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V uplynulém měsíci zpracovala  Městská policie 
Jihlava celkem 3.863 událostí. Ve 190 případech 
byla provedena kontrola podávání alkoholu mla-
distvým osobám.  V 534 případech se na městskou 
polici obrátili občané s oznámením nebo žádostí o 
pomoc. Proti veřejnému pořádku nebo vyhláškám 
a nařízením města bylo zaznamenáno 885 přestup-
ků. 

Při kontrolní činnosti bylo zadrženo osm osob, 
po kterých Policie ČR vyhlásila celostátní pátrání.  
Současně bylo policii oznámeno deset podezření 
ze spáchání trestné činnosti.

Městská policie zpracovala 26 přestupků proti 
majetku. Jedná se o drobné krádeže. Ve spolupráci 
s dopravním podnikem strážníci provedli 114 kon-
trol černých pasažérů. Ve dvou případech požádali 
majitelé vozidel o umístění „botičky“, jelikož došlo 
ke ztrátě klíčů a měli obavu o krádež vozidla. 

V rámci jarního blokového čištění města Jihla-
vy strážníci asistovali   při odtahu 79 vozidel. Bylo 
nalezeno sedm dlouhodobě odstavených vozidel, 

které strážníci vyhodnotili jako vrak, a oznámili 
tuto skutečnost na odbor dopravy.

Na psí útulek, jehož provozovatelem je městská 
policie, bylo umístěno 22 odchycených psů. 

Při šetření zvlášť závažného trestného činu vraž-
dy na ulici Dvořákova byly využity kamerové 
záznamy městské policie.  Na základě jejich vy-
hodnocení byly zjištěny zásadní informace, které 
vedly k vytipování a následné identifi kaci pacha-
tele. 

V hodnoceném období bylo mimo výše uvedené 
šetření poskytnuto policistům dalších 20 kamero-
vých záznamů. Operační strážník městské policie 
Jihlava přijal na lince tísňového volání oznámení 
na napadení dítěte psem. Na místo byla ihned vy-
slána hlídka MP, která zjistila, že procházející dítě 
před Albertem na ulici Březinova napadl přiváza-
ný pes bez náhubku a způsobil dítěti tržnou ránu 
na tváři. Strážníci poskytli první pomoc a přivolali 
zdravotnickou záchrannou službu, která dítě pře-
vezla k ošetření do nemocnice. 

Dále městská policie řešila oznámení na skupinu  
házejících kameny větších rozměrů z lesoparku 
Heulos do prostoru Zoologické zahrady.

Na základě využití kamerového systému byla na 
Jakubském náměstí spatřena skupinka dětí odpo-
vídající popisu oznamovatele. Strážníci při kont-
rolní činnosti města Jihlavy zadrželi na ulici Hra-
dební osobu, po které bylo vyhlášeno celostátní 
pátrání. Další osobu v celostátním pátrání zadrželi 
strážníci na Masarykově náměstí.

Na základě místní znalosti řešili strážníci osobu, 
která řídila vozidlo bez platného řidičského opráv-
nění. Vozidlo spatřili v dolní části Masarykovo 
náměstí. Vzhledem z podezření z protiprávního 
jednání pokračovala hlídka MP za jedoucím vozi-
dlem do ulice Palackého, kde vozidlo zaparkovalo 
na parkovišti. Strážníci provedli kontrolu totož-
nosti řidiče, zde se potvrdilo, že se jedná o muže 
bez řidičského oprávnění.

 Stanislav Maštera,
 zástupce ředitele MP Jihlava

Kamery pomohly vytipovat vraha

Rovných sto let existence osla-
ví 1. května 2015 jihlavské kino 
Dukla. 

Slavit se bude v kině i před kinem, 
kromě fi lmové produkce zdarma 
jsou pro návštěvníky připraveny ex-
kurze do promítací kabiny, promí-
tání historických fotografi í a beseda. 
Oslavy nesou jasný název 1OO let 
kina Dukla Jihlava, přičemž kulaté 
nuly v čísle sto mají připodobňovat 
fi lmové cívky. 

„Kino Dukla je nedílnou součás-
tí kulturní historie našeho města, ale 
především patří současnosti kultury v 
Jihlavě. Rozšiřuje nabídku trávení vol-
ného času ve městě nejen o promítání 
fi lmů, je zázemím pro setkávání s ve-
řejností, pro školení nebo společenské 
akce. Snad můžeme říct také to, že zde 

vyrůstal dnes už dospělý Mezinárodní 
festival dokumentárního fi lmu. Kinu 
přeji samozřejmě diváky a provozova-
teli dostatek energie a nápadů, kterými 
diváky do kina přivádět,“ blahopřeje 
ke stovce primátor Jihlavy Rudolf 
Chloupek.

