
duben

Fórum Zdravého města

VEŘEJNÁ BESEDA 
KE ZDRAVÍ
OBYVATEL 

A MĚSTA
ve středu 4. dubna od 16.30

v DIODu, Tyršova 12a.
(Více na str. 22).

JEDNÁNÍ 
MĚSTSKÉHO 

ZASTUPITELSTVA
v úterý 17. dubna od 13 hodin

v jednací síni magistrátu.
Přenos je promítán on-line na we-

bu města.

OSLAVY DNE ZEMĚ
ve středu 23. dubna
Masarykovo náměstí 

od 9 do 17 hodin.
(Více na str. 22).

Centrem města se projde 
opět o něco bezpečněji

Město chystá nové chodníky, 
přechody a také novou zastáv-
ku MHD na Havlíčkově ulici. 
V průmyslové zóně se počítá 
i s cyklostezkou od hlavního 
vlakového nádraží.

V rámci projektu Bezpečnost 
dopravy na přechodech pro chodce 
dojde v některých jihlavských loka-
litách k úpravě chodníků, přechodů 
pro chodce i zastávek MHD, a jejich 
osvětlení. Město nyní hledá zhotovi-
tele zakázky, jejíž předpokládaná hod-
nota dosahuje 12 milionů korun.

Konkrétně na vybraných mís-
tech dojde k výstavbě bezbariéro-
vých chodníků podél silnic, úpra-
vě a budování zastávek MHD, nebo 
k úpravám chodníků, které zahrnují 
například doplnění naváděcích prv-
ků nebo snížení jejich hran. Všech-
na místa nemine ani nové osvětlení, 
nebo vegetační úpravy.

Mezi řešené lokality patří napří-
klad ulice Rantířovská až k ulici Za 
Prachárnou, Brtnická k Tylově uli-
ci, E. Rošického k základní škole, 
Havlíčkova ke Kollárově ulici a Na 
Vyhlídce, dále také Sokolovská, a 
to společně s vedlejší Resslerovou 
a Stamicovou ulicí, nebo Pávovská, 
kde by se měl nový chodník objevit 
přímo u Kronospanu.

„Například vznikne nová zastávka 
MHD na Havlíčkově ulici, a to napro-
ti současné zastávce Jiřího z Podě-
brad, v mírném stoupání hned za via-
duktem,“ uvedl náměstek primátora 
pro úsek dopravy a služeb Vratislav 
Výborný.

Na zakázku Město získalo dota-
ci z IROP v hodnotě 7,9 milionu 
korun. Stavební stroje by se měly 
do zmíněných lokalit rozjet v průbě-
hu letošního června a vše opravit do 
konce září.

Okolo průmyslové zóny v Hruš-

kových Dvorech se vybuduje přes 
jeden a půl kilometru chodníků, 
na místě vyrostou i nové zastávky 
MHD, přechody pro chodce, nebo 
nové veřejné osvětlení. V poslední 
etapě se nezapomnělo ani na cyklis-
ty, pro které se zde vybuduje stezka 
od hlavního vlakového nádraží.

Výstavba by se měla dokončit do 
září letošního roku. Město nyní hle-
dá zhotovitele stavby, která se rozdě-
lí do třech částí, od té nejdůležitěj-
ší, což jsou nové chodníky a veřejná 
osvětlení, přes nové zastávky MHD, 
až po vybudování cyklostezky. Ta by 
měla vést skrze průmyslovou zónu 
k hlavnímu vlakovému nádraží.

Předpokládaná hodnota projektu 
dosahuje skoro 23 milionů korun. 
Město na něj získalo dotaci z IROP, 
v hodnotě 13,5 milionu korun.

