
březen

Vedení města zve občany města 
a další zájemce na:

FÓRUM ZDRA VÉHO 
MĚSTA

Veřejná beseda s občany 
a programem:

-10 top akcí
-10 top problémů

-pocitová mapa 
Akce se koná ve čtvrtek 6. 

dubna 
v 16.30 hod.
DIOD Jihlava.

FOTBAL HVĚZD 
fotbalové utkání vedení města 

a populárních osobností
V sobotu 8. dubna 

od 15 hodin
v tělocvičně ZŠ Rošického. 

AXIS NOČNÍ DESÍTKA 
Běh noční Jihlavou

V sobotu 25. března 
ve 20 hod. 

Lávka za Kaufl andem 
v Jihlavě.

(Více na str. 24)

DLOUHÁ zima se zákonitě podepsala na stavu jihlavských vozovek. Na způsob opravy jsme se ptali náměstkyně primátora Jany Mayerové na str. 6 tohoto vydání. 
Pracovníci Služeb města Jihlavy používají speciální směs pro nejnaléhavější případy. Foto: Lubomír Maštera 

V únoru se sešlo zastupitel-
stvo města (ZM) v tomto roce 
poprvé, a hned se jednalo devět 
hodin, do desáté večer. Maratón 
způsobilo několik faktorů, které 
se sešly najednou.

Komplikací byl převod fi nancí mezi 
končícím a začínajícím rokem. V pro-
gramu zastupitelstva byl bod, týkající 
se rozpočtu a fi nancování města, kon-
krétně rozpočtových opatření.

 „Tyto fi nance již byly schváleny v minu-
losti, a nyní je převádíme do dalšího roku. 
Situace se ovšem nějak vyvíjí, proto pře-
vod neznamená, že paušálně převez-

la v takovém systému. Právě proto při-
pravujeme výhled investic na deset let 
dopředu, aby se každý zastupitel snáze 
orientoval v problematice.“  

Svůj názor vyjádřil i náměstek Kali-
na (KDU-ČSL):  „Projednávané body 
převody peněz - tedy akce, které již dříve 
zastupitelstvo schválilo - z různých objek-
tivních a jiných důvodů nebyly realizo-
vány, dokončeny nebo vůbec zahájeny, či 
v některých případech byly i pozměněny. 
Byl to užitečný, a v některých případech 
i nelichotivý obrázek práce jednotlivých 
odborů. Bohužel, někteří zastupitelé ten-
to procesní krok pochopili až hluboko 
v průběhu jednání ZM.“

Diskutovalo se v neposlední řadě 
také o budoucnosti městského spol-
kového domu, o kterém se loni uvažo-
valo, že by mohl vzniknout v Brněnské 
ulici 29. 

„Oslovili jsme 120 městských spolků, a 
vyšlo nám, že zájem o tento dům městské 
spolky většinou nemají. Důvodem je špat-
né parkování v okolí domu, a řada spol-
ků vyžaduje bezbariérový přístup,“ řekl 
zastupitelům vedoucí odboru školství, 
kultury a tělovýchovy Tomáš Koukal. 

Město bude hledat dál vhodný pro-
stor, protože si uvědomuje potřebu a 
význam spolkového domu.Zastupitelé 
také schvalovali kulturní granty pro rok 
2017. Po delší diskuzi se rozhodli ješ-
tě k některým položkám vrátit v dub-

nu, po doplnění informací a vzájemné 
dohodě zastupitelských klubů (výpis 
z usnesení přineseme v dalším vydá-
ní NJR, a k diskuzi kolem přidělování 
grantů se vrátíme – pozn. redakce).

V neposlední řadě se poměrně dlou-
ze jednalo o Horáckém zimním stadi-
onu. 

Na jednání zastupitelstva vystou-
pili architekti Přemysl Zeman a Petr 
Kazda, které vedení města oslovilo 
s žádostí o vypracování možných vari-
ant. Ti zastupitelům představili i úmysl 
vypracovat možnost řešení, kdy by se 
v Jihlavě hokejová extraliga nehrála. 

To ovšem vyvolalo nesouhlasné 
reakce jak některých zastupitelů (Jiří 
Dvořáček – ČSSD), tak i jednatele HC 
Dukly Bedřicha Ščerbana, který byl 
vyzván, aby se k této možnosti vyjád-
řil. 

Emoce klidnila náměstkyně Maye-
rová, která připomenula, že jde pouze 
o jednu z variant návrhu, se kterými 
zastupitelé teprve budou seznámeni.

Nové vedení urychleně připravu-
je investiční výhled potřeb města na 
deset let dopředu. První náměstky-
ně primátora Jihlavy Jana Mayerová 
(ANO 2011) předpokládá zpracová-
ní do konce března tak, aby tento plán 
mohl jít do dubnového zastupitelstva.

 -lm-

meme již schválené hodnoty,“ vysvět-
lil náměstek Výborný (ČSSD), a jako 
příklad uvedl letiště Henčov, u kterého 
pokračují výkupy pozemků, a zároveň 
existuje kolize s územním plánem, kte-
rý se dosud zastupitelstvu nepovedlo 
schválit.

Zastupitelé se v tomto bodě jen 
s obtížemi orientovali, a padalo hodně 
dotazů zejména ze strany opozičních 
zastupitelů. 

Náměstkyně Mayerová pro jejich 
dotazy měla pochopení: „Když jsem 
seděla na vašem opozičním místě, tak 
jsem se také jen s obtížemi orientova-

První letošní zastupitelstvo se 
podobalo běžeckému maratónu
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Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Přestěhováno v místě:

89
36

125
110

47
157

0
32

1
156

Město Jihlava má k 31. 1. 2017 
přihlášeno k trvalému pobytu 
50.628 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci leden 2017

Oslavy Velikonoc
Ve vestibulu jihlavské radnice bude 

v sobotu 15. dubna od 14 do 17 ho-
din program k oslavám velikonoc. K 
vidění budou ukázky s velikonoční 
tematikou – barvení vajec, pletení 
pomlázek  i košíků, výrobků ze šus-
tí, dekorací a jiných velikonočních 
kousků…

Bude možnost zakoupení veliko-
nočních dekorací, ale i jarních kyti-
ček před radnicí. Pro děti je připrave-
no malování na obličej a  seznámení 
s velikonočními zvyky. Ve velké go-
tické síni budou velikonoční pohád-
ky, show  a soutěže pro děti. -lm-

Čarodějnice jinak
 Letošní oslava Čarodějnic v ne-

děli 30. dubna se nově uskuteční 
na veřejném prostranství vedle ro-
dinného parku Robinson. K akci se 
vrátíme v dalším vydání NJR, sle-
dujte také jihlavské webové strán-
ky: www.jihlava.cz. -lm-

Humanitární sbírka 
Občanské sdružení Diakonie Brou-

mov vyhlašuje sbírku použitého oša-
cení k humanitárnímu využití. Akce 
proběhne tradičně na vlakovém ná-
draží Jihlava – město směrem k ulici 
Jiráskova (k prodejně Ferona). 

V sobotu 1. dubna 2017 v době od 
9 do 17 hodin bude na nákladovém 
nádraží přistavené auto Diakonie 
Broumov (na plachtě označení orga-
nizace).

„Lidé mohou dopravit veškeré odě-
vy, bytový textil, ručníky, ložní prádlo, 
utěrky, záclony, také obuv, pásky a ka-
belky. Je možné přinést také hračky, i 
plyšové, knihy, drogistické zboží, hygi-
enické potřeby, menší funkční elektro-
spotřebiče, látky, jakékoliv nádobí či 
drobné předměty z domácnosti,“ uvádí 
Marie Keraghelová z pořádající orga-
nizace. -lm-

Zemřel Josef Augusta - hráč jihlav-
ského HC Dukla a úspěšný trenér ve 
věku 70 let podlehl rakovině sliniv-
ky.

Zemřel trenér Josef Augusta

Josef Augusta

Josef Augusta podstatnou část své 
bohaté kariéry spojil s Duklou Jihla-
va. Během kariéry získal řadu úspě-
chů - jako hráč osm ligových titulů, 
jako trenér pak další dva. 

Je podepsán pod zlatým hatt rickem 
české hokejové reprezentace, v letech 
1999-2001 slavil titul mistra světa a 
patří v tomto ohledu mezi nejúspěš-
nější trenéry světové historie. 

Josef Augusta byl také členem Za-
stupitelstva města Jihlavy.

Josef Augusta obdržel v roce 2001 
Cenu Rady města Jihlavy za celoži-
votní sportovní a trenérské úspěchy 
a reprezentaci města Jihlavy v led-
ním hokeji. 

Vedení města Jihlavy vyjadřuje zá-
rmutek nad odchodem této velké 
osobnosti a vyjadřuje účast rodině a 
nejbližším.

Čest jeho památce.
 -tz-

Vyjádření náměstka primátora 
Jaromíra Kaliny:

Jedním z argumentů, které použí-
vali odpůrci vystoupení Jihlavy ze 
SVAKu bylo, že to ohrozí zásobová-
ní vodou Jihlaváků.

Od vystoupení Jihlavy uplynuly 
již více než čtyři roky, a k žádnému 
ohrožení Jihlaváků nedošlo. VAS 
i nadále vesele provozuje majetek, 
který měl SVAK vydat a nevydal Jih-
lavě, a SVAK za to vesele od VAS po-
bírá nájemné. Za čtyři roky to dělá 
přes 200 mil. Kč.

Více než to, ačkoliv výši vodného 
a stočného pro naprostou většinu 
Jihlaváků určuje SVAK, daří se mu 
přesouvat odpovědnost za vysoké 
vodné a stočné na Jihlavu a její or-
gány, jak o tom svědčí rozzlobené 
reakce obyvatel na webové stránce 
www.jihlava.cz.

I dnes se však najdou odpůrci vy-
stoupení Jihlavy, kteří argumentují 
pro to, aby SVAK mohl dále provo-

zovat jihlavský vodohospodářský 
majetek, ohrožením zásobování vo-
dou Jihlaváků.

Patří mezi ně i někteří jihlavští 
úředníci.

Starost SVAKu o Jihlaváky má však 
zajímavou podobu. V dopise VAS 
píše tajemník SVaK Jihlavsko toto:

Vzhledem k tomu, že Statutární měs-
to Jihlava od 1. 1. 2012 není členem 
SVaK Jihlavsko a v současné době pro-
bíhají jednání o majetkoprávním vy-
rovnání, není možné ze strany SVaK 
Jihlavsko provádět investiční akce na 
vodohospodářském majetku, nacháze-
jícím se na území Statutárního města 
Jihlavy a jeho místních částí.

Takže: ačkoliv se SVAK hrdě hlásí 
k tomu, že je vlastníkem téměř veš-
keré infrastruktury v Jihlavě, a bude 
jím až do vypořádání s Jihlavou, ne-
může do tohoto majetku nic inves-
tovat. 

Proč nemůže, o tom ani slovo. 
O Jihlavácích a jejich zájmech ani 
slovo. Ve vztahu k bytům se takový 
postup obecně nazývá „vybydlení“. 

Když však sama Jihlava hodlá re-
konstruovat ulice Hybráleckou, Te-
lečskou, Wolkerovu, a spolu s tím 
i chodník a vodovod pod ním, a to za 
své prostředky a v druhém případě 
společně s Krajem Vysočina, SVAK 
brání tomu, aby tak učinila, a to tím, 
že nechce uzavřít dohodu, že Jihlava 
za své rekonstruuje vodovod, kanali-
zaci a ten pak bude její. 

Přitom v minulosti SVAK už dvě 
takové dohody s městem uzavřel.

Má to logiku? Mýlil by se ten, kdo 
by tvrdil, že nemá. Logiku to má – 
smyslem je přinutit Jihlavu k vypořá-
dání se SVAKem podle not SVAKu. 
Konkrétně tak, že Jihlava odpustí 
SVAKu čtvrt miliardy korun.

Co vy na to, Jihlaváci, je to dob-
rý kšeft ? A nezapomeňte uvést, pro 
koho je dobrý.

 

Náměstek Kalina: Jak SVAK 
„hospodaří“ s majetkem Jihlavy

Jihlavská radnice pomáhá Vysoké škole chemicko-tech-
nologické Pardubice při dohledávání a identifi kaci umě-
leckých předmětů a děl osazených převážně do interiérů 
jihlavských budov před rokem 1989. 

„Jednou ze zajímavých položek, o které bohužel víme pou-
ze to, že na původním místě se nedochovala, je žulová plasti-
ka s názvem Klasy, která byla osazena před tzv. Agrodům, 
tedy budovu Společných zemědělských podniků na rohu ulic 
Fritzova a Havlíčkova,“ popisuje Ondřej Stránský z ma-
gistrátního odboru správy realit. 

Autorem sochy byl sochař Roman Podrázský, který byl 
také autorem např. sochy Matka, která byla přemístěna 
z náměstíčka na sídlišti Březinky k dětskému domovu.

Radnice pátrá i po stopách plastiky Vysočina, která byla 
umístěná před hotelem Jihlava (dnes bytový dům) na uli-
ci Okružní 7. 

„Plastika byla velmi pravděpodobně součástí jezírka popř. 
fontány,“ upřesňuje Ondřej Stránský. Autorem díla byl R. 
Selmbacher, podle dostupných dokumentů mělo jít plas-
tiku z roku 1988.

„Přivítáme jakékoliv zmínky o těchto dílech, fotografi e, ná-
kresy, náčrty, doklady, nebo informace o jejich osudech, no-
vém umístění apod.,“ říká Ondřej Stránský. 

Kontakt: telefon 565 592 720, 
e-mail: ondrej.stransky@jihlava-city.cz, 

pracoviště: Čajkovského 5.
 -tz- 

Jihlava hledá zmizelá 
umělecká díla

Akce Zdravého města
Město připravuje na duben celkem čtyři akce Zdra-

vého města:
- čtvrtek 6. dubna Fórum zdravého města v DIOD
- pátek 7. dubna Světový den zdraví v nemocnici
- středa 19. dubna Den Země na náměstí
- pondělí 24. dubna Kulatý stůl k životnímu prostře-

dí v DIOD.
Více o akcích přineseme v dalším vydání NJR.
 -lm-

Zastupitelé na únorovém jednání schválili Plán zlep-
šování na rok 2017 a Zhodnocení roku 2016 v rámci 
Zdravého města. 

„V letošním roce se připravujeme na říjnovou ve-
řejnou obhajobu Auditu udržitelného rozvoje, což je 
sebehodnocení města v deseti daných oblastech,“ ko-
mentovala novinky v Plánu zlepšování Soňa Krátká, 
koordinátorka PZM a MA21.

Dalším tématem je podle jejích slov posílení globál-
ní odpovědnosti. „Díky projektu v dubnu a září členové 
žákovských parlamentů z pěti jihlavských ZŠ pojedou na 
třídenní výjezdní setkání,“ doplnila Soňa Krátká.

Na akcích Zdravého města bude podávána fairtrado-
vá káva s brožurkou prodejních míst fairtradových vý-
robků ve městě. 

Oba výše uvedené materiály je možné najít na strán-
kách města Jihlavy www.jihlava.cz mezi strategickými 
dokumenty.

 -lm-

Nové aktivity Zdravého města
Víte, že…

Černou skládku odpadů lze na-
hlásit prostřednictvím aplikace 
Kniha hříchů, která je přístupná z 
webových www.odpadyjihlavy.cz.  
Skládku můžete nahlásit  i svému 
městskému strážníkovi.  -tz-



STRANA 3 Aktuality NJR – BŘEZEN 2017

Správci hřišť
Hřiště se brzy začnou plnit malými 

i dospělými návštěvníky. Asi dvě de-
sítky těch větších hřišť v Jihlavě ob-
hospodařují správci – senioři nebo 
maminky na mateřské dovolené. 
Drobná odměna správcům se městu 
vyplácí v podobě uklizených a udr-
žovaných hřišť, větší opravy a výmě-
ny vybavení správci hlásí magistrátu.

 -lm-

Zajímavá čísla vykazují statistiky 
odpadového hospodářství Jihlavy 
za rok 2016. 

Do černých popelnic uložil každý 
obyvatel města průměrně 143 kilo-
gramů směsného odpadu - to je o 21 
kilogramů méně, než v předchozím 
roce! 

Ve srovnání s rokem 2015 bylo do 
skládky v Henčově loni uloženo o 
1.100 tun odpadu méně. „Naopak 
se čtyřnásobně zvýšilo množství odpa-
du, který obyvatelé uložili do hnědých 
nádob na bioodpad. Zvýšilo se i třídě-
ní plastu, papíru a skla,“ konstatoval 
primátor města Rudolf Chloupek. 

Potěšující čísla jsou výsledkem ně-
kolika opatření, které radnice uděla-
la na počátku roku 2016. Celoplošně 
zavedla svoz biologicky rozložitelné-
ho odpadu, jak z 261 veřejných kon-
tejnerových stání, tak od rodinných 
domů, ke kterým si majitelé nechali 
přistavit dva tisíce patřičných hně-
dých nádob. 

Zatímco v roce 2015 se  do kom-
postárny navezlo 590 tun, loni šlo 

o více než dva tisíce tun bioodpadu. 
„Dá se předpokládat, že velká část 

bioodpadu by skončila bez užitku na 
skládce, takto bude využit na výrobu 
kompostu. Ukládání bioodpadu do 
kompostárny je navíc o polovinu lev-
nější, než do skládky,“ uvedla vedoucí 
odboru životního prostředí Katarína 
Ruschková. 

Lepší třídění = více místa v po-
pelnici

Novinkou je od loňského jara 
nižší frekvence svážení směsného 
komunálního odpadu od rodin-
ných domů – sváželo se jednou 
týdně, nyní jednou za 14 dní. „Jed-
ním z efektů je, že lidé začali více 
třídit, aby se jim odpad do popelni-
ce vešel. To se projevilo na množství 
vytříděného odpadu v kontejnerech. 
Ve srovnání s předchozím rokem 
obyvatelé vytřídili plastu o 110 tun, 
papíru o 122 tun a skla o 69 tun 
více,“ vyčetla ze statistik Katarína 
Ruschková. 

Podařilo se odklonit významné 

množství odpadu ze skládky
V přepočtu na obyvatele narost-

lo množství vytříděných odpadů o 
31 kg - na 112 kg za rok. 

 „Radnice připravuje podmínky 
pro lepší třídění, ale bez zodpověd-
ného přístupu obyvatel k životnímu 
prostředí by se opatření minula efek-
tem,“ děkuje spoluobčanům primá-
tor města Rudolf Chloupek.

20 tisíc Jihlaváků v motivačním 
programu

Jihlavská radnice má od poloviny 
roku 2014 pro občany úspěšný moti-
vační program, do kterého se zapojilo 
bezmála 20 tisíc lidí. Domácnosti, kte-
ré si buď sníží frekvenci svozu popelni-
ce, nebo pravidelně přinášejí patřičné 
odpady na sběrný dvůr, mají slevu 75 
korun na poplatku za svoz odpadu, 
který je aktuálně 680 korun. 

Potřebné informace o odpadech na-
jdou nejen obyvatelé města na měst-
ském webu www.odpadyjihlavy.cz.

 -tz-

Jihlaváci třídí jako nikdy dříve

Služby města Jihlavy (SMJ) začaly 
hned po skončení vánočních svátků 
monitorovat množství vyhozených 
stromečků. Předpoklad byl, že lidé 
začnou odstrojovat a vyhazovat stro-
mečky až po svátků Tří králů. 

„První mimořádný svoz použitých 
vánočních stromků z ulic města SMJ 
provedly v sobotu 14. ledna. Druhý 
svoz proběhl o týden později a poslední 
sběr stromečků  byl proveden v sobotu 
28. ledna,“ řekl mluvčí SNJ Martin 
Málek. 

Svezeno bylo letos celkem 14,94 
tuny použitých vánočních strom-
ků, které byly následně odvezeny na 
kompostárnu v Henčově u Jihlavy. 

 -lm-

Svezli 15 tun vánočních stromků

SKORO patnáctitunová hromada použitých stromků skončila na skládce v Hen-
čově. Foto: archiv MMJ

Rada města Jihlavy vydala nové programo-
vé prohlášené na období 2017 a 2018. 

Úpravu si vyžádala změna ve složení koalice, 
a tedy i v radě města, ke které došlo v listopadu 
loňského roku. Koalici ČSSD a KDU-ČSL do-
plnilo hnutí ANO 2011, do opozičních křesel 
zasedli zastupitelé za ODS a hnutí Forum Jih-
lava. 

Na rozdíl od předchozího programového pro-
hlášení toto obsahuje například záměr vypraco-
vat studii využitelnosti areálu Modety, na jehož 
nákupu se předchozí koalice nedohodla. Nao-
pak, v novém prohlášení se nehovoří o vybudo-
vání zpevněné plochy letiště v Henčově. 

„Neznamená to, že rada města nemá zájem na 
modernizaci letiště. Otázek a problémů, s tím spo-
jených, je ale zatím tolik, že jsme nepovažovali 
za vhodné téma letiště do tohoto dokumentu zahr-
nout,“ uvádí náměstek primátora za ČSSD Vra-
tislav Výborný. 

První náměstkyně primátora a zástupkyně no-
vého koaličního partnera ANO 2011 Jana Ma-

yerová dává důraz na vznik dlouhodobého plá-
nu investic a možnosti financování. „Důležité je 
pro nás také nastavení systému kvality na úřadě, a 
jeho efektivní hospodaření. Rovněž je nutné vytvo-
řit systémové podmínky pro rozvoj talentovaných 
dětí, nejenom v oblasti sportu,“ říká Jana Mayero-
vá, do jejíž kompetence spadá školství a dopra-
va. „Jihlava má velké rezervy v oblasti dopravy. 
Na začátku musí být ucelená a jasná vize, proto 
urychlujeme přípravu strategie v této oblasti,“ do-
dává Jana Mayerová. 

Po změnách ve vedení města je Vratislav Vý-
borný nově náměstkem pro oblast sociálních 
věcí. „Podařilo se mi do prohlášení zahrnout pod-
poru sociálního bydlení, ačkoliv zákona o něm se 
od této vlády už asi nedočkáme,“ poznamenal ná-
městek s tím, že aktuálně už radnice připravuje 
pro klienty stacionáře dva byty, které jim umož-
ní lepší integraci. 

V oblasti sociálních věcí také rada města při-
slíbila podporu výstavby kamenného hospice, 
výstavbu komunitního centra pro hendikepo-

vané spoluobčany, nebo začlenění financování 
sociálních služeb do dlouhodobého rozpočto-
vého výhledu.

V programovém prohlášení rady je i nový in-
formační systém pro městskou policii. „S ním 
souvisí i rozšiřování kamerového systému městské 
policie, jako jeden z mnoha kroků pro zvýšení bez-
pečnosti ve městě,“ uvádí další z úkolů náměstek 
primátora pro oblast informačních technologií 
Jaromír Kalina, za KDU-ČSL. 

Další významný počin v oblasti efektivity říze-
ní společností zřizovaných městem je komuni-
kační portál a nový software, nástroj pro jejich 
řízení a kontrolu. 

Také dává důraz na studii využitelnosti areá-
lu Modety a rekonstrukci Horáckého zimního 
stadionu. „Jsem rád, že se systematicky připravuje 
postup pro úpravu Masarykova náměstí, které teď 
skutečně potřebuje kvalifikovanou péči,“ dodal Ja-
romír Kalina, do jehož resortu spadá i majetek 
města.

 -tz-

Rada města Jihlavy vydala nové 
programové prohlášení

Kdo pomůže 
Jihlavě s kulturou
Během března bude jihlavská rad-

nice vybírat z 15 uchazečů o nově 
vytvořený post manažera kultury. 
Mělo by jít o schopného člověka, 
který uvede do života novou Strate-
gii pro kulturu, volný čas a cestovní 
ruch, která vznikala v loňském roce 
za účasti široké veřejnosti, organiza-
cí, podnikatelů a odborníků z popsa-
ných oblastí. Strategie je dostupná 
na webu města Jihlavy.

