací na veřejnosti  a 
při zajišťování akcí společenského a kultur-
ního charakteru (recepce, vernisáže, veletr-
hy atd.) spoluvytváří  vysoký kredit školy.   
Všichni absolventi školy jsou vybaveni eu-
ropassem  platným v zemích EU,  ve kte-
rém jsou zaznamenané, kromě  dosažené 
kvalifi kace, i  zkušenosti ze zahraničních 
stáží a praxí, potvrzované přímo zaměst-
navateli  dané země.  Každoročně vyjíždí 
okolo padesáti  studentů do Německa, 
Řecka, Španělska, Irska , ale také např.  i 
na Kanárské nebo Azorské ostrovy. Ško-
la zajišťuje tyto aktivity  v programu Leo-
nardo da Vinci a Erasmus+, nebo v rámci 
spolupráce školy se zahraničními partnery. 
K zatraktivnění oboru obchodní akademie 
přispěje i rozšíření zaměření tohoto oboru. 

Vedle stávajícího zaměření na všeobecnou 
ekonomiku nebo veřejnou správu nabízí-
me pro příští školní rok i zaměření - infor-
matika v ekonomice, čímž reagujeme na 
potřeby digitalizace současného světa.

Škola disponuje certifi kátem systé-
mu řízení kvality na bázi mezinárodního 
standardu ISO 9001:2009. Také  je první 
školou na Vysočině, a ojedinělou v České 
republice, která získala  prestižní a meziná-
rodně uznávaný Certifi kát odborných škol, 
udělovaný AKC ČR a stvrzující vysokou 
kvalitu vzdělávání  v oblasti gastronomie.  
Je to důsledek práce školy s talentovaný-
mi žáky, kteří se dostávají na  olympiádách 
mezi světovou špičku (zlato v Mnicho-
vě, Innsbrucku a Nitře, stříbro v Erfurtu 
a Remeši).  Nejúspěšnější žáci oboru ho-
telnictví jsou aktivními členy juniorského 
Národního týmu AKC ČR  pro zahraniční 
reprezentaci (Švýcarsko 2013, Jižní Korea 
2013, Lucembursko 2014).  Letošní ab-
solvent oboru cestovní ruch Jiří Sýkora  se 
v létě  stal juniorským mistrem světa v de-
setiboji a mistryně ČR v carvingu Eliška 
Vostalová obhajuje barvy České republiky 
na světových soutěžích již několik let.

Obchodní akademie a Hotelová škola 
Třebíč tak naplňuje strategii úspěšných 
škol, které výchově a vzdělávání věnují mi-
mořádnou péči.  (pi-t11-OA1D)

Obchodní akademie a Hotelová 
škola Třebíč se představuje…

O AKADEMIE

H
C RUCH

C
K
P
A
K
R GRAFIK

P
A JAZYK

N JAZYK

   

EU

Přijímací zkoušky…
(Dokončení ze str. 15)

Výjimkou je případ, kdy jej žák 
bere zpátky pro uplatnění na dru-
hé škole, kde bylo jeho odvolání 
úspěšné.

Zápisový lístek u cizinců, kte-
ří nejsou žáky ZŠ, vydává krajský 
úřad příslušný nejen podle místa 
pobytu na území ČR, ale i případ-
ně podle sídla školy, kam se cizinec 
jako uchazeč hlásí, pokud na území 
ČR nepobývá. 

Zkracuje se konec termínu pro 
přijímací zkoušky v prvním kole 

přijímacího řízení na dřívější ob-
dobí, termín konání od 22. dubna 
do 30. dubna pro všechny formy 
vzdělávání, aby nebyl duplicitní 
s termíny zkoušek společné části 
maturitní zkoušky.

Umožňuje se, aby v nezbytných 
případech za uchazeče s nařízenou 
ústavní výchovou nebo uloženou 
ochrannou výchovou podal přihláš-
ku a odevzdal zápisový lístek místo 
zákonného zástupce ředitel přísluš-
ného zařízení. 

Další informace jsou uvedeny na 
stránkách MŠMT. -tz-
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Nabídka
pro školní rok

2015/2016

J01-SŠSTd

Den otevřených dveří

V prosinci uspořádala OA, SZŠ 
a SOŠS Jihlava republikové fi ná-
le odborné ekonomické soutěže 
Ekonomický tým 2014. 

Tato soutěž má více než desetiletou 
tradici a jejím záměrem je podpořit 
podnikavost studentů, schopnost pre-
zentovat své nápady a myšlenky, vyu-
žít poznatky získané studiem ve škole 
a v neposlední řadě rozvíjet týmovou 
spolupráci.

Jihlavského fi nále se zúčastnilo 20 
tříčlenných týmů, jež úspěšně absol-
vovaly krajská kola. 

První fi nálovou disciplínou byla 
tvorba projektové práce, již ohodno-
tila odborná komise z VŠE Praha. 

Dalšími disciplínami byly test o 80 
otázkách z oblasti ekonomiky, účet-
nictví, práva a informačních techno-
logií a prezentace tématu z oblasti 

ekonomiky. Téma fi nalisté předem 
neznali, vylosovali si ho, a na jeho pří-
pravu měli 30 minut. 

Poté je před odbornou komisí po 
dobu 10 minut prezentovali.

Na prvních třech místech se umís-
tila družstva Obchodní akademie a 
Jazykové školy Šumperk, Obchodní 
akademie a VOŠS Ostrava – Mari-
ánské Hory a Obchodní akademie a 
VOŠE Svitavy. 

Přesvědčivé výkony však předvedli i 
ostatní soutěžící. Jihlavští studenti se do 
fi nále soutěže neprobojovali. Pořadate-
lem fi nále příštího ročníku bude Ob-
chodní akademie v Ústí nad Labem. 

Odbornými garanty byly Asociace 
obchodních akademií, Vysoká škola 
ekonomická Praha a Obchodní aka-
demie v Praze 10, Heroldovy sady.
 -lm-

Ekonomickou soutěž 
vyhráli Šumperáci

Již počtvrté se studenti jihlavské-
ho gymnázia zúčastnili Internetové 
matematické olympiády, pořádané 
VUT Brno. 

Letos bodovaly v této soutěži dva 
školní týmy - tým kapitána Viktora 
Němečka, ve složení Dominika Krá-
senská, Zbyšek Voda, Ondřej Ho-

lub, Jan Čech, František Koumar, Jan 
Brukner, vybojoval svými vědomost-
mi úžasné 5. místo a tým s kapitánem 
Josefem Čechem, ve složení Miroslav 
Matocha, Ladislav Štefk a, Jiří Zacha, 
Dominik Brázdil, Ondřej Havlíček, 
Vojtěch Kořínek, obsadil 74. místo ze 
190 přihlášených týmů. -lm-

Internetová matematická 
olympiáda
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Vyšší odborná škola a Střední ško-
la veterinární, zemědělská a zdravot-
nická Třebíč dlouhodobě organizuje 
pro své studenty zajímavé odborné 
praxe.

Praxe v cizině je motivací k lepším 
studijním výsledkům. Studenti získá-
vají možnost uplatnění v zahraničí, 
nabývají větší jistotu v konverzaci a 
rozšiřují si znalost cizího jazyka, mu-
sejí se přizpůsobit jiným pracovním 
podmínkám.

Okolnosti je nutí spolehnout se ví-
ce sami na sebe, na svoje znalosti 
a dovednosti. A to, že poznávají ji-
né kultury, jiný způsob života, je jen 
přidaná hodnota. Kromě nadšení ze 
zážitků studenti také dokáží kriticky 
porovnat výhody a nevýhody jednot-
livých systémů a poznají své silné a 
slabé stránky.

Obavy z komunikace v cizím jazy-
ce se projevují i u těch, kteří v hodi-
nách výuky nemívají problémy. Z to-
hoto důvodu byly na škole zavedeny 
výukové bloky cizího jazyka s rodilý-
mi mluvčími (a to nejen pro žáky, ale i 
pro odborné učitele). I když v součas-
né době jako hlavní cizí jazyk převa-
žuje na většině škol angličtina, přesto 
výuku němčiny ve škole podporuje-
me.  Důvodem je, že zajímavé pracov-
ní nabídky přicházejí převážně z 
okolních německy mluvících zemí a 
od firem, které u nás mají zastoupení 
a které jako komunikační jazyk poža-
dují němčinu. Někteří studenti obo-
ru zdravotnický asistent si záměrně 
jako cizí jazyk zvolí němčinu a sys-
tematicky se tak připravují na školní 

odbornou praxi v Berlíně. Například 
jen v loňském školním roce strávi-
li naši studenti ve firmě Pflegewerk 
66 týdnů a v tomto roce spolupráce 
s německým partnerem úspěšně po-
kračuje. 

Zajímavou zkušenost získali dva 
studenti třetího ročníku, kteří se po 
školní praxi v červnu rozhodli v ní 
pokračovat i v době hlavních prázd-
nin. Nebylo by na tom asi nic zvláštní-
ho, kdyby se nejednalo o angličtináře, 
kteří využili nabídky a připravili se 
na praxi intenzivní výukou zejmé-
na odborné němčiny, aby tak mohli 
vyjet na zkušenou do Berlína se svý-
mi spolužáky „němčináři“. Praxe se 
navíc jednoznačně vyplatila. Pokud 
úspěšně zvládnou maturitu, mají tito 
studenti nabídku pracovního uplat-
nění.

Nabídku trvalého pracovního po-
měru prezentovala na škole paní 
Sandner - vedoucí Pflegewerku pově-
řená spoluprací s ČR. Je nutné se ne-
bát, dobře se připravit a zkusit to.

Miroslav Dočkal
ředitel školy

(PI- t01-vetD)

S němčinou na praxi

Koncem  listopadu proběhl 3. roč-
ník mezinárodní matematicko-fyzi-
kální soutěže čtyřčlenných týmů žá-
ků druhého stupně základních škol 
a odpovídajících ročníků víceletých 
gymnázií. 

Na Fakultě strojního inženýrství 
VUT v Brně reprezentovali jihlavské  
gymnázium studenti Ondřej Med, 
Martin Schmied, Lukáš Weselý z ter-

cie a Martin Zimen z kvarty. 
V konkurenci dalších 23 týmů 

z gymnázií a základních škol z Brna 
a okolí naši studenti 120 minut pře-
mýšleli, počítali - a suverénně vyhrá-
li. 

V mezinárodních výsledcích se 
jihlavští umístili desátí z 388 týmů, 
v rámci ČR byli celkově pátí. -lm-

Přijeli, mysleli, zvítězili
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Zápis dětí do 1. tříd a příprav-
ných tříd základních škol zřizova-
ných statutárním městem Jihlava 
se uskuteční ve dnech 23. a 24. 
ledna 2015 a v ZŠ speciální a Prak-
tické škole Jihlava 23. ledna 2015.

Informace o místě a časovém har-
monogramu zápisu budou zveřejně-
ny řediteli jednotlivých škol formou 
vývěsek na budovách škol. 

Zákonný zástupce dítěte je povi-
nen přihlásit školou povinné dítě k 
zápisu do školy. Povinná školní do-
cházka začíná počátkem školního 

roku, který následuje po dni, kdy dí-
tě dovrší šestý rok. 

To znamená, že povinnost dostavit 
se k zápisu do 1. třídy základní školy 
pro školní rok 2015/2016 se vztahu-
je na děti narozené od 1. 9. 2008 do 
31. 8. 2009 s výjimkou dětí, které již 
školní docházku zahájily. 

Není-li dítě po dovršení šestého 
roku věku tělesně nebo duševně při-
měřeně vyspělé a požádá-li o to jeho 
zákonný zástupce, odloží mu ředitel 
školy začátek školní docházky o je-
den školní rok. 

O odkladu školní docházky rozho-
duje ředitel školy na základě odbor-
ného posouzení lékaře a příslušného 
poradenského zařízení. 

Povinnost dostavit se k zápisu se 
vztahuje i na děti, u kterých je před-
poklad odkladu školní docházky. 
K zápisu je nutné s sebou přinést 
rodný list dítěte a občanský průkaz 
zákonného zástupce. Povinnost za-
psat žáka se škole ukládá podle její-
ho stanoveného školského obvodu 
(tj. podle místa trvalého bydliště). 
Právem každého rodiče je možnost 

volby školy pro své dítě. V případě, 
že rodiče zvolí školu mimo spádo-
vou oblast a vybraná škola má napl-
něnou kapacitu, nemusí ředitel ško-
ly požadavku zákonných zástupců 
vyhovět. 

O nepřijetí jsou zákonní zástupci 
dítěte ředitelem školy písemně vyro-
zuměni a dítě bude přijato do školy 
ve spádovém obvodu podle místa 
bydliště. 

Ředitel školy vyrozumí o přije-
tí dětí zákonné zástupce obvyklým 
způsobem.

Zápis dětí do 1. tříd 
a přípravných tříd základních škol 

Charakteristika Základní školy 
Jihlava, E. Rošického 2 

Základní škola Jihlava, E. Rošického 
2 byla otevřena dne 1. 9.1958, odlou-
čené pracoviště na Jarní 22 pak bylo ke 
škole připojeno v roce 2007. První a 
2. ročník, 2 přípravné třídy jsou umís-
těny na odloučeném pracovišti školy 
na ul. Jarní 22. Jsme škola s rozšířenou 
výukou tělesné výchovy se zaměřením 
na plavání a fotbal. Tomu nahrává i 
umístění, neboť s areálem přímo sou-
sedí dvě fotbalová hřiště s umělým po-
vrchem a plavecký bazén. S plaváním 
i fotbalem je u nás možno začít již od 
první třídy formou zájmových útvarů 
(kroužků). To však nejsou jediné mož-
nosti mimovýukových aktivit. Z nabí-
zených kroužků, ať již se sportovním 
zaměřením – aerobik, fl orbal, basket-
bal, kopaná, badminton, horolezec-
tví, zájmová tělesná výchova atd., tak 
i tvůrčích – dramatický, hra na fl étnu, 
sborový zpěv, výtvarný, keramický… 
V neposlední řadě i kroužek zdravově-
dy, turistiky, cizích jazyků AJ, NJ, FJ a 
výpočetní techniky. Možnosti zabavení 
a realizace jsou pro každého ze zhruba 
810 žáků umístěných v 28 třídách a 
dvou přípravných třídách. V devátém 
ročníku samozřejmé nechybí semináře 
z českého jazyka, matematiky, cizích ja-
zyků a fyziky pro přípravu na přijímací 
zkoušky na střední školy. I díky tomu 
je každoročně vysoké procento žáků, 
kteří přijímací zkoušky zvládli úspěšně 
a byli přijati ke studiu. 

Z cizích jazyků, které se na naší 
škole vyučují povinně od třetí tří-
dy, se děti učí angličtinu a od 7. roč. 
druhý jazyk němčinu, popř. ruštinu. 
Zájemci o francouzštinu mohou na-
vštěvovat kroužek. 

