
JIHLAVA skoncuje s dalším „tankodromem“. Během února začala kompletní revitalizace Srázné ulice v Jihlavě. Projekt řeší prostor od Úvozu ulicí Sráznou nahoru až 
po náměstí Svobody. Více přinášíme na str. 2. Foto: Lubomír Maštera

Celkem 37 milionů z evropských 
fondů, 57 milionů ze základního 
účtu a necelé 4 miliony z ekologic-
kého fondu schválili zastupitelé 
pro investice na svém únorovém 
jednání.

„Ekologický fond je použit na čás-
tečnou úhradu akce Zhotovení pod-
zemních stanovišť kontejnerů na 
odpad, přičemž z rozpočtu na tuto 
akci budou hrazeny jen Staveb-
ní práce (600 tis. Kč). Schválením 
zastupitelé zapojili veškeré volné 
finanční prostředky z Fondu kofi nan-
cování evropských projektů do roz-
počtu města,“ řekl primátor Jihlavy 
Rudolf Chloupek. 

Mezi největší investice patří revita-
lizace Královského vršku za 13 a půl 
milionu, za dalších šest milionů se 
bude opravovat ulice Jarní. Dalších 
dvanáct milionů je vyčleněno na 
zateplení základní školy Jungman-
nova, stejná částka je pro obnovu a 
technické zhodnocení školních hřišť 
v Jihlavě - 3. etapa.

Další významnou akcí bude opra-

va mostu přes cestu pro pěší v ul. 
Okružní (podchod u hotelu Jihlava) 
za 9,6 milionů korun. 

Most prozatím neprošel žádnou 
zásadní rekonstrukcí. 

Z rozboru jeho stavu vyplynulo, 
že provedení opravy mostu je nut-
né zejména pro velmi nízkou kvali-
ta betonu, silné průsaky hydroizo-
lací a spárami za čely nosníků. 

„Nevyhovující mostní objekt bude 
nahrazen novým mostním objektem. 
Výstavba proběhne po polovinách za 
vyloučeného provozu na jedné polo-
vině s převedením provozu na dru-
hou polovinu. Pohyb chodců a cyk-
listů bude po dobu sedmi měsíců 
opravy mostu v podchodu vyloučen,“ 
přiblížil postup opravy primátor 
Chloupek.

Vzhledem k provedené diagnos-
tice mostu, jeho stavebnímu stavu 
a dopravnímu významu je navrže-
na demolice stávajícího mostu a 
výstavba nového mostu přes pod-
chod pro pěší.

Dalších pět milionů padne na 

dokončení a modernizaci komuni-
kací v ulicích Na Dolech a Hum-
polecká včetně kanalizace, dešťo-
vá kanalizace včetně rekonstrukce 
povrchů v ulicích Školní, Pošumav-
ská a Pávovská si vyžádá sedmimi-
lionovou investici.

Dopravní podnik města Jihla-
vy dostane dalších osm milionů 
na trolejové vedení ul. Jiráskova. 
Finanční prostředky jsou určeny 
na úpravu trakčního vedení sou-
visející se světelnou křižovatkou 
a rozšířením odbočovacího pruhu 
do ulice S.K. Neumanna.

Rekonstrukce části vodovodu v 
příměstské části Sasov má stát dal-
ší čtyři miliony.

Zastupitelé nezapomněli ani na 
základní školy. Schválili příspě-
vek pro ZŠ Nad Plovárnou ve výši 
2,2 milionu na vybavení čtyř nově 
otevřených tříd mateřské školy, dal-
ší příspěvek 2,1 milionu dostane ZŠ 
Seifertova na dokončení oprav šaten.

 -lm-

Uvolnili 97 milionů na investice
Stále více oblíbená soutěž a kam-

paň Do práce na kole se odehraje i 
letos, v Jihlavě tentokrát ale pod kří-
dly nového pořadatele. Organizáto-
rem bude sdružení SLIBY – CHYBY, 
které jihlavská sportovní veřejnost už 
zná jako pořadatele úspěšného cyk-
listického závodu Jihlavská 24MTB. 

„Sdružení akci připraví ve spolupráci 
s týmem lidí z řad obyvatel města, kte-
rým není cyklodoprava a zdravý život-
ní styl lhostejný. Hlavní partnerem sou-
těže Do práce na kole je město Jihlava. 
Ostatní partnerství jsou v jednání,“ 
uvedl cyklokoordinátor Pavel Šťast-
ný. Loni se do akce zapojilo 215 lidí 
v 62 týmech.

Zájemci o účast v soutěži už nyní 
mohou dávat dohromady své fi rem-
ní týmy, jednat se svými zaměstnava-
teli o formě podpory a hlavně tréno-
vat na květen, kdy kampaň spojená 
se soutěží o zajímavé ceny proběhne. 
Loni bylo hlavní výhrou jízdní kolo, 
další výherci dostávali sportovní 
vybavení, ale i např. kávovary, oděvy 
či vstupenky a poukázky. -tz-

Do práce na kole



Měla to být několikadenní docela 
rutinní práce, kterou z velké části 
zastanou speciální stavební stroje. 
Asi šedesát metrů dlouhý tunel 
pod frekventovanou Okružní ulicí 
v Jihlavě pro uložení nové kanali-
zace ale nyní vzniká jen s pomocí 
sbíječek v rukou horníků.

Stavaři totiž pod silnicí narazili na 
tvrdou skálu, kterou technologie pro 
tzv. protlaky neudolá. Průchod pro 
kanalizační potrubí se hloubí v dolní 
části ulice Okružní poblíž řeky mezi 
halou SK a autosalonem na protější 
straně ulice. 

„Při projektování se samozřejmě dě-
laly sondy z obou stran komunikace, 
ale ani jeden vrt tak tvrdé podloží ne-
odhalil, skála je skutečně až pod vozov-
kou. Prvních asi šest metrů probíhalo 
standardní metodou v měkké zemině, 
pak ale zařízení narazilo na skálu. 
Doufali jsme, že to bude jen krátký 
úsek, skalní masiv je ale pod celou šíř-
kou vozovky,“ popsal technický do-
zor stavby Lukáš Jaroš z fi rmy ND-
Con, s.r.o.

Každý den tak do hloubky asi pěti 
metrů sestupuje dvojice horníků, 
kteří sbíječkami po kouscích udolá-
vají skálu a nalámanou skálu vyváží 
na povrch. Za celou dobu v podzem-
ním prostoru si nenarovnají záda, 
profi l ražby je 120 centimetrů, ani 
si nesednou, ve výkopu stojí voda, 
která už sahá nad kotníky. V něko-
lik desítek metrů dlouhém tunelu 
v ocelové rouře silně rezonuje zvuk 
sbíječek.

Původně předpokládaný postup 
byl asi šest metrů denně, za těchto 
podmínek je to ale maximálně 
50 centimetrů denně.

„Postup je asi dvanáctkrát pomalejší. 
Harmonogram stavby jako celku to ale 
nenaruší. Do konce února bychom měli 
být na druhé straně,“ říká Lukáš Jaroš. 
Délka tunelu pod vozovkou bude 
60 metrů, horníci byli v polovině 
února asi sedm metrů před koncem.

Budování kanalizačního sběrače 
v Okružní ulici je součást velkého 
projektu s názvem Snížení znečištění 
ve vodních tocích ze stokové sítě 
města Jihlavy. Celkem jde o devět sa-
mostatných staveb, dílo obsahuje jak 
rekonstrukci stávajících, tak vybudo-
vání nových stok.

Celkem bude vybudováno 4,1 km 
kanalizačních stok, vznikne dešťová 
zdrž, čerpací stanice a vírový sepa-
rátor. Akce bude mít zásadní dopad 
na kvalitu vypouštěných vod, uvol-
nění zablokovaného stavebního roz-
voje a doplnění chybějící kanalizace. 
S rozpočtem 138 milionů korun jde 
o jednu z největších investic města 
v posledních letech, je spolufi nanco-
vána Státním fondem životního pro-
středí z Operačního program životní 
prostředí asi 92 miliony korun.

K začátku února se intenzivně 
pracovalo na šesti z devíti částí pro-
jektu. Na zbývajících částech probí-
hají technické přípravy. Je uloženo 
více než 700 metrů kanalizačního 
potrubí o dimenzích 40 až 140 cm 
včetně osazení šachet. Souběžně 

s pokládkou kanalizačního potrubí 
se uskutečňují přeložky ostatních 
sítí, průzkumné vrty a protlaky. 

Stavba se musela potýkat i s ne-
přízní počasí, když byla v průběhu 
ledna postižena menší povodní. Po-
vodeň způsobila několik škod na 
provizorních přemostění řeky a za-

plavila některé rozdělané stavební 
objekty.

Škody nebyly příliš rozsáhlé a po 
několika dnech likvidace následků se 
stavební provoz rozběhl do běžného 
tempa.  -tz-

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

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Přestěhováno v místě:
 

61
35
96

109
53

162

-
66

6
141

Město Jihlava má k 31. 1. 2015
přihlášeno k trvalému pobytu 
50.547 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci leden 2015
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V únoru začala kompletní revita-
lizace Srázné ulice v Jihlavě. Pro-
jekt řeší prostor od Úvozu ulicí 
Sráznou nahoru až po náměstí 
Svobody. 

Jihlava tak skoncuje s dalším „tan-
kodromem“ - loni se radnici poda-
řilo zahájit kompletní rekonstrukci 
Brněnské ulice, která byla svým silně 
zvlněným povrchem nechvalně pro-
slulá, Srázná na tom není o mnoho 
lépe.

Základem je rekonstrukce vodo-
vodu a kanalizace, což následně 
umožní položit nové povrchy silnic 
a chodníků, při jedné akci se do ulic 
umístí nové veřejné osvětlení a mo-
biliář, dojde také na úpravy zeleně. 
Nepřehledné místo v dolní části, kde 
se k ulici Srázné sbíhají ulice Úvoz, 
Gorkého, Na Stoupách a výjezd od 
soukromého objektu, vyřeší malá 
kruhová křižovatka. Vzniknou nová 

místa k parkování, zkvalitní se povr-
chy vozovek a chodníků, zásadně se 
zvýší bezpečnost a přehlednost do-
pravy, úpravy prospějí zeleni. 

Současné dlážděné povrchy ko-
munikací, navíc v tomto stavu, jsou 
velmi hlučné. Dlažbu nahradí as-
falt, hlučnost se významně sníží. V 
neposlední řadě plánované úpravy 
prospějí tomuto prostoru i co do 
vzhledu.

V této lokalitě se v současnosti do-
končuje soukromý projekt, který 
modernizuje a oživuje prázdné prů-
myslové objekty. S úpravou Srázné 
ulice se tak v krátkém čase tato část 
města výrazně promění k lepšímu. 
Město rovněž dokončuje úpravy v 
nedalekém údolí Malého Heulosu, 
kde vzniká bezpečnější komunikace 
a osvětlený chodník až k areálu let-
ního kina a nové sportovní a volno-
časové zázemí.

Náklady na revitalizaci Srázné ulice 
vyjdou na cca 36 mil. korun, z výbě-
rového řízení se dodavatelem stala 
fi rma Strabag a.s., městu se na akci 
podařilo získat dotaci z evropských 
fondů, která pokryje 85 % uznatel-
ných výdajů. -tz--

Revitalizace Srázné ulice bude 
postupovat po etapách, podle po-
časí v únoru začnou práce v dolní 
části ulice. Odbor dopravy povolil 
uzavírku komunikace:

I. etapa od 16. 2. do 15. 5.
- od křižovatky ul. Úvoz – Mlýn-
ská po dům Srázná č. 36, 
II. etapa od 16. 5. do 12. 7.
- od domu Srázná č. 36 po dům 
Srázná č. 8, 
III. etapa od 13. 7. do 31. 10.
- od domu Srázná č. 8 po křiž. ul. 
Úlehlova – nám. Svobody.
Objížďkové trasy se nestanoví.  

Rybníku Pod Vsí dosluhuje vý-
pustné zařízení, je nutná úprava 
hráze, zpevnění a úprava umožňující 
pojíždění.

Malý rybník leží na severozápad-
ním okraji obce Heroltice nedaleko 
zemědělského areálu. Rybník je s 
malým povodím, i když jsou nad ním 
tři velmi malé rybníčky. Rybník je za-
bahněn, hráz je poškozena, bezpeč-
nostní přeliv je nefunkční, výměnu 
vyžaduje i výpust a z těchto důvodů 
rybník neplní v povodí řádně svoji 
vodohospodářskou funkci. 

Rybník Pod Vsí nemá funkční 
bezpečnostní přeliv a jeho vybu-
dováním dojde ke zmírnění rizika 
ohrožení lidských životů a majetku 
v přilehlém území. Vodní dílo 
bude připraveno pro převedení po-
vodňové vlny, umožní stálou aku-
mulaci vody v krajině a chov ryb.

Problémy jsou také s hrází. Po 
hlavní hrázi rybníka se neprojíždí, 
při krmení ryb, nebo při výlovu 
se zajíždí pouze na okraj rybníka. 
Hráz je úzká, zarostlá přerostlými 
stromy. Náklady na odbahnění jsou 
2,3 milionu korun bez daně. Práce 
by měly začít v nejbližší době, ter-
mín dokončení je letošní červen.
 -lm-

Heroltický  rybník Pod Vsí  
potřebuje opravu

HEROLTICKÝ rybník Pod Vsí se dočká v období letošního jara opravy.
 Foto: archiv MMJ

Do Jihlavy se vrátili horníci

Jihlava opravuje Sráznou ulici

Aplikace PUPík, která jihlavské 
veřejnosti umožňuje připomínkovat 
území plán, se stala IT projektem 
roku 2014. 

„Statutární město Jihlava působí v 
tématu projednávání územních plánů 
jako vizionář a inovátor. O úspěšný jih-
lavský PUPík se zajímají i další města 
v ČR, která také chtějí projednávat své 
dokumenty transparentně a v souladu 
s moderními trendy,“ komentoval 

úspěšný projekt náměstek primá-
tora pro územní plánování Vratislav 
Výborný. 

IT projekt roku není pro jihlav-
ský PUPík první úspěch. Aplikace 
už získala ocenění Zlatý erb 2012, 
Skutek roku 2012, Th e best 2013 
egovernment KPMG, cenu Minis-
terstva vnitra za Inovaci ve veřejné 
správě 2013 a Angažovanci 2013.
 -tz-

Zapojení veřejnosti oceněno 
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Už od roku 2009 probíhá v Jihlavě 
nepřetržité sledování kvality ovzduší 
(24 hodin denně, 365 dní v roce). 
Kontinuální monitoring je společný 
projekt Statutárního města Jihlavy a 
Kraje Vysočina. Naměřená data jsou 
každoročně porovnávána s výsledky 
státního imisního monitoringu, který 
zajišťuje v areálu ZŠ Demlova a v Ko-
šeticích Český hydrometeorologický 
ústav.

Měření za minulý rok přineslo dobré 
zprávy. Nebyl překročen ani jeden 
imisní limit, koncentrace škodlivin 
jsou oproti rokům 2010, 2011 a 2013 
nižší, pouze oproti roku 2012 jsou 
koncentrace mírně vyšší nebo po-
dobné. Největším zdrojem znečištění 
nadále zůstávají tzv. lokální topeniště, 
tedy kotle a kamna, ve kterých oby-
vatelé topí nevhodnými palivy (např. 
odpady, plasty), dalším významným 
znečišťovatelem je doprava. Měření 
ukazuje, že v částech Jihlavy mimo 

frekventované komunikace a prů-
myslové areály je velmi dobrá kvalita 
ovzduší srovnatelná s pozaďovými 
hodnotami naměřenými mimo měst-
skou zástavbu (stanice Košetice).

Měřící stanice pro Jihlavu je umís-
těna v areálu společnosti Automotive 
Lighting z důvodu sledování průmys-
lové zóny a dopravou zatížené loka-
lity, měřeny jsou prašné částice PM10, 
PM2,5 a oxidy dusíku. 

Pro stanovení zdravotních rizik se 
sledují frakce prašných částic podle 
velikosti. Čím je částice jemnější, tím 
„hlouběji“ se do organismu dokáže 
dostat a znamená pro lidské zdraví 
větší riziko. Částice s průměrem vět-
ším než 10 μm jsou zpravidla zachy-
ceny již v ústní dutině či v nose a ne-
jsou pro člověka nebezpečné. Částice 
s průměrem od 2,5 μm do 10 μm se již 
usazují v lidském těle, nejdál dojdou 
do průdušek. Nejmenší částice s prů-
měrem do 2,5 μm mohou prostupo-

vat přes plicní sklípky až do krevního 
oběhu a právě na ně se umí navázat i 
nebezpečné částice těžkých kovů či ji-
ných zdraví škodlivých látek.

Z dosavadních výsledků vyplývá, že 
emisní limity stanovené legislativou 
pro sledované látky byly překročeny 
pouze v prvním roce kontinuálního 
měření, tedy v roce 2010. V posled-
ních letech je kvalita ovzduší v prů-
myslové zóně stabilní a naměřené 
koncentrace nedosahují hodnot nad 
předepsanou hranici, kdy legislativa 
povoluje překročit 24hodinovou kon-
centraci (50 μg/m3) 35 x za kalen-
dářní rok.

Zástupci Kraje Vysočina a města Jih-
lavy konstatovali, že projekt poskytuje 
důležité informace a obě strany po-
čítají s jeho pokračováním. Celkové 
náklady na měření jsou přibližně 500 
tisíc korun za rok, na úhradě nákladů 
se město a kraj podílí rovným dílem.
 -tz-

Kvalita ovzduší je lepší než v minulosti
Závěry monitoringu ovzduší

• na žádné z lokalit nebyl pře-
kročen ani jeden imisní limit 
koncentrace škodlivin jsou 
oproti rokům 2010, 2011 a 
2013 nižší, - oproti roku 2012 
mírně vyšší nebo podobné lepší 
rozptylové podmínky zejména v 
zimním období

• překračování 24hodinových 
koncentrací PM10 limitní kon-
centraci spjato se zimou a top-
nou sezónou

• vliv dopravy se projevil v 
koncentracích oxidů dusíku, lo-
kalita Automotive Lighting nej-
zatíženější

• v rezidenčních částech Jih-
lavy velmi dobrá kvalita ovzduší, 
blížící se regionálním pozaďo-
vým hodnotám

Na začátku prosince 2014 Jih-
lava dokončila stavbu Sportovně 
relaxačního centra Český mlýn, 
který spolufi nancoval Regionální 
operační program NUTS 2 Jiho-
východ (ROP) ve výši 85 % celko-
vých způsobilých výdajů projektu. 
Celkové vynaložené náklady spo-
jené s projektem činí 39,14 mil. 
Kč, z toho dotace ROP předsta-
vuje 31 mil. Kč. 

Stavební práce na výstavbě sportov-
ního centra na dosud nevyužívaném 
pravém břehu řeky Jihlavy byly za-
hájeny v prosinci 2013 a dokončeny 
v listopadu 2014. V prosinci 2014 
byla stavba zkolaudována. V rámci 
realizace projektu byl vybudován je-
den z nejmodernějších skateparků v 
ČR, vzniklo zde nové dětské hřiště, 
které je také vybaveno lezeckou stě-
nou pro děti a posilovacími stroji 
pro občany všech věkových katego-
rií. Na kraji sportovně relaxačního 
centra vzniklo nové parkoviště s 32 
místy ke stání. Součástí projektu je i 
upravená travnatá sportovní plocha, 
která bude sloužit jak k odpočinku, 
tak k  sportovním aktivitám. 

Další důležité součásti centra Český 
mlýn jsou také skoro kilometrový 
osvětlený okruh pro in-line bruslení, 
schodiště na protilehlé straně řeky a 
lávka přes řeku Jihlavu, která je důle-
žitým prvkem v návaznosti na stáva-
jící a nově vybudované cyklostezky. 

Celé území je vybaveno mobiliá-
řem, jako jsou lavičky, odpadkové 
koše a stojany na kola. V lokalitě také 
proběhla rozsáhlá revitalizace zeleně, 
která zahrnovala výsadbu nových 
stromů, keřů a trávníku.

Jihlavské sportovně relaxační centrum 
Český mlýn už slouží veřejnosti

Realizací projektu došlo k dokon-
čení uceleného řešení území v loka-
litě Český mlýn, kdy hlavním cílem 
bylo vybudovat podél řeky Jihlavy 
zónu určenou pro sport a relaxaci. 
Projekt přímo navazuje na již reali-
zované projekty cyklostezek R04 ve-

doucí z centra města do této lokality 
a cyklostezky při levém břehu řeky 
Jihlavy podél ulice Romana Havelky. 

V minulém měsíci se v důsledku 
tání sněhu a vydatného deště na ně-
kolika málo místech objevily kaluže 
zmrzlé vody. Ty jsou s největší prav-

děpodobností důsledkem jílového 
podloží. Při dále nelepšících se pod-
mínkách město prověří všechny způ-
soby, jakými lze lokalitu odvodnit. 
Slavnostní otevření centra pro ve-
řejnost proběhne v jarních měsících.
 -tz-

Skatepark dominuje sportovně relaxačnímu centru Český mlýn.  Foto: archiv MMJ



Náměstek primátora Milan 
Kolář je pověřen řízením oblas-
tí školství, kultury, tělovýchovy 
a sociálních věcí. Jihlava si zde 
z mnoha pohledů nevede špatně.

Lubomír Maštera

Pane náměstku, o vašem vztahu 
ke kultuře je toho za minulá léta 
známo opravdu hodně z vašeho 
působení ve městě i mimo. Ale jak 
je to s vaším vztahem ke sportu?