 -lm-

Kvalita ovzduší
Meteorologická měření potvrdila, 

že Jihlava má stále kvalitní ovzduší.
„Za celý rok 2016 byl překročen 

denní limit pro koncentrace prašných 
částic 22krát, přesto nedošlo k překro-
čení imisního limitu pro průměrnou 
roční koncentraci“, uvedl Robert Ske-
řil z Českého hydrometeorologic-
kého ústavu, který vyhodnotil další 
rok dlouhodobého měření kvality 
ovzduší. To v Jihlavě probíhá už od 
roku 2010, náklady rovným dílem 
hradí město a Kraj Vysočina.

K překročení imisního limitu dojde 
pouze v případě, kdy denní koncent-
race pro prašné částice je překročena 
více než 35krát za rok. K tomu došlo 
na začátku měření, tedy v roce 2010. 
Z hlediska počtu dnů s koncentra-
cemi vyššími než 50 μg/m3 došlo 
oproti roku 2015 ke zhoršení na úro-
veň roku 2014 a 2012, což potvrdilo 
výjimečnost roku 2015 způsobenou 
příznivými rozptylovými podmínka-
mi. -lm-
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Náměstek primátora Jaromír 
Kalina (KDU-ČSL) i po sesta-
vení nové koalice a přerozdělení 
sfér odpovědnosti zodpovídá za 
oblast informatiky a úsek správy 
majetku města. Nové je to, že byl 
na podzim zvolen do krajského 
zastupitelstva a nyní má mož-
nost prosazovat zájmy Jihlavy na 
krajské úrovni. 

 Lubomír Maštera

Poprosím vás o váš pohled na 
práci v koalici dnešní a minulé…

ANO 2011 je nový koaliční part-
ner, a potřebuje čas na pochopení 
principů, jak magistrát a řízení města 
vypadá. Realita bývá jiná než před-
stavy. Na druhou stranu vidím práci 
na systémových bodech, která do té-
to doby takto „uchopena“ nebyla. A 
to je posun vpřed.

Můžete být konkrétnější?
Pracuje se na zásobníku investič-

ních akcí, s výhledem na deset let. Na 
investice nezbytné, ve střednědobém 
horizontu pro město prospěšné, a na 
investice zbytné, abychom měli pře-
hled o potřebách fi nančního krytí na deset let. To 
tady chybělo, a potřebujeme takový materiál, aby-
chom mohli řídit a kontrolovat investice města.  A 
abych byl konkrétní – na tomto základě potom 
můžeme rozhodovat například o Horáckém zim-
ním stadionu, o jeho možných variantách. 

Byl jste zvolen na podzim do zastupitelstva 
kraje, kdy často vystupujete, byť jako opozič-
ní zastupitel, k problémům spojeným s Jihla-
vou. V minulosti právě spolupráce Kraj – měs-
to nebyla příkladná. Změní se něco?

 V minulém období vázla spolupráce a komuni-
kace mezi vedením kraje a SM Jihlava. I to bylo 
důvodem, že kraj investoval především mimo Jih-
lavu. 

Je pravda, že IPRM byl dotační titul pro Jih-
lavu, a řada dobrých věcí se z něj realizovala – 
opravy škol a školek, zateplení, revitalizace čás-
tí města, rekonstrukce ulic, kanalizací atd., ale je 
faktem, že kraj Jihlavu, jako krajské město, opo-
míjel. 

Nyní vnímám, že se otevřely dveře komunika-
ce mezi náměstky, pravidelně se teď setkáváme 
a pracujeme společně na přípravě např. velkých 
dopravních staveb, investic v sociální oblasti, a 
akčně jsme společně reagovali na krizi bezdo-
movců.

Přesto postrádám v prohlášení rady kraje 
nějaké konkrétní investice směrem i k Jihlavě. 
KDU-ČSL je v zastupitelstvu kraje opozice kri-
tická, a zároveň konstruktivní. Výše uvedené 
pracovní schůzky to vůbec neovlivňuje.

V minulém rozhovoru jste sliboval spuštění 
nového webu města, a slib je splněn…

Slib je splněn. K webu bude ustanovena ještě 
redakční rada (kolem deseti členů), ta bude rea-
govat na případné poznámky a postřehy veřej-
nosti a odborníků. Některé věci je ještě potřeba 
doladit – například možnosti využití sportovišť, 
a rozšíření tak nabídky sportovního vyžití. 

Ale web splňuje zadání – je přehledný, moder-
ní, responzivní, tedy spolupracuje s mobilními 
aplikacemi atd. 

Uvítám podněty a postřehy na jeho lepší funkč-
nost a doplnění informací, které na něm postrá-
dají občané či návštěvníci Jihlavy.

Do informačních technologií ve vaší gesci 
patří i městský kamerový systém. Co se připra-
vuje v této oblasti?

Část kamerového systému je morálně i materi-
álově zastaralá. Máme plán obnovy zastaralých 
částí. Potom chceme monitorovat i lokality, kte-
ré navrhuje městská policie – nejen centra, ale i 
například větší dětská hřiště atd. 

Osobně nejsem zastáncem Matrixu (komplex-
ního sledování – pozn. redakce), ale kamerový sys-
tém je jeden z prvků pasivní bezpečnosti ve měs-
tě, a jeho rozvoj je naplánován i s pomocí dotací. 
Ve městě existuje optická metropolitní síť, a ta 
umožňuje připojení dalších koncových zařízení 
dle potřeb.

V poslední době se hovoří o areálu Mode-
ty, který chtějí zastupitelé města smysluplně 
v budoucnu využívat. Co se nabízí?

Areál Modety u zoo je na strategicky atraktivním 
místě. To konstatovala i nově dokončená Strategie 
kultury a cestovního ruchu v Jihlavě, takže se o 
tomto areálu bude uvažovat z vícero směrů. Stra-
tegie k tomuto objektu je záležitostí vedení měs-
ta, proto lze předpokládat vytvoření komise nebo 
pracovní skupiny, která se touto problematikou 
bude zabývat.

Chceme do konce volebního období (podzim 
2018) předložit podklady a návrhy k využití toho-
to areálu.

Můžete být konkrétní?
 Nechci předbíhat, ale samozřejmě jde o 

významný objekt, pořízený za přijatelné peníze. A 
další investice lze očekávat do dopravního napoje-
ní, revitalizace prostředí. Lze očekávat, že se výsle-
dek bude dotýkat cestovního ruchu, kulturního 
vyžití, potřebného zázemí pro zoo, dovedu si zde 
představit i nové zábavní centrum vedle areálu 
Březinek, který obtěžuje obyvatele tohoto sídliště.

Rada města se programově přihlásila k lůžko-
vému hospici. Majetková komise Jihlavy dopo-
ručila připravit podmínky pronájmu bývalého 
sídla SML Pod Rozhlednou 8 Spolku pro lůž-
kový hospic Mezi stromy, který usiluje o vybu-
dování kamenného hospice pro umírající na 
Vysočině. Ale spolek chce budovu zbourat, a 
stavět na zelené louce. To se nelíbí jihlavským 

pamětníkům…
Určitě existuje nostalgie k tomu-

to místu, a řada Jihlavanů má tato 
místa spojena s příjemnými zážitky 
z doby, kdy tento objekt navštěvo-
vali. Tomu rozumím. Na druhé stra-
ně máme místa, jako např. V Ráji, 
která tuto funkci také plnila, a dnes 
již neexistují, a v původní podobě je 
těžko obnovíme.

Vznik kamenného hospice má 
moji plnou podporu, jsou zde 
samozřejmě konkrétní rizika a pře-
kážky. Pokud má tato společen-
ská funkčnost vzniknout, musí se 
umět přes ně srozumitelně překle-
nout. Kapacita lůžek by v této chvíli 
měla být 25 lůžek pro dospělé a dvě 
lůžka dětská. Původní záměr počítal 
s využitím stávající části budovy, ale 
ukázalo se, že by se nemohly naplnit 
především hygienické požadavky.

Uvědomme si, že se jedná o typo-
vě  zdravotnické zařízení.

Jak je to s penězi na výstavbu a 
provoz?

Ve prospěch realizace záměru 
hovoří i fi nanční krytí stavby. Na 
ministerstvu zdravotnictví je vypsán 

dotační titul, který je v jedné části alokován i pro 
Kraj Vysočina a lze z něho čerpat až 80 milionů 
korun, žádost spolku byla podána.

Spolek zažádal také o dotaci Kraj Vysočinu, SM 
Jihlava, a počítá i s příspěvky dalších obcí a vlastní 
fi nanční investicí, náklady na stavbu jsou odhado-
vány na cca 120 mil Kč.  V této chvíli se - jak se 
říká - láme chleba.

Je vytipován a pronajmut pozemek, existuje 
studie, jak by zařízení mělo vypadat, je vypsaný 
dotační titul, jsou podány příslušné žádosti. Inten-
zivně se vyjednává se zdravotní pojišťovnou a při-
pravuje se model fi nancování, s krajem, městem a 
dalšími obcemi Vysočiny samotného provozu.

Noviny jihlavské radnice informovaly o roz-
hodnutí Kraje Vysočina o zrušení provozová-
ní vodovodů a kanalizací Svazem vodovodů a 
kanalizací Jihlavsko (SVAK); nabylo toto roz-
hodnutí právní moci?

Nestalo se tak. SVAK i SM Jihlava se odvola-
ly proti tomuto rozhodnutí, každý do jiné čás-
ti výroku KÚ KV. Bavíme se o kategorii majetku 
s právem hospodaření, tedy části VHI. Nyní běží 
odvolací lhůta pro vypořádání s námitkami. 

Problémy tedy přetrvávají, a netýkají se jen naše-
ho města. Zúčastnil jsem se nedávno v Praze kon-
ference o fi nancování VHI v ČR. 

Jeden malý příklad. Každý vlastník vodohospo-
dářské infrastruktury je povinen spořit peníze do 
fondu obnovy svého majetku. MZe obdrželo data 
od těchto vlastníků, a jen od cca 1/3 z nich byly 
tyto údaje statisticky využitelné. Navíc se  ukázalo, 
že více než 80 procent vlastníků, kteří dodali rele-
vantní data, tento fond nenaplňují. To je varující 
zjištění. Navíc povinnost spořit má ten, kdo pro-
vozuje, vybírá vodné a stočné.  Jihlava nemá infor-
maci, zda SVAK Jihlavsko tuto zákonnou povin-
nost u našeho majetku naplňuje.

Posledním „módní novinkou“, kterou SVAK Jih-
lavsko uplatňuje, je maření investic a rekonstruk-
cí do VHI, např. čerstvý zákaz rekonstrukce kana-
lizace a vodovodu v ulici Telečská a Wolkerova. 
Původně ji v platném stavebním povolení svazek 
umožnil, nyní nám ji zakazuje. SVAK Jihlavsko si 
tak bere obyvatele a podnikatelskou sféru v Jihla-
vě jako „rukojmí“ ve svém obstrukčním jednání 
při (ne)vypořádávání majetku SM Jihlava po jeho 
vystoupení se SVAK Jihlavsko.   

Náměstek Kalina vítá nové možnosti 
spolupráce koalice i města a kraje

 

NÁMĚSTEK primátora Jaromír Kalina (KDU-ČSL).
 Foto: archiv MMJ
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INTERNET

Jana Masaryka 12, 586 01 Jihlava, e-mail: m-soft@m-soft.cz
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4 Mbit/s
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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
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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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Máte sociální problémy. Co s tím?
Doslova každý z nás se může ze 

dne na den ocitnout v tíživé situ-
aci, ať již nás zradí zdraví, naše 
okolí, objektivní okolnosti nebo 
nás dostihne náš špatný odhad či 
nevědomost. 

Míra rizika je pro každého jiná a 
nejvíce ohroženi jsou starší a osa-
mocení lidé. S tímto tématem 
jsme oslovili náměstka primáto-
ra  Vratislava Výborného, který má 
ve své gesci sociální problematiku. 
Dohodli jsme se, že v Novinách jih-
lavské radnice nabídneme každý 
měsíc jednu oblast sociální pomoci a 
informace, které mohou být tou prv-
ní podanou rukou k řešení vzniklé 
situace. 

Budeme se věnovat tíživé fi nanč-
ní situaci, bytovým potížím, zdra-
votním komplikacím, domácímu 
násilí, obětem trestných činů, práv-
ní problematice a formám sociální 
pomoci ve městě. Na tomto místě si 
může každý přečíst, na koho se obrá-
tit se žádostí o pomoc. 

Potřebuji nutně 
peníze

Finanční prostředky potřebuje kaž-
dý. Někdo víc, někdo míň. My se ale 
budeme bavit o případech, kdy potře-
bujeme peníze nutně a my je nemá-
me.

Ukažme si to na příkladu.

Pracující žena si nechává posílat 
výplatu na účet a rozvedla se. Ze dne na 
den se dozví, že je její účet obstaven exe-
kutorem pro dluhy bývalého manžela 
tak, že nemá z čeho žít. Tedy nezůstává 
žádné životní minimum, ani koruna na 
jídlo. Co dělat? Úspory žádné, půjčit si 
je riskantní a nejisté. 

Prvotní myšlenka obrátit se na 
pomoc k městu je jistě správná, ale 
není to jediné možné řešení. Odbor 
sociálních věcí nemůže samozřejmě 
obsáhnout řešení všech životních 
situací, ale má přehled o poskytova-

telích sociálních služeb v obvodu jeho 
působnosti a může občanu doporu-
čit nevhodnější způsob řešení jeho 
situace nebo zprostředkovat kontakt 
(popřípadě doprovodit klienta) na 
příslušného poskytovatele sociálních 
služeb.

Nejrychlejším způsobem řeše-
ní modelové situace je obrátit se na 
občanskou poradnu, která poskytne 
občanu bezplatnou pomoc při řeše-
ní jeho obtížné situace. Občanská 
poradna poskytuje i odborné sociální 
poradenství v ostatních oblastech. 

V Jihlavě je takovou poradnou 

Občanská poradna Jihlava, z.s. 
Žižkova 13, Jihlava, 

htt p://www.obcanskaporadna.cz/, 
tel. 567 330 164, 

email: opj@volny.cz.

Je dobré se telefonicky nebo e-mailem 
objednat, osobní kontakt je možný v:

Pondělí: 9 – 12, 13 – 16 hod
Úterý:   9 - 14 hod
Středa:  9 – 14 hod
Čtvrtek: 9 – 14 hod

Důležité je vědět, že poradna je 
bezplatná a zachovává anonymitu 
svých klientů. Také je třeba vědět, že 
odejdeme s radami, co dělat, nikoliv 
s penězi v kapse, a s nabídkou další 
spolupráce a pomoci při řešení a jed-
náních, která nás čekají. 

Je jasné, že oblast problémů, do kte-
rých můžeme spadnout, je neuvěři-
telně široká. V dalších číslech NJR se 
pokusíme na příkladech ukázat způ-
soby řešení a možnosti, které máme v 
Jihlavě. 

Rovněž se budeme snažit seznámit 
vás s odbornými pracovišti a posky-
tovateli sociálních služeb, kteří vám 
mohou při řešení nejrůznějších život-
ních situací pomoci.

 -lm-

Výtluky, díry, stříkající 
voda z louží na vozovce – to 
vše ztěžuje život řidičům i 
chodcům. Na řešení jsme se 
zeptali první náměstkyně 
Jany Mayerové.

Výplně děr dělají Služby měs-
ta Jihlavy (SMJ) na žádost 
odboru dopravy průběžně 
pomocí materiálu zvaného Ca-
nader, který umožňuje vycpáv-
ky i v mrazech, ale je drahý. Jaký 
je váš pohled a fi losofi e na tento 
způsob opravy?

Je třeba tvrzení uvést na pravou 
míru. Opravy nejsou samozřej-
mě prováděny způsobem typu 
žádosti odboru dopravy na kaž-
dý se nacházející výtluk na 150 
km místních komunikací, ale na 
základě sledované roční objed-
návky na běžnou údržbu. Pově-
řený správce se rozhoduje samo-
statně, když je technický stav 
komunikace takový, že ohrožuje 
její obecné užívání. 

Opravy v zimním období stu-
denou obalovanou směsí jsou 
opravdu pouze k drobným nut-
ným úsporným vysprávkám 
výtluků, drobným opravám povr-
chů za nepříznivých podmínek. 

Co se používaného materiálu týče, 
správce používá na výtluky CANA-
DER – mix, což je jeden z nejlevněj-
ších dostupných materiálů k opra-
vě výtluků.  Tuna materiálu stojí cca 
4.500 Kč bez DPH a použití stude-
ných obalovaných směsí je omezené 
na klimatické podmínky od +10 do 
–10 °C. Má ovšem v nutných přípa-
dech své opodstatnění pro preven-
tivní nezhoršování stavu komunika-
ce a zajištění bezpečnosti provozu.

Běžně se provádí opravy vozovek 
levnějším způsobem při vyšších 
teplotách, zpravidla někdy v dub-
nu se začíná. Znamená to, že řidiči 

Jihlavské vozovky trpí dlouhou zimou

NÁMĚSTKYNĚ Jana Mayerová preferuje jízdu na koni. Možná by to bylo řešení 
dopravy po některých rozbitých silnicích v krajském městě.

 Foto: archiv MMJ 

budou muset do této doby „trpět“, 
nebo je nějaké řešení? A za jak 
dlouho je schopno SMJ uvést sil-
nice do přijatelného stavu? 

Opravy vozovek běžnou techno-
logií (pokládka teplých asfaltových 
směsí) přichází v úvahu až na pře-
lomu dubna a května – po spuštění 
obaloven. Cena takového materiálu 
je sice nižší (tj. cca 1.700 Kč za tubu, 
ale je zde třeba připočíst náklady na 
frézování, dopravu, fi nišer, válec, 
spojovací postřik atd. 

Řešení pro období mezi zimou a 
začátkem provozu obaloven je stále 
stejné – vyspravení nejhorších míst 
studenou balenou směsí Canader-
mix. Samozřejmě je zde i možnost 

(až to teploty dovolí) zahájit dočas-
né opravy tryskovou technologií 
(Patchmatic) – což je opět ale jenom 
dočasně řešení, žel obecně je to oblí-
bený a levný způsob opravy komuni-
kací ve městech.

Tyto opravy místních komuni-
kací po zimě byly v minulém roce 
provedeny do konce května. Správ-
ný postup oprav výtluků je vyfrézo-
vat, vyčistit, dát spojovací postřik, 
položit teplou asfaltovou směs a 
zaválcovat. Je to dražší a zdlouhavěj-
ší, ale vydrží to.

Důsledky „rychlooprav“ jsou však 
viditelné po každé zimě či zvýše-
ném zatížení vozovky. Všechno je 
ale o fi nancích a dle mého názoru je 

údržba a oprava silnic jednoznač-
ně podfi nancovaná, tudíž si žádá 
na první pohled levná řešení – ty 
však z dlouhodobého hlediska 
se ukazují jako nejdražší, jelikož 
vyžadují každoroční opakování. 

Protože letošní zima byla sku-
tečně mimořádně nepříznivá pro 
naše silnice a chodníky, chtě-
la bych se touto cestou omluvit 
občanům za to, že nebyly dosta-
tečně uklizené a že se ještě chvil-
ku budou potýkat s výtluky na 
mnoha místech. 

Prosím o trpělivost. Zároveň 
bych si dovolila poprosit obča-
ny, aby nám pomohli s případnou 
identifi kací míst, které je nutné 
opravit – jelikož ne vše je nám 
známo.  

Situace je v Jihlavě atypická 
v tom, že asi nelze dost dob-
ře naplánovat, kdy se která uli-
ce dočká nového povrchu pro 
nepředání kanalizací Svazem 
vodovodů a kanalizací Jihlav-
sko (SVAKem) do majetku 
města. Jak řešíte tuto situaci?

Pokud jde o pouhou opravu 
komunikace, kdy víme, že to, co 
je pod povrchem, je v dobrém sta-
vu, tak to není problém. Problém 

nastává v momentě, kdy je v havarij-
ním stavu majetek města pod povr-
chem (tj. kanalizace, vodovod...) a 
SVAK dělá obstrukce při umožňová-
ní těchto oprav. 

Město, jakožto dobrý hospodář, 
nemůže logicky dát nový povrch, 
aby to za pár let opět rozkopalo, rádi 
bychom udělali vše najednou. Navíc, 
i to, co je pod povrchem, je náš maje-
tek – a používají ho občané tohoto 
města. 

Takže SVAK dělá zle hlavně lidem. 
Tuto situaci v současné době řešíme, 
jak se dá – hlavně právní cestou, jeli-
kož SVAK svým chováním si bere 
jako rukojmí občany města.

 -lm-
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Na základě iniciativy městské po-
licie byla v Jihlavě na ulici Žižkova 
zřízena noclehárna pro osoby bez 
domova. 

Důvodem zřízení byla obava o jejich 
zdraví v období očekávaných nepříz-
nivých klimatických podmínek. Noc-
lehárna byla nejprve provozována pod 
dohledem strážníků, později byla za-
hájena spolupráce se Střediskem křes-
ťanské pomoci Jihlava. Od samého 
počátku byla osobami bez domova vy-
užívána. Osobám pobývajícím v tomto 
objektu bylo nabídnuto sociální záze-
mí se stravou a teplými nápoji, které na 
podnět vedení městské policie zabez-
pečila Oblastní charita Jihlava.

Opilec se vymočil a odjel
Strážníci zadrželi podnapilého řidi-

če. Operační strážník městské policie 
přijal oznámení na podnapilého muže 
vykonávajícího potřebu vedle zapar-
kovaného vozidla na parkovišti v dolní 
části Masarykova náměstí. Muž po vy-
konání potřeby nastoupil do vozidla a 
vyjel z parkoviště směrem k ČSOB. Na 

místo byla ihned vyslána hlídka měst-
ské policie. Do příjezdu hlídky bylo 
vozidlo monitorováno kamerovým 
systémem. Vozidlo řízené podnapilým 
řidičem strážníci zastavili ve spodní 
části Masarykova náměstí, poté byla 
u řidiče provedena dechová zkouška, 
s výsledkem 2,82 promile v krvi. 

Zadržení celostátně hledaných
Tento měsíc bylo zadrženo pět ce-

lostátně hledaných osob. Při kontrol-
ní činnosti v obchodním centru City 
Park strážníci zahlédli dvě ženy, po 
kterých policie vyhlásila celostátní pá-
trání. Ženy byly vyzvány k prokázání 
totožnosti, a následně zadrženy. O ně-
kolik dní později byl zadržen celostát-
ně hledaný muž v ulici Komenského. 
Dvě celostátně hledané osoby byly 
zadrženy v ulici Fritzova a v ulici U Ci-
helny. 

 
Padalo se na ledu
V devíti případech strážníci poskytli 

první pomoc. Jednalo se především o 
poranění následkem pádu na zledova-

Městská policie zachraňovala 
jihlavské bezdomovce před umrznutím

tělé komunikaci. Ve dvou případech 
bylo přijato oznámení na osoby star-
šího věku, které byly dezorientované 
a promrzlé. Strážníci osobám poskytli 
první pomoc a přivolali zdravotnickou 
záchrannou službu.

Strážníci prováděli kontrolu heren 
se zaměřením na dodržování zákazu 
vstupu osobám mladším 18 let. Při 
této kontrole zjistili ve dvou provozov-
nách porušování zákona „O loteriích a 
jiných hrách“, spočívající v provozová-
ní nepovolených výherních přístrojů, 
tzv. kvízomatů. Strážníci na místě pro-
vedli fotodokumentaci a celou věc pře-
dali Celnímu úřadu. Věc je dále řešena 
v trestně-právní rovině. 

 
Prevence kriminalistiky
V prvním měsíci nového kalendář-

ního roku zaměřilo oddělení prevence 
kriminality svoji pozornost na bese-
dy v mateřských a základních školách. 
Kromě prevence ve školních zaříze-
ních také realizovali dva kurzy sebeo-
brany pro seniory, které navazovaly na 

předchozí období. 
Městská policie zajišťovala veřejný 

pořádek a bezpečnost na komunika-
cích při novoročním ohňostroji. Ve 
spolupráci s policií se strážníci podíleli 
na zajištění veřejného pořádku při zá-
pasech HC Dukla Jihlava. 

Statistika
V lednu zpracovala Městská policie 

Jihlava celkem 2.493 událostí. Strážníci 
provedli 209 kontrol podávání alkoho-
lu mladistvým osobám a hraní na vý-
herních hracích automatech, řešili 376 
oznámení občanů, nebo jejich žádostí 
o pomoc. 

