
duben

PIETNÍ AKT
Kladení květin u památníku 

E. Plocka
v úterý 4. dubna v 11.30 
na Masarykově náměstí

FÓRUM ZDRA VÉHO 
MĚSTA

Veřejná beseda
-10 top akcí

-10 top problémů
-Pocitová mapa 

ve čtvrtek 6. dubna v 16.30
DIOD Jihlava.

FOTBAL HVĚZD 
fotbalové utkání vedení města 

a populárních osobností
v sobotu 8. dubna od 15.00
Sportovní hala nad bazénem 

na ul. E. Rošického 6.

JEDNÁNÍ MĚSTSKÉHO 
ZASTUPITELSTVA

v úterý 11. dubna od 13.00
v zasedací místnosti 

magistrátu.
Jednání je přenášeno on-line 

na webu města.

OSLAVY VELIKONOC
v sobotu 15. dubna

(Více na str. 14)

REVITALIZACE NÁMĚSTÍ
Veřejné plánovací setkání
Přijďte společně vytvořit 

zadání pro práci architektů na 
nové podobě náměstí!

V úterý 18. dubna 17 - 20 
divadlo DIOD

(Více na straně 3)

DEN ZEMĚ
ve středu 19. dubna

(Více na str. 12)

Jednodušší vymezení parkova-
cích oblastí, výhodnější dlou-
hodobé karty, snazší parkování 
pro služby a návštěvy, adresné 
přidělování rezidentských karet. 

Od května začne v Jihlavě platit 
upravený režim parkování v cent-
ru města a jeho okolí. Od května 
se současné parkovací zóny A, B a 
částečně C sjednotí do „oblasti 1“, 
která zahrnuje celé historické cent-
rum města. Držitelé karet A, B a C 
budou moci parkovat v celé oblasti 
1. Část parkovací zóny C a zóny D1 
a D2 (Srázná, U Pivovaru) se spojí 
do „oblasti 2“. 

Parkovací karty už jen pro 
majitele vozidel

Vydané karty není nutné měnit, je 
možné je používat až do doby uply-
nutí jejich platnosti. Pro nové kar-
ty si všichni žadatelé budou muset 
přijít nejen s občanským průkazem, 
ale především s velkým technickým 
průkazem vozidla, ve kterém bude 

žadatel uveden také jako vlastník 
nebo provozovatel. 

Nebude-li žadatel v technickém 
průkazu uveden, musí doložit práv-
ní vztah k vozidlu např. potvrzením 
zaměstnavatele o soukromém užívá-
ní služebního vozidla, leasingovou 
smlouvou apod. „Řada držitelů má 
parkovací kartu pořízenou například 
na osoby, které v patřičné zóně žijí, 
ale nemají vozidlo. Opatření by mělo 
přispět k redukci počtu vydaných rezi-
dentských parkovacích karet,“ vysvět-
luje vedoucí odboru dopravy Ján 
Tinka.

Parkovací karty budou nově vysta-
vovány pouze na registrační značku, 
zruší se tedy možnost „Dle použité-
ho vozidla“.

Levnější parkování
Nově je stanovena platnost par-

kovacích karet na tři, šest a dva-
náct měsíců. Parkovací karty s delší 
dobou platnosti budou výhodnější. 

 (Pokračování na str. 2)

Parkování v jihlavských 
zónách od května jinak

Odpověď Svazu vodovodů 
a kanalizací Jihlavsko:

KULATÝ STŮL 
K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Diskuze se zástupci města
v pondělí 24. dubna 17 – 19 

hod., divadlo DIOD

ČARODĚJNICE
v neděli 30. dubna

(Více na str. 20)

V únorovém vydání časopisu Novi-
ny jihlavské radnice byl publikován 
článek „Jihlava je o krok blíže ke své-
mu vodárenskému majetku za 350 
miliónů.“ Tento článek však obsaho-
val nepravdivé tvrzení, dotýkající se 
jména a dobré pověsti Svazu vodo-
vodů a kanalizací Jihlavsko a Vodá-
renské akciové společnosti o ceně 
vodného a stočného a o rozhodnutí 
Ministerstva zemědělství (MZ).

Předně zdůrazňujeme, že cena 
vodného a stočného není 97,33 
Kč/ 1000 l, ale 92,51 Kč /1000 l, a 
to včetně DPH. Nepatří tak k nej-
vyšším cenám ani v kraji Vysočina, 
natož v České republice. Dále člá-

nek informuje o údajném rozhodnu-
tí MZ, kterým MZ rozhodlo ve dvou 
výrocích o: 

1. Zrušení provozování majetku s 
právem hospodaření pro VAS.

2. Provozování pro smluvního part-
nera SM Jihlava u majetku s právem 
hospodaření města. Žádné takové 
rozhodnutí MZ však nebylo vydáno.

Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko

V únorovém vydání NJR jsme chyb-
ně uvedli cenu vody. Správně je 92,51 
Kč. Vydaná rozhodnutí se týkají Kraje 
Vysočina, nikoli Ministerstva zeměděl-
ství. Za chyby se všem omlouváme.

 Redakce NJR

JIHLAVA se připravuje na revitalizaci svého centra. Vedení města v rámci příprav pořádá setkání s občany pro zapracování 
jejich podnětů. S projektem budou občané seznámeni na webu města a v dalších připravovaných akcích.

 Foto: archiv MMJ
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Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Přestěhováno v místě:

49
42
91
45
38
83

8
0

3
98

Město Jihlava má k 28. 2. 2017 
přihlášeno k trvalému pobytu 
50.636 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci prosinci 2016

(Dokončení ze str. 1) 

Například roční rezidentská karta 
pro oblast 1 bude levnější o 240 ko-
run, nyní je cena 1.440 korun.

Parkování na „stírací los“  
Novinkou bude stíratelný parkova-

cí lístek, se kterým bude možné par-
kovat na místech určených pro rezi-
denty a předplatitele. 

Pro každou oblast budou vydané 
dva lístky – na dobu 2 hodin a 24 ho-
din. Uživatel na lístku vyznačí datum 
a hodinu použití a umístí jej ve vozi-
dle za přední sklo. 

„Parkovací lístky zavádíme z důvo-
du efektivního využití rezidentských 
a předplatitelských parkovacích míst. 
Přes den bývají volné, s parkovacím líst-
kem na nich budou na krátký čas moci 
postavit vozidla různých servisních ne-
bo sociálních služeb, mohou je využít i 
návštěvy či nájemníci,“ vysvětluje ná-
městkyně primátora pro oblast do-
pravy Jana Mayerová. 

Stíratelné parkovací lístky budou 
od začátku května k pořízení na po-
kladně odboru dopravy v Tyršově 
ulici, kde si nyní klienti vyřizují par-
kovací karty.

 -tz-

STÍRA CÍ PARKOVACÍ LÍSTEK A CENÍK. Od května bude možné v zónách zaparkovat na stírací parkovací lístek. Na líst-
ku uživatel vyznačí datum a hodinu použití a umístí jej za předním sklem ve vozidle. Lístky jsou vydané na dobu 2 hodin a 24 
hodin, budou vhodné např. pro vozidla různých servisních nebo sociálních služeb, pro návštěvníky nebo nájemníky. Lístky bu-
dou nejpozději od května k zakoupení na pokladně odboru dopravy v Tyršově ulici.

 Repro: archiv MMJ

Parkování v jihlavských zónách ...

V režii Zdravého města Jih-
lavy proběhlo v divadle DIOD 
Fórum mladých aneb Desatero 
problémů města Jihlavy očima 
žáků základních škol. 

Cílem bylo vytipovat top aktivity 
ve městě, desatero problémů města 
z pohledu jihlavské mládeže a pro-
střednictvím pocitové mapy určit, 
kde se jim ve městě nejvíce líbí a 
nelíbí. Své zástupce zde měly míst-
ní základní a střední školy. 

Společné diskuse se zástupci 
města se zúčastnilo více než 90 
žáků a studentů jihlavských škol.

Patronem akce byl náměstek pri-
mátora Radek Popelka. Připomněl 
největší problém formulovaný na 
Fóru mladých z loňského roku – 
nedopalky od cigaret. 

„Pro zvýšení čistoty ve městě je 
třeba, aby každý začal u sebe, své 
rodiny, kamarádů a nepořádek ne-
vytvářel, pak úklid města v režimu, 
který je nastaven, bude dostačující“ 
reagoval Radek Popelka poté, co 
na dotaz, kolik přítomných v sále 
má v rodině alespoň jednoho kuřá-
ka, se přihlásila více než polovina 
účastníků.

U každého z osmi stolů mladí 
diskutovali o akcích, které se jim 
ve městě líbí. Dvě z nich vybrali a 
pak o nich všichni hlasovali.

Top akce/aktivity ve městě 
(každý jeden hlas):

Vysočina fest -               39 hlasů
Zápasy HC Dukla -        8 hlasů
Den dětí -                         6 hlasů
MFDF -                             4 hlasy
Koncert absolventů -     4 hlasy
Čistá Vysočina -              4 hlasy
Masopust -                       3 hlasy
EUROJACK -                  2 hlasy
Sv. Martin -                       2 hlasy
Kulturní akce v CPJ -     2 hlasy
Havíření -                           1 hlas
Půlmaratón -                     1 hlas

Diskuse probíhala též nad problé-
my a náměty na zlepšení ve městě. 
Žáci u tematicky zaměřených stolů 
vybrali dva největší problémy, kte-
ré poté prezentovali všem v sále. 

Témata stolů: 1. Životní prostře-
dí, 2. Zdravý životní styl, 3. Spor-
tovní činnosti a zařízení, 4. Volný 
čas, 5. Kulturní vyžití, 6. Doprava, 
7. Já ve škole, 8. Jak se cítím v Jih-
lavě.

Jednotlivé prezentace byly prolo-
ženy kvízem o jihlavské ZOO.  Kví-
zy byly průběžně vyhodnocovány 
a nejúspěšnější žáci oceněni spo-
lečenskými hrami. Odměnu v po-
době plyšového ježka si odnesli i 

všichni prezentující.
V závěru setkání žáci měli mož-

nost oznámkovat město Jihlavu po-
mocí Pocitové mapy a společného 
hlasování o problémech města.

Své „pocity“ zaznamenávali pří-
tomní do elektronické Pocitové 
mapy pomocí svých „chytrých“ 
telefonů, městských tabletů či no-
tebooku. Aplikace vznikla v rámci 
projektu „Zkvalitnění MA21 v Jih-
lavě“ za fi nanční podpory SFŽP 
ČR.

Z Pocitové mapy vyplynulo, že 
nejvíce se mladým lidem líbí v cen-
tru, lokalitě Českého mlýna, City 
Parku a nově opraveném stadionu 
Na Stoupách, do těchto lokalit se 
také chodí bavit a tráví zde volný 
čas (též Horácký stadion a ZOO). 

Naopak jiní se v centru města cítí 
nebezpečně, nelíbí se jim zde a vní-
mají jej jako zanedbané. Podobné 
negativní pocity se objevují ještě u 
lesoparku Heulos či v City Parku.

Problémy popsané na setkání bu-
dou ověřeny  anketou, která probí-
há na jihlavských školách na pře-
lomu března a dubna. Společně 
s anketou dostane jihlavská mládež 
příležitost hlasovat do elektronické 
Pocitové mapy. 

 (Pokračování na str. 3)

U mladých zvítězil Vysočina fest

Jihlava nechce 
přetížené kamiony
V Jihlavě a jejím okolí začne v nej-

bližší době vážení kamionů. Radnice 
se na tom domluvila s Policií České 
republiky. Krajské město Vysočiny 
tím chce omezit ničení městských 
komunikací přetíženými vozidly.

Jihlavou v posledních týdnech pro-
jíždí vyšší množství aut než obvyk-
le z důvodů několika oprav v okolí. 
„Chápeme nutnost objízdných tras přes 
město. Ale nemůžeme tolerovat ničení 
jihlavských silnic přetíženými vozidly. 
Opravy komunikací jsou otázkou de-
sítek a stovek milionů korun z peněz 
města,“ uvedla náměstkyně primáto-
ra pro oblast dopravy Jana Mayero-
vá.

Vážení kamionů začne v nejbližších 
týdnech, jihlavská radnice k tomu 
má policii vytipovat vhodná místa. 

 -tz-
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Primátor Rudolf Chloupek Vás zve 

na veřejnou besedu

Fórum Zdravého města
10 TOP akcí

10 TOP problémů
Pocitová mapa

Hledejme společně další možnosti
zdravého života v našem městě!

od 16:30 v DIODu Jihlava
(bývalé kino Sokol), Tyršova 12a

tombola, drobné občerstvení

www.jihlava.cz/zdravemestoZDRAVÝ KRAJ

6. dubna 2017

V době diskuse 
bude pro děti zajištěn
dětský koutek.

Problémy města očima 
mladých (každý 2 hlasy):

1. Zvýhodněné nájmy hal a sálů pro 
studenty (maturitní plesy, sportov-
ní zápasy apod.)  - 39 hlasů 
2. Nový stadion Dukly - 36 hlasů
3. Zpoždění MHD (linky č.5, 12 a 
linka „C“) - 18 hlasů
4. Více přírodních prvků + více la-
viček - 14 hlasů
5. Více osvětlení v centru - 12 hlasů
6. Větší podpora jakýchkoli kultur-
ních akcí (včetně malých) - 10 hla-
sů
7. Zlepšení zázemí divadel a jiných 
kulturních akcí - 8 hlasů
8.- 9. Špatné rozvržení rozvrhů 

(všichni končí ve stejnou hodinu – 
fronty na obědy) - 7 hlasů
8.- 9.  Více policejních hlídek u škol 
(bezdomovci…) - 7 hlasů
10.- 11. Znečištění okolí prům. zón 
(ovzduší, spad, dopr. zácpy …) – 4 
hlasy
10.-11. Více přírody – 4 hlasy
12.-13. Více fi nancí pro malé spor-
ty – 4 hlasy 
12.-13. Hodiny na zastávkách – 2 
hlasy
14.-15. Urgentní příjem – dlouhé 
čekání – 2 hlasy
14.-15. Možnost vybrat si z více 
světových jazyků (ne pouze AJ a 
NJ) – 2 hlasy
16. Vysoká cena sportovišť – 1 hlas

Revitalizace Masarykova náměstí
Jihlava připravuje revitalizaci Masarykova 

náměstí, aby lépe naplňovalo současné a bu-
doucí potřeby občanů i návštěvníků a lákalo k 
aktivnímu užívání veřejného prostoru. 

S ohledem na historický i společenský význam 
Masarykova náměstí bude na podzim 2017 vy-
psána architektonická soutěž, ze které vzejde nová 
koncepce náměstí a jeho nejbližšího okolí. Kaž-
dý, koho budoucnost náměstí zajímá, bude moci 
ovlivnit zadání pro architekty na veřejném setkání 
nebo vyplněním dotazníku.

Revitalizace
Revitalizace znamená česky znovuoživení a prá-

vě o to v projektu náměstí půjde. Řešena bude 
podoba náměstí včetně zaústění okolních ulic do 
náměstí. 

Architekti budou vymýšlet úpravy, které pove-
dou ke zlepšení dojmu z náměstí i jeho využívání 
při běžném životě i při akcích, aby více lidí mělo 
důvod na náměstí přijít, lákalo je, co tam mohou 
dělat a cítili se při tom příjemně. A to s respek-
tem k historickému dědictví a památkové ochraně 
centra.

Architektonická soutěž
Architektonická soutěž (podle zákona o veřej-

ných zakázkách soutěž o návrh) je způsob výběru 
projektanta, při kterém jsou architekti vybráni až 
na základě odevzdaných návrhů. Soutěž tak přine-
se obvykle několik desítek návrhů ze kterých lze 
vybírat. 

Je to také nejtransparentnější způsob zadání 
projekční zakázky, protože se soutěží anonymně 
a porota, která návrhy hodnotí musí být z většiny 
odborná a nezávislá. Ale je to také způsob nejná-
ročnější na přípravu a tak se používá u projektů 
významnějších budov a prostranství - a náměstí si 
to svým významem zaslouží.

Stručný harmonogram 
revitalizace náměstí

2016 léto: zahájení práce na zadání soutěže – 
plánování postupu, sběr a uspořádávání podkla-
dů

2016 podzim: antropologický průzkum, který 
popisuje současné fungování náměstí, skupiny 
uživatelů a jejich zvyky

2017 jaro: zapojení veřejnosti do tvorby zadání 
soutěže – veřejné hodnocení současného stavu a 
formulování podnětů pro budoucí řešení

2017 jaro: analýzy centra města – historický 
vývoj města a památková ochrana, urbanistická 
a majetková struktura, funkční využití objektů, 
možné úpravy budovy PRIORu, dopravní situ-
ace,…

2017 léto: dokončení zadání architektonické 
soutěže a jeho odsouhlasení porotou soutěže a 

zkontrolování Českou komorou architektů
2017 podzim – 2018 jaro: architektonická sou-

těž – architekti ve dvou kolech připraví své návr-
hy a odborná porota je zhodnotí a ocení nejlepší

2018 jaro: zveřejnění výsledků soutěže, veřejná 
diskuze nad oceněnými návrhy, zadání projektu 
náměstí vybranému architektonickému ateliéru

Zapojení veřejnosti
Architektonická soutěž je v přípravě od léta 

2016, kdy začal postupný sběr podkladů a odbor-
ná příprava. Nyní přichází čas do přípravy zadání 
zapojit i občany, podnikatele a další uživatele ná-
městí. 

Připravovány jsou diskuse i dotazníkové šetření, 
které se budou věnovat dvěma důležitým téma-
tům. 

Tím prvním je, jak je vnímaná současná po-
doba náměstí. Jaká jsou pozitiva dnešního stavu 
– co funguje, je užitečné, krásné, zajímavé, kom-
fortní. To je důležité jednak proto, aby architekti 
mohli na pozitivech stavět, ale zejména proto, aby 
při úpravách nedošlo k tomu, že se mimoděk něco 
pozitivního změní k horšímu. 

K současnému stavu patří i to, jaká jsou negativa 
a problémy dnešního stavu – co nefunguje, je pro-
blematické, ošklivé, nevhodné, nekomfortní. To je 
důležité proto, aby architekti věděli, co se mají po-
kusit ve svých návrzích řešit.

Druhým důležitým tématem jsou nároky do bu-
doucna. Pro jaké aktivity by bylo vhodné na ná-
městí vytvořit prostor – ať už se to týká drobnos-
tí jako „sednout si a pozorovat dění kolem“ nebo 
větších akcí jako třeba trh. To je důležité proto, 
aby architekti věděli, co všechno by se na náměs-
tí mělo vejít a co by mohla být lákadla, která zpří-
jemní pobyt a pomohou na náměstí přitáhnout 
více lidí. 

A pak také jaký by mělo mít náměstí charakter, 
jak by mělo působit – aby architekti věděli, pro 
dosažení jakého dojmu mají vymyslet kompozici.

Výstupy setkání a dotazníku dostanou architekti 
v zadání soutěže a pokusí se je co nejlépe zapraco-
vat do návrhu.

První veřejné plánovací setkání, věno-
vané přípravě zadání pro architekty
Proč? Protože nejvíc lze návrh ovlivnit, ješ-

tě než architekti poprvé vezmou tužku do ruky 
– tím, co dostanou zadáno zpracovat. A na tom 
budeme pracovat. Architekti se potom pokusí ve 
svých návrzích co nejvíce podnětů zapracovat 
a to, co, proč a jak zapracovali a nezapracovali 
zdůvodní.

Pro koho? Pro všechny, které náměstí zajímá – 
ať už na něm pořádají akce, podnikají anebo na 
něj jen občas zajdou.

Kdy? V úterý 18. dubna od 17 do 20 hodin.
Kde? V divadle DIOD.

Co když to nestíhám? Pokud nemůžete nebo 
nechcete věnovat 2,5-3 hodiny času na setkání 
nebo 18. dubna nemáte čas, máte dvě další pří-
ležitosti. Veřejnému plánovacímu setkání bude 
předcházet plánovací akce přímo v prostoru Ma-
sarykova náměstí, která se uskuteční v úterý 11. 
4. od 8 do 17 hod. Můžete se na chvíli zastavit 
a sdílet své náměty. Po veřejném plánovacím se-
tkání ještě naváže dotazník, ve kterém budou i ti, 
co se setkání nezúčastnili, moci vyjádřit vlastní 
priority k nápadům ze setkání a doplnit vlastní 
náměty.

A co děti? Vezměte je s sebou. Na setkání bude 
zajištěno hlídání. 

Zapojení veřejnosti ale se soutěží nekončí. I ten 
nejlepší návrh v soutěži má obvykle nějaké nedo-
statky a témata k dořešení. Proto po soutěži pro-
běhne k oceněným návrhům podrobné veřejné 
připomínkování a podle připomínek v soutěži 
vybraní architekti připraví fi nální návrh řešení ná-
městí.

Podrobnější informace a aktuality o revitalizaci 
náměstí naleznete na samostatné webové strán-
ce projektu revitalizace náměstí: htt ps://jihlava.
cz/namesti/. Najdete tam podrobný popis kro-
ků revitalizace, informace o plánovaných a pro-
běhlých akcích pro veřejnost, postupně bude 
doplňována i knihovna inspiračních projektů 
a studentských prací. Na webu je již nyní k na-
hlédnutí zpráva z antropologického průzkumu 
náměstí skupinou Anthropictures, která popisu-
je současné fungování náměstí, skupiny uživate-
lů a jejich zvyky.
 
 -tz-

V rámci přípravy revitalizace se v současné 
době Masarykovu náměstí věnují také tři ateliéry 
na Fakultách architektury ČVUT v Praze a VUT 
v Brně. 

Studenti architektury pod vedením architektů 
Jiřího Klokočky, Henryho Hansona  a Petra Hýla 
zpracovávají s podporou města Jihlavy své před-
stavy o budoucím vývoji centra města. 

Studenty můžete v Jihlavě potkávat na jaře 2017 
a výsledky jejich práce budou k vidění v červnu, 
kdy se uskuteční veřejná prezentace projektů s dis-
kuzí. Čerstvé nápady studentů pomohou prově-
řit možnosti a nastavit podmínky architektonické 
soutěže.