Jako Jihlavák jsem prožil nejlepší 
léta hokejové Dukly na zimním sta-
dionu. Samozřejmě, že se koukám 
na olympiádu v televizi. Ale dnes už 
nejsem takový fanda, že bych cho-
dil například na fotbalové zápasy 
FC Vysočiny. Jsem všemi deseti pro 
aktivní pohyb, turistiku a cyklistiku. 
Mám rád hory a řeky, to preferuji.

Samozřejmě si uvědomuji, co zvlášť 
dneska, v době počítačů, sport pro 
aktivní pohyb znamená. I u sportov-
ců platí ono „Kdo si hraje, nezlobí“.

Dostal jste sport pod „svá kříd-
la“. Co byste vzkázal sportovcům?

Ať se nebojí. Budu nad sportem 
držet ochrannou ruku právě z těch 
výše citovaných důvodů. Sport je 
mimochodem tou nejlepší preven-
cí před problémy, které musíme 
následně řešit v sociální oblasti.

Město již delší dobu hovoří o 
práci s mládeží jako o své priori-
tě…

To je jistě správná cesta. Abych 
byl ještě přesnější, tak úkolem měs-
ta je hlavně vytvořit podmínky pro 
sportovní využití všech a především 
mládeže. Tak jako tomu je v případě 
Horáckého zimního stadionu, fot-
balového stadionu, bazénu nebo teď 
nově například sportovně relaxační-
ho centra Český mlýn. A samozřej-
mě – když už něco dotujeme, chce-
me dotovat hlavně mládež.

Přesto profesionální sport, pře-
devším ty dva nejpopulárnější  - 
fotbal a hokej - „spolykají“ značné 
investice…

Je tomu tak ale nejen v Jihlavě. To 
je prostě fakt, že fotbalová extrali-
ga a hokejová liga něco stojí. Proto 
je tady snaha pro profesionální tým 
sehnat partnera.

To je dlouhodobá písnička, kte-
rou se zatím nedaří naplnit.

Podobnou snahu město avizuje 
řadu let.

Ano, ukazuje se, že to vůbec není 
jednoduché. Pokud hrajeme hokej 
v první lize, partner se hledá těžko a 
kdybychom hráli extraligu, tak na to 
již zase nemáme fi nance.

A je to pro město zase taková 
ztráta, že nehrajeme hokejovou 
extraligu?

To je přece nádhera, když kope FC 
Vysočina nejvyšší soutěž a po zápa-
se v televizi tisíce diváků vidí, že také 
existuje město Jihlava. Na to přeci 
můžeme být právem pyšní. A samo-
zřejmě, že bychom to také chtě-

li v hokeji. Nehledě na to, že Dukla 
je značka, která by si to zasloužila. 
Věřím, že ještě není zapomenuta, 
když se řekne Dukla Jihlava, to přeci 
pořád něco znamená.

Vraťme se ještě ke sportu u mlá-
deže. Zaznívají stesky učitelů, že 
děti ve školách leniví a ztrácí o 
sport zájem. Co s tím město může 
udělat? 

Už jsem to naznačil. Především 
musíme vytvořit podmínky pro ty, 
kteří zájem mají. Rekonstruujeme i 
za pomoci evropských dotací spor-
tovní hřiště u škol. Máme tato hřiště 
v krásném stavu, jsou nová a pěkná. 
Ale bohužel jsou také pečlivě zavře-
ná pod zámkem. Mojí snahou je, aby 
se to změnilo. Aby se otevřela veřej-
nosti tak, jak to funguje u tělocvičen. 
Může se k tomu například využít 
web města. 

Co na to ve školách?
Kupodivu jsem zjistil, že je to mož-

né. Zpravidla se vždy objeví nějaký 
nadšenec, který je ochoten se o to 
postarat. Který je ochoten půjčit 
klukům balony, aby si mohli zahrát. 
Aby mohl streetwalker říct klukům 
na Březinkách, kteří zlobí – „Kluci, 
pojďte si raději zahrát fotbal.“ Mimo-
chodem těmto pracovníkům z teré-
nu patří pozlatit ruce. To je to, co 
potřebujeme ve vztahu k mládeži. To 
město se potřebuje otevřít občanům.

Má město možnost ovlivňovat 
učitele na ZŠ, ale i MŠ, aby popu-
larizovali aktivní pohyb a sport?

Učitelé to umí, těm bych nic nevy-
čítal. Životní styl je nepřející pohy-
bu.

Kolik město ročně investuje do 
sportu?

Na takovou otázku není jednodu-
chá odpověď. Investice do sporto-

višť jsou tou nejvyšší položkou, ale 
vás asi bude zajímat, kolik peněz jde 
na podporu přímo aktivních spor-
tovců. Je to necelých třicet milionů 
ročně. Z toho jde většina na provoz-
ní náklady. Stadiony něco stojí, ta 
doba, kdy se o stadion staral jeden 
správce je dávno pryč. Část veřej-
nosti si stále myslí, že město vyplácí 
platy profesionálních sportovců – to 
je velký omyl. Ony ty miliony Duk-
le a FC Vysočina vypadají příšerně, 
ale jsou to především dotace provoz-
ních nákladů. A už vůbec nemluvím 
o tom, že sportovci zase zpětně platí 
městu za pronájem.

Další oblastí vašeho zájmu je 
kultura. Jak vnímáte spojení Jihla-
va – kultura?

Nutno přiznat, že se toho pro kul-
turu ve městě za tu dobu, co pama-
tuju, hodně udělalo. Nyní, když se u 
mne jednotlivé akce scházejí, až žas-
nu, kolik  jich je. I když si uvědomu-
ji, že naše grantová politika je v sou-
časnosti tak složitá, že mnoho lidí 
už možná také od pořádání něčeho 
úplně odradila. Jako město nemáme 
žádný vlastní důstojný kulturní stá-
nek. Nějakému snu o jeho výstavbě 
bych určitě fandil. Byl jsem jedním 
z těch, kdo bojovali za získání Děl-
nického domu pro město, ale neu-
spěli jsme. To ale neznamená, že by 
se kultura nemohla ve městě rozví-
jet.

Můžete být konkrétní?
Podívejme se třeba na Mezinárod-

ní festival dokumentárních fi lmů. 
Postupem času si pořadatelé doká-
zali nasmlouvat pronájmy sálů a míst 
v Jihlavě tak, že festival doslova napl-
nil Jihlavu. A každého musí naplnit 
pýchou, když vidí stopy jihlavského 
MFDF v Bruselu na ulicích, kde visí 
plakáty na Ozvěny MFDF a potkáte 
člověka s taškou Ji.hlava.

A zase platí jako u sportu – dejme 
pořadatelům prostor a zelenou a ono 
to půjde.

Co budete považovat za úspěch, 
až skončí vaše čtyřleté funkční 
období?  

Bude to príma, když se na mne 
budou lidé i nadále usmívat.

Když mi na potkání na náměstí 
poděkují za pěkné akce, které jsme 
pro ně připravili. Bude to znamení 
toho, že jsme tu nebyli zbytečně a že 
se podařilo alespoň něco vykonat a 
alespoň něco změnit.

Jaké máte plány?
Spoustu. Například nejsem spo-

kojen s městskými jarmarky. Přede-
vším s jejich atmosférou. Takový trh, 
to není jenom to, že si tam jdu něco 
koupit. Zažil jsem trhy v holandském 
Purmerendu nebo německém Hei-
denheimu, ale i na Staroměstském 
náměstí v Praze či v Brně. Takový 
jarmark je společenská událost. Lidé 
se tu potkávají, dají si kafe nebo piv-
ko, k tomu buřta. Je to místo setkání 
s přáteli.

O vás je známo, že jste patriot…
Samozřejmě, že jsem patriot! Mož-

ná je to právě to, co Jihlavě chybí, 
aby měla dostatek zdravých patrio-
tů. Jihlavu mám rád a již jsem v ní 
něco prožil. Havířské průvodu, pří-
jezdy svatého Martina, Poutě ke sv. 
Jánu, která se začíná opět probouzet 
k životu... 

Mám rád společenské události a 
když město žije. Zahrádky v cent-
ru, atmosféru pohody v létě, když 
na náměstí hraje jazz nebo je letní 
kino. Proč bychom nemohli omezit 
v některý den dopravu v centru měs-
ta a vytvořit odpočinkovou zónu 
pro setkávání? Mohli by zde vysta-
vovat umělci, hrát hudebníci a diva-
dla, podnikatelé by tu mohli uzavírat 
byznys a politici by se tu mohli přít o 
své pravdy… Místo pro setkávání!

To je opravdu krásná představa. 
Ale pojďme ještě ke kultuře – Jih-
lavská pouť?

Já vím, kam míříte. Podle mne 
kolotoče do centra nepatří. Já osob-
ně chodím po dobu poutě jinými 
ulicemi. Ale jsem ochoten to těch 
pár dnů vydržet. 

Ale zase, když pouť přitáhne lidi do 
centra, tak proč ne? Buďme tolerant-
ní k těm, kteří takovou kulturu chtě-
jí, oni patom zase budou třeba tole-
rantní, až budeme mít na náměstí 
Koncert bez hranic.

Kultuře dominují dvě události 
– MFDF a festival Mahler. Zatím-
co MFDF nikdo nezpochybňuje, 
vážná hudba je koníčkem jednot-
livců.

Počet návštěvníků neurčuje kvalitu 
kultury. Já si velmi vážím pořadatelů 
tohoto festivalu, že se snaží o pest-
rou dramaturgii.

 (Pokračování na str. 8)
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NÁMĚSTEK primátora Jihlavy Milan Kolář. Foto: Lubomír Maštera 

Milan Kolář: Jihlava jako město 
úsměvů a potkávání
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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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 Stránku připravil -lm-

CENA ZA IT PROJEKT. Jihlava zvítězila v celorepublikové soutěži IT projektů 
za aplikaci PUPík (připomínkování územního plánu). Z přihlášených čtrnác-
ti projektů vybrala odborná patnáctičlenná porota na základě pěti hodnotících 
kritérií osm fi nalistů. Ti pak před porotou ve dvou kolech osobně prezentovali své 
projekty a porota následně určila vítěze.

KÁCENÍ STROMŮ. Zima je obdobím vegetačního klidu a zároveň časem pro 
provedení potřebného kácení a pěstebních probírek stromů a keřů. Od ledna do 
března probíhá kácení postupně na několika místech ve městě.  V místech, kde je 
to z prostorových důvodů možné, budou realizovány náhradní výsadby. 

STÁNÍ PRO NÁDOBY NA ODPAD. Na Březinkách se v únoru upravovala stání 
pro nádoby na odpad. Kromě snadnějšího úklidu okolí se tak opět rozšiřují plochy 
pro parkování vozidel.

KVALITA JIHLAVSKÉHO OVZDUŠÍ. Největším zdrojem znečištění v Jihlavě na-
dále zůstávají tzv. lokální topeniště, tedy kotle a kamna, ve kterých obyvatelé topí 
nevhodnými palivy (např. odpady, plasty), dalším významným znečišťovatelem je 
doprava. Takové byly závěry průzkumu jihlavského ovzduší.

KŘEST KNIHY. Sedm století Jihlavy v obrazech je název nové publikace, která 
byla slavnostně uvedena v gotické síni jihlavské radnice. Kniha přináší čtyřicet 
kreseb malíře a ilustrátora Gustava Kruma s průvodními texty archiváře a histo-
rika Františka Hoff manna. Oba jsou čestnými občany Jihlavy. Slavnosti se zúčast-
nily vdova po malíři Liselott e Krumová a Jaroslava Hoff mannová jako zastoupení 
svého muže, který se ze zdravotních důvodů musel omluvit, na snímku s primáto-
rem města Rudolfem Chloupkem. Velmi povedená publikace vyšla u příležitosti 
95. narozenin Františka Hoff manna (narozen 23. 2. 1920) a nedožitých 90. na-
rozenin malíře a ilustrátora Gustava Kruma (narozen 23. 5. 1924). Kniha je k 
zakoupení v Turistickém informačním centru v budově radnice na Masarykově 
náměstí. foto: Jakub Koumar

POTRUBÍ POD ŘEKOU. I v zimních měsících v Jihlavě běží rekonstrukce stáva-
jících a vybudování nových kanalizačních stok. Velká akce vyžaduje různá řešení. 
V údolí lesoparku Heulos technika připravovala podmínky pro převedení potrubí 
pod korytem Jihlávky. Pod novou hrází se vyhloubí tunel, do kterého se uloží kana-
lizační potrubí, potom se hráz opět odstraní. O projektu Snížení znečištění ve vod-
ních tocích ze stokové sítě města Jihlavy podrobněji píšeme na jiném místě NJR.
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V lednu podepsal prezident repub-
liky novelu zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů. Novela zákona upravuje zá-
sadním způsobem poskytování dotací 
a návratných fi nančních výpomocí z 
územních rozpočtů. 

„Nově je tak upraven pojem dotace a 
návratná fi nanční výpomoc. Jsou stano-
veny minimální požadavky na obsah žá-
dosti potencionálního příjemce podpory 
a smlouvy o poskytnutí dotace,“ řekl 
vedoucí ekonomického odboru ma-
gistrátu Jan Jaroš. Poskytnutí dotace 
je nově řešena formou veřejnoprávní 
smlouvy, to například znamená, že 
spory z právních poměrů při poskyt-
nutí dotace nebo návratné fi nanční 
výpomoci se rozhodují dle správního 

řádu. V případě obcí je tak „přezkou-
majícím“ orgánem příslušný krajský 
úřad.

„Novela zákona dále také stanovuje 
povinnosti týkající se zveřejňování 
podmínek programu a veřejnoprávních 
smluv, na základě kterých budou do-
tace poskytovány. Změny se též dotkly 
oblasti tzv. porušení rozpočtové kázně. 
Poskytovatelům je umožněno např. ulo-
žit nižší odvod za porušení rozpočtové 
kázně pevnou částkou, procentem nebo 
procentním rozmezím, sčítat odvody 
za porušení méně závažné povinnosti, 
nestanoví-li smlouva jinak, nebo uložit 
odvod za porušení pravidel pro zadá-
vání veřejných zakázek ve výši pouze 
nejzávažnějšího porušení,“ upřesnil 
Jaroš.  -lm-

Žadatelé o dotace by měli 
zpřesnit uváděné údaje(Pokračování ze str. 4)

Mimochodem když jsme společně 
pořádali na náměstí koncert králove-
hradecké fi lharmonie SYMPHONIC 
QUEEN, tak tam byly stovky diváků. 
A letošní připravovaný program na-
příklad připomene výročí mistra Jana 
Husa nebo se chystá živý obraz s ná-
zvem J. A. Komenský opouští vlast 
na hudbu Zdeňka Fibicha. A to bude 
myslím velmi dobře „stravitelné“ pro 
každého. Považuji to za krásný nápad, 
jak přitáhnout zájem veřejnosti.

Rychle ke školství…
Jihlavské MŠ a ZŠ jsou v krásném 

stavu. Krom normální výuky zahr-
nujeme školy takovým množstvím 
projektů, že se vůbec nedivím ško-
lákům, že mají husí kůži, když slyší 
slovo projekt. Ale uvedu jeden pří-
klad, který mě zaujal. Jmenuje se Jih-
lava vzdělané město. Jde o propojení 

školáků s institucemi ve městě, které 
mají co říct ke vzdělání – muzeum, 
zoo, knihovny, galerie, divadla atd. 
To by myslím, bylo přínosné.

Sociální oblast je velmi obšírná a 
přitom tak trochu neznámá veřej-
nosti…

Jen stručně – většinu problémů 
řeší státní správa. Stát svou politi-
kou rozhoduje o tom, komu dá jaký 
příspěvek a na co. Jenže ti, kteří mají 
problémy, jsou občané tohoto města. 
Takže nemůžeme krčit rameny a dě-
lat, že problémy neexistují. 

Až po nástupu do funkce jsem 
zjistil, kolik organizací, které podá-
vají pomocnou ruku potřebným, 
ve městě je a jak krásné a potřebné 
služby poskytují. A my je málo popu-
larizujeme a možná i málo podporu-
jeme. Tady vidím obrovský kus práce 
před námi.

Milan Kolář: Jihlava jako ...

Zajímavé údaje ukazuje dlouhodobé 
sledování využití jihlavských cyklos-
tezek. Graf zobrazuje porovnání pro-
vozu cyklistů v jednotlivých hodinách 
na cyklotrase č. 26 v Heleníně v ob-
dobí od 1. do 15. května v roce 2013 
a 2014. Údaje získává digitální sčítač 
umístněný u cyklostezky, zařízení do-
káže rozlišit průjezdy či průchody bi-
cyklu a pěších, případně motorového 
vozidla. 

„Data dokazují, že cyklodoprava do 
zaměstnání začíná už po páté hodině 
ranní a končí kolem dvaadvacáté ho-
diny. Stezka se tedy využívá nejen rekre-
ačně, ale i pro dopravu do zaměstnání 
a škol,“ uvádí dopravní inženýr jih-
lavského magistrátu Zdeněk Dvořák. 
Meziročně je také patrný ranní a do-
polední nárůst na úkor rekreační cyk-
listiky v odpoledních hodinách, vyu-

žívání cyklostezek je pro pravidelnou 
dopravu stále častější. 

„Dokazuje to, že podpora cyklodo-
pravy má smysl i v Jihlavě. Kdo jede na 
kole, pravděpodobně nechal stát auto 
doma, šetří tak peníze, životní prostředí, 
prospívá svému zdraví, a navíc snižuje 
počet aut v dopravních špičkách. V po-
sledních letech takových lidí v Jihlavě 
přibyly stovky,“ komentuje Zdeněk 
Dvořák.

Na grafu jsou v jednotlivých časech 
zobrazeny průjezdy cyklistů (vyjád-
řeno v procentech) během pracovních 
dní. Především z důvodu oblíbenosti 
cyklotrasy pro rekreační turisty nejsou 
do těchto hodnot zahrnuty víkendy. 

Podrobnější výsledky monitoringu 
a porovnání sledovaných období za 
roky 2013 a 2014 lze dohledat na 
webu: www.jihlava.cz/cyklo. -tz-

Cyklostezky neslouží 
jen k rekreaci cyklistů Zvažovali jste někdy možnost roz-

šířit svoje podnikatelské aktivity i do 
dalších zemí v rámci EU? Řekli jste 
si, že takovou myšlenku prozatím ne-
cháte stranou, protože nemáte čas shá-
nět velké množství informací, které 
jsou pro start podnikání potřeba? 
Víte, že můžete oslovit živnostenský 
úřad v Jihlavě?

Jednotná kontaktní místa (JKM) 
vznikla před několika lety při obec-
ních živnostenských úřadech u jed-
notlivých krajů. Nyní jsou pracovníci 
k dispozici na celkem patnácti živnos-
tenských úřadech včetně Jihlavy. 

JKM slouží českým i zahraničním 
podnikatelům k usnadnění vstupu na 
evropské trhy. Poskytuje informace o 
tom, za jakých podmínek příležitostně 
poskytnout službu v zahraničí, ale i o 
tom, jak se v zahraničí trvale usadit. 

Podnikatel získá rámcový přehled 
nejen o právních předpisech v ob-
lasti služeb ve všech členských státech 
EU, ale i např. informace týkající se 
ochrany spotřebitele, možnosti řešení 
případných sporů, apod. Díky zákonu 
o volném pohybu služeb se řada admi-

nistrativních úkonů zjednodušila.
Jihlavské Jednotné kontaktní místo 

loni zpracovalo 175 dotazů, které se 
vztahovaly k celé řadě různých oblastí. 
Nejčastěji mají podnikatelé zájem o 
informace související s podnikáním 
v sousedních zemích, zejména v Ra-
kousku a Německu. 

Naši klienti v zahraničí jako OSVČ 
zedničí, hlídají děti nebo poskytují 
kosmetické služby, zakládají si v zahra-
ničí fi rmu, nebo vysílají své zaměst-
nance, aby jménem jejich české fi rmy 
poskytovali službu v zahraničí.

V Jihlavě najdete JKM v sídle živnos-
tenského úřadu na ulici Třebízského 
16.

Kdy nás můžete navštívit:

Pondělí a středa 8 – 17 hod., 
úterý, čtvrtek a pátek 8 – 14 hod.
Telefon:  567 167 352, 567 167 
359
E-mail:  jkm@jihlava-city.cz

Dotazy je možné pokládat také pro-
střednictvím on-line formuláře na we-
bovém portálu BusinessInfo.cz. -tz-

Zahraniční podnikání začněte na 
Jednotném kontaktním místě

Za uplynulý měsíc zpracovala  
Městská policie Jihlava celkem 3.566 
událostí. Z uvedeného počtu se 
381 záznamů týkalo zákroků proti 
bezdomovcům. Ve 243 případech 
byla provedena kontrola podávání 
alkoholu mladistvým osobám.  V 
277 případech se na městskou polici 
obrátili občané s oznámením nebo 
žádostí o pomoc. Proti veřejnému 
pořádku nebo vyhláškám a nařízením 
města bylo zaznamenáno 936 
přestupků. Při kontrolní činnosti byly 
zadrženy čtyři osoby, po kterých Pol-
icie ČR vyhlásila celostátní pátrání.  
Současně byla policii oznámena 
čtyři podezření ze spáchání trestné 
činnosti. Městská policie zpracovala 
20 přestupků proti majetku, obvykle 
se jedná o drobné krádeže v ob-
chodech. Ve spolupráci s dopravním 
podnikem strážníci provedli 156 kon-
trol černých pasažérů. 