Proti veřejnému pořádku nebo vy-
hláškám a nařízením města bylo za-
znamenáno 563 přestupků, z tohoto 
počtu se 80 přestupků týkalo dodržo-
vání pravidel stanovených vyhláškou o 
volném pohybu psů a 25 přestupků se 
týkalo dodržování zákazu konzumace 
alkoholických nápojů. 

 Bc. Stanislav Maštera,
 zástupce ředitele MP
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zdravivmobilu.cz

S mobilní aplikací ZDRAVÍ V MOBILU 
je péče o vaše zdraví jednodušší!

  Staňte se pojištěnci ČPZP  
do 31. 3. 2017 a čerpejte  
naplno všechny výhody

205
kód pojišťovny810 800 000       www.cpzp.cz

JIHLAVA, Masarykovo náměstí 36
přízemí, OD HASSO

www.modaprostejov.cz

VELKÝ

Nekompromisně jsme pro Vás zlevnili všechny, ano naprosto všechny, 
košile!! Nyní košile likvidujeme od fantastických 85,- Kč za kus!!! 
A pozor! Akce navíc! Obleky, a to včetně nové kolekce, jen a jen pro Vás, 
jsme zlevnili až o 1000,- Kč! Všechny tyto nízké ceny jsou již uvedeny 
na zboží! Vše platí jen do vyprodání zásob. Těšíme se na Vás!

85 Kčkošile
vypro

dáváme

VÝPRODEJ KO
ŠI

L

od napro
sto

skvě
lých ,

JIHLAVA, Masarykovo náměstí 36
přízemí, OD HASSO

www.modaprostejov.cz

VELKÝ

Nekompromisně jsme pro Vás zlevnili všechny, ano naprosto všechny, 
košile!! Nyní košile likvidujeme od fantastických 85,- Kč za kus!!! 
A pozor! Akce navíc! Obleky, a to včetně nové kolekce, jen a jen pro Vás, 
jsme zlevnili až o 1000,- Kč! Všechny tyto nízké ceny jsou již uvedeny 
na zboží! Vše platí jen do vyprodání zásob. Těšíme se na Vás!

85 Kčkošile
vypro

dáváme

VÝPRODEJ KO
ŠI

L

od napro
sto

skvě
lých ,

Akce platí od 6. 3. 2017Akce platí od 6. 3. 2017

Akce
měsíce

100 000 KčSleva až

Půjčte si 100 000 Kč
a splácejte 

jen 80 000 Kč

za80100

U NAŠICH PARTNERŮ PRO VÁS 
ZÍSKÁME NEJVÝHODNĚJŠÍ 
PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ

800 110 800 Volejte zdarma 
denně 8–21 hod.

www.aaaauto.cz

Akce „Akce měsíce“ se vztahuje na zlevněná vozidla uvedená na webové stránce www.aaaauto.cz/sleva. Akce platí od 1. 2. 2017 až do 10. 3. 2017. Akce „Půjčte si 100 tis. Kč a splácejte jen 80 tis. Kč“ platí pro vozy s cenou nad 
150 tis. Kč a s rokem výroby od 2007 při financování na úvěr u vybraných produktů. Podmínkou je akontace od 0 % do 40 %, min. financovaná částka 100 tis. Kč a doba splácení úvěru alespoň 36 měsíců. V rámci akce zákazník 
obdrží na ruku částku 20 000 Kč, kterou lze použít ke splacení úvěru. Reprezentativní příklad: Cena vozu: 280 000 Kč. Akontace 56 000 Kč. Částka akontace hrazená zákazníkem 56 000 Kč. Částka vyplacená zákazníkovi zpět 
20 000 Kč. Financovaná částka 224 000 Kč. Doba splácení 60 měsíců. Splátka 4672 Kč. RPSN 9,71 %. Úrok 9,2 %. Celková částka splatná spotřebitelem 280 320 Kč. Jednotlivé akce nelze kombinovat s jinými akcemi a slevami, 
ani je nárokovat zpětně.

Vybírejte až z 8000 kvalitních vozů! 
Největší výběr v ČR.

JIHLAVA 
Znojemská 82

PO–NE   9:00–21:00
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Zápis dětí do 1. tříd a pří-
pravných tříd základních škol 
zřizovaných statutárním měs-
tem Jihlava se uskuteční ve 
dnech 21. a 22. dubna 2017 a v 
ZŠ speciální a Praktické škole 
Jihlava 21. dubna 2017.

Informace o místě a časovém har-
monogramu zápisu budou zveřejně-
ny řediteli jednotlivých škol formou 
vývěsek na budovách škol. Zákonný 
zástupce dítěte je povinen přihlá-
sit školou povinné dítě k zápisu do 
školy. Povinná školní docházka za-
číná počátkem školního roku, kte-
rý následuje po dni, kdy dítě dovrší 
šestý rok. 

To znamená, že povinnost dosta-
vit se k zápisu do 1. třídy základní 
školy pro školní rok 2017/2018 se 
vztahuje na děti narozené od 1. 9. 
2010 do 31. 8. 2011 a dále děti, 
kterým byl při zápisu v lednu 2016 
povolen odklad školní docházky o 
jeden rok.Není-li dítě po dovršení 
šestého roku věku tělesně nebo du-
ševně přiměřeně vyspělé a požádá-
li o to jeho zákonný zástupce, od-
loží mu ředitel školy začátek školní 

docházky o jeden školní rok. O od-
kladu školní docházky rozhoduje 
ředitel školy na základě odborné-
ho posouzení lékaře a příslušného 
poradenského zařízení. Povinnost 
dostavit se k zápisu se vztahuje i na 
děti, u kterých je předpoklad odkla-
du školní docházky. 

K zápisu je nutné s sebou přinést 
rodný list dítěte a občanský průkaz 
zákonného zástupce. Povinnost za-
psat žáka se škole ukládá podle její-
ho stanoveného školského obvodu 
(tj. podle místa trvalého bydliště). 

Právem každého rodiče je mož-
nost volby školy pro své dítě. V pří-
padě, že rodiče zvolí školu mimo 
spádovou oblast a vybraná škola má 
naplněnou kapacitu, nemusí ředitel 
školy požadavku zákonných zástup-
ců vyhovět. 

O nepřijetí jsou zákonní zástup-
ci dítěte ředitelem školy písemně 
vyrozuměni a dítě bude přijato do 
školy ve spádovém obvodu pod-
le místa bydliště. Ředitel/ka školy 
vyrozumí o přijetí dětí zákonné zá-
stupce obvyklým způsobem.

 -tz-

Zápis dětí do 
základních škol

na školní rok 2017/18

Vážení občané města Jihlavy,
 
vzhledem k až bouřlivé diskuzi některých lidí, 

či skupiny lidí v našem městě, si dovolím uvést na 
pravou míru některé zavádějící argumenty těch, 
kteří se rozčilují nad tím, že se „stále ještě nestaví“ 
nová hala HZS. 

Rád bych se vrátil zpět na počátek mého zastupi-
telského mandátu, kdy jsem již v roce 2014/2015 
začal upozorňovat na to, že nelze připravovat in-
vestici, která je podobně velká jako náš celý rozpo-
čet za jeden rok (tj. 750 mil. Kč bez DPH (tehdy 
používaná čísla) versus 850 mil. Kč rozpočet měs-
ta (přibližně)... jestliže Jihlava připravuje tako-
vouto investici, tak musí nejprve připravit celkový 
přehled všech výdajů na dobu stejně dlouhou, na 
kterou počítá čerpat úvěr na HZS – tzn. minimál-
ně na deset let dopředu. 

Bohužel se tak nikdy nestalo – tudíž jsme se toho 
chopili sami, bezprostředně poté, co jsme vstoupi-
li do koalice (15. 11. 2016) zde na městě.

Investice na deset let
V současné době dokončujeme investiční plán 

města, spolu s tím pracujeme na výhledu příjmů 
našeho města, abychom se dozvěděli, zda budeme 
schopni, a v jaké maximální výši, fi nancovat naše 
projekty. Musím zde rovněž říci, že Jihlava neřeší 
jen hokej, ale má dalších přibližně 280 připravova-
ných investic za zhruba 7,25 miliardy Kč. Myslím, 
že nám všem je jasné, že nebude možné ani zdale-
ka zainvestovat vše, co tady potřebujeme.

Jestliže tedy budeme mít plán investic (a nutných 
oprav – cokoliv postavíme, vyvolává tzv. provozní 
náklady…), budeme mít také plán příjmů města, 
ze kterého se dozvíme, kolik budeme mít vlastních 

zdrojů a kolik si budeme moci v dalších letech půj-
čit (maximálně…), pak bude muset vedení města, 
Rada města a nakonec i Zastupitelstvo města roz-
hodnout, co se v rámci investičního plánu města v 
dalších deseti letech postaví a co nikoliv. Uvědo-
mujeme si, že to vyvolá vlnu nespokojenosti, ale 
na druhou stranu je takovýto krok jediný možný a 
správný. 

Bez tohoto kroku si nedokážu představit, že by 
zastupitelé rozhodovali o investici do HZS. 

Finanční možnosti
Kromě výše uvedeného, kdy se investor (město 

Jihlava) musí zamyslet nad svými fi nančními mož-
nostmi, je nutné řešit také investici samotnou. Pro-
to jsme nechali provést seriózní studii proveditel-
nosti včetně fi nančních, provozních, technických a 
dalších hledisek. 

Tato studie přinese profesionální podklad, zade-
fi nuje možné varianty projektu – protože se zkrát-
ka může stát, že na maximální variantu prostě Jih-
lava nebude mít peníze. Byl bych moc rád, kdyby 
si tento fakt mnozí uvědomili, že Jihlava opravdu 
není Las Vegas, ale malé krajské město s velmi limi-
tovaným fi nančním rozpočtem! 

 Mimochodem bych rád řekl, že tuto studii při-
pravují přední odborníci v oblasti developmentu 
velkých stavebních projektů a byli nám doporuče-
ni skrze Asociaci pro rozvoj infrastruktury, což je 
nejvýznamnější česká asociace svého druhu!  Tu-
to studii musíme vyhotovit proto, že všechny do-
savadní podklady, které se o něco podobného po-
koušely, považujeme za naprosto nedostatečné. 

 Výše uvedené je podle všech známých pravidel 
a principů investičního plánování prvním krokem 
při přípravě velkých investic. Tedy stručně řečeno: 

nejprve musíme zjistit, co všechno musí v dalších 
deseti letech Jihlava fi nancovat a kolik na to bude-
me mít vlastně peněz – a současně s tím zvážíme 
fi nanční dostupnost jednotlivých variant řešení. 
Pevně věřím, že tomuto postupu každý občan na-
šeho města porozumí.  

To, že to tady deset let nikdo neudělal a děláme 
to teprve my – bohužel není naše chyba. Počítáme 
s tím, že vše zveřejníme v průběhu dubna toho-
to roku. Bohužel dříve to není možné, jelikož jde 
o závažnou věc a my si nemůžeme dovolit udělat 
chybu.

Reakce na článek JL
Rádi bychom tímto také reagovali na článek v 

Jihlavských listech z pátku 17. února „Nový plán? 
Stadion bez extraligy“. Nechceme občanům ani fa-
nouškům lhát ani o problematice HZS, ani o žád-
ném jiném tématu a mrzí nás, že máme nyní toho 
„Černého Petra“ v rukou my a musíme jej (tedy 
pravdu o reálných možnostech našeho města) vy-
nést.

Chceme říci, že není pravda, že zde nechceme 
stadion, který nebude vyhovovat parametrům ex-
traligy. To není pravda! Chceme jej, ale bez toho, 
aby nám tuto akci fi nancovaly i další subjekty (Vlá-
da ČR – MŠMT, Kraj Vysočina a snad i nějaký sou-
kromý partner…) to zřejmě nepůjde. Reálná fakta 
o všech těchto věcech zveřejníme srozumitelnou 
formou v dubnu tohoto roku.

Domníváme se, že přišla doba, kdy se musíme 
podívat nejenom realitě do očí, ale musíme se také 
všichni spojit pro dobro našeho města. 

 
 Daniel Mayer,
 radní za Hnutí ANO

Zastupitel Mayer: Plán investic a příjmů je 
nutnou podmínkou pro správná rozhodnutí
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Passat se sportovním paketem R-Line si Vás získá přísným výrazem a nekompromisním výkonem. Zatímco zvenku 
můžete obdivovat sportovní nárazníky, trapézové koncovky výfuku nebo upravenou masku s logem R-Line, 
benzinový dvoulitr pod kapotou dosahuje výkonu až 280 koní a zrychlení z 0 na 100 km/h za 5,5 sekundy.
www.volkswagen.cz/passat

R-aketa. R-Line.  
Passat s paketem R-Line a výkonem až 280 koní.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,9–7,3 l/100 km, 115–167 g/km. Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Autorizovaný prodejce Volkswagen AUTO VYSOČINA s.r.o.
Žižkova 109a, 586 01 Jihlava, tel.: 567 584 581, www.autovysocina.cz, e-mail: prodej@autovysocina.cz
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Charakteristika Základní školy 
Jihlava, E. Rošického 2

Naše škola se nachází na ulici E. Ro-
šického 2 v Jihlavě, odloučené praco-
viště s 1. a 2. ročníkem, 2 přípravnými 
třídami je umístěno na odloučeném 
pracovišti školy na ul. Jarní 22. 

Jsme škola s rozšířenou výukou 
tělesné výchovy se zaměřením na 
plavání a fotbal. Tomu nahrává i 
umístění, neboť s areálem přímo 
sousedí fotbalové hřiště s umělým 
povrchem a plavecký bazén. S pla-
váním i fotbalem je u nás možno za-
čít již od první třídy formou zájmo-
vých útvarů (kroužků). 

To však nejsou jediné možnosti 
mimovýukových aktivit. Z nabíze-
ných kroužků, ať již se sportovním 
zaměřením – aerobik, fl orbal, bas-
ketbal, kopaná, badminton, zájmová 
tělesná výchova atd., tak i tvůrčích 
– dramatický, hra na fl étnu, sborový 
zpěv, výtvarný, keramický… 

V neposlední řadě i kroužek zdra-
vovědy, turistický a cizích jazyků AJ, 
NJ a výpočetní techniky. Možnosti 
zabavení a realizace jsou pro každé-
ho ze zhruba 900 žáků. V devátém 
ročníku samozřejmé nechybí semi-
náře z českého jazyka, matematiky, 
cizích jazyků a fyziky pro přípravu 
na jednotné přijímací zkoušky na 
střední školu. I díky tomu je každo-
ročně vysoké procento žáků, kteří 

přijímací zkoušky zvládli úspěšně a 
byli přijati ke studiu. 

Z cizích jazyků, které se na naší 
škole vyučují povinně od třetí tří-
dy, se děti učí angličtinu a od 7. 
roč. druhý jazyk němčinu, popř. 
ruštinu. Pro mladší žáky je samo-
zřejmě k dispozici školní družina. 
Zde jsou pořádány rekreační od-
poledne, jež mají bohatou náplň 
od turistických výletů po okolí, 
návštěvu kina a divadla, Vodního 
ráje, po různé exkurze a besedy, 
např. s hasiči, policií atd. 

Hlavní budova školy i odlouče-
ného pracoviště na Jarní 22 prošla 
v poslední době celkovou rekon-
strukcí. Pro žáky jsou k dispozici 
skříňky namísto společných šaten, 
zcela nové sociální zařízení. Po celé 
škole je nové osvětlení. 

Došlo ke kompletní výměně škol-
ního nábytku. Výměnou palubovky 
a basketbalových košů prošla velká 
tělocvična. Rovněž vybavení infor-
mačními technologiemi je na vyso-
ké úrovni, škola disponuje 25 inter-
aktivními tabulemi. 

V současné době naše zařízení 
provozuje dvě počítačové učeb-
ny, jednu multimediální učebnu. V 
každé třídě je připojení k internetu 
ADSL, v několika učebnách byly 
instalovány nové diaprojektory a 
interaktivní tabule.

 Mgr., Bc.  František Svoboda, ŘŠ

ZŠ Jihlava, E. Rošického 2
tel. 731 420 000, e-mail : reditel@zsrosi.ji.cz

ZŠ Jihlava, 
Havlíčkova 71

Pohodová tvořivá škola
 Jsme plně organizovaná městská základní 

škola v Jihlavě.
 Ve škole je patnáct tříd, ve kterých je 340 

žáků, průměr 22,6 žáka ve třídě (stav v lednu 
2017).

 Budova školy je kapacitně plně vytížena.
 Pro výuku hudební výchovy, výtvarné vý-

chovy a přírodních věd jsou upraveny tři kme-
nové učebny jako poloodborné.

 V kmenové učebně je také školní žákovská 
knihovna.

 Ve škole máme tyto odborné učebny: počí-
tačová učebna, dílna a kuchyňka – výuka pra-
covních činností, tělocvična - výuka tělesné 
výchovy, keramika - výuka části výtvarné vý-
chovy.

 Ve škole je výdejna stravy se školní jídelnou, 
strava je dovážena ze ZŠ Jihlava, Kollárova.

 V budově školy je i školní družina se samo-
statným vchodem se čtyřmi  fungujícími oddě-
leními.  Pro svoji činnost využívá část školní za-
hrady, nově vybavené pro hry dětí. 

 Výuku ve škole doplňuje řada pravidelných 
aktivit (projektové dny, vánoční besídky, orga-
nizace divadelního festivalu, lyžařský výcvik v 
Krkonoších, vodácký kurz, přírodovědné kon-
ference...)

 Škola využívá pěkný přírodní areál se dvě-
ma novými hřišti, zahradou s výukovým jezír-
kem a venkovní učebnou (altán), budovou díl-
ny a zahradou školní družiny .

www.zshavlickova.ji.cz

ZŠ Jihlava, Kollárova 30

Zápis do prvních tříd 
se na naší škole 

uskuteční:
21. 4. 2017 

14.00 – 18.00 hod.
22. 4. 2017 

9.00 – 11.00 hod.

Bližší informace získáte na: 
www.zskol.ji.cz, zskollarova@zskol.ji.cz

567 563 571 nebo navštivte naše 

Dny otevřených dveří 
Pátek 31. 03. od 8.00 do 18.00

Sobota 01. 04.  od 8.00 do 12.00
Nabízíme Vám:

 Prohlídku celé školy včetně pří-
pravné třídy

 Nahlédnutí do vyučování, činnosti 
školní družiny, zájmových kroužků 

 V sobotu soutěže pro děti v herně 
školní družiny

 Prohlídku školního ZOO koutku v 
pracovně přírodopisu

 Ukázku práce s interaktivní tabulí 
v učebně zeměpisu a cizích jazyků

 Pro rodiče předškoláků možnost 
pohovoru s učitelkami 1. tříd

 Konzultace ohledně průběhu zá-
pisu do prvních tříd a odkladů školní 
docházky

ZŠ Jihlava, 
Demlova 32

Moderně vybavená sídlištní ško-
la umístěná v klidném prostředí s 
bohatým zázemím. Snahou ško-
ly je vytváření pohodové a klidné 
školní atmosféry s individuálním 
přístupem ke každému dítěti.

NAŠIM NOVÝM ŽÁKŮM NABÍZÍME:
 Kvalitní výuka Aj od 1. ročníku, 

druhý cizí jazyk od 7. ročníku – lze vo-
lit Rj, Nj a Konverzaci v Aj

 Výuka informatiky od 4. ročníku
 Výuka psaní písmem Comenia 

Script
 Projektové a blokové vyučování, 

exkurze, výlety, netradiční školní akce, 
besedy, ročníkové dny

 Moderní podpora výuky – inter-
aktivní tabule a dataprojektory ve 
všech třídách, digitální on-line podpo-
ra výuky – e-learningový portál Mood-
le

 Bohatá nabídka nepovinných 
předmětů a kroužků

 Odborné učebny – hudební vý-
chova, kuchyňka, fyzika, přírodopis a 
chemie, jazyky, informační centrum, 
školní dílna, keramická dílna, 2 počíta-
čové učebny, relaxační místnost, školní 
divadlo, školní zahrada, odpočinkový 
kout

 Elektronická žákovská knížka, sle-
dování absencí, elektronické katalogo-
vé listy

 Osobní zamykatelné skříňky pro 
všechny žáky

 Kvalitní zázemí školní družiny a 
bohatá nabídka zájmových útvarů v 
rámci školní družiny

 Bohaté sportovní aktivity a vyba-
vení - prostorná tělocvična, venkovní 
hřiště s umělým povrchem, posilovna

 Sportovní a fl orbalové kroužky
 Sportovní výlety – lanové cent-

rum, outdoorový kurz, lyžařský, snow-
boardový a vodácký kurz, školní 
volejbalový sportovní klub – účast v 
celostátních volejbalových prvoligo-
vých soutěžích

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA
 Určena pro žáky s odkladem 

školní docházky

 Rozvíjení sociálních a komunika-
tivních dovedností dítěte

 Náprava logopedických problémů, 
rozvíjení řeči, rozvíjení jemné motori-
ky, estetického cítění dítěte

 Výuka probíhá ve speciálně upra-
vené a vybavené třídě

 Možnost plného využití všech 
prostor školy – tělocvičny, školního di-
vadla, odborných učeben, venkovních 
hřišť, školní družiny

TŘÍDA PRO NADANÉ ŽÁKY
 Připravujeme otevření třídy pro 

nadané žáky
 Bližší informace budou zveřej-

ňovány v průběhu měsíce března na 
webových stránkách školy (Budou-
cí prvnáčci / Třída pro nadané žáky)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, 
DEMLOVA 32, příspěvková organi-
zace

ZÁPIS DO 1. TŘÍD SE NA NAŠÍ 
ŠKOLE USKUTEČNÍ:
v pátek 21. 4. 2017 

od 13.30 – 17.00 hod.
v sobotu 22. 4. 2017 
od 8.30 – 11.00 hod.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v úterý 4. 4. 2017 

od 8.00 – 16.00 hod.
Vaše dotazy rádi zodpovíme na 

telefonním čísle
567 579 021 nebo e-mailu 

nosek@zs-demlova.ji.cz
www.zsdemlovaji.cz
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Protože mám laciný internet, 
tak občas nejede.

U nás cena o kvalitě 
nerozhoduje. Internet 
funguje vždy.

www.netbox.cz/jihlava
539 01 55 25
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Na Vysočině, s jarem ve vzduchu, 
končí čas odpočinku a dlouhých veče-
rů u krbu či pod dekou. Řada lidí nyní 
zahajuje očistu těla, zahrádkáři pomalu 
vytahují rýče a řidiči připravují auta a 
motorky. 

Při jarním úklidu byste ale nemě-
li zapomenout ani na váš dům či byt. 
Důkladnou revizí od sklepa až po 
půdu předejdete pozdějším vážnějším 
poškozením a díky malým opravám 
může vaše bydlení během jednoho 
odpoledne prokouknout tak, jako kdy-
byste se právě nastěhovali. 

Každý majitel domu dobře ví, že 
s každým metrem čtverečním navíc 
přibývá i práce. Na domě je stále co 
dělat. Většinou ale čekáme, až už jsou 
zásahy a opravy opravdu nezbytné. 
Zkuste to letos jinak a věnujte alespoň 
jeden jarní víkend vašemu bydlení. 

Prohlédněte důkladně všechno, co 
mohl v zimě poškodit mráz. Také 
zkontrolujte a bezpečně uložte vše, co 
do příští zimy nebudete potřebovat. 
Pokud je něco nutné vyměnit, investici 
dobře zvažte. 

Než se do čehokoliv pustíte, dům 
obejděte zvenčí a pořádně si ho pro-
hlédněte. Podívejte se důkladně na 
fasádu, okna i dveře. Prozkoumejte, 
zda někde neupadlo obložení, neo-
loupala se barva z plotu či zda nejsou 
v chodníku vydrolené díry. 

V domě se pak zaměřte především 

Zima končí a dům potřebuje kontrolu
na půdu. Ujistěte se, že vám ze střechy 
nezatíká dovnitř, ani že se vám v pod-
kroví během zimy neusadili nezvaní 
hosté v podobě myší či kun. 