Pro mladší žáky je samozřejmě 

Základní škola Jihlava, 
E. Rošického 2

E.Rošického 2, 586 04 Jihlava, tel. 56 730 00 68, 
fax 56 730 00 68, e-mail : reditel@zsrosi.ji.cz

k dispozici školní družina. Zde jsou 
pořádány rekreační odpoledne, jež 
mají bohatou náplň od turistických 
výletů po okolí, návštěvu kina a diva-
dla, Vodního ráje, po různé exkurze 
a besedy, např. s hasiči, policií atd. 

Hlavní budova školy prošla v posled-
ní době celkovou rekonstrukcí. Pro 
žáky jsou k dispozici skříňky namísto 
společných šaten, zcela nové sociální 
zařízení. Po celé škole je nové osvětle-
ní. Došlo ke kompletní výměně škol-
ního nábytku. Výměnou palubovky a 
basketbalových košů prošla velká tělo-
cvična. Rovněž vybavení informační-
mi technologiemi je na vysoké úrovni, 
škola disponuje 18 interaktivními ta-
bulemi. V současné době naše zařízení 
provozuje dvě počítačové učebny, jed-
nu multimediální učebnu. V každé tří-
dě je připojení k internetu ADSL, v ně-
kolika učebnách byly instalovány nové 
dataprojektory a interaktivní tabule.

Pro žáky se sociálním znevýhodně-
ním, odkladem školní docházky jsou 
ve škole zřízeny dvě přípravné třídy, 
které dětem slouží k vyrovnání jejich 
handicapu a k úspěšnému zvládnutí 
vstupu do 1. ročníku základní školy.

Více informací na www.zsrosi.cz

Základní škola speciální a Praktic-
ká škola Jihlava nabízí Vašim dětem 
vzdělávání v menší škole rodinného 
typu, realizované týmem zkušených 
speciálních pedagogů. Škola posky-
tuje základní a střední vzdělávání žá-
kům se speciálními vzdělávacími po-
třebami z Jihlavy a okolí. 

Vzdělávání probíhá v nových pro-
storách školy, která je jednou z nej-
moderněji zařízených v ČR.  Žáci 
mají k dispozici tělocvičnu, hřiště 
s umělým povrchem, venkovní a 
vnitřní trampolínu, relaxační míst-
nost, zázemí pro rehabilitaci a per-
ličkovou lázeň, keramickou dílnu, 
víceúčelovou dílnu, cvičnou ku-
chyň cvičný byt, učebnu informač-
ních technologií a centrum pro fy-
zioterapii. 

Zaměření školy na výchovu ke zdra-
vému životnímu stylu se promítá 
v důrazu na sportovní aktivity žáků a 
širokou nabídku volnočasových aktivit. 
V hodinách tělesné výchovy se zamě-
řujeme na fyzioterapii, prevenci vadné-
ho držení těla a obezity dětí. Žáci chodí 
celoročně jednou týdně plavat.

Škola se specializuje zejména na 
vzdělávání žáků s poruchami autis-
tického spektra, kterým nabízí struk-
turované vyučování a programy na 
podporu komunikace a sociálního 
chování. 

Žáci při výuce využívají I pady, ko-
munikátory s hlasovým výstupem 
a interaktivní tabule. Každá třída je 
vybavena počítačem s připojením 
k internetu. 

Žáci se pravidelně účastní a zís-
kávají ocenění ve výtvarných, spor-
tovních a hudebních soutěžích po-
řádaných městem Jihlava, ale také i 
státními a mezinárodními organiza-

cemi. Ve škole působí hudební sku-
pina Raraši, která reprezentuje školu 
na veřejnosti a sklízí velké úspěchy.

V rámci speciálních terapií nabízí-
me žákům: arteterapii, ergoterapii, 
animoterapii, muzikoterapii, hydro-
terapii, rehabilitační plavání, halote-
rapii, trampolining, bazální stimula-
ci, orofaciální stimulace. 

Škola nabízí žákům odpolední zá-
jmovou činnost: kroužky hudební, 
dramatický, výtvarný, speciální cyk-
listiku, bocciu, informatiku, plavání, 
moderní gymnastiku, stolní tenis, 
angličtinu sluchovou formou. 

Po ukončení povinné školní do-
cházky mohou žáci pokračovat ve 
vzdělávání v praktické škole jednole-
té a v praktické škole dvouleté.

Pro rodiče žáků nabízíme pora-
denský servis v otázkách sociálních, 
zdravotních a vzdělávacích. 

Zápis do Základní školy speciální 
a Praktické školy Jihlava proběhne 
v pátek 23. ledna 2015 od 8 do 16 
hodin. Zápis je také možné realizo-
vat dodatečně po osobní dohodě: 
tel: 567 333 644. Informace o aktu-
álním dění ve škole získáte také na 
www.pomskola.cz

K zápisu si připravte občanský 
průkaz, rodný list dítěte, doporu-
čení školského poradenského za-
řízení (SPC, PPP). 

V případě žádosti o odklad škol-
ní docházky je nutné doložit: 

doporučení školského poraden- 
ského zařízení,
doporučení odborného lékaře  
nebo klinického psychologa. 

Těšíme se na všechny, 
kteří projeví o vzdělávání 

v naší škole zájem.

Základní škola speciální 
a Praktická škola Jihlava, 

příspěvková organizace, Březinova 31
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„Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.“ Jan Amos Komenský

Je pro nás samozřejmostí:
poskytovat žákům to nejlepší možné vzdělání 
umožňovat přístup k informacím 
vést výuku s přihlédnutím k individuálním potřebám každého jednotlivce 
rozvíjet talent a nadání v širokém spektru dovedností 
vytvořit příjemné a nekonfl iktní prostředí pro děti 
pracovat v moderně vybavených učebnách 
pravidelně komunikovat s rodiči 
být zapojeni do projektů a soutěží a dosahovat v nich výborných vý- 
sledků
dávat žákům prostor pro vyjádření svých myšlenek, nápadů a připo- 
mínek
vést dialog učitel-žák na úrovni vzájemné slušnosti a respektu 
Škola je zaměřena na otevřenost – škola pro každého, praktičnost – škola 

pro život, slušnost – podmínka pro život ve společnosti.

Co konkrétně oceňují naši žáci? Zeptali jsme se jich.
kvalitní zázemí pro výuku 
profesionální pedagogický sbor 
toleranci 
vstřícnost nápadům 
týmovou spolupráci 
podporu vyjádření vlastního názoru 
zábavnou výuku s důrazem na rozvoj praktických dovedností 
vysokou úspěšnost při přijímacích zkouškách 
prostor modernímu přístupu 
podporu osobnostního rozvoje a poznávání vlastních kvalit 
trolejbusovou a autobusovou zastávku vedle školy  ☺

Staňme se navzájem inspirací v každodenním životě a dokažme, 
že otevřenost, praktičnost a slušnost jsou nejenom mott em naší školy.

www.zstgm.ji.cz

ZŠ T. G. Masaryka Jihlava, 
Žižkova 50

Základní škola Jihlava, Demlova 32
Moderně vybavená sídlištní škola umístěná v klidném prostředí s bohatým zázemím. Snažíme se o vytváření pohodové a klidné školní 
atmosféry s individuálním přístupem ke každému dítěti.

NAŠIM NOVÝM ŽÁKŮM NABÍZÍME:
VÝUKA
Kvalitní výuka  Aj od 1. ročníku, druhý cizí jazyk od7. ročníku –lze volit Rj, 
Nj a Konverzaci v Aj
Výuka informatiky od 4. ročníku 
Výuka psaní písmem  Comenia Script i běžným písmem
Projektové vyučování, exkurze, výlety, netradiční školní akce, besedy, roční- 
kové dny
Moderní podpora výuky –  interaktivní tabule a dataprojektory ve všech 
třídách, digitální on-line podpora výuky – e-learningový portál Moodle, 
tablety
Integrace dětí se speciálními výukovými potřebami –  speciální třídy
Bohatá nabídka volitelných a nepovinných předmětů a kroužků 

ZÁZEMÍ
Odborné učebny  – hudební výchova, kuchyňka, fyzika, přírodopis a che-
mie, jazyky, informační centrum, školní dílna, keramická dílna, 2 počítačové 
učebny, relaxační místnost, školní divadlo, školní zahrada, odpočinkový kout
Elektronická žákovská knížka, sledování absencí, žákovské e-mailové  
schránky, on-line Office365 pro žáky

ZÁPIS DO 1. TŘÍD SE 
NA NAŠÍ ŠKOLE USKUTEČNÍ:

v pátek 23. 1. 2015od 13.30 –17.00hod., 
v sobotu 24. 1. 2015od 8.30 –11.00hod.

Vaše dotazy rádi zodpovíme 
na telefonním čísle 567323540 

nebo e-mailu nosek@zs-demlova.ji.cz
www.zsdemlovaji.cz

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
vúterý13. 1. 2015od 8.00 –16.00 hod.

www.zsseifertova.ji.cz

Základní škola Jihlava, 
Seifertova 5

Příjemné motivující prostředí
Moderně vybavené třídy s relaxač- 
ními zónami, infocentrum (kopír-
ka, internet, knihovna), dvě počí-
tačové učebny, tři tělocvičny, dvě 
hřiště, odborné učebny jazyků, 
chemie, biologie, zeměpisu, fyzi-
ky, cvičný byt, keramická dílna.

Moderní výuka
Výuka anglického jazyka a počíta- 
čů od 1. třídy, druhý cizí jazyk od 
7. třídy (německý, ruský, španěl-
ský), zajímavá nabídka volitelných 
předmětů, moderní formy výu-
ky, projekty EU a projektové dny, 
zkušení a vstřícní učitelé, indivi-
duální přístup.

Je o ně postaráno celý den
Školní družina funguje denně od  
5:45 do 16:45 hodin, pořádá růz-
né akce a výlety. Ve školní jídelně 
denně nabídka dvou jídel s mož-
ností volit přes internet, čipový 
systém.

Zapojují se do mnoha různých akcí
Vánoční besídky, talentové soutě- 
že, Recyklohraní, Bruslařská škola, 
Kinderiáda, Sportovní liga, Seifert-
ka Cup ve fl orbale, lyžařský kurz, 
outdoorový kurz, zájezdy do Ang-
lie a Španělska, výlety, exkurze, ak-
ce Žákovského parlamentu.

U nás se nenudí
Pestrá nabídka sportovních i jiných  
kroužků: fl orbal, vybíjená, kobu-
do, tanec, roztleskávačky, moderní 
gymnastika, keramika, výtvarný, 

Osobní  zamykatelné skříňky pro všechny žáky
Provoz  školní družiny dle potřeb rodičů

SPORT
Bohaté  sportovní aktivity a vybavení – prostorná tělocvična, bazén, venkov-
ní hřiště sumělým povrchem, posilovna
Sportovní  a florbalové kroužky
Sportovní výlety – lanové centrum, outdoorový kurz, lyžařský, snowboardo- 
vý a vodácký kurz, školní volejbalový sportovní klub – účast v celostátních 
volejbalových prvoligových soutěžích

ÚSPĚCHY
Ocenění školního časopisu Všímálek, úspěchy žáků v celostátních výtvarných  
soutěžích, regionální akce pro děti se speciálními potřebami Hrátky, bezpro-
blémový přechod žáků na střední školy, úspěchy v jazykových soutěžích…

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA
Určena pro žáky s odkladem školní docházky   
Rozvíjení sociálních a komunikativních dovedností dítěte 
Náprava logopedických problémů, rozvíjení řeči, rozvíjení jemné motoriky,  
estetického cítění dítěte
Výuka probíhá ve speciálně upravené a vybavené třídě 
Možnost plného využití všech prostor školy –bazénu, tělocvičny, školního  
divadla, odborných učeben, venkovních hřišť, školní družiny

va ření, dramaťák, fl étny, bystrá hla-
vička, angličtina Plus.
Ve sportovních třídách hrají chlap- 
ci lední hokej, dívky mají moderní 
gymnastiku a krasobruslení.

Den otevřených dveří
8. 1. 2015 od 15 do 18 hod.
Zápis do 1. tříd – 23.1.2015 

(14-18 h.) a 24.1.2015 (9-11 h.)
www.zsseifertova.ji.cz
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Kde nás najdete?
v klidné části Jihlavy – část Bedřichov – obytná zóna 
dobrá dostupnost městskou dopravou – trolejbusovou  
i autobusovou
v blízkosti hlavní vlakové nádraží 

Jak děti učíme?
podle programu – Ze střípků poznání skládáme barevnou mozaiku života 
číst se učí genetickou metodou – je to skvělé, přirozené, ověřené – budete  
se divit rychlým pokrokům svého dítěte
používáme moderní didaktické pomůcky, interaktivní tabule, počítače, in- 
ternet, ale i klasické obrázky, mapy, modely, praktické ukázky atd.
ve třídách je průměrně 23 žáků 

Jaké prostory používáme?
klidné prostředí samostatné budovy pro první třídy 
pro děti od prvních tříd samostatné uzamykatelné šatní skříňky 
nově vybavené učebny prvního stupně nábytkem a keramickými tabulemi 
zrekonstruovanou školní jídelnu a kuchyň, z které se rozváží obědy i do  
dvou okolních škol
prostornou tělocvičnu 
zrekonstruované školní hřiště – umělá tráva na malou kopanou, umělý po- 
vrch na víceúčelovém hřišti a běžecké dráze, nové doskočiště
dětské hřiště se sadou prolézaček a skluzavek 

Co děláme pro děti v době mimo vyučování? 
školní družina s provozem od 5:45 hod. do 16:45 hod. 
možnost přihlášení každého zájemce do školní družiny – provoz je zajištěn  
v samostatných prostorách včetně sportovní herny či počítačové pracovny
každý rok je připraveno pro žáky nejméně 40 zájmových kroužků (dyslek- 
tické, sportovní, cizí jazyky, výtvarné, umělecké, hra na fl étnu, keramický, 
loutkářský, dramatický a další)
možnost logopedické péče 
pořádání lyžařských kurzů, jednodenních lyžařských výjezdů 
organizace exkurzí a jiných kulturních akcí 
adaptační pobytové kurzy šestých ročníků 
vodácký kurz pro žáky devátých ročníků – Vltava 
školní výlety pro všechny třídy 
Školní akademie - pořádáme vystoupení pro rodiče v divadle 

Jak se na to vše připravujeme?
jsme řešiteli vlastního projektu:  EU Peníze školám
jsme zapojeni do projektů na podporu výuky přírodovědných předmětů 
máme vyškolený početný tým učitelů v preventivním projektu: Minimali- 
zace šikany
účastníme se řady vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky 

Základní škola Jihlava, Kollárova 30
Na čem si zakládáme?