Více se k opravám chodníků i vozo-
vek vracíme v rozhovoru s náměst-
kem Výborným na str. 27. -tz-

GALAVEČER Sportovec Jihlavska 2017 proběhl ve čtvrtek 22. března v divadelním sále DKO Jihlava. Primátor Rudolf Chloupek (vlevo) na něm předal cenu za celo-
životní přínos pro sport manželům Věře a Miroslavu Paulusovým. Věra Paulusová je dlouhá léta spojena s krasobruslením, Miroslav Paulus zařadil jako ředitel jihlavského 
gymnázia do programu školy obor „gymnázium se sportovní přípravou“.  Foto: Petr Klukan
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Zemřel 
Arif Salichov

Dne 28. února 2018 v ranních 
hodinách zemřel ve věku nedo-
žitých 67 let JUDr. Arif Salichov. 
Od roku 2014 byl členem Zastu-
pitelstva města Jihlavy, které ze 
zdravotních důvodů opustil v po-
lovině roku 2016. Jihlavské veřej-
nosti byl Arif Salichov znám jako 
okresní státní zástupce, a také 
jako autor povídek a fejetonů.

Na památku Arifa Salichova byl 
na radnici vyvěšen smuteční pra-
por.

Vedení města Jihlavy vyjadřuje 
politování nad odchodem této 
respektované osobnosti a vyja-
dřuje soustrast pozůstalým. 

Čest jeho památce. -tz-

V Heidenheimu, německém part-
nerském městě Jihlavy, se slavilo ně-
kolik společných výročí. Kromě 15 
let společného partnerství také 25 
let od vzniku spolku Dům Gustava 
Mahlera, nebo 60 let patronátu měs-
ta Heidenheim nad jihlavským jazy-
kovým ostrovem.

V Heidenheimu byl připraven 
dvoudenní program se slavnostním 
setkáním primátora města Bernhar-
da Ilga a německými zástupci spolku 
Dům Gustava Mahlera. Dvoudenní 
zahraniční cesty do Heidenheimu 
se společně s primátorem města Ru-
dolfem Chloupkem zúčastnili také 
náměstci Vratislav Výborný, Radek 
Popelka a zástupci spolku Dům Gus-
tava Mahlera.

Primátor Jihlavy Rudolf Chloupek 
v projevu k zástupcům partnerského 
města zmínil letošní oslavy 100. vý-
ročí vzniku Československé republi-
ky a jeho význam pro společnou his-
torii Čech a Německa. 

„V tomto bodě je ale nutné si uvědo-
mit, že události nevznikají a netvoří 
se samy. Vždy za nimi stojí konkrétní 
lidé. V případě Jihlavy to byli lidé, kteří 
chtěli navázat na to, co bylo přerušeno, 
co mělo být zapomenuto, kteří věřili, 
že pouta, která existovala, byla natolik 
pevná, že je nepřerušily ani kruté udá-
losti, ani zákazy, ani dlouhá absence 

Jihlava a Heidenheim jsou 
už 15 let partnerskými městy

Německé město navštívila delegace z Jihlavy

NA HEIDENHEIMSKÉ radnici vystoupil primátor Jihlavy Rudolf Chloupek a 
připomenul význam 100letého výročí vzniku Československé republiky.
 Foto: archiv MMJ

dříve častých kontaktů,“ řekl jihlavský 
primátor.

„Byl jsem v Heidenheimu poprvé, at-
mosféra tohoto střetnutí ve mně zane-
chala hluboký zážitek. Je krásné vědět 
a zažít, že veškerá ostražitost a zášť, 
která dříve panovala na obou stranách, 
je nyní zapomenuta. Díky intenziv-
ní práci jedinců se dnes potkáváme se 
skutečnými přáteli. To, co se za 15 let 
partnerství povedlo mezi Jihlavou a 
Heidenheimem, má již nyní obrovský 

mezinárodní přesah,“ uvedl náměstek 
Radek Popelka.

 „Bylo obdivuhodné, s jakou vážnos-
tí a zodpovědností se k oslavě podpisu 
smlouvy postavila samospráva Hei-
denheimu,“ řekl náměstek Vratislav 
Výborný. Na programu byla také 
prohlídka města a nově postavené 
knihovny, nebo koncert Nového 
komorního orchestru Heidenheim 
a Iglauer Singkreis v Koncertním 
domě. -tz-Do Pávova povede 

cyklostezka
Cyklostezka s označením R08 po-

vede podjezdem i po nové lávce
Radnice propojí Bedřichov s Pá-

vovem cyklostezkou. Povede mezi 
hlavní silnicí na Havlíčkův Brod 
a železniční tratí Jihlava – Havlíčkův 
Brod. Její součástí bude také pod-
jezd pod Sokolovskou ulicí a 78 me-
trů dlouhá lávka, která cyklostezku 
navede na Pávovský most.