 -tz-

Možnosti revitalizace 
náměstí prověří i studenti 

architektury

U mladých zvítězil Vysočina fest
(Dokončení ze str. 2)
Výstupy budou předloženy vede-

ní města a následně bude zpracován 
Plán zdraví a kvality života mládeže 
2017 – 2018, kde budou u jednotli-
vých problémů uvedena konkrétní 
stanoviska města, případně opatře-
ní a aktivity. 

Akce byla fi nančně podpořena 
Zdravým Krajem Vysočina.

FORUM ZDRA VÉHO MĚSTA, 
obdobná diskuse s vedením města 
o problémech a jejich řešení urče-
ná pro širokou veřejnost, se bude 
konat 6. dubna 2016 v 16.30 hod. 
v DIODu. Jihlavská mládež už nám 
svůj názor řekla, přijďte i Vy říci co 
si myslíte!  Soňa Krátká, 

 koordinátorka PZM a MA21
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PRIMÁTOR Jihlavy Rudolf Chloupek (ČSSD). Foto:  Lubomír Maštera 

Primátor Jihlavy Rudolf Chlou-
pek (ČSSD) měl příležitost 
poprvé sledovat on-line přenos 
z jednání únorového městského 
zastupitelstva ze svého domova 
kvůli nemoci a řekl, že šlo někdy 
opravdu o tristní podívanou. Jed-
nání zastupitelstva se rekordně 
protáhlo do nočních hodin a dis-
kuze o kulturních grantech, inves-
ticích nebo o Horáckém zimním 
stadionu vždy přesáhla hodinu.

 Lubomír Maštera

Pane primátore, jaký si odnášíte 
zážitek z on-line přenosu únoro-
vého zastupitelstva?

Člověk opravdu žasne, jak snadno 
se někteří zastupitelé ztrácí v debatě 
a nesledují podstatu problému.

Může být chyba v podkladech, 
nebo jde o slabou přípravu zastu-
pitelů?

To jste otevřel dva problémy. Chy-
ba může být samozřejmě na obou 
stranách. Přípravu podkladů po věc-
né stránce se snažíme – a věřím, že 
úspěšně – zlepšovat. Vycházíme 
z Místní agendy 21 (nástroj ke zlep-
šování kvality veřejné správy, strate-
gického řízení, zapojování veřejnos-
ti a budování místního partnerství, s 
cílem podpořit systematický postup k 
udržitelnému rozvoji na místní či regi-
onální úrovni – pozn. redakce), zave-
dením metody kontroly kvality práce 
úřadu a dalších programů. Rozhodli 
jsme se ohlédnout osm let zpátky a 
pomocí vnitřních auditů vyhodnotit 
výsledky – a to je v ČR unikátní.

Pokud jde o formální stránku pod-
kladů a jejich právní i ekonomickou 
správnost, zpracovali jsme novou 
směrnici pro předkládání materiálů 
radě a zastupitelstvu města. Podkla-
dy pro zastupitele jsou nyní přehled-
nější a uchopitelnější, byť přiznávám 
rozsáhlé.

Jiným problémem ovšem je, zda 
každý ze zastupitelů věnuje studiu 
podkladů patřičnou pozornost. 

Zastupitelé na objem dat, pře-
devším příloh, v minulosti něko-
likrát upozorňovali v souvislosti 
s dobou na prostudování…

To je pravda. Právě proto nová 
směrnice nepřináší pouze upřesnění 
odpovědnosti za zpracování materiá-
lů, ale snahou je postihnout podstatu 
problému v důvodové zprávě, aby se 
každý dokázal zorientovat. Zmíněná 
metoda zjišťování kvality práce jed-
notlivých oddělení by měla přinést 
kromě celkového zlepšování služeb 
veřejnosti i vyšší kvalitu připravova-
ných materiálů. 

Spoustu času minulého zastupi-
telstva zabralo vysvětlování pře-
vodu peněz na akce, které již byly 
v minulém roce schváleny, ale 
z různých důvodů byly přesunuty 
na letošek. Co bylo příčinou?

Celý problém částečně vznikl 
nepochopením problému. Dříve 
bylo terčem kritiky rozsáhlé převá-

Primátor Chloupek zůstává optimistou 
a věří svému novému týmu

dění prostředků na jednotlivé akce, 
které znepřehledňovalo schvalová-
ní rozpočtu na další rok. Proto bylo 
přistoupeno k účetně čistšímu způ-
sobu vrácení prostředků z nedokon-
čených nebo nerealizovaných, akcí 
do rozpočtu a po schválení rozpočtu 
a případné revizi potřebných nákla-
dů vrácení prostředků na jednotlivé 
akce.

To je standardní postup. Do toho 
vstupují další faktory, jako napří-
klad navýšení rozpočtu na dodateč-
ně zjištěné skutečnosti, a je obtížné 
se v tom orientovat. Nabyl jsem ale 
dojmu, že v některých případech 
někteří zastupitelé loni akci podpo-
řili a nyní se divili, že ji mají zainves-
tovat. To mě překvapilo.

Pozorný divák zastupitelstva 
zaregistroval spor, který se rozho-
řel v diskuzi o přidělování grantů. 
V grantové komisi města zasedají 
lidé, kteří jsou s kulturou ve městě 
osobně spojeni a jako pořadatelé 
kulturních akci jsou zároveň žada-
telé dotací. To se některým zastu-
pitelům nelíbilo.

Jihlava není velké město a tak nelze 
vybrat odborníky, kteří by se osob-
ně neangažovali. Krajní variantou 
je laická komise bez pořadatelů kul-
tury, druhým protipólem je komise 
z pořadatelů kulturních akcí. 

Ani jedno není optimální, v pří-
padě Jihlavy tedy volíme cosi mezi 
těmito variantami. Myslím si, že to 
ale není rozhodující v případě, že 
komise vysloví pouze doporučení 
a rozhodne buď rada města ve své 
pravomoci, nebo zastupitelstvo. I 
proto je důležité, aby se zastupitelé 
nejenom účastnili rozhodování, ale 
i zvažovali přínos projektů v širších 
souvislostech.

Otevření diskuze o složení granto-
vé komise je právě příkladem, jak se 

řeší zástupný problém a ne to, kte-
rou akci chce město z toho či onoho 
důvodu podpořit grantem.

Město má schválenou koncepci 
kultury a nyní hledá kulturního 
manažera. Co si od tohoto postu 
slibujete? 

Dubnové zastupitelstvo bude pro-
jednávat akční plán kultury a cestov-
ního ruchu. Očekáváme, že manažer 
kultury dokáže akce, zahrnuté do 
plánu, zrealizovat. A nejde jen o akce 
z plánu, součástí koncepce je i ces-
tovní ruch, takže zatraktivnění měs-
ta pro návštěvníky Jihlavy.

Vaši náměstci po dobu vaší 
nemoci pracovali na výhledovém 
plánu fi nancování města na deset 
let a slibují brzké dokončení. Kdy 
předpokládáte zahájení hlubší dis-
kuze nad plánem?

Diskuze nad tímto tématem pro-
bíhá poměrně intenzivně ve vedení 
města a částečně v radě.

Pravděpodobně v květnu bude 
nutné přistoupit ke zpracovaným 
podkladům hlouběji i v rámci jedná-
ní zastupitelstva a začít jej promýšlet 
z hlediska dalších strategií.

Ptám se proto, že do této doby 
asi bude zbytečné ptát se na 
Horácký zimní stadion, multikul-
turní halu a další případné velké 
investice?

Ano, těmto rozhodnutím musí 
předcházet hledání možností města 
nad plánem a optimálním rozhod-
nutím.

Tento plán přináší to nové, že je 
komplexnější v pohledu na akce, na 
které se v minulosti pamatovalo jak-
si automaticky. Abych uvedl příklad 
– opravy chodníků probíhají každo-
ročně, ale konkrétní místo se vyhod-
nocuje podle aktuálního stavu. A k 

těmto informacím se vedení města 
ne vždy dostalo. 

Nebo jsem se v minulosti dozvěděl 
až dodatečně, že město má investo-
vat do stavu městského osvětlení 14 
milionů, aby splnilo požadavky na 
úspornost, kvalitu osvětlení apod. 

Nový plán by takovým překvape-
ním měl předcházet. Dalším pří-
kladem je plánování oprav mostů. 
Je dobré vědět, kdy se který začne 
opravovat a za kolik.

V květnu lze tedy očekávat složi-
tou diskuzi nad plánem…

Ano, co člověk, to jiný pohled. 
V tom spočívá obtížnost rozhodo-
vání. Je to o kompromisech, o argu-
mentech. A cest se nabízí celá řada. 

Například mám osobní zkuše-
nost ze svých návštěv jiných měst 
v zahraničí, že tam, kde se rozhod-
li podpořit obrovskou investici 
reprezentující město široko daleko 
například do kulturní budovy, měs-
to po určitou dobu ztratilo na úkli-
du, dopravních řešeních, městských 

parcích atd. 
Aby se město rozvíjelo, je však potře-

ba mít vizi a odvahu realizovat někdy i 
velkorysé řešení. Město, které se zamě-
ří jen na zalepování děr, se nerozvíjí a 
stává se mrtvým.

První velkou změnou bude květ-
nové zavedení nového typu rezi-
dentního parkování v centru města. 
Jaké očekáváte reakce? 

Podívejme se na fakta. Města obecně 
nejsou postavena na takové množství 
aut, která dneska vidíme. Platí to nejen 
pro centra, ale i okrajová sídliště. Dru-
hým faktem je změna chování moto-
ristů – jezdí sami v autech a až k místu. 

Rezidentní stání je snaha zajistit 
lidem z centra alespoň jakási zvýhod-
nění, za která si ale zaplatí. To se nebu-
de zcela určitě každému líbit. A nepři-
nese to dokonalé řešení. 

Je už teď jasné, že s postupem času 
se zóny rezidentního stání budou roz-
šiřovat. Chceme zprovoznit takový 
systém, který umožní i podnikatelům, 
kteří někde něco opravují, aby měli 
možnost přivézt či naložit materiál, 
to pochopitelně může omezit místní 
v počtu volných míst a zase lze očeká-
vat protesty. 

Plánujete v dubnu besedu s obča-
ny k problémům města Zdravé měs-
to. Jakou váhu přikládáte takovým 
besedám a jak se pracuje se získaný-
mi zkušenostmi?

Postupem času chápu Fórum zdra-
vého města jednak jako širší prostor 
pro veřejnou diskusi, prostor pro deba-
tu nad tím, co se povedlo a co méně. 
Pokud jde o nastolené problémy, je 
potřebné nastavit hledisko přiměře-
nosti. Takové besedy se zúčastní řek-
něme stovka občanů, někteří se pra-
videlně chodí na podobná setkání 
vypovídat. Popíší se problémy, které se 
následně potvrzují anketou. Mezi dob-
rými nápady se objeví nápady typu 
Koupíme PRIOR a zbouráme PRIOR. 

 (Pokračování na str. 8)
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INTERNET

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

w
.m

-s
o

ft
.c

z/
tv

www.m-soft.cz

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

pustit pořad od začátku

pozastavit pořad

přeskakovat reklamy

videorekordér 
– nahrát až 40 hodin pořadů

sledovat předchozí pořady 
až 30 hodin zpětně

Provozovatelem televizní služby je

+TV 8 Kč

+TV 39 Kč

pokročilé 
 funkce
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Stránku připravil: Lubomír Maštera

NÁVŠTĚVA MINISTRA FINANCÍ. Ministr fi nancí Andrej Babiš navštívil Jihla-
vu. Návštěvu zahájil pracovní schůzkou s vedením města, zástupci Kraje Vysoči-
na a Vysoké školy polytechnické Jihlava. Kromě problematiky fi nancování obcí se 
významná část debaty vedla k problematice vodárenské infr astruktury. Na závěr 
schůzky se podepsal do pamětní knihy města a mimo jiné dostal jihlavské tričko se 
sloganem „Ježkovy oči, EET“. Následovalo setkání s podnikateli a zástupci několika 
organizací, tématem byla především elektronická evidence tržeb. Ministr Babiš se 
také seznámil s technickým stavem Horáckého zimního stadionu a problematikou 
fi nancování jeho rekonstrukce. Neskrýval rozčarování z úrovně stadionu, pozastavil 
se zejména nad podmínkami v šatnách nejmenších hráčů. Ministr fi nancí pozname-
nal, že na rekonstrukci stadionu by se měly třetinově podílet město, kraj a stát.

GALERIE BEZ STŘECHY. Desítky lidí zaplnily nejužší jihlavskou ulici Malou 
Lazebnickou při otevření nové galerie s výmluvným názvem Nonstrop. První výsta-
va v netradičním výstavním prostoru pod širým nebem se jmenuje Sloužím vlajce, 
autorem obrazů je Ivo Návrat, telčský akademický malíř a učitel Střední umělecké 
školy grafi cké v Jihlavě. 

MASOPUSTNÍ VESELÍ.  V Domově pro seniory na Lesnově se na masopustní 
zábavě zavzpomínalo na dřívější časy. Klienty domova a pestrý rej masek navštívili i 
náměstek primátora Vratislav Výborný a vedoucí odboru sociálních věcí Josef Labu-
da. Masopustní rej byl jak se patří rozpustilý a veselý. K poslechu a tanci zahrála 
kapela „Triomix“.   Foto: Vlastimil Václavek

KDYŽ SE ODPAD NEVEJDE DO KONTEJNERU. Ne všechen odpad se vejde do 
kontejnerů, bývá pak označován jako objemný odpad. Obvykle to jsou kusy nebo 
celý nábytek, koberce, různé instalační materiály, nepoužitelná umyvadla či toalety 
atd. podobně jako minulý měsíc na Pístově.  Objemný odpad lze bezplatně odevzdat 
ve sběrných dvorech nebo do označených kontejnerů v rámci mobilního svozu, který 
město pravidelně organizuje. Termíny svozů se dozvíte v Novinách jihlavské radni-
ce a na webu www.jihlava.cz v sekci Odpady. Odložením odpadu vedle kontejneru 
vzniká černá skládka, za její založení hrozí sankce až 30 tisíc korun. Sběrné dvory 
od Vás odeberou odpad zdarma.

PŘIPOMENUTÍ REKORDU. Vodní ráj v Jihlavě zažil připomenutí rekordu v jízdě 
na vodním tobogánu, který nemá v ČR obdoby. V kryté části Vodního ráje se sešlo 
dvanáct rekordmanů z původní dvacetičlenné skupiny, která v roce 2007 vydržela 
bez přerušení jezdit 24 hodin na tobogánu. Výročí si připomenuli symbolickou jed-
nou jízdou na tobogánu. 

MARGAYOVÉ MAJÍ VYTOUŽENÉ KOTĚ Kotě se narodilo 8. února v Zoo Jihla-
va vzácným kočkovitým šelmám margayům. Zoo nyní informovala o jeho úspěšném 
odchovu. Zdařilý odchov dalšího druhu kočkovité šelmy je podle ředitelky zoo Eliš-
ky Kubíkové naplněním dalšího chovatelského snu. Foto: Zoo Jihlava
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Strážníci poskytli ve čtyřech pří-
padech první pomoc. V prvním pří-
padě byla poskytnuta pomoc muži, 
který zkolaboval na Masarykově ná-
městí u vchodových dveří do OD 
Prior. V druhém případě se jednalo 
o zakrváceného muže pokřikujícího 
v ulici Palackého. První pomoc byla 
poskytnuta muži v ulici Jiráskova, 
kdy operační strážník městské poli-
cie přijal oznámení, že u světelné kři-
žovatky před mlékárnou leží na zemi 
osoba. 

V posledním případě byla první 
pomoc poskytnuta ženě, kterou při 
kontrolní činnosti strážníci zahléd-
li ležící v ulici Brněnská na chodní-
ku. Ve všech případech si zraněné 
převzala přivolaná zdravotnická zá-
chranná služba. 

Na základě oznámení strážníci za-
drželi osobu, po které policie vyhlá-
sila celostátní pátrání. Jednalo se o 
muže, který se pokusil na Masaryko-
vě náměstí odcizit v prodejně Levné 
potraviny zboží. Po prokázání totož-
nosti bylo zjištěno, že se jedná o ce-
lostátně hledanou  osobu. 

Prevence
Městská policie se podílela na zajiš-

tění bezpečnosti při zápasech Dukly 
Jihlava. Podobnou činnost strážníci 
prováděli také při zahajovacím zápa-
se FC Vysočina v jarní části fotbalo-
vé ligy.  

Statistika
V únoru zpracovala Městská po-

licie Jihlava celkem 2.919 událostí. 
Strážníci provedli 150 kontrol podá-
vání alkoholu mladistvým osobám 
a hraní na výherních hracích auto-
matech, řešili 319 oznámení občanů 
nebo jejich žádostí o pomoc. 

Proti veřejnému pořádku nebo vy-
hláškám a nařízením města bylo za-
znamenáno 729 přestupků, z tohoto 
počtu se 178 přestupků týkalo dodr-
žování pravidel stanovených vyhláš-
kou o volném pohybu psů a 39 pře-

Městští strážníci v únoru 
šetřili na tři tisíce událostí

Po celém Česku odstartovaly registrace do soutěže Do 
práce na kole. Cílem kampaně je hravou formou přivést 
obyvatele měst k využívání šetrných způsobů dopravy, ule-
vit životnímu prostředí a také vnést více radosti a pohybu 
do běžného pracovního dne. 

Stačí jen vytvořit týmy o 2-5 lidech a během května pak 
co nejčastěji jezdit do práce „na vlastní pohon“. Od loňska 
se mohou soutěže zúčastnit také běžci, chodci, vozíčkáři a 
jezdit se bude i na koloběžkách, bruslích a longboardech.

Loni se soutěže Do práce na kole, kterou pořádá spolek 
Auto*Mat, zúčastnilo téměř 11.000 lidí z 1.825 institucí a 
27 měst. Letos přibylo dalších pět měst a očekává se i nárůst 
počtu účastníků. Do práce či do školy se tak bude jezdit na 
kole, běhat i chodit pěšky po celé republice. K cyklistickým 
„velmocím“ jako jsou Pardubice, Otrokovice či Jindřichův 
Hradec se přidávají i další města jako Přerov nebo Krnov. A 
soutěžit mohou lidé i tam, kde se jejich město přímo neú-
častní.  

„Stačí se zaregistrovat na webu dopracenakole.cz a přihlá-
sit se do jakéhokoliv jiného města. To platí i pro účastníky 
ze zahraničí. Registrace jsou otevřené až do 30. dubna, ale 
vyplatí se přihlásit již v březnu, kdy je účastnický poplatek 

nejnižší.
Mott o letošního ročníku zní: „Do práce na kole jezdí i 

profíci!“ a naznačuje, že na kole nemusejí jezdit jen sportov-
ci, ale kdokoliv a z jakéhokoliv oboru. 

„Loni se přihlásilo o 50 % více soutěžících než v předchozím 
roce.  Těší nás i velký zájem zaměstnavatelů, kteří své zaměst-
nance v šetrném cestování do práce podporují. V roce 2016 se 
jich zapojilo dokonce o 60 % více oproti roku předcházejícímu. 
Letos se těšíme, že se ve velkém přidají běžci i chodci,“ říká Len-
ka Myšáková, koordinátorka kampaně.

V rámci Do práce na kole se soutěží v kategoriích pravi-
delnost týmu, výkonnost jednotlivce a hodnotit se bude i 
kreativita.

Oceněný bude tradičně i „cyklozaměstnavatel roku“, který 
vytváří co nejlepší podmínky, aby mohli jeho zaměstnanci 
jezdit do práce na kole.

Všichni účastníci soutěže dostanou trika z biobavlny s ori-
ginálním potiskem, budou moci využívat různé slevy a vý-
hody u partnerů soutěže a vítězové pak získají třeba kolo 
nebo koloběžku.

Více na www.dopracenakole.cz.
 -tz-

Soutěž Do práce na kole začala

stupků se týkalo dodržování zákazu 
konzumace alkoholických nápojů 
na vymezených veřejných prostran-
stvích. 

Do aplikace „hlášení závad“ stráž-
níci nahlásili 364 závad zjištěných při 
obchůzkové činnosti v ulicích města 
Jihlavy. Ve spolupráci s dopravním 
podnikem strážníci provedli 112 
kontrol černých pasažérů. Při kon-
trolní činnosti byla zadržena jedna 
osoba, po které Policie ČR vyhlásila 
celostátní pátrání. 

Městská policie zpracovala 12 pře-
stupků proti majetku. Bylo zjiště-
no devět dlouhodobě odstavených 
vozidel, která strážníci vyhodnotili 
jako vraky. Na psí útulek, jehož pro-
vozovatelem je městská policie, bylo 
umístěno 19 odchycených psů. 

 
 Bc. Stanislav Maštera,
 zástupce ředitele MP

(Dokončení ze str. 4) 
Další skupinou jsou problémy typu 

Lidé dělají nepořádek a zahazují nedo-
palky. Město má možnosti velmi ome-
zené. Některé problémy (např. není 
kde parkovat) vyžadují k řešení čas 
delší než jeden rok, někdy i delší než 
je volební období. Všemi problémy se 
však vedení města zabývá a sestavuje 
plán jejich řešení. Výsledky Fóra jsou 
rovněž podnětem k pořádání tematic-
kých besed, na kterých lze věnovat ví-
ce času jednotlivým tématům.  

Problémy, které jsou řešitelné a sto-
jí za realizaci se pak dostávají do jed-
notlivých strategických a akčních do-
kumentů.  Vzpomínám si na problém 
s místy ve školkách, který město doká-
zalo efektivně vyřešit.

Blíží se parlamentní volby a prů-
zkumy ukazují na favorizované 
ANO a ČSSD. Nebojíte se možného 
střetu v koalici?

Pokud se jako myslící lidé dokáže-
me zaobírat problémy města, které 
každodenně řešíme, problémy nevi-
dím. Máme programové prohlášení a 
společný cíl. Koalici města by nemě-
ly ovlivnit vzájemné třenice ve vedení 
politických stran. 