Městská policie řešila oznámení 
na lince tísňového volání od silně 

rozrušené ženy na podnapilého syna, 
který se dožadoval vstupu do pan-
elového domu v ulici Demlova. Na 
místo byla ihned vyslána hlídka, která 
nalezla podnapilého muže projevu-
jícího sebevražedné sklony. Dle in-
formací, které MP poskytla oznamo-
vatelka, se mladík během dne pokusil 
několikrát podřezat si žíly na rukou a 
napsal dopis na rozloučenou. Strážníci 
přivolali rychlou záchrannou službu, 
která si muže převzala a rozhodla o 
umístění na psychiatrické oddělení. 

Dále řešila oznámení od muže, 
který ze svého bytu viděl dvě osoby, 
které zhotovují na protihlukovou 
stěnu oddělující dálniční přivaděč a 
obytné prostory na ulici Rejchova 
nápisy za užití barevných sprejů. Na 
základě oznámení strážníci zadrželi 
dva mladíky sprejující na protihluko-
vou stěnu. Strážníci mladíky předali 
policii. 

 Bc. Stanislav Maštera,
 Zástupce ředitele MP Jihlava

Měl 2,08 promile a chtěl řídit
Výkaz činnosti operační služby MP Jihlava

Členky zastupitelstva města Jihlavy 
založily v minulém volebním období 
Dámský zastupitelský klub, který nyní 
bude pokračovat i v tomto volebním 
období, ale v jiném složení. 

Jedná se o neformální seskupení 
všech zastupitelek napříč politickým 
spektrem. Cílem je pomáhat řešit 
problémy občanům, seznamovat se s 
činností a problémy jihlavských měst-
ských zařízení a především zlepšit ko-
munikace mezi politickými stranami 
v Zastupitelstvu města Jihlavy. Pohled 
žen na projednávání sporných bodů, 
které v práci zastupitelstva vznikají, 
a návrhy řešení mohou pro občany 
města být přínosná. Činnost klubu 
spočívá i v podpoře různých dobro-
činných a společenských akcí. Zastupi-
telky se dohodly, že budou pokračovat  
ve sponzoringu ZOO adopcí kočky di-
voké.  Stanislava Prokešová

Dámský zastupitelský 
klub sponzoruje

Oblastní středisko Diakonie Brou-
mov opět pořádá sbírku Víkendový 
vagon na městském nádraží.

 Vagon bude přistaven 4. dubna 
od 9 do 17 hodin. 

Do tohoto vagonu mohou lidé do-
pravit pro ně již nepotřebné oděvy, 
obuv, nádobí, spotřebiče a vše 
ostatní pro sociálně slabé občany.
 -lm-

Charitativní sbírka 
Víkendový vagon

Plavání veřejnosti
Služby města Jihlavy upravily dobu 

na bazénu Rošického.
Plavání veřejnosti bude každé úterý 

od 18 do 20 hodin. -lm-

Krátce
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NOVÁ MAZDA 2

Kombinovaná spotřeba 3,4 — 4,9 l/100 km, emise CO2 89 — 115 g/km.

KRÁSKA S VLASTNÍM NÁZOREM

Nová Mazda 2 vám učaruje na první i druhý pohled. Je kompaktní, a přitom vyzařuje sílu osobnosti. Snoubí v sobě ladnost designu s maximální funkčností, a to 
jak navenek, tak zevnitř. Je plně vybavena kompletní sadou technologií SKYACTIV, díky kterým se může pyšnit vysokým výkonem i jedinečně nízkou spotřebou 
(3,4 l / 100 km). A pokud vám spojení síly a krásy nestačí, přidejte k nim ještě bezpečnost. Soubor bezpečnostních prvků i-ACTIVSENSE se stará o vaši kompletní 
ochranu uvnitř vozu, zatímco náš inovativní systém MZD Connect zajišťuje, aby vám neuniklo nic z toho, co se děje venku. Ano, je to tak. Malé může znamenat nejen 
milé, ale taky krásné a jedinečné. MAZDA. ODVÁŽNĚ JINÁ.

ADJ.CZ, spol. s r.o., JIHLAVA, Romana Havelky 315/19a, tel.: 567 587 561, www.adj.cz

prodat bytové jednotky: 
v domě Lesní 2, 6 v Jihlavě – Hele-• 

níně:
č. 2941/2 v 1. NP, 1+1, 48,30 m2, minimální kupní 
cena po slevě 360.000 Kč
č. 2941/3 v 1. NP, 1+1, 43,50 m2, minimální kupní 
cena po slevě 315.000 Kč

v domě Jarní 11, 13, 15, 17 v Jihlavě – • 
Horním Kosově
č. 394/3, 2. NP, 4+1, 87,52 m2, minimální kupní 
cena po slevě 755.000 Kč
č. 394/8, 4. NP, 3+1, 67,12 m2, minimální kupní 
cena po slevě 630.000 Kč

č. 56/1 v 1. NP domu Brněnská 5 • 
v Jihlavě, 2+1 o výměře 62,20 m2, minimální 
kupní cena po slevě 675.000 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 nemo-
vitostí dosud nezapsaného geometrického plánu 
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 zveřej-
ňuje záměry výběrovým řízením formou 

dražby 
dne 25. 3. 2015 s uzávěrkou žádostí 

dne 23. 3. 2015 (v 17.00 hod.)

prodat nemovité věci: 
pozemek st. p.č. 25•  – zastavěná plo-

cha a nádvoří v k.ú. Rounek, obec Vyskytná nad 

Jihlavou, se stavbou č.p. 39 (hájenka Rounek, 
pronajatá) a pozemek p.č. 853 – zahrada dle v ka-
tastru nemovitostí dosud nezapsaného geomet-
rického plánu č. 345-9/2014 ze dne 3. 3. 2014 pro 
k.ú. Rounek, energetická náročnost budovy dle 
PENB: G, 579 kWh/(m2/rok), minimální kupní 
cena činí celkem 1.500.000 Kč

pozemek p.č. 120•  – zastavěná plocha a 
nádvoří 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 Mincovny or.č. 6 (budova býv. sídla Okresní 
vojenské správy, volná, nepronajímaná), jedná se 
o dům, který je nemovitou kulturní památkou, se 
čtyřmi nadzemními podlažími, částečně podskle-
pený, 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 by-
tový dům v řadové zástavbě bytových domů, 
v domě jsou 4 volné byty (3x 2+1, 1x 1+1), dům 
je dvoupodlažní, plně podsklepený, s jednou 
podkrovní místností, energetická náročnost bu-
dovy dle PENB: G, 254 kWh/(m2/rok), mini-
mální kupní cena činí celkem 1.890.000 Kč

pozemek p.č. 828•  – zastavěná plocha 
a nádvoří v k.ú. Jihlava se stavbou č.p. 373 v Jih-
lavě, ul. Mlýnská or.č. 52 (bytový dům se 7 vol-
nými byty) a pozemek p.č. 829 – zahrada v k. ú. 
Jihlava a dále pozemek p.č. 830/4 – zahrada dle 
v katastru nemovitostí dosud nezapsaného geo-
metrického plánu č. 6467-9/2014 pro k.ú. Jih-
lava, energetická náročnost budovy dle PENB: 
E, 375 kWh/(m2/rok), minimální kupní cena 
činí celkem 5.150.000 Kč

pozemky v k.ú. Antonínův Důl p.č. • 
62/1, pozemek 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, 
minimální 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, poze-
mek se nachází na okraji obce Vysoká po pravé 
straně příjezdové komunikace ve směru od Jih-
lavy, je možné jej využít k realizaci individuální 
bytové výstavby při splnění podmínek úřadu 
územního plánování, v současné době je poze-
mek využíván k zemědělskému obhospodařování 
na základě uzavřené nájemní smlouvy, minimální 
kupní cena pozemku činí 3.900.000 Kč

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

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

pozemek p.č. 830/1 v k.ú. Jihlava o vý-• 
měře 1.202 m2 dle v KN dosud nezapsaného GPL 
č. 6467-9/2014, pozemek oddělený z původního 
pozemku p.č. 830 se nachází poblíž souběhu ulic 
Chodská a Na Kalvárii v Jihlavě, je terasovitě svaho-
vitý, je zastavitelný a je možné na něm realizovat in-
dividuální bytovou výstavbu, minimální kupní cena 
pozemku činí 1.514.520 Kč

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

141a v Jihlavě, 1+1, 30,50 m2, energetická nároč-
nost dle PENB: F, 745 kWh/(m2/rok), minimální 
kupní cena 495.000 Kč

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

č. 217/5 ve 2. NP domu Antonínův Důl • 
216, 217, 3+1, 72,00 m2, energetická náročnost bu-
dovy 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 m2, 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), bytová 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 celkem 2.520.000 Kč

v domě Kosmákova 1 v Jihlavě:• 
č. 1093/1 v 1. NP domu, 2+1, 52,30 m2, energetická 
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 m2, 
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 Jihlavě, 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), mini-
mální kupní cena 845.000 Kč

č. 2087/3 v 1. NP domu Mahlerova 31 • 
v Jihlavě, 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 m2, energetická 
náročnost dle PENB: F, 449 kWh/(m2/rok), 
minimální kupní cena 410.000 Kč
č. 1433/20 ve 3. NP, 1+1, 36,30 m2, energetická 
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 m2, 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 m2, 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 m2, energetická 
náročnost dle PENB: G, 646 kWh/(m2/rok), 
minimální kupní cena 480.000 Kč

č. 197/11 ve 3. NP, 1+1, 37,50 m2, energetická 
náročnost dle PENB: G, 528 kWh/(m2/rok), 
minimální kupní cena 410.000 Kč

v domě Jarní 11, 13, 15, 17 v Jihlavě, • 
energetická 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, • 
energetická 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

č. 177/2 v 1. NP domu Srázná 29 v Jih-• 
lavě, 2+1, 60,20 m2, energetická náročnost dle 
PENB: E, 395 kWh/(m2/rok), minimální kupní 
cena 520.000 Kč

bytové jednotky v domě Na Vyhlídce 1 • 
v Jihlavě:
č. 255/14 v 1. NP sekce B, 2+1, 46,50 m2, energetická 
náročnost dle PENB: E, 332 kWh/(m2/rok), 
minimální kupní cena po slevě 450.000 Kč 
č. 255/21 ve 3. NP sekce B, 1+kk, 23,50 m2, 
energetická náročnost dle PENB: E, 383 kWh/(m2/
rok), minimální kupní cena po slevě 250.000 Kč

č. 230/2 ve 2. NP domu Pod Jánským • 
kopečkem 8 v Jihlavě, 3+1, 89,80 m2, energetická 
náročnost dle PENB: G, 398 kWh/(m2/rok), mini-
mální kupní cena 770.000 Kč
• č. 922/3 ve 2. NP domu U Dvora 17 v Jihlavě, 
1+1, 29,80 m2, energetická náročnost dle PENB: E, 
549 kWh/(m2/rok), minimální kupní cena po slevě 
350.000 Kč 

Dále statutární město Jihlava zveřej-
ňuje záměr výběrovým řízením formou 

dražby 
dne 20. 5. 2015 s uzávěrkou žádostí 

dne 18. 5. 2015 (v 17.00 hod.)

prodat nemovitosti v bývalém vojenském  
areálu „Nová kasárna Pístov“:
Jedná se o nemovitosti, které se nacházejí 
v části bývalého vojenského areálu „Nová 
kasárna Pístov“ situovaném v lokalitě mezi obcí 
Rančířov a příměstskou částí Pístov. Nabízenými 
nemovitostmi jsou jak pozemky v uvedeném 
areálu, tak stavby – bývalé vojenské objekty 
(přízemní strážnice s věznicí, dvoupodlažní a 
částečně podsklepená jídelna a kuchyně mužstva, 
přízemní jídelna vedení, tři totožné čtyřpodlažní 
a částečně podsklepené ubytovací objekty a dva 
přízemní objekty ošetřovny mužstva a umývárny 
mužstva).

Konkrétně se jedná o: 
- nemovitosti v k. ú. Pístov u Jihlavy: p.č. 172/3  
– ostatní plocha, jiná plocha o výměře 242 m2, 
p.č. 172/4 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
31 544 m2, p.č. 172/5 – ostatní plocha, jiná plocha 
o výměře 26 363 m2, p.č. 172/6 – ostatní plocha, 
jiná plocha o výměře 1 258 m2, p.č. 172/13 - 
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 7 686 m2, 
p.č. 172/14 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
586 m2, p.č. 172/23 – ostatní plocha, jiná plocha o 
výměře 1 590 m2, p.č. 172/16 –zastavěná plocha 

a nádvoří o výměře 251 m2 včetně stavby – jiná 
stavba bez č.p. a č.ev. na tomto pozemku a na 
pozemku st. p. č. 198 v k. ú. Rančířov, p.č. 172/17 
– zastavěná plocha a nádvoří o výměře 515 m2 
včetně stavby – jiná stavba bez č.p. a č.ev. na tomto 
pozemku p.č. 172/18 – zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 927 m2 včetně stavby – jiná stavba bez 
č.p. a č.ev. na tomto pozemku p.č. 172/19 
 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 550 m2 
včetně stavby - jiná stavba bez č. p. a č. ev. na tomto 
pozemku p.č. 172/20 – zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 801 m2 včetně stavby - jiná stavba bez č.p. 
a č. ev. na tomto pozemku p.č. 172/21 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 801 m2 včetně stavby - 
jiná stavba bez č.p. a č.ev. na tomto pozemku p.č. 
172/22 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
803 m2 včetně stavby – jiná stavba bez č.p. a č.ev. 
na tomto pozemku
- nemovitosti v k. ú. Rančířov: p.č. 806/2 – ostatní 
plocha, jiná plocha o výměře 39 m2, st. p.č. 198 
– zastavěná plocha a nádvoří o výměře 314 m2 
včetně stavby – jiná stavba bez č.p. a č.ev. na tomto 
pozemku a na pozemku p.č. 172/16 v k. ú. Pístov u 
Jihlavy, st. p.č. 199  – zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 233 m2 včetně stavby – jiná stavba bez č.p. 
a č.ev. na tomto pozemku. 

Na nabízených nemovitostech se nacházejí 
inženýrské sítě související s provozem areálu 
(voda, vodoměrná šachta, kanalizace, NN, z části 
nefunkční telekomunikace), není vyloučeno i 
umístění jiných inženýrských sítí. Přes část areálu 
jsou vedeny inženýrské sítě ve vlastnictví jiných 
subjektů.
Stavby jsou odpojeny od veškerých sítí, je 
možnost napojení na elektřinu (společná 
trafostanice v majetku obce Rančířov) a veřejný 
vodovod zavedený do areálu, kanalizace byla 
řešena do biologického rybníka (v současné době 
je nefunkční), možnost na napojení na zemní plyn 
v dané lokalitě není.
Energetická náročnost staveb dle PENB:
Stavba na pozemku v k.ú. Pístov u Jihlavy p.č. 
172/17 – D, 280 kWh/(m2/rok)
Stavba na pozemku v k.ú. Pístov u Jihlavy p.č. 
172/18 – C, 285 kWh/(m2/rok)
Stavba na pozemku v k.ú. Pístov u Jihlavy p.č. 
172/19 – C, 489 kWh/(m2/rok)
Stavba na pozemku v k.ú. Pístov u Jihlavy p.č. 
172/20 – C, 234 kWh/(m2/rok)
Stavba na pozemku v k.ú. Pístov u Jihlavy p.č. 
172/21 – C, 234 kWh/(m2/rok)
Stavba na pozemku v k.ú. Pístov u Jihlavy p.č. 
172/22 – C, 234 kWh/(m2/rok)
Stavba na pozemku v k.ú. Pístov u Jihlavy p.č. 
172/16 a na pozemcích v k.ú. Rančířov st. p.č. 198 
a st. p.č. 199 – C, 793 kWh/(m2/rok).
Minimální kupní cena činí celkem 8.000.000 Kč.

Bližší informace je možné získat na tel. 
567 167 278 (prodej budov a bytů), 567 167 277 
(prodej pozemků), 567 167 287 (prodej „Nových 
kasáren Pístov“), 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. 

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.
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VEŘEJNÁ VYSOKÁ ŠKOLA NABÍZÍ TŘÍLETÉ 
BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY V PREZENČNÍ  
I KOMBINOVANÉ FORMĚ STUDIA:

NESTUDUJTE POUZE V UČEBNÁCH, STUDUJTE U BUDOUCÍCH ZAMĚSTNAVATELŮ!

APLIKOVANÁ INFORMATIKA (P)

CESTOVNÍ RUCH (P, K)

FINANCE A ŘÍZENÍ (P, K)

POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY (P, K)

PORODNÍ ASISTENTKA (P)

VŠEOBECNÁ SESTRA (P, K)

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ 
PRACOVNÍK (P)

i

Informace: 567 141 181 studijni@vspj.cz www.vspj.cz

Dlouhodobá praxe během studia! !

Vysoká škola
polytechnická
Jihlava

 
do 30. 4. 2015

Co nabízíme?
skládání zkoušek Cambridge English ze všeobecné angličti ny v Jihlavě• 
zkoušky „nanečisto“ s využití m materiálů poskytovaných Briti sh Council• 
přípravné kurzy ke zkouškám úrovně PET, FCE, CAE a CPE• 
informační a poradenské služby k přípravě i k administraci zkoušek• 
spolupráci se školami v regionu• 

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Centrum celoživotního vzdělávání a katedra jazyků

Tolstého 16, 586 01 Jihlava
www.vspj.cz

Zkouškové centrum British Council

Kontakty: 
RNDr. Jitka Ryšková, vedoucí centra, tel: 567 141 189, mob. 603 323 766, 
e-mail: ryskova@vspj.cz, 
Šárka Venkrbcová, registrace ke zkouškám, tel: 567 141 118, mob. 775 766 391, 
e-mail: venkrbcova@vspj.cz

Pro více informací navšti vte naše webové stránky htt ps://bc.vspj.cz

j03
-b
cd
D
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SOŠ a SOU Třešť vám – jako jedi-
ná škola v Kraji Vysočina – nabízí 
atraktivní studijní obory v oblasti 
okrasného zahradnictví, krajinářství 
a ekologie:

41-44-M/01 
EKOLOGIE 
A ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ
Čtyřletý maturitní obor pro chlap-

ce a dívky vhodný pro uchazeče se 
studijními předpoklady a zájmem o 
přírodu a životní prostředí. 

41-44-M/01 
ZAHRADNICTVÍ
Čtyřletý maturitní obor pro chlap-

ce a dívky zaměřený především na 
okrasné zahradnictví s možností 
další specializace na „Květinář-
ství a floristiku“, „Projektová-
ní zahrad a veřejné zeleně“ nebo 
„Krajinářství“.

Bližší informace o oborech 
naleznete na www.sskola-trest.
cz

CHCETE ZÍSKA T VZDĚLÁNÍ 
V PERSPEKTIVNÍCH 
MATURITNÍCH OBORECH?

ZAUJALA VÁS NAŠE NABÍDKA ? PŘIJĎTE SE K NÁM 
PODÍVAT. RÁDI VÁS NA NAŠÍ ŠKOLE PŘIVÍTÁME.  (PI-
j03-soštd)

Se splátkou
jen 266 Kč týdně*
bys také
neodolala!

844 198 198
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PČR pomáhá obětem 
domácího násilí

Policisté Krajského ředitelství 
policie kraje Vysočina vykázali ze 
společného obydlí v průběhu loň-
ského roku na Vysočině celkem 74 
agresorů. 

Oběťmi domácího násilí jsou větši-
nou ženy. Člověk, kterému jeho blíz-
cí ubližují, ať se již jedná o psychické 
nebo fyzické násilí, by měl co nejdříve 
oznámit případ policistům. Mnohdy 
oběť domácího násilí otálí s oznáme-
ním útoků. V těchto případech by mě-
li oběť podpořit přátelé nebo příbuzní 
a zároveň jí pomoci oznámit napadání 
na policii.

 Útoky násilníka se většinou časem 
zintenzivňují. Chování agresora mů-
že začít v zamezování oběti ve styku 
s přáteli a s rodinou, vulgárními na-
dávkami a ponižováním, až dospěje k 
prvním fyzickým útokům, které ob-
vykle začínají fackami či ranami pěstí. 
Ty ale mohou velmi rychle vystřídat 
i útoky se zbraní, nejčastěji nožem. 
Problém je třeba začít řešit včas a ne-
nechat jej přerůst v závažnější zločiny. 
Je také třeba, aby okolí nebylo k jed-
nání agresora lhostejné. Oběti mohou 
pomoci také sousedé nebo kolegové v 
práci. Vždy je nejdůležitější, aby oběť 
nezůstala na problém sama.

Poté, co je policii násilí na oběti 
oznámeno, na místo okamžitě vyjíž-
dějí policisté. Zabrání útočníkovi v 
dalším napadání oběti a zajistí pro ni 
lékařské ošetření. Policisté provedou 
šetření a zjistí všechny nezbytné sku-
tečnosti. 

V odůvodněných případech, obecně 
pokud se pachatel dopustí závažného 
jednání, policisté ho zadrží a umís-
tí do policejní cely. Pokud je útočník 
pod vlivem alkoholu a vznikne pode-
zření, že bude ve svém jednání pokra-
čovat, policisté ho zajistí a převezou 
na protialkoholní záchytnou stanici. V 
obou případech by se ale mohl útoč-
ník v poměrně krátké době vrátit zpět 
za obětí. 

Policisté mají ale velmi účinné 
oprávnění, a to útočníka na deset dní 
vykázat ze společného obydlí a oka-
mžitě mu tak zamezit přiblížit se k 
ohrožené osobě, což je pro ni po na-
padení to nejpodstatnější. Tato doba 
je optimální na to, aby si oběť zvážila 
další postup, vyřešila nejdůležitější zá-
ležitosti nebo např. kontaktovala a po-
žádala o radu odborníky. 