Na novou vyasfaltovanou stezku 
budou moci cyklisté najet v ulici 5. 
května, a povede tříkilometrovou 
trasou přes průmyslovou zónu až 
do Pávova. Předpokládané náklady 
na její vybudování přesahují 60 mi-
lionů korun, Město však na investici 
čerpá více než 50milionovou dotaci 
z IROP. 

Stavba by měla začít letos v červnu.
 -tz- 

Na výskyt potkanů 
mohou upozornit 

občané
Deratizace proběhne v polovině 
dubna. Od 18. do 19. 4. se budou po 
celé Jihlavě deratizovat kanalizace, 
objekty a zelené plochy v majetku 
města. Na místa, kde řádí potkani, 
mohou upozornit sami občané, stačí 
napsat nebo zavolat na odbor správy 
realit, který se o deratizaci stará.

Kontakt, odbor správy realit:
Kateřina Kadlecová
+420 565 592 701
Katerina.Kadlecova@ Jihlava.cz
 -tz-

Kraj Vysočina zahájí 1. dubna v dopoledních hodinách 
plánovanou modernizaci Brněnského mostu na silnici 
II/602 v Jihlavě. Poslední zásadní oprava mostu proběh-
la před dvaceti lety. 

Veškeré stavební práce jsou naplánované za úplné uza-
vírky mostu. Objízdné trasy jsou stanoveny a odsouhla-
seny. Povedou i po dálnici D1, kde budou osobní vozidla 
a vozidla do 3,5 t osvobozena od dálničních poplatků - 
nemusí mít dálniční známku. 

Oprava mostu má rozpočet stavebních nákladů ve výši 
58 milionů korun.

Osobní doprava, MHD a autobusy veřejné linkové do-
pravy budou moci obousměrně projíždět Jihlavou po 
značené objízdné trase ulicemi Okružní, Havlíčkova, 
Fritzova, Jiráskova, Dvořákova a Hradební. 

Po dobu rekonstrukce mostu se předpokládá pomalejší 
průjezd krajským městem, řidiči by se měli připravit na 
zdržení. 

Potřebné informace k objízdným trasám a upraveným 

trasám MHD v Jihlavě jsou dostupné na www.jihlava.cz. 

Objízdná trasa pro tranzit nad 3,5 t:
1.4. – 26. 6. 2018 povede objížďka Jihlava – I/38 (směr 

Havlíčkův Brod, přivaděč na dálnici D1) – nájezd na dál-
nici Jihlava EXIT 112 směr Brno, sjezd na EXITu 134 
Měřín, II/602 zpět do Jihlavy. Úsek objížďky po dálni-
ci mezi EXITy 112 a 134 v obou směrech bude v tomto 
termínu bez poplatku.

POZOR! EXIT 119 Velký Beranov je v tomto termínu 
ve směru na Brno uzavřen.

27. 6. – 31. 10. 2018 povede objížďka Jihlava – I/38 (směr 
Havlíčkův Brod, přivaděč na dálnici D1) – nájezd na dálnici 
Jihlava EXIT 112 směr Brno, sjezd na EXITu 119 Velký Be-
ranov a po II/353 dále na II/602 směr Jihlava.

Termíny využití D1 EXITů 112-134, následně i 112-
119, jsou závislé na dokončení stavby modernizace dál-
nice D1, úsek č. 15. -tz-

Prvního dubna začíná 
modernizace Brněnského mostu

Jihlavská radnice udržuje svůj 
web v nejlepší kondici. I letos moh-
li zástupci Jihlavy převzít z rukou 
hejtmana Jiřího Běhounka nejvyšší 
krajskou cenu v kategorii měst v sou-
těži Zlatý erb. 