Jsme si vědomi některých negativních vlivů, které přináší současná 
hektická doba a které se projevují i u mládeže. Nepřehlížíme je ani je 
netajíme před rodiči či veřejností. Snažíme se jim ale předcházet a jsme 
připraveni je řešit. A to buď prostřednictvím kvalitně proškolených ko-
legů, nebo ve spolupráci s příslušnými orgány.
Kde se o nás dozvíte více?

přijďte se kdykoli podívat přímo do školy, rádi Vás provedeme, podíváte se  
do hodin, zodpovíme všechny Vaše dotazy
navštivte naše Dny otevřených dveří  
09. 01. 2015 (8:00-18:00) 10. 01. 2015 (8:00-12:00)
zavolejte na telefonní čísla 567563571 nebo 567563572 
navštivte naše nové stránky  www.zskol.ji.cz 

Ve školním roce 2015/2016 budeme opět otevírat přípravnou třídu
Co můžeme nabídnout žákům přípravné třídy:
1. Umístění třídy v samostatné budově (pouze s žáky prvních tříd).
2. Zajištěný provoz od 5:45 hod. do 16:45 hod.
3. Samostatná šatna.
4.  Stravování ve školní jídelně v doprovodu učitelky samostatně před přícho-

dem ostatních dětí. Možnost výběru ze dvou nabízených chodů.
5. Individuální přístup dle konkrétních potřeb dítěte.
6. Příprava na školní docházku.

logopedická průprava 
grafomotorická průprava 
procvičování prostorových vztahů 
nácviky sluchové analýzy a sluchové syntézy 
procvičování sluchové a zrakové paměti 

7. Pravidelná příprava
matematické představy 
jazyková výchova 
výtvarná výchova 
pracovní činnosti 
hudební výchova 
procvičování dovedností i na interaktivní tabuli 
možnost využití počítačové učebny školy 

8. Pohybová příprava
pravidelné hodiny tělesné výchovy ve školní tělocvičně a na školním hřišti 
možnost vyžití na dětském hřišti u školy (prolézačky, klouzačky, pískoviště  
atd.)
využití samostatných prostor školní družiny v dopoledních i odpoledních  
hodinách
nápravná pohybová cvičení s možností zaměření na cviky pro děti s ADHD 
JÓGY na židličkách 
dechová cvičení 

pořádá
ZÁPIS DO 1. TŘÍD

23. 1. 2015 14 – 17 hod., 24. 1. 20159 – 11 hod.
s sebou: občanský průkaz obou rodičů a rodný list dítěte.

Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5

ZŠ se nachází uprostřed městské části Na Slunci na okraji Jihlavy. V těsném 
sousedství je oddychová zóna lesoparku s vodní nádrží Stará Plovárna.

Uvnitř pavilonového komplexu budovy jsou učebny tříd vybavené au-
diovizuální technikou, jazyková laboratoř, počítačové pracovny, multime-
diální pracovna, interaktivní tabule v učebnách tříd, chemicko-fyzikální 
laboratoř, hudebna, univerzální dílna kovo-dřevoobráběcí, cvičný byt s ku-
chyňkou, nové šatní skříňky, nově vybavené prostory pro školní družinu, 
knihovna se studovnou, informační centrum vybavené počítači, dvě tělo-
cvičny, posilovna. 

K aktivnímu trávení volného času v době mimo vyučování slouží školní 
družina a školní klub. Škola je vybavena i pro celou řadu netradičních sportů 

- minigolf, soft bal, fl orbal, lakros, stolní tenis, tenis. Areál zdraví má rozlohu 
téměř dva hektary. Slouží nejen k výuce tělesné výchovy, ale i ke sportovní-
mu využití obyvatel městské části Na Slunci.

Od 1. 9. 2015 bude v budově školy také nově zřízená mateřská škola se 4 
odděleními pro 100 dětí, do které zápis proběhne v dubnu 2015.

Nabízíme: 
výuku českého jazyka v 1. ročníku analyticko-syntetickou metodou 
povinné cizí jazyky: anglický od 1. ročníku, německý od 7. ročníku 
nepovinné cizí jazyky pro zájemce: francouzský, ruský, španělský 
informatika od 3. ročníku 
důraz na rozvoj osobnosti (etická výchova, zdravý životní styl, sport)  
dostatečnou kapacitu školní družiny, širokou nabídku zájmových oddělení 

A navíc?
pro všechny prvňáčky školní potřeby, učebnice a učební texty v hodnotě  
1 300 Kč zdarma
Provoz školní družiny od 6,00 do 16,00 hod. (příp. dle potřeby do  
17 hod.)
Škola zajišťuje stravování ve školní jídelně – výběr ze dvou jídel, celodenní  
pitný režim.

www.zsplovarna.ji.cz, skola@zsplovarna.ji.cz
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Pohodová tvořivá škola
Jsme plně organizovaná městská základní škola v Jihlavě. 
Ve škole je patnáct tříd, ve kterých je 340 žáků, průměr 22,6 žáka ve třídě  
(stav na konci školního roku v červnu 2014).
Budova školy je kapacitně plně vytížena. 
Pro výuku hudební výchovy, výtvarné výchovy a  
přírodních věd jsou upraveny tři kmenové učeb-
ny jako poloodborné.
V kmenové učebně je také školní žákovská  
knihovna.
Ve škole máme tyto odborné učebny: počítačová  
učebna, dílna a kuchyňka – výuka pracovních čin-
ností, tělocvična - výuka tělesné výchovy, keramika 
- výuka části výtvarné výchovy.
Ve škole je výdejna stravy se školní jídelnou, strava je  
dovážena ze ZŠ Jihlava, Kollárova.
V budově školy je i školní družina se samostatným  
vchodem se čtyřmi  fungujícími odděleními.  Pro 
svoji činnost využívá část školní zahrady, nově vyba-
vené pro hry dětí. 
Výuku ve škole doplňuje řada pravidelných aktivit  
(projektové dny, vánoční besídky, organizace divadelního festivalu, lyžař-
ský výcvik v Krkonoších, přírodovědné konference…)
Škola využívá pěkný přírodní areál se dvěma hřišti, zahradou s výukovým  
jezírkem a venkovní učebnou (altán), budovou dílny a zahradou školní 
družiny.

Ve školním roce 2015/2016 opět otvíráme 
dvě první třídy s menším počtem žáků.

Zápis do prvních tříd se na naší škole uskuteční:
23. 1. 2015   14.00 – 18.00 hod, 24. 1. 2015   9.00 – 11.00 hod

www.zshavlickova.ji.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA
Havlíčkova 71

Zápis budoucích prvňáčků. Do 
Základní školy Jihlava, 

Jungmannova 6, příspěvková or-
ganizace 

pro školní rok 2015/2016 se 
uskuteční: 

v pátek 23. ledna 2015 od 10:00 
do 17:00 hodin 

v sobotu 24. ledna 2015 od 9:00 
do 11:00 hodin 

U zápisu je nutné předložit občan- 
ský průkaz zákonného zástupce, 
rodný list dítěte, doporučení škol-
ského poradenského pracoviště. 
Podle Zákona č. 561/2004 Sb. o  
předškolním, základním, střed-
ním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), §36 
mají rodiče povinnost dostavit se 
k zápisu s dětmi narozenými od 
1. září 2008 do 31. srpna 2009. 
Na základě vyšetření dětského  

lékaře a školního poradenského 
zařízení (pedagogicko-psycholo-
gická poradna, …) je možno po-
žádat do 31. května 2015 o odklad 
školní docházky. Po doložení do-
poručení rozhodne ředitel školy o 
odkladu povinné školní docházky 
podle §37 školského zákona. 
Zápis dětí do 1. třídy bude pro- 
bíhat „V ZEMI POHÁDEK“, 
kde budou děti plnit jednoduché 
úkoly. 
Vzděláváme podle  školního vzdě-
lávacího programu Otevřená 
škola vycházejícího z rámcové-
ho vzdělávacího programu pro 
základní vzdělávání s přílohou 
(LMP) 
Vzděláváme  podle školního vzdě-
lávacího programu Otevřená 
škola vycházejícího z rámcového 
vzdělávacího programu pro zá-
kladní vzdělávání 

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6

Tak jako každý školní rok znovu otevíráme úspěšný přípravný ročník 
pro děti v posledním roce před zahájením školní docházky nebo s od-
kladem školní docházky. 

Přípravná třída je určena pro děti především těch rodičů, kteří si přejí, aby  
se jejich dítě bezproblémově začlenilo do vzdělávacího procesu od první 
třídy základní školy a předešlo se tak případným neúspěšným začátkům ve 
školní docházce. Je určena pro děti, které jsou sociálně znevýhodněné, pro 
děti s poruchami pozornosti a vnímání, pro děti s vadami řeči. 

CO NABÍZÍ PŘÍPRA VNÁ TŘÍDA? 
výuka probíhá denně v délce čtyř vyučovacích hodin, tj. od 8:00 do 11:40  
hodin, jednou týdně v délce pěti vyučovacích hodin tj. do 12:35 hodin 
dětem je k dispozici stravování v naší školní jídelně, po dohodě i pobyt ve  
školní družině, která je otevřena v době od 6:30 do 15:30 hodin 
docházka do přípravné třídy je  bezplatná a nezapočítává se do povinné 
školní docházky 
děti jsou v péči  kvalifi kovaného pedagoga a asistenta pedagoga 
velkou výhodou je  snížený počet dětí v kolektivu, což umožňuje pracovat 
s žáky individuálně a plnit tak jejich osobní plány sestavené na základě vy-
šetření PPP či SPC 
děti mají k dispozici počítačovou učebnu, interaktivní tabule, tělocvičnu,  
cvičebnu, relaxační místnosti, snoezelen, dílnu pro výtvarné a pracovní 
činnosti, hřiště, školní pozemek, informační centrum, školní knihovnu 
společně s žáky prvního stupně se účastní kulturních a sportovních akcí,  
výletů atd. 
do školy mohou děti, na základě žádosti rodičů, využívat autobus pro pře- 
pravu dětí v rámci města za doprovodu pedagoga/asistenta pedagoga 

JAKÝ JE VÝCHOVNÝ A VZDĚLÁVACÍ 
OBSAH PŘÍPRA VNÉ TŘÍDY? 

vytváření kulturně sociálních a hygienických návyků,  
ozumová výchova (rozdělená na oblast jazykovou a komunikativní, oblast  
matematických představ a oblast rozvoje poznání), 
hudební výchova,  
výtvarná výchova,  
pracovní výchova,  
tělesná výchova.  

CO JE TŘEBA UDĚLAT, POKUD BUDETE MÍT 
ZÁJEM O VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRA VNÉ TŘÍDĚ? 

informovat se o tomto typu vzdělávání u zápisu dítěte do základní školy  
informovat se v  Základní škole Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková 
organizace 
tel.  567 564 441 nebo 731 698 908 nebo na www. jungzs.cz 
zápis do přípravné třídy se shoduje se zápisem do 1. třídy na uvedené škole  

tj. v pátek 23. 1. 2015 od 10:00 do 17:00 hodin, 
v sobotu 24. 1. 2015 od 9:00 do 11:00 hodin 

nebo po telefonické domluvě,  nejdéle do 31. 5. 2015 odevzdat vyplně-
nou žádost spolu s rozhodnutím o odkladu školní docházky a se zprávou z 
příslušného školského poradenského zařízení 
u zápisu je nutné předložit občanský průkaz zákonného zástupce, rodný  
list dítěte, potřebné doporučení - zprávu z příslušného školského pora-
denského zařízení, žádost o přijetí lze vyzvednout v Základní škole Jihlava, 
Jungmannova 6, příspěvková organizace

Bližší informace o škole naleznete na www.jungzs.cz 
Vaše dotazy rádi zodpovíme 

na telefonním čísle 567 564 441 
nebo e-mailu malkovazsjung@seznam.cz 

Těšíme se na vás.

Vzděláváme i dle individuálních  
vzdělávacích plánů 
Možnost prohlídky školy po do- 
mluvě s ředitelkou školy. 
Vzděláváme také děti v posledním  
roce před zahájením povinné škol-
ní docházky v přípravné třídě zá-
kladní školy podle §47 školského 
zákona. 

Dětem a jejich rodičům nabízíme: 
Bezbariérovou školu v klidné loka- 
litě Jihlavy s přístupem na hřiště, 
přestávkový dvůr, školní pozemek, 
arboretum 
Zajištění dopravy dětí do školy au- 
tobusem v rámci města 
Provoz školní družiny, školního  
klubu 
Školní bufet  
Zájmové volnočasové aktivity – zá- 
jmové kroužky dle zájmu dětí 
Výuku ve třídách s malým počtem  
žáků pod vedením zkušených spe-
ciálních pedagogů 
K žákům individuálně integrova- 
ným zajišťujeme pedagogické asi-
stenty 
Preferujeme individuální přístup  
ke každému žákovi a zaměřujeme 
se na aktivní přípravu žáků do ži-
vota 
Přátelské a tvořivé klima školy  
Vzdělávání podle školního vzdělá- 
vacího programu Otevřená škola 
vycházejícího z rámcového vzdě-
lávacího programu pro základní 

vzdělávání s přílohou (LMP) 
Vzdělávání podle školního vzdělá- 
vacího programu Otevřená škola 
vycházejícího z rámcového vzdě-
lávacího programu pro základní 
vzdělávání 
Vzdělávání dle individuálních  
vzdělávacích plánů 
Výuku v mnoha odborných učeb- 
nách (počítačová pracovna, multi-
mediální pracovna, přírodovědná 
a společenskovědní pracovna, dílna 
výtvarných prací a keramiky, dře-
vodílna, kovodílna, hudebna, mini 
zahradnictví, cvičný byt), ve snoe-
zelenu, v tělocvičně, v relaxačních 
místnostech 
Využívání informačního centra,  
školní knihovny 
Moderní vybavení školy, nově ote- 
vřený a vybavený cvičný byt, cvi-
čebna – posilovna, snoezelen 
Pro každé dítě máme k dispozici  
víceúčelovou pomůcku – drum-
ben. Jsme první škola na svě-
tě, která pořídila drumbeny pro 
všechny děti a začala je využívat 
ve výuce. 
Poradenské služby  
Zajištění obědů ve školní výdejně  

Škola je zapojena do mezinárod-
ního programu sítě Ekoškol, celo-
státního programu Recyklohraní, 
Ovoce a zelenina do škol, Mléko 
v evropských školách a do mnoha 
projektů

Základní škola Jihlava, 
Jungmannova 6, Přípravná třída
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Základní škola Otokara 
Březiny, Demlova 34

Zaměření školy: 
Škola, která má zkušenosti a pod-
mínky být nadále zaměřena na výu-
ku cizích jazyků, na zdravý životní 
styl a využívání moderních infor-
mačních technologií. 
Našim žákům nabízíme: 

anglický jazyk  od 1. třídy, němec-
ký jazyk od 6. ročníku, využití me-
tody CLIL na 1. stupni 
výměnné pobyty  žáků v Holand-
sku, Rakousku, studijní pobyt v 
Anglii 
program „ Zdravá škola“ 
projekty  Cesty k aktivnímu učení, 
ICT nás baví, podpořené z ESF 
celoškolní aktivity  – Veletrh zdra-
ví, Evropský den jazyků, Svět práce 
blokové a projektové vyučo- 
vání: Lexikon kouzel, Jihlava – 
místo, kde žijeme, Jsem školák, 
MaFyáČek, PřiVýDěj, Tělorob, Fi-
nanční gramotnost, Kariéra … 
sportovní kurzy  
bohatý výběr  zájmových aktivit 
vyhledávání informací v našem  
informačním centru 
využívání  školní knihovny 
dvě  počítačové učebny 
používání  interaktivní tabule ve 
výuce 
zajištěný  pitný režim 
výběr ze dvou jídel v naší  moderně 
vybavené jídelně 
vyžití na  přestávkovém dvoře 

Naším společným cílem je uplatnění žáků 
ve společnosti u nás i v zahraničí. 