Problémem je, když se nemůžeme 
vzájemně domluvit, jako tomu bylo 
v minulé koalici. Pokud se dokážeme 
bavit, co je pro město důležité a co ne-
ní, pak není rozhodující, co se děje na 
celostátní úrovni. Hrát na stranickou 
notu ve městě je podle mne špatně.

Primátor Chloupek...

Oprava kostela
Královská kanonie premonstrátů by měla v květnu zahájit plánovanou opravu 

krovu a střechy kostela sv. Jakuba. Po celou dobu rekonstrukce bude uzavřena 
vyhlídková věž kostela - práce na novém krovu a střeše by podle odhadu měly 
trvat dva roky.  Před uzavřením bude věž přístupná už jen v dubnu, o víken-
dech v časech 10.00 – 13.00, 14.00 – 18.00. -tz-
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Doslova každý z nás se může 
ze dne na den ocitnout v tíživé 
situaci, 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 ohrožení jsou starší a 
osamocení lidé. 

Začátkem roku hradíme nejrůzněj-
ší poplatky a složenky a jsou domác-
nosti, pro které to znamená značnou 
fi nanční zátěž. 

Pokud se rozhodnete řešit situaci 
nezaplacením nájemného, můžete se 
dostat do nemalých problémů, kte-
ré mohou v krajním případě skon-
čit i ztrátou bydlení. Zeptali jsme se 
proto náměstka primátora Vratislava 
Výborného, který má sociální oblast 
ve své kompetenci, zda existuje ně-
jaká možnost, jak občanům v tíživé 

fi nanční a sociální situaci pomoci při 
hrazení nákladů na bydlení.

„Ano, určitě taková pomoc existuje. 
Občan, který má problémy s úhradou 
nájemného a dalších odůvodněných 
nákladů na bydlení má možnost požá-
dat o poskytnutí dávky státní sociální 
podpory Příspěvek na bydlení,“ řekl 
Výborný. 

Jedná se o sociální dávku, kterou 
stát přispívá na náklady na bydlení 
rodinám a jednotlivcům s nízkými 
příjmy. „Nárok na příspěvek na byd-
lení má vlastník nebo nájemce bytu 
přihlášený v bytě k trvalému pobytu, 
jestliže 30% příjmů rodiny nestačí k 
pokrytí nákladů na bydlení a zároveň 
těchto 30% příjmů rodiny je nižší než 
příslušné normativní náklady stanove-
né zákonem,“ vysvětlil Výborný.

K vyřízení této dávky státní sociální 
podpory je příslušný Úřad práce ČR 
prostřednictvím svých krajských po-

boček. Konkrétně v Jihlavě je možné 
o příspěvek na bydlení požádat na 
kontaktním pracovišti Úřadu prá-
ce - Státní sociální podpory, které 
najdete na adrese Jihlava, Tolstého 
1914/15 a to v úředních hodinách, 
které jsou:

• Pondělí 8.00 – 12.00, 
13.00 – 17.00

• Úterý 8.00 – 11.00
• Středa 8.00 – 12.00, 

13.00 – 17.00
• Čtvrtek 8.00 – 11.00

•Pátek 8.00 – 11.00 (jen příjem 
žádostí a pozvaní)

„Občané se mohou při vyřizování pří-
spěvku na bydlení obrátit také na naše 
sociální pracovníky z odboru sociál-
ních věcí magistrátu města Jihlavy na 
Vrchlického 16, kteří jim pomohou s 
vyplněním žádostí, kompletací potřeb-

ných dokladů a poskytnou jim kom-
plexní informace k této sociální dávce, 
popřípadě mohou žadatele doprovodit 
k jednání na příslušné kontaktní pra-
coviště úřadu práce,“ přiblížil ná-
městek Výborný. 

Sociální pracovníci odboru soci-
álních věcí v rámci prevence ohro-
žení sociálním vyloučením také 
každé čtvrtletí formou depistáže 
(aktivního vyhledávání – pozn. 
redakce) a dalších metod sociální 
práce pomáhají především senio-
rům s nízkými příjmy při vyříze-
ní příspěvku na bydlení, kdy jim 
nabízí sociální poradenství a výše 
uvedenou pomoc. 

„Například na začátku prvního 
čtvrtletí 2017 využilo pomoc sociál-
ních pracovníků při vyřízení příspěv-
ku na bydlení 53 seniorů,“ doplnil 
Výborný.

 -lm-

  Máte sociální problémy? Co s tím…

Začátek roku je náporem na fi nance. 
Existuje řešení, jak se nezadlužit

Na únorovém zastupitelstvu měs-
ta vystoupil zastupitel Daniel Mayer 
s žádostí k zastupitelům o strpení do 
dubnového jednání zastupitelstva, na 
které bude připraven desetiletý inves-
tiční plán.

Vedení města připravuje tento plán 
jako nutnou podmínku pro další zá-
važná rozhodnutí, co si město může 
a nemůže dovolit proinvestovat. Na 
stav zpracování plánu a jeho další vy-
užití jsme se zeptali náměstka primá-
tora Radka Popelky.

„Ze všech odborů magistrátu jsme vy-
psali požadavky na akce, které jsou po-
třeba, které odbory požadují a o kterých 
se ví dopředu. Do seznamu se dostalo 
zhruba 280 akcí,“ prozradil Radek Po-
pelka. 

Těmto akcím podle jeho slov řídící 
tým přiřadil priority – nutné, počká a 
zbytné a v dalším byl plán precizován 
podle dopadu na obyvatelstvo města.

Jako příklad uvedl rekonstrukci ná-
městí: „Ta se dotkne prakticky sta pro-
cent obyvatel Jihlavy, bude to stát to-
lik, bude to trvat tak dlouho, počítá se 
ztráta nebo zisk pro město atd. Z toho 
vznikne tabulka a vyplynou požadavky 
na fi nance. Sečtením všech požadavků 
jsme se dostali na požadovanou sumu 
sedmi miliard korun a nyní je třeba hle-
dat zdroje peněz,“ přiblížil Popelka. 

V tuto chvíli prý radní Daniel Ma-
yer s ekonomickým odborem magis-

trátu provádí inventarizaci možností, 
které město má v rámci svých legis-
lativních možností. Zvažují se man-
datorní (povinné) výdaje, se kterými 
je nutno počítat a pak další možnosti 
fi nancování.

Do termínu příští schůze zastupi-
telstva (úterý 11. dubna) bude plán 
pravděpodobně hotov a zastupitelé se 
budou mít možnost alespoň v omeze-
ném čase s ním seznámit. Na jednání 
se budou schvalovat investiční akce 
na tento rok, ale pouze takové, které 
již byly předjednány a nekolidují s de-
setiletým plánem. 

O osudu Horáckého zimního stadi-
onu se na dubnovém zasedání jednat 
nebude. Této problematice bude vě-
nováno samostatné mimořádné za-
sedání, které se plánuje na polovinu 
května. Zde budou mít zastupitelé 
možnost detailně se seznámit i s při-
pravovaným plánem investic.

„Desetiletý plán investic nebude roz-
hodně neměnný dokument. Bude se 
s ním dále pracovat a bude se vyvíjet 
podle aktuálních požadavků. Zatím jde 
spíše o inventarizaci požadavků a někte-
ré se zdají již nyní jako nereálné a lze je 
chápat spíš jako přání někoho a ne jako 
seriózní požadavek,“ doplnil náměstek 
Popelka. Toto se ale bude týkat akcí 
na rok 2018 a dál, letošní akce jsou již 
do plánu zapracovány podle připrave-
ných materiálů. -lm-

Práce na desetiletém plánu 
investic fi nišují

Na pořadu jednání dubnového za-
stupitelstva města budou zastupite-
lé rozhodovat o dalších investičních 
akcích roku 2017. Půjde o několik 
desítek milionů a náměstek primáto-
ra Vratislav Výborný nepředpokládá 
větší problémy při schvalování těch-
to akcí.

„Celkem šest milionů korun půjde 
do opravy silnic, které dlouhou zimou 
velmi utrpěly. Dosavadní opravy zjed-
nodušenou formou zaléváním děr bu-
dou nahrazeny odfr ézováním horní 
vrstvy asfaltu a položením nové vrstvy 
na ulici Lipová, Sokolovská, Vrchlické-
ho a okolí zastávky MHD na Okruž-
ní u dolní okružní křižovatky směrem 
k TESCO,“ popsal náměstek Výbor-
ný.

Další peníze jsou určeny na demo-
lici objektu u městského vlakového 
nádraží za půl milionu korun a mili-

on korun je potřeba na opravu cestní 
sítě a opěrných zdí na Malém Heu-
lose.

„Opravu chodníků a komunikací plá-
nujeme na ulici Hálkova v Heleníně, na 
ulici Hybrálecká, chodník od Vrchlické-
ho po Horní Kosov. Osvětlení přechodu 
pro chodce, rozšíření komunikace na 
Mlýnské ulici a zpevnění stání pro kon-
tejnery vyžadují další necelé dva milio-
ny korun,“ řekl náměstek.

Další větší investici potřebuje re-
konstrukce rozvodu vody v kremato-
riu asi za dva miliony.

Zastupitelé budou rozhodovat i o 
investicích do odboru informatiky, 
kromě jiného i o nákupu osobních 
kamer pro strážníky městské poli-
cie za čtvrt milionu korun, neboť ty 
staré již mají vysokou poruchovost a 
prakticky dosloužily.

 -lm-

Zastupitelé budou schvalovat 
další investiční akce

Vedení města se připravuje na řešení 
problematické dopravy v příměstské 
části Henčov. Dopravu zde komplikují 
motoristé, kteří využívají cestu Henčo-
vem jako zkratku do průmyslové zóny 
při příjezdu do práce a po skončení 
pracovní doby.

„Silnice je velmi úzká a navíc ji pou-
žívají i chodci, často děti jdoucí do ško-
ly. Hodláme proto provoz zklidnit, aby 
nedošlo k tragédii,“ řekla náměstkyně 
primátora Jana Mayerová. Město pod-
le jejích slov zahájilo řízení k zavedení 
dopravních značek Zákaz průjezdu, 
které hodlá doplnit kontrolami ze stra-
ny městské policie a podle slov ná-

městka Výborného se uvažuje i o zave-
dení kamer na obou stranách obce pro 
další kontrolu dodržování příkazu. 

Zavedení tohoto opatření potrvá asi 
dva měsíce pro vypořádání případných 
námitek, po této době by již nemělo 
docházet k nebezpečným dopravním 
problémům. 

Vedení města je podle slov náměst-
kyně Mayerové připraveno uvažovat 
i o dalších opatřeních, včetně zjedno-
směrnění provozu nebo i případném 
rozšíření úzké vozovky, které však ne-
lze vzhledem ke stavbám v obci pro-
vést po celém nebezpečném úseku.

 -lm-

Vedení města připravuje 
řešení dopravy v Henčově

Odborníci jednali o inkluzi
V prostorách magistrátu se konala schůzka odborníků sociálních pracovní-

ků a učitelů k předškolnímu vzdělávání. Projekt Společně a úspěšně v Jihlavě 
má dvě stěžejní témata - „Předškolní vzdělávání“ a „Prevence školní neúspěš-
nosti“. Postupně byla představena náplň činností služeb, které spadají pod 
projekt. Jedná se o Klíček - neformální předškolní klub, a Klubíčko - sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Prezentovány byly také Terénní pro-
gramy Sovy. -lm-
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BEZ RUČENÍ NEMOVITOSTÍ

5,9 %
ÚVĚR
S GARANTOVANÝM

ÚROKEM

Živnostníci si zaslouží

Podnikatelský splátkový úvěr Expres Business. Žadateli nevzniká právní nárok na uzavření smlouvy.  
MONETA Money Bank si vyhrazuje právo nevyhovět žádosti o úvěr. Nabídka platí do 14. 6. 2017.

224 444 555 | monetapodnikatelum.cz

S námi mohou živnostníci počítat

Váš servisní partner Auto Vysočina, s.r.o.
Žižkova 109a, 586 01 Jihlava 
tel.: 567 584 582, e-mail: servis@autovysocina.cz, www.autovysocina.cz

Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. 
Volkswagen Service

Nalaďte se na jarní režim a využijte výhodnou aktuální  
nabídku Originálních dílů Volkswagen®, Originálního příslušenství Volkswagen®, 
letních pneumatik s bezplatnou zárukou PneuGarance, výhodných servisních 
úkonů a jarní servisní prohlídky v našem autorizovaném  
servisu Volkswagen. Naše výhodná nabídka platí do 12. 5. 2017.

Volkswagen

NALAĎTE JARNÍ REŽIM.
Jarní servis Volkswagen.

EŽŽŽIIMM...

299,–
Jarní servisní prohlídka:
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Den Země
Přijďte s námi oslavit

středa 19. dubna 2017

 Masarykovo náměstí 9.00–17.00 

Statutární město Jihlava
Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 – sbírka 

„Kola pro Afriku“, zdravý životní styl, propagace 
sítě nekuřáckých restaurací, naučných stezek, 
cyklostezek apod.

CDV – Kolmo, busem, pěšky, s jihlavskými ježky

Dům dětí a mládeže
» živé ukázky z přírodovědného koutku DDM

Ekoinfocentrum
» poradna pro udržitelný život

Elektro-bicykl
» elektrokola a skútry

Záchranná stanice Pavlov, o.p.s.
» výklad o životě, ohrožení a ochraně dravců, sov  

a dalších volně žijících živočichů (netopýři, vydry, …)
» ukázka sov, informace o činnosti stanice Pavlov

ZOO Jihlava
» kampaň „Let it grow! – Dejme jim šanci!“  

– Pomozme rostlinám i živočichům z našeho okolí 
najít vhodné místo k životu

ZŠ T.G.M.
» projektové práce dětí k environmentální výchově, 

aktivita „namaluj strom, budeme mít les“, kvízy  
a skládání puzzle

SLIBY-CHYBY, o.s.
» prezentace akce „Do práce na kole“ 

– pstejskal.ji@gmail.com

» informace k připravovaným sportovním akcím: 
Jihlavská 24 MTB a Jihlavský půlmaraton

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.
Staň se popelářem na jeden den. 
» Vyzkoušejte si povolání řidiče popelového vozu. 

Možnost nahlédnout pod pokličku svozu odpadu.
» Třídící kvíz – víš co kam patří? Víš jak dlouho se 

odpad rozkládá?
» Ukázky nebezpečného odpadu a jak jej poznat.
» Informace pro firmy a jejich zákonné povinnosti.
» Informace o exkurzích a seminářích v Ekocentru 

na sběrném dvoře ul. Havlíčkova
» Hry pro velké i malé.

VZP ČR
» informace v oblasti veřejného zdravotního pojištění

ASMJ Jihlava
» regionální třídění odpadů – papíru, plastů, 
» praktické ukázky recyklovatelných výrobků, 
» soutěž pro děti – skládání obrázků z víček od PET,
» informace o exkurzi na třídící linku v Hruškových 

Dvorech

Dětský lesní klub Hájenka
» zábavné aktivity a hry pro děti

Eurocentrum a Europe Direct Jihlava
» Informace o EU, dotační možnosti, soutěže a kvízy

 Velikonoční Cyklojízda 
 Masarykovo náměstí 17.00 

Cyklojízda po jihlavských cyklostezkách za doprovo-
du městské policie. Cyklojízda je vhodná i pro děti, 
které bezpečně ovládají své kolo. 
Nejvtipnější kostýmy budou oceněny!
» sraz: 17.00 Masarykovo náměstí  |  cíl: nádvoří 

Pivovaru Jihlava   |  nápoj pro účastníky ZDARMA
» bližší informace: Bc. Michal Procházka, koordinátor 

mobility, tel.603 166 575

 program na pódiu 

  9:00 Slavnostní zahájení – politik a koordinátorka 
Projektu Zdravé město a MA21

  9:10 hudební skupiny RARAŠI - Základní škola 
speciální a praktická škola Jihlava  

  9:30 Vyhodnocení a předání cen dětem z jihlav-
ských MŠ a ZŠ – výtvarná soutěž ke Dni 
Země „Místo, kde se cítím dobře“ (výstava  
se koná v prostorách jihlavské radnice)

10:15 Loutkové divadlo Princezna na hrášku  
– Jan Hrubec 

11:00 Vystoupení Oblastní charity Jihlava  
– Klubíčko a Klíček

13:00 Vystoupení Oblastní charity Jihlava – ERKO
14:00 Vystoupení taneční skupiny Úlet i Farah  

a hudební skupiny DRUMBAND – Denní  
a týdenní stacionář Jihlava

15:00 Vystoupení žákyň ZŠ Seifertova Jihlava
15:30  Dětský folklorní soubor Dřeváček  |   

Judo Team  | Hedgehogs – rope skipping  
– TJ Sokol

16:00 Vystoupení žáků ZUŠ Jihlava
16:30 DDM – taneční vystoupení 
 a mažoretky

 Další akce konané u příležitosti 
 oslav DNE ZEMĚ 2017 

4. dubna 2017

VYCHÁZKA DO OKOLÍ JIHLAVY 
» sraz: ve 14:30 u turistické mapy v dolní části 

Masarykova náměstí
» trasa: 16 km- z Jihlavy po modré – Pančava,  

Ráj, Rančířov, Okrouhlík a po zelené přes Větrník 
zpět do Jihlavy. 

» informace: Ing. Míla Bradová, tel.: 736 754 080

8. dubna 2017

HLEDÁNÍ JARA
celostátní akce Mladých ochránců přírody
» sraz: u zástavky „Masarykovo náměstí dolní“  

v 8:45 hod., trasa asi 7 km. 
» program: cestou hledání znaků jara, odemykání 

studánek, soutěže pro děti.
» informace: Ing. Jaroslav Kněžíček, tel: 731 888 321

22. dubna 2017

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

23. dubna 2017

Den Země na Hájence
hravé odpoledne pro děti a rodiče
» od 14:00 v zázemí DLK Hájenka, Zborná 28 

(pozvání platí za každého počasí)
» informace: Martina Janečková, tel.: 732763207

24. dubna 2017

KULATÝ STŮL K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
Diskuse se zástupci města k aktuálním tématům  
z oblasti životního prostředí, DIOD, 17–19 hod.

18.–30. dubna 2017

VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ DĚTÍ
V prostorách historické budovy radnice pro Vás pořá-
dáme výstavu výtvarných prací dětí z jihlavských MŠ 
a ZŠ na téma: „Místo, kde se cítím dobře“.  

 Těšíme se na Vaši návštěvu! 

Změna programu vyhrazena!

Informace: Ing. Soňa Krátká, 
koordinátorka PZM a MA21, 
Masarykovo nám. 1, Jihlava, 
tel. 567 167 125, 731 540 526

 www.jihlava.cz/zdravemesto 

ZDRAVÝ KRAJ
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Vysoká škola polytechnická Jihlava

Bakalářské studijní obory v prezenční (P) i kombinované 
(K) formě studia:

nabízí studium technických, ekonomických i zdravotnických 
oborů s praxí.

APLIKOVANÁ INFORMATIKA (P, K)

CESTOVNÍ RUCH (P, K)

FINANCE A ŘÍZENÍ (P, K)

PORODNÍ ASISTENTKA (P, K)

VŠEOBECNÁ SESTRA (P, K)

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ 
PRACOVNÍK (P, K)

KVALITA A BEZPEČNÁ PÉČE VE 
ZDRAVOTNICTVÍ - MGR. (K)

FINANCE AND 
MANAGEMENT (P) - 
VYUČOVÁNO V AJ

APLIKOVANÁ TECHNIKA PRO 
PRŮMYSLOVOU PRAXI (P)

Přihlášky ke studiu přijímáme právě teď na  
www.vspj.cz/eprihlaska

Zahraniční stáže, individuální přístup i lepší uplatnění 
díky praxi během studia? To vše je VŠPJ!

Kontakty: VŠPJ, Tolstého 16, 586 01 Jihlava   
tel.: 567 141 181, email: studijni@vspj.cz, www.vspj.cz

facebook.com/vsp.jihlava

NA DANĚ
PŘÍSPĚVEK
MOŽNOST ZÍSKAT

Akce probíhá od 1. 4. do 30. 4. 2017. Její úplná pravidla naleznete na www.moneta.cz/podnikatelum/pravidla 
nebo v pobočkách MONETA Money Bank.

224 444 555 | monetapodnikatelum.cz

S námi mohou živnostníci počítat

Živnostníci si zaslouží



STRANA 14 Inzerce NJR – DUBEN 2017

$

pomlázky, kraslice, velikonoční pečivo, bižuterie, polodrahokamy,  
dřevěné výrobky, produkty z vosku, trdelník, grilované klobásy,  
uzeniny, sýry, …

$
 Velká gotická síň 
14.00 zahájení  |  moderuje Karel Paštyka

14.15 JAK SKŘÍTEK MÁLEM ZASPAL ZIMU  |  Divadlo Kos České  

Budějovice

15.15 VESELÉ VELIKONOCE  |  Bobodivadlo Jihlava

16.00 ZAJÍČKU A SLEPIČKO, ČÍPAK JE TO VAJÍČKO  |  Divadlo Kos  

České Budějovice

17.00 ukončení

Průběžné povídání o velikonočních zvycích a obyčejích ve vestibulu 
radnice – povídání o postních nedělích, co se má jíst, co se má dělat, 
o symbolice pomlázky aj.

 Vestibul jihlavské radnice (hlavní vchod, vestibul MHD) 

Vrátka Třebíč 
Zdobení velikonočních perníčků – ozdobím a sním  |  Malování na sklo – jarní 

vitráž – ukázka i možnost zkoušky

Tkaní na hrábích – dříve tradiční venkovská zimní práce a zábava – možnost 

si vyzkoušet  |  Svíčky – ubrousková technika  |  Květinové vajíčko a kvě-

tináčový zajíček  |  Vizovické pečivo – výroba figurek z těsta – možnost si 

vyzkoušet a odnést domů k usušení. Ke koupi velikonoční zboží jedna radost 

z chráněné šicí a výtvarné dílny. Ukázky velikonočních květinových dekorací.

Kavárna Vrátka – nejen káva a další nápoje, ale i zákusky, zvykoslovné veli-

konoční pečivo, mazance, velikonoční copy, chleba, bagety a drobné pečivo, 

které připravují šikovné ruce hendikepovaných přímo v jejich pekárně.