Následně projděte i sklep a zkontro-
lujte, že veškeré zdivo vydrželo zim-

ní mrazy, nikde se vám neusadila plí-
seň a v pořádku jsou i okna vedoucí 
do sklepních prostor. Vyplatí se vzít si 
s sebou na obchůzku blok a udělat si 
seznam všeho, co je potřeba dát na jaře 
postupně do pořádku. 

Po zběžné prohlídce je potřeba 
zaměřit se na detaily. Například opo-
třebované těsnění u oken či nedovíra-
jící se dveře vás totiž, kromě nachlaze-
ní, můžou stát i nemalé peníze. 

 -lm-

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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Tomáš Pecka, Josef Jekl - 777 624 862  
Jungmannova 595, 588 13 Polná

e-mail: studny.pecka@email.cz I www.vrtanestudnypecka.cz

NA PRAMENY SPODNÍ VODY ø 150 mm
GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ min. 2000 l / 24 h.
V CENĚ OD 700 Kč za 1m JE ZAHRNUTO:
• vyhledání pramene • vyvrtání
• vypažení PVC - u (atest na pitnou vodu)
• čerpací zkouška • poradenský servis
NA POŽÁDÁNÍ DODÁME:
• kompletní rozvod vody až do domu

ODVEDENÍ DÍLA
„od A až do Z“

ŽÁDNÉ PLATBY
PŘEDEM

ZDARMA
veškerá doprava a zaměření

STAVEBNICTVÍ
ZÁMEČNICTVÍ
PROJEKCEE K O S

TŘÍDIČ MATERIÁLU

TŘÍDĚNÍ ZEMINY, ŠTĚRKU
A STAVEBNÍCH SUTÍ
Frakce 0/16, 16/32, 32/+

CHCETE TŘÍDIČ VYUŽÍT?
ZAVOLEJTE, RÁDI POMŮŽEME.
+420 775 732 995

JAK TŘÍDIČ FUNGUJE?
PODÍVEJTE SE NA NAŠEM WEBU
ekosbrtnice.cz/tridic
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ZŠ Jungmannova 6
Jihlava

Zápis budoucích prvňáčků a dětí 
do přípravné třídy pro školní rok 

2017/2018 se uskuteční: v pá-
tek    21. dubna 2017 od 10:00 do 
17:00 hodin v sobotu  22. dubna 

2017 od   9:00 do 11:00 hodin
U zápisu je nutné předložit ob-

čanský průkaz zákonného zástupce, 
rodný list dítěte. Zápis budoucích 
prvňáčků bude probíhat „Cestou po-
hádek“, kde budou děti plnit jedno-
duché úkoly. 

 Poprvé do naší školy zapisujeme 
žáky přednostně dle stanoveného 
školského obvodu.

PODLE ČEHO ŽÁKY VZDĚ-
LÁVÁME:

 Školní vzdělávací program Ote-
vřená škola vycházejícího z rámco-
vého vzdělávacího programu pro zá-
kladní vzdělávání 

 Školní vzdělávací program Ote-
vřená škola vycházející z rámcového 
vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání s přílohou (LMP), dobí-
hající na II.  stupni ZŠ

 Školní vzdělávací program Ote-
vřená škola vycházejícího z rámco-
vého vzdělávacího programu pro zá-
kladní školu speciální

 Vzděláváme i dle individuálních 
vzdělávacích plánů

DĚTEM A JEJICH ZÁKON-
NÝM ZÁSTUPCŮM NABÍZÍ-
ME:

 Nově opravenou bezbariérovou 
školu rodinného typu v klidné loka-
litě Jihlavy

 Zajištění dopravy dětí do školy 
autobusem v rámci města

 Navýšený počet vyučovacích ho-
din tělesné výchovy, výtvarné výcho-
vy a pracovních činností

 Výuku ve třídách s malým po-
čtem žáků 

 Preferujeme individuální přístup 
ke každému žákovi a zaměřujeme se 
na aktivní přípravu žáků do života, 
možnost zajištění asistenta pedagoga 
k žákům

 Přátelské a tvořivé klima školy
 Individuální logopedickou péči, 

poradenské služby, školní poraden-
ské pracoviště

 Pro každé dítě máme k dispozici 
víceúčelovou pomůcku – drumben

 Výuku v odborných učebnách 
(počítačová pracovna, multime-
diální pracovna, keramická dílna, 
přírodovědná a společenskovědní 
pracovna, dílna výtvarných prací, 
minizahradnictví, dřevo a kovodílna, 
hudebna, cvičný byt), v tělocvičně, v 
relaxačních místnostech, 

ve snoezelenu
 Žáci mohou využívat nové vy-

bavení – trampolínu, boxovací tre-
nažéry, posilovací lavice, běžecké 
pásy, rotopedy, cyklotrenažery, malé 
trampolíny, TRX, Flowin, bosu, bicí 
soupravy, tablety a mnoho dalších 
pomůcek

 Sportovní areál – multifunkční 
hřiště, venkovní posilovnu, hřiště na 
pétanque, venkovní učebnu, kulič-
kovou dráhu, školní pozemek, arbo-
retum

 Provoz školní družiny, školního 
klubu, zájmové volnočasové aktivity 

 Dotované mléko – Mléko v ev-
ropských školách, pitný režim

 Informační centrum, školní 
knihovnu, školní výdejnu obědů

 Zapojení do sítě Ekoškol , do Re-
cyklohraní, Ovoce a zelenina do škol 

PŘÍPRA VNÁ TŘÍDA
 Pro děti s odkladem školní do-

cházky
 Rozvoj komunikativních a soci-

álních dovedností
 Příprava dítěte na bezproblémo-

vé začlenění do první třídy

Den otevřených dveří
Středa 5. dubna 2017 od 10 do 17 

hodin

Možnost individuální prohlídky 
školy po domluvě s ředitelkou školy.

Bližší informace o škole naleznete 
na www.jungzs.cz.

Vaše dotazy rádi zodpovíme na te-
lefonním čísle 567 564 441 nebo 
e-mailu ivana.malkova@jungzs.cz

Těšíme se na vás

ZŠ a MŠ Jihlava, 
Nad Plovárnou 5

 pořádá
ZÁPIS DO 1. TŘÍD

21. 4. 2017  14 – 17 hod.
22. 4. 2017  9 – 11 hod.

 s sebou: občanský průkaz obou 
rodičů a rodný list dítěte.

Základní škola a mateřská škola se 
nachází uprostřed městské části Na 
Slunci na okraji Jihlavy. V těsném 
sousedství je oddychová zóna le-
soparku s vodní nádrží Stará Plovár-
na.

Uvnitř pavilonového komplexu 
budovy jsou učebny tříd vybavené 
audiovizuální technikou, jazyková 
laboratoř, počítačové pracovny, mul-
timediální pracovna, interaktivní 
tabule v učebnách tříd, chemicko-
fyzikální laboratoř, hudebna, uni-
verzální dílna kovo-dřevoobráběcí, 
cvičný byt s kuchyňkou, nové šatní 
skříňky, nově vybavené prostory pro 
školní družinu, knihovna se studov-
nou, informační centrum vybavené 
počítači, dvě tělocvičny, posilovna, 
přírodní učebna.

K aktivnímu trávení volného času 
v době mimo vyučování slouží škol-
ní družina a školní klub. Škola je vy-
bavena i pro celou řadu netradičních 
sportů - minigolf, soft bal, fl orbal, 
lakros, stolní tenis, tenis. Areál zdraví 
má rozlohu téměř dva hektary. Slou-
ží nejen k výuce tělesné výchovy, ale 
i ke sportovnímu využití obyvatel 
městské části Na Slunci.

Nabízíme 
 výuku českého jazyka v 1. roční-

ku analyticko-syntetickou metodou
 povinné cizí jazyky: anglický od 

1. ročníku, německý od 7. ročníku
 nepovinné cizí jazyky pro zájem-

ce: francouzský, ruský
 informatika od 3. ročníku
 důraz na rozvoj osobnosti (etická 

výchova, zdravý životní styl, sport) 
 dostatečnou kapacitu školní dru-

žiny, širokou nabídku zájmových od-
dělení

 dyslektickou asistentku a školní 
logopedku

CELOŠKOLNÍ AKCE
 kulturní programy, ekologická 

výchova, sportovní dny a soutěže, ly-

žařský výcvik
 Noc s Andersenem, Běh čaro-

dějnic, Den matek, Den učitelů, Den 
Země  

 spolupráce s MŠ, mikulášské a 
vánoční aktivity

 bibliografi cká příprava v Městské 
knihovně, přednášky v muzeu 

 výlety a vlastivědná putování, vý-
lov rybníka, planetárium, historické 
památky Prahy, cesty po Evropě, od-
borné exkurze

A NAVÍC?
 Od školního roku 2017/2018 

první třídu s rozšířenou výukou po-
hybových aktivit v trvání dvou hodin 
týdně. Tyto aktivity budou zajišťová-
ny prostřednictvím Školního spor-
tovního klubu nad rámec základní 
školní docházky vždy v odpoledních 
hodinách a nebudou na úkor kvality 
běžného školního režimu. Rozšíře-
nou výuku pohybových aktivit po-
vedou učitelé tělesné výchovy nebo 
trenéři s minimální kvalifi kací licen-
ce „C“. 

 pro všechny prvňáčky školní po-
třeby, učebnice a učební texty v hod-
notě 1 300 Kč zdarma

Provoz školní družiny od 6,00 do 
16,00 hod., v případě zájmu lze vy-
užít odpolední provoz naší mateřské 
školy od 16 do 17.30. 

Škola zajišťuje stravování ve školní 
jídelně – výběr ze dvou jídel, celo-
denní pitný režim.

www.zsplovarna.ji.cz
skola@zsplovarna.ji.cz

Mýlil se ten, kdo předpovídal konec 
knihoven v době internetu a dalších 
technologií. Přesvědčivá fakta zve-
řejnila jihlavská městská knihovna z 
provozu za rok 2016. Skoro 200 tisíc 
fyzických návštěvníků hovoří jasně – 
jihlavská knihovna nezaspala a má co 
nabídnout.

Knihovní fond loni čítal celkem 
207.965 svazků. Bylo zpracováno 
10.728 svazků nových knih, 381 au-
dio dokumentů, 311 zvukových 
knih, 134 elektronických dokumen-
tů, 19 hudebnin, 98 deskových her 
a 62 kartografi ckých dokumentů. 
Čtenáři měli k dispozici 265 titu-
lů periodik ve 383 exemplářích.                                                                                                                                     
„V městské knihovně bylo registrováno 
9.604 čtenářů, kteří si vypůjčili 476.758 

dokumentů. Počet fyzických návštěvníků 
se vyšplhal k číslu 199.137,“ řekla ředi-
telka knihovny Jarmila Daňková. 

Dalších 110.078 virtuálních ná-
vštěvníků využilo prostřednictvím 
webových stránek elektronické služby 
knihovny.  Zvukovou knihovnu pravi-
delně navštěvovalo 66 registrovaných 
čtenářů, kteří si vypůjčili 5.891 zvuko-
vých knih. 

Již tradičně i loni se jihlavská knihov-
na prezentovala celou řadou kultur-
ních a doprovodných akcí. „Pro různé 
věkové a zájmové kategorie uživatelů 
bylo připraveno 317 besed, výstav, autor-
ských a scénických čtení, hudebních pořa-
dů, promítání dokumentů a dalších kul-
turních akcí.  Kromě toho se uskutečnilo 
554 vzdělávacích akcí, např. informační 

lekce pro školy, exkurze, přednášky, tvůr-
čí dílny, kurz stylu, kurzy znakového ja-
zyka, trénování paměti, angličtiny pro 
začátečníky, ajurvédy a počítačové kurzy 
pro seniory,“ vyjmenovala Daňková.

Městská knihovna poskytovala kni-
hovnické a informační služby kromě 
hlavní budovy také na pobočkách 
Bedřichov, Březinova a Horní Kosov. 
Pro děti z mateřských a základních 
škol bylo na pobočkách připraveno 
269 informačních, kulturních a vzdělá-
vacích pořadů.

Z rozpočtu Kraje Vysočina obdrže-
la městská knihovna účelovou dotaci 
1.653 milionu korun na činnosti spo-
jené s výkonem regionálních funkcí. 

„V souboru těchto činností je zahrnuto 
poskytování výměnných knižních soubo-

rů, vzdělávání knihovníků, pomoc při re-
vizi a aktualizaci knižních fondů, postup-
ná automatizace knihoven a poradenská 
činnost. V regionu Jihlavsko tyto služby 
pravidelně využívalo 5 profesionálních a 
96 neprofesionálních knihoven,“ doplni-
la ředitelka Daňková.

Uplynulý rok 2016 završil třináctileté 
působení městské knihovny v účelově 
zrekonstruované budově bývalého je-
zuitského gymnázia v Hluboké 1. „Prá-
vě vyhovující prostory významně přispěly 
k dokončení transformace knihovny do 
současné podoby informační a vzdělávací 
instituce disponující bohatými knihovní-
mi fondy, širokým spektrem služeb a také 
vhodnými podmínkami pro pořádání 
nejrůznějších společenských akcí a setká-
ní,“ vysvětlila Jarmila Daňková.  -lm-

Knihovna jako moderní instituce
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Březinova 31, 586 01 Jihlava
telefon: 567 333 644
www.pomskola.cz

Mott o školy:  "Každé dítě potřebu-
je zažít úspěch."

Základní škola speciální a Praktická 
škola Jihlava nabízí vašim dětem vzdě-
lávání v menší škole rodinného typu, 
realizované týmem zkušených speci-
álních pedagogů. Škola poskytuje zá-
kladní a střední vzdělávání žákům se 
speciálními vzdělávacími potřebami z 
Jihlavy a okolí. 

Vzdělávání probíhá v nových pro-
storách školy, která je jednou z nejmo-
derněji zařízených v ČR.  Žáci mají k 
dispozici tělocvičnu, hřiště s umělým 
povrchem, relaxační místnost, kera-
mickou dílnu, víceúčelovou dílnu, 
cvičnou kuchyň a byt, učebnu infor-
mačních technologií a centrum pro 
fyzioterapii. 

Škola nabízí individuálně strukturo-
vané vyučování a programy na podpo-
ru komunikace a sociálního chování. 
Žáci při výuce využívají Ipady, komu-
nikátory s hlasovým výstupem a inter-
aktivní tabule. Každá třída je vybavena 
počítačem s dotykovou obrazovkou, 
možností alternativního ovládání a  
připojením k Internetu. 

Výchova ke zdravému životnímu sty-
lu se promítá v přizpůsobených spor-
tovních aktivitách žáků a široké na-
bídce volnočasových aktivit pro celou 
rodinu. V hodinách tělesné výchovy se 
zaměřujeme na fyzioterapii, preven-
ci vadného držení těla a obezity dětí. 

Žáci chodí celoročně jednou týdně 
plavat. 

Daří se nám vytvářet příjemné a bez-
pečné klima a pozitivně ovlivňovat 
vztahy mezi žáky.

Žáci se pravidelně účastní výtvar-
ných, sportovních a hudebních sou-
těží, ve kterých často dosahují i mezi-
národních úspěchů. Ve škole působí 
hudební skupina Raraši, která často 
reprezentuje školu na veřejnosti.

V rámci speciálních terapií nabízí-
me žákům arteterapii, muzikoterapii, 
ergoterapii, hydroterapii, haloterapii, 
canisterapii, trampolining, bazální sti-
mulaci, orofaciální stimulaci.

Škola nabízí žákům odpolední zá-
jmovou činnost např.: kroužky hudeb-
ní, dramatický, výtvarný, speciální cyk-
listiku, bocciu, informatiku, plavání, 
moderní gymnastiku a stolní tenis. 

Zápis do Základní školy speciální a 
Praktické školy Jihlava proběhne v pá-
tek 21. dubna 2017 od 8 do 16 hodin. 
Zápis je také možné realizovat doda-
tečně po osobní dohodě: tel: 567 333 
644. Informace o aktuálním dění ve 
škole získáte také na www.pomskola.cz

K zápisu si připravte občanský prů-
kaz, rodný list dítěte, doporučení 
školského poradenského zařízení k 
zařazení dítěte a doporučení podpůr-
ných opatření pro vzdělávání žáka se 
zdravotním znevýhodněním (vystaví 
SPC). V případě žádosti o odklad škol-
ní docházky doložte doporučení škol-
ského poradenského zařízení (SPC) 
a doporučení odborného lékaře nebo 
klinického psychologa. 

Základní škola speciální 
a Praktická škola Jihlava



 STRANA 21 Inzerce NJR - BŘEZEN 2017



STRANA 22 Aktuality NJR – BŘEZEN 2017



STRANA 23  Aktuality NJR – BŘEZEN 2017

KORUNOVAČNÍ KLENOTY. Dveře k výstavě replik 
českých korunovačních klenotů v galerii hotelu Gustav Ma-
hler se doslova „netrhnou“. Návštěvníci mohou obdivovat 
nejen klenoty, ale i dobové zbraně, oděvy atd. 
Více fotografi í z výstavy můžete vidět na www.jihlavske-lis-
ty.cz/njr. Foto: Lubomír Maštera 

Výstava replik klenotů
zaslouženě přitahuje pozornost

Jihlavští vývojáři, kteří se úspěšně věnují přede-
vším tvorbě zábavných naukových aplikací Učení 
bez mučení si jako „čistě fanouškovskou záležitost“ 
střihli průvodce Jihlavou do mobilů a tabletů. 

Pěší navigace by měla usnadnit procházky po 
všech důležitých místech krajského města, v bu-
doucnu by měla podobná aplikace obsáhnout celou 
Vysočinu.

„Zatím jde o technologické demo, ale už nyní pilně 
pracujeme na dalších dvou praktických aplikacích pří-
mo pro náš kraj. Jihlavská aplikace by se mohla hodit 
turistům i přespolním“, uvádí autor Pavel Vitešník.

Aplikace je užitečná jak pro návštěvníky města, 
tak zaujme i domácí. 

Uživatel snadno vyhledá cíl podle zájmových ob-
lastí jako kultura, služby, sport, obchody atd., a pak 
už se nechá vést šipkami v mapě. 

Aplikace je k dispozici zdarma jak pro android tak 
pro apple na tradičních zdrojích, případně je dostup-
ná např. prostřednictvím adresy www.chytreapky.cz.

 -tz-

Jihlavská radnice v posledních 
dnech zaznamenala větší počet dota-
zů od občanů, zda zajišťuje nebo ně-
jakým způsobem podporuje tele-
fonické nabídky fi rem na dodávky 
levnějších energií.  

„Názvy některých fi rem, produktů 
nebo projektů mohou vyvolávat do-
mněnky, že jde o službu nebo nabídku 
obce občanům. Ujišťuji, že město Jihla-
va aktuálně nespolupracuje na žádné 
z aktivit tohoto druhu, které by podle 
iniciátorů měly domácnostem snížit 
náklady na energie,“ vyjádřil se za 
radnici náměstek primátora Radek 
Popelka. 

 -tz-

Jihlava nezaštiťuje 
nabídky levné 

energie

Jihlava v mobilu

Město Jihlava i letos nabízí svým 
obyvatelům možnost zakoupit si 
domácí kompostér za dotovanou 
cenu 150 Kč. Kompostér je dřevě-
ný, ošetřený základní impregnací 
proti chorobám a škůdcům. Velikost 
kompostéru je 1 x 1 x  0,8 m (šířka x 
hloubka x výška). Podmínky prodeje 
dotovaného kompostéru naleznete 
na webu města www.jihlava.cz v sek-
ci odpady, v okénku bioodpady.

 -tz-

Prodej dotovaných  
kompostérů 

pokračuje i letos

Jihlava zveřejňuje záměry výběro-
vým řízením formou dražby dne 8. 3. 
2017 s uzávěrkou žádostí 

dne 6. 3. 2017 (v 17.00 hod.)
prodat movité věci:
nepoužívané kovové překážky 

(street-stylové překážky, skateboar-
dové překážky) ze Skate parku v Jihla-
vě, minimální kupní cena činí 113.500 
Kč (vč. DPH)

pronajmout nebytové prostory v do-
mech v Jihlavě:

- Masarykovo nám. 9, 3. NP, 75,85 m2, 
býv. advokátní kancelář, minimální nájem-
né činí 84.573 Kč za rok

- Masarykovo nám. 22, 1. NP, 46,00 m2, 
býv. cestovní agentura, minimální nájemné 
činí 102.580 Kč za rok

- Masarykovo nám. 23, 1. NP, 84,00 m2, 
býv. prodejna s dětským zbožím, minimál-
ní nájemné činí 116.852 Kč za rok

- Komenského 18, 1. NP, 32,10 m2, býv. 
vinotéka, minimální nájemné činí 60.573 
Kč za rok

- Komenského 30, 1. NP, 51,00 m2, býv. 
marketingové a propagační centrum, mini-

mální nájemné činí 96.237 Kč za rok
- Komenského 36, 1. NP, 19,00 m2, býv. 

tabák, minimální nájemné činí 24.000 Kč 
za rok

- Husova 40, 1. NP, 55,00 m2, býv. anti-
kvariát, minimální nájemné činí 49.016 Kč 
za rok

prodat volné bytové jednotky v do-
mech v Jihlavě:

- č. 619/6 v domě Lazebnická 19, 1+1, 
v mezipatře 2. a 3. NP, 36,10 m2, energetic-
ká náročnost dle PENB: G, 453 kWh/(m2.

rok), minimální kupní cena činí 673.600 
Kč

- č. 255/12 v domě Na Vyhlídce 1 (sekce 
B), 2+1, v 1. NP, 51,00 m2, energetická ná-
ročnost dle PENB: D, 403 kWh/(m2.rok), 
minimální kupní cena činí 653.600 Kč

- č. 196/4 v domě Třebízského 20, 1+1, 
ve 3. NP, 33,49 m2, energetická náročnost 
dle PENB: F, 858 kWh/(m2.rok), minimál-
ní kupní cena činí 613.600 Kč

- č. 1125/4 v domě Mrštíkova 15, 2+1, 
3. NP, 34,50 m2, minimální kupní cena činí 
511.800 Kč

- bytové jednotky v domě Chlumova 

11: č. 1433/7 ve 2. NP, 1+kk, 22,00 m2, 
energetická náročnost dle PENB: E, 324 
kWh/(m2.rok), minimální kupní cena činí 
323.600 Kč, č. 1433/3 v 1. NP, 1+1, 40,40 
m2, energetická náročnost dle PENB: E, 
314 kWh/(m2.rok), minimální kupní cena 
činí 723.600 Kč

prodat nemovité věci v katastrálním 
území Jihlava:

- pozemek p.č. 119 – zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 82 
v Jihlavě, ul. U Mincovny or.č. 6, býv. sídlo 
Okresní vojenské správy, energetická ná-
ročnost dle PENB: F, 256 kWh/(m2.rok), 
minimální kupní cena činí 4.005.445 Kč 
bez DPH

- pozemek p.č. 120 – zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 83 
v Jihlavě, ul. U Mincovny or.č. 8, býv. sídlo 
Okresní vojenské správy, energetická ná-
ročnost dle PENB: F, 256 kWh/(m2.rok), 
minimální kupní cena činí 5.005.445 Kč 
bez DPH

- pozemky p.č. 2505 – zastavěná plocha 
a nádvoří, jehož součástí je objekt k byd-
lení č.p. 1081 v Jihlavě, ul. Havířská or.č. 