Odpoledne otevřených dveří v úterý 20. ledna 2015 od 14:30 hod. 
V případě zájmu o konzultaci nebo prohlídku v jiném termínu kontak-

tujte vedení školy: riha.pavel@zsobreziny.cz, tel.: 567 573 850 
www.zsobreziny.cz

relaxační koutky  na chodbách 
příprava na  soutěže a olympiády 

Za důležité považujeme, aby se 
žáci naučili: 

získané poznatky prakticky využívat  
obhájit svůj názor a nést zodpo- 
vědnost za svá rozhodnutí 
formulovat a vyjadřovat své myš- 
lenky, naslouchat druhým a vhod-
ně reagovat 
pozitivně přistupovat ke společné  
práci 
vytvářet a dodržovat pravidla  

ŠKOLA PRO ŽIVOT
Vás zve 

dne 18. 12. 2014 od 9.30 do 11.30 
a od 14.00 do 16.00 

a dne 8. 1. 2015 od 14.00 do 16.00
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Prohlédnete si celou budovu školy, která je blízko 
centra Jihlavy, školní družinu i  jídelnu, moderně vy-
bavené učebny, třídy, ve kterých máme interaktivní 
tabule. Předškoláčkům se bude líbit přípravná třída 
i víceúčelové hřiště s umělým povrchem a dětským 
koutkem.

Základní škola Jihlava, 
Křížová 33

Přijďte se k nám podívat a uvidíte.
Zápis do 1. tříd se uskuteční

v pátek 23. ledna 2015 od 14.00 do 18.00,
v sobotu 24. ledna 2015 od 9.00 do 11.00.

Těšíme se na nové prvňáčky.
Telefon: 567 302 990, e-mail: krizovazs@ji.cz, 

Web školy: www.zskrizova.cz

Učíme se...

Sportujeme...

Zpíváme ...

Cestujeme...

Lyžujeme...

Bavíme se...

V průběhu ledna bude pro pěší 
otevřen nový průchod z centra 
Jihlavy do lesoparku Malý Heulos. 

Do parku a následně pak např. do 
největšího jihlavského sídliště Bře-
zinky se chodci dostanou z Hluboké 
ulice přes dosud nepřístupnou část 
parkánu, kde je vybudované i nové 
dětské hřiště a nové osvětlené scho-
diště. 

Zprůchodnění je jednou z částí 
projektu revitalizace městské památ-
kové rezervace, který letos dokončila 
jihlavská radnice.

Dalším krokem byla úprava přitaž-
livého prostředí hradebního parkánu 
a jeho vybavení mobiliářem včetně 
herních a naučných prvků pro děti 
v úseku od kostela sv. Jakuba k Brněn-
ské ulici. 

Rovněž parkán bude otevřen pro 
veřejnost v lednu.

Součástí projektu byla oprava kaple 
Olivetská hora, opravena je také zeď a 
dvouramenné schodiště do lesoparku 
Heulos, na Masarykově náměstí vznik-
ly dva osvětlené průhledy do podzemí. 

Projekt řešil i několik úseků deš-
ťové kanalizace, veřejné osvětlení, 
přeložky optického kabelu a umís-

tění stojanu na kola.
Projekt s názvem „Regenerace veřej-

ných prostranství v MPR Jihlava – I. 
etapa“ získal podporu ROP Jihový-
chod. 

Na základě výběrového říze-
ní se stala dodavatelem fi rma PSJ, 
a.s. s nejnižší nabídnutou cenou 
6.326.073,- korun (bez DPH). 

 -tz-

Z centra novou cestou do Heulosu

NOVÉ schodiště a opravená kaple Olivetská hora budou provázet chodce na cestě z centra do Heulosu. Foto: archiv MMJ
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prodat volné bytové jednotky  v domě U Hlav-
ního nádraží 11 v Jihlavě

č. 2355/1 v 1. NP, 1+1, 33,00 m• 2, minimální 
kupní cena činí 300.000 Kč 

č. 2355/3 ve 2. NP, 1+1, 28,10 m• 2, minimální 
kupní cena činí 300.000 Kč

prodat nemovité věci v k.ú. Antonínův Důl , 
a to pozemek p.č. 63 – zastavěná plocha a nádvoří, 
jehož součástí je budova č.p. 2 v Červeném Kříži, 
a pozemek p.č. 64/1 – zahrada dle v katastru ne-
movitostí dosud nezapsaného geometrického plá-
nu č. 371-11/2012, energetická náročnost budovy 
dle PENB: F, 346 kWh/(m2.rok), minimální kupní 
cena činí 2.000.000 Kč

dále statutární město Jihlava 
zveřejňuje záměry výběrovým řízením 

formou dražby 
dne 25. 3. 2015 s uzávěrkou žádostí 

23. 3. 2015 (v 17.00 hod.)
prodat nemovité věci: 
pozemek st. p.č. 25 – zastavěná plocha a nádvoří • 

v k.ú. Rounek, obec Vyskytná nad Jihlavou, se stav-
bou č.p. 39 (hájenka Rounek, pronajatá) a pozemek 
p.č. 853 – zahrada dle v katastru nemovitostí dosud 
nezapsaného geometrického plánu č. 345-9/2014 ze 
dne 3. 3. 2014 pro k.ú. Rounek, energetická nároč-
nost budovy dle PENB: G, 579 kWh/(m2.rok), mi-
nimální kupní cena činí celkem 1.500.000 Kč

pozemek p.č. 120 – zastavěná plocha a nádvo-• 
ří v k.ú. Jihlava s budovou č.p. 83 v Jihlavě, ul. 
U Mincovny or.č. 8 (budova býv. sídla Okresní 
vojenské správy, volná, nepronajímaná), jedná se 
o dům se třemi nadzemními podlažími, částečně 
podsklepený, energetická náročnost budovy dle 
PENB: F, 256 kWh/(m2.rok), minimální kupní 
cena činí celkem 5.000.000 Kč

pozemek p.č. 119 – zastavěná plocha a nádvoří • 
v k.ú. Jihlava s budovou č.p. 82 v Jihlavě, ul. U Min-

Nabídka v rámci výběrového řízení bude rozšířena a bližší informace bude možné získat na tel. 567 167 278, na www.jihlava.cz či přímo 
na Majetkovém odboru Magistrátu města Jihlavy, 1. poschodí budovy magistrátu města, Hluboká 8, Jihlava.

Statutární město Jihlava si vyhrazuje právo změnit či doplnit tyto záměry, příp. od nich odstoupit.

covny or.č. 6 (budova býv. sídla Okresní vojenské 
správy, volná, nepronajímaná), jedná se o dům, který 
je nemovitou kulturní památkou, se čtyřmi nadzem-
ními podlažími, částečně podsklepený, energetická 
náročnost budovy dle PENB: F, 256 kWh/(m2.rok), 
minimální kupní cena činí celkem 4.000.000 Kč

pozemek p.č. 5158 – zastavěná plocha a nádvoří • 
v k.ú. Jihlava s objektem k bydlení č.p. 2353 v Jihlavě, 
ul. U Hlavního nádraží or.č. 7 a id. ½ navazujícího 
pozemku p.č. 5160 – ostat. pl., ostatní komunikace 
v k.ú. Jihlava, jde o bytový dům v řadové zástavbě by-
tových domů, v domě jsou 4 volné byty (3x 2+1, 1x 
1+1), dům je dvoupodlažní, plně podsklepený, s jed-
nou podkrovní místností, energetická náročnost bu-
dovy dle PENB: G, 254 kWh/(m2.rok), minimální 
kupní cena činí celkem 1.890.000 Kč

pozemky•  v k.ú. Antonínův Důl p.č. 62/1, po-
zemek dle v KN dosud nezapsaného GPL č. 371-
11/2012 pro k.ú. Antonínův Důl p.č. 64/3 a dále 
navazující pozemek p.č. 379/1 v k.ú. Pávov, 
celková výměra pozemků činí 1.090 m2, minimál-
ní kupní cena pozemků činí 820.000 Kč

pozemek p.č. 186/6 v k.ú. Vysoká u Jihlavy•  o 
výměře 5.132 m2, ovocný sad, pozemek se nachá-
zí na okraji obce Vysoká po pravé straně příjez-
dové komunikace ve směru od Jihlavy, je možné 
jej využít k realizaci individuální bytové výstavby 
při splnění podmínek úřadu územního plánování, 
v současné době je pozemek využíván k zeměděl-
skému obhospodařování na základě uzavřené ná-
jemní smlouvy, minimální kupní cena pozemku 
činí 3.900.000 Kč

pozemek p.č. 94/27 v k.ú. Zborná•  o výměře 
1.795 m2, pozemek se nachází v obci Zborná po-
blíž parkoviště pro lyžaře na protilehlé straně sjez-
dovky Šacberk, pozemek je zastavitelný a lze ho 
tedy využít pro výstavbu rodinného domu, mini-
mální kupní cena pozemku činí 2.692.500 Kč

prodat volné bytové jednotky: 
č. 5060/2 v 1. NP domu • Sokolovská 141a 

v Jihlavě, 1+1, 30,50 m2, energetická náročnost 
dle PENB: F, 745 kWh/(m2.rok), minimální kup-
ní cena 495.000 Kč

č. 3440/3 ve 2. NP domu • Pod Rozhlednou 19 
v Jihlavě, 2+1, 57,10 m2, energetická náročnost 
dle PENB: E, 418 kWh/(m2.rok), minimální kup-
ní cena po slevě 540.000 Kč

č. 217/5 ve 2. NP domu • Antonínův Důl 216, 
217, 3+1, 72,00 m2, energetická náročnost budo-
vy dle PENB: E, 208 kWh/(m2.rok), minimální 
kupní cena 780.000 Kč

v domě • Benešova 17 v Jihlavě:
č. 1254/3, 2. NP, 1+1, 32,40 m 2, energetická 

náročnost budovy dle PENB: F, 351 kWh/(m2.
rok), minimální kupní cena 390.000 Kč

č. 1254/4 a 1254/7, bytová jednotka č.  
1254/4, 4+1 ve 2. NP, 129,20 m2, energetická 
náročnost dle PENB: E, 240 kWh/(m2.rok), by-
tová jednotka č. 1254/7, 4+1 ve 3. NP, 137,30 
m2, energetická náročnost dle PENB: G, 394 
kWh/(m2.rok), minimální kupní cena činí cel-
kem 2.520.000 Kč
v domě • Kosmákova 1 v Jihlavě:

č. 1093/1 v 1. NP domu, 2+1, 52,30 m 2, ener-
getická náročnost dle PENB: E, 378 kWh/(m2.
rok), minimální kupní cena po slevě 610.000 Kč

č. 1093/4 ve 3. NP domu, 3+1, 130,20 m 2, 
energetická náročnost dle PENB: F, 407 kWh/
(m2.rok), minimální kupní cena 1.210.000 Kč
č. 618/5 ve 3. NP domu • Lazebnická 17 v Jih-

lavě, 1+1, 49,40 m2, energetická náročnost dle 
PENB: F, 411 kWh/(m2.rok), minimální kupní 
cena 680.000 Kč

č. 56/2 ve 2. NP domu • Brněnská 5 v Jihlavě, 
2+1, 93,70 m2, energetická náročnost budovy dle 
PENB: E, 622 kWh/(m2.rok), minimální kupní 
cena 845.000 Kč

č. 2087/3 v 1. NP domu • Mahlerova 31 v Jih-
lavě, 2+1, 59,80 m2, energetická náročnost dle 
PENB: E, 523 kWh/(m2.rok), minimální kupní 
cena 710.000 Kč

v domě • Chlumova 11 v Jihlavě:
č. 1433/9 ve 2. NP, 1+1, 38,20 m 2, energetic-

ká náročnost dle PENB: F, 449 kWh/(m2.rok), 
minimální kupní cena 410.000 Kč

č. 1433/20 ve 3. NP, 1+1, 36,30 m 2, energe-
tická náročnost dle PENB: E, 529 kWh/(m2.
rok), minimální kupní cena 395.000 Kč
v domě • Třebízského 22 v Jihlavě: 

č. 197/1 v 1. NP, 1+1, 34,50 m 2, energetická 
náročnost dle PENB: G, 1020 kWh/(m2.rok), 
minimální kupní cena 390.000 Kč

č. 197/4 v 1. NP, 1+1, 34,70 m 2, energetická 
náročnost dle PENB: F, 548 kWh/(m2.rok), 
minimální kupní cena 590.000 Kč

č. 197/9 ve 3. NP, 1+1, 33,20 m 2, energetic-
ká náročnost dle PENB: G, 646 kWh/(m2.rok), 
minimální kupní cena 480.000 Kč

č. 197/11 ve 3. NP, 1+1, 37,50 m 2, energetic-
ká náročnost dle PENB: G, 528 kWh/(m2.rok), 
minimální kupní cena 410.000 Kč
v domě • Jarní 11, 13, 15, 17 v Jihlavě, energe-

tická náročnost budovy dle PENB: E, 234 kWh/
(m2.rok):

č. 392/6, 3. NP bytové sekce Jarní 11, 2+1,  
50,69 m2, minimální kupní cena 600.000 Kč

č. 394/4, 2. NP bytové sekce Jarní 15, 3+1,  
67,12 m2, minimální kupní cena 680.000 Kč

v domě  Jarní 24, 26, 28, 30 v Jihlavě, ener-
getická náročnost budovy dle PENB: C, 134 
kWh/(m2.rok):

č. 382/2, 1. NP bytové sekce Jarní 26, 1+1,  
30,90 m2, minimální kupní cena 420.000 Kč

č. 382/12, 4. NP bytové sekce Jarní 26, 3+1,  
72,80 m2, minimální kupní cena 810.000 Kč
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Výstavy
od 16. 11. 
Karel Ženíšek: „LOVY TELEOB-

JEKTIVEM“
Výstava fotografi í. Místnost za po-

kladnou v areálu hlavního vstupu.
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10
od 1. 12. 
Stálá výstava ATM „AXMANOVY 

TECHNIKY HMATU“
Možnost nákupu.
Galerie Umění s handicapem, Jih-

lavské terasy, Havlíčkova 30
do 2. 1. 
Jaromir Zemina: ZIMNÍ ČAS 
Fotografi e.
Minigalerie Trifoil, grafi cké papíry, 

Husova 10
do 5. 1. 
VÁNOČNÍ VÝSTAVA PRA CÍ 

ŽÁKŮ ZUŠ JIHLAVA
Městská knihovna, Hluboká 1
do 11. 1. 
KOUZLO VÁNOČNÍCH OZDOB
Historie a současnost vánočních 

ozdob.  
MVJ, Masarykovo nám. 57/58
do 11. 1. 
SBĚRA TELŮV DROBNOPIS 
Šárka Koudelová – Ondřej Basjuk – 

Ondřej Boušek
Výstava představuje práce tří stu-

dentů pražské AVU, kteří jsou dlou-
hodobě také činnými sběrateli.