Ukázky výroby velikonočních dekorací na stůl, závěsů, …

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

malování a jiné velikonoční kousky.

Dále uvidíte ukázky různých technik zdobení kraslic, včetně drátkování  |  

pletení košíků z pedigu  |  výroby panáčků ze šustí, sena a březového proutí  

|  výroby velikonočních ozdob z korálků  |  paličkování  |  zažehlovací techniky.

Malování na obličej – velikonoční motivy. 

Květinové velikonoční dekorace.

Ukázky různých technik lze na místě vyzkoušet.

Před jihlavskou radnicí ohrada s živými ovečkami, prodejní stánek jarních 
sazenic, květin řezaných i hrnkových a jiných jarních rostlinek…

Změna programu vyhrazena.

Informace: Magistrát města Jihlavy, tel. 565 592 332  |  Turistické informační centrum, tel. 565 591 847  |  www.jihlava.cz
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Mediální partner Mediální partner
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S námi mohou živnostníci počítat

Žadateli nevzniká právní nárok na uzavření smlouvy. MONETA Money Bank si vyhrazuje právo nevyhovět žádosti o úvěr.

224 444 555 | monetapodnikatelum.cz

KREDITKU
KTERÁ VRACÍ

Z KAŽDÉ PROVEDENÉ PLATBY.

NEOMEZENĚ.  
1 % ZPĚT

,

Živnostníci si zaslouží
Zákon o ochraně přírody a krajiny 

neupravuje problematiku táboření 
ve volné krajině mimo vyjmenova-
ná zvláště chráněná území. Lze tedy 
vycházet ze zásady, že co není záko-
nem zakázáno, je dovoleno. 

Základem je nutnost respektová-
ní vlastnických práv k pozemkům 
a zde zmíněný zákon zajišťuje pou-
ze právo volného přístupu do kraji-
ny, jinými slovy by v této části kra-
jiny byla i možnost táboření, pokud 
by nebyla způsobena touto činností 
újma vlastníkovi pozemku. Zatímco 
táboření však většinou vždy nějakou 

újmu působí, bivakování je v tomto 
ohledu prakticky realizovatelné bez 
jakékoli újmy a je tedy povolené.

Volný přístup do krajiny je záko-
nem zajištěn na pozemky ve vlast-
nictví či nájmu státu, obce či jiné 
právnické osoby za stanovených 
podmínek, pokud jsou respektovány 
oprávněné zájmy vlastníka či nájem-
ce. 

Toto právo se nevztahuje na zasta-
věné či stavební pozemky, dvory, 
zahrady, sady, vinice, chmelnice a 
pozemky určené k farmovým cho-
vům zvířat.  -lm-

Táboření v lese zakázáno, 
bivakování dovoleno

Co je táboření a co bivakování? Je 
třeba to rozlišovat.

Na základě nového výkladu zákon-
ných pojmů je nutné respektovat prá-
vo pobytu a chování ve volné přírodě 
právě u těch návštěvníků, kteří zde ma-
jí v úmyslu volně přenocovat pod širá-
kem, tzn. bivakovat. 

Pouhým přenocováním nelze prak-
ticky způsobit přírodě újmu, a tak je 
tento způsob pobytu v krajině zásad-
ně rozlišen od pojmu „táboření“. Nově 
je tedy defi nován pojem „bivakování“ 
a prakticky je tímto odlišením odstra-
něn legislativní nedostatek v upřesnění 
pojmů.

Táboření tedy není to samé, co biva-
kování. Pojem „táboření“ vyjadřuje 
přenocování za zvýšeného komfortu 
použitím přístřešku, především sta-
nu, a další doprovodné aktivity, jako 
je např. rozdělání ohně apod. Pojem 
„bivakování“ není ofi ciálním legisla-
tivním pojmem a jeho zavedení úzce 
souvisí s popisovaným verdiktem sou-
du. Podle nového výkladu zákona 
vyjadřuje přenocování pod širákem 
za sníženého komfortu bez použi-
tí přístřešku, bez rozdělání ohně a bez 
zanechání jakýchkoli odpadků v místě 
přenocování. Upřesníme-li více „pře-
nocování pod širákem“, jedná se o pře-
spání za použití nanejvýš spacího pytle 
a podložky. Není-li vysloveně zakázá-
no bivakování či nocování, nepotře-
bujeme pro přespání pod širákem žád-
nou výjimku. Místo bivakování je vždy 
nutno opustit v nenarušeném, původ-

ním stavu. V lese je obecně zakázáno 
táboření mimo vyhrazená místa. Biva-
kování v lese je však dovoleno za výše 
popsaných podmínek v rámci běžného 
práva vstupovat do lesa (užívání lesa), 
pokud je les nebo jeho část běžně pří-
stupný veřejnosti, a to bez ohledu na 
vlastnictví.   -lm-

Táboření a bivakování mimo 
zvláště chráněná území



Stavíme, bydlíme...
STRANA 16

Způsoby 
fi nancování bydlení
Nemáte na účtu peníze a sháníte 

bydlení? Nezoufejte, protože určitě 
nejste v takové situaci sami.

Málokdo má na účtu tolik peněz, 
aby si mohl pořídit nový byt či dům, 
aniž by přitom musel využít někte-
rou z možností fi nancování bydlení. 
Mezi nejrozšířenější nástroje fi nan-
cování bydlení patří hypotéky na 
bydlení a stavební spoření.   -lm-
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Abych se mohl dívat na telku,
musím mít anténu nebo satelit.

Pravdou je, že naší 
telce stačí pouze 
internet.

www  .netbox.cz/jihlava
539 01 55 25
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Neznámý pachatel poničil vodár-
nu u domu první náměstkyně pri-
mátora Jihlavy Jany Mayerové. Zjev-
ně nešlo o vandalismus náhodného 
kolemjdoucího. 

Do betonového objektu s uza-
mknutým železným oplocením 
někdo vnikl hrubou silou a s použi-
tím nástrojů. Ve vodárně zničil čer-
padlo, rozvody a poškodil elektro-
instalace, odkryl těžký betonový 
kryt studně. Zatím není jasné, jest-
li je voda znečištěna i něčím jiným, 
než smetím z okolí studny. Majitelé 
nechají provést rozbor vody. Škoda 
je odhadnuta na 50 tisíc korun. Udá-

lost vyšetřuje Policie ČR.
Až na drobný vandalismus se za 

uplynulých 25 let nikdo nepokusil 
vodárnu poškodit. Nejde o jediné 
poškození majetku rodiny Mayero-
vy v posledních týdnech, kdy někdo 
už potřetí rozbil okna na jednom 
z objektů, minulý týden před jejich 
domem někdo zničil světlo s pohy-
bovým čidlem.

Útok na radní?
V posledních týdnech jsou manželé 

Mayerovi terčem nevybíravé kriti-
ky, vulgárních výpadů a výhrůžek 
ze strany obvykle anonymních hoke-

jových fanoušků. Náměstkyně pri-
mátora Jana Mayerová a její manžel 
Daniel, který je radním města, si 
proto zničení vodárny dalšího jejich 
majetku vysvětlují jako útok. 

Důvodem pro útoky je připravova-
ný dlouhodobý fi nanční plán měs-
ta, jehož vytvoření ekonom Daniel 
Mayer vede. Z materiálu je už před 
dokončením patrné, že z vlastních 
zdrojů si město nemůže dovolit uvol-
nit na nový stadion tolik peněz, kolik 
bylo v minulosti fanouškům hoke-
je slibováno. Bez podpory z dalších 
zdrojů je nový stadion fi kcí, fi nanco-
vání stadionu pouze z pokladny měs-

ta by na mnoho let dopředu zastavilo 
nezbytné investice ve všech ostat-
ních oblastech.

„Jestli v nás někdo chtěl poničením 
vodárny vyvolat pocit strachu, tak se 
mu to samozřejmě povedlo. Z tohoto 
zdroje bereme vodu a v domě s námi 
žijí i naše malé děti. Jestli nás tímto či-
nem někdo chtěl motivovat k zadlužení 
města kvůli stadionu, tak mohu ujis-
tit, že efekt je naprosto opačný. Jihla-
va potřebuje dát stamiliony korun i 
do mnoha jiných oblastí,“ vyjádřila se 
náměstkyně primátora Jana Mayero-
vá.

 -tz-

Útok na rodinu náměstkyně primátora?
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 HLAVNÍ PROGRAM – travnatá plocha 

17.00  Zahájení
  ČARODĚJNICKÁ SHOW v podání Divadla Pinder   

|  Milan Fugas Pinder a Alena Veliká
18.00  Vyhodnocení nejlepších masek čarodějů přítomných  

na akci  |  sladké a jiné  čarodějnické ceny
18.15  Roaming Žonglérů v podání žonglérské skupiny  

ARDOR VIRIDIS ze Zlína
18.45  Klaun Fugíno 
19.15  Roaming Žonglérů v podání žonglérské skupiny  

ARDOR VIRIDIS ze Zlína
20.00  Hudební skupina UH  |  světově neznámá skupina  

z Jihlavy
20.15  řazení průvodu vedle pódia
20.30  LAMPIONOVÝ PRŮVOD podél řeky Jihlávky  |   

cyklostezka směr Kaufland
21.30  OHNIVÁ SHOW  |  skupina ARDOR VIRIDIS ze Zlína  |  

ukázka dokonalé sebekontroly i odvahy zatajující  
dech a zrychlující tep 

Moderátor Českého rozhlasu Region
Robin ŠALAMON 

 Informace: Magistrát města Jihlavy, tel. 565 592 332  |  Turistické informační centrum, tel. 565 591 847  |  Robinson, varejckova@robinsonjihlava.cz, tel. 727 805 227 

 DOPROVODNÝ PROGRAM 

Atrakce pro děti – skákací hrad,  čarodějná chýše  
– fotokoutek, nafukovací balónky.
Čarodějnické výtvarné dílny, ve stánku prodej lampionů  
v omezeném množství.
Malování na obličej,  Airbrush tattoo (tetování).
Živý oheň v otevřených koších po celou dobu akce, hořící 
svíce – opékání  speciálních čarodějnických špekáčků, párků, 
vuřtů – prodej ve stánku na místě.
Občerstvení, cukrová vata, popcorn,  čarovný LEKTVAR  
pro děti a dospělé … a jiné pochutiny.
Možnost prohlédnout si velké požárnické auto – cisternová 
automobilová stříkačka (CAS) – zajistí JSDH Jihlava.

 Zábavný rodinný park ROBINSON 

ostrov zábavy mimořádně otevřen od 17 do 21 hodin  
za snížené vstupné 50 Kč/dospělí, 50 Kč/dítě od 2 let.
Restaurace v Robinsonu nabízí dostatek jídla a pití.
Před objektem zábavné atrakce pro děti.
Přijďte se pobavit, účastí na akci podpořte Nadační fond 
Šťastná hvězda.

 Výstava čarodějnic 18. 4. – 28. 4. 2017 

práce dětí MŠ a žáků ZŠ  |  vestibul jihlavské radnice
otevřeno v provozní době  

Společnost 
přátel 
dělostřelby

Mediální partner Mediální partner

DELON 
mode s.r.o.
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Předškolní vzdělávání se od školní-
ho roku 2017/2018 organizuje pro 
děti ve věku zpravidla od tří do šesti 
let, nově pak nejdříve od věku dvou 
let. Od příštího školního roku budou 
moci být přednostně přijaty děti od 
čtyř let, od září 2018 od tří let a od 
září 2020 také děti od dvou let. 

Povinný rok předškolního vzdělá-
vání se týká: 

- všech dětí, které do konce srpna 
daného roku dosáhnou věku pěti let 

- jsou státními občany České re-
publiky nebo jiného členského státu 
Evropské unie a pobývají na území 
ČR déle než 90 dnů 

- dále se povinnost týká i cizinců 
pobývajících v ČR trvale nebo pře-

chodně po dobu delší než 90 dnů 
- účastníků řízení o udělení mezi-

národní ochrany. 
Povinný rok předškolního vzdělá-

vání lze plnit pravidelnou docházkou 
do mateřské školy, a to souvislou 
čtyřhodinovou účastí. Dále je možné 
vzdělávat dítě individuálně, přičemž 
jej může vzdělávat doma rodič nebo 
může dítě navštěvovat jiné zařízení 
a do spádové mateřské školy přijde 
pouze na ověření úrovně osvojování 
očekávaných výstupů v jednotlivých 
oblastech podle RVP PV. Vzdělávat 
se může dále za určitých okolností v 
přípravné třídě základní školy nebo 
v zahraniční škole na území České 
republiky. -tz-

Rok předškolního vzdělávání v MŠ

ZŠ Jihlava, Demlova 32
se uskuteční

ve čtvrtek 20. 4. 2017 
od 8.00 – 13.00 hod.

v pátek 21. 4. 2017 
od 8.00 – 13.00 hod.

Den otevřených dveří proběhne 
vúterý 4. 4. 2017 

od 8.00 – 16.00 hod.

ŽÁKŮM TÉTO TŘÍDY NABÍ-
ZÍME:

- Menší kolektiv podobných vrstev-
níků

- Prostor pro tvořivost a respekto-
vání individuality a specifi ckých po-
třeb žáků

- Výuka psaní písmem Comenia 
Script

- Projektové vyučování, exkurze, 
výlety, netradiční školní akce, bese-
dy, ročníkové dny…

- Nadstandardní pedagogický pří-
stup, jehož cílem je naplnění vědo-

Zápis do třídy pro nadané děti
mostí, poznatků, emocí a sociálních 
potřeb žáků

- Celkový rozvoj osobnosti dítěte 
se zvláštním důrazem na podporu 
jeho kladného sebehodnocení, kom-
plexního myšlení, přirozené touhy 
po vědění, zkoumání a úspěchu ve
společnosti

- Využití prvků Hejného metody 
ve výuce matematiky

Rodiče s sebou vezmou:
1) občanský průkaz
2) rodný list dítěte
3) psychologickou zprávu 
(max. 1 rok starou) se závěrem, že 
se jedná o nadané dítě (Vyhláška 
197/2016 Sb.),
4) doporučení z MŠ
Vaše dotazy rádi zodpovíme na te-
lefonním čísle 567 579 021 nebo 
e-mailu nosek@zs-demlova.ji.cz
 -tz-

Demlova 3608/28
samostatný právní subjekt s odlou-

čenými pracovišti
MŠ Mašinka Demlova 34a, Jihlava 

a MŠ Na Stoupách 3, Jihlava

Zápis do těchto mateřských škol 
bude probíhat ve dnech 9. května od 
10.00 do 17.00 hod a 10. května od 
14.00 do 16.00 hod v Mateřské ško-
le a Speciálně pedagogickém cent-
ru Jihlava, příspěvková organizace, 
Demlova 28. V těchto dnech bude 
zároveň probíhat den otevřených 
dveří. V den zápisu rodiče odevzda-
jí vyplněnou žádost o přijetí do MŠ, 
kterou si mohou vytisknout z we-

bových stránek msdemlova.cz nebo 
osobně vyzvednout v MŠ. Na webo-
vých stránkách školy naleznete také 
kritéria přijímání dětí do MŠ pro 
školní rok 2017/2018 a postup u zá-
pisu. -tz-

Mateřská škola a Speciálně 
pedagogické centrum

ZŠ Jihlava, Havlíčkova 71, příspěv-
ková organizace, Jihlava 58601

www.zshavlickova.ji.cz
· Vzdělávání je organizováno v dál-

kové formě.
· Do kurzu jsou přijímáni uchaze-

či, kteří nedokončili úplné základní 
vzdělání. 

· Na závěr  kurzu koná žák zkouš-
ky z předmětů stanovených školním 
vzdělávacím programem. Po úspěš-
ném vykonání zkoušek obdrží žák 
vysvědčení. 

Pravidla přijetí:
Přijati mohou být pouze žáci, kteří 

nezískali základní vzdělání (nemají 
na vysvědčení doložku o získání zá-
kladního vzdělání).

Přihlášku zašlete poštou na adre-
su školy nebo naskenujte a pošle-
te e- mail (viz níže) nejpozději do 
18. srpna!

Mgr. Jarmila Mořkovská
Tel: 567 570 206
E-mail: morkovska@zshavlicko-

va.ji.cz  -tz-

Kurz pro základní vzdělávání
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Statutární město Jihlava, Ma-
sarykovo nám. 1, 586 01 Jihla-
va, zveřejňuje záměry výběro-
vým řízením formou dražby dne 
24. 5. 2017 s uzávěrkou žádostí dne 
22. 5. 2017 (v 17.00 hod.)

prodat movité věci:
nepoužívané kovové překážky 

(street-stylové překážky, skate-
boardové překážky) ze Skate par-
ku v Jihlavě, minimální kupní cena 
činí 113.500 Kč (vč. DPH)

pronajmout nebytové prostory 
v domech v Jihlavě:

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

- Masarykovo nám. 22, 1. NP, 46 
m2, býv. cestovní agentura, energetic-
ká náročnost dle PENB: D, 168 kWh/
(m2.rok), minimální nájemné činí 
102.580 Kč za rok

- Masarykovo nám. 23, 1. NP, 84 m2, 

býv. prodejna s dětským zbožím, ener-
getická náročnost dle PENB: D, 156 
kWh/(m2.rok), minimální nájemné činí 
po slevě 116.852 Kč za rok

- Komenského 30, 1. NP, 51 m2, býv. 
marketingové a propagační centrum, 
energetická náročnost dle PENB: F, 
544 kWh/(m2.rok), minimální nájem-
né činí 96.237 Kč za rok

- Komenského 36, 1. NP, 19 m2, 
býv. tabák, energetická náročnost dle 
PENB: F, 390 kWh/(m2.rok), minimál-
ní nájemné činí po slevě 24.000 Kč za 
rok

- Husova 40, 1. NP, 55 m2, býv. an-
tikvariát, energetická náročnost dle 
PENB: F, 296 kWh/(m2.rok), minimál-
ní nájemné činí po slevě 49.016 Kč za 
rok

- Benešova 16, 1. NP, 56 m2, býv. 
prodejna dámské a pánské konfekce, 
energetická náročnost dle PENB: E, 
261 kWh/(m2.rok), minimální nájem-
né činí 124.880 Kč za rok

prodat volné bytové jednotky v do-
mech:

- č. 1600/1 v domě Jana Masaryka 
30 v Jihlavě, 1+1, 1. PP, 36,20 m2, ener-
getická náročnost dle PENB: F, 423 
kWh/(m2.rok), minimální kupní cena 
593.600 Kč

- č. 1125/2 v domě Mrštíkova 15 
v Jihlavě, 1+1, 2. NP, 59,10 m2, mini-
mální kupní cena 831.800 Kč

- č. 619/6 v domě Lazebnická 19 
v Jihlavě, 1+1, v mezipatře 2. a 3. NP, 
36,10 m2, energetická náročnost dle 
PENB: G, 453 kWh/(m2.rok), mini-
mální kupní cena 673.600 Kč

prodat nemovité věci v k.ú. Jihlava:
- pozemek p.č. 119 – zastavěná plo-

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

- pozemek p.č. 120 – zastavěná plo-

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

Nabídka na prodej volných 
bytů bude ještě rozšířena a bliž-
ší informace budou k dispozici na 
www.jihlava.cz, na tel. 565 592 631 
(pronájem nebytových prosto-
rů), tel. 565 592 630, 565 592 632 
(prodej movitých věcí, prodej 
bytů), příp. na Majetkovém odbo-
ru Magistrátu města Jihlavy, Hlu-
boká 8, Jihlava. 

Statutární město Jihlava si vyhra-
zuje právo změnit či doplnit tyto 
záměry, příp. od nich odstoupit či  
výběrové řízení zrušit. Účastníci 
výběrového řízení nemají nárok na 
náhradu nákladů spojených s účas-
tí ve výběrovém řízení ani na úroky 
ze složené jistiny.  -tz-

Nabídka majetkového odboru - prodej domu

U Mincovny 8 U Mincovny 6

Děti z jihlavské mateřské školy 
Zvoněnka v Dvořákově ulici vy-
užívají tzv. vermikompostér. Pod 
dohledem učitelek se zde děti učí 
likvidovat patřičné druhy odpadu 
kompostováním, při kterém se vy-
užívá schopnosti žížal přeměňovat 
rostlinné zbytky na velmi kvalitní or-
ganické hnojivo – vermikompost. 

Školka od žížalek získává kvalit-
ní zeminu, kterou využívá při péči o 
květiny.

Půl kila žížal zkonzumuje za den 
asi tolik bioodpadu, kolik za stejný 
čas vyprodukuje čtyřčlenná rodina 
(cca 0,25 kg).

Žížaly lze krmit především zbytky 
ovoce, zeleniny nebo částečně zkom-
postovanou trávou a listím. Rády 
mají kávovou sedlinu nebo namo-
čené proužky papírové lepenky. Ne-
vhodné je dávat žížalám mléčné vý-
robky, zbytky masa a tuky. 

Děti pasou žížaly

Tzv. vermikompostér lze umístit  na chodbu, na balkón, do 
garáže, dílny, kuchyně nebo do třídy ve škole či do kanceláře. 
Důležité je vždy zajistit pro žížaly optimální teplotu, prostře-
dí kolem 20 °C a správnou vlhkost substrátu. V zimě je vhod-
né přemístit vermikompostér do chodby nebo ho nenechávat 
venku bez izolace, v létě se doporučuje nevystavovat ho pří-
mému slunci, aby nedocházelo k odpařování vody a k přehří-
vání. 

Více o žížalím projektu se můžete dozvědět na webu školky.
 -tz-

Na jihlavském ústředním hřbitově i na Kalvárii radnice ne-
chala k velkoobjemovým kontejnerům na odpad přistavit i 
menší nádoby na plast a na sklo. Na rozsáhlé ploše ústředního 
hřbitova jsou nádoby na 31 místech, na Kalvárii je možné tří-
dit odpad na dvou stanovištích.  