Obrátit se může například na in-
tervenční centrum, které sídlí v Jih-

lavě, bližší informace lze nalézt na 
internetových stránkách. Oběti do-
mácího násilí zde mohou vystupovat 
anonymně a poskytovaná služba je 
bezplatná. 

Vykázání je velmi dobrý způsob jak 
pomoci ohrožené osobě okamžitě. O 
vykázání útočníka rozhodne policis-
ta s ohledem na předcházející útoky 
agresora a lze-li důvodně předpoklá-
dat, že se dopustí nebezpečného úto-
ku proti životu, zdraví anebo svobodě 
nebo zvlášť závažného útoku proti 
lidské důstojnosti. 

Policista je oprávněn vykázat ná-
silníka z bytu nebo domu společně 
obývaného s útokem ohroženou oso-
bou, jakož i z bezprostředního okolí 
společného obydlí, a to i v jeho nepří-
tomnosti. Vykázání trvá po dobu de-
seti dnů. Tuto dobu nelze zkrátit ani 
se souhlasem ohrožené osoby, lze ji 
ale prodloužit. 

Vykázaný násilník je povinen opus-
tit neprodleně prostor vymezený po-
licistou, zdržet se vstupu do tohoto 
prostoru, zdržet se styku nebo nava-
zování kontaktu s ohroženou osobou 
a vydat policistovi všechny klíče od 
společného obydlí.

Vykázaná osoba má právo vzít si ze 
společného obydlí věci sloužící je-
jí osobní potřebě, osobní cennosti a 
osobní doklady a věci nezbytné pro 
její podnikání nebo pro výkon po-
volání; právo lze uplatnit jedenkrát a 
pouze v přítomnosti policisty. Policis-
ta poskytne vykázané osobě informa-
ce o možnostech jejího dalšího uby-
tování a v souvislosti s tím nezbytnou 
součinnost.

 KŘ policie kraje Vysočina
 Oddělení mediální
 komunikace a PR
 nprap. Martin Dušek
 koordinátor prevence

Základní škola, Brno, Štolcova 16 realizuje pro-
jekt 

Příprava lektorů DVPP v oblasti práce s dět-
mi a žáky s autismem, reg. č. CZ.1.07/1.3
.00/48.0047.

Partnerem projektu je Asociace pomáhající li-
dem s autismem APLA – JM o.s.

Cílem projektu je připravit budoucí lek-
tory dalšího vzdělávání v ČR mimo Pra-

hu a vytvořit síť proškolených lektorů přímo 
v jednotlivých krajích. 

Budoucí lektoři budou komplexně prakticky i 
metodicky proškoleni pro práci s dětmi s PAS tak, 
aby byli schopni dále ve svém kraji předávat své 
zkušenosti dalším účastníkům DVPP. K vyškolení 
těchto budoucích lektorů použijeme kurzy akre-
ditované MŠMT a zkušeností partnera.

Z našeho regionu máme projekt obsazený takto:
organizačně zajišťuje v rámci Kraje Vysočina 

Mgr. Ilona Dohnalová – krajská koordinátorka 

pro PAS, mMŠ a SPC Jihlava, Demlova 28
v pozici budoucích lektorů jsou: zástupce ma-

teřské školy v níž je zřízena třída pro děti s PAS, 
zástupce integrující mateřské školy, logopedka 
(využívající metodiku rozvoje komunikačních do-
vedností s vizuální podporou) a zástupci dvou in-
tegrujících základních škol.

Tento projekt je spolufinancován Evropským 
sociálním fondem a státním rozpočtem České 
republiky.

Prvním letošním přírůstkem jih-
lavské zoo se stala samička ovce va-
lašské, která se narodila 18. ledna. 
Ovečka se může v brzké době těšit 
na další sourozence, protože ve stádě 
je březích hned několik dalších ovcí. 

„Někomu by se mohlo zdát, že prv-
ní letošní mládě v naší zoo je obyčejná 

ovce, ale to je omyl. Ovce valašské pat-
ří mezi původní české domácí plemeno 
ovcí a čistokrevných valašek ubývá. I v 
zahraničních zoo je dnes standardem, 
že chrání nejen divoká zvířata, ale i svá 
regionální plemena domestikovaných 
zvířat,“ uvedla ředitelka zoo Eliška 
Kubíková. -tz-

Prvňáčkem je valašská ovečka

Příprava lektorů DVPP v oblasti práce s dětmi a žáky s autismem
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O tom, že stavba rodinného domu 
dodavatelským způsobem dá zabrat, 
nikdo nepochybuje. A což teprve 
stavba domu svépomocí? Ta je urči-
tě vyčerpávající. Už jen porovnává-
ní rozpočtů od různých developerů 
je složitou fází dlouhého stavebního 
procesu.

Přesto se zájem stavebníků o 
výstavbu domů svépomocí každo-
ročně zvyšuje. Jedním z důvo-

dů, proč se vracejí ke svépomocné 
výstavbě, jsou fi nance.

Mnozí zájemci o bydlení ve vlast-
ním domě na ceny stavebních spo-
lečností prostě nedosáhnou nebo se 
nechtějí zadlužit na dlouhých dvacet 
a více let. 

Další příčinou je nebývalý výběr 
stavebních materiálů, z nichž někte-
ré fungují jako skládačky a není nut-
né mít na stavbě pořád zedníky. -lm-        

Rodinný dům svépomocí
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STAVEBNICTVÍ
PROJEKCE
ZÁMEČNICTVÍE K O S

STAVÍME RODINNÉ DOMY, HRUBÉ STAVBY, NÁSTAVBY, PŘÍSTAVBY, OPRAVUJEME 
A REKONSTRUUJEME, ZATEPLUJEME A OPRAVUJEME FASÁDY, MONTUJEME 

SÁDROKARTONY, OBKLADY A DLAŽBY, VYRÁBÍME OCELOVÉ KONSTRUKCE, SCHODIŠTĚ 
A ZÁBRADLÍ, VRATA, MŘÍŽE, REGÁLY, OBRÁBÍME NA SOUSTRUHU A FRÉZCE, PROJEKTUJEME

tel.: 777 941 000

www.ekosbrtnice.cz

BO
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FIRMA BETON BROŽ přichází v tomto roce 
na trh opět s velkou škálou novinek, a to již od  

16. března 2015. 

V letošním roce představujeme 
zcela novou skupinu výrobků - OBKLADY

DŮM A JEHO OKOLÍ LZE ZKRÁŠLIT NEJEN 
DLAŽBAMI A SCHODY, ALE TAKÉ PLOTY, 
ZAHRADNÍM NÁBYTKEM A OBKLADY. PŘÍRODNÍ 
VZHLED KAMENE, CIHLY NEBO DŘEVA V ŠIROKÉ 

ŠKÁLE TVARŮ A BAREV.

Samozřejmostí našich služeb je 
BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ a TECHNICKÁ POMOC.

Pro inspiraci si můžete zajít na naše SHOWPARKY 
Otnice, Praha, Přerov a nově i Nový Bydžov, Vojkovice 
a České Budějovice a nebo si je „projít“ v klidu Vašeho 
domova na našich webových stránkách BETON BROŽ 

VIRTUAL TOUR. 

Více informací o vizualizačním programu a novinkách 
najdete na 

www.betonbroz.cz
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Program:
Operační program Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost  -  OPVK

Prioritní osa:
1.  - Počáteční vzdělávání

Oblast podpory:
1. 1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název projektu:
„Otevřená škola“

Registrační číslo projektu:
Z 1.07/1.1.00/46.0005

Příjemce projektu:
Statutární město Jihlava

Partneři:
Společnost pro kvalitu školy, o. s.
30 škol z ORP Jihlava

Doba trvání projektu: 
1. 5. 2014 – 30. 6. 2015

Webové stránky:
www.jihlava.cz, www.kvalitaskoly.cz

Cíl projektu

Cílem projektu je rozvoj vzdělanosti společnos-
ti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR 
prostřednictvím modernizace systémů počáteční-
ho vzdělávání.

Globálním cílem prioritní osy 1 Počáteční vzdě-
lávání je rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdě-
lávání s důrazem na zlepšení klíčových kompeten-
cí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu 
práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání.

Projekt je zaměřen na podporu a realizaci kuri-
kulární reformy základních škol v oblasti regionál-
ní  působnosti, na spolupráci základních škol se 
státní správou a samosprávou s možností uplatně-
ní inovativních forem spolupráce, včetně zapoje-
ní škol do komunitního rozvoje. Rozvíjí kariérové 
poradenství na školách, včetně vyhledávání žáků 
ohrožených nesprávnou volbou nebo předčasným 
odchodem ze školy. 

Úkoly projektu

Hlavní úkoly:
podpora žáků ohrožených školním neúspěchem  
a předčasným odchodem ze systému vzdělávání 
vzájemná spolupráce institucí (škol, zřizovatelů,  
sociálních partnerů)
vzdělávání pedagogů a přímá intervence, výměna 

 zkušeností mezi základními školami

 
Specifi cké úkoly:
vytvoření sítě mezi základními školami a dalšími  
spolupracujícími subjekty (NNO, školskými 
radami, rodiči, OSPOD, ostatními zřizovateli, 
poradenskými a vzdělávacími institucemi) za 
účelem pomoci žákům ohroženým studijním 
neúspěchem a předčasným odchodem ze vzdě-
lávání
vytvoření návrhu lokální strategie v oblasti  
základního vzdělávání ve vzájemné spolupráci 
zapojených subjektů 

Klíčové aktivity projektu
KA 1 - vnitřní okruh
Aktivita je zaměřena na přímou podporu zapo-

jených škol do projektu, a to přípravou, zpraco-
váním a realizací plánu podpory pro vybrané žá-
ky (minim. 2 žáci z ročníků) ohrožené rizikem 
školního neúspěchu či předčasným odchodem ze 
vzdělávání. Součástí aktivity jsou žákovští poradci 
(pedagogičtí pracovníci), ve své práci jsou podpo-
řeni externím mentorem, koordiry ZŠ (ředitelé) a 
odbornými pracovníky.

Přímá podpora:
příprava, zpracování a realizace  plánu pod-
pory pro vybrané žáky včetně zpracování study 
case (případové studie)  - refl exe zkušenosti a 
podpory
individuální konzultace  s žákem a rodičem
konzultační a mentorská  podpora pro uči-
tele /učitel, rodiče, žák/. V projektu budou pra-
covat externí mentoři, kteří budou poskytovat 
poradenskou pomoc školám při práci s žákem 
(odborní pracovníci).  

KA 2 – vnější okruh/síťování
Cílem je vytvořit vnější podpůrný systém pro 

řešení školní neúspěšnosti. Aktivita je zaměřena 
na spolupráci a síťování základních škol a institucí 
v oblasti vzdělávání s cílem podpořit tvorbu lokál-
ní strategie vzdělávání:

sběr dat  – příprava a realizace dotazníkového 
šetření pro žáky, rodiče, učitele na téma „Fak-
tory, které ovlivňují školní neúspěch a před-
časný odchod ze vzdělávání“

společná setkání  zapojených pedagogů do pro- 
jektu – řízená vybraná setkání pedagogů na 
vybrané téma
odborná školení  – akreditované vzdělávání 
pedagogických pracovníků dle podmínek 
MŠMT
kulaté stoly  – vytvoření Rady ředitelů základ-
ních škol, aktivní spolupráce ředitelů škol na 
přípravě lokální strategie vzdělávání

  

Výstupy projektu

analýza  (průzkum, dotazníkové šetření) – 
zaměřená na „Faktory, které ovlivňují školní 
neúspěšnost a předčasný odchod ze vzdělá-
vání“ – rodiče, učitelé, žáci, vybraní sociální 
partneři – OSPOD, poradny, NNO atd., rov-
něž proběhne vytipování témat  vhod-dných 
k podpoře – ve spolupráci se školami/pedago- 
gy 
společná setkání  (2 kulaté stoly – vznik Rady  
ředitelů škol) - moderovaná diskuse všech 
zainteresovaných stran (moderace, facilitace, 
zapracování  výstupů)
výměna zkušeností  - vzájemné setkávání a 
návštěvy učitelů ve školách a různých zaříze-
ních (intervizní schůzky/IVS – sdílení zku-
šeností, kolegiální inspirace, 6 akcí) v oblasti 
problematiky žáků ohrožených školním neú-
spěchem
exkurze  - návštěva škol s větší zkušeností  
v oblasti inkluze – SPC, Domov dětí, ZŠ 
Křížova, ZŠ O. Březiny, ZŠ Jungmannova, ZŠ 
speciální)
DVPP  - na základě analýzy vzdělávacích 
potřeb – 3 akce na téma výzvy
lokální strategie rozvoje  základního vzdě-
lávání s analytickou a návrhovou částí, zamě-
řenou na téma projektu - příprava návrhu, 
tato strategie navazuje na celkovou analýzu 
školství včetně návrhové části, která se tvoří 
v rámci  projektu Svazu měst a obcí s názvem 
„Obce sobě“
případové studie -  uveřejnění nejlepší zpra-
cování studií žáků 

OTEVŘENÁ ŠKOLA
Projekt je fi nancován z Evropského sociálního fondu EU a státního rozpočtu ČR.

NJR – BŘEZEN 2015
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TRADIČNÍ LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR 
Kalich

Antonín Hubený
         +420 602 583 747

  anton.hubeny@seznam.cz
  http://www.dtkalich.cz/

Dětský tábor se nachází u Kamenice nad Lipou 
v půvabném, ekologicky čistém prostředí jižních Čech. 
Pro Vaše děti je zde k dispozici rybník s pláží a loďka-
mi. Množství sportovního vyžití, klubovna s diskotékou 
a výlety. Výborná česká kuchyně.

Překvapte děti táborem plným 
zábavy, fantazie a objevů

TÁBOR JE:
  pro děti od 6 do 16 let
  pro teenagery od 16 do 18 let
   s netradiční výukou němčiny pro děti od 10 do 17 let

Dětsk

KONTAKTY

j0
3-
ka
lD

1. Výtvarná soutěž pro 1. 
stupeň ZŠ
výtvarné práce na téma 
„Tajuplný les“, zpracované 
libovolnou technikou ve 
formátu A4, A3, zašlete 
nejpozději do pátku 10. 
dubna 2015 a to souhrnně za 
celou školu na OŠKT – Haně 
Ustohalové. Účast v soutěži 

je dobrovolná, vyhodnocení 
proběhne na našem úřadě za 
účasti vedení města.
2. Výtvarná soutěž pro 2. 
stupeň ZŠ
výtvarné práce na téma 
„Tajuplný les“, zpracované 
libovolnou technikou ve 
formátu A4, A3, zašlete 
nejpozději do pátku 10. 

dubna 2015 a to souhrnně za 
celou školu na OŠKT –  Haně  
Ustohalové. Účast v soutěži 
je dobrovolná, vyhodnocení 
proběhne na našem úřadě za 
účasti vedení města.
3. Výtvarná soutěž pro děti 
MŠ
výtvarné práce na téma 
„Tajuplný les“, zpracované 

libovolnou technikou ve 
formátu A4, A3, zašlete 
nejpozději do pátku 10. 
dubna 2015 a to souhrnně za 
celou školu na OŠKT – Haně 
Ustohalové.
Účast v soutěži je dobrovolná, 
vyhodnocení proběhne na 
našem úřadě za účasti vedení 
města.

Všichni příznivci ochrany životního prostředí a zdravého životního stylu budou mít  v 
úterý 22. dubna 2015 možnost zúčastnit se oslav Dne Země, které mají ve městě Jihlavě 
již dlouholetou tradici. Výstava vítězných výtvarných prací dětí jihlavských mateřských 
a základních škol bude zahájena 16.dubna2015  v hale předprodeje jízdenek MHD. 
Tématem výtvarné soutěže je „Tajuplný les “.

Vyhlášení výtvarné soutěže:  Motto:„Tajuplný les“
Magistrát města Jihlavy v rámci chystané kampaně „Den Země 2015“ vyhlašuje výtvarnou soutěž ve 3 kategoriích pod 
záštitou vedení statutárního města Jihlavy a Magistrátu města Jihlavy – OŠKT a Zdravého města pro žáky základních 
a mateřských škol v Jihlavě.

O výsledcích soutěží budete s předstihem informováni, předání cen se uskuteční v úterý 21. dubna 2015 od 10 hodin u 
vítězných prací. Autory a autorky vyhodnocených obrázků čekají  pěkné věcné odměny.

Hana Ustohalová 
OŠKT

Magistrát města Jihlavy
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(Redakčně kráceno)

Usnesení č. 13/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e
poskytnutí dotace a uzavření smluv 

o poskytnutí dotace v rámci okruhu 
VÝZNAMNÉ KULTURNÍ AKCE 
následujícím subjektům na úhra-
du nákladů při realizaci projektu 
v oblasti kultura dle příloh v souladu 
se zdůvodněním:

FILHARMONIE G. MAHLERA   
880.000 Kč
Koncertní činnost FILHARMO-
NIE G. MAHLERA  v Jihlavě 2015
Jihlavský havířský průvod  
 500.000 Kč
Jihlavský havířský průvod 2015 
DOC.DREAM - Spolek pro pod- 
poru dokumentárního fi lmu 
1.666.000 Kč
Mezinárodní festival dokumentár-
ních fi lmů Ji.hlava 2015           
Občanské sdružení Mahler 2000  
– Společnost Gustava Mahlera 
910.000 Kč
Hudební festival Mahler Jihlava 
2015 – Hudba tisíců 
Společnost pro FSU, o.s. 490.000  
Kč
Festival sborového umění 2015 

Usnesení č. 14/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e
poskytnutí dotace z rozpočtu sta-

tutárního města Jihlavy 2015 v rám-
ci okruhu JEDNOLETÁ POD-
PORA  následujícím subjektům na 
úhradu nákladů při realizaci projek-
tu v oblasti kultura v kategoriích:

hudba klasická:
DKO s.r.o.:  
Opera Prodaná nevěsta 65.000 
Kč
Opera Tosca 70.000 Kč
Opereta Polská krev 70.000 Kč
Jihlavský smíšený pěvecký sbor  
Melodie 
Koncertní činnost JSPS Melodie 
v roce 2015 v Jihlavě 100.000 Kč         

hudba ostatní:
AlternativaPro, občanské sdružení  
Přijďte na koncert, pomůžete 
2015 70.000 Kč
FABES s.r.o.  - „JAZZ & SWING 
do Jihlavy“  85.960 Kč
Oliva Gastro s.r.o.  - LADÍME na 
JIH v Jihlavě  93.940 Kč
PAROLAART, s.r.o.  - Gospelové 
Vánoce 100.000 Kč
Simona Kudrnová  - Jazz v Diva-
delním klubu 67.692 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Jihlava  
Koncertní řada současné hudby 
78.600 Kč

divadlo místní:
DE FACTO MIMO, o.s.  - De 
Facto Mimo pro dospělé 51.500 
Kč 
Sdružení na podporu meziná- 

rodního přátelství „Slunce“, o. s. 
- JID 20-15 100.000 Kč

divadlo hostující:
DKO s.r.o.  - Pražská divadla 
72.000 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Jih- 
lava:
Dok.divadlo 100.000 Kč
NE/KLASIKA   64.700 Kč

divadlo dětská představení:
Anna Doležalová - Dětské kar- 
nevalové divadlo Ježek 
(DKD Ježek): 
Série 35 divadelních představení 
pro děti 89.950 Kč
PAROLAART, s.r.o.:  
S Jihlavskými listy za pohádkou - 
pro celou rodinu  52.586 Kč
S Jihlavskými listy za pohádkou - 
pro MŠ a 1. třídy ZŠ 80.179 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Jih- 
lava: 
Pohádky pro školy a veřejnost I. 
100.000 Kč

tanec:
Karolina Jarošová  - Swingové 
tančírny 2015  52.056 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Jih- 
lava: 
Pohybové inscenace v DIODu 
92.700 Kč
TANEC V DIODu 83.000 Kč

happening:
DKO s.r.o.  - Malá scéna žije 
74.900 Kč

fi lm:
FABES s.r.o.  - LETNÍ KINO na 
náměstí 56.770 Kč
DOC.DREAM - Spolek pro  
podporu dokumentárního 
fi lmu 
JIHLAVA INDRUSTRY 2015 
100.000 Kč

městské slavnosti a jiné akce a 
aktivity:

Svaz důchodců České republiky,  
o.s., místní organizace Jihlava
- Kulturní pořad k Mezinárodní-
mu dni seniorů 2015   53.600 Kč

V rámci realizace projektu lze 
z dotace hradit tyto náklady:

na pronájem prostor, včetně ostat-
ních služeb s nájmem bezprostředně 
souvisejících; na služby v rámci tech-
nického zajištění a na výrobu rekvi-
zit, včetně dopravy bezprostředně 
související; na honoráře a náklady na 
dopravu všech účinkujících i aktérů 
bezprostředně souvisejících s pro-
jektem; na služby bezprostředně 
související s propagací; na autorské 
poplatky; na materiál, včetně náku-
pu drobných cen (do výše 500,- Kč/
ks) a odměn (nikoli fi nančních).