Nabídka majetkového odboru - prodej domu
6, p.č. 2506 - zahrada, jde o dům se třemi 
volnými, nepronajatými byty, energetic-
ká náročnost dle PENB: F, 344 kWh/(m2.

rok), minimální kupní cena činí 3.511.656 
Kč bez DPH

- pozemky p.č. 2395 – zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je objekt k bydlení 
č.p. 1011 v Jihlavě, ul. Havířská or.č. 21, 
p.č. 2396/2 – ostatní plocha, jiná plocha, 
jde o dům se sedmi volnými, nepronajatý-
mi byty a nebytovým prostorem v přízemí 
domu, energetická náročnost dle PENB: 
E, 243 kWh/(m2.rok), minimální kupní 
cena činí 4.824.508 Kč bez DPH

- část pozemku p.č. 4358/1 dle geome-
trického plánu č. 7067-18/2017 ze dne 
17. 1. 2017 označenou jako pozemek p.č. 
4358/1 o výměře 1.170 m2, orná půda; 
způsob ochrany nemovitosti – zeměděl-
ský půdní fond,  pozemek p.č. 4358/3 o 
výměře 719 m2, zahrada; způsob využití 
– skleník, pařeniště; způsob ochrany ne-
movitosti – zemědělský půdní fond, poze-
mek p.č. 4358/5 o výměře 4.406 m2, orná 
půda; způsob ochrany nemovitosti – země-
dělský půdní fond, pozemek p.č. 4358/22 
o výměře 15 m2, ostatní plocha; způsob vy-
užití – ostatní komunikace, pozemek p.č. 
4359/2 o výměře 245 m2, zastavěná plo-
cha a nádvoří s budovou bez č.p./č.ev.; způ-
sob využití – jiná stavba (stavba je součástí 
pozemku); celkem činí výměra nabízených 
pozemků 6.555 m2; prodej jako jeden celek 
za minimální kupní cenu 9.800.000 Kč bez 
DPH. 

Bližší informace jsou k dispozici na 
www.jihlava.cz, na tel. 565 592 631, 
565 592 630, 565 692 640, majetko-
vém odboru magistrátu města.  - tz -
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V březnu odstartuje další ročník zá-
vodu AXIS, při kterém se běhá noční 
Jihlavou.

Hlavní tratě závodu jsou na 10 a 5 
kilometrů, běží se v sobotu 25. břez-
na a start bude na lávce za Kaufl an-
dem.  

Děti 3–7 let startují v 19 hodin, 
děti 8–11 let v 19.10, děti 12–14 let 
v 19.20, závod na 10 km ve 20 hodin 
a závod na 5 km ve  20.05 hodin.

Pořadatelé doporučují čelovky, tra-
sa u Českého mlýna může být bez 
pouličního osvětlení. Startovné činí 
pro dospělé 200 Kč do 28. 2. 2016 
(rozhodující je připsání částky na 
účet), registrace na místě je možná, 
ale startovné se zvyšuje na 300 Kč. 
Štafety zaplatí 600 Kč za celou šta-
fetu.

Děti od 3 do 14 let poběží zdarma.
Prvních 200 registrovaných závod-

níků v dospělých kategoriích a v do-
rostenecké získá originální čelenku 
závodu, každý účastník obdrží ori-
ginální účastnickou medaili po pro-
běhnutím cílem. 

Více info na www.nocni10.cz, zá-
štitu nad závodem převzal primá-
tor Jihlavy Rudolf Chloupek.

 -lm- 

Noční běh Jihlavou Jihlavská 24 MTB
7. ročník Jihlavské 24 

MTB se blíží
Tradiční vytrvalostní závod na hor-

ských kolech Jihlavská 24 MTB se 
uskuteční o víkendu 19.-21. května. 
Je největším závodem na horských 
kolech na 24 hodin v ČR. Závodu se 
účastní vždy přes 300 závodníků.

Trať bude z velké části shodná 
s tratí 2016. Délka 8 km, převýšení 
200 m. Trať povede z Amfi teátru le-
soparkem Heulos, Starou plovárnou, 
přes Masarykovo náměstí zpět do 
Amfi teátru. 

Závod je součástí Československé-
ho seriálu 24 hodin MTB. Další za-
vody se uskuteční v Malackách, Žili-
ně a Náchodě.

Je připravený osvědčený dopro-
vodný hudební festival, na kterém se 
představí následující kapely - Jihlav-
ští Joyners, Hodiny se svým hitem 
Stmívání a legenda českého pop-roc-
ku TURBO!

V sobotu bude pro děti od 2 do 10 
let připraven závod na odrážedlech, 
koloběžkách a kolech.

 -tz-

Prvoligoví hokejisté HC Dukla 
Jihlava začali 26. února čtvrtfinále 
play off WSM-Ligy. Svěřenci trené-
rů Petra Vlka a Františka Zemana 
obsadili po základní části ligy dru-
hé místo a na svého soupeře čekali 
až do odehrání předkola play off.

Tím se nakonec stal celek HC 
Frýdek-Místek, letošní nováček 
WSM-Ligy a farma extraligového 
Třince. Celá série, hraná na čtyři 
vítězné zápasy začala na Horáckém 
zimním stadionu. V prvním utká-
ní zvítězila Dukla až po boji a po 
prodloužení 4:3 (2:0, 1:2, 0:1 – 
1:0).

V první části sice domácí získali 
dvoubrankové vedení, ale o to při-
šli v polovině hrací doby. Dukla se 
poté dostala opět do dvoubranko-

vého trháku, ale to trvalo jen něko-
lik vteřin, poté hosté snížili.

Ve třetí části Frýdek vyrovnal, 
nicméně vítězství si Dukla zajisti-
la v prodloužení. Hned druhý den 
27. února se hrál v Jihlavě druhý 
zápas série. Dukla opět vyhrála 
2:0 (1:0, 0:0, 1:0). V celém utká-
ní měli hokejisté z krajského měs-
ta převahu, ale hosty držel stále ve 
hře výborně chytající gólman. 

Třetí zápas čtvrtfinále play off 
se odehrál ve Frýdku-Místku ve 
čtvrtek 2. března, čtvrtý zápas se 
hraje v pátek 3. března. Případné 
další termíny série jsou v pondělí 
6. března v Jihlavě a 8. března ve 
Frýdku-Místku. Případný sedmý a 
rozhodující zápas série by se ode-
hrál 10. března v Jihlavě.  -vš-

Dukla začala play off výhrami
Předposlední únorový víkend se na-
plno rozjela jarní část fotbalové ePo-
jisteni.cz ligy. Jihlavský klub v ní svá-
dí tvrdý boj o přežití. První důležitý 
krok udělal domácím vítězstvím na 
Hradcem Králové 3:1, hlavním kon-
kurentem v boji o záchranu.

Díky zisku tří bodů FC Vysoči-
na opustil sestupovou příčku, kte-
rou přenechal zmíněnému soupeři. 
„Dosáhli jsme velmi cenného vítězství. 
Je důležité, že jsme vyhráli dvoubran-
kovým rozdílem. Díky tomu máme s 
Hradcem lepší vzájemnou bilanci,“ 
konstatoval kouč Michal Bílek.

Na jeho svěřencích byla znát po 
závěrečném hvizdu úleva. „Ale tím 
to nekončí. Naopak to začíná. Dotáhli 
jsme se na ostatní týmy a musíme bo-
jovat dál,“ dodal útočník Pavel Dvo-
řák. 

Stejně jako Hradec při-
vítá Jihlava v domácím 
prostředí i další papírově 
schůdné soupeře, ohro-
žené sestupem, například 
Brno a Příbram. „Tyto zá-
pasy musíme zvládat za tři 
body. A samozřejmě přivézt 
i nějaké z venku,“ má jasno 
Dvořák. 

Vedení FC Vysočina bě-
hem zimní přestávky ni-
jak mohutně neposilovalo. 
Dalo důvěru stávajícímu 
kádru, který doplnilo o 
bosenského středopola-
ře Marina Popoviče. Pů-
vodně počítalo rovněž se 
službami defenzivního 

univerzála Martina Nového z praž-
ské Sparty, z jehož hostování ovšem 
nešlo.  

Jak se totiž ukázalo, byla by Jihlava 
už jeho čtvrtým klubem v letošním 
soutěžním ročníku (Vlašim, Sparta, 
Jablonec). A pravidla povolují re-
gistraci pouze ve třech. Nový se tak 
musel vrátit na Letnou do sparťan-
ské juniorky.

Únorové výsledky: SLAVIA PRA -
HA – JIHLAVA 2:0, branky: 28. a 
50. z pen. Škoda. JIHLAVA – HRA -
DEC KRÁLOVÉ 3:1, branky: 23. a 
27. Ikaunieks, 35. Dvořák – 52. Ší-
pek.

Jarní domácí zápasy Jihlavy (ter-
míny se mohou změnit): KA RVI-
NÁ (11. 3.), SLOVÁCKO (1. 4.), 
SPARTA PRA HA (15. 4.), BRNO 
(29. 4.), PŘÍBRA M (20. 5.).  -cio-

Odstartoval boj o záchranu

1. Slavia 18 12 5 1 40:13 41 
2. Plzeň 17 12 4 1 27:  9 40 
3. Sparta 18 10 5 3 32:16 35 
4. Zlín 18  9 6 3 27:18 33 
5. Ml. Boleslav 18  8 6 4 30:20 30 
6. Teplice 18  6 6 6 20:17 24 
7. Karviná 18  6 5 7 23:27 23 
8. Jablonec 17  5 6 6 26:26 21 
9. Dukla 18  5 5 8 23:22 20 
10. Slovácko 18  4 8 6 20:25 20 
11. Brno 18  3 10 5 21:29 19 
12. Bohemians 17  5 4 8 15:23 19 
13. Liberec 18  3 7 8 11:18 16 
14. Jihlava 18  3 7 8 14:26 16 
15. Hr. Králové 17  5 1 11 18:31 16 
16. Příbram 18  2 3 13 13:40   9 

HOKEJISTÉ HC Dukla Jihlava (v červeném) začali čtvrtfi nále play off  WSM-
Ligy dvěma výhrami nad Frýdkem-Místkem.  Foto: Vladimír Šťastný
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Výstavy
Muzeum Vysočiny, 

Masarykovo nám. 57/58, 
tel. 567 573 880

 do 12. 3. MECHOROSTY – LATI-
MÉRIE MEZI ROSTLINAMI

Výstava připravená ve spolupráci s 
Vlastivědným muzeem v Olomouci.

3. 2. – 26. 3. HIC SUNT LEONES
Fotografi e zoologa Miloše Anděry z 
cest po Africe.

8. 2. – 2. 4. SKORO VŠECHNO O 
ZOO
Výstava k 60 výročí založení jihlavské 
ZOO.

10. 2. – 14. 5. SVĚT KOSTIČEK
Projekt putovní výstavy exponátů ze 
stavebnice LEGO v jihlavském muzeu.

23. 3. – 18. 6. STROJ ČASU
„Bez vitrín a pouček, vezmi všechno 
do ruček! Aneb sekni, bodni, pohřbi, 
nazuj…“ Interaktivní archeologická 
výstava.

30. 3. – 28. 5. Spolek výtvarných 
umělců Vysočiny a hosté představují 
NOVINKY Z TVORBY
Výtvarníci představí svoji tvorbu z 
roku 2016.

21. 2. – 2. 4. LUCIE DUŠÁKOVÁ: 
FOTOGRA FIE
Autorská výstava fotografi í aneb 
„Fotím, jak umím, a baví mě to“.

OGV, 
Masarykovo nám. 24, 

tel. 567 309 722
16. 2. – 23. 4. DENISA KRA USOVÁ 
– HOŘÍCÍ BRA MBOR
Výstava jihlavské absolventky FaVU v 
Brně, která se ve své tvorbě soustřeďu-
je především na zobrazení zátiší. 

2. 3. - 2. 4. „HRDINOVÉ? OBĚTI? 
VINÍCI? A CO MY?“
Výstava obrazů Michala Kadlečka.
16. 3. 2017 od 17 hodin komentovaná 
prohlídka.

OGV, 
Komenského 10, 
tel. 567 301 680

26. 1. - 16. 4. JINÝ ŽIVOT 
MOMENTKY
Čtyři malíři střední generace, kteří 
využívají ve své umělecké praxi foto-
grafi cký materiál jako výchozí předlo-
hu. 

26. 1. - 2. 4. PERMANENCE OF 
FLOW 
Výstava vypráví příběh, který zazna-
menává určité pomalé změny.

2. 3. - 23. 4. IGLOO 4: Kde začíná 
ticho
Maďarsko-francouzská zvuková insta-
lace zkoumající odlišné způsoby 
komunikace. 

Městská knihovna
Hluboká 1, Jihlava, 

tel. 565 597 859, 850, 851
27. 2. – 9. 3. GENESIS
Putovní, historicko-vědecká výstava 
věnující se otázce původu lidstva.

13. 3. – 7. 4. PŘÍBĚH STATISTIKY
Výstava plakátů věnujících se kořenům 
světové i české statistiky
Přednáška k výstavě se uskuteční 13. 3. 
ve 14 hodin.

Dům Gustava Mahlera, 
Znojemská 4, tel. 565 591 849

15. 3. – 30. 4. HUCK FINN – 
OBRA ZY OD SEINY
Pod jménem svobodomyslného chlap-
ce z románů Marka Twaina představí 
malíř z Vysočiny práce ze svého tvůrčí-
ho pobytu ve Francii. Vernisáž 14. 3. v 
17 hodin.
4. 4. v 17 hodin - Komentovaná pro-
hlídka k výstavě za účasti autora.

M&K galerie, Hany Kvapilové 24, 
tel. 603 248 192

Březen PŘEHLÍDKA  AUTORŮ 
GALERIE 
Prezentovány obrazy a grafi ka násle-
dujících autorů:
Bohumil Krátký, Aleš Knotek, Oldřich 
Kulhánek, Jiří Samek, Josef Saska, Vla-
dimír Suchánek, Emilie Tomanová, 
Šárka Trčková, Irena Wagnerová
Výstavu je možné shlédnout v pon-
dělí a úterý od 15.00 do 17.00 hodin 
a kdykoliv po předběžné telefonické 
domluvě.

ZOO Jihlava, 
Březinovy sady 10, 

tel. 567 573 730, 567 573 735
Březen Dřevěné sochy ZVINO VA 
AFRICA
Africká vesnice Matongo – areál.

Březen „RETRO PLAKÁTY“ 
Práce studentů Střední umělecké školy 
grafi cké Jihlava.

Bez obav, Výtvarná dílna a prodejní 
galerie Denního a týdenního 

stacionáře Jihlava, Husova 16
 1. 2. – 31. 8. ČERNOBÍLÉ DIALO-
GY
Výstava portrétů klientů Denního a 
týdenního stacionáře Jihlava
Foto Karel Matula, idea Stanislava 
Neubauerová, IT Romana Picková.

VŠPJ,
Tolstého 16

13. 2. – 26. 3.  VŠESTRA NNÝ 
TVŮRCE. Josefu Hoff mannovi k 60. 
výročí úmrtí (1870-1956)
Výstava o Josefu Hoff mannovi, rodáku 
z Brtnice a spoluzakladateli secese.

Divadlo Na Kopečku, 
Brněnská 54

Březen HLAVA V OBLACÍCH, 
NOHY NA ZEMI A SRDCE NA 
SPRÁVNÉM MÍSTĚ  
Obrazy Ilony Hájkové. DNK – foyer a 
kavárnička. Vernisáž 2. 3. v 17 hodin.

Hotel Gustav Mahler
Křížová 4, tel. 567 564 400

9. 1. – 4. 3.  Ladislav Kucharský: 
NEJEN MORA VSKÉ TOSKÁN-
SKO

9. 2. - 2. 4. ČESKÉ KORUNOVAČ-
NÍ KLENOTY NA DOSAH
670. výročí korunovace Karla IV. čes-
kým králem. Mistrovské repliky naše-
ho nejcennějšího pokladu bez mnoha-
hodinových front, dále repliky zbraní, 
oděvů, obuvi, a mnohem více. 

Trifoil, minigalerie, 
Husova 10

6. 2. – 1. 4.  Pavel Turnovský: KRES-
BY

Open air art gallery NON-STROP, 
Malá Lazebnická

21. 3. – 15. 6.  IVO NÁVRA T
Vernisáž 21. 3. v 17 hodin za přítom-
nosti autora. 

Městská knihovna
Hluboká 1, 

tel. 565 597 859, 850, 851

1. 3. v 18.00 EVOLUCE – FAKT 
NEBO FIKCE?
Odborná přednáška k výstavě Genesis 
– přednáší Mgr. Libor Votoček
Od 16.30 promítání úryvků z fi lmu 
Vyhozen – Inteligence nepřípustná.
 
6. 3. v 18.00 ŠVÉDSKÁ TEORIE 
LÁSKY
Promítání fi lmu v rámci projektu „Pro-
mítej i ty!“

9. 3. v 17.00 JAK NA BOLEST 
HLAVY, HRUDNÍ A BEDERNÍ 
PÁTEŘE
Setkání s chiropraktikem Ing. Vincim 
Lászlem, vstupné 50,-

15. 3. v 17.00 TAK TROCHU 
SVÁTEČNÍ SHAKESPEAROVSKÁ 
POŠTA
V pořadu hovoří a recituje prof. Mar-
tin Hilský, a zhudebněné Sonety zpívá 
a hraje autor hudby Daniel Dobiáš.

16. 3. v 18.30 LÁSKA  V NÁS
Večerní rozjímání s Ivou Georgie-
vovou (cyklus Praktická Ayurvéda). 
Vstup 180,-, součástí je ochutnávka jí-
del.

23. 3. v 17.00 PĚT ZEMÍ A PĚŠKY 
DO ŘÍMA
Cestovatelská beseda s Patrikem Kotr-
bou.

29. 3. v 17.00 JAK SE PÍŠÍ DETEK-
TIVKY
Beseda se spisovatelem Stanislavem 
Češkou.

30. 3. v 17.00 VLIV STRESU A 
JEHO ODSTRA NĚNÍ Z ORGA-
NISMU
Poslední z cyklu setkání s chiroprakti-
kem Ing. Vincim Lászlem.
Vstupné 50,-

Pro děti a mládež
MOŘSKÉ ŽELVY
Výtvarná soutěž s kvízem, probíhá celý 
měsíc
Práce je možno odevzdat ve studovně.

BABIČKA  – HVĚZDA NAŠÍ 
RODINY
Soutěž pro děti, probíhá celý měsíc. 
Pobočka Bedřichov.

13. 3. v 15.00 DESKNI-TO!
Klub deskových her pro mladé

27. 3. v 15.30 KNIHÁČKOVO 
POČTENÍČKO
Jaro v korunách stromů aneb Čteme a 
vyrábíme s dětmi.
Studovna pro děti a mládež. Kapacita 
15 dětí (lze rezervovat).

Horácké divadlo
Komenského 22, tel. 

Prodej vstupenek 567 161 014 

VELKÁ SCÉNA
1. 3. v 17.00 A. a V. Mrštíkové, M. 
Krobot: ROK NA VSI
Dramatizace románové kroniky. Spo-
lečenství, které je limitem, ale i záštitou 
a ochranou pospolitosti. Podstatný je 
společný rytmus a řád…. Naše „malé 
lidské“ osudy na pozadí neúprosného 
koloběhu času a přírody.
mimo předplatné

2. 3. v 19.00 Roy Kift : KA BARET Z 
LÁGRU
Hra se zpěvy. Příběh terezínského 
kabaretu v dramatickém zpracování 
současného britského autora. Tato hra 
se zpěvy vychází ze skutečného kaba-
retu, který během 2. světové války fun-
goval v Terezíně. 
T/4

3. 3. v 19.00 Brdečka - Lipský - Balaš 
- Brousek ADÉLA JEŠTĚ NEVEČE-
ŘELA
Muzikál. Stejně jako ve slavném fi lmu 
se i na jevišti setkáme s detektivem 
Nickem Carterem, komisařem Ledvi-
nou, Rupertem von Kratzmar a Kvě-
tuškou. Nicméně v našem muzikálu 
bude možná všechno trochu jinak. 
mimo předplatné 

5. 3. v 15.00 V. Zajíc: KOCOUR V 
BOTÁCH
Rodinná pohádka. O tom, jak nemá 
cenu fňukat – protože z každé šla-
mastyky je vždycky nějaká cesta ven. 
Komediantská pohádka pro celou 
rodinu, vhodná od 5 let.  Odpolední 
představení začínáme hrát před diva-
dlem, dopolední ve foyer. 
mimo předplatné 

7. 3. v 17.00 Roy Kift : KA BARET Z 
LÁGRU 
Š/4

9. 3. v 19.00 Roy Kift : KA BARET Z 
LÁGRU 
U/4

11. 3. v 19.00 Roy Kift : Kabaret z 
lágru 
B/3

13. 3. v 10.00 V. Zajíc: KOCOUR V 
BOTÁCH  
mimo předplatné

15. 3. v 19.00 Brdečka - Lipský - 
Balaš - Brousek ADÉLA JEŠTĚ 
NEVEČEŘELA 
O/3

16. 3. v 19.00 
Roy Kift : KA BARET Z LÁGRU 
F/4

17. 3. v 19.00  Jiří Havelka, Marek 
Zákostelecký: POSLEDNÍ TRIK 
GEORGESE MELIÉSE
Jak se stát nesmrtelným? Existuje na 
to trik! Divadelní představení, které je 
poctou světu kouzel, fi lmu a imagina-
ce.
mimo předplatné - Divadlo DRA K
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8. 3. v 19.00 Eduardo Rovner: VRÁ-
TILA SE JEDNOU V NOCI
Duchařská komedie. Brilantně napsa-
ná černá komedie. Když se starý mlá-
denec Manuel rozhodne oženit, oče-
kává ho neuvěřitelné překvapení. Po 
deseti letech „odpočinku v pokoji“ 
vstane jeho matka Fanny z hrobu, aby 
na situaci dohlédla a nevěstu si osobně 
proklepla. PREMIÉRA 
P/5

20. 3. v 19.00 Eduardo Rovner: 
VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI 
A/5

21. 3. v 17.00 Brdečka - Lipský - 
Balaš - Brousek: ADÉLA JEŠTĚ 
NEVEČEŘELA
 mimo předplatné

22. 3. v 19.00 A. a V. Mrštíkové, M. 
Krobot: ROK NA VSI
D/4

23. 3. v 19.00  Andrzej Saramo-
nowicz: TESTOSTERON
Komedie o tom, co si muži myslí o 
ženách. Manifest mužské prapodsta-
ty. V minulé sezóně u nás hostovalo 
DAB Nitra s komedií Dámská šatna, 
která dala velký prostor půvabným 
herečkám. Testosteron je velmi úspěš-
ná komedie pro sedm charismatických 
herců. 
mimo předplatné - DAB Nitra

24. 3. v 19.00 Eduardo Rovner: 
VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI 
R/4

25. 3. v 16.00 POHÁDKOVÉ ČTE-
NÍ NA SCHODECH
mimo předplatné 

25. 3. v 19.00 W. Allen: SEX NOCI 
SVATOJÁNSKÉ 
mimo předplatné 

27. 3. v 10.00 A. a V. Mrštíkové, M. 
Krobot: ROK NA VSI
mimo předplatné 

28. 3. v 10.00  V. Zajíc: KOCOUR V 
BOTÁCH 
mimo předplatné 

29. 3. v 19.00 Eduardo Rovner: 
VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI
KV/3

30. 3 v 19.00  Roy Kift : KA BARET 
Z LÁGRU 
L/4

31. 3. v 19.00  Eduardo Rovner: 
VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI 
K/4

MALÁ SCÉNA
2. 3. v 19.30 P. Šimák, K. Jonášová a 
spol.: 3 100°C MÉ KRVE
Dokumentární drama. Autentické 
výpovědi evropských matek, jejichž 
děti odešly a většinou zemřely na stra-
ně tzv. Islámského státu, jsou velkým 
otazníkem nad stavem naší společnos-
ti. Sestaveno z autentických materiálů. 

23. 3. v 19.30 P. Vogel: NEJSTARŠÍ 
ŘEMESLO
Nevhodné do 15 let. Tragikomedie o 
ženách, kterým nezbývá než dřít do 
roztrhání těla. 

29. 3. v 9.00 a 10.30 J. Marek: 
AUTOPOHÁDKY 

Pohádka. Naše divadelní verze pohá-
dek pro předškoláky i školáky hra-
je „naživo“ písničky od Chinaski a 
vypráví  příběhy  o  tom,   Jak  si  pan  
Chrysler  koupil  šoféra, O Plivníkovi, 
O princezně, která se nesmála, nebo 
pohádku Účetní a víla. 