„Kromě bioodpadu například z věnců a květin je plast a sklo 
nejčastějším druhem odpadu, který na pohřebištích vzniká. Věří-
me, že i tento krok povede ke snížení množství odpadu, který se 
v současné době bez dalšího využití likviduje uložením na sklád-
ce,“ říká vedoucí oddělení služeb v životním prostředí Martina 
Gregorová. -tz-

Třídění odpadu nově

Černou skládku odpadů lze nahlásit prostřednictvím 
aplikace Hlášení závad, která je přístupná z webových 
stránek města Jihlavy v sekci Odpady. Aplikace umožňuje 
skládku vyznačit přímo v mapě a přiložit fotografi i. Sklád-
ku můžete nahlásit i městskému strážníkovi.
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NÁZEV KOMUNIKACE DATUM DEN
Helenínská k ČOV 30.3. čtvrtek
Helenínská (kolem 

ČOV)
30.3. čtvrtek

Průmyslová a průmys-
lová zóna

30.3. čtvrtek

Pávovská (napojení 
na I/38)

30.3. čtvrtek

Červený Kříž 31.3. pátek
Antonínův Důl 31.3. pátek
Pávov (průmyslová 

zóna)
31.3. pátek

Židovská 1.4. sobota
Havířská 1.4. sobota
Znojemská 1.4. sobota
Kosmákova 1.4. sobota
Smetanova 1.4. sobota
Mrštíkova 1.4. sobota
Matky Boží 1.4. sobota
Minoritské náměstí 1.4. sobota
Věžní 1.4. sobota
Benešova 1.4. sobota
Palackého 1.4. sobota
U Brány 1.4. sobota
Židovská (chodník) 1.4. sobota
Masarykovo náměstí 1.4. sobota
Hradební (chodník) 1.4. sobota
Úlehlova 2.4. neděle
Masarykovo náměstí 2.4. neděle
Palackého 2.4. neděle
Čajkovského 2.4. neděle
Farní 2.4. neděle
Věžní 2.4. neděle
Husova 2.4. neděle
Hluboká 2.4. neděle
Joštova 2.4. neděle
Křížová 2.4. neděle
Tolstého 2.4. neděle
Škrétova 2.4. neděle
Bezručova 2.4. neděle
Komenského 2.4. neděle
U Mincovny 2.4. neděle
Dominikánská 2.4. neděle
Jana Masaryka 2.4. neděle
Březinovy sady 2.4. neděle
třída Legionářů 2.4. neděle
náměstí Svobody 2.4. neděle
Jakubské náměstí 2.4. neděle
Úlehlova 2.4. neděle
Křivá 2.4. neděle
U Kasáren 2.4. neděle
Bezručova (parko-

viště)
2.4. neděle

Slepá 2.4. neděle
Úzká 2.4. neděle
Chodník pod VŠPJ 2.4. neděle
Lazebnická 2.4. neděle
Divadelní 2.4. neděle
Tyršova 2.4. neděle
Jiráskova 2.4. neděle
Příjezd k Policejní 

škole
2.4. neděle

Dvořákova (chodníky) 2.4. neděle
Na Kopci 3.4. pondělí
Březinova 3.4. pondělí
Březinova 4.4. úterý
Březinova 5.4. středa
Demlova (sídliště) 6.4. čtvrtek

NÁZEV KOMUNIKACE DATUM DEN
Stavbařů 6.4. čtvrtek
Demlova (chodníky) 6.4. čtvrtek
Demlova 6.4. čtvrtek
Okružní 6.4. čtvrtek
Chodská 7.4. pátek
Dělnická 7.4. pátek
Stavbařů (část) 7.4. pátek
U Břízek 7.4. pátek
Nad Řekou 7.4. pátek
Na Samotě 7.4. pátek
Purkyňova 7.4. pátek
Mlýnská 7.4. pátek
Helenínská 7.4. pátek
Družstevní 7.4. pátek
Na Kalvárii 7.4. pátek
Chelčického 7.4. pátek
Okružní 10.4. pondělí
Brněnská 
(stará, most)

10.4. pondělí

Pod Jánským 
kopečkem

10.4. pondělí

parkoviště u ZOO 10.4. pondělí
ZOO - příjezdová ces-

ta
10.4. pondělí

cyklostezka u ZOO 10.4. pondělí
Brněnská (schody) 10.4. pondělí
Okružní (schody) 10.4. pondělí
Brněnská (chodníky) 10.4. pondělí
Březinova 10.4. pondělí
Havlíčkova 10.4. pondělí
Okružní 
(naproti SMJ)

10.4. pondělí

Pod Jánským 
kopečkem

10.4. pondělí

Okružní 10.4. pondělí
Mlýnská 10.4. pondělí
Březinova 10.4. pondělí
Demlova 10.4. pondělí
Okružní 10.4. pondělí
Okružní (chodník) 10.4. pondělí
Stavbařů 10.4. pondělí
Okružní 10.4. pondělí
Okružní (od Mlýnské) 10.4. pondělí
Okružní (ÖMV) 10.4. pondělí
Hradební (chodník) 10.4. pondělí
Hradební (chodník) 10.4. pondělí
Na Vrchu 11.4. úterý
Kosovská 11.4. úterý
Na Valech 11.4. úterý
Březinova 11.4. úterý
Dlouhá stezka 11.4. úterý
Kosov 11.4. úterý
Na Valech (chodník) 11.4. úterý
II.spojka Na Valech 11.4. úterý
I.spojka Na Valech 11.4. úterý
Srázná (sídliště) 12.4. středa
Úvoz 12.4. středa
Gorkého 12.4. středa
Rokycanova 12.4. středa
Třebízského 12.4. středa
Sportovní klub 12.4. středa
Havlíčkova 12.4. středa
Srázná 12.4. středa
Srázná 12.4. středa
Havlíčkova 12.4. středa
Na Stoupách 12.4. středa
Na Stoupách 12.4. středa

NÁZEV KOMUNIKACE DATUM DEN
Mlýnská 12.4. středa
cyklostezka 
Okružní-Amfi teátr

12.4. středa

cyklostezka 
Okružní-Amfi teátr

12.4. středa

Nerudova 13.4. čtvrtek
Majakovského 13.4. čtvrtek
třída Legionářů 13.4. čtvrtek
Chlumova 13.4. čtvrtek
Úprkova 13.4. čtvrtek
Boženy Němcové 13.4. čtvrtek
Karolíny Světlé 13.4. čtvrtek
Plk. Švece 13.4. čtvrtek
U Městského nádraží 13.4. čtvrtek
parkoviště 
tř. Legionářů

13.4. čtvrtek

Frtizova (chodníky) 13.4. čtvrtek
Jiráskova 13.4. čtvrtek
Stará nemocnice 13.4. čtvrtek
přístup.cesta 
k OD MMJ

13.4. čtvrtek

Fritzova 13.4. čtvrtek
Fritzova 13.4. čtvrtek
Fritzova 13.4. čtvrtek
Jiráskova 13.4. čtvrtek
Mostecká 18.4. úterý
U Tunelu 18.4. úterý
U Viaduktu 18.4. úterý
U Pražského mostu 18.4. úterý
Pražská 18.4. úterý
třída Legionářů 18.4. úterý
třída Legionářů 18.4. úterý
Havlíčkova 18.4. úterý
Pražská 18.4. úterý
Mostecká 18.4. úterý
Pražská - chodník 18.4. úterý
Malátova 19.4. středa
Mahlerova 19.4. středa
U pivovaru (sídliště) 19.4. středa
Vrchlického 19.4. středa
17. listopadu 19.4. středa
Štefánikovo námestí 19.4. středa
Žižkova 19.4. středa
Jiráskova 19.4. středa
Pěší spojka 
Na Hliništi

19.4. středa

Dvořákova 
(chodníky)

19.4. středa

Žižkova 20.4. čtvrtek
Sukova 20.4. čtvrtek
Erbenova 20.4. čtvrtek
Zborovská 20.4. čtvrtek
U Cvičiště 20.4. čtvrtek
Na Hliništi 20.4. čtvrtek
Vrchlického 20.4. čtvrtek
Leoše Janáčka 20.4. čtvrtek
Žižkova 20.4. čtvrtek
Vrchlického 20.4. čtvrtek
Jiráskova 20.4. čtvrtek
Erbenova 21.4. pátek
Štursova 21.4. pátek
Hamerníkova 21.4. pátek
Leoše Janáčka 21.4. pátek
Jiráskova 21.4. pátek
Vrchlického 21.4. pátek
Ladova 24.4. pondělí
Pavlovova 24.4. pondělí
Vrchlického 24.4. pondělí
Dr. Jiřího Procházky 24.4. pondělí
Leoše Janáčka 24.4. pondělí
Erbenova 24.4. pondělí
Ladova 24.4. pondělí

NÁZEV KOMUNIKACE DATUM DEN
Jiráskova 24.4. pondělí
Dr. Jiřího Procházky 24.4. pondělí
Vrchlického 24.4. pondělí
Erbenova 24.4. pondělí
Erbenova 24.4. pondělí
parkoviště U Dubu 24.4. pondělí
Vrchlického 24.4. pondělí
Pavlovova 25.4. úterý
Kpt. Jaroše 25.4. úterý
Evžena Rošického 25.4. úterý
Jiráskova 25.4. úterý
U Městského nádraží 25.4. úterý
Jiráskova 25.4. úterý
Zátopkova 25.4. úterý
F. Bartáka 26.4. středa
U Hřbitova 26.4. středa
Mahenova 26.4. středa
U hřbitova (chodníky) 26.4. středa
za Krystalem 26.4. středa
Žižkova 26.4. středa
Bratří Čapků 26.4. středa
Seifertova 26.4. středa
Ke Skalce 27.4. čtvrtek
Svatopluka Čecha 27.4. čtvrtek
Seifertova 27.4. čtvrtek
Wolkerova (chodníky) 27.4. čtvrtek
Žžikova 27.4. čtvrtek
chodník ZŠ Seifertova 27.4. čtvrtek
Telečská (chodníky) 27.4. čtvrtek
Telečská 27.4. čtvrtek
U Dvora 28.4. pátek
Zahradní (sídliště) 28.4. pátek
Fibichova 28.4. pátek
Na sádkách 28.4. pátek
Pod Příkopem 28.4. pátek
U Koželuhů 28.4. pátek
Na Bělidle 28.4. pátek
U Větrníku 28.4. pátek
Telečská (chodníky) 28.4. pátek
V Důlkách 28.4. pátek
Žižkova 28.4. pátek
Hradební (chodník) 28.4. pátek
Nad Plovárnou 2.5. úterý
K Pančavě 2.5. úterý
Lidická kolonie 2.5. úterý
Brtnická 2.5. úterý
Brtnická (MHD) 2.5. úterý
Brtnická 2.5. úterý
Tylova 2.5. úterý
K Pančavě 2.5. úterý
Brtnická 2.5. úterý
Polní 3.5. středa
Mošnova 3.5. středa
Vojanova 3.5. středa
Hany Kvapilové 3.5. středa
U Dlouhé stěny 3.5. středa
U Slunce 3.5. středa
Škroupova 3.5. středa
Polní (25, 25a) 3.5. středa
Brtnická 3.5. středa
Znojemská 3.5. středa
Polní 3.5. středa
Tovární 4.5. čtvrtek
Ztracená 4.5. čtvrtek
U Rybníčků 4.5. čtvrtek
U Dlouhé stěny 4.5. čtvrtek
U Dlouhé stěny 4.5. čtvrtek
Brněnská 4.5. čtvrtek
Znojemská 4.5. čtvrtek
Křižíkova 4.5. čtvrtek
Mošnova 4.5. čtvrtek

Ve čtvrtek 30. března začne blokové 
čištění zhruba 180 kilometrů 
místních komunikací. Území města 
s příměstskými obcemi je rozděleno 
do sedmi úseků. Předpoklad doby 

trvání jarního úklidu je osm týdnů. 
Kompletní plán blokového čištění 
je uveden na webu města, uvádíme 
informativní přehled na měsíc.

 -lm-

Začíná jarní úklid krajského města
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V sobotu 8. dubna  do Jihlavy přije-
de tým známých osobností z oblasti 
kultury a sportu z České republiky a 
Slovenska – Československý lev. 

Populární herci, zpěváci, moderá-
toři, baviči a sportovci si v 15 hodin 
v přátelském sportovním utkání v sá-
lové kopané změří své síly s týmem 
zástupců města Jihlavy ve sportov-
ní hale bazénu Evžena Rošického.

V rámci sportovní akce se mezi 
populárními osobnostmi objeví na-
příklad Antonín Panenka, Martin 
Stránský, Miroslav Šimůnek, Martin 
Maxa, Karol Dobiáš, Marcela Hola-
nová, Jan Antonín Duchoslav, Pavel 
Nečas, Lukáš Pešek, Martin Pro-
cházka, Václav Svoboda a další.

Za Jihlavu nastoupí zastupitelé Vra-
tislav Výborný, Jaromír Kalina, Ví-
tězslav Schrek, Roman Peschout, Pa-
vel František Daněk, dále Jan Frenc, 

Tomáš Koukal, Oldřich Bakus, Mi-
roslav Veselý a další.

Celý program budou modero-
vat Jana Adámková a Josef Mladý. 
V rámci akce zazpívá Marcela Hola-
nová a Martin Maxa.

Cílem této akce má být pro obyva-
tele Jihlavy nejenom zajímavý spor-
tovní a kulturní zážitek, ale utkání 
bude mít i charitativní podtext. Bě-
hem avizovaného sportovního do-
poledne se bude dražit podepsaný 
dres týmu osobností Českosloven-
ského lva. Výtěžek bude věnován na 
vybavení Centra pro rodinu Vysoči-
na, které se zabývá náhradní rodin-
nou péčí, sociálními službami a po-
máhá rodinám s dětmi.

Vstup do haly bude divákům umož-
něn od 14.30 hodin a je pro všechny 
zdarma.

 -tz-

Hvězdy si zahrají kopanou 
s týmem města Jihlavy

Jihlavská rodačka Věra Mikulco-
vá se již 17 let věnuje kulturistice. V 
roce 2015 uspěla při svém debutu v 
profesionální lize a přivezla tak pro 
Českou republiku a město Jihlava, 
stříbrnou medaili z prestižní soutěže 
v kanadském Torontu (Toronto Pro 
SuperShow). Úspěch pětatřicetileté 
profesionální kulturistky ocenil i pri-
mátor města Jihlavy Rudolf Chlou-
pek, který Věře Mikulcové udělil 
Cenu rady města Jihlavy. 

     Loňskou sezonu využila jihlav-
ská profesionální kulturistka k od-

počinku avšak letos je již v plné pří-
pravě. Své tréninkové úsilí směřuje 
na začátek července do amerického 
Chicaga. Konkrétně na vrcholnou 
soutěž Wings of strenght Chicago 
Pro, kde ji čekají ostřílené konku-
rentky převážně z USA.

Věra Mikulcová právě zahájila čtyř-
měsíční dietní fázi přípravy, která 
předchází každé kulturistické soutě-
ži. Mnohdy až 14 náročných trénin-
ků v posilovně týdně a k tomu přísné 
zásady stravování připraví postavu 
kulturistky na soutěž, kde rozhodčí 

hodnotí estetiku, symetrie a vyváže-
ný svalový rozvoj. 

„V těchto dnech jsem na začátku diet-
ní fáze přípravy, která trvá čtyři měsíce 
před soutěží. V této fázi je třeba shodit 
veškerý podkožní tuk tak, aby došlo k 
prokreslení svalové hmoty. Tento proces 
obnáší  dvoufázové každodenní trénin-
ky a striktní stravu ve formě rýže, masa 
a zeleniny,“ řekla Věra Mikulcová.

Vše si sportovkyně hradí sama. 
„Tedy od stravy, doplňků výživy přes 
reprezentační oblečení, soutěžní plavky 
i ubytování, letenku, kartu pro trenéra, 

členství v profesionální lize a mnoho 
dalších dílčích výdajů. Hrubým odha-
dem vyjde příprava na profesionální 
kulturistickou soutěž 450 tisíc korun“ 
prozradila kulturistka.

Držitelka dvou světových rekordů 
(nejtěžší a nejmladší profesionál-
ní kulturistka) dle svých slov udělá 
maximum pro svou soutěžní formu 
a tedy kvalitní reprezentaci nejen 
Jihlavy, ale i celé České republiky na 
profesionální soutěži ve Spojených 
státech amerických.

 -lm-

Držitelka Ceny rady města se chystá 
na soutěž v americkém Chicagu

JIHLAVSKÁ kulturistka Věra Mikulcová zahájila přípravu na vrcholnou spor-
tovní soutěž v americkém Chicagu. Foto: archiv MMJ

Po únorovém vítězství nad Hrad-
cem Králové téměř skákali nadše-
ním do vzduchu, ale následující 
měsíc je tvrdá realita opět srazila k 
zemi. Fotbalisté FC Vysočina jsou 
zpět na sestupových příčkách pr-
voligové tabulky a boj o záchranu 
je pro ně čím dál více náročnější.

„Ztrácíme dva body. Pořád je to 
hratelné,“ nehází flintu do žita hlav-
ní kouč Michal Bílek.

Březen byl pro Jihlavany opravdu 
mimořádně špatný. Prohráli všech-
na tři ligová utkání. Těsně podleh-
li v Teplicích (0:1), doma ztratili 
důležité body s karvinským nováč-
kem (2:4) a naposledy schytali de-
bakl v Jablonci (0:5).

„Tak výsledkově nepříznivou sérii 
nepamatuji. Místo toho, abychom si 
v tabulce pomohli, přišly zápasy, kte-
ré jsme nezvládli,“ smutnil brankář 
Jan Hanuš.

Vysočinu nesrážely pouze špatné 
výkony, ale rovněž početná ma-
rodka. Po Jablonci scházel trenéru 
Bílkovi hned půltucet jmen, při-
čemž minimálně dvě zranění jsou 
dlouhodobá (Kryštůfek, Urblík). 
I proto lodivod přivítal reprezen-
tační přestávku.

Slovácko se představí na stadi-
onu v Jiráskově ulici na Apríla od 
17 hod. „Musíme urvat tři body,“ ví 
gólman Hanuš. 

 
Březnové zápasy

TEPLICE – JIHLAVA 1:0 (53. 
Fillo), JIHLAVA – KARVINÁ 2:4 
(37. Hronek, 45+2. Dvořák – 14. 
Budínský, 36. Eismann, 39. Panák, 
68. Janečka), JABLONEC – JIH-
LAVA 5:0 (42. a 58. Zreľák, 37. 
Beneš, 66. Mihálik, 71. Trávník). 
 -cio-

Pauza přišla fotbalistům vhod

Tabulka ePojisteni.cz ligy
1. Plzeň 21 15   4 2 32:12 49
2. Slavia 21 14   6 1 44:15 48
3. Sparta 21 11   6 4 33:17 39
4. Zlín 21 9   8 4 28:20 35
5. Ml. Boleslav 21 9   7 5 32:22 34
6. Teplice 21 8   6 7 25:19 30
7. Karviná 21 8   5 8 30:32 29
8. Jablonec 21 7   7 7 33:28 28
9. Dukla 21 7   5 9 26:24 26
10. Slovácko 21 5 10 6 23:27 25
11. Brno 21 3 13 5 21:29 22
12. Bohemians 21 5   6 10 16:26 21
13. Liberec 21 4   8 9 14:21 20
14. Hr. Králové 21 5   3 13 19:34 18
15. Jihlava 21 3   7 11 16:36 16
16. Příbram 21 3   3 15 15:45 12

Hokejisté klubu HC Dukla Jihlava 
v semifi nále play off  zvítězili až po 
sedmi odehraných zápasech nad tý-
mem Rytíři Kladno a zajistili si tak 
účast v baráži o Tipsport extraligu 
pro ročník 2017/18.

Společně s Duklou se baráže zú-
častní druhý vítěz semifi nále play 
off  WSM-Ligy Motor České Budě-
jovice a dva nejhorší extraligové cel-
ky Energie Karlovy Vary a Dynamo 
Pardubice. Baráž začala tento týden  
v úterý 28. března, odehraje se cel-
kem dvanáct kol a končí se v neděli 
23. dubna.  -vš-

Rozpis baráže o Tipsport extraligu
Úterý 28. března – 1. kolo: Kar-

lovy Vary – Jihlava, Pardubice – Čes-
ké Budějovice. Pátek 31. března – 
2. kolo: Jihlava – Pardubice, České 
Budějovice – Karlovy Vary. Neděle 
2. dubna – 3. kolo: Karlovy Vary 

– Pardubice, Jihlava – České Budě-
jovice. Úterý 4. dubna – 4. kolo: 
Pardubice – Karlovy Vary, České 
Budějovice – Jihlava. Pátek 7. dub-
na – 5. kolo: Jihlava – Karlovy Vary, 
České Budějovice – Pardubice. Ne-
děle 9. dubna – 6. kolo: Pardubi-
ce – Jihlava, Karlovy Vary – České 
Budějovice. Úterý 11. dubna – 7. 
kolo: Karlovy Vary – Jihlava, Par-
dubice – České Budějovice. Pátek 
14. dubna – 8. kolo: Jihlava – Par-
dubice,  České Budějovice – Karlovy 
Vary. Neděle 16. dubna – 9. kolo: 
Karlovy Vary – Pardubice, Jihlava – 
České Budějovice. Úterý 18. dub-
na – 10. kolo: Pardubice – Karlovy 
Vary, České Budějovice – Jihlava. 
Pátek 21. dubna – 11. kolo: Jihlava 
– Karlovy Vary, České Budějovice – 
Pardubice. Neděle 23. dubna – 12. 
kolo: Pardubice – Jihlava, Karlovy 
Vary – České Budějovice.  

Dukla si po roce opět zahraje 
baráž o Extraligu
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Výstavy
Muzeum Vysočiny, 

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

do 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 UMĚL-
CŮ VYSOČINY A HOSTÉ PŘED-
STAVUJÍ NOVINKY Z TVORBY
Výtvarníci představí svoji tvorbu z 
roku 2016.

8. 4. – 28. 5. 
VELIKONOCE S DRÁTENÍKY
Výrobky drátenických mistrů z Čech 
i Slovenska, v rámci zahájení se usku-
teční Drátenický jarmark.