OGV, galerie Alternativa Komen-
ského 10

do 15. 1. 
KA VÁRNA ETAGE NA HŘEBÍ-

KU: OBRA ZY OD JIŘÍHO PÝCHY
Café Etage, Masarykovo nám. 39
do 17. 1. 
IRENA FILA WAGNEROVÁ – 

CHAOS A ŘÁD
Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4
do 18. 1.
… a s Ním přišla Spása
Betlémy ze sbírek Muzea Vysočiny 

Jihlava.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58
do 18. 1. 
PLYN DO POZOROVACÍHO 

BALÓNU
Výstava ateliéru Malba a ilustrace 

SUPŠ Jihlava-Helenín
OGV, Masarykovo náměstí 24
do 18. 1. 
MARTIN KURIŠ – LOLA
Absolvent pražské akademie výtvar-

ných umění Martin Kuriš (1973) je 
autor narativních malířských cyklů, 
knížek pro děti, pedagog, a zabývá se 
také loutkovým divadlem.

OGV, Komenského 10
do 25. 1. 
PHOTOGRA PHIA NATURA  2014
XI. ročník tradiční fotografi cké sou-

těže, tentokrát na téma Staré cesty, 
úvozy, aleje a pěšiny. 

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

do 25. 1. 
VÁNOCE OČIMA ARMÉN-

SKÝCH DĚTÍ
Výstava pořádaná ve spolupráci 

s česko-arménským sdružením Mi-
asin představuje kresby dětí z města 
Jerevan.

Kavárna Muzeum, Masarykovo 
nám. 55

do 29. 1.
REZONANCE 
David Habermann – kované plastiky 

a Alice Waisserová – obrazy.
Galerie Horácké divadlo Jihlava, Ko-

menského 22
do 22. 2.
POKLADY VYSOČINY
Velký výstavní projekt, představují-

cí sbírky muzeí a galerií, zřizovaných 
Krajem Vysočina. 

MVJ, Masarykovo nám. 57/58
do 28. 2. 
VZPOMÍNKA  NA LETNÍ VÝ-

STAVU SKŘÍTKŮ A STRA ŠIDEL
Při návštěvě vyhlídky na Bráně 

Matky Boží si můžete prohlédnout 
výtvory našich malých návštěvníků, 
kteří k nám zavítali během letní výsta-
vy skřítků a strašidel od paní Vítězsla-
vy Klimtové. Pro malé návštěvníky je 
zde i nadále možnost nakreslit si ob-
rázek.

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

do 28. 2. 
BAREVNÉ SNĚNÍ
Enkaustické obrázky výtvarníků 

z Denního a týdenního stacionáře Jih-
lava.

Bez obav, Výtvarná dílna a prodejní 
galerie Denního a týdenního stacio-
náře Jihlava, Husova 16

Leden
Horácký fotoklub Jihlava: FOTO-

VÝSTAVA
Holandská kavárna, Komenského 

ulice
Leden 
DNK – foyer a Violka: Výtvarné 

práce dětí – BARVÍNEK Jihlava
Divadlo Na Kopečku, Psychiatrická 

nemocnice, Brněnská 54
3. 1. – 27. 2. 
Eva Macholánová: OBRA ZY
Minigalerie Trifoil, grafi cké papíry, 

Husova 10
16. 1. – 29. 3. 
Tomáš Pokorný: REALITA V RE-

ALISMU
Výstava obrazů. Vernisáž 16. 1. v 17 

hodin.
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4
20. 1. – 20. 2.
VÝSTAVA FOTOGRA FIÍ MAR-

TINA DOBROVOLNÉHO
Městská knihovna, Hluboká 1
23. 1. – 6. 4.
HUDEBNÍ NÁSTROJE V PRO-

MĚNÁCH ČASU
Historické hudební nástroje sběrate-

le Jaromíra Růžičky z Prahy.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

27. 1. – 1. 3.
TAJEMSTVÍ
Fotografk a a básnířka Mirka 

Hedbávná představí soubor fotografi í 
z cyklu Tajemství krajiny.

Kavárna Muzeum, Masarykovo 
nám. 55

28. 1. – 6. 4.
PROCHÁZKA  KRA SOHLEDEM 

ANEB BARVY, SNY A FANTAZIE
Výstava prací výtvarné skupiny 

„V.R.52“.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58
28. 1. – 7. 3.
FANTAZIE A REALITA FRA N-

TIŠKA  DLOUHÉHO
Vernisáž: 27. 1. v 17 hodin.
Výstava představí výběr dosud ne-

vystavených děl Františka Dlouhého. 
Hlavní důraz je kladen na abstraktní, 
papírová díla, ve kterých se odráží tvůr-
čí ovzduší 60. let s hledáním nového 
uměleckého vyjadřování a experimen-
ty s novými technikami i výtvarnými 
postupy. 

Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4
30. 1. – 12. 4.
ČTYŘI – UVIDĚT, PROŽÍT... 
Vernisáž 29. 1. v 17 hodin.
Karlík – KW – Lomová – Štourač – 

výstava čtyř umělců z jedné generace, 
které spojuje dlouhodobý zájem o fi -
guru a celistvý obraz

OGV, Komenského 10
31. 1. – 20. 3. 
Martin Došek – COLLAGES
Galerie Horácké divadlo Jihlava, Ko-

menského 22

Městská knihovna
do 5. 1.  
VÁNOČNÍ VÝSTAVA PRA CÍ 

ŽÁKŮ ZUŠ JIHLAVA
20. 1. – 20. 2. 
VÝSTAVA FOTOGRA FIÍ FOTO-

GRA FA MARTINA DOBROVOL-
NÉHO

www.martindobrovolny.com
12. 1. 17.00
„NA BOLEST PÁTEŘE A KLOU-

BŮ JINAK NEŽ LÉKY A INJEK-
CEMI“

Přednáška včetně praktických rad 
a ukázek – chiropraktik Vinci László

Vstupné 50.
15. 1. 17.00  
„VEŘEJNÁ DOPRA VA VE ŠVÝ-

CARSKU JAKO INSPIRA CE PRO 
DOPRA VNÍ SYSTÉM V ČR“

Přednáška Ing. Petra Šlégra a Bc. 
Aleše Kratiny. Dozvíte se, jak se ces-
tuje vlakem ve Švýcarsku, jaký je plán 
výstavby vysokorychlostních tratí 
u nás, zda budeme někdy jezdit do 
Brna nebo do Prahy rychleji, v čem 
se můžeme od Švýcarů inspirovat 
a další zajímavé informace. Přednáš-
kový sál knihovny.

21. 1. 17.00
„NOVÝ ROK 2015 – KOUZLO 

POZNÁNÍ A MOUDROSTI“
Přednáška z cyklu praktická Ayurve-

da s Ivou Georgievovou. Vstupné 70,-. 
Přednáškový sál knihovny.

22. 1. 17.00
„SIBIŘ“ – cestopisná přednáška 

Tomáše Kubeše
Drsná výprava divočinou východní 

Sibiře. Cesta nabízí dvě tváře, divokou 
přírodu, v kontrastu s buddhistickým 
Burjatskem. Město Jakutsk, velkole-
pé oslavy slunovratu Ysyakh, Jakuti, 

pastevci sobů, šamani, řeka Lena a její 
Stolby, silnice koster, Magadan, gula-
gy, Burjatsko, Ulan Ude a znovu oži-
vený buddhismus. Přednáškový sál 
knihovny.

26. 1. 17.00
„JAK SI POMOCI KE ZDRA VÍ 

A SPOKOJENOSTI ( Stres, TAO )“
Přednáška včetně praktických rad 

a ukázek – chiropraktik Vinci László.
Vstupné 50,-. Přednáškový sál 

knihovny. 
29. 1. 17.00
„LADAKH 
Země hor a buddhismu. „Povídání 

o nevšední cestě do Malého Tibetu“. 
JUDr. Zdeňka Kasalová Vás provede 
komentovaným promítáním obrázků 
ze svých cest v roce 2014. Přednáško-
vý sál knihovny.

Divadla
Horácké divadlo Jihlava, 

Komenského 22 
VELKÁ SCÉNA

2. 1. 19.00 
Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša
Drama. Vrcholná hra českého realis-

mu, strhující drama Maryši, které její 
vlastní rodina a  společenské konven-
ce zničily život. Tato dnes již národní 
klasika oslovuje i dnešního člověka 
svým příběhem vztahu rodičů a dětí, 
poslušnosti a práva na vlastní život, 
prosazení své vlastní individuality – 
v konfrontaci s „obecně přijímanými“ 
pravidly a normami.

K /2/
3. 1. 19.00 
P. Stone – J. Styne – B. Merrill: 

Někdo to rád horké
Muzikálová gangsterka. Příběh plný 

komických situací a vtipných dialo-
gů začíná ve chvíli, kdy se dva neza-
městnaní muzikanti nedopatřením 
stanou svědky vyřizování účtů dvou 
mafi ánských gangů. Aby unikli proná-
sledování, odjedou s dívčí kapelou na 
Floridu – jak jinak, než převlečeni za 
dívky. Rozjíždí se kolotoč plný blázni-
vých situací…

B /2/
5. 1. 19.00
P. Stone – J. Styne – B. Merrill: 

Někdo to rád horké
mimo předpl.
6. 1. 19.00
Molière: Lakomec
Komedie. Molièrova komedie 

z roku 1668, kde hlavní roli hraje 
člověk, z něhož mamon a hon za 
penězi učinily otroka zlata a bohat-
ství, který pro samé peníze nevidí, 
že ztrácí své nejbližší, že ztrácí svou 
lidskost, radost i lidskou pospoli-
tost, je bezesporu i v dnešní době 
velmi živá… 

H /2/
8. 1. 19.00
Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša
T /3/
9. 1. 19.00
P. Stone – J. Styne – B. Merrill: 

Někdo to rád horké
R /2/
10. 1. 19.00 
Molière: Lakomec
G /3/
12. 1. 17.00
Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša
mimo předpl.
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13. 1. 17.00
J. Stein – J. Bock – S. Harnick: 

Šumař na střeše
Muzikál. Světoznámý americký muzi-

kál, který patří k nejslavnějším a mno-
hokrát oceněným muzikálům divadel-
ní historie, přibližuje dramatický osud 
jednoho ukrajinského městečka na po-
čátku 20. století. Svérázným hrdinou je 
mlékař Tovje, obdařený pěti dcerami 
a ráznou manželkou, díky jehož osobi-
tému humoru přerůstá děj v neokáza-
lou oslavu lidské soudržnosti. 

mimo předpl.
14. 1. 19.00 
Molière: Lakomec 
O /2/
15. 1. 19.00 
Molière: Lakomec 
F /3/
16. 1. 19.00 
V. Vančura: Rozmarné léto
Adaptace novely plné poezie, lásky 

a kouzel. V liduprázdných říčních 
lázních na břehu řeky Orše se denně 
během jednoho léta setkávají tři přá-
telé: majitel lázní Antonín Důra, 
major ve výslužbě Hugo a sečtělý 
abbé Roch. Počasí je nestálé, často 
poprchává, a tak má pan Důra nouzi o  
zákazníky. Většinu času tudíž tráví se 
svými přáteli v rozmluvách a rozjímá-
ní nad smyslem existence. Rozruch 
do jejich životů i celého městečka pak 
vnese příchod potulného kouzelníka 
Arnoštka a jeho půvabné schovanky 
Anny…

mimo předpl.
17. 1. 19.00 
Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša
E /3/
20. 1. 17.00 
P. Stone – J. Styne – B. Merrill: 

Někdo to rád horké 
Š /3/
21. 1. 17.00 
Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša
mimo předpl.
23. 1. 10.00 
J. Ondra – B. Němcová: Bajaja, 

pěšák snů
Pohádka. Klasická pohádka v dra-

matizaci režiséra Jiřího Ondry o prin-
ci, který se vypraví do světa a jako 
němý sluha Bajaja si dokáže získat 
srdce princezny i utkat se s drakem… 
Pohádka 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. 

mimo předpl.
24. 1. 19.00 
P. Stone – J. Styne – B. Merrill: 

Někdo to rád horké 
mimo předpl.
26. 1. 10.00 
J. Ondra – B. Němcová: Bajaja, 

pěšák snů 
mimo předpl.
27. 1. 19.00 
Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša
J /3/
28. 1. 19.00 
Molière: Lakomec
KV/3/
31. 1. 19.00 
T. Dorst: Merlin aneb Pustá zem
Premiéra. Historická freska o rytířích 

krále Artuše a hledání Grálu… Dorst 
v této hře hledá odpověď na aktuální 
otázky svých současníků. I jeho hrdino-
vé ze světa bájí mají jazyk, rysy a vlast-
nosti současného člověka. „Merlin je 
příběh z našeho světa. Ztroskotání utopií, 
to přece má s námi co společného, alespoň 
to tak cítím… Merlinem jsem chtěl uká-

zat, že koberec našich konvencí, morálky, 
našich úmluv a všeho, co jsme si tak hezky 
vymysleli, je tenounký, pod ním je kamení, 
pustá zem.“

P /4/
MALÁ SCÉNA

5. 1. 9.00 
V. Peška: O perníkové chaloupce 

aneb Jenom jako
Dramatizace klasické pohádky, je-

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

mimo předpl.
7. 1. 17.00 
U. Hub: Tučňáci na arše
Komedie pro teenagery. Usměva-

vý, ale i poučný a také biblický příběh 
o třech tučňácích, kteří přežijí potopu 
světa. Jak to udělají, a zda jim v tom 
pomůže Bůh, se dozvíte z představení 
určeného všem věkovým kategoriím, 
zejména pak teenagerům.  

mimo předpl.
8. 1. 19.30 
T. Holman: Interview
Do 15 let nevhodné! Politický no-

vinář je přinucen udělat rozhovor se 
slavnou hvězdičkou televizních seri-
álů, ale raději by sledoval odstupová-
ní vlády, než být s herečkou („siliko-
novým mozkem“) v jedné místnosti. 
Herečka také není rozhovorem nijak 
nadšená, a mezi dvojicí se rozpoutá 
konverzační bitva s překvapivým fi -
nále. Brzy se z rozpačitého interview 
stává nebezpečný psychologický duel, 
ve kterém chvíli vítězí jeden, a chvíli 
druhý…

mimo předpl.
22. 1. 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 starých žen kdesi v New Yorku, 
kde se přes polední pauzu sluní na la-
vičkách v parku. Stařenky probírají té-
mata, přiměřená jejich věku a duševní-
mu rozpoložení, ale zvolna v nás začíná 
sílit podezření, že titul Nejstarší řemes-
lo se vztahuje právě k nim…  

mimo předpl.
27. 1. 19.30 
T. Holman: Interview 
mimo předpl.

JAZZ CLUB
12. 1. 19.30 
Trio WUH – Th e Art of Trio
mimo předpl.

FOYER VELKÉ SCÉNY
10. 1. 16.00 
Pohádky na schodech: Legendy 

o králi Artušovi 
mimo předpl.
31. 1. 16.00 
Pohádky na schodech: Legendy 

o králi Artušovi
mimo předpl.