Cenu přebíral náměstek primátora 
pro oblast informatiky Jaromír Ka-
lina a vedoucí odboru informatiky 
Vladimír Křivánek.

Jihlava má od loňského roku nový 
web. Inovace se vyplatila jak z po-
hledu uživatelského, tak odborného, 
kdy porota soutěže Zlatý erb vyhod-
notila stránky Jihlavy jako nejlepší 
v republice. 

V soutěži se uplatňuje pravidlo, že 
pokud se v krajském kole na prvním 
místě umístí vítěz loňského ročníku 
celostátní soutěže, do celostátního 

kola postupuje soutěžící z druhého 
místa v krajském kole. 

Protože v letošním roce město Jih-
lava obhájilo své prvenství z roku 
2017, kdy postoupilo do celostátní 
soutěže, kterou následně i vyhrálo, 
postupují nyní  do celostátního kola 
dvě města, která se společně umístila 
na druhém místě, a to Humpolec a 
Polná. -tz-

Jihlava má nejlepší web v Kraji
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Kontejnerová stání plná odpadu - 
tak se na to podíváme… 

Je „vina“ na straně Města, popelá-
řů, nebo nezodpovědných občanů? 
Úvaha vcelku jednoduchá…

          
Odpad, který nelze - s ohledem 

na jeho rozměry (objemný odpad), 
nebo povahu, druh (např. nebez-
pečný odpad) odložit do nádob na 
odpad, rozhodně nepatří ke kontej-
nerům. 

Nejen že tento odpad znesnadňu-
je přístup ke kontejnerům, a násled-
nou manipulaci s kontejnery v rámci 
zajišťování běžných vývozů, ale vzni-
kají tak zbytečné náklady na zajištění 
úklidu a odvozu těchto odpadů, kte-
ré jdou na vrub Městu. 

Pokud odložíte objemný odpad 
(nábytek, sušák na prádlo, žehlicí 
prkno, kočárek, linoleum, koberec 
apod.) vedle kontejneru, spustíte tak 
řetězec událostí, který naprosto zby-
tečně zatíží „kasu“ Města a zabere 
mnoho času lidem, kteří by se jinak 
mohli věnovat smysluplnějším čin-

nostem. 
Městská policie, nebo samotní ob-

čané často takovéto černé skládky 
Městu hlásí, např. prostřednictvím 
webové aplikace Kniha hříchů nebo-
li Hlášení závad. Úředníci poté vysta-
vují objednávku na zajištění úklidu, 
a Služby města Jihlavy následně, dle 
připraveného plánu trasy, jednotlivé 

skládky objíždějí a likvidují. 
Úklid těchto rozměrných odpa-

dů totiž neprobíhá v rámci běžných 
svozů odpadu. 

V případě, že odložením „odpadu“ 
vedle kontejnerů chcete potěšit jiné, 
obraťte se raději na charitativní or-
ganizace, bazary apod. Za odkládání 
odpadu mimo místa k tomu určená, 
a tudíž zakládání černých skládek, 
lze totiž fyzickým osobám uložit po-
kutu do 50.000,- Kč.

Kam tedy s objemným 
odpadem?

Využijte zdarma jeden ze tří sběr-
ných dvorů:

SD Havlíčkova 64:    
pondělí - pátek: 6 - 19 h.;  sobota: 

7.30 - 12 h.   
SD Rantířovská 5:  
pondělí - pátek: 9 - 17 h.; sobota: 9 

– 13.30 h. 
SD Brtnická:
pondělí - pátek: 9 - 17 h.; sobota: 9 

– 13.30 h.  -tz-

Co se do popelnice nevleze…

ODLOŽENÍM objemného odpadu 
ke kontejnerům riskujete pokutu až ve 
výši 50 tisíc korun. Foto: archiv MMJ

Přijďte si pro levný 
kompostér

Začíná jaro, probouzí se zahrady, a 
řada z nás řeší otázku, kam s ořeza-
nými větvemi a shrabaným listím. 
Město Jihlava nabízí celou řadu mož-
ností. 