Ke gratulaci se připojuje za provo-
zovatele Jiří Šamonil ze společnos-
ti D-cinema: „Kino jsme převzali na 
jaře 2013, kdy začínala jeho digitální 
éra. Byla to výzva nejen pro nás, ale i 
pro všechny Jihlaváky, jestli o podob-
ný druh kultury ještě stojí. Díky týmu 
nadšenců z personálu kina už máme 
odpověď na tuto výzvu - diváci nás při-
jali, návštěvnost stále roste a nám ne-
zbývá, než Dukle popřát slovy klasika 
Ad multos annos.“  -tz-

Jihlavské Kino Dukla slaví sto let
pátek 1. května:
- 13.00 dětský den před kinem Duk-
la, občerstvení,
- 13.00 organizované exkurze do 
promítací kabiny (přednostně pro 
předem domluvené na emailu
lukas@dcinema.cz) 
-  projekce: 
· 13.00  Tři oříšky pro Popelku 
/1973/
· 16.00  Amélie z Montmartru 
/2001/
· 17.00  Obecná škola /1991/ pro-
jekce ze 16mm promítačky v sále
· 19.00  Ahasver /1915/ a Gravitace 
3D /2013/
· 20.00  Klub rváčů /1999/
- 19.00 vyvrcholení oslav programem 
ve velkém sále - projekce starých fo-

tek, projekce fi lmu z roku 1915 s 
živým klavírním doprovodem, pro-
slovy vzácných hostů, nakonec pro-
jekce fi lmu Gravitace ve 3D

sobota 2. května:
- 14.30 - organizované exkurze do 
kabiny 
- projekce:
· 15.30  S čerty nejsou žerty /1984/
· 17.00  Nejistá sezóna /1987/ pro-
jekce ze 16mm promítačky v sále
· 17.30  Jak vycvičit draka 2 3D 
/2014/
· 20.00  Dejte mi pokoj /2015/
· 20.00  Klub rváčů /1999/

Podrobnosti k programu najdete na 
adrese www.kinodukla.cz.  

Program 1OO let kina Dukla Jihlava

V městském klubu důchodců na 
Okružní 13 se každoročně konají 
besedy jihlavských důchodců s po-
zvanými hosty. 

V lednu besedovali jihlavští senioři 
s vedením města o městské hromad-
né dopravě, v dubnu o prioritách 
města v novém volebním období.

Další dvě besedy se budou konat 

29. září na téma spalovny a 24. listo-
padu na téma Integrovaného centra 
sociálních služeb. Obě besedy začí-
nají v 9 hodin a předpokládána doba 
trvání je dvě hodiny.

Akci pořádá Rada seniorů města 
Jihlavy a besedy jsou veřejnosti pří-
stupné. -lm-

Senioři stanovili téma besed

Mládežnický hokej v Jihlavě 
byl předmětem dlouhé debaty 
na posledním zasedání zastu-
pitelstva. Jednalo se o uvolnění 
bezmála sedmimilionové dotace 
pro Dukla Jihlava - mládež, z. s.

Současná praxe je taková, že mlá-
dež je na ledě zdarma, město ji de 
facto dotuje formou provozní ztrá-
ty. Ač je to administrativně méně 
náročné, levnější a transparent-
nější, postup se nelíbí zástupcům 
jiného spolku Sport Hokej Vyso-
čina, který tuto formu napadl u 
několika institucí, například u po-
skytovatele dotace na zimáček, 
tedy sportoviště pro lední sporty 
v Tyršově ulici, kde malí hokejisté 
trénují. 

K věci se vyjádřilo ministerstvo 
financí tak, že doporučilo, aby i 
spolek Dukla Jihlava - mládež za 
hodiny tréninku v malé hale u Ho-
ráckého zimního stadionu platil 
stejně jako každý jiný nájemce.

Zástupci Dukla Jihlava – mládež 
proto požádali zastupitele o dota-
ci necelých sedm milionů korun, 

která by roční fungování sdružení, 
které se stará o tři stovky mladých 
hokejistů a krasobruslařek, umož-
nila. „Bez dotace by to zřejmě byl 
konec mládežnického hokeje a kra-
sobruslení v Jihlavě. Roční částka 
za každé dítě by byla asi o 20 tisíc 
korun větší, to je pro většinu rodičů 
nemožné,“ vyjádřil se před časem 
k očekávaným následkům předse-
da výkonného výboru Petr Kolá-
ček. 

Původně měli zastupitelé od-
hlasovat sedmimilionovou dota-
ci přímo, po dlouhé debatě a po 
přestávce se rozhodli odhlasovat 
uvolnění peněz až v případě, že 
Evropská unie bude chtít změnu 
dosud zavedené praxe. 

 „Poskytovatel dotace v nejbližších 
dnech zašle dotaz, jakým způsobem 
jsme zajistili rovný přístup. Finanční 
audit potvrdil, že přístup je diskri-
minační, mládež z Dukly má vstup 
zadarmo. Jenže to tak není, protože 
oni mají nájem řešený formou pro-
vozních ztrát,“ vysvětlovala zastu-
pitelům vedoucí odboru rozvoje 

Mládežnický hokej dotaci dostal i nedostal
města Magistrátu města Jihlavy 
Alena Kottová.

 „Navrhnuté řešení je zbytečně pře-
dražené o daň z přidané hodnoty, 
která by se musela odvést. Dotaci 
může město poskytnout na příštím 
zastupitelstvu,“ uvedla zastupitelka 
Jana Mayerová, která s myšlenkou 
uvolněním peněz až po vyjádře-
ní Evropské unie přišla. Jak také 
uvedla, vždy bude mít někdo po-
cit, že je diskriminován, že někte-
rý žadatel dotaci dostane a někte-

rý nikoliv. „Ale tak to je,“ uzavřela 
Jana Mayerová.

Zastupitelé odhlasovali, že po-
kud bude poskytovatel dotace na 
malé hale zimního stadionu v Jih-
lavě požadovat změnu současné 
praxe, peníze mládežnickému ho-
keji město poskytne. „K uvolnění 
finančních prostředků Dukle Jihla-
va – mládež dojde až na základě 
písemného stanoviska poskytovatele 
dotace,“ vyjádřil se primátor Ru-
dolf Chloupek. -tz-