30. 3. v 19.30  P. Šimák, K. Jonášová 
a spol.: 3 100°C MÉ KRVE 

DIVADELNÍ KLUB HDJ
6. 3. v 19.30 SEBRA NKA  JAZZ 
ORCHESTRA  
Profesionální muzikanti, studenti ZUŠ 
Dačice a posluchači konzervatoří.
Repertoár tvoří nejen taneční a moder-
ní jazz, swing, latinsko-americké melo-
die, ale i aranžmá světových rockových 
hitů a populárních songů od 80. let až 
po současnost.  
Dětské karnevalové divadlo JEŽEK, 
Jarní 22 (areál MŠ), Jihlava – Horní 
Kosov, tel. 723 764 198

4. 3. v 10.00 KOČIČÍ BÁL 
…hoši a děvčata pěstujte koťata. 

11. 3. v 10.00 BUNKRHRÁTKY
Zábavná show pro děti. 

18. 3. v 10.00 Když se řekne CIR-
KUS
Co všechno je možné vidět v cirkuse.

25. 3. v 10.00 COUNTRY SALÓN
Představení v country stylu.

Divadlo Na Kopečku  
Psychiatrická nemocnice 

Brněnská 54, tel. 567 552 232 

1. 3. v 19.00 KUBA – ostrov na roz-
cestí dějin
Cestovatelská diashow Martina 
Loewa.

2. 3. v 17.00 HLAVA V OBLA-
CÍCH, NOHY NA ZEMI A SRDCE 
NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ                        
Vernisáž výstavy Ilony Hájkové.

7. 3. v 19.30 DRUHÁ TRÁVA s 
Robertem Křesťanem 
Koncert pořádá Ing. Milan Kolář.

15. 3. v 19.00 Ivan Kraus: POKER 
BEZ ESA  
Repríza hořkosladké komedie. Pořádá 
a hraje DS NaKop Tyjátr Jihlava v režii 
Petra Soumara.

Dům kultury
Tolstého 2, tel. 604 293 037

1. – 2. 3. v 9.00 STAVÍME, BYDLÍ-
ME
Stavební výstava. Vstup zdarma. Středa 
9 – 18, čtvrtek 9 – 17 hodin. 

2. – 9. 3. v 18.00 GENESIS EXPO – 
odborné přednášky
Kde se věda potkává s historií, a začíná 
víra. 

2. 3. NEJVĚTŠÍ KA TASTROFY V 
DĚJINÁCH ZEMĚ
Málo známé události, které náhle změ-
nily chod pozemských dějin.

3. 3. INFORMACE, KTERÉ DRŽÍ 
SVĚT POHROMADĚ
Co je informace? Jak vzniká? Co je šif-
ra?
Existuje dokonalý, univerzální, jazyk?

6. 3. MANŽELSTVÍ? JEN PŘES 
MOU MRTVOLU!
Proč je ten nejkrásnější vztah na světě 
často tak těžký, a co s tím?

8. 3. VYŠKRTNUTÉ KA PITOLY Z 
LIDSKÝCH DĚJIN
Jakých lidí se svět nejčastěji zbavoval 
… jakým způsobem, a proč?

9. 3. NOVÝ ZAČÁTEK – NOVÝ 
ŽIVOT?!
Nové nadechnutí pro každého, koho 
zklamal tento život!
Přednáší: Mgr. Libor Votoček. Malá 
scéna DKO.

7. 3. v 19.30 DUO KA SPAR MELI-
CHAR s debutovým albem Velká 
derniéra
Secesně-folkové duo tvoří hudebník 
a básník Milan Urza a pianista Robert 
Rajs. Muzikanti potěší tentokráte pří-
znivce moderně laděného folku, na 
jehož vlně, pod vlajkou Kaspar Meli-
char, připlouvají. Vstupné 120, 150 
Kč. Malá scéna DKO.

9. 3. v 19.00 Gioacchino Rossini: 
LAZEBNÍK SEVILLSKÝ
Moravské divadlo Olomouc. Jedná 
se patrně o nejznámější operu Gio-
acchina Rossiniho, ve které autor 
dokázal své hudební mistrovství. 
Vstupné 290 Kč.

18. 3. v 13.00 FESTIVAL VÍNA
7. ročník prezentační přehlídky. V 
ceně vstupenky je i kredit na nákup 
lahvového vína v ceně 50 Kč, vstu-
penky jsou slosovatelné. Vstupné: 
150 Kč, na místě 170 Kč.
Kulturní program během celého 
odpoledne: prezentace rodinných 
vinařství, degustace s profesionálním 
someliérem, sekání lahve šavlí, imi-
tátor VLÁĎA HRON, Jiří Juránek, 
Cimbálová muzika Matěje Dohnala.

19. 3. v 19.00 Gérard Bitt on, Michel 
Munt: SMÍM PROSIT?
Činoherní studio Bouře. Svižná 
komedie, která nabízí vtipné dialo-
gy a krásné herecké příležitosti. Hra-
jí: Jan Révai, Igor Bareš, Kateřina 
Janečková. Vstupné: 360, 330 Kč.

21. 3. v 19.00 VLTAVA
Produkci Vltavy nejstručněji vysti-
huje slogan „Česká poezie - světová 
hudba“. Koncerty skupiny jsou pro-
slulé uvolněnou atmosférou, pro-
storem pro improvizaci a skvělými 
instrumentálními výkony. Vstupné 
120, 150 Kč. Malá scéna DKO. 

23. 3. v 19.00 MARTA KUBIŠO-
VÁ - POSLEDNÍ RECITÁL
Legendární zpěvačka se rozhodla, že 
v roce 2017, ve svých pětasedmdesá-
ti, ukončí pěveckou kariéru. Vypro-
dáno. Vstupné 390 - 690 Kč.

26. 3. v 19.00 VIVAT STAMIC 
2. orchestrální koncert pro Jihlavu, 
věnovaný 300. výročí narození Jana 
Václava Stamice. Pořadatel: Filhar-
monie G. Mahlera, o.s. Vstupné: 
220/170 Kč.

31. 3. v 19.00 4TET - 4. verze kon-
certu
Pořadatel: Krach spol. s r.o.  Tenor 
David Uličník, baritone 1 Jiří Korn, 
baritone 2 Jiří Škorpík, bass Dušan 
Kollár. Vstupné 550 – 750 Kč.

DIOD
divadlo otevřených dveří, 

Tyršova 12, tel. 734 586 402

1. 3. v 19.30 BUDU VŠUDE 
KOLEM TEBE
Divadlo Kampa uvádí divadelní hru, 
která vznikla ve spolupráci se spol-
kem Dlouhá cesta. Skutečné příběhy 
žen, které ztratily své děti, vyprávějí 
o bolesti, o smutku, ale také o naději 
a síle žít dál. Výtěžek z akce půjde na 
konto sdružení Dlouhá cesta. Scénář a 
režie: Iveta Dušková, Hudební dopro-
vod: Petra Bílková Hrají: Libuše Fáry-
ová, Lucie Burdová, Bohdana Kovalo-
vá, Zuzana Hrušková
Vstup 150 Kč.

3. 3. v 19.30 ŽIJÍ MEZI NÁMI (sk. 
B)
De Facto Mimo. Psychologická kome-
die s vedlejšími účinky. Objevte psy-
choevokaci a odblokujte se! Kurzy 
sebeovládání a sebeprosazení pod 
vedením zkušeného terapeuta! Máte 
problém? S námi ho můžete vyřešit. 
Hrají: Jiří Šalamoun, Pavel Štěpán, 
Jakub Vyvážil, Dana Holíková, Klára 
Bulantová, Markéta Ketnerová a Jiří 
Varhaník. Vstup 100/80 Kč.

4. 3. v 19.30 PROTON
Vosto5. Činohra. Jevištní rozhlasová 
reportáž o objevu zapadlé ostravské 
kapely PROTON, která byla umlče-
na těsně předtím, než se stala slavnou. 
Strhující příběh zapomenuté hudeb-
ní legendy, od které velikáni populár-
ní hudby i undergroundu čekali asi 
mnohem více. S hudební kometou 
zataženého nebe hluboké normalizace 
je totiž propleteno nevídané množství 
osudů současných hudebníků. Při rea-
lizaci představení spojili síly divadlo 
Vosto5 a frontman kapely Midi Lidi 
Petr Marek.
Vstup 160/80 Kč.

10. 3. v 19.30 TŘETÍ SVĚTOVÁ 
LÁSKA 
De Facto Mimo. Kamera! Akce! 
Dokumentární komedie o divadle, 
lásce a fi lmech, které si všichni natáčí-
me, aniž bychom se na ně chtěli dívat. 
Hrají: Adéla Grossmannová, Markéta 
Holoubková, Martin Káca Kacafírek, 
Markéta Ketnerová, Martin Skřítek 
Kolář, Michal Šaman Kouba, Kamila 
Koubová, Karolína Koubová, Markéta 
Sokolová, Jiří Šalomoun, Pavel Štěpán, 
Jiří Varhaník a Jakub Vyvážil. Scénář a 
režie: Martin Skřítek Kolář. Představe-
ní je přístupné od 15 let. Vstup 100/80 
Kč.

11. 3. ve 14.00 – 17.00 BLEŠÍ TRH
Pravidelný bleší trh na prknech DIO-
Du.

15. 3. v 18.00 IN ANIMA
Divadelní soubor Spoušť (Gymná-
zium Jihlava). Když Sigmund Freud 
přišel v 1. polovině 20. století se svou 
teorií osobnosti, netušil, že jeho myš-
lenky zneužije šílený doktor Joachym, 
a že bude možné utlouct ID knihou 
Stephena Kinga. Napsal Vl. Mareček. 
Vstup 80 Kč.

16. 3. – 18. 3. JID 20-17
Regionální postupová přehlídka stu-
dentského divadla
Mott o pro letošní ročník zní: „Jede-
me dál“. Čekají na vás opět tři dny plné 
divadla, fantazie a kreativity, nadše-
ní, ambicí i očekávání, ale i obyčejné 
radostí z hraní pro sebe i pro druhé.
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21. 3. a 22. 3. v 8.30 O PRINCI Z 
KNÍŽKY
Dřevěné divadlo. Pohádek je velká 
spousta a proto lidé přišli na nápad, 
zapisovat je do knížek. Vstup 35 Kč.

22. 3. v 17.00 ZŠ HAVLÍČKOVA 
UVÁDÍ
Představení žákovských divadelních 
souborů a kroužků ze ZŠ Havlíčkova, 
nejen pro rodiče. 

23. 3. v 9.00 – 16.00 DOCELA 
MALÝ FESTIVAL 2017
22. ročník přehlídky a okresní soutěže 
dětských divadelních souborů, kte-
ré se před porotou ucházejí o postup 
do krajského kola. Festival pořádá ZŠ 
Havlíčkova Jihlava za podpory statu-
tárního města Jihlava.

24. 3. v 19.30 TŘETÍ SVĚTOVÁ 
LÁSKA 
De Facto Mimo. Kamera! Akce! 
Dokumentární komedie o divadle, 
lásce a fi lmech, které si všichni natáčí-
me, aniž bychom se na ně chtěli dívat. 
Hrají: Adéla Grossmannová, Markéta 
Holoubková, Martin Káca Kacafírek, 
Markéta Ketnerová, Martin Skřítek 
Kolář, Michal Šaman Kouba, Kamila 
Koubová, Karolína Koubová, Markéta 
Sokolová, Jiří Šalomoun, Pavel Štěpán, 
Jiří Varhaník a Jakub Vyvážil. Scénář a 
režie: Martin Skřítek Kolář. Představe-
ní je přístupné od 15 let. Vstup 100/80 
Kč.

30. 3. v 19.30 STRÝČEK VÁŇA
HaDivadlo. Hra slavného ruského dra-
matika. V domě na ruském venkově se 
schází společnost. Profesor Serebrja-
kov dovršil svoji práci, odchází na 
odpočinek. Vlastní totiž dům. Vrací se 
z města zpět na venkov. Celý život se 
zabýval uměním, realismem. A Váňa 
pracoval celý život pro Serebrjako-
va, obětoval se. Představení se koná 
v rámci projektu PŘEDPLATNÉ 
2016/2017
Vstup 280/240 Kč.

31. 3. v 19.30 DVOJPREMIÉRA 
Dvě představení literárně-dramatické-
ho oboru ZUŠ Jihlava.
Hrají: Nikola Caklová, Michaela Hou-
zarová, Jana Jírová, Adam Kolář, Jakub 
Kos, Bára Křikavová, Adéla Klejzaro-
vá, Tobiáš Mertl, Markéta Pauzaro-
vá, Vojtěch Procházka, Vojtěch Šoula, 
Adéla Vašíčková.
Čupakábra ZUŠ Jihlava uvádí: Prohlá-
šení - Organizačně-informativní schůz-
ky koordinačního týmu prezidentské 
kanceláře už nikdy nebudou jako dřív. 
Hrají: Barbora Altrichterová, Deni-
sa Bláhová, Ondřej Koděra, Michaela 
Nováková, Jan Rejholec, Jolana Ritt e-
rová, Jantra Šímová. Vstup 80/60 Kč.

Dělnický dům
Žižkova 15 

11. 3. v 9.00 IV. FESTIVAL EZOTE-
RIKY A ZDRA VÍ
Zahájení festivalu vernisáží fotoobrazů 
Ley Nerudové a koncertem Františka 
Kasla.
Předprodej Čajovna Kuba&Pařízek, 
vstupné 350 Kč.

25. 3. v 9.00 TERA -AQUA-FLORA 
Jihlavské trhy spojené s výměnou a 
prodejem exotických rostlin, hmyzu, 
terarijních ryb, papoušků, literatury a 
chovatelských potřeb.

Café Etage
Masarykovo nám. 39

7. 3. v 19.30 JAM SESSION
Živá improvizovaná jazzová a swingo-
vá hudba. Muzikanti, kteří by se chtěli 
přidat, jsou vítaní.

21. 3. v 19.30 JAM SESSION
Živá improvizovaná jazzová a swingo-
vá hudba. Muzikanti, kteří by se chtěli 
přidat, jsou vítaní.

25. 3. v 19.30 KONCERT JAZZ 
PILGRIM 
Taneční večer ve stylu jazz, latin-jazz a 
afro-cuban music.
Vstupné 100 Kč.

Dům dětí a mládeže
Brněnská 46, tel. 567 303 521 

9. – 12. 3. MEZINÁRODNÍ PRO-
JEKT ELJUB DIALOG V JIHLAVĚ
DDM Jihlava bude 9. – 12. března 
2017 v rámci mezinárodního projek-
tu eljub Dialog hostit skupinu cca 20 
mladých lidí z Rakouska a Maďarska. 
Tématem mezinárodní aktivity, kte-
ré se budou účastnit i čeští mladí li-
dí, je „Zdařilé soužití“. Na programu 
budou workshopy, návštěva Bistra de 
Papa v Horních Dubénkách, fi rmy 
DevilleTPC a židovských památek v 
Polné. Jazykem komunikace je něm-
čina, projekt je fi nančně podpořen z 
programu Erasmus+.

Zacheus
klub pro volný čas, 

Komenského 20, tel. 736 265 817

7. 3. v 19.00 MODLITBA TAIZÉ v 
kostele sv. Kříže.

19. 3. v 10.00 SETKÁNÍ RODIN 
pro malé i velké, s písněmi, hrami a 
příběhem z Bible.

28. 3. v 18.00 DUCHOVNÍ CES-
TA A SLUŽBA BISKUPA KOMEN-
SKÉHO
Připomínka 525. výročí narození.

Senior Point
Palackého 26, 

tel. 564 602 445, 605 660 445 

16. 3. v 15.00 KINESIOTAPING… 
aneb Páska v pohybu – metoda, kte-
rá za pomoci pružných pásků ovlivňu-
je oběhový a pohybový aparát a může 
pomoci od bolesti. Využití také v těho-
tenství a po porodu. Jaroslav Suchan. 
Pouze na objednání. 

20. 3. ve 13.00 – 16.00  ALZHEI-
MER PORA DNA VYSOČINA, Mgr. 
Marcela Rýpalová. Pouze na objedná-
ní.  

23. 3. v 15.00 AKUTNÍ STAVY V 
ŽIVOTĚ… aneb Jak poskytnout prv-
ní pomoc v situacích, které ohrožují 
život. Záchranář Zdeněk Veselý, DiS., 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižko-
va 57, Jihlava. Prosíme o přihlašování 
účasti!

24. 3. v 9.00 SENIOR V SILNIČ-
NÍM PROVOZU aneb Jak se bez-
pečně pohybovat po ulici...
Městská policie Jihlava ve spolupráci 
s BESIPEM v praktických ukázkách 
objasní, jak se správně chovat v silnič-

ním provozu a na ulici. Jako malou 
pozornost si odnesete dárek pro vaši 
bezpečnost. 
Kino Dukla Jihlava. Prosíme o přihla-
šování účasti!

Family Point
Palackého 26, tel. 564 602 445

1. 3. v 15.00 NÁVRA T DO 
ZAMĚSTNÁNÍ PO MATEŘSKÉ 
DOVOLENÉ 
Získání pracovních návyků, nabídka 
stáží k získání odborné praxe ve stáva-
jícím i jiném oboru. Mgr. Jana Kourko-
vá z Fondu dalšího vzdělávání MPSV. 
Prosíme o přihlašování účasti!

14. 3. v 15.30 – 16.30 TANEČKY S 
RA DKOU (pro děti 2,5-6 let) 
Děti se učí základům tanečního pohy-
bu s říkadly, Radka Marschalová, 
SŠ TRIVIS, Brněnská 68, Jihlava. Pro-
síme o přihlašování dětí.

15. 3. v 10.00 – 12.00 TVOŘIVÉ 
KLUBÍČKO – kreativní dílny pro 
předškolní a mladší děti, Kamila Niko-
demová, Family Point, Palackého 26, 
Jihlava. Prosíme o přihlašování dětí.

16. 3. v 15.00 KINESIOTAPING… 
aneb Páska v pohybu  
Metoda, která za pomoci pružných 
pásků ovlivňuje oběhový a pohybo-
vý aparát a může pomoci od bolesti. 
Využití také v těhotenství a po porodu. 
Jaroslav Suchan. Family Point, Palac-
kého 26, Jihlava. Prosíme o přihlašová-
ní účasti!

23. 3. v 15.00 AKUTNÍ STAVY V 
ŽIVOTĚ… aneb Jak poskytnout prv-
ní pomoc v situacích, které ohrožují 
život. Záchranář Zdeněk Veselý, DiS., 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 
57, Jihlava. Zasedací místnost B3.16, 
budova B. Prosíme o přihlašování 
účasti!

Centrum pro rodinu Vysočina
Chlumova 3 

14. 3. v 17.00 KDYŽ DĚTEM NE-
JDE POVÍDÁNÍ  
Přednáší logoped - surdoped Mgr. 
Naděžda Grznárová ze Speciálně 
pedagogického centra v Jihlavě.  

22. 3. v 18.00 VEČERY PRO 
SNOUBENCE  
Zahájení kurzu, složeného ze 7 interak-
tivních setkání, který je určen pro páry, 
jež plánují uzavřít církevní sňatek. 1. 
setkání proběhne v 18.00 v učebně na 
faře u Matky Boží.
  
Každé pondělí od 10 do 11 hodin 
ROSTEME SPOLU - veselé cvičení 
plné písniček a říkanek, pro rodiče s 
dětmi od 2 let. Nutno se předem při-
hlásit, první návštěva zdarma.
  
Každé úterý, středu a čtvrtek od 9 
do 11 hodin
DÍTĚ V BEZPEČÍ - program plný 
básniček a písniček, s tvořením a 
pohádkou, pro rodiče s dětmi od 1 
roku. Nutno se předem přihlásit, první 
návštěva zdarma.
  
Každý pátek od 9 do 11 hodin
DÍTĚ V BEZPEČÍ - BATOLÁTKA  
- program plný básniček a písniček s 
pohádkou, pro rodiče s dětmi od 0,5 
roku. Nutno se předem přihlásit, první 
návštěva zdarma.

F point
Masarykovo náměstí 34 

16. 3. v 16.00 PLSTĚNÍ - výroba 
plstěného šperku z ovčího rouna
Z cyklu Tvořivé odpoledne.
Naučíte se základní techniku plstění z 
ovčího rouna, vyrobíte si šperk, který 
si odnesete domů. Je vhodné i pro úpl-
né začátečníky, jak pro dospělé, tak pro 
děti od 10 let.
Lépe přihlásit se předem. Tel. 774 612 
268

31. 3. v 18.00 UKRA JINSKÁ VEČE-
ŘE
Z cyklu Světové večeře. Ochutnávku 
tradičního ukrajinského jídla, s poví-
dáním o této zemi, její kultuře a tradi-
cích, připraví rodilí Ukrajinci. Nutné 
přihlásit se předem. Tel. 774 612 268

Zoo Jihlava
Březinovy sady 10, 
tel. 567 573 730 

2. 3. v 17.00 MALAJSIE A SUMAT-
RA  OČIMA MAKROFOTOGRA -
FA 
Přednáška Pavla Krásenského vás pro-
střednictvím makrofotografi í zavede 
do světa hmyzu a pavoukovců. Uvidí-
te souboje mezi mravenci, obrovské 
pavouky, drobné parazity, nebo dra-
mata, která se v pralesích Indonésie a 
Malajsie odehrávají každou noc.
Ve vzdělávacím centru PodpoVRCH, 
vstupné 40,- Kč, každý účastník obdrží 
drobný dárek!

17. – 18. 3. OZVĚNY EKOFILMU - 
cyklus fi lmů s ekologickou tématikou

17. března 
Promítání fi lmů: 
Pravěká želva 
Malí lidé - velké stromy
Viktor a liška
Biodiverzita - to jsme my
Začátek v 17 hodin ve vzdělávacím 
centru PodpoVRCH, délka promítání 
cca 2 hodiny, vstup zdarma

18. března
Promítání fi lmů:  
Everglades - vodní divočina 
Duch lesa
Lesní zahradníci
Biodiverzita - to jsme my
Začátek v 16 hodin ve vzdělávacím 
centru PodpoVRCH, délka promítání 
cca 2 hodiny, vstup zdarma

31. 3. – 1. 4. v 18.00 NOC S 
ANDERSENEM 
Všechny děti, které mají rády pohádky, 
mohou strávit netradiční noc Podpo-
VRCHem. Na programu bude večerní 
prohlídka zoo, čtení pohádek a příbě-
hů o zvířátkách, a nocování ve spacá-
cích. Ve vzdělávacím centru Podpo-
VRCH, cena 60 Kč, nutná rezervace 
předem.