Nemusí být čerpány všechny nákla-
dové položky. Z dotace nelze hradit 
nákup tonerů a pohonné hmoty na 
základě samostatného dokladu.

a   d á l e   s c h v a l u j e

uzavření smluv o poskytnutí dota-
ce s těmito subjekty v souladu se 
zdůvodněním

a    u k l á d á
vedoucímu odboru školství, kultu-

ry a tělovýchovy zabezpečit uzavření 
smluv o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 15/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

n e s c h v a l u j e
poskytnutí dotace z rozpočtu sta-

tutárního města Jihlavy 2015 v rám-
ci okruhu JEDNOLETÁ POD-
PORA  následujícím subjektům na 
úhradu nákladů při realizaci projek-
tu v oblasti kultura v kategoriích:

hudba ostatní:
FABES s.r.o.  
„Jihlavský festival dobré kultury, 
dobrého jídla a pití“    97.440 Kč
WEREVA s.r.o. - Etage Café  
MUSIC PROJECT     56.490 Kč

divadlo hostující:
Ach! z.s.  
Hostování inscenace Šest miliard 
Sluncí v roce 2015 74.700 Kč

divadlo dětská představení:
Tělocvičná jednota Sokol Jih- 
lava 
Pohádky pro školy a veřejnost II. 
100.000 Kč

tanec:
Mgr. Ester Michlová Pohanková  
- Jihlava tančí s dětmi 100.000 Kč

happening:
PAROLAART, s.r.o.  
Vyhlašování výsledků soutěže pro 
ZŠ a MŠ „O nejhezčí vánoční stro-
meček“ na Masarykově náměstí 
v Jihlavě 59.000 Kč

Usnesení č. 16/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e
poskytnutí dotace z Fondu pro 

opravy domů na obnovu vnějších 
povrchů nemovitostí a ostatních 
ploch poškozených sprejery v celko-
vé výši 4 795 Kč těmto žadatelům:

Společenství vlastníků  jednotek 
ob. domu Tylova 4385/17, 19, 21, 
23 Ji 3 045 Kč
Společenství vlastníků  jedno-
tek pro dům Březinova č.p. 3966, 
3967, Ji 1 750 Kč

Usnesení č. 56/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

u r č u j e
členy osadního výboru Helenín 

(počet členů osadního výboru je 7)
pana Ladislava Mutla,  
pana Ing. Vladimíra Havlíčka,  
pana Lubomíra Drápelu,  
paní Radomíru Bauerovou,  
paní Stanislavu Ftorekovou,  
pana Zdeňka Celého,  
pana Richarda Schleise,  

a zároveň 
v o l í 

předsedou osadního výboru Hele-
nín

pana Ladislava Mutla,  

Usnesení č. 57/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

d e l e g u j e
na základě § 84 odst. 2 písm. f) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů, zástupce statutárního 
města Jihlavy, na valnou hromadu 
obchodních společností JIHLAV-
SKÉ KOTELNY, s.r.o. a FC VYSO-
ČINA JIHLAVA, a.s., 

pana Rudolfa Chloupka,  a 
d e l e g u j e

na základě § 84 odst. 2 písm. f) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů, zástupce statutárního 
města Jihlavy, na valnou hromadu 
obchodní společnosti TENISCEN-
TRUM JIHLAVA, a.s., 

pana Jaroslava Vymazala.   

Usnesení č. 60/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e
rozšíření počtu členů Kontrolního 

výboru Zastupitelstva města Jihlavy 
o čtyři členy a

v o l í
další členy Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Jihlavy:
Pavla Radová 
Marek Řezáč  
Šárka Celá 

 Ing. Vratislav Výborný
 náměstek primátora 

 
 Ing. Jaromír Kalina
 náměstek primátora

Zastupitelé přidělili dotace
na významné akce

Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva města, konaného 10. února 

NJR – BŘEZEN 2015

Zástupci sociálních služeb, města, 
kraje a policie hledali řešení sociál-
ních problémů v Jihlavě na prvním 
workshopu s tématem sociální pro-
blematiky v regionu Vysočina. 

Workshop byl zaměřen na identi-
fi kaci a popis aktuálních sociálních 
problémů v městě Jihlava. Výstupem 
setkání je soubor popsaných sociál-
ních problémů. V plánovaných nava-
zujících workshopech bude následo-
vat hledání řešení identifi kovaných 
problémů a také hledání možností 
zavádění řešení do praxe. Celé setká-
ní moderoval Daniel Škarka, vedoucí 
služby Terénní programy pro lidi ži-
jící ve vysoké míře sociálního vylou-
čení, jež je realizována Oblastní 
charitou Jihlava. -tz-

Řešili sociální
problémy v Jihlavě
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 www.jihlava.cz 

Informace: Magistrát města Jihlavy, odbor školství a kultury (tel 567 167 438), Turistické informační centrum (tel. 567 167 158–9)

 

 

 

 Na parkáně uvidíte 

13.30  zahájení  |  moderuje Karel Paštyka
13.45  velikonoční zvyky a obyčeje    
14.00  POHÁDKA O JARU  |  Divadlo Úsměv Praha
15.00  velikonoční zvyky a obyčeje
15.15  HODY, HODY, DOPROVODY  |  Bobodivadlo Jihlava
16.15  velikonoční zvyky a obyčeje
16.30  HRNEČKU VAŘ  |  Divadlo Úsměv Praha

Průběžné povídání o velikonočních zvycích a obyčejích 
v podání Mirka Marka z Agentury Dobrý den z Pelhřimova.

 Dále uvidíte 
Horácké kraslice zdobené voskovou batikou – Hana Šmikmátorová
Ukázky různých technik zdobení kraslic, včetně drátování 
– Jiřinka Boková, malérečka z Valašska
Pletení košíků z pedigu – Dáša Jeřábková
Malování na obličej – velikonoční motivy – Alena Palánová 

Agentura Dobrý den
Velikonoce z České knihy rekordů  |  VÝSTAVA vybraných fotografi í 
velikonočních NEJ …  |  Unikátní obří kraslice ze sirek, odrátované 
kraslice, obří pštrosí vejce, obří třímetrová pomlázka  …
Zdobení kraslic voskovou batikou a velikonoční zdobení perníčků 
ve tvaru vajíček v podání výtvarnice Mileny Kochové

Vrátka Třebíč o.s.
Zdobení velikonočních perníků – ozdobím a sním
Malování na sklo – jarní vitráž – ukázka i možnost zkoušky
Tkaní ha hrábích – dříve tradiční venkovská zimní práce i zábava 
– můžete si vyzkoušet!
Pletení pomlázek z proutí
Pletení z pedigu – výroba velikonočnich ošatek s Monikou Kabelkovou
a ke koupi velikonočni zboží jedna radost z chráněné dílny 
Vrátka o.s. Třebíč  

Dům dětí a mládeže Jihlava
Výtvarné dílny s velikonoční tématikou – barvení vajec, pletení 
pomlázek, malování a jiné velikonoční kousky

Prodejna FARMÁŘKA Jihlava
Mazanec, beránek, velikonoční nádivka, jehněčí, … to vše nabídne 
stánek Farmářky. Navíc pomlázky a kraslice od držitelů značky 
Vysočina – regionální produkt.

Občerstvení – limonáda, velikonoční pivo, káva, čaj a něco 
k zakousnutí … bramborák, palačinky, popcorn a cukrová vata.

V případě nepříznivého počasí bude program přesunut 
do prostor Brány Matky Boží.
Prohlídka Brány Matky Boží s výkladem ve 14, 15 a 16 hodin 
max. pro 20 osob – zdarma.

Mediální partner
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V polovině května v Jihlavě pro-
běhne už pátý ročník celodenní-
ho cyklistického závodu Jihlavská 
24MTB. Pro tento ročník získali 
pořadatelé práva k uspořádání Mis-
trovství České republiky. 

„Můžete se těšit na to, že se v Jih-
lavě představí kompletní vytrvalec-
ká špička,“ zve ke sledování už nyní 
ředitel závodu Jiří Holoubek.

Závod proběhne 16. a 17. květ-

na 2015, přihlášky bude možné 
podávat od 1. března. „Sledujte 
web závodu a dozvíte se, jaké změ-
ny budou na trati, kde budou kem-
py pro závodníky, kdo bude hostem 
doprovodného koncertu a hlavně od 
kdy do kdy bude k dispozici zvýhod-
něné startovné,“ dodává Jiří Holou-
bek. Web akce je na adrese
www.jihlavska24mtb.cz. -tz-

Letošní jihlavská 24 MTB 
bude mistrovstvím ČR

Dva jihlavské týmy synchronizo-
vaného bruslení z oddílu Dukla Jih-
lava mládež se vydaly v lednu na již 
tradiční setkání světového synchro-
nizovaného bruslení,  na ISU závod 
Mozart Cup 2015 do rakouského 
Salcburku. 

Pro juniorky Starlets byl tento 
závod určen jako kvalifi kační boj o 
nominaci na mistrovství světa, kte-
ré se koná každý druhý rok.  Závo-
dem s  mezinárodními soupeři se tak 
čekalo, v jakém pořadí se české týmy 
mezi sebou umístí

Starlets předvedly velmi slušný 
výkon, jely na jistotu a sklidily za 
svůj program obrovský potlesk. Jíz-
du „ozdobil“ pouze jeden pád jih-
lavské bruslařky a přinesl srážku 1 
bodu… 

Dle bodového součtu to byl právě 
ten odečtený 1 bod z krátkého pro-
gramu, který rozdílem 0,62 bodu 
oddálil vysněnou účast na mistrov-
ství světa juniorů. 

Tým N´Ice Age, ve kterém bruslí 
bývalé jihlavské závodnice ve věku 
19 – 36 let, zahájil sobotní sou-
těž volných jízd. Na hudbu z filmu 
Hříšný tanec, za potlesku diváků 
a téměř všech týmů, které soutěž 
teprve čekala, předvedlo jihlavské 
krasobruslení, že zůstat aktivně 
u svého sportu po dlouhá léta se 
vyplatí!  Zlatá medaile a slavnostní 
vyhlášení v pozoru všech 60 týmů 
při české státní hymně je záži-
tek, na který bude vzpomínat celá 
letošní česká výprava v Salcburku.
 -tz-

Zlato, boj a slzy v rakouském 
Salcburku pro bruslařky

Jihlavskou sportovní veřejností 
v uplynulých dnech hýbaly emo-
ce spojené s událostmi v mládež-
nickém hokeji. HC Dukla Jihlava, 
s.r.o. reagovala na kritiku fungová-
ní mládežnického klubu ze strany 
otce jednoho z mladých hokejis-
tů a zrušením registrace umožnila 
mladému sportovci vstup do jiné-
ho klubu.

Šlo o vyvrcholení déle trvají-
cích sporů. Otec mladého hokejis-
ty býval asistentem trenéra hoke-
jové mládeže, po nátlaku rodičů, 
kdy údajně používal nepřijatelné 
výchovné metody jako vulgarismy 
či dokonce fyzické tresty, musel 
funkci opustit. Ať už z jeho strany, 
nebo z jeho okolí, následovala řada 
výpadů vůči klubu. Kritika je vede-
na prostřednictvím úřadů a médií, 
pokusy dozorčí rady HC Dukla 
Jihlava, s.r.o. o společné jednání 
byly neúspěšné. 

Napadeno bylo mimo jiné využi-
tí prostředků na podporu mlá-
dežnického hokeje z rozpočtu 
města, odešel také podnět k pro-
šetření evropské dotace pro pro-
jekt výstavby „zimáčku“ (Veřejné 
sportoviště pro lední sporty v Tyr-
šově ulici). Veškeré dotace měs-
ta prochází průběžnou kontrolou 
Magistrátu města Jihlavy, nasta-
ven je také systém veřejnospráv-
ních kontrol. Rovněž poskytova-
tel dotace na výstavbu zmíněného 
sportoviště využívá svoje systémy 
kontrol, které po získání podnětu 
uplatnil. Zpráva z kontroly dosud 
není k dispozici.

Vyjadřujeme politování nad tím, 

že mládežnický hokej v Jihlavě je 
provázen negativními emocemi a 
účelovým vyvoláním sporů. Vede-
ní HC Dukla Jihlava, s.r.o. opako-
vaně vyjadřují podporu rodiče, 
odborníci nebo hokejové kluby. K  
podpoře se připojujeme, vedení 
HC Dukla důvěřujeme. 

Pokud někomu nevyhovují pra-
vidla mládežnického hokeje nasta-
vená svazem ledního hokeje, pak 
by je měl řešit s ním, tedy podat 
návrh a požádat o jeho projedná-
ní. Pokud někdo volí k dosažení 
svých zájmů cestu bezdůvodného 
a beztrestného osočování slušných 
a pracovitých lidí, pak může těžko 
počítat s tím, že získá respekt a 
dosáhne svých cílů. 

Město Jihlava podporuje využi-
tí volného času mládeže mimo jiné 
budováním sportovní infrastruktury 
a dotačním a grantovým systémem 
podpory sportovních a volnočaso-
vých aktivit. To, že jsou tato zaříze-
ní a systémy polem pro vyřizování si 
osobních problémů, je zneklidňují-
cí. Dáváme přednost konstruktivní-
mu jednání před „řešením“ problé-
mů prostřednictvím médií a úřadů. 
Radnice nemůže být arbitrem ve 
sporech mezi jednotlivci, nicmé-
ně pokud by vypjatá situace měla 
pokračovat, bude radnice nucena 
do sporu vstoupit například z pozi-
ce donátora sportovních aktivit.

Věříme, že se situace v prostře-
dí mládežnického hokeje v Jihla-
vě brzy uklidní a mladí hokejisté i 
jejich trenéři se budou moci sou-
středěně věnovat svému koníčku.
 -tz-

Vyjádření vedení města k
situaci v mládežnickém hokeji 

Prvoligoví hokejisté HC Dukla Jihla-
va pokračují po skončení základní části 
ve své pouti soutěžní sezonou ve čtvrt-
fi nále play off . Umístění v tabulce po 
základní části jim přidělilo velmi kva-
litního a atraktivního soupeře – exext-
raligové Rytíře Kladno.

Středočeský klub, jehož majitelem 
není nikdo jiný než slavný hokejis-
ta Jaromír Jágr, před letošní sezonou, 
po více než deseti letech stráve-
ných mezi českou hokejovou elitou, 
sestoupil do 1. ligy. Cílem vedení je 
samozřejmě rychlý návrat do extrali-
gy, ovšem to musí kladenští hokejis-
té nejprve zdolat jihlavskou Duklu 
v právě probíhajícím čtvrtfi nále, ale 
také následně pokořit případné dal-

ší soupeře v semifi nále a v následné 
baráži.

V době uzávěrky vydání Novin 
Jihlavské radnice neměl ani jeden 
z týmů Jihlava – Kladno, blíže ke 
čtvrtfi nálové výhře. Po dvou zápa-
sech na Horáckém zimním stadionu 
a dvou duelech v ČEZ aréně v Klad-
ně měly oba celky na svém kontě dvě 
výhry. Přitom k postupu dále musí 
vítěz zdolat svého soupeře čtyřikrát.

Pátý zápas se odehrál po uzávěrce 
vydání ve čtvrtek 26. 2. v Jihlavě, šes-
tý zápas se hraje v neděli 1. března 
na Kladně a případný sedmý rozho-
dující zápas série je naplánován na 
středu 4. března opět na jihlavském 
zimním stadionu.  -vš-

Hokejisté Dukly bojují o semifi nále

TOMÁŠ ČACHOTSKÝ (vpravo) a kladenský Miloslav Hořava patří k hlavním 
postavám obou týmů v právě probíhajícím čtvrtfi nále play off  mezi Duklou Jihla-
va a Rytíři Kladno.  Foto: Vladimír Šťastný

JIHLAVA – Fotbalisté FC Vysoči-
na vstoupí do prvoligového jara na 
domácí půdě už 27. února. Svěřenci 
trenéra Luďka Klusáčka vyzvou na 
stadionu v Jiráskově ulici celek Slo-
vácka. 

Žlutomodří se aktuálně nacháze-
jí na 11. místě tabulky Synot ligy. 
Nic na tom nezměnila ani sobot-
ní bezbranková remíza na hřišti 
Bohemians 1905. V brance Vysoči-
ny nastoupil Jaromír Blažek, který 
překonal legendárního Josefa Bica-
na a ve věku 42 let, 1 měsíc a 23 
dnů se stal nejstarším fotbalistou, 
který kdy nastoupil v domácí nej-

vyšší fotbalové soutěži.
Vedení FC Vysočina dotáhlo do 

konce avizované posílení středu 
zálohy. V poslední možný termín 
zimních přestupů zaregistrovalo 
profesionální kontrakt jednadvace-
tiletého mládežnického reprezen-
tanta Petra Nerada (21). 
Termíny zápasů:

• 7. 3.  17.00 
FC VYSOČINA JIHLAVA – FK 
Baumit Jablonec

• 21. 3.  17.00 
FC VYSOČINA JIHLAVA – FC 
Hradec Králové -kra-

FC Vysočina hostí Slovácko



STRANA 26 Kultura NJR – BŘEZEN 2015

Výstavy
OZVĚNY MINULOSTI – DOTE-

KY KRÁSNA 
Stálá expozice Oblastní galerie Vyso-

činy v Jihlavě  
Expozice nabízí část z výběru těch 

nejlepších děl ze sbírky Oblastní galerie 
Vysočiny v Jihlavě. Prezentováno je zde 
české umění od 19. století až po sou-
časnost s odborným výkladem širšího 
kontextu a vývoje moderního českého 
výtvarného umění.

OGV, Masarykovo nám. 24

od 1. 12. 
Stálá výstava ATM „AXMANOVY  

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

ské terasy, Havlíčkova 30

do 7. 3. 
FANTAZIE A REALITA FRA N-

TIŠKA  DLOUHÉHO
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 experimenty 
s novými technikami i výtvarnými po-
stupy. 

Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4

do 8. 3. 
SOUTĚŽ TŘÍ PORTRÉTŮ 
Václav Havel, Antonín Holý, Jan Kap-

lický.
Sdružení sochařů Čech, Moravy a 

Slezska společně s Akademií věd a Obcí 
architektů vyhlásilo soutěž na portréty 
tří významných osobností. K soutěži se 
přihlásilo 24 autorů, kteří soutěž obesla-
li 37 pracemi. Společným předmětem 
byl portrét významné osobnosti, re-
spektive osobností - prezidenta Václava 
Havla, významného chemika prof. An-
tonína Holého a architekta Jana Kaplic-
kého. Výstava v prostoru vstupní haly.

OGV, Masarykovo nám. 24

do 12. 3. 
Oldřich Kulhánek: FIGURA 
Výběr z grafi cké tvorby. Výstava k ne-

dožitému jubileu autora (1940 – 2015).
Poslední vernisáž na této adrese.

M+K galerie, Čajkovského 33

do  20. 3. 
Výstava JID 20-15 
Městská knihovna, Hluboká 1

do 20. 3.  
Martin Došek: COLLAGES
Galerie Horácké divadlo Jihlava, Ko-

menského 22

do 22. 3 
UNIVERSUM 
Pětici autorů – Tomáš Polcar, Lada 

Semecká, Ilona Staňková, Dagmar Šu-
brtová a Markéta Váradiová - spojuje 
vztah ke klasické (sochařské) tradici, 
konceptuální způsob práce a zájem o 

symboliku přírodních sil, spiritualitu a 
geometrii 

OGV, Galerie Alternativa, budova 
Komenského 10

do 29. 3. 
Tomáš Pokorný: REALITA V REA-

LISMU
Výstava obrazů.  
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

do 6. 4. 
HUDEBNÍ NÁSTROJE V PRO-

MĚNÁCH ČASU
Historické hudební nástroje sběratele 

Jaromíra Růžičky z Prahy.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo nám. 

57/58

do 6. 4. 
PROCHÁZKA  KRA SOHLEDEM 

ANEB BARVY, SNY A FANTAZIE
Výstava obrazů Pavla Bezděčky. 
Muzeum Vysočiny, Masarykovo nám. 

57/58

do 12. 4.  
PAVEL PROCHÁZKA  – ILU-

STRÁTOR PŘÍRODY
Výstava prací jednoho z nejznáměj-

ších současných českých ilustrátorů pří-
rody

Muzeum Vysočiny, Masarykovo nám. 
57/58

do 12. 4.  
4 - UVIDĚT, PROŽÍT...  
Karlík - KW - Lomová - Štourač  
Výstava čtyř umělců z jedné generace, 

které spojuje dlouhodobý zájem o fi gu-
ru a celistvý obraz. Společným znakem 
je také základní inspirace v bezprostřed-
ně, smyslově vnímané realitě, se kterou 
ale každý pracuje docela jinak.

OGV, Komenského 10

do 30. 4.  
CO DOKÁŽE PASTELKA ...
Výstava kreseb Petra Zimy. Kresby na 

velkém formátu, typické svou expre-
sivní barevností a výrazným členěním 
plochy.

Bez obav, Výtvarná dílna a prodejní 
galerie Denního a týdenního stacionáře 
Jihlava, Husova 16

do 1.5. 
Eva Prokopcová: KRESBY
Minigalerie Trifoil, grafi cké papíry, 

Husova 10

březen 
VŠICHNI MOJI BLÍZCÍ 
Výtvarné práce žáků ZŠ Havlíčkova. 
DNK – foyer a Violka.
Divadlo Na Kopečku, Brněnská 54

březen 
Jaroslava Melicharová: KRÁSY 

ZIMNÍ PŘÍRODY MAKROOBJEK-
TIVEM

Na této výstavě si můžete prohlédnout 
makrofotografi e se zimní tématikou 
– detaily sněhových vloček, jinovatky, 
ledových krystalů a podobně. Mnohdy 
se jedná o detaily pouhým okem těžko 

viditelné. Teprve pod makroobjektivem 
plně vynikne jejich krása.

Hlavní vstupní areál – infocentrum  
(místnost za pokladnou).

březen 
ZVINO VA AFRICA 
Prodejní výstava originálních dřevě-

ných soch ze Zimbabwe.
Africká vesnice Matongo – areál.
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10

3. 3. – 12. 4. 
JIHLAVA LET OSMDESÁTÝCH 

 Neobvyklý fotografi cký pohled na 
město očima Petra Štěpána z doby, kdy 
se fotografovalo pouze „pohlednico-
vým“ pohledem.