Divadlo Na Kopečku
Psychiatrická nemocnice, 

Brněnská 54

26. 1. 19.00
ANGLIE a Wales
Od bílých útesů Doveru až na samý 

sever. Historická města, vznešené ka-
tedrály i nádherná příroda. Celove-
černí diashow Martina Loewa

DIOD
Tyršova 12

14. 1. 18.00 
KA M KRÁČÍŠ, JIHLAVO? II
Setkání, večeře, diskuze, nápady, 

komunikace, kultura... Po delší od-
mlce přicházíme opět s nabídkou 
příjemného večera stráveného mezi 
lidmi, kteří se zajímají o dění kolem 
sebe. 

21. 1. 19.30 
ŽIJÍ MEZI NÁMI (sk. B)
De Facto Mimo. Psychologická ko-

medie s vedlejšími účinky. Objevte 
psychoevokaci a odblokujte se! Kurzy 
sebeovládání a sebeprosazení pod ve-
dením zkušeného terapeuta! 

23. 1. 19.30 
ŽIJÍ MEZI NÁMI (sk. A)
24. 1. 19.30 
ANGEL-ky
Vanda Hybnerová, Lucia Kašiarová
Nebeská Clowneska. „Přijďte se podí-

vat na směs klišé různého druhu, na dvě 
cynické ženy, které se nebojí být patetic-
ké, na dvě těla pod tíhou křídel, která by 
je měla povznést, ale neví se kam. Sdílí-
me s vámi naši trapnost, náš primitivní 
poetizmus.“

25. 1. 16.00 
ANGEL-ky
Vanda Hybnerová, Lucia Kašiarová
Dětská verze nebeské clownesky. 
30. 1. 19.30 
FERNANDO KRA PP MI NA-

PSAL DOPIS
Buranteatr. Neromantická lovestory. 

Německý autor Tankred Dorst ve své 
hře z roku 1992 na vzorovém milost-
ném trojúhelníku zkoumá a analyzuje 
samu podstatu lásky. 

DKD JEŽEK
Jarní 22, Jihlava – Horní Kosov

3. 1. 10.00 
HRA JEME SI S JEŽKEM  
Novoroční dětská show.
10. 1. 10.00 
NUDA S NÁMI NENÍ ...
Písničky a soutěže pro celou rodinu.
17. 1. 10.00 
DĚTSKÝ KA RNEVAL 
Maškarní merenda (masky vítány). 
24. 1. 10.00 
Pohádky na sobotu 
Výlet do říše pohádek s písničkami.
31. 1. 10.00 
BUNKR PLNÝ HER 
Zábavné písničkové představení. 

Dům kultury
Tolstého 2

28. 1. 19.00 
Jean Barbier: V PAŘÍŽI BYCH 

TĚ NEČEKA LA, TATÍNKU
Výběrčí přímých daní ze zapadlé-

ho provinčního městečka se jednoho 
dne rozhodne, že překvapí svoji dceru 
a navštíví ji v Paříži. 

Dům dětí a mládeže
Brněnská 29 

16. 1. 15.30 
FIMO HRÁTKY
Přijďte si v pátek odpoledne kre-

ativně hrát a objevovat společně 
úžasné možnosti tvoření z polyme-
rové hmoty fimo. 

Pro děti od 7 do 13 let v Brněn-
ské 29. Materiál zajištěn, vstupné 
80,-, kapacita je omezena. 

Přihlášky do 9. 1. na DDM JI nebo 
na melounova@ddmjihlava.cz.

17. 1. 10.00 
DĚTSKÉ TRA MPOLÍNKOVÉ 

DOPOLEDNE
Nově založený kroužek v DDM 

JI JUMPING KIDS pořádá tuto 
akci pro děti od 5ti let. V tělocvičně 
DDM JI, Brněnská 29 od 10 do 12 
hodin. Smích, zábava, společné cvi-
čení na trampolínkách za doprovodu 
hudby. Vystoupení členů kroužku se 
svou sestavou. 

S sebou přezutí a oblečení na cvi-
čení, přihlášky a informace: petras-
tosova@seznam.cz; hubena@ddm-
jihlava.cz.

18. 1. 14.00 
DĚTSKÝ KA RNEVAL
Velká karnevalová show pro děti 

a dospělé, plná her, soutěží a dalších 
překvapení. Program zajišťuje Dětské 
karnevalové divadlo Ježek, vstupné 
děti od 3 let 40,-, dospělí 50,-. Vstu-
penky v předprodeji na DDM JI od 
7. 1. Sál Dělnického domu, Žižkova 
15, JI od 14 hodin

30. 1. 9.00 
ZIMNÍ FLORBALOVÝ TURNAJ 

TROJIC
Místo konání: tělocvična DDM JI, 

Brněnská 29. Počet hráčů 2+1(+ná-
hradník). S sebou přezutí, výstroj. 
Kat.: do 12 let a 13-16 let. Nutno 
se přihlásit do 28. 1., rychetsky@
ddmjihlava.cz. Startovné 30,- Kč za 
hráče.

30. 1. 9.00 
POLOLETNÍ TURNAJ VE 

STOLNÍM TENISU
Tradičně od 9 hod. v hale SK JI – 

stolní tenis (pod autobusovým nádra-
žím). Pro neregistrované děti do 11ti 
let, a od 12 do 16 let. Startovné 40,-. 
Nutno s sebou pálku a vhodné přezu-
tí do haly.

SPORTOVEC ROKU a KOLEK-
TIV DO 15TI LET 2014

Do 20. února mohou všechny 
sportovní kluby Jihlavska zasílat no-
minace na Sportovce roku do 15ti 
let. Jedná se o sportovce, kteří v roce 
2014 dosáhli výrazných úspěchů 
v ČR. Nesmí v daném roce přesáh-
nout věk 15ti let. Sportovní kolektiv 
se počítá 3 a více členů. Propozice 
a přihlášky na www.ddmjihlava.cz,-
informace: napravnik@ddmjihlava.
cz.

ZUŠ
Masarykovo nám. 16 

6. 1. 16.30 
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT Na 

podporu Tříkrálové sbírky. 
Kostel sv. Jakuba

Zacheus, 
 klub pro volný čas

Komenského 20 

18. 1. 10.00 
SETKÁNÍ RODIN S DĚTMI 

a malým divadýlkem v klubu.
23. 1. 19.00 
ACH, TA NĚHA NAŠICH 

DAM…
Černá francouzská komedie. Hrají: 

Eva Čurdová, Květa Přibylová, Lída 
Dostálová.
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Centrum

 multikulturního 

 vzdělávání
Masarykovo nám. 34

14. 1. 17.00
Mgr. Jana Horská, Ph.D.: Zambie 
28. 1. 17.00
Manželé Slavingerovi: MON-

GOLSKO, JAKÉ DNES JIŽ NENÍ

KINO DUKLA
Jana Masaryka 20 

2. 1. v 15:00 a 1. 2. v 15:30
Dům kouzel
Animovaný, Dětský / Belgie / 

85min / dabing / 80,-
Opuštěný kocourek Bouřka se jed-

noho deštivého dne ukryje v tajupl-
ném domě starého kouzelníka, kde 
bydlí také celá řada nevšedních by-
tostí ze světa fantazie. Ale ne každý 
je nadšený příchodem nečekaného 
hosta. Králík Jack spolu s myškou 
Maggie udělají všechno pro to, aby 
kocourka vyhnali.

Režie: B. Stassen, J. Degruson
2. 1. v 15:30, 5. 1. v 17:00, 18. 

a 31. 1. v 15:00
Paddington
Rodinný, podle knižní předlohy / 

Velká Británie / 98min / dabing / 
120,- 

Neobyčejně půvabné a vtipné vy-
právění o osiřelém medvědu z nejtem-
nějšího Peru, který přijede vlakem na 
nádraží Paddington v Londýně, kde 
se ho ujmou manželé Fouskovi. Kde 
se medvídek objeví, tam se začnou dít 
neuvěřitelné věci.

Režie: P. King
2., 3., 4., 6., 7., 10., 16., 19., 20., 

21. a 24. 1.; 1. 2. (časy představení 
a verze na internetu)

Hobit: Bitva pěti armád
Fantasy, Dobrodružný / USA, Nový 

Zéland / 144min / 2D titulky, 3D ti-
tulky, 2D dabing, 3D dabing / 2D 
110,- a 3D 150,- 

Th orinova posedlost hromaděním 
znovu nabytého pokladu, kterému i přes 
Bilbovu snahu obětuje přátelství i čest, 
dožene hobita k zoufalému a nebez-
pečnému rozhodnutí. Ale ještě větší ne-
bezpečí je čeká. Sauron, o jehož krocích 
nikdo kromě čaroděje Gandalfa nic ne-
tuší, tajně vyslal obrovskou armádu skře-
tů, aby zaútočila na Osamělou horu.

Režie: P. Jackson / Hrají: Benedict 
Cumberbatch, Cate Blanchett , Elijah 
Wood

2. 1. v 17:30, 3. a 5. 1. v 19:30, 9., 
19. a 27. 1. v 17:00

Burácení
Road movie, Drama, Romantický / 

ČR / 93min / 110,-
Hrdinou příběhu je Adam Verner, 

sochař a vášnivý motorkář, který v se-
beobraně zabije otce své přítelkyně 
Valerie. Přesto, že otec celou rodinu 
týral, postaví se všichni proti Adamo-
vi, a ten je odsouzen na dvanáct let za 
vraždu..

Režie: A. Zika / Hrají: Tomáš Hají-
ček, Vica Kerekes, Jana Kolesárová

2. 1. v 19:30 a 21. 1. ve 20:00
Železná srdce
Válečný, Akční / USA / 135min / ti-

tulky / 80,- / 15+
Duben 1945. Zatímco se spojenecká 

armáda pokouší o fi nální ofenzívu na 
evropské frontě, ujímá se válečný ve-
terán, armádní seržant Wardaddy, ve-

lení tanku Sherman a vydává se s jeho 
pětičlennou posádkou na vražednou 
misi v týlu nepřítele.

Režie: D. Ayer / Hrají: Brad Pitt , 
Logan Lerman, Shia LaBe

2. a 7. 1. ve 20:00, 3., 4., 12., 14. 
a 23. 1. v 17:30, 

Hodinový manžel
Drama, Komedie / ČR / 110,- / 

12+ 
Čtyři plavci – hráči vodního póla se 

po prohraném zápase octnou na dně. 
Ti zoufalci na dně bazénu dokonce 
i bydlí. Aby se zachránili, zkusí provo-
zovat pochybnou živnost „hodinový 
manžel“, a opravdu opravují domác-
nosti rozličným dámám, ale jak se 
časem ukáže, nejen domácnosti.

Režie: T. Svoboda / Hrají: Bolek 
Polívka, Eva Holubová, Lukáš Lati-
ňák, David Matásek

3. 1. v 15:00, 15. 1. v 17:00, 25. 1. 
ve 14:30

Jak jsme hráli čáru
Rodinný, Dobrodružný / ČR, SR  / 

102min / 110,- 
Pod řekou Moravou prý vede tunel, 

kterým se dá zdrhnout do Rakouska. 
Jen je potřeba ho najít. Na životě na 
československo-rakouském pomezí 
v šedesátých letech minulého stole-
tí ležela těžká deka, asi jako v kaž-
dém „citlivém“ pohraničním pásmu.
Režie: J. Nvota / Hrají: Milan Lasica, 
Libuše Šafránková, Richard Labuda, 
Ondřej Vetchý

3. a 31. 1. v 15:30, 11. 1. v 15:00
Tučňáci z Madagaskaru
Animovaná komedie/ USA / 90min 

/ dabing / 110,-/90,- (3D 130,-
/110,-)

Objevte tajemství nejlepších a nej-
vtipnějších supertajných agentů světa: 
Skippera, Kowalskiho, Rica a Vojína. 
Jsou to nejen veselí a povedení ptáčci, 
jsou i nejvýkonnější úderná jednotka 
tajných agentů. Jsou připravení kdy-
koliv a kdekoliv zasáhnout i při sebe-
menším ohrožení světa.

Režie: E. Darnell, S. J. Smith / Muví: 
Igor Bareš, Libor Terš, Pavel Tesař

3. 1. v 17:00, 16. 1. v 17:30 a 26. 
1. v 19:30

Co jsme komu udělali?
Romantická komedie / Francie / 

97min / 90,- / 12+
Na životě je krásné, že se v něm nedá 

nic předem naplánovat. Například 
Verneuilovi si byli jistí tím, že se jejich 
čtyři nádherné inteligentní dcery pro-
vdají za výjimečné muže. A výsledek?

Režie: P. de Chauveron / Hrají: 
Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary 
Abitt an, Medi Sadoun

4. a 10. 1. v 15:00, 5., 6., 19. a 26. 
1. v 17:30, 18. 1. ve 20:00

Noc v muzeu: Tajemství hrobky
Komedie, Dobrodružný / USA / 

89min / dabing / 110,-
Živé i neživé hrdiny přírodovědného 

muzea v New Yorku čeká nemilé pře-
kvapení. Zlatá deska začíná navzdory 
svému materiálu korodovat a kouzlo 
se pomalu leč neúprosně vytrácí. Pro 
oživlé exponáty a jejich ochránce Lar-
ryho tím začínají nejen krušné chvil-
ky, ale i jejich největší dobrodružství, 
které je přivede až za Atlantik..

Režie: S. Levy / Hrají: Ben Stiller, 
Robin Williams, Dan Stevens

4. 1. v 15:30 a 17. 1. v 15:00
Sněhová královna
Animovaná pohádka / Rusko / 

80min / dabing / 90,- 
Animovaný příběh, natočený na 

motivy světoznámé pohádky od 
Hanse Christiana Andrsena. Sněhová 
královna uvalí na zemi kletbu a všude 
zavládne nekonečná zima. Neutu-

chající polární vítr ochladí lidská 
srdce a z nich se vytratí všechna ra-
dost. Děvčátko Gerda spolu s fretkou 
Lutou a skřítkem Ormem, se vydají 
na dlouhou cestu do paláce Sněhové 
královny, aby zachránili Gerdina brat-
říčka Kaye a navždy vysvobodili zemi 
z věčného sněhu a mrazu.

Režie: Vlad Barbe, Maxim Svešni-
kov

4. 1. v 19:30
Raluca
Th riller / ČR / 80min / 100,-
Bývalý polda si některé věci ze své 

minulosti rozhodně nechce připomí-
nat. Ale připomenou mu je jiní. Pra-
cuje jako soukromý detektiv, spí se 
svojí sekretářkou, sleduje lidi za pení-
ze. Až do chvíle, než se mu do života 
připlete svůdná Raluca a otočí mu ho 
o 360 stupňů. 

Režie: Z. Viktora / Hrají: Jan Do-
lanský, Malvína Pachlová, David No-
votný

4. 1. ve 20:00 a 11. 1. v 19:30
Exodus: Bohové a králové
Mýtický, Akční / Velká Británie, 

USA, Španělsko / 151min / titulky / 
110,- / 12+

Vyrostli jako bratři, ale stali se z nich 
nepřátelé na život a na smrt – egypt-
ský faraón Ramses a Mojžíš, naleze-
nec, který se stal legendou. Jiná le-
genda, Ridley Scott , převedla jejich 
nesmrtelný příběh na fi lmové plátno.