Tím nejlepším řešením, za kte-
ré vám i vaše zahrada poděkuje, je 
vlastní kompostování rostlinných 
zbytků, s následným využitím kom-
postu ke hnojení. Od Města můžete 
získat dřevěný kompostér za cenu 
150 Kč, který ke kompostování plně 
dostačuje. 

Pokud je bioodpadu větší množ-
ství, lze ho zdarma odevzdat na kom-
postárně v Henčově, nebo na sběr-
ných dvorech. K odkládání bioodpadu 
slouží i veřejně umístěné kontejnery, 
nebo nádoby umístěné u rodinných 
domů. S ohledem na další zpracová-
ní bioodpadu je třeba ořezané větve 
před odložením do nádob nastříhat 
na menší kousky. 

V případě zájmu o koupi dotova-
ného kompostéru, nebo přistavení 
nádoby na bioodpad, můžete kon-
taktovat odbor životního prostředí 
města Jihlavy. -tz-

Pneumatiky 
odevzdávejte 
v servisech

Od 1. ledna 2018 již není možné 
odevzdávat pneumatiky v jihlavských 
sběrných dvorech. Pneumatiky lze, 
bez ohledu na značku a bez vazby 
na nákup zboží či služeb, odevzdá-
vat v autoservisech a pneuservisech. 
Převzetí pneumatik probíhá v rámci 
zpětného odběru a je bezplatné.

Možnost odevzdávat pneumatiky 
na sběrných dvorech byla zrušena 
právě proto, že pneumatiky ze záko-
na podléhají zpětnému odběru. Zru-
šené odevzdávání ve sběrných dvo-
rech by mělo mít i pozitivní dopad 
na odpadové hospodářství Města, a 
následně na poplatek za komunální 
odpad. -tz-

V dubnu pokračuje 
blokové čistění 

města
V Jihlavě probíhá blokové čistě-

ní města, a potrvá až do 31. května. 
Masarykovo náměstí a přilehlé ulice 
budou čištěny v sobotu 7. a v neděli 
8. dubna.

Území města s příměstskými ob-
cemi je rozděleno do sedmi úseků, a 
předpoklad doby trvání jarního úkli-
du je osm týdnů.

Úklid samostatných chodníků na 
sídlištích a v pěších zónách začal na 
některých místech už před zaháje-
ním blokového čištění, rovněž tak 
některé komunikace jsou čištěny 
v předstihu.

Jednotlivé úseky jsou označeny 
přenosným dopravním značením na 
základě Stanovení o dopravním zna-
čení. Dopravní značky budou umis-
ťovány na jednotlivé úseky 8 dní pře-
dem. Plán blokového čistění města 
najdete na webu města. -tz-

Aktuální trend přístupu k odpa-
dům se nazývá zero waste, tedy nu-
lový odpad. Tentokrát přiblížíme 
třetí princip bezodpadového přístu-
pu, kterým je princip ZUŽITKUJ. 
Nebo jinak také řečeno: ZNOVU 
POUŽIJ. 

Znovu použijeme to, co potřebu-
jeme, a nemůžeme to zamítnout, ani 
zredukovat. Tímto přístupem se šetří 
zdroje a energie, které by musely být 
vynaloženy při procesu výroby nebo 
recyklace. Výměnou jednorázových 
věcí za trvalé ušetříte i finančně, a 
také si značně zjednodušíte život. 

Při uplatňování tohoto přístupu 
odstraňujeme zbytečnou spotřebu: 
upřednostňujeme nákup  opakova-
telně využitelných věcí před věcmi 
na jedno použití, tzn. upřednostňu-
jeme nákup látkových kapesníků, 
opakovatelně použitelných tašek a 
obalů, kuchyňských látkových utě-
rek, látkových ubrousků a dobíjecích 
baterií. 

Při uplatňování tohoto přístupu 
zmírňujeme čerpání zdrojů tím, že 
nakupujeme z „druhé ruky“. V se-
cond handech lze výborně doplnit 
a obohatit šatník. V bazarech nebo 

ve starožitnictví zase můžete objevit  
doplňky pro  svoji domácnost. 