Kavárna Muzeum, Masarykovo nám. 
55

5. 3. – 3. 5.  
JIŘÍ JIRMUS 
Výstava připomene malířskou tvorbu 

jihlavského architekta, který se ve svém 
umění zabýval otázkami časových vrs-
tev, délkou vznikání, zrání a ticha.

OGV, Masarykovo nám. 24

12. 3. – 3. 5. 
HLAVNĚ HRA VĚ 
Výstava studentských prací Ateliéru 

designu a vizuální komunikace Střední 
uměleckoprůmyslové školy v Jihlavě -  
Heleníně. Vernisáž: 12. 3. 17.00 hodin. 
Výstava v prostoru vstupní haly.

OGV, Masarykovo nám. 24

18. 3. – 26. 4. 
EVA PROKOPCOVÁ
Vernisáž 17. 3. v 17.00 hodin.
Výstava rodačky z Českého Krumlo-

va, jejíž výtvarná tvorba se přelévala od 
inspirace architekturou přes struktu-
rální malby k hudebním interpretacím. 
Do rozvolněného výtvarného stylu se 
promítá láska Evy Prokopcové k sou-
dobé  hudbě a vytváří tak nekonečnou 
variabilitu výtvarných kompozic bez 
snadno odhalitelných pravidel. Eva Pro-
kopcová je jednou z nejvýznamnějších 
výtvarnic jižních Čech a její díla jsou 
po právu ceněná na evropské i světové 
scéně. Na vernisáži zazní část skladby 
Zdeňka Fibicha Sonata Hexatonica pro 
tubu a eufonium v podání učitelů Zá-
kladní umělecké školy v Jihlavě.

Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4

18. 3. – 22. 3.  
Výstava voskových fi gurín: KA TA-

STROFY LIDSKÉHO TĚLA
Panoptikum voskových fi gurín lid-

ských bytostí - anatomické anomálie, 
které inspirovali mnohé tvůrce fi lmo-
vých hororů. Předkládáme vám ne-
zvratný důkaz o tom, jak krutě si příro-
da dokázala pohrát s lidskou bytostí. 

Dům kultury, Tolstého 2

21. 3. – 7. 5.  
Pavel Dvořák – OBRA ZY
Galerie Horácké divadlo Jihlava, Ko-

menského 22

23. 3. - 17. 4.
VÝSTAVA SŠ OBCHODU A SLU-

ŽEB
Městská knihovna, Hluboká 1
 
26. 3. – 3. 5. 
VELKÉ NOCI 
Výstava sochařky Anny Hulačové a 

malířky Veroniky Holcové vznikne v 
předvelikonočním čase na základě pro-
pojení jejich energií, chutí a obrazotvor-
ností; obě inklinují k přírodě, mýtům a 
lidovým tradicím v kombinaci s řeme-

slnou bravurou. Vernisáž: 26. 3. 17.00 
hodin.

OGV, Galerie Alternativa, budova 
Komenského 10

Městská knihovna
5. 3.  17.00 
„LISTOVÁNÍ: EKONOMIE DOB-

RA  A ZLA“
Scénické čtení projektu LiStOVáNí, 

tentokrát s knihou Tomáše Sedláčka 
Ekonomie dobra a zla, která se zároveň 
stala českým bestsellerem roku 2009. 
Hrají Lukáš Hejlík a Alan Novotný. 

12. 3.  10.00 –11.30  
„POHODLNÉ BYDLENÍ PRO SE-

NIORY“
První z cyklu přednášek pro seniory. 

Řada inspirací, jaká chytrá vylepšení do 
bytu si senioři mohou dopřát pro své 
pohodlí a bezpečí. Lektor Ing. Petr Šika.

12. 3.  17.00  
„O PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH 

A JEJICH VLIVU NA ZDRA VÍ“
Naše vztahy s jinými lidmi, jak si zlep-

šit život, vliv lidských vztahů na fyzické 
zdraví. Přednáška Ing. Miroslava Hrabi-
ci.

Vstupné 60 Kč.

18. 3.  17.00  
„AUTORSKÉ ČTENÍ MARKÉTY 

HARA SIMOVÉ ROMÁNU SAME-
TOVÁ KŮŽE“

Autorka Markéta Harasimová před-
staví svůj nový, v pořadí již devátý, 
román, a uvede několik krátkých ukázek 
z obsahu; současně poví něco o sobě, 
své tvorbě a plánech do budoucna; na 
závěr bude probíhat prodej knihy a au-
togramiáda.

19. 3.  17.00  
„MEDITACE, ROZJÍMÁNÍ, 

MODLITBA – KLID NA DUŠI“
Klidný spánek, spokojený a zdravý 

život. Přednáška z cyklu praktická Ay-
urveda s Ivou Georgievovou.

Vstupné 70 Kč.

26. 3.  17.00  
„ANTARKTIDA – Z KONCE 

SVĚTA NA KONEC SVĚTA“
Cestovatelská přednáška Jaromíra No-

váka.
Na historické trojstěžňové plachet-

nici z nejjižnějšího města světa Ushuai 
na konci Ohňové země přes Drakeův 
průliv do Antarktidy a dále do Kapské-
ho Města, návštěva Antarktidy a při-
lehlých ostrovů v Jižních Shetlandech a 
Weddellově moři (mj. James Ross, kde 
sídlí Česká antarktická základna), ost-
rovů South Georgia a Tristan da Cunha 
uprostřed jižního Atlantiku a Kapského 
Města, zážitky z dvouměsíční dobro-
družné cesty, návštěva míst, kam není 
možnost běžně se dostat, ovládání pla-
chetnice, plavba rozbouřeným mořem a 
mezi ledovými krami, pozorování kolo-
nií tučňáků, lachtanů a tuleňů.

BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ

2. března od 16.00
Kniháčkovo počteníčko, aneb, Už 

je zase pondělí? Čtení radost nadělí – 
nově každé pondělí společné čtení pro 
každého

2. – 6. března
Pasování prvňáčků na čtenáře
5. března v 17.00
Ekonomie dobra a zla (Tomáš Sed-

láček) - scénické čtení projektu LiStO-
VáNí



18. března v 17.00
Autorské čtení Markéty Harasimo-

vé z románu Sametová Kůže 
Celostátní soutěž Čtenář roku 2015 - 

Táta čtenář a 
19. března 
vyhlášení krajského kola v přednáško-

vém sále knihovny

25. března od 15.00
DESKNI-TO – rozjíždíme klub des-

kových her pro mladé (13+) 

27. března
Noc s Andersenem

POBOČKA  HORNÍ KOSOV

14. března
Den otevřených dveří – návštěva 

knihovny v neobvyklý den a výroba 
vlastní knihy

17. března
S dobrým posláním za klienty Geriat-

rického oddělení a následnépéče

POBOČKA  BŘEZINOVA

10. března
Autorské čtení Blanky Valenové – 

zadáno pro ZŠ

POBOČKA  BEDŘICHOV

Hraje celá rodina - soutěž pro rodiče 
a jejich děti ke 100. výročí narození Jana 
Drdy

Divadla

Horácké divadlo
Komenského 22

VELKÁ SCÉNA

3. 3. 17.00 
T. Dorst: Merlin aneb Pustá zem
Historická freska o rytířích krále Artu-

še a hledání Grálu…
Dorst v této hře hledá odpověď na ak-

tuální otázky svých současníků. I jeho 
hrdinové ze světa bájí mají jazyk, rysy a 
vlastnosti současného člověka.  „Merli-
nem jsem chtěl ukázat, že koberec na-
šich konvencí, morálky, našich úmluv 
a všeho, co jsme si tak hezky vymysleli, 
je tenounký, pod ním je kamení, pustá 
zem.“ 

Š /4/

4. 3. 09.30 
J. Ondra – B. Němcová: Bajaja, 

pěšák snů 
zadáno

5. 3. 10.00 
Moliere: Lakomec
Komedie. Molierova komedie z roku 

1668, kde hlavní roli hraje člověk, z 
něhož mamon a hon za penězi učinil 
otroka zlata a bohatství, který pro samé 
peníze nevidí, že ztrácí své nejbližší, že 
ztrácí svou lidskost, radost i lidskou po-
spolitost, je bezesporu i v dnešní době 
velmi živá…  

mimo předpl.

6. 3. 19.00 
P. Stone - J. Styne - B. Merrill: 

Někdo to rád horké
Muzikálová gangsterka. Příběh plný 

komických situací a vtipných dialogů 
začíná ve chvíli, kdy se dva nezaměst-
naní muzikanti nedopatřením stanou 
svědky vyřizování účtů dvou mafi án-
ských gangů. Aby unikli pronásledová-
ní, odjedou s dívčí kapelou na Floridu 

- jak jinak než převlečeni za dívky. Roz-
jíždí se kolotoč plný bláznivých situa-
cí… 

mimo předpl.

7. 3. 19.00 
U. Eco - C.J. Frankl: Jméno růže 

    X /4/

9. 3. 10.00 
J. Ondra – B. Němcová: Bajaja, 

pěšák snů
Pohádka. Klasická pohádka v dramati-

zaci režiséra Jiřího Ondry o princi, který 
se vypraví do světa a jako němý sluha 
Bajaja si dokáže získat srdce princezny i 
utkat se s drakem…  

mimo předpl.

10. 3. 09.30 
Moliere: Lakomec 
zadáno

11. 3. 19.00 
Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša
Drama. Strhující drama Maryši, které 

její vlastní rodina a společenské kon-
vence zničily život. Tato dnes již národ-
ní klasika oslovuje i dnešního člověka 
svým příběhem vztahu rodičů a dětí, 
poslušnosti a práva na vlastní život, pro-
sazení své vlastní individuality - v kon-
frontaci „obecně přijímaných“ pravidel 
a norem.

O /3/

12. 3. 19.00 
P. Stone - J. Styne - B. Merrill: 

Někdo to rád horké 
mimo předpl.

13. 3. 19.00 
Moliere: Lakomec 
R /4/

14. 3. 19.00 
T. Dorst: Merlin aneb Pustá zem 

    E /4/

17. 3. 19.00 
T. Dorst: Merlin aneb Pustá zem 

    J /3/

18. 3. 17.00 
Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša 

    mimo předpl.

19. 3. 17.00 
Moliere: Lakomec 
mimo předpl.

21. 3. 19.00 
J. Giraudoux: Ondina
Premiéra. Romantická „pohádka“ pro 

dospělé o síle lásky a obětavosti. Ondi-
na je rusalka. Je jí šestnáct let, narodila 
se před mnoha sty lety a nikdy neumře. 
Nikdy také nepotkala žádného muže. 
Jednoho dne ale spatří Hanse - rytíře, 
který v temném lese náhodou zablou-
dil, zamiluje se do něj a prožije neuvěři-
telnou vášeň a nekonečnou bezpodmí-
nečnou lásku… 

P /5/

23. 3. 19.00 
J. Giraudoux: Ondina
A /5/

24. 3. 17.00 
P. Stone - J. Styne - B. Merrill: 

Někdo to rád horké 
mimo předpl.

25. 3. 19.00 
J. Stein - J. Bock - S. Harnick:  

Šumař na střeše
Muzikál. Světoznámý americký muzi-

kál přibližuje dramatický osud jednoho 
ukrajinského městečka na počátku 20. 
století. Svérázným hrdinou je mlékař 

Tovje, obdařený pěti dcerami a ráznou 
manželkou, díky jehož osobitému hu-
moru přerůstá děj v neokázalou oslavu 
lidské soudržnosti.  

mimo předpl.

26. 3. 19.00 
J. Giraudoux: Ondina 
T /4/

30. 3. 10.00 
J. Ondra – B. Němcová: Bajaja, 

pěšák snů 
mimo předpl.

31. 3. 19.00 
J. Giraudoux: Ondina
H /4/

MALÁ SCÉNA

2. 3. 09.00 a 10.30 
V. Peška: O perníkové chaloupce 

aneb Jenom jako
Dramatizace klasické pohádky, jejímž 

principem je hraní si na pohádku. Vše 
se děje „jenom jako“, tedy i děje stra-
šidelné a kruté, které se díky tomuto 
principu stávají legrační a hravé m i m o 
předpl.

2. 3. 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 po-
může Bůh, se dozvíte z představení ur-
čeného všem věkovým kategoriím, ze-
jména pak teenagerům.  

mimo předpl.

5. 3. 19.30 
J. Cartwright: Dva
Hostuje DS Zmatkaři Dobronín. 

mimo předpl.

18. 3. 19.30 
T. Holman: Interview
Do 15 let nevhodné! Politický novi-

nář je přinucen udělat rozhovor se slav-
nou hvězdičkou televizních seriálů, ale 
raději by sledoval odstupování vlády, 
než být s herečkou („silikonovým moz-
kem“) v jedné místnosti. Herečka také 
není rozhovorem nijak nadšená a mezi 
dvojicí se rozpoutá konverzační bitva s 
překvapivým fi nále.  

mimo předpl.

28. 3. 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 na 
lavičkách v parku. Stařenky probírají té-
mata, přiměřená jejich věku a duševní-
mu rozpoložení, ale zvolna v nás začíná 
sílit podezření, že titul Nejstarší řemeslo 
se vztahuje právě k nim…  

mimo předpl.

JAZZ CLUB
30. 3. 19.30 
Mike DiRubbo Trio 
mimo předpl.

FOYER VELKÉ SCÉNY

14. 3. 16.00 
Pohádky na schodech: RUSALKY, 

VÍLY, DUŠE A PŘÍRODA
Herci Horáckého divadla, Marta Dří-

mal Ondráčková a Martin Dobíšek, 
čtou pohádky dětem a jejich rodičům. 
Vstupné 10 Kč. 

mimo předpl.

12. 3. 8.00 
Okresní přehlídka tanečních oborů

Divadlo Na Kopečku
Psychiatrická nemocnice,

Brněnská 54

22. 3. 19.00 
DRUHÁ TRÁVA – koncert
Vstupné 250 Kč. Předprodej knihku-

pectví Jitka. 

26. 3. 10.00 a 17.00
OBRÁZKY Z DĚJIN TANCE – ta-

neční vystoupení
Pořádá ZUŠ Jihlava.

29. 3. 16.00 
HRNEČKU VAŘ aneb Dvě pohád-

ky pro mlsné jazýčky
Veselá pohádka s písničkami v režii 

Michaela Junáška.
Hhraje DS NaKop Tyjátr Jihlava

31. 3. a 1. 4.  19.00 
MADEIRA  - ráj v Atlantiku Cestova-

telská diashow Martina Loewa. Ostrov 
květin, dobrého vína a fantastických 
vyhlídek. Strmé horské srázy porostlé 
bujnou džunglí jsou protkány úzkými 
stezkami vodních stružek. 

DIOD
Tyršova 12

4. 3. 19.30 
CHLAST
Divadlo FESTE, Émile Zola a Katarí-

na Kašpárková Koišová
Činohra „Vy pijete také, že?“ 

6. 3. 19.30 
ŽIJÍ MEZI NÁMI (B)
De Facto Mimo
Činohra
Psychologická komedie s vedlejšími 

účinky. Objevte psychoevokaci a od-
blokujte se! 

7. 3. 17.00 a 20.00 
SOUL OF DANCERSSOUL OF 

DANCERS je jedinečné UV taneč-
ně-divadelní představení svého druhu, 
založené na silném příběhu a spojení 
klasického a moderního tance s tanci 
hiphopové kultury. 

8. 3. 16.00 
KÁJA V CIRKUSE
De Facto Mimo, 
Kdo má angínu, nemůže do cirkusu! 

Což samozřejmě neznamená, že neuvi-
dí mnohem podivuhodnější věci. Kdo 
má pořádnou horečku, může najít cir-
kus třeba pod postelí. 

10. 3. 17.00 
ZŠ Havlíčkova pořádá představení pro 

rodiče.

11. 3. 16.00 
DOCELA MALÝ FESTIVAL
20. ročník festivalu s postupem do 

krajského kola. Pořádá ZŠ Havlíčkova. 
Přehlídka divadelních souborů ze ZŠ, 
ZUŠ, DD, gymnázií, MŠ… 

12. 3. 19.00 
BURA NTEATR – DOMEČEK
Zahájení JID 20-15.
Hra pro dva herce, zpěváky i hudební-

ky zároveň. 

12. 3. – 14. 3.   
JID 20-15
Pojďme (si) hrát! Regionální postu-

pová přehlídka studentského divadla. 
Soutěžní představení souborů nejen z 
Kraje Vysočina. 

STRANA 27 Kultura NJR – BŘEZEN 2015
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15. 3.  16.00
ZAHRA DA
Divadlo Krapet. To šlo jednou pár 

kluků do školy. Tak šli a cestou uviděli 
ve vysoké zdi z kamene starou železnou 
branku, celou rezavou… 16. 3.  18.00 

KA M KRÁČÍŠ, JIHLAVO?
debata
18. 3.  19.30 
Kajsa Bohlin (SE): REALITY’S 

NEIGHBOURFUN FATALE 2015
nový cirkus FUN FATALE 2015
Reality´s Neighbour je fi losofi cká 

klauniáda zkoumající realitu. Je to před-
stavení o dospívání dotýkající se mlad-
ších i starších. Je to jednoduchý příběh 
o tom, že věci nejsou takové, jakými se 
zdají být. 

19. 3.  19.30 
Collectif and then… (GB,CH): Mi-

lujeme koťátka 
Bláznivé vzdušné představení, které 

drze nahlíží na postavení žen ve spo-
lečnosti, které jakoby se v posledních 
několika desetiletích mílovými skoky 
vyšplhalo do popředí, ale je stále velmi 
závažným tématem naší doby. 

20. 3.  19.30
Dvojpremiéra ZUŠ Jihlava
Šubrd ZUŠ Jihlava uvádí: Sem se mi 

nedívej - Satirická komedie o tom, že 
když na někoho koukáte, měli byste si 
možná raději hledět svého, nebo uvidí-
te. 

21. 3. – 22. 3.   
Přehlídka folkorních souborů

25. 3.  19.30 
ŽIJÍ MEZI NÁMI (A)
Psychologická komedie s vedlejšími 

účinky. 

27. 3.  17.00 
ČAS TANEČNICE
Celovečerní program tanečního klubu 

Hotch-Potch. Šansony Hany Zagorové.

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

7. 3.  10.00 
Hrajeme si na CIRKUS... aneb co se 

děje v šapitó.

14. 3.  10.00 
COUNTRYSHOW
Show pro děti a rodiče v country 

stylu.   

21. 3.  10.00 
KOČIČÍ BÁL     
Písničky o kočkách a kočičí soutěže.

28. 3.  10.00 
B U N K R H R Á T K Y 
Soutěže pro malé i velké s písničkami.         

Dělnický dům
Žižkova 15

19. 3.  19.30 
KONCERT SKUPINY HOP-

TROP 
Předprodej 260,- na místě 300,- 
Předprodej Ráj spánku Žižkova 15, 

Jihlava.

Dům kultury
Tolstého 2

2. 3.  19.00 
Ray Coonery: PRA CHY!!!

Divadlo Palace Th eatre. V hlavní roli 
Ondřej Vetchý. VYPRODÁNO

Divadelní sál DKO, Tolstého 2.

5. 3.  19.00 
Travesti show: PŘIJELA POUŤ
PREMIÉRA  V JIHLAVĚ!!! Se zbru-

su novým pořadem se poprvé společně 
představí travesti skupiny Screamers a 
Techtle Mechtle. 

7. 3.  19.00 
CHARITATIVNÍ PLES
Program: Bohuš Matuš, Petra Čer-

nocká. Velkolepé půlnoční překvapení. 
Módní přehlídka Salon Morgana. Klau-
ni z Občanského sdružení Zdravotní 
klaun. Bohatá tombola. Hudba: Melo-
die. Výtěžek z plesu bude jako každo-
ročně věnován Dětskému oddělení Ne-
mocnice Jihlava. 

8. 3.  19.00 
PRVNÍ ORCHESTRÁLNÍ KON-

CERT FILHARMONIE 2015
Účinkují: Filharmonie G. Mahlera
Jiří Jakeš – dirigent
Nela Zimková – klarinet
Program koncertu:
Vranický - Předehra „Caratt eristica“
W.A.Mozart - Koncert Pro Klarinet 

A Orchestr A Dur, Kv. 622 - Sólo Nela 
Zimková

L.Van Beethoven - Symfonie Č.1, C 
dur,Op.21

10. 3.  19.30 
VLADIVOJNA LA CHIA   
Koncert z projektu Malá scéna žije. 

11. 3.  19.00 
GISELLE 
Romantický balet. Jedná s o příběh 

věčné lásky - venkovská dívka Giselle se 
zamiluje do hraběte Alberta, který se ale 
v převleku vydává za vesničana. 

DDM
Brněnská 29 

6. 3.  15.30 
VESELÉ PLSTĚNÍ PRO RA DOST 

DĚTÍ
Přijďte si odpoledne kreativně hrát a 

objevovat společně s námi úžasné mož-
nosti tvoření z barevné plsti a fi lce. Pro 
děti ve věku od 9 do 15 let. 

Materiál zajištěn, vstupné je 80,-. 
Přihlásit se můžete na DDM JI: 
567303521 nebo
melounova@ddmjihlava.cz. S sebou si 
vezměte přezutí a pracovní oděv.