4. 4. – 8. 5.
TISK
Výstava studentů oboru Reklamní 
tvorba Střední uměleckoprůmyslové 
školy Jihlava-Helenín. Kavárna Muze-
um, Masarykovo nám. 55.

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 soustře-
ďuje především na zobrazení zátiší. 

od března 2016
ZE SBÍREK… stálá expozice OGV
Výstava představuje výběr toho nej-
lepšího z bohatého sbírkového fondu 
OGV. 

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. 

2. 3. - 23. 4.
IGLOO 4: KDE ZAČÍNÁ TICHO
Maďarsko-francouzská zvuková insta-
lace zkoumající odlišné způsoby 
komunikace. 

6. 4. - 30. 4.
NIKDY NEKONČÍCÍ PŘÍBĚH 

ŽIVOT PO UMĚNÍ
Studenti AVU v Praze se pokouší o 
výzkum nových morálních a technic-
kých prostředků pro blízkou budouc-
nost.

27. 4. - 4. 6.
SOUČASNÁ POLSKÁ MALBA
Výstava reprezentativního výběru 
obrazů současných polských umělců. 

Městská knihovna
Hluboká 1,  

tel. 565 597 859, 850, 851
13. 3. – 7. 4.
PŘÍBĚH STATISTIKY
Výstava plakátů věnující se kořenům 
světové i české statistiky.

19. 4. – 21. 4.
VÝSTAVA SVAZU DŮCHODCŮ 
JIHLAVA
Přednáškový sál knihovny.

Dům Gustava Mahlera
Znojemská 4, tel. 565 591 849

15. 3. – 30. 4.
HUCK FINN – OBRA ZY OD SEI-
NY
Pod jménem svobodomyslného 
chlapce z románů Marka Twaina 
představuje malíř z Vysočiny práce 
ze svého tvůrčího pobytu ve Francii. 
4. 4. v 17 hodin - Komentovaná pro-
hlídka výstavy za účasti autora.

Galerie NONSTOP, 
Open air art gallery, 

Malá Lazebnická
21. 3. – 15. 6. 
IVO NÁVRA T – SLOUŽÍM VLAJ-
CE

Magistrát města Jihlavy
Masarykovo nám. 1

18. 4. – 28. 4.
VÝSTAVA ČARODĚJNIC  
Práce dětí MŠ a žáků ZŠ. Vestibul jih-
lavské radnice, otevřeno v provozní 
době.

18. 4. – 30. 4. 
VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRA -
CÍ DĚTÍ
V prostorách historické budovy radni-
ce pro Vás pořádáme výstavu výtvar-
ných prací dětí z jihlavských MŠ a ZŠ 
na téma: „Místo, kde se cítím dobře“.

21. 4. – 7. 5. 
VÝSTAVA OČIMA GENERA CÍ – 
„VYSTUP ZE SVÉ ULITY“
Již druhý ročník mezigenerační výsta-
vy OČIMA GENERA CÍ v Kraji 
Vysočina představí výtvarné a literár-
ní práce dětí, mládeže a seniorů, kte-
ré mnohdy doplňují i zajímavé prá-
ce střední generace, která je tzv. mezi 
oběma generačními póly. Výstava je 
součástí celoročního putování pro-
jektu Festival OČIMA GENERA CÍ 
2017, který je štafetově realizován ve 
všech krajích ČR. 
Zahájení výstavy proběhne 21. 4. 
2017 v 16 hodin. 

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

30. 3. – 26. 4. 
„ PASTORÁLA“ EMILIE TOMA-
NOVÁ  - GRA FIKA 
30. 3. od 18.00 do 20.00 hodin ote-
vření výstavy, dále výstava přístupna 
kdykoliv po telefonické domluvě.
 

ZOO Jihlava, Březinovy sady 10, 
tel. 567 573 730, 567 573 735, 

duben
DŘEVĚNÉ SOCHY ZVINO VA 
AFRICA
Africká vesnice Matongo – areál.

duben
RETRO PLAKÁTY ANEB ZOO 
V PROMĚNÁCH ČASU
Práce studentů Střední umělecké ško-
ly grafi cké Jihlava.
Hlavní vstupní areál – infocentrum.

duben
DANIEL HAVEL - PORTRÉTY 
AFRIKY – MALBY AFRICKÝCH 
ZVÍŘAT 
Africká vesnice Matongo – škola.

PBez obav, 
Výtvarná dílna a prodejní galerie 
Denního a týdenního stacionáře 

Jihlava, Husova 16 
1. 4. – 30. 9. 
ČERNOBÍLÉ DIALOGY
Výstava portrétů klientů Denního a 
týdenního stacionáře Jihlava.

Divadlo Na Kopečku, 
Brněnská 54

duben
HLAVA V OBLACÍCH, NOHY 
NA ZEMI A SRDCE NA SPRÁV-
NÉM MÍSTĚ  
Obrazy Ilony Hájkové. DNK – foyer 
a kavárnička. 

Hotel Gustav Mahler,
Křížová 4, tel. 567 564 400 

do 2. 4.
ČESKÉ KORUNOVAČNÍ KLE-
NOTY NA DOSAH
670. výročí korunovace Karla IV. 
Českým králem. Mistrovské repliky 
našeho nejcennějšího pokladu bez 
mnohahodinových front, dále repliky 
zbraní, oděvů, obuvi a mnohem více. 

do 7. 4. 
LADISLAV KUCHARSKÝ: NE-
JEN MORA VSKÉ TOSKÁNSKO

8. 4. – 30. 6. 
PETR BERNARD – výstava obra-
zů
Vernisáž 8. 4. v 17 hodin. 
 

Trifoil, minigalerie, Husova 10
Duben – květen
LUMÍR MOUČKA  - Obrazy a kres-
by z Číny

Mětská knihovna.
tel. 565 597 859, 850, 851

3. 4. v 16.00
TVŮRČÍ DÍLNA
Výroba lapače snů.
Lektorky Magdaléna Kupková a Mar-
tina Pavlíčková, vstupné 50,-

3. 4. v 18.00
THULETUVALU
Promítání fi lmu v rámci projektu 
„Promítej i ty!“

5. 4. v 18.00

PETR NOVÁK
Poslechový pořad hudebního publi-
cisty Jiřího Černého.

6. 4. v 17.00
JARNÍ PROČIŠTĚNÍ
Přednáška z cyklu Praktická Ayurve-
da s Ivou Georgievovou.
vstupné 70,-

10. 4. v 17.00
ČTYŘČATA
Beseda a autorské čtení se spisovate-
lem Antonínem Zvěřinou.

24. 4. v 17.00
JAK ZLEPŠIT ŽIVOT POMOCÍ 
KOMUNIKA CE
Přednáška Studijního centra Basic.

26. 4. v 16.00
HOSPICOVÝ VEČER
Můj příběh – povídání s Renčou o 
životě s rakovinou.
Beseda s Renátou Salátovou.

27. 4. v 17.00
KOLEM ŠVÝCARSKA  2016
Cestovatelská přednáška Honzy Mrá-
ze.

Pro děti a mládež
10. 4. v 15.00
DESKNI-TO!
Klub deskových her pro mladé.

21. 4. v 16.00
DEN ZEMĚ
Oslava Dne Země na pobočce Horní 
Kosov.
Hádankolamy, příběh o vodě, úklid 
okolí knihovny.
Akce je určená pro děti i dospělé.

24. 4. v 14.00
KNIHÁČKOVO POČTENÍČKO
Společné čtení z vybraných knih.
Pro pozvané dětské kolektivy, otevře-
né veřejnosti.

Horácké divadlo Jihlava
Komenského 22, tel. 567 161 014

VELKÁ SCÉNA
1. 4. v 19.00
EDUARDO ROVNER: VRÁTILA 
SE JEDNOU V NOCI
Duchařská komedie.
Když se starý mládenec Manuel roz-
hodne oženit, očekává ho neuvěři-
telné překvapení. Po deseti letech 
„odpočinku v pokoji“ vstane jeho 
matka Fanny z hrobu, aby na situaci 
dohlédla a nevěstu si osobně proklep-
la.
G /4/

2. 4. v 15.00
VLASTIMIL PEŠKA : KRKO-
NOŠSKÉ POHÁDKY 
Divadlo Radost Brno

3. 4. v 19.00
W. ALLEN: SEX NOCI SVATO-
JÁNSKÉ
Komedie.
Svět reálných lidských vztahů viděný 
typickým pohledem Woody Allena. 
Hra, která s nadhledem vypráví o lás-
ce, sexu, vášni a nevěře…
mimo předplatné

4. 4. v 17.00
EDUARDO ROVNER: VRÁTILA 
SE JEDNOU V NOCI
M/4
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5. 4. v 19.00
W. SHAKESPEARE: ZIMNÍ 
POHÁDKA 
X/4
Dejvické divadlo

6. 4. v 19.00
EDUARDO ROVNER: VRÁTILA 
SE JEDNOU V NOCI
F/5

7. 4. v 19.00
EDUARDO ROVNER: VRÁTILA 
SE JEDNOU V NOCI
C/4

8. 4. v 19.00
A. A V. MRŠTÍKOVÉ, M. 
KROBOT:  ROK NA VSI
Dramatizace románové kroniky.
Společenství jako limit, ale i záštita 
a ochrana pospolitosti. Podstatný je 
společný rytmus a řád…. Naše „malé 
lidské“ osudy na pozadí neúprosného 
koloběhu času a přírody.
B/4

10. 4. v 17.00
A. A V. MRŠTÍKOVÉ, M. 
KROBOT:  ROK NA VSI
mimo předplatné

11. 4. v 19.00
A. A V. MRŠTÍKOVÉ, M. 
KROBOT:  ROK NA VSI
J/4

12. 4. v 19.00
ROY KIFT: KA BARET Z LÁGRU
Hra se zpěvy.
Příběh terezínského kabaretu v dra-
matickém zpracování současného 
britského autora. Tato hra se zpěvy 
vychází ze skutečného kabaretu, kte-
rý během 2. světové války fungoval v 
Terezíně.
O/4

13. 4. v 17.00
P. PÖRTNER: SPLAŠENÉ 
NŮŽKY
Crazy komedie. 
V kadeřnickém salónu Splašené 
nůžky pracuje svérázný a zábavný per-
sonál. Když se v poschodí nad kadeř-
nictvím stane vražda, jedinými oprav-
du nestrannými pozorovateli a svědky 
jsou diváci v hledišti. A jen na nich 
záleží, zda se podaří usvědčit vraha.
mimo předplatné

18. 4. v 10.00
W. SHAKESPEARE: ROMEO A 
JULIE
mimo předplatné

19. 4. v 19.00
A. A V. MRŠTÍKOVÉ, M. 
KROBOT:  ROK NA VSI
KV/4

20. 4. v 19.00
EDUARDO ROVNER: VRÁTILA 
SE JEDNOU V NOCI
T/5

21. 4. v 19.00
BRDEČKA  - LIPSKÝ - 
BALAŠ – BROUSEK: 
ADÉLA JEŠTĚ NEVEČEŘELA
Muzikál.
Stejně jako ve slavném fi lmu se i na 
jevišti setkáme s detektivem Nic-
kem Carterem, Komisařem Ledvi-
nou, Rupertem von Kratzmar a Kvě-
tuškou. Nicméně v našem muzikálu 
bude možná všechno trochu jinak.
mimo předplatné

22. 4. v 19.00
G. CHEVALLIER: ZVONOKOSY
Hudební komedie.
Poklidné plynutí všedních dní ve 
francouzském městečku Zvonokosy 
najednou naruší rozhodnutí staros-
ty postavit u kostela veřejný zácho-
dek… Rázem se z poklidného malo-
města stává politické kolbiště.
mimo předplatné

24. 4. v 10.00
V. ZAJÍC: KOCOUR V BOTÁCH
Rodinná pohádka.
O tom, jak nemá cenu fňukat – pro-
tože z každé šlamastyky je vždyc-
ky nějaká cesta ven. Komediantská 
pohádka pro celou rodinu, vhodná 
od 5 let.  
mimo předplatné

25. 4. v 17.00
EDUARDO ROVNER: VRÁTILA 
SE JEDNOU V NOCI
Š/5

26. 4.v 19.00
S. BABČÁKOVÁ A E. KOČIČKO-
VÁ: DÁMSKÁ HNÍZDA IMPRO-
VIZACE
Jejich energie a fantazie rozehrává 
bizarní dějové linky a komické kreace, 
písně vznikají přímo za mikrofonem. 
Celé představení je podbarveno hud-
bou, která dokresluje děj. Inspirace je 
však vzájemná. 
mimo předplatné
Divadlo DRA K

27. 4. v 19.00
EDUARDO ROVNER: VRÁTILA 
SE JEDNOU V NOCI
L /5/

28. 4. v 19.00
P. PÖRTNER: SPLAŠENÉ 
NŮŽKY
mimo předplatné

29. 4. v 16.00
POHÁDKOVÉ ČTENÍ NA 
SCHODECH - ČTEME POHÁD-
KY Z RŮZNÝCH KOUTŮ SVĚ-
TA, TENTOKRÁT: ROMSKÉ 
POHÁDKY

29. 4. v 19.00
EDUARDO ROVNER: VRÁTILA 
SE JEDNOU V NOCI
K /4/

MALÁ SCÉNA
5. 4. v 19.30
P. VOGEL: NEJSTARŠÍ ŘEMES-
LO
Nevhodné do 15 let.
Tragikomedie o ženách, kterým 
nezbývá než dřít do roztrhání těla.
mimo předplatné 

12. 4. v 17.00
P. ŠIMÁK, K. JONÁŠOVÁ A 
SPOL.: 3 100°C MÉ KRVE
Dokumentární drama.
Autentické výpovědi evropských 
matek, jejichž děti odešly a větši-
nou zemřely na straně tzv. Islámské-
ho státu, jsou velkým otazníkem nad 
stavem naší společnosti. Sestaveno z 
autentických materiálů.
mimo předplatné 

19. 4. v 9.00 a 10.30
J. MAREK: AUTOPOHÁDKY 
Naše divadelní verze pohádek pro 
předškoláky i školáky hraje „naživo“ 
písničky od Chinaski a vypráví  příbě-
hy o  tom,   Jak  si  pan  Chrysler  kou-

pil  šoféra, O Plivníkovi, O princezně, 
která se nesmála nebo pohádku Účet-
ní a víla.
mimo předplatné 

DIVADELNÍ KLUB HDJ
10. 4. v 19.30
MARTA TÖPFEROVÁ & ERNES-
TO CHUECOS (VENEZUELA) 
Venezuelské písně (merengue, vals, 
pasaje, joropo) s tradičními nástroji 
jako je kytara, cuatro a perkuse. 

Dětské karnevalové divadlo JEŽEK, 
Jarní 22 (areál MŠ), Jihlava – Horní 
Kosov, tel. 723 764 198

1. 4. v 10.00
KDO BY SE APRÍLA BÁL
Veselé „aprílové“ představení.

8. 4. v 10.00
POD PIRÁTSKOU VLAJKOU
„Moře“ písniček a soutěží.

15. 4. v 10.00
JEŽKOVY VELIKONOCE
Vesele o Velikonocích.

22. 4. v 10.00
KDO SE BAVÍ, TEN SI HRA JE
Písničkově soutěžní představení.

29. 4. v 10.00
ČARODĚJNÝ BÁL
Slet čarodějnic a čarodějů.
Centrum pro rodinu Vysočina 
Divadlo  Na Kopečku, 

Psychiatrická nemocnice, 
Brněnská 54, tel. 567 552 232

9. 4. v 18.00
IVAN KRA US: POKER BEZ ESA
Repríza hořkosladké komedie.
Pořádá a hraje DS NaKop Tyjátr Jih-
lava v režii Petra Soumara

21. 4. v 19.00
HOP-TROP 
Koncert pořádá Pavel „Sampaj“ Solar. 
Vstupenky tel. 605 290 347.

23. 4. v 18.00
SEANCE ANEB JE PŘÍTOM-
NOST DUCHA PROKA ZATEL-
NÁ? 
Hraje Divadlo ATD.

Dům kultury

Tolstého 2, tel. +420 604 293 037
4. 4. v 19.30
PATRIK KOTRBA: RYTMUS V 
SRDCI SANTIAGA
Přednáška o dvouleté pěší cestě Evro-
pou z Čech do světoznámého pout-
ního místa Santiaga de Compostela. 
Doprovázena bohatým fotografi ckým 
materiálem a exkluzivně i autorskými 
písněmi a verši, které zazní v dopro-
vodu kytary v češtině, angličtině a 
španělštině. Z projektu Malá scéna 
DKO.

5. 4. v 18.00
VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍHO 
SPORTOVCE JIHLAVSKA  ZA 
ROK 2016 
Vyhlašovateli anket jsou: Parola, spol. 
s r.o. – Jihlavské listy, statutární měs-
to Jihlava, Jihlavská unie sportu, z. s. a 
Dům dětí a mládeže Jihlava, příspěv-
ková organizace. Pořadatel: statutární 
město Jihlava.

6. 4. v 19.00
PATRICK MARBER: DEALER´S 
CHOICE / KDO ROZDÁVÁ, 

ROZHODNE /
Dejvické Divadlo Praha.
Hra úspěšného současného britského 
autora.

10. 4. v 19.00
UZDRA VENÍ PŘIROZENOU 
CESTOU PODLE UČENÍ BRU-
NA GRÖNINGA
Dům kultury, Tolstého 2 - vchod FÚ. 
Na přednášku je třeba se nahlásit na 
tel. 607 909 462. Vstup volný - dobro-
volné dary vítány.

12. 4. v 19.00
IRENA DOUSKOVÁ: HRDÝ 
BUDŽES
Hrdinka příběhu, žákyně druhé tří-
dy základní devítileté školy Helenka 
Součková, nás zkoumavým i naivním 
pohledem osmiletého dítěte suges-
tivně provází tragikomickými roky 
husákovské normalizace tak, jak se 
na počátku 70. let promítala do světa 
dětí i dospělých. Hraje Bára Hrzáno-
vá.
Pořadatel: Milan Kabelka. 

19. 4. v 19.00
RICHARD MÜLLER & BAND: 
TO NAJLEPŠIE TOUR
Nejhezčí balady v komorní atmosfé-
ře! Intimita, šanson, komorní prostře-
dí a nádherná aranžmá.
Pořadatel: DKO s.r.o. Jihlava ve spo-
lupráci s Kalam production s.r.o.

24. 4. v 19.00
IVO JAHELKA 
Jeden z nejznámějších českých folko-
vých písničkářů.
Pořadatel: Oredon s.r.o.

25. 4. v 19.30
MALÝ HUDEBNÍ KA BARET & 
INSPEKTOR KLUZÓ S TOMÁ-
ŠEM MATONOHOU
Koncert písniček se vstupy z humor-
ného šuplíku Tomáše Matonohy, kla-
vírní machrovinky Zdeňka Krále a 
sametový hlas muzikálové zpěvačky a 
fi nalistky Hlasu 2014 Venduly Přího-
dové. Z projektu Malá scéna DKO

27. 4. v 19.00
ČTYŘI DOHODY
Benefi ční divadelní představení na 
záchranu Amazonských deštných 
pralesů. 
Jaroslav Dušek - Čtyři dohody: Láska 
Vztahy Přátelství, jak je vidí toltécký 
šaman Don Miguel Ruiz. Pořadatel: 
Život postaru o. s.

28. 4. v 19.00
PÁTÁ DOHODA
Benefi ční divadelní představení na 
záchranu Amazonských deštných 
pralesů. 
Pátá dohoda nás zavádí do hlub-
ší roviny našeho sebeuvědomování 
a navrací nás k našemu vrozenému 
pravému já. Toto pokračování Čtyř 
dohod, které změnily životy milio-
nům lidí po celém světě, připomíná 
největší dar, kterým se můžeme obda-
rovat: svobodu být sám sebou.

DIOD
divadlo otevřených dveří, 

Tyršova 12, tel. 734 586 402
1. 4. ve 20.20
PECHAKUCHA NIGHT JIHLA-
VA VOL. 5
Bude to velká narozeninová párty. 
Slavíme první rok a vstupujeme do 
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druhého cyklu jihlavské PechaKucha 
Night! Tentokrát opět s kolekcí míst-
ních i přespolních přednášejících, ze 
všech možných oblastí lidského živo-
ta.

4. – 5. 4. v 8.30 a 10.00
KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA  
Divadlo Anfas
Skřítci Křemílek a Vochomůrka opra-
ví zlobivé kukačky, pomohou čmelá-
kovi Žumbardovi naladit sluníčkovou 
basu, Svatojánkovi najdou ztracené 
světýlko, svedou boj o vodní pramen 
se zlým rakem a setkají se s Ledo-
vou panenkou. Pařezová chaloupka v 
mechu a kapradí je zkrátka plná dob-
rodružství. Známá pohádka Václava 
Čtvrtka je vhodná pro děti od tří let. 
Režie: Petr Mikeska

6. 4. v 16.30 - 19.00
FÓRUM ZDRA VÉHO MĚSTA
Fórum Zdravého města a místní 
Agendy 21 – veřejná debata k 10 nej-
větším problémům města.

7. 4. v 16.30 a 18.00
KRÁLOVSKÁ AKA DEMIE
HOTCH-POTCH
„Žila byla jedna chudá dívka, která 
měla jedno velké přání…“ Nové před-
stavení tanečního klubu Hotch-Potch 
nás tentokrát zavede na půdu výbě-
rové školy, kde musí okouzlit svým 
talentem a pílí. Vstupenky v prodeji 
na pokladně divadla nebo na telefon-
ním čísle 605 588 622.

9. 4. ve 13.30 
KRA JSKÁ PŘEHLÍDKA  DĚT-
SKÝCH FOLKLÓRNÍCH SOU-
BORŮ
Horácké folklórní sdružení
Postupová regionální přehlídka dět-
ských folklórních souborů z celé 
Vysočiny. Šanci na postup do národ-
ního kola tradiční soutěže mají sou-
bory nejen z Jihlavy, ale i ze Žďáru 
nad Sázavou,. Rožínky, Pacova, Okří-
šek a dalších měst a městeček. Vstup-
né je dobrovolné a soutěžní vystou-
pení budou probíhat od 13:30 do 
16:30.