Nakupujte chytře – nakupujte vý-
robky, které jsou kvalitní, trvanlivé, 
víceúčelové a opravitelné. Při uplat-
ňováním principu  ZUŽITKUJ také  
prodlužujeme životnost věcí, a to 
tím že věci opravujeme a vymýšlíme 
pro ně nový způsob využití. Napří-
klad ze starého prostěradla se může 
stát hadr na podlahu a ze starého 
hrnku stojánek na pastelky. 

ZERO WASTE -  Jihlava bez od-
padu? - BEZE VŠEHO. JIHLAVA 
BEZ ODPADU. -tz-

Nejlepší je odpad, který nevznikne. 
Co můžete, použijte vícekrát

ZAMÍTNI  �  ZREDUKUJ  �  ZUŽITKUJ  �  ZRECYKLUJ  �  ZKOMPOSTUJ

Víte, že: do bioodpadu plastové pytle a igelitové sáčky nepatří? 
Bioodpad z veřejných nádob se sváží na kompostárnu v Henčově, kde se 
vytříděný materiál kompostuje. 
Kompost pak používají zemědělci na pole jako hnojivo. V případě, že je 
bioodpad znečištěný velkým množstvím nerozložitelných materiálů, jako 
jsou plasty,  nelze ho kompostovat a je nutné uložit ho na skládku.  -tz-

KONTEJNER NA BIO: Větší větve je nutné před uložením do kontejneru na-
řezat, nebo je odvézt přímo na kompostárnu do Henčova.

Vyřiďte si daňová 
přiznání včas

Přiznání k dani z příjmů za minulý 
rok jsou poplatníci povinni podat nej-
později do úterý 3. dubna 2018. Fi-
nanční úřad proto bude mít na konci 
března rozšířené úřední hodiny.

Poplatníkům, jimž přiznání zpracová-
vá daňový poradce, nebo poplatníkům, 
kteří mají podle zvláštního zákona po-
vinnost mít účetní závěrku ověřenou 
auditorem, se lhůta prodlužuje do 
pondělí 2. července 2018, ale pouze 
pokud uplatnili příslušnou plnou moc 
k zastupování před 3. dubnem.

Prodloužené úřední hodiny územ-
ních pracovišť finančního úřadu:

- v termínu od 26.3. do 29.3. 2018 
ve všech pracovních dnech vždy od 
8.00 do 17.00 hodin

- v úterý 3.4. 2018 od 8.00 do 18.00 
hodin

- o víkendových dnech pracoviště 
Finanční správy otevřena nebudou.

 -tz-



STRANA 4 Rozhovor NJR – DUBEN 2018

Náměstek Popelka: Jihlava by měla 
mít do deseti let 60 tisíc obyvatel

Náměstek primátora   
Radek Popelka (ANO 2011) 
je náměstkem teprve šestnáct 
měsíců, ale má za sebou  
viditelné výsledky. 

Myslí si, že by se Jihlava 
měla rozrůst v průběhu deseti 
let na šedesátitisícové město. 
Horácký zimní stadion je nej-
bližším úkolem.
� Lubomír Maštera

Pane náměstku, do funkce jste byl 
zvolen 15. listopadu 2016. Jak moc 
se od té doby změnil váš život?

Hlavně mi těch pár měsíců připadá 
jako celá věčnost (smích). Ta změna je 
obrovská. Rozhodně to není jen o tom, 
že si koupíte nový oblek a chodíte do 
práce na jinou adresu. Funkce ve vede-
ní města je práce na 24 hodin sedm dní 
v týdnu, a to nijak nepřeháním.

Co si pod tím máme představit? Jak 
vypadá váš „běžný“ pracovní den?

Oficiální program začíná zpravidla 
v osm. Nicméně já se snažím být v 
kanceláři již okolo sedmé ráno. Ta 
hodinka „klidu“ je k nezaplacení. 
Dopoledne se střídají porady a jed-
nání se zasedáním pracovních sku-
pin. Odpoledne k tomu přistupují 
setkání s občany města, kteří přichá-
zí řešit své požadavky. V programu 
se musí najít i místo pro prohlídky 
majetku města, za který mám zod-
povědnost. Domů se často vracím až 
okolo šesté večer.