Režie: R. Scott  / Hrají: Christian 
Bale, Joel Edgerton, Aaron Paul

5. 1. ve 20:00
Detektiv Down
Komedie / Norsko, ČR, Dánsko / 

90min / FILMOVÝ KLUB, titulky / 
70,-

Robert Bogerud provozuje jedno-
člennou soukromou detektivní kance-
lář, ale zatím se nikdy nedostal k žád-
nému skutečnému případu. Nikdo 
totiž nevěří, že tento mladík, posti-
žený Downovým syndromem, může 
vůbec něčeho v detektivní branži do-
sáhnout. Až jednoho dne..

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

6. a 30. 1. v 17:00, 14. 1. v 19:30
Sex v Paříži
Komedie / Francie / 116min / 90,- 

/ 15+
Paříž. Láska. A samozřejmě fran-

couzské ženy: svobodné, nepřed-
vídatelné, sofi stikované a vášnivé. 
Rozhodly se svá tajemství odhalit 
a podělit se o ně. Je to komedie o kari-
éře, dětech, lásce, sexu a hlavně o tom, 
koho a co ženy chtějí…

Režie: A. Dana / Hrají: Vanessa Pa-
radis, Laetitia Casta, Isabelle Adjani

6. 1. v 19:30
Jimmy P.
Drama / Francie / 117min / titulky 

/ 90,-
Je polovina padesátých let. Americký 

indián Jimmy Picard, který za druhé 
světové války bojoval v Evropě, trpí 
od návratu domů chvilkovými závratě-
mi, dočasnou slepotou, ztrátou sluchu. 
Lékaři ale nedokáží najít žádné fyzic-
ké příčiny. Do nemocnice pro válečné 
veterány proto povolají francouzského 
psychoanalytika, antropologa a odbor-
níka na kulturu původních obyvatel 
Ameriky Georgese Devereuxe.

Režie: A. Desplechin / Hrají: Beni-
cio del Toro, Mathieu Amalric, Gina 
McKee

7. 1. v 17:30, 10., 20. a 27. 1. 
v 19:30, 12. 1. v 17:00

Odpad
Dobrodružný, Th riller / USA / 

115min / titulky / 110,- / 15+

Tři kluci, jejichž domovem je 
centrální skládka v brazilském Riu 
– každý den ji prohledávají v nadě-
ji, že najdou něco, co jim aspoň na 
chvíli zlepší život. Netuší, že už ten 
příští nález jejich životy nenávratně 
změní.

Režie: S. Daldry / Hrají: Martin 
Sheen, Rooney Mara, Wagner Moura

7. 1. v 19:30
Jessabelle
Horor / USA / 89min / titulky / 

90,- / 12+
Jessie po tragické nehodě přijde 

o snoubence a sama zůstane ochr-
nutá. Aby našla klid, nastěhuje se 
do starobylého domu v Louisianě, 
který kdysi patřil jejímu otci. Brzy 
se tam však začnou dít podivné věci 
a Jessie najde záhadný vzkaz od své 
matky, která zemřela před mnoha 
lety. Brzy pochopí, že tento dům 
je už dávno obýván i nějakou jinou 
bytostí.

Režie: K. Greutert / Hrají: Sarah 
Snook, Mark Webber, Joelle Carter

8. 1. v 17:00 a 21. 1. v 17:30
Příběh Marie
Drama / Francie / 95min / titulky / 

100,-
Příběh Marie vypráví o dívce, která 

se naučila normálně žít, ač byla od na-
rození hluchá a slepá. Tento malý zá-
zrak se odehrál ve Francii na konci 19. 
století. Marie Heurtinová se narodila 
nevidomá a neslyšící, a ani ve čtrnácti 
letech není schopná komunikovat se 
svým okolím.

Režie: J-P. Améris / Hrají: Isabelle 
Carré, Ariana Rivoire, Brigitt e Catil-
lon

8., 9., 17., 18. 1. v 17:30, 11. 1. ve 
20:00 a 30. 1. v 19:30

Fotograf
Tragikomedie / ČR / 133min / 

PREMIÉRA  / 120,- / 15+
Středem Janova života vždy byly 

ženy. Ať ty, které pózovaly před ob-
jektivem jeho fotoaparátu, nezřídka 
postavy až pitoreskní, či ty, jež ho ob-
klopovaly v soukromí. Dcery, man-
želky, milenky, sexuální přítelkyně, 
intelektuální obdivovatelky. Jedny 
nezištně milující a oddané, jiné pod-
váděné a zhrzené, další sdílející s roz-
koší jeho bouřlivý život.

Režie: I. Pavlásková / Hrají: Karel 
Roden, Marie Málková, Vilma Cibul-
ková

8., 9., 10., 15., 17., 20. a 27. 1. 
(přesné časy a verze na internetru)

Sedmý syn
Fantasy / USA / 103min / PREMI-

ÉRA , titulky i dabing / 2D za 120,-, 
3D za 140

Síly dobra a zla od nepaměti svádějí 
válku o naši planetu. Příběh Sedmého 
syna se odehrává v dobách, kdy kladní 
hrdinové už skoro leželi na lopatkách 
a zoufale čekali na legendárního hrdi-
nu, který by je spasil.

Režie: S. Bodrov / Hrají: Ben Bar-
nes, Jeff  Bridges, Julianne Moore

8., 9., 12., 18. 1. v 19:30, 11. 1. 
v 17:30, 17. a 25. 1. v 17:00

Miluj souseda svého
Komedie / USA / 102min / titulky 

/ 120,- / 12+
Vincent (postava jako šitá na míru 

Billu Murraymu) je stárnoucí vá-
lečný veterán, jak se patří – mrzutý 
a nepříjemný na všechny lidi. Když 
se do sousedního domu nastěhují 
noví sousedé, jeho poklidný život se 
obrátí vzhůru nohama a on má na-
jednou každý den na krku 12letého 
kluka.

Režie: T. Melfi  / Hrají: Bill Murray, 
Naomi Watt s, Melissa McCarthy
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10. 1. v 15:00
Škatuláci
Animovaný, Dětský / USA / 97min 

/ dabing / 80,-
V Sýrečkově není radno vycházet 

po setmění. Z podzemních doupat 
vylézají podivní tvorové zvaní Škatu-
láci, kteří kradou vše, co jim přijde do 
rukou. Jednou prý dokonce ukradli 
malého kluka! A právě tenhle ukra-
dený klučina vám v dobrodružném 
a zábavném vyprávění prozradí, že to 
všechno jsou jen bohapusté lži a kecy 
v kleci.

Režie: A. Stacchi / Mluví: Ladislav 
Županič, Martin Sucharda, Zdeněk 
Maryška

10. 1. v 17:00
Hunger Games: Síla vzdoru 1.část
Sci-Fi, Dobrodružný / USA / titulky 

/ 110,- 
Katniss Everdeenová prožívá nej-

těžší období svého života. Ačkoli 
z Her čtvrtstoletí jakžtakž vyvázla se 
zdravou kůží, a máma se sestrou jsou 
v bezpečí, její starosti ještě neskonči-
ly. Capitol srovnal se zemí Dvanáctý 
obvod, zahynuly tisíce lidí a Katniss 
pronásleduje pocit viny. Navíc Peeta 
Mellark, její partner z Her, zůstal 
v rukou nepřátel.

Režie: F. Lawrence / Hrají: Jenni-
fer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam 
Hemsworth

11. 1. v 15:30
WinX CLUB: V tajemných hlubi-

nách
Animovaný, Dobrodružný / Itálie / 

98min / dabing / 80,-
Winx jsou zpět! Tentokrát se chtě-

jí chopit císařského trůnu a aktivovat 
ohromnou sílu, omylem však probu-
dí krutou vílu Politeyu, která byla za-
kletá třemi čarodějkami. Ona je však 
připravená uzavřít s Winx dohodu.. 
Režie: I. Straffi  

12. 1. ve 20:00
Hluboký spánek
Th riller / USA / 114min / FILMO-

VÝ KLUB / 70,-
Soukromý detektiv z Los Angeles, 

Philip Marlowe, se ujímá případu vydí-
rání a sleduje stopu, jež jej zavádí mezi 
vrahy, lumpy z nočních klubů, autory 
pornografi e, zkažené zbohatlíky a další. 
Ale Chandlerův legendární hrdina vše 
vyřeší v naprosto nesentimentálním 
a drsném stylu – a styl je to, o čem fi lm 
„Hluboký spánek“ celý je.

Režie: H. Hawks / Hrají: Humphrey 
Bogart, Lauren Bacall, John Ridgely

14. 1. v 17:00 a 24. 1. v 15:00 – 
BIO SENIOR

Život podle Václava Havla
Dokument / ČR / 70min / 100,- 
Andrea Sedláčková pojala fi lm ne-

obvyklým způsobem, jeho hlavním 
vypravěčem je přímo Václav Havel, 
na jehož život divák zpočátku nahlíží 
prostřednictvím neznámých záběrů 
a fotografi í z období Havlova dětství, 
vojenské služby, divadelních začát-
ků, chartistického i prezidentského 
období. Zásadní je i režisérčin osob-
ní komentář a fakt, že ve fi lmu ne-
mluví žádní pamětníci ani historici.
Režie: A. Sedláčková / Hrají: Václav 
Havel

14. 1. ve 20:00
Interstellar
Sfi -Fi / USA / 169min / titulky / 

80,- / 12+
Když se náš čas na Zemi chýlí ke 

konci, je skupina výzkumníků pově-
řena nejdůležitějším posláním v lid-
ských dějinách: cestou za hranice naší 
galaxie, při které má za úkol najít mezi 
hvězdami pro lidstvo nový domov.

Režie: Ch. Nolan / Hrají: Anne Ha-
thaway, Jessica Chastain, Matt hew 
McConaughey

15. – 17. 1. v 19:30, 18., 23., 24. 
a 28. 1. v 17:00

S láskou, Rosie
Romantická komedie / Velká Britá-

nie / 102min / titulky / 110,-
Rosie a Alex, hrdinové romantické 

komedie S láskou, Rosie, se znají už 
od školky. V době prvních lásek a sexu 
svoje zážitky s patřičnými detaily sa-
mozřejmě probírají, tomu druhému to 
ale není vždy úplně po chuti. Proč? 

Režie: Ch. Ditt er / Hrají: Lily Col-
lins, Sam Clafl in, Christian Cooke

7. 12. v 17:00
96 hodin: Zúčtování
Akční / Francie / 108min / 120,- / 

12+
Bryanův sen, užívat si poklidného 

života, se nenávratně rozplývá. Jeho 
manželka Lenore je nalezena brutálně 
zavražděna. Z její smrti je podezřelý 
právě Bryan. Podaří se mu uniknout 
zatčení a stává se lovnou zvěří všech 
policejních jednotek v USA.

Režie: O. Megaton / Hrají: Liam 
Neeson, Maggie Grace, Famke Jans-
sen

17. 1. v 15:30
Tři bratři
Pohádka / ČR / 86min / 80,-
Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš 

Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají do 
světa na zkušenou, aby si našli nevěs-
ty a rodiče jim mohli předat hospo-
dářství. Sourozenci při svém putování 
vstupují do slavných pohádek, ve kte-
rých je čeká mnoho nástrah, nečeka-
ných příhod, a snad také láska…

Režie: J. Svěrák / Hrají: Jiří Lábus, 
Zuzana Norisová, David Matásek

18. 1. v 15:30
Pošťák Pat
Animovaný / Velká Británie / 

88min / dabing / 80,-
Nejoblíbenější listonoš na světě, 

Pošťák Pat, se chystá do kin v ani-
mované podívané, ve které nechybí 
humor, akce, písničky, a také světla 
ramp. Jeho městečko ohrožuje stovka 
robotů, kteří vypadají jako on. Ještě že 
má Freda, věrného kocoura. 

Režie: M, Disa 
19. 1. ve 20:00
Česká pivní válka
Dokument / ČR / 70min / FILMO-

VÝ KLUB / 70,- 
Svět kolem nás se stále mění. 

A s ním se mění i naše pivo. Co se 
skrývá za tradičními pivními znač-
kami v éře globalizace? Co se stane, 
pokud se tekuté národní dědictví pro-
mění v „Eurobier“? Mnozí lidé věří, že 
pivo a jeho charakter ovlivňuje život 
národa více, než si myslíme. A stále 
více jich věří, že český pivní průmysl 
už není český. 

Režie: J. Látal / Hrají: Josef Krýsl, 
Ladislav Bureš, Martin Jarošek

20. 1. v 17:00 a 21. 1. ve 14:30 – 
BABY BIO

Pohádkář
Drama / ČR / 90min / 80,- / 15+
Příběh muže mezi dvěma ženami, 

příběh o vášni, touze, podvodu a lži 
a věčném odpouštění vznikl podle 
knihy populární spisovatelky Barba-
ry Nesvadbové. Má podobu takřka 
detektivního příběhu. Kapitán Rott  
pátrá po totožnosti těla nalezeného 
v řece.

Režie: V. Michálek / Hrají: Eva Her-
zigová, Jiří Macháček, Aňa Geislerová

BABY BIO >>> MAMINKY a TA-
TÍNKOVÉ,

vyrazte i vy se svými nejmenšími DO 
KINA! Pro děti bude v sále připraven 

koberec s hračkami a pro vás fi lm. Do 
sálu si vezměte vše, co budete potře-
bovat, a po celou dobu projekce bude 
v sále přítmí. Film poběží se sníženou 
hlasitostí. Kočárky vám ve foyer PO-
HLÍDÁME a vy se můžete jít BAVIT. 

21. 1. v 19:30
Dead Snow
Akční, Horor, Komedie / Norsko, 

Island / 100min / titulky / 90,- / 15+
Nacistické zombie se chystají na to-

tální genocidu, aby tak dostáli svému 
poslání – nastolit vládu jednoho vůdce. 
Pokud si myslíte, že váš nejhorší den je 
ten, kdy zabijí vaši přítelkyni sekyrou, 
vám uříznou motorovou pilou ruku 
a s hrůzou v očích sledujete, jak armá-
da nacistických zombie požírá vaše ka-
marády, tak to se šeredně mýlíte. To je 
teprve začátek.

Režie: T. Wirkola / Hrají: Vegar 
Hoel, Stig Frode Henriksen, Martin 
Starr

22. 1. v 17:00, 24. 1. v 19:30
Vyšší moc
Pohádka / Švédsko, Dánsko, Norsko 

/ 118min / titulky, FILMOVÝ KLUB, 
PREMIÉRA  / 110,- / 15+

Čtyřčlenná švédská rodina cestuje do 
francouzských Alp, aby si při lyžování 
oddychla a nerušeně spolu strávila pár 
vzácných volných dní. Dovolenkovou 
idylu s hřejivým sluncem a zasněže-
nými velkolepými horami však naruší 
mohutná lavina, řítící se během oběda 
na otevřenou restauraci na terase.

Režie: R. Östlund / Hrají: Johan-
nes Bah Kuhnke, Lisa Loven Kongsli, 
Clara Wett ergren

22., 24., 25. a 28. 1. v 17:00, 23. 1. 
ve 20:00

Hacker
Th riller / USA / titulky / 120,- / 

12+
Jakmile jste online, tak vás mají. 