19. 3.  
SPORTOVEC ROKU a KOLEK-

TIV DO 15 LET 2014
Ve čtvrtek 19. 3. proběhne v DKO 

JI slavnostní vyhlášení sportovců 
Jihlavska za rok 2014. Součástí této 
akce je i vyhlášení ankety Sportovec 
a kolektiv roku 2014 do 15 let, kte-
rou již pravidelně vyhlašuje DDM JI. 
Ankety se můžou zúčastnit všechny 
sportovní kluby Jihlavska. Jedná se o 
sportovce, kteří v roce 2014 dosáhli 
výrazných úspěchů v ČR . Propozi-
ce na www.ddmjihlava.cz, i nformace:
napravnik@ddmjihlava.cz. 

Březen – duben  
KURZ VÝCHOVY A VÝCVIKU 

PSŮ
Kurz zahrnuje 13 lekcí (1 teoretic-

ká, 12 praktických). Lekce probíhají 2x 
týdně na cvičišti KK Jihlava v Heleníně.

Cena: 1 500,-
Přihlášky: Tomáš Rychetský 

736430886 nebo
rychytsky@ddmjihlava.cz. 

Přihlášení zájemci budou o přesném 
začátku kurzu informováni.

LETNÍ DĚTSKÉ A PŘÍMĚSTSKÉ 
TÁBORY DDM JI

Již nyní si můžete vybrat z bohaté na-
bídky letních dětských a příměstských 
táborů, které pořádá DDM JI. Letní 
jsou na základnách Smrčná nad Sáza-
vou a Hájenka Černé lesy u Brtnice, pří-
městské pak přímo na DDM JI. Bližší 
informace najdete na www.ddmjihlava.cz 
nebo přímo na DDM JI. Kapacita jed-
notlivých běhů je omezena

Zuš
Masarykovo nám. 16 

10. 3.  8.30 a 10.00 
JAK ČARUJE HUDBA  
Koncertní sál ZUŠ pro MŠ a ZŠ 

18. 3.  18.00 
HUDEBNÍ VEČER 
Koncertní sál ZUŠ

25. 3.  17.00 
KONCERTÍK KLAVÍRNÍHO OD-

DĚLENÍ 
Koncertní sál ZUŠ 

26. 3.  10.00 
OBRÁZKY Z DĚJIN TANCE 
Vystoupení TO pro ZŠ  v Divadle na 

Kopečku

Zacheus
  klub pro volný čas

Komenského 20 

3. 3.  19.00 
MODLITBA TAIZÉ
V kostele sv. Kříže.

15. 3.  10.00 
SETKÁNÍ RODIN S DĚTMI
a malým divadýlkem v klubu                          

24. 3.  18.00 
PUTOVÁNÍ PO PERU
Cestopisné vyprávění a promítání 

dvou nadšených mladíků.                   

Krajský úřad
Senior Point, Žižkova 57

4. 3.  14.00 
Ing. Slavinger: S FOTOAPARÁ-

TEM ZA HUMNY ANEB JAK FO-
TOGRA FOVAT V PŘÍRODĚ.

16. 3.  14.00 
NÁRODNÍ TÝDEN TRÉNOVÁNÍ 

PAMĚTI NA VYSOČINĚ – Pečujte o 
mozek, nemáte nic cennějšího.

17. 3.  14.00 
Ing. Alena Vidláková: PES PŘÍ-

TEL ČLOVĚKA 

Centrum multikulturního

 vzdělávání
Masarykovo nám. 34

6. 3.  18.00 
IRÁK - tváří v tvář neředěnému zlu
Irák očima Volkra Baumanna, pracov-

níka německé organizace AVC/Nehe-
mia, který Irák pravidelně navštěvuje. 
Dozvíte se aktuální informace o tom, 

kam směřuje naše pomoc a jak může-
me nadále lidem v Iráku pomáhat. 

Kino Dukla
Jana Masaryka 20 

1. a 15. 3. v 14:30
Paddington
Rodinný, podle knižní předlohy / 

Velká Británie / 98min / dabing / 
110,- (15. 3. za 100,-)
Neobyčejně půvabné a vtipné vy-

právění o osiřelém medvědu z nej-
temnějšího 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 
 
1. a 18. 3. v 17:00, 3. a 10. 3. v 

17:30, 4. a 15. 3. v 19:30
Teorie všeho
Životopisný  / Velká Británie / 

123min / titulky / 120,- (od 3. 3. za 
110,-) 
Příběh začíná v roce 1963, kdy má 

jednadvacetiletý Stephen Hawking, 
student kosmologie na Cambridge, 
našlápnuto ke skvělé budoucnos-
ti. Spolužáci i profesoři ho napros-
to zbožňují, stejně jako krásná Jane, 
která na téže škole studuje umění. 
On na oplátku zbožňuje ji. Když 
však v osobním i profesním životě 
stane na pomyslném vrcholu, zažije 
nemilosrdný pád. Doslova. Lékařské 
vyšetření po jednom z mnoha jeho 
„nešikovných“ škobrtnutí vyřkne 
drsnou diagnózu – neléčitelné po-
stupné ochrnutí nervového systému, 
které do dvou let ukončí smrt.
Režie: J. Marsh / Hrají: Eddie Red-

mayne, Felicity Jones, Charlie Cox
 
1. 3. v 17:30, 7., 14. a 21. 3. v 

15:00
Zvonilka a tvor Netvor
Disney / Animovaný / USA / 

76min / dabing 2D za 120,- (děti 
100) a 3D za 155 (děti 135,-)
Zatímco Zvonilka a její vílí kama-

rádky nevědí, co si mají o záhadném 
zvířeti myslet, strážci Hvězdné rok-
linky, vílí Skauti, se rozhodnou ma-
gického tvora ulovit dřív, než přivo-
lá na jejich společný domov zkázu. 
Fauna musí poslechnout své srdce a 
zariskovat, aby s pomocí svých vílích 
kamarádek záhadného tvora Netvora 
zachránila.
Režie: S. Loter / Mluví: Tomáš 

Vaněk, Jiří Ployhar, Terezie Tabery-
ová
 
1. a 13. 3. v 19:30, 4. a 9. 3. v 

17:30, 8. a 23. 3. v 17:00
Kingsman: Tajná služba
Komedie, Akční / Velká Británie, 

USA / 129min / titulky / 120,- (od 
4. 3. za 110,-) / 12+
Tato špionážní služba je oproti 

jiným britským službám rozhodně 
nevládní a pochopitelně supertajná. 
Počet jejích agentů je pevně daný a 
za každého, který odešel (většinou 
nedobrovolně a bolestně), nastoupí 
pečlivě vycvičený a otestovaný no-
váček, kterého doporučí některý z 
agentů ve službě.
Režie:  M. Vaughn / Hrají: Colin 

Firth, Taron Egerton, Mark Hamill
 
1. 3. ve 20:00

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

110,- / 12+
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V žonglování nikdy nevynikal a po-
pravdě ho ani nikdy nezkoušel, teď 
ale bude muset vybalancovat partič-
ku solidně naštvaných Rusů, britskou 
MI5, mezinárodní teroristy a také 
svoji manželku s nekřesťansky dlou-
hýma nohama. Charlie Mortdecai, 
světem protřelý obchodník s uměním 
a na částečný úvazek i podvodník, se 
zapojuje do honby za ukradeným ob-
razem. Pro svou zemi, pro královnu... 
a pro peníze.
Režie: D. Koepp / Hrají: Johnny 

Depp, Gwyneth Paltrow, Ewan Mc-
Gregor
 
2. a 21. 3. v 17:00
Hodinový manžel
Drama, Komedie / ČR / 90,- / 12+ 
Čtyři plavci - hráči vodního póla se 

po prohraném zápase octnou na dně. 
Ti zoufalci i na dně bazénu dokonce 
bydlí. Aby se zachránili, zkusí provo-
zovat pochybnou živnost „hodinový 
manžel“ a opravdu opravují domác-
nosti rozličným dámám. Jak se však 
časem ukáže, nejen domácnosti.
Režie: T. Svoboda / Hrají: Bolek Po-

lívka, Eva Holubová, Lukáš Latiňák, 
David Matásek
 
2., 4., 6., 8., 13., 14., 15., 19., 21., 

23 a 23. 3. (časy projekcí na webu)
Padesát odstínů šedi
Erotický / USA / 124min / titulky / 

120,-
Studentka literatury Anastasia je 

podle vlastních slov nezajímavá a 
nudná „šedá myš“ s nízkým sebevědo-
mím, pravý opak tajemného podnika-
tele Christiana Greye, kterého přišla 
vyzpovídat pro článek do studentské-
ho časopisu. Přestože se ji Grey svým 
chladným a odměřeným chováním 
snaží odradit, má ho plnou hlavu, což 
ještě prohloubí jejich opakovaná pra-
covní setkání. 
Režie: S. Taylor-Johnson / Hrají: 

Jamie Dornan, Dakota Johnson, Mar-
cia Gay Harden
 
2., 8. a 18. 3. v 19:30, 12. a 20. 3. 

v 17:00
Focus
Akční / USA / 105min / titulky / 

100,- 
Dvojnásobný držitel nominace na 

Oscara Will Smith hraje podvodníka, 
který se romanticky zamiluje do začí-
nající podfukářky, a když se ním příliš 
sblíží, rozejde se s ní. O tři roky poz-
ději se jeho bývalá láska objeví v Bue-
nos Aires a on je vyšachován ze hry, 
kterou sám rozehrál. Aby bylo vše 
ještě zamotanější, oba stejně nápaditě 
rozehrávají své podvody a oba chtě-
jí podfouknout stejného miliardáře, 
majitele mezinárodního závodního 
týmu. 
Režie: G. Ficarra, J. Requa / Hrají: 

Adrian Martinez, Margot Robbie, 
Rodrigo Santoro, Will Smith 
 
2. 3. ve 20:00
Kukuřičný ostrov
Drama / Gruzie, Německo, ČR / 

100min / Filmový klub, titulky / 90,-
Film vypráví o osudu dědečka a 

vnučky, jejichž smyslem života je 
zasít, pěstovat a sklidit malé kuku-
řičné pole na ostrově uprostřed řeky, 
oddělující Gruzii od Abcházie. Do je-
jich tichého života postupně vstupují 
muži zvenčí - zraněný voják a hranič-
ní patrola.
Režie: G. Ovashvil / Hrají: Ilyas Sal-

man, Mariam Buturishvili, Irakli Sa-
mushia

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

Drama / Německo / 98min / titulky 
/ 90,- / 12+
Červen 1945. Domů do Berlína se 

vrací zraněná a zjizvená Nelly, která 
přežila Osvětim. Společnost jí dělá 
Lene, zaměstnankyně Židovské agen-
tury a Nellyina kamarádka z předvá-
lečných dob. Nelly se ještě zcela ne-
zotavila po operaci tváře a navzdory 
Leniným varováním se vydává hledat 
svého manžela Johnnyho.
Režie: Ch. Petzold / Hrají: Nina 

Hossová, Ronald Zehrfeld, Nina 
Kunzendorfová
 
3. 3. v 19:30
Kód Enigmy
Životopisný / Velká Británie, USA / 

114min / titulky / 110,- / 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
 
3. a 15. 3. ve 20:00, 9. 3. v 19:30
Fotograf
Tragikomedie / ČR / 133min / 100,- 

/ 15+
Středem Janova života vždy byly 

ženy. Ať ty, které pózovaly před objek-
tivem jeho fotoaparátu, nezřídka po-
stavy až pitoreskní, či ty, jež ho obklo-
povaly v soukromí. Dcery, manželky, 
milenky, sexuální přítelkyně, intelek-
tuální obdivovatelky. Jedny nezištně 
milující a oddané, jiné podváděné a 
zhrzené, další sdílející s rozkoší jeho 
bouřlivý život.
Režie: I. Pavlásková / Hrají: Karel 

Roden, Marie Málková, Vilma Cibul-
ková
 
4. 3. v 17:00
Bílý Bůh
Alegorický příběh / Maďarsko, Ně-

mecko, Švédsko / 119min / titulky / 
100,- 
AKCE: DÁRKOVÉ KRMIVO 

ZDARMA KE VSTUPNÉMU! Pes 
Hagen bojuje proti zlým lidem a na-
konec i o holý život, ale stále se snaží 
najít svou milovanou Lili, třinácti-
letou holčičku, od které byl násilně 
oddělen. Brzy ovšem zjistí, že pes je 
možná nejlepší přítel člověka, opač-
ně to ale neplatí. Ve strhujícím fi nále 
se Hagen postaví do čela dvousethla-
vé psí smečky, aby svým trýznitelům 
vrátil vše i s úroky. Alegorický příběh, 
během nějž hlavní psí i lidští hrdino-
vé projdou zásadní proměnou, nabízí 
divákovi silný fi lmový zážitek, katarzi 
a smíření.
Režie: K. Mundruczó/ Hrají: Zsófi a 

Psott a, Sándor Zsótér, Lili Monori
 
5. 3. v 17:00
Nezlomný
Válečný, Drama / USA / 137min / 

titulky / 110,-
Jako malý kluk byl Louis pěkný sígr, 

jeho výhodou bylo, že před násled-
ky svých činů dokázal skoro vždycky 
utéct. Toho si všiml jeho starší bratr 
Pete, kterého napadlo, že by běžecký 
talent mohl využít na závodní dráze. 
Dotáhl to až do amerického olympij-
ského týmu na hry v Berlíně v roce 

1936, kde mimo jiných ohromil i Hit-
lera…
Režie: A. Jolie / Hrají: Jack O’Con-

nell, Domhnall Gleeson, Garrett  
Hedlund
 
5. a 12. 3. v 17:30, 7., 14. a 22. 3. v 

15:30, 8. 3. v 15:00 a 13. 3. v 17:00
Asterix: Sídliště Bohů
Pohádka / Francie / 2D i 3D dabing 

/ 85min / 140,- ve 3D a 120,- ve 2D
Asterix a Obelix svou malou vesnici, 

ukrytou v hlubokém lese, oplývajícím 
chutnými divočáky, nadevše milují. 
Přece nedopustí, aby se z jejich milo-
vaného domova stal pouhý turistický 
skanzen. Musejí nabrousit veškerý 
svůj důvtip a pokusit se prohnaného 
Caesara v této podlé bitvě porazit…
Režie: L. Clichy / Mluví: Pavel Tráv-

níček, Jiří Štěpnička, Karel Heřmánek
 
5., 6. a 21. 3. v 19:30, 7., 8. a 24. 3. 

v 17:30, 11. a 20. 3. ve 20:00, 14. a 
16. 3. v 17:00
Kobry a užovky
Drama / ČR / 111min / 120,- / 15+
Užovka je ztracen ve svém vlastním 

životě. Ale naskytne se mu šance, kte-
rou nehodlá promarnit. Jeho bratr 
Kobra je magor, nezodpověděné dítě 
a feťák, bydlící s věčně opilou mat-
kou. Staví vzdušné zámky a vykrádá 
chatky. Ve chvíli, kdy se ukáže, že by 
Užovka mohl být už konečně šťastný, 
se objeví Kobra. Užovka se mu roz-
hodne dát pořádnou lekci, situace se 
ale vymkne kontrole. 
Režie: J. Prušinovský / Hrají: Matěj 

Hádek, Kryštof Hádek, Jan Hájek
 
5., 6., 7., 13. a 25. 3. ve 20:00, 9. 3. 

v 17:00, 14. a 16. 3. v 17:30
Americký sniper
Akční, Biografi cký / USA / 133min 

/ PREMIÉRA , titulky /  100,- / 15+
Odstřelovač jednotek SEAL ame-

rického námořnictva Chris Kyle je 
vyslán do Iráku s jediným úkolem: 
chránit své bratry ve zbrani. Jeho ne-
omylná přesnost zachrání na bojišti 
velký počet životů, a když se rozšíří 
pověsti o jeho odvážných husarských 
kouscích, vyslouží si přezdívku „Le-
genda“. Ale po návratu domů Chris 
zjišťuje, že na válku nedokáže zapo-
menout.
Režie: C. Eastwood / Hrají: Bradley 

Cooper, Sienna Miller
 
6. a 11. 3. v 17:00, 8. a 21. 3. v 

15:30
SpongeBob ve fi lmu: Houba na 

suchu
Kreslený, Animovaný / USA / 84min 

/ dabing / 110,- (děti 90,-) 
A přitom vše začalo tak idylicky, dal-

ším báječným ránem v podmořském 
městečku Zátiší Bikin, kde u Křupa-
vého kraba stála dlouhatánská fronta 
na mňamózní krabí Burgery připra-
vované podle tajného receptu. Idyla 
skončila ve chvíli, kdy se magickým 
trikem zmocnil návodu na ty nejlepší 
hambáče pirát Hambivous, zaparko-
val svoji kocábku na pláži a proměnil 
ji ve stylový stánek s rychlým občer-
stvením.
Režie: P. Tibbitt , M. Mitchell / 

Mluví: Jan Maxián, Antonín Navrátil, 
Igor Bareš
 
7. 3. v 17:00 a 18. 3. v 17:30
E.A. Poe: Podivný experiment
Th riller / USA / 112min / titulky / 

100,- / 12+
Kde je hranice mezi zdravým rozu-

mem a šílenstvím? Kdo si troufne, 
najde odpověď v děsivé atmosféře 
viktoriánského ústavu pro choromysl-
né.  Napínavý thriller vznikl podle po-

vídky otce hororu a detektivky Edgara 
Allana Poea „Metoda doktora Téra a 
profesora Péra“ a její překvapivé vyús-
tění je jen jedním z nečekaných zvra-
tů fi lmu.
Režie: B. Anderson / Hrají: Kate 

Beckinsale, Michael Caine, Jim Stur-
gess, Ben Kingsley
 
7. 3. v 19:30, 22. 3. v 17:00
Co jsme komu udělali?
Romantická komedie / Francie / 

97min / 80,- / 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
 
9. 3. ve 20:00
Údolí včel
Drama, Historický / Československo 

1967 / 96min / Filmový klub / 70,- 
Příběh zobrazuje svár mezi vnuce-

nou příslušností k asketickému kři-
žáckému řádu a touhou po svobod-
ném životě. Fanatický rytíř Armin 
von Heide pronásleduje svého pří-
tele Ondřeje, potomka českého ze-
manského rodu, jenž uprchl a vrací 
se zpátky na rodnou tvrz. Rytíř je 
rozhodnut jej potrestat za provinění 
proti regulím řádu a během Ondře-
jovy svatební noci vnikne do ložnice 
jeho nevěsty…
Režie: F. Vláčil / Hrají: Petr Čepek, 

Jan Kačer, Zdeněk Kryzánek, Věra 
Galatíková
 
10. a 25. 3. v 17:00
Divočina
Drama / USA / 115min / titulky / 

110,- / 15+
Každý z nás má chvíle, kdy se cítí mi-

zerně, má všeho plné zuby a všechno 
se kolem něj hroutí. Cheryl, hlavní 
hrdinka fi lmu Divočina, se takto cítí 
už delší dobu. Po smrti matky a kra-
chu manželství, si myslí, že už přišla 
o všechno. Do života jí navíc vstoupí 
i drogy a náhodné známosti na jednu 
noc. A když už má pocit, že nemá co 
ztratit, udělá nejimpulzivnější roz-
hodnutí svého života.
Režie: J.-M. Vallée / Hrají: Reese 

Witherspoon, Laura Dern, Th omas 
Sadoski
 
10. a 23. 3. v 19:30
Big Eyes
Životopisný / Velká Británie/ 

106min / titulky / 110,- / 12+
Na sklonku čtyřicátých let dosáhl 

malíř Walter Keane neuvěřitelného 
úspěchu se záhadnými obrazy tváří 
s velkýma očima. Bizarní a šokují-
cí pravda však nakonec vyšla najevo. 
Zjistilo se, že Walterovi práce nebyly 
ve skutečnosti vůbec vytvořeny jím, 
ale jeho manželkou Margaret. Keane, 
jak se zdálo, žil kolosální lží, kterou 
oklamal celý svět.
Režie: T. Burton / Hrají: Amy 

Adams, Christopher Waltz
 
10. 3. ve 20:00
Jupiter vychází
SciFi / USA / 127min / 3D titulky / 

130,- / 15+
Když se pod noční oblohou narodila 

Jupiter Jones, znamení napovídala, že 
je předurčena k velkým činům. Nyní 
již dospělá Jupiter sní o hvězdách, ale 
probouzí se do chladné reality uklí-
zečky toalet a nekonečného sledu 
neúspěchů. Až když na Zemi dorazí 
Caine, geneticky upravený bývalý ar-
mádní lovec, jehož úkolem je Jupiter 
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sledovat, začne si uvědomovat napl-
nění svého osudu.
Režie: bratři Wachowski / Hrají: 