Pak už máte klid?
To ani náhodou. Večery místo s ro-

dinou trávím s e-mailovou schránkou, 
nebo nad materiály do Rady či Zastu-
pitelstva. Množství podkladů, které je 
nutné prostudovat, je neuvěřitelné.

Odpovídají výsledky vaší práce 
tak nabitému programu?

Přiznávám, že některá jednání - spíš 
než co jiného - připomínají festival 
ztraceného času. Například hned po 
nástupu do funkce jsem zadal zpra-
cování pravidel pro investory, která 
mají být jakýmsi návodem, jak v Jih-
lavě postupovat při přípravě develo-
perských projektů. 

Základní kostra tohoto materiálu 
byla hotová poměrně brzy, a tak se 
svolala závěrečná schůzka zástupců 
všech zúčastněných odborů. Během 
tohoto jednání padla řada dalších 
připomínek, a tak byl dán termín na 
jejich zapracování s tím, že se zase 
sejdeme nad závěrečným textem. 

To vše vypadá normálně, jenže nad 
závěrečným textem jsme se takto se-
šli minimálně desetkrát. Pak do celé-
ho procesu vstoupily ještě vybrané 
komise, a jednoduchý technický text 
se upravoval dále.

To je typický příklad práce ma-
gistrátu?

Naštěstí ne. V tomto případě jde 
spíše o extrém, ale podobných pří-
kladů by se, bohužel, dalo najít víc.

Co se tedy povedlo?
Za své velké vítězství považuji 

schválení územního plánu. Ten už 
mněl začít platit v minulém voleb-
ním období. Bohužel, tehdejší vedení 
města nenašlo odvahu územní plán 
předložit zastupitelům ke schválení. 

V tomto volebním období se o 
schválení územního plánu pokusila 
již původní koalice. Jenže tento po-
kus nevyšel. Zastupitelstvo tehdy 
územní plán nepřijalo a vrátilo ho k 
dopracování. 

Když o tom tak přemýšlím, tak 
smlouva na „opravu“ návrhu územ-
ního plánu byla první, kterou jsem 
ve funkci náměstka podepisoval.

Jsou i jiné příklady?
Určitě. Za velký úspěch považuji 

„repasi“ zimního stadionu na extrali-
govou arénu. 

To, co se během letní přestávky v 
Jihlavě povedlo, udivilo celé vedení 
extraligy. Jak se nám tehdy zástupci 
hodnotící komise přiznali, tak nevě-
řili, že Město dokáže chátrající a za-
staralé zázemí alespoň nějak upravit. 

Ve výsledku má Jihlava alespoň 
v tomto ohledu stadion na vysoké 
úrovni. Další takový případ je oprava 
hřiště s umělým trávníkem v areálu 
na Rošického ulici. 

Řadu let se mluvilo o nutnosti 
opravy špatně položeného povrchu 
hřiště. Bývalé vedení města dokon-
ce donutilo fotbalový klub k přípra-
vě megalomanského projektu, který 
počítal i s výstavbou nafukovací haly 
- s tím, že se počká na vhodné dota-
ce. Jak to loni s dotacemi do sportu 
dopadlo, není nutné připomínat. 

No, a tak jsme se hřiště ujali my. 
Během čtyř měsíců jsme našli fi-
nanční prostředky, nechali upravit 
projekt, vybrali dodavatele, a ten 
opravil povrch i s podložím.

O opravě zimního stadionu se mlu-
vilo hodně, ale o opravě fotbalového 
hřiště se veřejnost nedozvěděla. 

To není tak úplně pravda (smích), 

zásluhou na opravě umělky na Ro-
šického se na sociálních sítích chlu-
bilo Fórum Jihlava. To mne docela 
pobavilo, protože když bylo toto 
uskupení v koalici, tak pro tento pro-
jekt nehnulo ani prstem. 