Kino DUKLA
Jana Masaryka 20, 

tel. 731 989 428 

1. 3. v 17.30, 29. 3. v 18.00
STRNADOVI
Časosběrný dokument / ČR / 102min 
/ 90,-
Během 35 let společného soužití jed-
noho páru se odehraje mnohé: od 
chvil absolutního porozumění až po 
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dramatické propady. Po většinu času 
však partneři řeší všem dobře známé 
běžné starosti a radosti. A přesně tako-
vý život žijí i majitelé prodejny s ná-
bytkem Ivana a Václav Strnadovi, kte-
ré režisérka Helena Třeštíková v rámci 
projektu Manželské etudy sleduje se 
svou kamerou už od roku 1980.
Režie: H. Třeštíková

1. 3. v 19.30
ANTHROPOID
Historický, thriller / Velká Británie, 
ČR / 121min / 90,- / 12+ 
Skutečný příběh operace druhé světo-
vé války, jejímž cílem byl atentát na R. 
Heydricha. Heydrich byl po Hitlerovi 
a Himmlerovi třetím nejvýznamněj-
ším mužem Třetí říše, hlavním strůj-
cem Konečného řešení. Režie: S. Ellis/ 
Hrají: Jamie Dornan, Cillian Murphy, 
Anna Geislerová, Charlott e Le Bon, 
Alena Mihulová

1. a 26. 3. ve 20.00, 6. 3. v 17.00
T2: TRA INSPOTT ING
Drama / Velká Británie / 109min / 
titulky / 120,- (od 6. 3. 110,-) / 15+
Na počátku byla příležitost...a pak při-
šla zrada. Uplynulo dvacet let. Mnohé 
se změnilo, ale stejně tak zůstalo mno-
hé při starém. Mark se vrací na jediné 
místo, které mu kdy bylo domovem. 
Režie: D. Boyle/ Hrají: Ewan McGre-
gor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller

1. 3. v 17.30, 23. 3. v 17.00
KRÁLOVNA KRISTÝNA
Drama, historický / Finsko / 106min 
/ titulky / 90,- / 12+
Dívka, která změnila dějiny. Pří-
běh švédské královny Kristýny, která 
nastoupila na trůn ve věku šesti let, je 
portrétem extravagantní mladé ženy, 
jež se vzpírala tradici i konvencím a 
mimoděk změnila běh dějin.
Režie: M. Kaurismäki/ Hrají: Malin 
Buska, Sarah Gadon, Michael Nyqvist, 
Lucas Bryant

2. 3. v 17.00, 5. 3. v 16.00, 13. 3. v 
17.30
JACKIE
Drama / USA / 99min / titulky / 
100,- / 12+
Když je JFK zvolen prezidentem USA, 
stává se Jackie Kennedy jednou z nej-
mladších prvních dam v historii. Pro 
její vřelost, eleganci a vybraný vkus ji 
brzy obdivují miliony lidí po celém 
světě. 
Režie: P. Larraín / Hrají: Natalie Port-
man, Peter Sarsgaard, Greta Gerwig

2. a 19. 3. v 17.30, 12. 3. v 18.00, 16. 
3. ve 20.00
VŠECHNO NEBO NIC
Romantický / ČR / 107min / 110,-
Linda a Vanda jsou pohledné třicítky, 
nerozlučné kamarádky a taky spolu-
majitelky malého knihkupectví. Linda 
je rozvedená, vzdělaná, praktická, má 
malou dceru a pocit zodpovědnos-
ti. Ten naopak chybí Vandě, svobod-
né, veselé, nezávislé krásce, která sice 
muže přitahuje jako magnet, ale její 
živelnosti žádný nestačí. 
Režie: M. Ferencová/ Hrají: Táňa Pau-
hofová, Klára Issová, Ondřej Sokol, 
Luděk Sobota, Jan Budař

2. 3. v 19.30, 20. 3. ve 20.00
MOONLIGHT
Drama / USA / 111min / titulky / 
80,- / 12+
Nadčasový příběh dospívání a hledání 
sebe sama je zasazený do drsných kulis 
okrajových čtvrtí Miami. Mladý Chi-

ron bojuje o svoje místo v prostředí, ve 
kterém často rozhoduje právo silněj-
šího, zatímco jeho vnitřní svět se plní 
láskou, bolestí i touhou. Režie: B. Jen-
kins / Hrají: Mahershala Ali, Shariff  
Earp, Duan Sanderson

2., 3. a 4. 3. ve 20.00, 11. 3. v 17.00, 
17. 3. v 19.30
LOGAN: WOLVERINE
Akční, dobrodružný, fantasy / USA 
/ 131min / PREMIÉRA  / titulky / 
130,- / 15+
Wolverine se vrací. Jenže je na tom ny-
ní trochu hůř. Jeho schopnost uzdra-
vování pomalu vyprchává. Z X-Menů 
přežívá ještě Charles Xavier známý 
také jako Profesor X, který je ale váž-
ně nemocný. Režie: J. Mangold/ Hra-
jí: Hugh Jackman, Patrick Stewart, 
Richard E. Grant, Boyd Holbrook, 
Dafne Keen

3. 3. v 17.00, 8. a 15. 3. v 17.30
LA LA LAND
Komedie, muzikál / USA / 127min / 
titulky / 100,-
Moderní pojetí klasického hollywood-
ského milostného románu umocněné 
skvělými písničkami doprovázenými 
velkolepými tanečními čísly líčí vášni-
vý milostný vztah od něžného vzruše-
ní rozvíjející se lásky až po trpké zkla-
mání z velkých ambicí. 
Režie: D. Chazelle/ Hrají: Ryan 
Gosling, Emma Stone, J.K. Simmons, 
John Legend

3. a 4. 3. v 17.30, 10., 18. a 21. 3. v 
17.00
MUZZIKA NTI
Hudební rocková a folklórní balada / 
ČR / 109min / 110,-
Film plný písniček a melodií od folk-
lorních kořenů až po mladou rocko-
vou současnost, odehrávající se na čes-
koslovenskopolském trojmezí.
Režie: D. Rapoš / Hrají: Pavel Kříž, 
Patrik Děrgel, Martin Dejdar, Maroš 
Kramár, Jaromír Nohavica, Norbert 
Lichý

3. 3. v 19.30, 13. 3. v 17.00
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
Erotický thriller / USA / 117min / 
titulky / 120,- / 15+
Dosavadní lovec a dravec se ocitá v 
pro něj neznámé životní situaci a navíc 
si uvědomuje, že se do Anastasie zami-
loval. Režie: J. Foley/ Hrají: Dakota 
Johnson, Jamie Dornan, Rita Ora, Kim 
Basinger

4. 3. v 15.00, 12. 3. v 16.00, 17. 3. v 
17.00, 29. 3. ve 14.30
PSÍ POSLÁNÍ
Komedie, drama / USA / dabing / 
100,-
Všichni psi jednou přijdou do nebe… 
Ale nejprve musí splnit své poslání. 
Podle stejnojmenného knižního best-
selleru Bruce W. Camerona.
Režie: L. Hallström/ Hrají: Dennis 
Quaid, Britt  Robertson, Logan Miller

4. a 11. 3. v 15.30, 5. 3. v 17.00, 19. 
3. ve 14.00, 25. 3. v 15.00
BALERÍNA
Animovaný / Kanada, Francie / 
89min / 110,-
Film vypráví příběh Félicie, mladé osi-
řelé dívky, jejíž největší vášní je tanec. S 
pomocí svého nejlepšího přítele Victo-
ra se jí podaří uprchnout ze sirotčince 
a vydat se na dlouhou cestu do Paříže, 
kde na ni čeká mnoho nelehkých úko-
lů a zajímavých setkání. 
Režie: E. Summer, É. Warin

4. a 27. 3. v 17.00, 15. 3. ve 20.00, 
22. 3. v 17.30
I DVA JSOU RODINA
Komedie, drama, / Francie / 118min 
/ titulky / 110,-
Vtipný a nonšalantní Samuel si uží-
vá bezstarostný život na francouzské 
Riviéře. Jednoho dne ho však navštíví 
víkendový fl irt Kristin a oznámí mu, že 
dítě, které drží v náručí, je jeho. Předá 
mu holčičku a uteče. Režie: H. Gélin 
/ Hrají: Omar Sy, Clémence Poésy, 
Antoine Bertrand, Gloria Colston, An-
na Cott is
 
4. 3. v 19.30, 20. 3. v 17.00
BÁBA Z LEDU
Drama, komedie / ČR / 106min / 
120,- / 12+
Po setkání s otužilcem Broňou začíná 
ovdovělá Hana měnit svůj stereotypní 
život, který se točil kolem jejích synů, 
snach a vnoučat. 
Režie: B. Sláma / Hrají: Zuzana Kro-
nerová, Pavel Nový, Marek Daniel, 
Tatiana Vilhelmová, Alena Mihulová

5. 3. ve 14.00, 18. 3. v 15.30
LEGO® BATMAN FILM
Animovaný, dobrodružný / USA / 
104min / dabing / 100,-
Vlastního fi lmového dobrodružství 
se dočkal přirozený vůdce – LEGO 
Batman. 
Režie: Ch. McKay

5. 3. v 18.00, 13. 3. ve 20.00
RESIDENT EVIL: POSLEDNÍ 
KA PITOLA
Akční, thriller / Kanada / 107min / 
titulky / 100,- / 15+
Závěrečný díl, který přímo navazuje na 
události snímku Resident Evil: Odveta. 
Alice jako jediná přežije klíčový střet s 
nemrtvými, který měl rozhodnout o 
osudu lidstva. Režie: Paul W.S. Ander-
son/ Hrají: Milla Jovovich, Ali Larter, 
Shawn Roberts, Ruby Rose

5. 3. v 19.30
SPOJENCI
Válečný, romantický / USA / 124min / 
titulky / 110,- / 12+
Když máte v rámci válečné operace 
předstírat, že tajná agentka, kterou jste 
právě potkali, je vaše manželka, neměla 
by být krásná. Mohlo by to mít daleko-
sáhlé následky. Nejen pro dva lidi, ale 
pro celý svět.
Režie: R. Zemeckis/ Hrají: Brad Pitt , 
Marion Cotillard, Jared Harris, Lizzy 
Caplan

5. 3. ve 20.00
JOHN WICK 2
Akční, krimi / USA / PREMIÉRA  / 
titulky / 110,- / 12+
Další dobrodružství nájemného zabi-
jáka Johna Wicka v podání Keanu 
Reevese.
Režie: Ch. Stahelski/ Hrají: Keanu 
Reeves, Common, Bridget Moynahan, 
Laurence Fishburne

6. 3. v 19.30, 14. 3. v 17.30, 28. 3. ve 
20.00
MÍSTO U MOŘE
Drama / USA / 137min / titulky / 6. 
3. FK / 100,- / 12+
Po smrti svého staršího bratra Joea 
zjišťuje Lee s velkým překvapením, že 
byl svým bratrem ustanoven jako opa-
trovník synovce Patricka. 
Režie: K. Lonergan/ Hrají: Casey Aff -
leck, Michelle Williams, Kyle Chan-
dler, Lucas Hedges

6. a 12. 3. ve 20.00 
LÉK NA ŽIVOT
Mysteriózní thriller / USA, Němec-
ko / 146min / titulky / 120,- (12. 3. 
110,-) / 15+
Mladý a ambiciózní manažer Lockhart 
dostane od nadřízených jednoduchý 
úkol. Přivézt ze sanatoria pana Pemb-
rokea, nepostradatelnou hlavu jejich 
společnosti. Režie: G. Verbinski/ Hra-
jí: Dane DeHaan, Jason Isaacs, Mia 
Goth, Adrian Schiller

6. 3. v 17.30
POSLEDNÍ KRÁL
Drama, historický / Norsko / 100min 
/ titulky / 90,-  / 12+
Velkolepé dobrodružství z dějin Nor-
ska. Výpravné historické drama o dvo-
jici mužů, kteří mají v rukou budouc-
nost norského království – malého 
dědice trůnu, kterého musí uchránit 
před nelítostnými vrahy.
Režie: N. Gaup/ Hrají: Jakob Oft ebro, 
Kristofer Hivju, Pål Sverre Hagen

7. 3. v 17.00
KLUCI
Drama, historický / Švédsko / 106min 
/ titulky / 90,- / 12+
Kim, Momo a Bella jsou kamarád-
ky, které se potýkají se školní šikanou. 
Když ochutnají nektar bobulí tajem-
né květiny, netuší, že je rostlina dokáže 
proměnit v kluky. Kouzlo však může 
trvat jen jednu noc…
Režie: A. T. Keining/ Hrají: Tuva 
Jagell, Emrik Öhlander, Wilma Hol-
mén

7. a 28. 3. v 19.30
MLČENÍ
Historický, dobrodružný / USA / 
161min / titulky / 120,- / 12+
V polovině 17. století je Japonsko zce-
la uzavřené kontaktu se západem. 
Křesťanství je zde postavené mimo 
zákon a křesťané musí víru skrývat. 
Dva portugalští jezuité, otec Rodrigu-
es a otec Garupe, se vydávají do země 
vycházejícího slunce s velmi nebez-
pečným cílem: najít svého učitele, otce 
Ferreiru, který se prý zřekl víry. 
Režie: M. Scorsese/ Hrají: Liam 
Neeson, Andrew Garfi eld, Adam Dri-
ver, Ciarán Hinds

8. a 22. 3. ve 20.00, 28. 3. v 17.30
LION
Drama / USA / 129min / titulky / 
110,- / 12+
Pětiletý indický chlapec Saroo se ztratí 
ve vlaku, který ho odveze tisíce kilome-
trů od jeho domova a rodiny. Ocitne 
se v ulicích Kalkaty, kde se musí naučit 
sám a opuštěný přežít. Režie: G. Davis/ 
Hrají: Rooney Mara, Nicole Kidman, 
Dev Petel, David Wenham, Priyanka 
Bose

8. 3. v 19.30, 20. 3. v 17.30, 28. 3. v 
17.00
NECHTE ZPÍVAT MIŠÍKA 
Dokument, hraný / ČR / 100 min (+ 
16 min předfi lm) / PREMIÉRA  / 
100,-
Příběh rockera s duší básníka startu-
je v kinech v den jeho 70. narozenin. 
Režisérka Jitka Němcová představu-
je ve svém celovečerním dokumen-
tu životní příběh Vladimíra Mišíka, 
vynikajícího muzikanta, člověka, kte-
rý si vždycky stál za svým a nenechal 
se zkorumpovat ani mocí a metály, ani 
komercí. Režie: J. Němcová
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9. 3. v 19.30
ROZPOLCENÝ
Th riller / USA / 116min / titulky / 
100,- / 12+
V Kevinovi se skrývá 23 různých osob. 
Každou chvílí se má objevit čtyřiadva-
cátá. Režisér děsivých fi lmů s šokují-
cími pointami M. Night Shyamalan 
přidává další klenot do sbírky privátní 
hrůzy. 
Režie: M. Night Shyamalan/ Hrají: 
James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Bett y 
Buckley

9. 3. v 17.00
KOUDELKA  FOTOGRA FUJE 
SVATOU ZEMI 
Dokument / ČR, Německo / 92min / 
90,-
Jedinečný a intimní pohled na tvůr-
čí proces, jednoho z největších žijí-
cích mistrů fotografi e. Izraelský režisér 
Gilad Baram Koudelku sleduje při jeho 
putování Izraelem a Palestinou při hle-
dání prchavých okamžiků, v nichž vzni-
kají fotografi e. 
Režie: G. Baram

9. a 17. 3. v 17.30, 10., 11. a 19. 3. v 
19.30
KONG: OSTROV LEBEK
Dobrodružný / USA / 118min / PRE-
MIÉRA  / titulky 2D, (9. 3. 3D) / 120,- 
(3D 140,-)
Strhující dobrodružný fi lm vypráví pří-
běh nesourodého týmu badatelů, vojá-
ků a dobrodruhů, kteří se spojili, aby 
prozkoumali tajemný, stejně nebezpeč-
ný jako krásný, ostrov v kdesi v Pacifi -
ku, který není na žádné mapě. 
Režie: J. Vogt-Roberts/ Hrají: Tom 
Hiddleston, Brie Larson, Corey 
Hawkins, Samuel L. Jackson

Od 9. 3. – informace o termínech a 
časech na webu
MASARYK
Drama, historický, životopisný / ČR / 
113min / PREMIÉRA  / 130,-
Prožil život bohéma, miloval ženy, hud-
bu, velká gesta. V jeho srdci bojovala 
nespoutanost extravagantního umělce s 
povinností a morálkou úředníka, diplo-
mata. Režie: J. Ševčík / Hrají: Karel 
Roden, Oldřich Kaiser, Eva Herzigová, 
Robert Jaškow, Emília Vášáryová

11. 3. v 15.00
ANDĚL PÁNĚ 2
Pohádka / ČR / 90min / 80,-
Anděl Páně 2 je volným pokračováním 
úspěšné vánoční pohádky s I. Troja-
nem aj. Dvořákem v hlavních rolích. 
Hádka Petronela s Uriášem o jablko 
Poznání skončí neslavně. V potyčce se 
vzácné ovoce skutálí až na Zemi. Anděl 
- popleta a jeho kamarád čert-pokušitel 
musí šupem na svět jablko Poznání na-
jít a přinést zpátky. 
Režie: J. Strach/ Hrají: Ivan Trojan, Jiří 
Dvořák, Vica Kerekes, Anna Čtvrtníč-
ková, Jiří Bartoška, Bolek Polívka, Voj-
těch Dyk, Pavel Liška

12. 3. ve 14.00, 19. 3. v 15.00
OZZY
Animovaný / Španělsko / 91min / 
dabing / 100,-
Ozzy je přátelský bígl, který žije idylic-
kým životem v rodině Martinsových. 
Jeho páníčci ale musí za prací do Japon-
ska. Má to jeden háček: pes s nimi nes-
mí. Proto se rozhodnou, že Ozzyho 
dají do luxusního psího hotelu Modrá 
zátokaRežie: A. Rodriguez, N. La Casa

12. 3. v 19.30
KRUHY
Horor / USA / 102min / titulky / 

110,- / 12+
Kruhy se odehrávají třináct let po udá-
lostech předchozího dílu. Příběh o 
vraždícím fi lmu je považován jen za 
hororovou historku, přesto student-
ku Julii zneklidní změna chování její-
ho přítele Holta, který prý video viděl. 
Režie: F. J. Gutierrez/ Hrají: Bonnie 
Morgan, Matilda Lutz, Alex Roe

13. 3. v 19.30
RODINNÉ ŠTĚSTÍ
Drama, komedie / Maďarsko / 81min 
/ titulky / FK / 80,- / 12+
Když vás okolnosti donutí ubytovat 
příbuzné u sebe doma, nebývá to žádný 
med. Stačí chvilka a jeden je podráždě-
ný, druhý ukřivděný a třetí vám závidí 
autoRežie: S. Hajdu / Hrají: Szabolcs 
Hajdu, Orsolya Török-Illyés

18. 3. v 15.00
PES RO(C)KU
Animovaný / USA, Čína / 80min / 
dabing / 100,-
Pes, který zpívá, nekouše. Z Bodiho 
měl být tradiční hlídací pes s pevnou 
pracovní dobou a slibnou kariérou. 
Režie: A. Brannon

18. 3. v 19.30
ROCCO
Dokument / Francie / 105min / titul-
ky / FK / 100,- / 18+
Filmový dokument ROCCO sleduje 
životní příběh stejnojmenného slav-
ného italského porno herce Rocca 
Siff rediho. Siff redi se ve velmi otevře-
ném dokumentu doslova obnažuje a 
mluví o všem, i když to někdy zname-
ná zboření vlastního mýtu. Ve snímku 
odkrývá svůj příběh, začátky, kariéru, 
manželku, děti… a konečně i něco, 
co navždy změní divákům pohled na 
jednoho z nejslavnějších porno herců 
všech dob…
Režie: T. Demaizière, A. Teurlai

19. 3. v 15.45
Večer současných choreografi í
Bolšoj balet ŽIVĚ / 160min / 250,- 
(studenti a senioři 200,-)
Složený večer, ve kterém se soubor 
Bolšoj baletu odvážně zhostí tří velmi 
rozmanitých moderních choreografi í 
– Klece Jeroma Robbinse, Etud Haral-
da Landera a Ratmanského Ruských 
sezón.

19. 3. ve 20.00
JÁ, DANIEL BLAKE
Drama / Velká Británie / 101min / 
titulky / 90,- / 12+
Sociálně apelativní a v současnosti až 
nepříjemně aktuální snímek vyprá-
ví příběh padesátníka Daniela Bla-
kea z Newcastlu, který se poté, co utr-
pí infarkt, ocitne ve vyčerpávajícím 
kolotoči žádostí o podpůrné státní 
dávkyRežie: K. Loach/ Hrají:  David 
Johns, Natalie Ann Jamieson, Colin 
Coombs

20. 3. v 19.30
THE BEATLES: EIGHT DAYS A 
WEEK - THE TOURING YEARS
Dokumentární / Velká Británie / titul-
ky / FK / 80,-
Oscarový režisér Ron Howard přinese 
na fi lmová plátna příběh kapely, která 
změnila svět - THE BEATLES. Tento 
jedinečný fi lmový projekt autenticky 
zachycuje období jejich koncertních let 
1962-1966 z perspektivy samotných 
členů Th e Beatles. Film přinese exklu-
zivně rozhovory s členy skupiny a také 
doposud nezveřejněné záběry.
Režie: R. Howard

21. 3. v 19.30
CHILE - CESTA DO PATAGONIE
Multimediální cestopisná přednáš-
ka geografa a fotografa Pavla Svobody, 
který se vydal na velkou sedmiměsíční 
cestu napříč Jižní Amerikou. Dva lidé, 
dva batohy, pět zemí a sedm měsíců 
dobrodružství. 

21. 3. ve 20.00
TANEČNICE
Životopisný, drama / Francie, ČR / 
108min / titulky / 100,- / 12+
Budoucí hvězda evropských kabare-
tů Loie Fuller se narodila na americ-
kém Středozápadě a nic nepředurčo-
valo tuto farmářskou dcerku k tomu, že 
jednou bude tančit v pařížské Opeře. 
Režie: S. di Giusto/ Hrají: Soko, Gas-
pard Ulliel, Mélanie Th ierry, Lily-Rose 
Depp

21. 3. v 17.30
SÁMSKÁ KREV
Drama / Švédsko / 110min / 90,- / 
12+
Čtrnáctiletá Elle Marja je Sámská 
dívka, která se věnuje chovu sobů. 
Vystavena rasismu éry třicátých let 
minulého století začne snít o novém 
životě. K jeho dosažení je ale nutné stát 
se někým jiným.
Režie: A. Kernell/ Hrají: Lene Ceci-
lia Sparrok, Mia Sparrok, Maj Doris 
Rimpi, Julius Fleischanderl, Olle Sarri

22. 3. v 17.00
VIVA
Drama / Irsko, Kuba / 100min / titul-
ky / 100,- / 15+
Mladý Jesus pracuje jako kadeřník v 
nočním travesty klubu v Havaně a sní o 
tom, že se jednou stane hvězdou. Díky 
svému učiteli se mu podaří udělat kon-
kurz a dostane první šanci na pódiu, 
pak se ale zjeví jeho léta nepřítom-
ný otec - bývalý boxer, dnes agresivní 
alkoholik - a všechny Jesusovy naděje 
zmaří. 
Režie: P. Breathnach/ Hrají: Jor-
ge Perugorría, Luis Alberto García, 
Héctor Medina

23., 24., 25. a 30. 3. v 17.30
RA NDE NASLEPO
Romantická komedie / Německo / 
111min / PREMIÉRA  / dabing / 
120,-
Práce v luxusním hotelu – to je vysněná 
práce pro Saliyu. Pak ale jako teenager 
začne ztrácet zrak, svět vidí jako skr-
ze tlusté mléčné sklo. Saliya i přes svůj 
handicap postupně získává sebevědo-
mí a nakonec se odváží poslat přihlášku 
do pětihvězdičkového hotelu. Režie: 
M. Rothemud/ Hrají: Kostja Ullmann, 
Jacob Matschenz, Anna Maria Mühe, 
Alexander Held

23., 24. a 29. 3. v 19.30, 25. a 26. 3. 
v 17.00
ŽIVOT
Sci-fi , thriller / USA / PREMIÉRA  / 
titulky / 120,-
Snímek vypráví příběh šestičlenné 
posádky Mezinárodní vesmírné stani-
ce, která se ocitá na samotném pokraji 
jednoho z nejdůležitějších objevů lid-
ských dějin: prvního důkazu o existen-
ci mimozemského života na Marsu. 
Režie: D. Espinosa/ Hrají: Jake Gyl-
lenhaal, Rebecca Ferguson, Ryan Rey-
nolds

23. 3. ve 20.00
RA MMSTEIN: PARIS
Koncert / Velká Británie / 98min / 
PREMIÉRA  / 160,-

Zachytit ve fi lmu koncertní show kape-
ly Rammstein je téměř nemožné. Slav-
ní muzikanti z Německa posouvají 
vizuální laťku s každým dalším unikát-
ním vystoupením výš a výš. Režie: J. 
Åkerlund

24. 3. v 17.00, 25. a 26. 3. ve 14.45, 
29. 3. v 15.30
KRÁSKA  A ZVÍŘE
Rodinný / USA / dabing / 130,- (děti 
110,-)
V hrané adaptaci animované klasiky 
společnosti Disney, jež je ohromující 
fi lmovou oslavou jednoho z nejpopu-
lárnějších příběhů, velkolepým způ-
sobem ožívají příběh a postavy, které 
diváci znají. Režie: B. Condon/ Hra-
jí: Emma Watson, Dan Stevens, Luke 
Evans

25. a 26. 3. v 19.30
SKRYTÉ ZLO
Horor, thriller / USA / 96min / titulky 
/ 110,-
Když tři kamarádi z vysoké školy narazí 
na hrůzný původ skrytého zla, zjistí, že 
existuje jediný způsob, jak se vyhnout 
této kletbě: nemyslet na ni, nevyslo-
vovat ji. Režie: S. Title/ Hrají: Car-
rie-Anne Moss, Michael Trucco, Faye 
Dunaway, Doug Jones