Channing Tatum, Mila Kunis, Eddie 
Redmayne, Sean Bean
 
11. 3. v 17:30 a 25. 3. v 19:30
Whiplash
Drama, Hudební / USA / 106min / 

titulky / 80,- 
Jednoho večera na Andrewa, který 

právě cvičí na bicí, narazí Terence 
Fletcher, dirigent, proslavený svým 
učitelským talentem ve stejné míře 
jako svými nemilosrdnými praktika-
mi. Ačkoliv si spolu toho večera pří-
liš mnoho nesdělí, probudí Fletcher 
v Andrewovi touhu dosáhnout svého 
cíle. K Andrewovu překvapení další-
ho dne Fletcher požádá o to, aby byl 
Andrew přidělen k jeho kapele. Tento 
jediný čin mladíkovi navždy změní 
život.
Režie: D. Chazelle / Hrají: Miles Tel-

ler, J.K. Simmons, Melissa Benoist
 
11. 3. v 19:30
Vetřelec (1979)
Sci-Fi, Horor / USA / 116min / reži-

sérský střih, titulky / 100,- / 12+
Posádka kosmické dopravní lodi 

Nostromo, která míří z obchodních 
cest zpět na Zemi, je palubním počíta-
čem předčasně probuzena ze spánku. 
Pasažéři zjišťují, že loď zachytila jaký-
si vzdálený signál. Zanedlouho při-
stanou na pusté planetě, odkud signál 
pochází, a objeví havarované kosmic-
ké plavidlo, v němž najdou podivnou 
líheň se spoustou velkých vajec…
Režie: R. Scott  / Hrají: Sigour-

ney Weaver, Tom Skerritt , Veronica 
Cartwright
 
12. a 20. 3. v 19:30
Sama nocí tmou
Romantický, Horor / USA  / 99min 

/ titulky / 90,- / 12+
Po Zkaženém městě, domově pasá-

ků, dealerů a prostitutek, se po no-
cích toulá mladá osamělá upírka a 
podle vlastních měřítek nastoluje po-
řádek. Až nečekané setkání s Perským 
Jamesem Deanem vytrhne Dívku z 
její osamělé a smutné rutiny. Mladý 
muž je totiž snad posledním obyvate-
lem tohoto města, který si uvědomuje 
rozdíl mezi dobrem a zlem.
Režie: A. L. Amirpour / Hrají: She-

ila Vand, Marshall Manesh, Mozhan 
Marnò
 
12. 3. ve 20:00
Perný den
PROJEKT 100 / Hudební, Kome-

die / Velká Británie 1964  / 87min / 
titulky / 100,- 
Beatlemanie a jeden obyčejný den v 

životě nejslavnější hudební skupiny 
všech dob. Skvělá hudba a anglický 
humor v podání čtyř známých zpě-
váků: Johna Lennona, Paula McCart-
neyho, George Harrisona a Ringa 
Stara. Je to jejich fi lmový debut, který 
získal ocenění - Nejlepší britský fi lm 
roku 1964 v kategorii muzikál/kome-
die.
Režie: R. Lester / Hrají: John Len-

non, Paul McCartney, George Harri-
son, Ringo Starr
 
15. 3. v 17:00
S láskou, Rosie
Romantická komedie / Velká Britá-

nie / 102min / titulky / 100,-
Rosie a Alex, hrdinové romantic-

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

Režie: Ch. Ditt er / Hrají: Lily Col-
lins, Sam Clafl in, Christian Cooke
 
16. 3. ve 20:00
Je nám spolu dobře
Dokument / ČR / 75min / Filmový 

klub  / 70,- 
Dokumentární portrét rodiny sinolo-

ga, který se vydává do čínského malo-
města naplnit své sny a navázat na čín-
sko-československé vztahy započaté v 
padesátých letech minulého století. 
Zachycení reálného života současné 
Číny očima nezaujatého pozorovatele 
v kontrastu s adaptací mladého a silně 
věřícího páru na nové prostředí.
Režie: S. Dlouhý / Hraje: Jiří Ko-

hout
 
16. 3. v 19:30
Hobit: Bitva pěti armád
Fantasy, Dobrodružný / USA, Nový 

Zéland / 144min / 2D / 80,- 
Th orinova posedlost hromaděním 

znovu nabytého pokladu, kterému i 
přes Bilbovu snahu obětuje přátel-
ství i čest, dožene Hobita k zoufalé-
mu a nebezpečnému rozhodnutí. Ale 
ještě větší nebezpečí je čeká. Sauron, 
o jehož krocích nikdo kromě čaroděje 
Gandalfa nic netuší, tajně vyslal ob-
rovskou armádu Skřetů, aby zaútočila 
na Osamělou horu.
Režie: P. Jackson / Hrají: Benedict 

Cumberbatch, Cate Blanchett , Elijah 
Wood
 
17. 3. od 18:00 do 22:30
Expediční kamera je o skutečném ži-

votě, o dobrodružství, divoké přírodě, 
extrémních zážitcích i sportech.

17. 3. v 17:30
My jsme nejlepší!
Drama / Švédsko / 102min / titulky 

/ 110,-
Dvě 13leté dívky Bobo a Klara vy-

růstají ve Stockholmu 80. let a cítí se 
přehlížené vlastními rodiči. Jsou osa-
mělé, naštvané, jen tak se potlouka-
jí po ulicích a rozhodnou se založit 
punkovou kapelu, i navzdory tomu, 
že neumí hrát na žádný hudební ná-
stroj. V místním mládežnickém klubu 
„vymlátí“ z nástrojů hrůznou píseň o 
hodinách tělesné výchovy a záchra-
ně dětí v Africe, ale stále to není ono. 
Když se však k nim přidá slušná a vě-
řící Hedvig s výjimečným hudebním 
talentem, jejich kapela i hudba náhle 
dávají smysl.
Režie: L. Modysson / Hrají: Mira 

Barkhammar, Mira Grosin, Liv Le-
Moyne
 
17. 3. ve 20:00
Birdman
Černá komedie / USA / 119min / 

titulky / 100,- / 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
 
18. 3. ve 14:30
Noc v muzeu: Tajemství hrobky
Komedie, Dobrodružný / USA / 

89min / dabing / 100,-
Živé i neživé hrdiny přírodovědné-

ho muzea v New Yorku ale čeká ne-
milé překvapení. Zlatá deska začíná 
navzdory svému materiálu korodovat 

a kouzlo se pomalu leč neúprosně 
vytrácí. Pro oživlé exponáty a jejich 
ochránce Larryho tím začínají nejen 
krušné chvilky ale i jejich největší 
dobrodružství, které je přivede až za 
Atlantik.
Režie: S. Levy / Hrají: Ben Stiller, 

Robin Williams, Dan Stevens

BABY BIO >>> MAMINKY a TA-
TÍNKOVÉ, vyrazte i vy se svými 
nejmenšími DO KINA! Pro děti 
bude v sále připraven koberec s hrač-
kami a pro vás fi lm. Do sálu si vez-
mete vše, co budete potřebovat a po 
celou dobu projekce bude v sále pří-
tmí. Film poběží se sníženou hlasitos-
tí. Kočárky vám ve foyer POHLÍDÁ-
ME a vy se můžete jít BAVIT. <<<
 
18. 3. 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 LaBeouf
 
19., 22. a 29. 3. v 19:30
Gunman: Muž na odstřel
Akční, Krimi, Drama / USA, Fran-

cie / 115min / PREMIÉRA , titulky / 
110,- / 12+
Jim bude muset očistit své jméno 

a postavit se organizaci, pro kterou 
pracoval. Býval jejím vykonavatelem, 
dělal strašné věci a byl přesvědčen, že 
pomáhá světu. Mýlil se a jeho bývalí 
zaměstnavatelé se ho teď snaží zabít. 
Režie: P. Morel / Hrají: Sean Penn, 

Javier Bardem, Ray Winstone
 
19., 21., 22. a 31. 3. ve 20:00, 20., 

25. a 28. 3. v 17:30
Rezistence
Sci-Fi, Akční / USA / 119min / 

PREMIÉRA , titulky / 110,- / 12+
Druhý díl knižní a fi lmové série Di-

vergence. Pokračování s názvem Re-
zistence je po úspěchu prvního dílu 
o poznání velkolepější a výpravnější, 
nepostrádá velkou dávku akce a triků.  
Idylická společnost žijící v symbió-
ze různých frakcí je nyní na pokra-
ji války, osudy všech nabírají rychlý 
spád a každá volba má své následky. 
Tris není výjimkou. 
Režie: R. Schwentke / Hrají: Shaile-

ne Woodley, Th eo James, Kate Win-
slet, Naomi Watt s
 
22. 3. v 15:00
Babovřesky 3
BIO SENIOR / Komedie / ČR / 

103min / 70,- (Diváci od 65 let za 
polovinu)
Zápletka se točí okolo pomsty sta-

rosty Stehlíka a místních chasníků 
Horáčkové… do vesnice se vrací kon-
trolor Dodo. Není sám, přijíždí s ním 
jeho manželka, která Stehlíkovi zajistí 
dotaci, díky níž starosta může poslat 
všech sedm místních drben k moři… 
Akce „likvidace bab“ začíná.
Režie: Z. Troška / Hrají: Veronika 

Žilková, Jana Synková, Lucie Von-
dráčková
 
22. 2. v 17:30
Zimní pohádka (ROH balet)
Balet / Velká Británie / 140min / 

200,-
Dva králové, Leontes a Polixenes, se 

znají od dětství, znovu se ale setkají 
až v dospělosti. Leontes, král Sicílie, je 

ženatý s Hermionou; ke svatbě jí vě-
noval krásný smaragd. Mají syna Ma-
millia a jsou spolu nesmírně šťastni. 
Český král Polixenes navštíví Leon- 
tův dvůr. Má radost, že se shledává 
se starým přítelem, na jehož panství 
se zdrží devět měsíců. Ve chvíli, kdy 
odjíždí, porodí Hermiona své druhé 
dítě.
Záznam baletu.
 
23. 3. ve 20:00
No
Drama, Historický / Chille, Francie, 

USA / 118min / FILMOVÝ KLUB, 
titulky / 70,- 
Píše se rok 1988 a René se vrací ze 

stáže v USA, kde se učil, jak dobře 
prodat coca colu, a hned se zapojuje 
do dění v rodném Chile. Povede totiž 
kampaň demokratických stran proti 
stárnoucímu despotickému generálo-
vi. Snímek nominovaný na Oscara za 
nejlepší neanglicky mluvený fi lm je 
lehkým, místy až groteskním pohle-
dem na osmdesátá léta, a především 
na to, že pravda je sice jenom jedna, 
ale abychom ji dokázali prodat, ne-
smíme ji lidem říkat úplně celou.
Režie: P. Larraín / Hrají: Gael García 

Bernal, Alfredo Castro, Néstor Can-
tillana
 
24. 3. v 17:00
Sex v Paříži
Komedie / Francie / 116min / titul-

ky / 80,- / 15+
Paříž. Láska. A samozřejmě francouz-

ské ženy: svobodné, nepředvídatel-
né, sofi stikované a vášnivé. Rozhodly 
se svá tajemství odhalit a podělit se s 
nimi. Je to komedie o kariéře, dětech, 
lásce, sexu a hlavně o tom, koho a co 
ženy chtějí…
Režie:  A. Dana
 
24. 3. v 19:30
Slídil
Th riller / USA / 117min / titulky / 

100,- / 12+
Příběh vypráví o mladíkovi Lou 

Bloomovi, který se snaží prosadit jako 
novinář. Nedaří se mu najít uplatnění 
v již zavedených agenturách, a tak se 
vrhne na vlastní pěst do pátrání po 
stopách zločinu. Pro atraktivní novi-
nářský materiál se neštítí udělat co-
koliv.
Režie: D. Gilroy / Hrají: Jake Gyllen-

haal, Bill Paxton, Rene Russo
 
26. 3. v 17:00
Město 44
Drama, Válečný / Polsko / 127min / 

PREMIÉRA , titulky / 110,-
Film Město 44 vypráví příběhy mla-

dých lidí, kteří žijí své životy jakoby 
každý den měl být jejich posledním. 
Není to díky přemíře statečnosti nebo 
lehkovážnosti – tento postoj je přiro-
zený s ohledem na skutečnost, které 
čelí. Píše se totiž rok 1944 a jejich 
příběhy se odehrávají v Němci oku-
pované Varšavě. Tito polští studenti 
vnímají své zapojení do podzemního 
hnutí nejen jako vlasteneckou povin-
nost, ale také jako mladistvé dobro-
družství…
Režie: J. Komasa / Hrají: Józef 

Pawłowski, Zofi a Wichłacz, Anna 
Próchniak
 
26. 3. v 17:30, 27. 3. v 17:00 a 29. 

3. ve 20:00
Chappie
Sci-Fi / USA / 121min / titulky / 

120,-

V nepříliš vzdálené budoucnosti do-
hlíží na dodržování pořádku mecha-
nické policejní jednotky. Nyní se jim 
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ale lidé začínají bránit. Když dojde k 
odcizení a přeprogramování jednoho 
z policejních droidů, stane se robot 
jménem Chappie vůbec prvním ro-
botem se schopností samostatného 
myšlení a cítění.
Režie: N. Blomkamp / Hrají: Jose 

Pablo Cantillo, Sigourney Weaver, 
Hugh Jackman
 
26. a 27. 3. v 19:30, 28. a 29. 3. v 

17:00
Lovci a oběti
Akční thriller / ČR / 104min / 120,- 

/ 12+
Co máte dělat, když se ocitnete v ne-

konečné spirále dluhů? Jak se zbavit 
exekutora, jak vyřešit podraz drsného 
lichváře s pekelnými úroky, které ze 
dne na den narůstají? Pod nátlakem 
téměř neřešitelné fi nanční situace 
udělá Jakub jednoho dne krok vedle – 
krok za hranu zákona.
Režie:  M. B. Tran / Hrají: Martin 

Kraus, Tomáš Hanák, Jaromír Nosek
 
26. - 28. 3. ve 20:00, 29. a 31. 3. v 

17:30
Vybíjená
Komedie / ČR / 94min / 120,-
Vybíjená je groteskou o přátelství, 

osudových láskách, kráse a ošklivosti, 
alkoholu a hledání lidského štěstí. V 
několika časových rovinách vypráví 
příběh spolužáků, kteří spolu prožíva-
jí různé životní etapy.
Režie: P. Nikolaev / Hrají: Simona 

Krainová, Linda Bartošová, Michal 
Suchánek
 
27. a 30. 3. v 17:30, 28. 3. v 15:30 

a 29. 3. ve 14:30
Konečně doma
Anomovaná pohádka / USA / 92min 

/ dabing / 125,- (děti 100,-)
Mimozemská invaze Buvů na Zemi 

je celkem vlídná a laskavá – Buvové 
svůj nový domov začnou předělávat 
k obrazu svému a začnou tím, že lidi 
prostě přestěhují do Austrálie, kde jim 
dopřávají díky své vyspělé buvanské 
technice velice pohodlný život. Při 
tomto stěhování jim ale proklouzne 
mezi prsty holka jménem Tipy…
Režie: T. Johnson / Hrají: Ondřej 

Brzobohatý, Ivana Korolová, Ladislav 
Cigánek
 
28. 3. v 15:00
Velká šestka
Disney / Animovaný / USA / 

108min / dabing / 80,-
Když se parta kamarádů kvůli kata-

strofální souhře náhod ocitne upro-
střed nebezpečné hry, kterou kdosi 
rozehrál v ulicích San Fransokya, 
Hiro se obrátí na svého nejbližšího 
kamaráda – robota jménem Baymax 
- a přetvoří svou partu přátel na high-
tech hrdiny odhodlané vyřešit vznik-
lou záhadu.
Režie: D. Hall, Ch. Williams / Mluví: 

Kamil Halbich, Ondřej Havel, Ladi-
slav Županič, Táňa Vilhelmová
 
28. 3. v 19:30
Danielův svět
Drama / ČR / 75min / Filmový klub 

/ 100,- 
VÍTĚZ CENY DIVÁKA  MFDF 

2014. Jakou podobu a hodnotu má 
ten nejniternější cit v podání Daniela 
a jeho přátel? Životní strasti i rado-
sti těch, kterým příroda nadělila do 
vínku pedofi lii. Filmový portrét Dani-
ela a české pedofi lní komunity. Příběh 
zakázané lásky a neustálého boje za 
smíření se sebou samým i za možnost 
přijetí uvnitř společnosti.
Režie: V. Lišková
 

30. 3. ve 20:00
Zázraky
Drama / Itálie, Švýcarsko / 110min / 

Filmový klub, titulky / 70,- 
Gelsomina žije s rodiči a třemi mladší-

mi sestrami na opuštěném statku kdesi 
v Umbrii. Otec drží rodinu stranou ná-
strah moderního světa, hlásaje návrat k 
přírodě jako jedinému bodu bezpečí. 
Políčko zeleniny a hlavně péče o včely 
poskytující med jako hlavní zdroj ob-
živy stmeluje dospělé i děti, dokud 
pevné vazby nenahlodá příchod Marti-
na, mladého provinilce, jehož přijmou 
v rámci programu převýchovy.
Režie: A. Rohrwacher / Hrají: Moni-

ca Bellucci, Alba Rohrwacher, Marga-
rete Tiesel
 
30. - 31. 3. 2015
Festival ProTIBET 
Můžete se těšit na projekci fi lmů 

současných tibetských i zahraničních 
tvůrců, např. Arvina Iyera nebo Jo-
shui Dugdalea. Budeme promítat do-
kument Bez mrknutí, který zachycuje 
osmnáct měsíců života a práce 14. da-
lajlamy. Dále se můžete těšit na snímek 
německé režisérky Marie Blumen-
cron o exilovém dobrodružství Good 
Bye Tibet. Přinášíme Vám také fi lm o 
moderně smýšlejícím a známém bud-
dhistickém mistrovi Dzongsar Kjen-
cem Rinpočhem s názvem Slova mého 
dokonalého učitele. Zakončíme do-
kumentem Svobodná Čína: Odvaha 
věřit, který k nám přináší NTD TV. 

 Bez mrknutí - 30. 3. v 17:00 za 80,-
 Slova mého dokonalého učitele - 

30. 3. v 19:30 za 80,-
 Goodbye Tibet - 31. 3. v 17:00 za 

80,-
 Svobodná Čína: Odvaha věřit - 31. 

3. v 19:30 za 60,-

Více informací na webu kina.

Kluby

Hudební club JEŽEK
Mostecká 10 

6. 3.  21.00 
MORČATA NA ÚTĚKU 

7. 3.  21.00 
TONEHUNTER + HOSTÉ

14. 3.  21.00 
METAL FOREVER TOUR
HRA JÍ: OCELOT, AUTOBUS, 

LADY KA TE

20. 3.  21.00 
BENEFIČNÍ KONCERT NA 

PODPORU ONKOLOGICKÉHO 
ODDĚLENÍ V JIHLAVĚ

Hrají: METANOON, SMÍŠENÝ 
POCITY A DALŠÍPo koncertě aft er-
párty (hraje DJ PÍTRS).

27. 3.  21.00 
Koncert: ROOT 
hosté: DEVOTION

28. 3.  21.00 
ISS CZECH COMPANY
MARKÝZ JOHN 

Chilli Cafe
Masarykovo nám. 25

28. 3.  20.00 
Soli-action ABC: Angry Brigade / Zlá 

krev / Aculeos 

SOUL music club
 Žižkova 15 

6. 3.  20.00 
FILTR! Jihlavská skupina Filtr hrála 

na Vysočině necelý rok. 

7. 3.  20.00 
FUNKOVÁ SMEČKA  MONKEY 

BUSINESS V SOULU! 

13. 3.  20.00 
VISACÍ ZÁMEK – PUNKOVÉ 

KRÁLOVSTVÍ 

14. 3.  21.00 
KYKLOS GALAKTIKOS 

17. 3.  19.00 

20. 3.  22.00 
ELEKTRIO PRESENTS vol. 10 

21. 3.  20.00 
SEPAR & DJ MIKO 

27. 3.  22.00 
FACE OF DRUMS 

28. 3.  22.00 
MUSIC LAB 

Koncerty
21. 3.  20.00 
POITÍN, koncert irské hudby aneb 

Tak zase za rok Sv. Patriku! 
klubová scéna Radničního pivovaru. 

22. 3.  19.00 
DRUHÝ KOMORNÍ KONCERT 

2015
Účinkují:Komorní orchestr Filhar-

monie G. Mahlera
Jiří Jakeš – Dirigent
Lukáš Svoboda -  Violoncello 
V programu Zazní Díla A. Vivaldiho 

a E.H.Griega. 

Přednášky
3. 3.  17.00 
TAJEMNÁ JIHLAVA
Přednáší Mgr. Petr Štěpán, přednáška 

se uskuteční v rámci zahájení fotogra-
fi cké výstavy Jihlava let osmdesátých. 

Muzeum Vysočiny 

4. 3.  17.00 
DĚJINY NA VLASTNÍ KŮŽI: Od 

svatého Vladimíra k Vladimíru Puti-
novi, od jurodivých k Pussy Riot

Martin C. Putna bude přednášet a be-
sedovat o své nové knize Obrazy z kul-
turních dějin ruské religiozity.

Muzeum Vysočiny.

4. 3.  18.00 
Ing. Artur Zatloukal: REINKA R-

NACE
Myšlenka reinkarnace dnes už není 

zvláštností východních náboženství – 
přiklání se k ní i stále více Evropanů. 
Proč? Protože dokáže vysvětlit přiro-

zeným způsobem zdánlivě nevysvětli-
telné hádanky života. Vědomí sprave-
dlnosti a moudrého uspořádání světa 
otevírá v dnešním zdánlivém chaosu 
bránu k vyrovnanému životu.

5. 3.  17.00 
Klubový večer: PATAGONIE A 

OHŇOVÁ ZEMĚ
Národní park Los Glacieres s největší-

mi kontinentálními ledovci mimo Ant-
arktidu a štíhlými monumentálními 
věžemi Cerro Tore a Fitz Roy, divoké 
a okouzlující pohoří Torres del Paine, 
nehostinná i vzrušující krajina Ohňo-
vé země s koloniemi tučňáků, to jsou 
místa, při jejichž vyslovení se všem ces-
tovatelům tají dech. Prostřednictvím 
fotografi í a povídání je přiblíží Jaromír 
Novák. Klubové večery jsou besedy se 
zajímavými cestovateli a přírodovědci 
každý první čtvrtek v měsíci. Beseda 
se koná v budově zoologické zahrady v 
centru PodpoVRCH. 

11. 3.  18.00 
Cestovatelské promítání: ZÁPAD 

USA
Posluchárna P3 Vysoké školy poly-

technické Jihlava, Tolstého 16

 Změna programu vyhrazena.
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