Hackeři, kterým stačí pár kliknutí 
k tomu, aby vám zničili život. Ještě 
horší jsou ti s ambicemi. Ti, kteří mají 
v plánu ochromit celý svět.

Režie: M. Mann / Hrají: Chris 
Hemsworth, Viola Davis, William 
Mapother

22., 23., 25. 1. v 19:30, 26. a 31. 1. 
v 17:00

E. A. Poe: Podivný experiment
Th riller / USA / 112min / titulky / 

110,- / 12+
Kde je hranice mezi zdravým rozu-

mem a šílenstvím? Kdo si troufne, najde 
odpověď v děsivé atmosféře viktorián-
ského ústavu pro choromyslné.  Napí-
navý thriller vznikl podle povídky otce 
hororu a detektivky Edgara Allana Poea 
„Metoda doktora Téra a profesora Péra“, 
a její překvapivé vyústění je jen jedním 
z nečekaných zvratů fi lmu.

Režie: B. Anderson / Hrají: Kate 
Beckinsale, Michael Caine, Jim Stur-
gess, Ben Kingsley

22. 1. ve 20:00
Okno do dvora
Th riller / USA 1954 / 112min / ti-

tulky, PROJEKT 100 / 100,- / 12+
Fotograf J. B. Jeff  Jeff ries je kvůli 

zlomené noze odkázán na kolečkové 
křeslo. Jeho společníkem se v dlou-
hých chvílích stane okno vedoucí 
přímo do dvora, odkud má Jeff  vý-
hled do bytů svých sousedů. Sledo-
vání osudů nájemníků z protějšího 
domu ho pohltí natolik, že začne po-
dezřívat jednoho z nich z vraždy své 
manželky.

Režie: A. Hitchcock / Hrají: James 
Stewart, Grace Kelly, Wendell Corey

24. 1. v 15:30
Včelka Mája
Animovaný / Německo / 88min / 

dabing 3D / 110,- 

Práce, úsilí a med – život včel je 
v podstatě dost jednotvárný a předem 
daný... ale ne pro malou včelku Máju, 
která už od narození narušuje zaběh-
nutá pravidla úlu svojí radostí ze ži-
vota, zvídavostí a mimořádně dobro-
družnou povahou.

Režie: A. Stadermann, S. Pickard / 
Hrají: Kodi Smit-McPhee, Jacki Wea-
ver, Noah Taylor

26. 1. ve 20:00
Jasmíniny slzy
Romantický / USA / 98min / titul-

ky, FILMOVÝ KLUB / 70,- 
Jasmine je elegantní, okouzlující 

a  zhýčkaná dáma, která má vše, nač 
si vzpomene. Její zdánlivě idylické 
manželství s bohatým podnikatelem 
Halem i bezstarostný život se však v je-
diný okamžik rozpadnou na kousky. 

Režie: W. Allen / Hrají: Cate Blan-
chett , Alec Baldwin, Peter Sarsgaard

27. – 28. 1. ve 20:00
Birdman
Černá komedie / USA / 119min / 

titulky / 15+
Premiéra se pomalu blíží, když se 

představitel titulní role v jeho hře 
během zkoušky za podivných okol-
ností zraní a je třeba ho rychle nahra-
dit. Na základě doporučení hlavní he-
rečky Lesley a na naléhání Rigganova 
nejlepšího přítele a producenta Jakea 
Riggan nakonec neochotně přijme 
Mikea Shinera, který je ale naprosto 
neřízenou střelou.

Režie: A. G. Iñárritu / Hrají: Micha-
el Keaton, Zach Galifi anakis, Edward 
Norton

28. 1. v 19:30
Ouija
Horor / USA / 90min / titulky / 110,- 
Chcete zkusit mluvit se záhrobím 

a nemáte po ruce vhodné médium? 
Mohla by vám pomoci Ouija – spiri-
tistická deska pokrytá písmeny a čísly, 
jejímž prostřednictvím lze s duchy ko-
munikovat. Stačí v ně věřit a respekto-
vat jejich pravidla hry. V opačném pří-
padě se můžete i vy natrvalo přemístit 
do říše mrtvých.

Režie: S. White / Hrají: Olivia 
Cooke, Ana Coto, Daren Kagasoff 

29. 1. v 17:00, 31. 1. v 19:30 a 1. 
2. ve 20:15

Slídil
Th riller / USA / 117min / PREMI-

ÉRA , titulky / 110,- / 12+
Příběh vypráví o mladíkovi Lou Blo-

omovi, který se snaží prosadit jako no-
vinář. Nedaří se mu najít uplatnění v již 
zavedených agenturách, a tak se vrhne 
na vlastní pěst do pátrání po stopách 
zločinu. Pro atraktivní novinářský ma-
teriál se neštítí udělat cokoliv.

Režie: D. Gilroy / Hrají: Jake 
Gyllenhaal, Bill Paxton, Rene Russo

29. – 30. 1. v 17:30, 31. 1. a 1. 2. 
ve 20:00

Kód Enigmy
Životopisný / Velká Británie, USA / 

114min / titulky, PREMIÉRA  / 120,- 
/ 12+

V zimě roku 1952 britská policie do-
stala hlášení o vloupání do domu pro-
fesora matematiky a kryptoanalytika 
Alana Turinga. Namísto pachatele to-
hoto zločinu však v poutech odvedli 
samotného Turinga, který byl obvi-
něn ze sexuálních přestupků a čekal 
ho zničující soudní proces. Téměř 
nikdo ze zúčastněných nevěděl, že 
jde o válečného hrdinu, který se spolu 
s týmem podílel na prolomení kódu 
legendárního německého šifrovacího 
stroje Enigma.

Režie: M. Tuldum / Hrají: Bene-
dict Cumberbatch, Keira Knightley, 
Matt hew Goode
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29. 1. v 19:30
Sils Maria
Drama / Švýcarsko, Německo, Fran-

cie / 123min / titulky, PREMIÉRA  / 
110,- / 12+

Okouzlující a stále atraktivní čtyřicát-
nice Maria Enders je na vrcholu své he-
recké kariéry, kterou před dvaceti 
lety odstartovala ztvárněním provoka-
tivní a nezapomenutelné postavy Sig-
rid v oceňovaném lesbickém dramatu. 
Právě přijala nabídku zahrát si v sou-
časném remaku tohoto slavného fi lmu, 
avšak tentokrát se má zhostit role star-
ší Heleny, kterou Sigrid svede a dožene 
až k sebevraždě.

Režie: O. Assayas / Hrají: Juliett e 
Binoche, Kristen Stewart, Chloë 
Grace Moretz

29. – 30. 1 ve 20:00, 31. 1. a 1. 2. 
v 17:30

Mortdecai: Grandiózní případ
Komedie / USA / 97min / titulky, 

PREMIÉRA  / 110,- / 12+
V žonglování nikdy nevynikal, a po-

pravdě ho ani nikdy nezkoušel, teď ale 
bude muset vybalancovat partičku so-
lidně naštvaných Rusů, britskou MI5, 
mezinárodní teroristy, a také svoji 
manželku s nekřesťansky dlouhýma 
nohama. Charlie Mortdecai, světem 
protřelý obchodník s uměním a na čás-
tečný úvazek i podvodník, se zapojuje 
do honby za ukradeným obrazem. Pro 
svou zemi, pro královnu... a pro peníze.

Režie: D. Koepp / Hrají: Johnny 
Depp, Gwyneth Paltrow, Ewan Mc-
Gregor

1. 2. v 15:00
Animáčky
Animované snímky / ČR / 60min / 

60,- / pro děti
Pásmo krátkých animovaných fi lmů 

pochází z dílny studentů Univerzity 
Tomáše Bati ve Zlíně. Příběhy jsou 
žánrově a stylově různorodé. Mezi 
fi lmy najdete i abstraktní snímky, 
které umožní dětem zapojit vlastní 
fantazii. Malí diváci se mohou sezná-
mit s různými animačními technika-
mi, kterými jsou fi lmy vyrobeny.

>>> AKTUÁLNÍ PROGRA M 
SLEDUJTE NA WEBU KINA >>> 
ZMĚNA V PROGRA MU VYHRA -
ZENA / www.kinodukla.cz / www.
facebook.com/KinoDukla

Kluby

SOUL music club
Žižkova 15 

10. 1. 22.00
URA  sound DJ´s 
16. 1. 22.00
Elektrio Presents vol. 9 
17. 1. 22.00
FACE OF DRUMS 
23. 1. 22.00
LIPSTICK R´n´B Party 
24. 1. 22.00
TANČÍRNA SWING DANCE 
31. 1. 20.00
MARPO & TROUBLEGANG 

Hudební club JEŽEK
Mostecká 10 

16. 1.  
REMAINS OF FORCE
23. 1.  
FIVE MINUTES LATE Tonehun-

ter Codenter 

24. 1.  
SEMIFINÁLE VYSOČINA HLE-

DÁ TALENT (kapely)
25. 1.  
SEMIFINÁLE VYSOČINA HLE-

DÁ TALENT (jednotlivci)

KD – Tunell
velký sál, Mostecká 10 

16. 1. 
STO ZVÍŘAT

Koncerty
16. 1. 18.00 
FLAMENKOVÝ KONCERT
Klubová scéna Radničního pivova-

ru. Čeká nás koncert mladého kytaris-
ty – Rodriga Fernándeze, který se ne-
bojí k tradičním fl amenkovým stylům 
připojit i prvky jazzu a world music. 

Přednášky 
8. 1. 17.00 
KLUBOVÝ VEČER
Přednáška Putování po (nejen pří-

rodních) klenotech bývalé Jugoslávie, 
s malým nahlédnutím za hranice.

Povídání o krásách některých zemí 
bývalé Jugoslávie vás zavede do ně-
kterých oblastí Slovinska, Chorvatska 
a Černé hory, které se nacházejí větši-
nou mimo pobřeží nebo turisticky nej-
navštěvovanější území. Kromě několika 
národních parků a menších chráněných 
území se podíváme i do krajinářsky za-
jímavých míst mimo známé trasy, která 
si s těmi proslulejšími v ničem nezadají. 
Z jihovýchodu Černé hory nahlédne-
me i přes hranice do Albánie, a zastaví-
me se i v místech, která se architekto-
nickým dědictvím zapsala i do seznamu 
UNESCO – Milan Macháček. Vstupné 
40,- Kč. Každý účastník obdrží drobný 
dárek. Beseda se uskuteční v centru zo-
ologické zahrady PodpoVRCH. Vstup 
do centra PodpoVRCH se nachází na-
levo od hlavní pokladny u parkoviště 
zoologické zahrady.

14. 1. 18.00 
Cestovatelské promítání: NEPÁL
Posluchárna P3 Vysoké školy poly-

technické Jihlava, Tolstého 16 
20. 1. 17.00 
JAK SE DĚLÁ MAMUT?
Muzeum Vysočiny.

Ostatní akce
každé úterý
Hrátky PodpoVRCHem pro malé 

děti (2 – 4 roky) Přijďte si s námi hrát! 
Děti si mohou něco vyrobit, v jeskyni 
spustit vodopád, stát se kapitánem 
lodi, nebo se pomazlit se zvířátky. 
V rámci jednoho týdne bude pro-
gram stejný. Pro děti doporučujeme 
přezůvky. Cena za dítě 25,- Kč. Vstup 
do centra PodpoVRCH se nachází na-
levo od hlavní pokladny u parkoviště 
zoologické zahrady. 

každý čtvrtek (vyjma 1. ledna)
Hrátky PodpoVRCHem pro malé 

děti (3 – 6 let) Přijďte si s námi hrát! 
Děti si mohou něco vyrobit, v jesky-
ni spustit vodopád, stát se kapitánem 
lodi nebo se pomazlit se zvířátky. 
V rámci jednoho týdne bude program 
stejný. Pro děti doporučujeme pře-
zůvky. Cena za dítě 25,- Kč. Vstup do 
centra PodpoVRCH se nachází nalevo 
od hlavní pokladny u parkoviště zoo-
logické zahrady. 

25. 1. 15.00 
ZIMNÍ POHÁDKA  
Liduščino divadlo. Představení pro 

rodiny s dětmi. Vstup: 60,- 
Kino Dukla Jihlava, od 15 hodin. 
27. 1. 9.00 
TŘI POHÁDKY S PÍSNIČKOU 
Divadlo Pohádka. Představení pro 

MŠ a 1. stupeň ZŠ. Vstup: 30,- 
Kino Dukla Jihlava, od 9 hodin.

Sport
3. 1. 17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – ČEZ 

Motor České Budějovice
1. liga ČR 2014/15.
Horácký zimní stadion 
10. 1. 17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – HC Sta-

dion Litoměřice
1. liga ČR 2014/15.
Horácký zimní stadion 
11. 1. 15.30
BC VYSOČINA – BK Kondoři Li-

berec
I. liga muži.

Sportovní hala nad bazénem v ul. 
Evžena Rošického 6 

12. 1. 17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – Piráti 

Chomutov
1. liga ČR 2014/15.
Horácký zimní stadion 
17. 1. 17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – HC 

Rebel Havlíčkův Brod
1. liga ČR 2014/15.
Horácký zimní stadion 
24. 1. 17.00 
BC Vysočina – Sokol PP Hradec 

Králové
Liga U19
Sportovní hala nad bazénem v ul. 

Evžena Rošického 6 
25. 1. 10.00 
BC VYSOČINA – Tesla Pardubice
Liga U19
Sportovní hala nad bazénem v ul. 

Evžena Rošického 6 
28. 1. 17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – HC 

Baník Most
Liga U19.
Horácký zimní stadion 

Změna programu vyhrazena!
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Výběr z novinek z fondu Městské 
knihovny Jihlava na leden 2015

Beletrie
Ambers, Jennifer Odstíny vášně. Žhavé stíny 
Andrews, V. C. (Virginia Cleo), 1923-
1986 Vykoupení ohněm 

Argonantus Sedm ryb 
Bagshawe, Louise, 1971- Krása 
Ballantyne, Lisa, 1973- Cesta k vykoupení 
Bauer, Jan, 1945- Jihlavský zlý duch 
Bissinger, H. G., 1954- Den otce 
Bloom, Tracy Jsem single a pomstím se 
Bolton, S. J. Obětina 
Boswell, Ruth, 1930- Nějaká vzdálená země 
Bunjevac, Nina, 1973- Otčina 
Burgr, Josef, 1926- První a poslední 
Campbell, Jack Za hranicí. Ochránce 
Castillo, Linda Slib mlčení 
Cílek, Roman, 1937- Muž, který si ukradl svou smrt 
Cohn, Rachel Dash & Lily 
Cook, Robin, 1940- Únosné riziko 
Cooper, James Fenimore, 1789-1851 Vyzvědač 
Crossan, Sarah, 1981- Vzdor 
Čechová, Renata, 1970- S vůní jasmínu 
Červenák, Juraj, 1974- Krev prvorozených 
Da Costa, Portia Hříšné tajnosti. Svedená 
Darke, Tanjas, 1960- Spoutaná křídla 
Dawson, Lucy Milenka mého muže 
Deaver, Jeffery, 1950- Sběratel kůží 
Deml, Jakub, 1878-1961 Sebrané spisy. Mystické překlady 
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