27. 3. v 17.30
ZLATO
Drama, dobrodružný / USA / 121min 
/ titulky / 100,-
Film je natočen podle skutečného pří-
běhu těžebního skandálu Bre-X Mine-
ral Corporation na počátku 90. let. V 
hlavní roli skvělý Matt hew McConau-
ghey.
Režie: S. Gaghan/ Hrají: Matt hew Mc-
Conaughey, Édgar Ramírez, Bryce Dal-
las Howard

27. 3. ve 20.00
ZAKLADATEL
Životopisný, drama / USA / 115min / 
titulky / 100,- / 12+
Skutečný příběh muže, který vybu-
doval nejznámější síť rychlého občer-
stvení na světě. V roce 1954 dostal 
Ray Kroc objednávku na 6 mixérů 
na výrobu mléčných šejků od brat-
rů McDonaldových, kteří provozovali 
malou restauraci s hamburgery. Režie: 
J. L. Hancock/ Hrají: Michael Keaton, 
Linda Cardellini, Patrick Wilson

27. 3. v 19.30
SNĚHURKA : JINÝ PŘÍBĚH
Drama / Španělsko / 104min / němý 
fi lm / FK / 70,- / 12+
Jednoho dne utekla Sněhurka s potul-
nou bandou trpaslíků a stala se legen-
dou. Film Sněhurka: Jiný příběh se 
odehrává na jihu Španělska ve dva-
cátých letech dvacátého století a je 
poctou němému fi lmu.
Režie: P. Berger/ Hrají: Maribel Verdú, 
Daniel Giménez Cacho, Ángela Moli-
na

29. 3. ve 20.00
NEJŠŤASTNĚJŠÍ DEN V ŽIVOTĚ 
OLLIHO MÄKIHO
Romantické drama / Finsko / 92min 
/ titulky / 80,- / 12+
Léto 1962. Olli Mäki je velkou nadě-
jí fi nského boxu a právě se chystá na 
životní zápas o titul mistra světa. Z 
poklidného venkova se dostává do 
víru velkoměsta, kde je vystaven tla-
ku médií, trenérů a sponzorů. Režie: J. 
Kuosmanen / Hrají: Jarkko Lahti, Ee-
ro Milonoff , Oona Airola
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30. 3. v 17.00
ÚKRYT V ZOO
Historický, drama / USA, Velká Britá-
nie / 127min / PREMIÉRA  / titulky 
/ 110,- / 12+
Až za mřížemi byli konečně v bezpe-
čí. Druhá světová válka nabízí mnoho 
podobně paradoxních příběhů, jako je 
ten o uprchlících z varšavského ghett a, 
kteří našli útočiště ve výbězích tamní 
zoologické zahrady. Šílený a nebezpeč-
ný plán se zrodil v hlavě manželky její-
ho ředitele. 
Režie: N. Caro/ Hrají: Jessica Chas-
tain, Daniel Brühl, Johan Helden-
bergh, Martha Issová, Martin Hof-
mann
30. a 31. 3. v 19.30
POPÍRÁNÍ HOLOCAUSTU
Historický, drama / USA, Velká Britá-
nie / 110min / PREMIÉRA  / titulky 
/ 110,- / 12+
Film líčí právní spor uznávané spisova-
telky a historičky Deborah E. Lipstadto-
vé proti D. Irvingovi, který ji obvinil z 
urážky na cti. Lipstadtová totiž veřej-
ně označila Irvinga za člověka popíra-
jícího holocaust. Režie: M. Jackson/ 
Hrají: Rachel Weisz, Tom Wilkinson, 
Timothy Spall, Andrew Scott 

30. a 31. 3. ve 20.00
GHOST IN THE SHELL
Akční, sci-fi  / USA / PREMIÉRA  / 
titulky, 3D 2D / 3D 150,- a 2D 120,-
Kultovní japonské anime Ghost in 
the Shell se stalo inspiračním pilířem 
pro legendární trilogii Matrix. Teď při-
šel čas, aby tahle kyberpunková perla 
sama zazářila na fi lmovém plátně. 
Režie: R. Sanders/ Hrají: Scarlett  
Johansson, Michael Pitt , Takeši Kita-
no, Juliett e Binoche

31. 3. v 17.00
VOLÁNÍ NETVORA : PŘÍBĚH 
ŽIVOTA
Drama, fantasy / Španělsko / 108min 
/ titulky / 110,-
Dvanáctiletý Conor O’Malley se chys-
tá uniknout do fantastického svě-
ta netvorů a pohádek. Vyrovnává se 
s nemocí své matky, kvůli které musí 
Conor trávit čas se svou nepříliš sym-
patickou babičkou. Režie: J.A. Bayona 
/ Hrají: Toby Kebbell, Liam Neeson, 
Felicity Jones, Sigourney Weaver

OZVĚNY EKOFILMU – VSTUP 
VOLNÝ 
14. 3.

17.00 – JÍDLO ZDARMA PRO 
VŠECHNY 
Ročně se vyhodí 1/3 vyrobeného jídla 
na světě. Množství by nakrmilo hlado-
vějící 3x. 
Cesta potraviny z pole do kontejneru, 
aneb co se děje s vyřazenými potravi-
nami a kam až můžeme zajít v ČR. 
Režie: Eva Lammelová, ČR, 26 min.

19.00 - VÍM, OD KOHO MÁM CO 
JÍM 
V českém dokumentu nahlédneme do 
KOM-POTu, spolku kousek od Pra-
hy, kde již 2 rokem funguje komunitou 
podporované zemědělství. Inspirativ-
ní příběh a zároveň návod, jak vytvořit 
komunitu se zemědělcem.
Režie: Braňo Pažitka, ČR, 26 min.

PŘETVOŘ VYŘAZENÉ NA 
CHUTNÉ 
Pokračujeme v putování za vyřazený-
mi potravinami po 5 státech Evropy 
s Davidem. V každém státě potkáme 
jiný příběh, ale problém je stejný. Mož-
nosti a způsoby využití vyřazených 
potravin. 

Režie: Misch Georg, Rakousko, 81 
min., titulky

ŠŤASTNÝ BEZ PENĚZ 
Raphael Fellmer žije a cestuje s rodi-
nou bez peněz. A to dobrovolně, v 
rámci osvěty na téma stop konzumu. 
Režie: Mahyar Hamidian, Írán, 16 
min., dabing

15. 3. 
17.00 - SBĚRA Č 
Sao Paulo má téměř 11 milionů oby-
vatel a někteří z nich se starají o jeho 
čistotu způsobem, který je živí. Mnozí 
opustili původní zaměstnání pro svo-
bodu při této práci. 
Režie: Carol Wachockier, Felipe Kfou-
ri, Rafael Halpern, Brazilie, 58min., 
titulky

19.00 – MOŘE KOSTER – PŘÍLI-
VY ZÍTŘKŮ 
Příběh 2 surfařů – umělců, kteří se 
rozhodli z odpadu moře vytvářet umě-
lecká díla. Učí nejen tvořit z odpadu 
moře, který si sami nasbírají, ale i zvý-
šit povědomí o postupujícím znečiště-
ní oceánů. 
Režie: Mauritz Brekke Solberg, Nor-
sko, 26 min., titulky

LIDSKÉ TĚLO: MIKROSKOPIC-
KÉ SAFARI 
Pomocí makrozáběrů procestujeme 
divočinu našeho těla a poznáme nej-
různější tvory, které jsou pro naše zdra-
ví stěžejní. 
Režie: Piere Francois Gaudry, Francie, 
52 min., dabing

DLOUHÁ ŽLUTÁ CESTA
1200 km Itálií na mulách za tradicemi, 
cestami, které byste jako turisté nepo-
znali. 
Režie: Christian Carmosino, Antonio 
Olivero, Itálie, 79 min., titulky

16. 3. 
17.00 – ČESKÉ VČELAŘSTVÍ 
CHEMICKÉ 
Včelařům jde o to vytočit co nejvíc 
medu a udělají pro to cokoli. Reakcí je 
narůstající hnutí alternativních včela-
řů, kteří se snaží vyvarovat průmyslo-
vých jedů a včely nepřetěžovat. 
Režie: Ivo Bystřičan, ČR, 26 min.

19.00 – KLIMATICKÁ CHYBA 
Nedávná studie NASA potvrdila, že 
za globálním oteplováním nejsou jen 
skleníkové plyny, ale i činnost člověka 
na pevnině, jako je odlesňování a způ-
soby obdělávání půdy. 
Režie: Štefan Valo, Slovensko, 17. min., 
slovensky

TISÍC STOP POD ZEMÍ 
V některých oblastech Indie již nepři-
chází monzunové deště, plodiny usy-
chají a tak je pro některé zemědělce 
řešením sebevražda. Dokáží se přizpů-
sobit změně klimatu? 
Režie: Varun Bansal, Indie, 46 min., 
titulky

JAK SE ZRODIL PRA LES 
Dokument nám odhalí složité partner-
ské vztahy mezi rostlinami, hmyzem a 
živočichy, jejich evoluční kreativitu a 
inteligenci stromů. 
Režie: Rita Schlamberger, Rakousko, 
52 min., dabing

MUŽ JENŽ ZASTÍNIL HORY 
Jeho činy dalece přesahují místo, kde 
byly vykonány. Chandi Prasad Bha-
tt , první a nejvýznamnější novodobý 
indický ekolog. 
Režie: Ruchi Shrivastava; Sumit Khan-
na, Indie, 59 min., titulky

8. 3. v 17.00 
TELEVIZNÍ KRITIKA  – Pořad 
Luďka Staňka 
Lekce CDF / 60,- (členové CDF 40,-)
Luděk Staněk je publicista, někdej-
ší šéfredaktor lifestylových časopisů, 
bývalý popkulturní redaktor Refl e-
xu, scenárista, konzultant, pokerový 
komentátor a stand-up komik (vystu-
puje spolu s Milošem Čermákem s 
pořadem NightyNight) v jedné osobě. 

22. 3. v 19.30 
ANATOMIE ČESKÉHO ZLOČI-
NU
Lekce CDF / 60,- (členové CDF 40,-)
Prozkoumejte společně s hosty CDF 
mediální obraz zločinu z publicistic-
ké, fi lmové i dokumentární strany. Co 
nás na zločinu fascinuje? A co odpuzu-
je? Jak lze o zločinu informovat? Které 
kauzy si našly cestu na fi lmová plátna? 

5. 3. v 15.00 
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTRO-
ZRA KÝ
Divadlo / 50min / 60,-
Tradiční česká pohádka vděčným 
dílem pro malé diváky. Petrpaslíko-
vo divadlo tuto pohádku pojímá skrze 
loutkový fond, který napříč tradičním 
příběhem vstupuje až do řad publika a 
rozehrává ho. Všichni samozřejmě věří 
našim třem, tedy čtyřem přátelům, že 
i po více jak sto letech vysvobodí opět 
princeznu ze spárů černokněžníka ze 
Železného zámku.
Hraje: Petrpaslíkovo divadlo

12. 3. v 15.00 
JARO S KA MARÁDY
Divadlo / 50min / 60,-
V pohádce o hodinách s jednou ručič-
kou přivolají Křemílek s Vochomůrkou 
jaro, a s ním i Velikonoce. Dozvíte se o 
jarních zvycích. V poetické pohádce o 
víle Květunce zase vyjde najevo, proč 
velikonoční zajíci nosí vajíčka. 
Hraje: Divadlo Kamarádi

7. 3. v 18.00
EXPEDIČNÍ KA MERA 
Letos nejlepší koktejl fi lmů. Těšte 
se na 7 fi lmů během jednoho večera 
(Divočinou aljašky, Návrat do Zanska-
ru, Pura vida, Projekt Moff at, Cesta do 
Kazbegi, Velká skalní pařba, Na jeden 
nádech, Ultra Trail Gobi Race).

SOUL music club
Žižkova 15, tel. 604 582 662

3. 3. ve 21.00 ZAKÁZANÝ OVOCE 
– DÍKY VÁM TOUR 
Na DÍKY VÁM! TOUR 2017 před-
staví zakázanÝovoce své nové album se 
stejnojmenným názvem Díky vám.

4. 3. ve 22.00 4EDIT & MASH 
Vstup: 80,-

10. 3. ve 21.00 IF: STOP PLAY 
TOUR 2017 / MC GEY / KROK 
SPET 
Vstup: 150,-

11. 3. ve 22.00 ELECTRO HOUSE 
MADNESS 
Vstup: 60,-

17. 3.  ve 20.00 MŇÁGA A ŽĎORP
Vstup: 260,- / Předprodej ve 
Snowbitch shopu, Benešova 9, Jihlava.

18. 3. ve 21.00 Lvcas Dope / 9EVET 
TOUR 
Vstup: do 22.00 – 150,- / po 22.00 – 
200,-

24. 3. ve 20.00 VISACÍ ZÁMEK + 
SPS 
Vstup: 250,- 

25. 3. ve 21.00 SKYLINE – JUNG-
LE 
Vstup: 180,-

31. 3. FACE OF DRUMS
1. 4. ve 20.00 MONKEY BUSINESS 
Vstup: Předprodej 290,- ve Snowbitch 
shopu, Benešova 9, Jihlava / na místě 
350,-

Chilli Café-bar
Masarykovo náměstí 25

11. 3. ve 20.00 ZELENINA + Vzhů-
ru a níž
Zelenina právě vydala nový singl s 
videoklipem Marilyn M. a vyráží na 
jarní Marilyn Tour.
Vzhůru a níž - mladá energická pop-
punková kapela z Jihlavy

17. 3. ve 20.00 POKÁČ 
V rámci svého jarního turné POKÁ-
ČOVO JARO dorazí poprvé také do 
Jihlavy. K sobě navíc přibere i osvěžují-
cího hosta, takže se máte na co těšit! 
Vstup: 120 v předprodeji/150 na mís-
tě.

Koncerty
4. 3. v 19.00 „INSPIRA CE OPE-
ROU“ 
Celý koncert bude naladěn do stylu 
opery a operety. Zazní slavné operní 
sbory a árie, české i světové. Ke spo-
luúčinkování přijali pozvání sólisté, s 
nimiž Melodie s velkou úctou a rados-
tí dlouhodobě spolupracuje. Ozdobou 
koncertu tak budou sopranistka Dana 
Fučíková a barytonista Martino Ham-
merle-Bortolott i, v druhé části koncer-
tu sólisty a sbor doprovodí Symfonic-
ký orchestr ZUŠ Jihlava. 
Horácké divadlo Jihlava.
12. 3. v 19.00 3. KOMORNÍ KON-
CERT 2017
Eliška Kotrbová – violoncello
Pořadatel: Filharmonie G. Mahlera. 
Dům fi lharmonie, Kosmákova 9, 
www.f-gm.cz

18. 3. v 19.00 Koncert irské hudby - 
GLIONDAR
Skupina Gliondar je parta lidí, která 
miluje Irsko se vším všudy. V krvi jim 
proudí rytmus irské (nejen) hudby, 
proto se tu a tam sejdou a vyřádí se s 
(nejen) hudebními nástroji. Vstupné: 
100 Kč. Vstupenky v prodeji u obsluhy 
Radniční restaurace. 
Klubová scéna Radničního pivovaru.

18. 3. v 19.30 Koncert cimbálové 
muziky PALOUČEK  
Cimbálová muzika Palouček, vznik-
la jako cimbálka doprovázející brněn-
ský folklorní soubor Lučina. Čeká nás 
večer plný dobrého vína a skvělé muzi-
ky! Rezervujte si místa u obsluhy nebo 
na tel.: 774 570 133. 
Vinárna Vinové, Bezručova 7.

Přednášky
2. 3. v 17.00  TIME TO SHARE
Odpolední minikonference, na které 
nadšenci a profesionálové z Vysočiny 
představí své zkušenosti s novými pří-
stupy a technologiemi. Přijďte se podí-
vat, co se na Vysočině děje. Vstup je 
zdarma, ale je nutné se registrovat.
Registrace na GDG Jihlava – Google+
VŠPJ, Tolstého 16.

6. 3. KURZ DRÁTOVÁNÍ VELI-
KONOČNÍCH VAJEC
Další z kurzů s lektorkou Věrou Stude-
nou, přihlásit se je možno na tel. 567 
573 899. Muzeum Vysočiny.
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7. 3. v 18.00 Cestovatelská přednáš-
ka: VÝCHODNÍ AFRIKA  - krásná 
a drsná 
Zajímá vás, jaký rozdíl je mezi ugali 
a pošem? Co je to jack fruits, kdo byl 
Idi Amin, jak rychle se dokáže převrh-
nout desetimístní raft  a zda byl trénink 
z Vltavy na Nilu dostačující?
Klubová scéna Radničního pivovaru. 
Vstupné dobrovolné. 

9. 3. v 17.00 STŘÍPKY Z DĚJIN 
ASTRONOMIE III.
Přednáší Ing. Martin Kotěra z Astro-
nomického klubu Pelhřimov. Muze-
um Vysočiny.

9. 3. v 18.30 NEDOSTATEK SEBE-
VĚDOMÍ V KOMUNIKA CI A 
HERECKÉ FÍGLE, jak na TO
Lektorka: Mgr. Jarmila Skopalová.  
Vstup 150 Kč.
Knihkupectví a čajovna Kuba a Paří-
zek, Masarykovo nám. 21.

14. 3. v 18.00 Science Café - Pavlína 
Křivanová, Chaloupky o.p.s.: BIO-
LOGICKÁ OCHRA NA ROSTLIN 
A MYKORHIZA
V této přednášce se dozvíte, jak biolo-
gicky ochraňovat rostliny, před škůdci i 
plísněmi. Vstupné dobrovolné. Rezer-
vace míst u obsluhy kavárny Muzeum. 
Malovaný sál, kavárna Muzeum.

15. 3. v 18.00 Cestovatelské promí-
tání: KDE ŽENY VLÁDNOU
V posluchárně P3 Vysoké školy poly-
technické Jihlava. Vstup zdarma.

22. 3. v 18.00 JIHLAVSKÝ STAVEB-
NÍ ŘÁD 
S ředitelkou jihlavského archivu, PhDr. 
Renatou Piskovou, si představíme his-
torii i současnost jihlavského stavební-
ho řádu. Rezervace míst přímo v kavár-

ně nebo na tel. čísle 773 064 106. Café 
Gustav Mahler, Znojemská 4.

25. 3. v 15.00 MOMENT! Vytváří-
me momentku.
Výtvarná dílna pro děti od 3 let.
Info a přihlášení: Pavlína Pitrová – 604 
875 412, OGV I, Komenského 10.

27. 3. v 18.00 MEXIKO 2016 (2. 
část)
Přednáší Václav Navrátil z Klubu pěs-
titelů kaktusů a sukulentů. Muzeum 
Vysočiny. 

31. 3. v 17.00 ZDENKA  BLECHO-
VÁ: JAK MÍT PENÍZE aneb realita 
a iluze
Pokud se potýkáme s nedostatkem 
peněz, svědčí to něco o naší hodnotě. 
Jako zaměstnanci vesmíru jsme odmě-
ňováni za svoji práci na sobě a pro oko-
lí. Budeme si povídat o tom, jak mít 
peníze a nestrádat. Vstupné: 290 Kč, 
250 Kč v předprodeji do 17.3. Rezerva-
ce míst na tel. 603 730 667, Hotel Busi-
ness (bývalá Tesla), Havlíčkova 28.

Ostatní akce
4. 3. v 9.00 MaRS 2017 
6. ročník unikátní sportovně-dobro-
činné akce pro pacienty s roztroušenou 
sklerózou. Cvičit přijdou lékaři, sestřič-
ky a rehabilitační sestry z neurologické-
ho oddělení v Jihlavě. Registrace: Jitka 
Večeřová, tel. 724 594 131
Fitness Fitpeople Bedřichov, 8. března 
2a.

5. 3. v 15.00 S Jihlavskými listy za 
pohádkou: DLOUHÝ, ŠIROKÝ A 
BYSTROZRA KÝ
Tradiční česká pohádka vděčným 
dílem pro malé diváky. Všichni samo-
zřejmě věří našim třem, tedy čtyřem 

Dejte si

do kalendáře!

23.–25. června

vernisáž 14. 3. v 17:00 hodin

 Dům Gustava Mahlera   Znojemská 4, Jihlava
březen út–so 10–12, 13–18  |  duben út–ne 10–12, 13–18

 www.mahler.cz   facebook.com/mahler.jihlava

Huck Finn
Obrazy od Seiny

 15. 3. – 30. 4. 2017.

přátelům, že i po více jak sto letech 
vysvobodí opět princeznu ze spárů čer-
nokněžníka ze Železného zámku. 
Hraje: Petrpaslíkovo divadlo.
Rezervace lístků: tel.: 567 578 024, 
mobil: 732 506 053, 
Kino Dukla, Jana Masaryka 20. 

12. 3. v 15.00 S Jihlavskými listy za 
pohádkou: JARO S KA MARÁDY
V pohádce o hodinách s jednou ručič-
kou přivolají Křemílek s Vochomůrkou 
jaro, a s ním i Velikonoce. Dozvíte se o 
jarních zvycích. V poetické pohádce o 
víle Květunce zase vyjde najevo, proč 
velikonoční zajíci nosí vajíčka. Nechy-
bí ani informace o Velkém pátku a osla-
vách vzkříšení, se závěrečným apelem 
na nejcennější lidskou vlastnost – vzá-
jemnou lásku… Hraje: Divadlo Kama-
rádi.
Rezervace lístků: tel.: 567 578 024, 
mobil: 732 506 053, 
Kino Dukla, Jana Masaryka 20.

Sport
10. 3. v 19.30 BC VYSOČINA – 
START HAVÍŘOV
Basketbalový Klub Jihlava: I. liga mužů 
– play-out.
Sportovní hala nad bazénem na ul. E. 
Rošického 6.

11. 3. v 15.00 FC VYSOČINA – 
MFK Karviná    
FC VYSOČINA JIHLAVA -  ePojiste-
ni.cz liga.     
Hraje se na fotbalovém stadionu Jirás-
kova 69 v Jihlavě.

11. 3. v 17.00 BC VYSOČINA – LE 
CHOMUTOV 
Basketbalový Klub Jihlava: Extraliga 
U19.
Sportovní hala nad bazénem na ul. E. 
Rošického 6.

12. 3. v 10.00 BC VYSOČINA – BK 
PLZEŇ 
Basketbalový Klub Jihlava: Extraliga 
U19.

Sportovní hala nad bazénem na ul. E. 
Rošického 6.

24. 3. v 19.30 BC VYSOČINA – 
SNAKES OSTRA VA 
Basketbalový Klub Jihlava: I. liga mužů 
– play-out.
Sportovní hala nad bazénem na ul. E. 
Rošického 6.

25. 3. ve 20.00 AXIS NOČNÍ 
DESÍTKA 
Tratě: Hlavní závod na 10 km 
Open závod na 5 km 
Štafeta 2 - 3 členná na 10 km. 
Čelovky doporučeny. Místo konání: 
lávka za Kaufl andem v Jihlavě.

ZUŠ Jihlava
ZUŠ Jihlava, Masarykovo náměstí 16, 

www.zus-jihlava.cz

1. 3. v 18.00 KONCERT KLAVÍR-
NÍHO ODDĚLENÍ
Koncertní sál ZUŠ.

8. 3. v 18.00 HUDEBNÍ VEČER 
STUDENTŮ
Koncertní sál ZUŠ.

14. 3. v 18.00 DECHOVÝ VEČER 
STUDENTŮ
Koncertní sál ZUŠ.

22. 3. v 18.00 DECHOVÝ KON-
CERT PROFESORŮ KONZERVA-
TOŘE BRNO
M. Svobodová - klarinet, Iveta Krulová 
- fl étna Jana Švestková - klavír 
Koncertní sál ZUŠ.

29. 3. v 18.00 ABSOLVENTSKÝ 
KONCERT STUDENTŮ
Koncertní sál ZUŠ.

30. 3. v 8.30 a 10.00 MAČKA T, 
FOUKA T, BRNKA T aneb jak se 
dělá hudba
Koncertní sál ZUŠ pro MŠ.

Změna programu vyhrazena!
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