12. 4. v 19.30
BUTCH CASSIDY A SUNDAN-
CE KID
De Facto Mimo
Pyžamový western pro ženy s dvěma 
legendárními urostlými pistolníky, 
jejichž touhu po svobodě nezastaví 
ani mříže a koňské dávky opiátů. Kam 
se hrabou Robert Redford a Paul 
Newman… Taky komedie.

18. 4. v 17.00 – 20.00
REVITALIZACE NÁMĚSTÍ — 
veřejné plánovací setkání v DIODu
Statutární město Jihlava připravuje 
revitalizaci Masarykova náměstí, aby 
lépe naplňovalo současné a budoucí 
potřeby občanů i návštěvníků a láka-
lo k aktivnímu užívání veřejného pro-
storu. S ohledem na společenský i his-
torický význam Masarykova náměstí 
bude na podzim 2017 vypsána archi-
tektonická soutěž, ze které vzejde 
nová koncepce náměstí a jeho nej-
bližšího okolí. Každý, koho budouc-
nost náměstí zajímá, bude moci ovliv-
nit zadání pro architekty na veřejném 
plánovacím setkání.

19. 4. v 19.30
FUN FATALE: TO EVERY 
CLOUD
Ilmatila a Cirkus Mlejn (FIN/CZ)

Akrobatické představení, které využí-
vá techniku vertikálního lana a šál 
přenesenou na kovové pletivo. Zkou-
má vztah mezi tělem a materiálem, 
kontakt ostrého a tvrdého s měkkým; 
jak tělo zanechává stopy na kovu a 
kov na těle.

20. 4. v 19.30
FUN FATALE: MUTE
Cie des pieds perchés (CH)
Většina dospělých nad 30 let neslyší 
zvuk o frekvenci 18-21kHz. To však 
neznamená, že tento zvuk neexistuje. 
Představení MUTE otevírá to, co bý-
vá skryté – druhý svět, který se roze-
zní, když první utichá. Skutečné jsou 
ovšem oba dva, jen v každém platí 
jiná pravidla. Důležité je vědět, zda 
už jste překročili pomyslnou hranici 
a ve kterém z nich se zrovna nachá-
zíte. Švýcarské akrobatky Stéphanie 
N’Duhirahe a Morgane Widmer, kte-
ré se věnují závěsné akrobacii na laně, 
se v inscenaci MUTE zabývají ten-
kou hranicí mezi normálností a šílen-
stvím. Jak rozeznat, jsou-li oba světy 
stejně reálné? Mít pevnou půdu pod 
nohama neznamená totéž jako stát 
pevně nohama na zemi.

21. 4. v 19.30
FUN FATALE KA BARET
Komponovaný večer krátkých akro-
batických výstupů performerek nové-
ho cirkusu z celého světa je oblíběnou 
tečkou za festivalem Fun Fatale. 

22. 4. ve 14.00 – 17.00
BLEŠÍ TRH
Pořádá Slunce o. s.
Pravidelný bleší trh na prknech DIO-
Du.

24. 4. v 17.00 – 19.00
KULATÝ STŮL K ŽIVOTNÍMU 
PROSTŘEDÍ 
Veřejná diskuse se zástupci statutár-
ního města Jihlavy k nejaktuálnějším 
problémům z oblasti životního pro-
středí.

28. 4. v 19.30
TŘETÍ SVĚTOVÁ LÁSKA 
De Facto Mimo
Kamera! Akce! Dokumentární kome-
die o divadle, lásce a fi lmech, které si 
všichni natáčíme, aniž bychom se na 
ně chtěli dívat.  Scénář a režie: Martin 
Skřítek Kolář Představení je přístup-
né od 15 let.

1. 5. v 19.30
PĚŠKY MEZI BUDHISTY A 
KOMUNISTY
Ladislav Zibura
Do třetice všeho dobrého se vydáme 
v doprovodu cestovatele, recesisty a 
performera Ladislava Zibury do dale-
ké Asie. Své putování zahájil v Hima-
lájích a přes neprobádaná údolí čín-
ských řek a zapadlé nepálské vesnic 
došel až do kontinentální Číny. 

Dělnický dům
Žižkova 15

11. 4. v 19.00
PERLY OPERETY
Nejznámější operetní písně v podání 
zpěváků přední operetní a muzikálo-
vé scény.
Lucie Juránková & Martin Slavík - 
Hudební Divadlo Karlín. 
Předprodej: Knihkupectví Jitka. Cena 
v předprodeji: 200 Kč, na místě: 250 
Kč.

29. 4. 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

4. 4. a 18. 4. v 19.30
JAM SESSION
Živá improvizovaná jazzová a swingo-
vá hudba. Muzikanti, kteří by se chtěli 
přidat, jsou vítaní.

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

12. 4. v 15.00
VELIKONOCE V DOMEČKU
Přijďte si užít velikonoční dílny na 
Domeček. Zažití velikonočních tradic 
a zvyků, pletení pomlázek, malování 
vajíček, velikonoční dekorace. V době 
od 15:00 do 17:00 hodin. S sebou: 
Vyfouklé skořápky, přezutí. Příspěvek 
na materiál: 40,-. 

29. 4. v 9.30
HRÁTKY S DRÁTKY A KORÁL-
KY 
Kreativní hravé sobotní dopoledne. 
Určené dětem od 7 do 12 let. Mate-
riál zajištěn, přihlášky zasílejte do 22. 
4. Ivě Melounové na mail melouno-
va@ddmjihlava.cz. Další kontakty: tel. 
567303521. Kapacita míst omezená. 
Vstupné: 50,-. S sebou přezutí, pracov-
ní oděv a veselou náladu. 

Duben – květen
KURZ VÝCHOVY A VÝCVIKU 
PSŮ – termín duben-květen 2017
Kurz zahrnuje 13 lekcí. Cena 1500,-. 
Začátek kurzu – duben 2017. Přihlá-
šení zájemci budou pořadatelem obe-
známeni s termínem zahajovací akce. 
Přihláška a informace: Tomáš Rychet-
ský, tel. 736 430 886, rychetsky@
ddmjihlava.cz. Lekce probíhají 2x týd-
ne (středa 17.00-18.00, neděle 11.00-
12.00).

ZUŠ Jihlava
Masarykovo náměstí 16

6. 4. v 16.00
INSPIRA CE RENESANCÍ   
Zahájení výstavy VO ZUŠ Jihlava, 
koncertní sál ZUŠ 

7. 4. v 16.30 – 17.30
PRŮZKUM TALENTŮ DO 
TANEČNÍHO OBORU 
12. 4. v 18.00
HUDEBNÍ VEČER 
Koncertní sál ZUŠ

16. 4. v 18.00
SLAVNOSTNÍ KONCERT ZUŠ V 
DKO 

21. 4. v 16.30 – 17.30
PRŮZKUM TALENTŮ DO 
TANEČNÍHO OBORU 

26. 4. v 10.00
OPERKA  ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA  V 
DKO 

Zacheus
klub pro volný čas, 

Komenského 20, tel. 736 265 817

4. 4. v 19.00
MODLITBA TAIZÉ V KOSTELE 
SV. KŘÍŽE                            

13. 4. v 18.00
POSLEDNÍ VEČEŘE PRO VEL-
KÉ I MALÉ DĚTI BOŽÍ                 

14. 4. v 17.00
PAŠIJE - čtení evangelních textů, 
rozjímání a zpěvy v kostele sv. Kříže                         

25. 4. v 18.00
SVATOJAKUBSKÁ POUŤ DO 
SANTIAGA
Cestopisné vyprávění a promítání – 
Šenkýřovi.                                                                          

Senior Point
Palackého 26, 

tel. 564 602 445, 605 660 445
10. – 12. 4. v 9.30 – 16.00
JARNÍ DNY  
Přivítáme jaro bohatým tří denním 
programem: pletení pomlázek, malo-
vání kraslic, pletení velikonočních 
košíčků a mnoho dalšího. 

11. 4. ve 14.00
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ S 
LENKOU TESÁRKOVOU
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 
57, zasedací místnost B 3.16

19. 4. ve 14.00
TRÉNUJTE SI MOZEK S MGR. 
MARCELOU RÝPALOVOU Z 
ALZHEIMER PORA DNY VYSO-
ČINA
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 
57, zasedací místnost B 3.16

26. 4. ve 14.00
SEBEOBRA NA PRO SENIORY 
II. část s lektorem PhDr. Petrem 
Jakubcem.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 
57, zasedací místnost B 3.16

Family Point
Palackého 26,

 tel. 564 602 445, 605 660 445
5. 4. v 15.00
DĚTSKÉ MASÁŽE
Jak účinně masírovat miminka vás 
naučí Rita Malášková. Family Point, 
Palackého 26, Jihlava. Omezený počet 
míst-prosíme o přihlašování účasti!

10. – 12. 4. v 9.30 – 16.00
JARNÍ DNY 
Přivítáme jaro bohatým třídenním 
programem: pletení pomlázek, malo-
vání kraslic, pletení velikonočních 
košíčků a mnoho dalšího.

18. 4. v 15.30 – 16.30
TANEČKY S RA DKOU
(pro děti 2,5-6 let) – děti se učí zákla-
dům tanečního pohybu s říkad-
ly, Radka Marschalová, SŠ TRIVIS, 
Brněnská 68, Jihlava. Prosíme o při-
hlašování dětí.

20. 4. v 15.00
MOVETERA PIE 
edukativní metoda, která se zaměřuje 
na nápravy specifi ckých poruch učení 
a chování. Aneta Hvězdová, Family 
Point, Palackého 26, Jihlava. Omeze-
ný počet míst-prosíme o přihlašování 
účasti!

Centrum pro rodinu Vysočina
Chlumova 3 

11. 4. v 17.00
NEJLEPŠÍ DĚTSKÉ KNIHY!? 
JAK SI VYBRA T? 
Přednáší nezávislý literární recenzent 
Mgr. Leona Šťávová.  Po předchozí 
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domluvě je zajištěno bezplatné hlídá-
ní dětí.
25. 4. v 17.00
KDYŽ DĚTEM NEJDE POVÍDÁ-
NÍ 
Beseda navazující na březnovou před-
nášku, lektor: logoped - surdoped 
Mgr. Naděžda Grznárá. Po předchozí 
domluvě je zajištěno bezplatné hlídá-
ní dětí. 

Zoo Jihlava
Březinovy sady 10, 
tel. 567 573 730

1. 4. 
DEN PTACTVA
Ptákem roku 2017 je datel černý, 
všichni Datlovi budou mít v tento den 
vstup do zoo zdarma. Ostatní nosite-
lé ptačích příjmení, kteří se prokážou 
platným dokladem, budou mít 50% 
slevu na vstupném. Všichni, kteří při-
jdou v černém oblečení s červenou 
čepičkou (jako datel), budou zařaze-
ni do slosování o vyhlídkový let. 

6. 4. v 17.00
MADEIRA  A PORTO SANTO
Ostrov Madeira je jedním z posled-
ních míst na světě, kde se nachází vav-
řínový třetihorní prales. V našem pro-
mítání se společně s průvodcem CK 
Adventura Ondřejem Brambusem 
vydáme do nitra tohoto pralesa, pro-
jdeme se podél zavlažovacích kanálů 
„levadas“, budeme žasnout nad str-
mými zelenými srázy a nahlédneme 
do výborné madeirské kuchyně. Na 
závěr se podíváme na ostrov Porto 
Santo, který je díky své 9 km dlouhé 
písčité pláži ideálním místem na kou-
pání.
Začátek v 17 hodin ve vzdělávacím 
centru PodpoVRCH, vstupné 40,- Kč, 
každý účastník obdrží drobný dárek!

16. 4. 
VELIKONOCE V ZOO
Přivítání jara pod taktovkou folklorní-
ho souboru Pramínek, výroba drob-
ných velikonočních dekorací ve vzdě-
lávacím centru PodpoVRCH.

22. 4. 
DEN ZEMĚ
Den pro naši zelenou planetu bude 
zaměřen na volně žijící živočichy 
kolem nás – ptáky, obojživelníky 
i hmyz. Život v mokřadech přib-
líží organizace „Mokřady-ochrana a 
management“ a život ptáků představí 
Česká společnost ornitologická.

Muzeum Vysočiny
Masarykovo nám. 55, 

tel. 567 573 880
8. 4. v 10.00 – 16.00
DRÁTENICKÝ JARMARK
S prodejem a ukázkou výroby vysta-
vujících dráteníků v budově MVJ, 
Masarykovo nám. 57/58.

18. 4. v 17.00
FENOMÉN MASARYK
Přednáší doc.PhDr. Michal Stehlík, 
Ph.D., z Národního muzea.

20. 4. v 17.00
POLÁRNÍ ZÁŘE VE ŠVÉDSKU
Přednáší Bc. Mirek Dočekal z Hvěz-
dárny a planetária Brno.

24. 4. v 18.00
RICHTERSVELD A NAMAQUA-
LAND – SUKULENTY JAR

Přednáší Ing. Bořivoj Prokeš.
25. 4. v 17.00
ETIOPIE (voda pro žíznivou zemi a 
cesta za nejvzácnějším vlkem)
Přednáší fotograf a cestovatel Michal 
Černý.

Kino DUKLA
Jana Masaryka 20, tel. 731 989 428

1. 4. ve 14.45, 9. 4. v 17.00, 15. 
4. v 15.00, 23. 4. ve 14.30, 6. 4. 
v 17.30
KRÁSKA  A ZVÍŘE
Rodinný / USA / dabing / od 9. 4. 
120,- (děti 100,-)
Režie: B. Condon/ Hrají: Emma 
Watson, Dan Stevens, Luke Evans

1. 4. v 15.00, 16. 4. a 1. 5. v 15.30
BALERÍNA
Animovaný / Kanada, Francie / 89 
min / 100,-
Režie: E. Summer, É. Warin

1. 4. v 17.00, 9. a 21. 4. v 17.30, 26. 
4. ve 20.00
ÚKRYT V ZOO
Historický, drama / USA, Velká Britá-
nie / 127 min / titulky / 110,- / 12+
Režie: N. Caro/ Hrají: Jessica Chas-
tain, Daniel Brühl, Johan Helden-
bergh, Martha Issová, Martin Hof-
mann

1. a 17. 4. v 17.30, 2. 4. v 16.00, 7. 
4. v 19.30, 26. 4. v 18.00
VOLÁNÍ NETVORA : PŘÍBĚH 
ŽIVOTA
Drama, fantasy / Španělsko / 108 
min / titulky / 110,-
Režie: J.A. Bayona / Hrají: Toby 
Kebbell, Liam Neeson, Felicity Jones, 
Sigourney Weaver

1. 4. v 19.30, 20. a 24. 4. v 17.30
POPÍRÁNÍ HOLOCAUSTU
Historický, drama / USA, Velká Bri-
tánie / 110 min / titulky / 110,- (od 
20. 4. 100,-) / 12+
Režie: M. Jackson/ Hrají: Rachel 
Weisz, Tom Wilkinson, Timothy 
Spall, Andrew Scott 

1., 5., 7. 16. a 30. 4. ve 20.00, 8. 4. 
v 19.30
GHOST IN THE SHELL
Akční, sci-fi  / USA / titulky, 3D 2D / 
3D 150,- a 2D 120,-
Režie: R. Sanders/ Hrají: Scarlett  
Johansson, Michael Pitt , Takeši Kita-
no, Juliett e Binoche

2. 4. ve 14.00, 29. 4. v 15.00
LEGO® BATMAN FILM
Animovaný, dobrodružný / USA / 
104min / dabing / 90,-
Režie: Ch. McKay

2. 4. v 17.00, 16. a 30. 4. v 15.00
ANDĚL PÁNĚ 2
Pohádka / ČR / 90 min / 80,-
Režie: J. Strach/ Hrají: Ivan Tro-
jan, Jiří Dvořák, Vica Kerekes, An-
na Čtvrtníčková, Jiří Bartoška, Bolek 
Polívka, Vojtěch Dyk, Pavel Liška

2. 4. v 18.00, 19. a 24. 4. v 17.00, 
26. 4. ve 14.30
RA NDE NASLEPO
Romantická komedie / Německo / 
111 min / dabing / 110,-
Režie: M. Rothemud/ Hrají: Kostja 
Ullmann, Jacob Matschenz, Anna 
Maria Mühe, Alexander Held

2. a 6. 4. v 19.30, 17. 4. ve 20.00
ŽIVOT

Sci-fi , thriller / USA / titulky / 120,-
Režie: D. Espinosa/ Hrají: Jake Gyl-
lenhaal, Rebecca Ferguson, Ryan 
Reynolds

2. a 9. 4. ve 20.00
SKRYTÉ ZLO
Horor, thriller / USA / 96 min / titul-
ky / 110,-
Režie: S. Title/ Hrají: Carrie-
Anne Moss, Michael Trucco, Faye 
Dunaway, Doug Jones

3. a 8. 4. v 17.00, 11. 4. v 17.30, 15. 
4. v 19.30
MASARYK
Drama, historický, životopisný / ČR 
/ 113 min / 120,-
Režie: J. Ševčík / Hrají: Karel Roden, 
Oldřich Kaiser, Eva Herzigová, 
Robert Jaškow, Emília Vášáryová

3. 4. v 17.30
LA LA LAND
Komedie, muzikál / USA / 127 min 
/ titulky / 100,-
Režie: D. Chazelle/ Hrají: Ryan 
Gosling, Emma Stone, J.K. Simmons, 
John Legend

3. 4. v 19.30
SPOTLIGHT
Drama / USA / 129 min / titulky / 
FK / 80,- / 12 +
Režie: T. McCarthy/ Hrají: Mark 
Ruff alo, Michael Keaton, Rachel 
McAdams, Liev Schreiber

3. 4. ve 20.00
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNO-
TY
Erotický thriller / USA / 117 min / 
titulky / 110,- / 15+
Režie: J. Foley/ Hrají: Dakota John-
son, Jamie Dornan, Rita Ora, Kim 
Basinger

4. a 25. 4. v 17.00, 8. 4. v 17.30, 12. 
4. ve 20.00
VŠECHNO NEBO NIC
Romantický / ČR / 107 min / 100,-
Režie: M. Ferencová/ Hrají: Táňa 
Pauhofová, Klára Issová, Ondřej 
Sokol, Luděk Sobota, Jan Budař

4. a 18. 4. v 17.30, 24. 4. ve 20.00
MUZZIKA NTI
Hudební rocková a folklórní balada / 
ČR / 109 min / 100,-
Režie: D. Rapoš / Hrají: Pavel Kříž, 
Patrik Děrgel, Martin Dejdar, Maroš 
Kramár, Jaromír Nohavica, Norbert 
Lichý

4. 4. v 19.00
AMADEUS: REŽISÉRSKÁ VER-
ZE
Drama, životopisný / USA / 180 min 
/ titulky / 100,-/ 12+
Režie: M. Forman / Hrají:  F. Murray 
Abraham, Tom Hulce, Elizabeth Ber-
ridge, Simon Callow, Roy Dotrice

4. 4. ve 20.00, 10. 4. v 17.00, 26. 4. 
v 16.00
BÁBA Z LEDU
Drama, komedie / ČR / 106 min / 
100,- / 12+
Režie: B. Sláma / Hrají: Zuzana Kro-
nerová, Pavel Nový, Marek Daniel, 
Tatiana Vilhelmová, Alena Mihulová

5. a 16. 4. v 17.30, 8. 4. ve 20.00, 
26. 4. v 19.30
I DVA JSOU RODINA
Komedie, drama, / Francie / 118min 
/ titulky / 100,-
Režie: H. Gélin / Hrají: Omar Sy, 

Clémence Poésy, Antoine Bertrand, 
Gloria Colston, Anna Cott is

5. 4. v 19.30, 10. 4. ve 20.00
KONG: OSTROV LEBEK
Dobrodružný / USA / 118 min / 
titulky 2D / 110,- 
Režie: J. Vogt-Roberts/ Hrají: Tom 
Hiddleston, Brie Larson, Corey 
Hawkins, Samuel L. Jackson

6. 4. v 17.00, 25. 4. v 17.30
PUTOVÁNÍ TUČŇÁKŮ: VOLÁ-
NÍ OCEÁNŮ
Dokument / Francie / 82 min / PRE-
MIÉRA  / dabing / 80,-
Režie: L. Jacquet 

6., 15. a 19. 4. ve 20.00, 9. 4. 
v 19.30
LOGAN: WOLVERINE
Akční, dobrodružný, fantasy / USA / 
131 min / titulky / 120,- / 15+
Režie: J. Mangold/ Hrají: Hugh Jac-
kman, Patrick Stewart, Richard E. 
Grant, Boyd Holbrook, Dafne Keen

7. 4. v 17.00, 8. 22. 4. v 15.00, 15. 4. 
v 17.30
POWER RA NGERS: STRÁŽCI 
VESMÍRU
Dobrodružný, sci-fi  / USA / 123 min 
/ dabing / 110,-
Režie: D. Israelite / Hrají: Bryan 
Cranston, Elizabeth Banks, Naomi 
Scott , David Denman

7. 4. v 17.30, 8. a 15. 4. ve 14.45, 9. 
a 17. 4. v 15.00, 14. a 29. 4. v 15.30
ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ 
VESNICE
Animovaný / USA / 88 min / dabing 
/ 130,- (děti 110,-)
Režie: K. Asbury

9. 4. v 15.30
ODVÁŽNÁ VAIANA: LEGENDA 
O KONCI SVĚTA
Animovaný, dobrodružný / USA / 
114 min / dabing / 80,-
Režie: R. Clemens a J. Musker

10. 4. v 17.30
SÁMSKÁ KREV
Drama / Švédsko / 110 min / 90,- / 
12+
Režie: A. Kernell/ Hrají: Lene Ceci-
lia Sparrok, Mia Sparrok, Maj Doris 
Rimpi, Julius Fleischanderl, Olle Sarri

10. 4. v 19.30
TOHLE JE NÁŠ SVĚT 
Drama, komedie / USA / 119 min / 
titulky / FK / 80,-
Režie: M. Ross / Hrají:  Viggo Mor-
tensen, George MacKay, Samantha 
Isler, Annalise Basso

11. 4. v 17.00
NEJŠŤASTNĚJŠÍ DEN V ŽIVO-
TĚ OLLIHO MÄKIHO
Romantické drama / Finsko / 92min 
/ titulky / 80,- / 12+
Režie: J. Kuosmanen / Hrají: Jarkko 
Lahti, Eero Milonoff , Oona Airola

11. 4. v 19.30
ROCCO
Dokument / Francie / 105 min / 
titulky / 100,- / 18+
Režie: T. Demaizière, A. Teurlai

11. 4. ve 20.00, 19. 4. v 17.30
T2: TRA INSPOTT ING
Drama / Velká Británie / 109 min / 
titulky / 100,- / 15+
Režie: D. Boyle/ Hrají: Ewan McGre-
gor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller
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13. 4. v 15.30
ZPÍVEJ
Animovaná komedie / USA / 110 
min / dabing / 80,-
Režie: G. Jennings

13., 14., 22., 28. a 29. 4. v 17.30, 
15., 16. a 21. 4. v 17.00
ŠPUNTI NA VODĚ
Rodinná komedie / ČR / PREMIÉ-
RA  / 120,-
Režie: J. Chlumský/ Hrají: Hynek 
Čermák, Anna Polívková, Táňa Vil-
helmová, Jiří Langmajer, Pavel Liška

13., 14., 18. a 23. 4. ve 20.00, 16. a 
20. 4. v 19.30
RYCHLE A ZBĚSILE 8
Akční / USA / 136 min / PREMIÉ-
RA  / titulky / 130,- / 12+
Režie: F. Gary Gray/ Hrají: Vin Die-
sel, Dwayne Johnson, Jason Statham, 
Charlize Th eron, Helen Mirren

12. 4. v 19.30, 22. a 30. 4. v 17.00
PŘES KOSTI MRTVÝCH
Krimi, drama / Polsko, ČR 
Režie: A. Holland / Hrají: Agnieszka 
Mandat, Wiktor Zborowski, Miroslav 
Krobot, Jakub Gierszał

13. 4. v 15.00
DOMA JE TADY
Drama / Rakousko, ČR / 75 min / 
titulky / 99,- (FK 80,-)
Režie: T. Kotyk / Hrají: Anna 
Åström, Petra Bučková, Stipe Erceg

13. 4. v 17.00
POLINA
Drama / Francie / 112 min / titulky 
/ 99,- (FK 80,-)
Režie: A. Preljocaj/ Hrají: Juliett e 
Binoche, Niels Schneider, Alexej Gus-
kov, Miglen Mirtchev

13. 4. v 19.30
ZABIJÁCI Z MALOMĚSTA
Komedie, krimi / Dánsko / 90min / 
titulky / 99,- (FK 80,-)
Režie: O. Bornedal/ Hrají: Nicolas 
Bro, Ulrich Th omsen, Mia Lyhne, 
Lene Maria Christensen

14. 4. v 15.00, 23. 4. v 19.30, 20. 4. 
ve 20.00
PROTI VLASTNÍ KRVI
Akční, krimi / Velká Británie / 98min 
/ titulky 
Režie: A. Smith/ Hrají: Michael 
Fassbender, Brendan Gleeson, Rory 
Kinnear, Sean Harris, Lyndsey Mar-
shal

14. 4. v 17.00, 25. 4. ve 20.00
NAPROSTÍ CIZINCI
Komedie / Itálie / 93min / titulky 
Režie: P. Genovese/ Hrají: Giuseppe 
Batt iston, Anna Fogliett a, Marco 
Giallini, Edoardo Leo

14. 4. v 19.30
NA MLÉČNÉ DRÁZE
Drama / Srbsko / 125 min / titulky / 
99,- (FK 80,-)
Režie: E. Kusturica/ Hrají: Monica 
Bellucci, Emir Kusturica, Sergej Tri-
funović, Zoran Cvijanovic

17. 4. ve 15.30
PSÍ POSLÁNÍ
Komedie, drama / USA / dabing / 
90,-
Režie: L. Hallström/ Hrají: Dennis 
Quaid, Britt  Robertson, Logan Miller

17. 4. v 19.30
DIOR A JÁ

Dokument / Francie / 89min / titul-
ky / FK / 80,- 
Režie: F. Tcheng

18. a 27. 4. v 17.00
DENÍK STROJVŮDCE
Drama / Srbsko, Chorvatsko / 85 
min / titulky / 100,-
Režie: M. Radovic/ Hrají: Lazar Ris-
tovski, Mirjana Karanović, Mladen 
Nelevic, Nina Jankovic

18. 4. v 19.30
MŽITKY
Drama / Polsko / 98 min / titulky / 
110,-
Režie: A. Wajda/ Hrají: Boguslaw 
Linda, Aleksandra Justa, Bronislawa 
Zamachowska

20. a 26. 4. v 17.00, 22. 4. ve 14.45, 
23. 4. a 1. 5. v 15.00, 30. 4. v 15.30
MIMI ŠÉF
Animovaná komedie / USA / 97min 
/ PREMIÉRA  / dabing 2D, 3D / 
2D 130,- (děti 110,-); 3D 150,- (děti 
130,-)
Režie: T. McGrath

21. a 22. 4. v 19.30, 23. 4. v 17.30, 
29. 4. v 17.00
LOUPEŽ VE VELKÉM STYLU
Komedie / USA / PREMIÉRA  / 
titulky/ 110,-
Režie: Z. Braff / Hrají: Alan Arkin, 
Michael Caine, Morgan Freeman

21., 22. a 25. 4. v 19.30, 28. 4. v 
17.00
ZTRA CENÉ MĚSTO Z
Akční, dobrodružný / USA / 141 min 
/ PREMIÉRA  / titulky/ 120,- / 12+
Režie: J. Gray/ Hrají: Charlie Hun-
nam, Tom Holland, Robert Patt in-
son, Sienna Miller

23. 4. v 16.45
JOHANN STRA USS – NETOPÝR
Opereta, záznam / 173 min / titulky 
/ 250,- (studenti a senioři 200,-)
Hudba: J. Strauss

24. 4. v 19.30
DVOJNÍK
Th riller, komedie / Velká Británie / 
93min / titulky / FK / 80,-
Režie: R. Ayoade/ Hrají: Jesse Eisen-
berg, Mia Wasikowska, Lloyd Woolf, 
Noah Taylor

27., 28. a 29. 4. v 19.30
THE CIRCLE
Th riller, sci-fi  / USA / 90 min / PRE-
MIÉRA  / titulky / 110,-
Režie: J. Ponsoldt/ Hrají: Tom 
Hanks, Emma Watson, John Boyega, 
Bill Paxton

30. 4. a 1. 5. v 19.30
UTEČ
Th riller, horor / USA / 103 min / 
PREMIÉRA  / titulky / 110,- / 15+
Režie: J. Peele/ Hrají: Daniel Kalu-
uya, Allison Williams, Catherine Kee-
ner, Bradley Whitford

27., 28. a 29. 4. ve 20.00, 30. 4. v 
17.30, 1. 5. v 17.00
ZAHRA DNICTVÍ: RODINNÝ 
PŘÍTEL
Milostné drama / ČR / 115 min / 
PREMIÉRA  / 120,-
Režie: J. Hřebejk / Hrají: Ondřej 
Sokol, Aňa Geislerová, Martin Fin-
ger, Jiří Macháček, Gabriela Míčová, 
Klára Melíšková, Karel Dobrý, David 
Novotný, Lenka Krobotová

1. 5. v 19.30
REALITA
Drama, komedie / Francie, USA / 95 
min / titulky / FK / 80,- / 12+
Režie: Q. Dupieux / Hrají: Alain Cha-
bat, Jonathan Lambert, Jon Heder, 
Kyla Kenedy

5. 4. v 17.00 
TŘETÍ POCHODEŇ – UDÁ-
LOST, O NÍŽ SE DODNES 
TÉMĚŘ NEMLUVÍ 
Lekce CDF / 60,- (členové CDF 
40,-)

19. 4. v 19.30 
ANATOMIE ZLOČINU – ZLO-
ČIN JAKO VZPOMÍNKA  
Lekce CDF / 60,- (členové CDF 
40,-)

2. 4. v 15.00 
PEC NÁM SPADLA 
Divadlo / 50 min / 60,-
Hraje: Divadlo Paravánek

SOUL music club
Žižkova 15, tel. 604 582 662

1. 4. ve 20.00
MONKEY BUSINESS 

7. 4. ve 22.00
FESTIVAL SVOJŠICE WARM UP 
2017 

8. 4. ve 20.00
VYPSANÁ FIXA 

13. 4. ve 22.00
DRUM DRIVE – DJ NEDRO ALL 
NIGHT 

14. 4. ve 21.00
ZRNÍ 

15. 4. ve 20.00
LAUREÁT TOUR 2017 - LIWID / 
ČARDÁŠ KLAUNŮ / VZHŮRU A 
NÍŽ 

16. 4. ve 22.00
ELECTRO HOUSE MADNESS 

20. 4. v 19.00
NA STOJÁKA  

21. 4. ve 20.00
E!E / THE FIALKY / STOP MA-
MUT 

22. 4. ve 22.00
URA  DJS 

28. 4. ve 21.00
AK - SERGEI BARRA CUDA & 
PASTOR & DJ BUSSY 

29. 4. ve 20.00
BLUE ROCKET SPYSPACE 
TOUR 

Akce města Jihlavy

15. dubna
VELIKONOCE

19. dubna
DEN ZEMĚ

24. dubna 
KULATÝ STŮL K ŽIVOTNÍMU 
PROSTŘEDÍ
Diskuse se zástupci města k aktuál-
ním tématům z oblasti životního pro-

středí, DIOD, 17–19 hod.

30. dubna
ČARODĚJNICE 2017 „SLET 
ČARODĚJNIC A ČARODĚJŮ“
Prostor před zábavním rodinným par-
kem ROBINSON

Koncerty
23. 4. v 19.00
4. KOMORNÍ KONCERT 2017
Anna Paulová – klarinet. Pořadatel: 
Filharmonie G. Mahlera, 
www.f-gm.cz. Dům fi lharmonie, Kos-
mákova 9.

26. 4. 18.00
JARNÍ KONCERT MELODIE
Koncert bude tradičně věnován kla-
sické sborové tvorbě -  v komorněj-
ším prostředí gotického sálu jihlavské 
radnice budou sborové skladby pro-
pojeny s písněmi. Host: Marie Mičá-
nová  - absolventka ZUŠ Jihlava.
Pořádá: JSPS Melodie, www.melo-
diejihlava.cz
Gotická síň jihlavské radnice.       
                    

Přednášky
1. 4. ve 13.30
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA  
NA ŠACBERK
Cena: 50 Kč, přihlášení předem: 
michaela.pacher@gmail.com, 730 
615 413,
zastávka MHD – Krematorium

4. 4. v 18.00
SCIENCE CAFÉ - Dr. Ing. arch. 
Jaroslav Huňáček: Jihlavská městská 
pevnost – proměny v osmi stoletích
Na další přednášce z cyklu Science 
Café se dozvíte, jak se proměňova-
ly jihlavské hradby a jejich funkce 
v průběhu staletí. Tentokrát mimo-
řádně v salonku Radničního pivova-
ru na Masarykově náměstí v Jihlavě. 
Rezervujte si místa u obsluhy Rad-
niční restaurace. Salonek Radničního 
pivovaru.

5. 4. v 19.30
LITERÁRNÍ VEČER S JOSEFEM 
KUNDEROU: I DOMY UMÍRA JÍ 
VSTOJE, 2. DÍL
Josef Kundera nám tentokrát bude 
předčítat z 2. dílu knihy I domy umí-
rají vstoje. Opět za účasti autora, 
Ladislava Vilímka. Rezervace na tel. 
773 064 106 nebo u obsluhy. Café 
Gustav Mahler.

12. 4. v 18.00
CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁ-
NÍ: HONG KONG II.
V posluchárně P3 Vysoké školy poly-
technické Jihlava. Vstup zdarma.

18. 4. – 9. 5. v 16.00
VYCHÁZKOVÝ KURZ INDU-
STRIÁLNÍ ARCHITEKTURA  
JIHLAVY
Vždy v úterý v 16 hodin. 4 lekce/200 
Kč
Přihlášení a platba do 11. dub-
na - kontakt: jarosova@ogv.cz, 567 
301 681
 
29. 4. v 15.00
MALUJEME POLSKY?
Výtvarná dílna pro děti od 3 let.
Přihlášení: Pavlína Pitrová – 604 875 
412
OGV I, Komenského 10.
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Ostatní akce
1. 4. v 9.00 – 17.00
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA  
NEJEN OŠACENÍ NA NÁDRA ŽÍ
Občanské sdružení Diakonie Brou-
mov vyhlašuje sbírku použitého 
ošacení k humanitárnímu využití 
(oděvy, bytový textil, ručníky, lož-
ní prádlo, utěrky, záclony, také obuv, 
pásky a kabelky, hračky, knihy, dro-
gistické zboží…).
Akce proběhne tradičně na vlako-
vém nádraží Jihlava – město směrem 
k ulici Jiráskova (k prodejně Fero-
na). V době od 9:00 – 17:00 hodin 
bude na nákladovém nádraží přista-
vené auto Diakonie Broumov.
Diakonie Broumov děkuje za Vaši 
pomoc. www.diakoniebroumov.org

1. 4. v 11.00 – 19.00
II. CHARITATIVNÍ VOTOČ 
VOHOZ
Pokračování úspěšné akce s upgra-
dem o pánské a dětské oblečení! 
Navíc vernisáž obrazů na téma STYL 
& STREET & ART od talentova-
ných umělců. Celý den doplněný 
stylovou hudbou.
Výtěžek z prodeje půjde na handi-
capované z chráněných dílen na Jih-
lavských Terasách. Kontakt na FB – 
Dominika Bártová.
Royal Café, Havlíčkova 30.

2. 4. v 15.00
S JIHLAVSKÝMI LISTY ZA 
POHÁDKOU – PEC NÁM SPAD-
LA
Hudební loutková pohádka se 
spoustou známých dětských písni-
ček, které si při doprovodu harmo-
niky mohou děti i dospělí zazpívat 
a trochu i zahrát. Diváci se mohou 
těšit na krásné loutky a také je čeká 
několik pohádkových překvapení…
Vstupné: 60 Kč (rezervace vstupe-
nek tel. 732 506 053)
Pořadatel: PAROLAART, Fritzova 
34, 586 01 Jihlava
tel.: 567 578 024, mobil: 732 506 
053
Více informací o pohádkách na 
www.jihlavske-listy.cz
Partneři akce: Jihlavské listy, statu-
tární město Jihlava.
Kino Dukla, Jana Masaryka 20, Vel-
ký sál Reform

11. 4. v 8.00 – 17.00
REVITALIZACE NÁMĚSTÍ — 
plánovací setkání na náměstí
Statutární město Jihlava připravuje 

revitalizaci Masarykova náměstí, aby 
lépe naplňovalo současné a budou-
cí potřeby občanů i návštěvníků a 
lákalo k aktivnímu užívání veřejné-
ho prostoru. S ohledem na spole-
čenský i historický význam Masary-
kova náměstí bude na podzim 2017 
vypsána architektonická soutěž, ze 
které vzejde nová koncepce náměstí 
a jeho nejbližšího okolí. Každý, koho 
budoucnost náměstí zajímá, bude 
moci ovlivnit zadání pro architek-
ty na veřejném plánovacím setkání. 
Masarykovo náměstí

21. 4. v 16.00 – 18.00
FESTIVAL OČIMA GENERA CÍ 
V JIHLAVĚ
Zábavné setkání všech generací, kde 
na věku opravdu nezáleží. 
Program:
16.00 zahájení výstavy OČIMA 
GENERA CÍ - Vystup ze své ulity
Příběhy, které píše život - autorské 
čtení z prací autorů projektu OČI-
MA GENERA CÍ,  setkání autorů 
projektu OČIMA GENERA CÍ.
16.30 Hudební medailonek dětí z 
Jihlavska. 
 Příběhy o naplněném životě - poví-
dáme si a čteme z tvorby umělců 
„seniorů“, kteří si  bez ohledu na 
svůj věk plní své sny a přání. Pohled 
na život z té veselejší stránky  bez  
ohledu na věk, je inspirativní pro 
všechny bez rozdílu věku.   
 
Autoři: Miroslav Matouš (95 let), 
Květa Pokorná (69 let), Marie Zajíč-
ková (76 let), aj. 
Vzkazy v lahvi - ARTová tvůrčí díl-
na, v rámci které mohou všichni náv-
štěvníci přispět  svou tvorbou a 
zanecháním vzkazu druhým genera-
cím.  
Vstup volný.
Mezigenerační program i aktivity 
jsou určeny všem bez rozdílu věku - 
děti, mládež, seniory, i jejich rodiny 
a přátelé.
Akce se koná pod záštitou ministra 
kultury Daniela Hermana a Asociace 
krajů ČR. Více informací o projektu 
na www.ocimageneraci.cz 
Jihlavská radnice, Masarykovo 
náměstí 1.

23. 4. 15.00
STROLLERING® MATEŘSKÁ 
V POHYBU
6. ročník celorepublikových závodů 
kočárků.
Závodit mohou nejen rodiče, zkrát-
ka opravdu celá rodina. Délka trati 

 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.
 Komentovaná prohlídka 4. 4. v 17 hodin.

100 kroků. Můžete se těšit na krásné 
ceny a skvělou atmosféru. Pro děti 
bude připravena jízda na odrážed-
lech, kolech nebo s dětskými kočár-
ky na závodní trati. 
Zajištěn bohatý doprovodný pro-
gram: skákací hrad, trampolína, 
malování na obličej, hair styling, 
megabublina, sportovní soutěže, 
líčení pro maminky.
Z organizačních důvodů všechny 
žádáme, aby se hlásili předem na 
www.zavodykocarku.cz Amfi teátr 
letního kina          

26. 4. v 17.30
HUDBA JE LÉK A NÁŠ SENIOR-
KLUB JE „APATIKA “!
K tanci a poslechu hraje hudba Trio-
mix. Vstupné 70 Kč.
Pořádá TJ Sokol Bedřichov ve spo-
lečenském sále TJ Sokol Bedřichov 
„Zezulkárna“.

29. 4. 
HASIČSKÝ VÍCEBOJ
Dráhy s překážkami, hasičská tech-
nika – 5 vozidel.
Pořádá Sbor dobrovolných hasičů 
Jihlava – Bedřichov, www.sdhbedri-
chov.cz
Masarykovo náměstí. 

Sport

1. 4. v 17.00
FC VYSOČINA – 1. FC SLOVÁC-
KO
FC Vysočina Jihlava -  ePojisteni.cz 
liga, www.fcvysocina.cz
Fotbalový stadion, Jiráskova 69.

2. 4. v 15.30
BC VYSOČINA – ORLI PROS-
TĚJOV
Basketbalový klub Jihlava: I. liga 
mužů – play-out.
Sportovní hala nad bazénem na ul. 
E. Rošického 6.

8. 4. v 15.00
PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ V SÁLO-
VÉ KOPANÉ zástupců statutárního 
města Jihlavy proti hvězdnému týmu 
Československý lev.
Pořadatel: statutární město Jihlava. 
Bližší informace na internetových 
stránkách města. Sportovní hala nad 
bazénem na ul. E. Rošického 6.

13. 4. v 17.00
JARNÍ BĚH V PÁVOVĚ
Pořadatel: Běžec Vysočiny o. s. 
htt p://bezecvysociny.cz
Prezence od 15.45 hod. v autokem-
pinku Jihlava – Pávov, start první 
kategorie závodu v 17 hodin.

15. 4. 

FC VYSOČINA – AC SPARTA 
PRA HA 
FC Vysočina Jihlava -  ePojisteni.cz 
liga, www.fcvysocina.cz
Fotbalový stadion, Jiráskova 69.

21. 4. v 17.00
OKOLO TRPASLÍKA  – HYBRÁ-
LEC 
Závod pro sportující veřejnost. Pořa-
datel: Běžec Vysočiny o. s. htt p://
bezecvysociny.cz
Prezence od 15.45 hod. – pohostin-
ství Hybrálec – střed obce, start prv-
ní kategorie v 17 hodin, hromadný 
start hlavního závodu v 17.30 hod. 

22. 4. v 8.30 – 18.00
TENISOVÝ TURNAJ SMÍŠE-
NÝCH DVOJIC
Pořadatel: Parolaart, Teniscentrum 
Jihlava, a.s.  
Tenisový areál Teniscentrum Jihlava, 
a.s., Mostecká 24.

23. 4. v 15.30
BC VYSOČINA – BC NOVÝ 
JIČÍN 
Basketbalový klub Jihlava: I. liga 
mužů – play-out.
Sportovní hala nad bazénem na ul. 
E. Rošického 6.

29. 4.
FC VYSOČINA – FC ZBROJOV-
KA  BRNO 
FC Vysočina Jihlava -  ePojisteni.cz 
liga, www.fcvysocina.cz
Fotbalový stadion, Jiráskova 69.

Turistika
8. 4. v 8.45
HLEDÁNÍ JARA 
Celostátní akce Mladých ochránců 
přírody.
Na tradiční vycházce pro velké i 
malé budeme letos hledat: zda kve-
te podběl, zda létají čmeláci a zda se 
lidé sluní.
Sraz: Masarykovo náměstí dolní v 
8.45 hod.
Odjezd: autobusem MHD č. 5 ze 
zastávky „Masarykovo náměstí dol-
ní“ směrem do Ráje je v 9.05.
Trasa: Jihlava – Ráj u Jihlavy – Sasov 
– Pančava – Stará plovárna – Jihlava 
(trasa asi 7 km), členitý terén.
Program: cestou hledání znaků jara, 
prohlídka vodopádu v Ráji, odemy-
kání studánek v SASOVĚ, NA PAN-
ČAVĚ, NAD STAROU PLOVÁR-
NOU, soutěže pro děti. 
S sebou: turistické oblečení, nepro-
mokavá obuv, případně dalekohled. 
Vedou: Ing. Jaroslav Kněžíček (tel. 
731 888 321), Iva Doláková. 

Změna programu vyhrazena!
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