Pravda je taková, že nestíháme pro-
pagaci. Například v loňském roce 
odbor správy realit, za který zodpo-
vídám, realizoval přes 200 jmenovi-
tých akcí v hodnotě 121 milionů. 

Jde o opravy bytů, fasád, oken nebo 
střech domů v majetku města. Opravy 
a údržbu sportovišť a dětských hřišť. V 
tomto výčtu je i rekonstrukce a údržba 
drobných památek, včetně podzemí.

Zmínil jste památky. Je na jejich údrž-
bu možné získat dotace, nebo je vše 
nutné  financovat  z  rozpočtu  Města?

No vidíte, to je další úspěch, u kte-
rého jsme podcenili propagaci. Mi-
nisterstvo kultury dlouhodobě po-
skytuje dotace na regeneraci městské 
památkové rezervace. Jenže v Jihla-
vě se nikdo z vedení města tomuto 
programu nevěnoval, a tak se stalo, 
že Jihlava přišla o možnost čerpání 
těchto prostředků. 

Mne logicky zajímalo proč, a tak 
jsme zajeli na ministerstvo a probrali 
vše potřebné. V rámci úřadu se přija-
lo pár opatření, a výsledek je ten, že 
pro rok 2018 má Jihlava přidělenou 
částku 2 miliony korun, což je skoro 
maximum možné dotace. Díky těm-
to penězům letos „prokoukne“ deset 
domů v centru města.

Když jste přebíral funkci ná-
městka, tak jste si jako jeden z cílů 
vytyčil narovnání vztahů mezi od-
borem správy realit a městskou 
společností JVAK. Jak se vám daří 
plnit tento cíl?

Zde je asi třeba trochu poodhalit 
pozadí tohoto vztahu. 

Město Jihlava, i přes rozsáhlý spor o 
vydání vodohospodářského majetku, 
přeci jenom již malou část tohoto ma-

jetku vlastní. K jeho provozování si za-
ložilo vlastní společnost  - JVAK. 

Ta na tomto majetku vybírá vod-
né a stočné a stará se o jeho údržbu 
a rozvoj, a hlavně má být připravena 
převzít veškerý majetek, který Jihla-
vě po právu patří. 

Když byl JVAK založen, tak do něj 
tehdejší vedení města vložilo celé 
vodohospodářské oddělení. Tento 
přechod z úřadu do komerční firmy 
se ale neobešel bez nesnází, a tak se 
časem část lidí a agendy vrátila zpět 
na úřad. No, a tak se z kolegů stali 
obchodní partneři. 

K tomu se přidalo pár smluv, které 
nemají až tak jednoznačný význam. Pár 
manažerských chyb na obou stranách. 
No, a k tomu všemu oboustranná ztrá-
ta ochoty vzájemné komunikace. 

Naštěstí se nám povedlo tyto problé-
my pojmenovat a začít je řešit. Nově 
uzavírané smlouvy už mají hlavu a 
patu. Vše se předem probírá na společ-
ných poradách, a hlavně, když narazí-
me na problém, tak se ho snažíme řešit 
k vzájemné spokojenosti obou stran.

Takže úkol, který jste si předse-
vzal, je beze zbytku splněn?

To rozhodně ne, ale jsme na velice 
dobré cestě.

Blíží se konec volebního období. 
Máte ještě nějaké cíle, které chce-
te uskutečnit?

Momentálně je mým hlavním cílem 
příprava opravy zimního stadionu. 

Plánovaná výměna střechy je jen 
jeden nezbytný krok, ale čekají nás 
další nutné investice. Za hranou ži-
votnosti je kotelna, a ta se snad své 
modernizace dočká již letos v létě. 
Na léto je naplánována i oprava ka-
nalizace a celková modernizace v 
prostorách kabin „áčka“. 

Léta „čekání na zázrak“ ale nepro-
spěla žádné části stadionu. Nepro-
dleně je nutné zahájit práce na pro-
jektu opravy strojovny chlazení. S 
tím souvisí i výměna chlazení hrací 
plochy a tolik potřebná dostavba ka-
bin pro mládežnický sport. 

Asi až na příštím zastupitelstvu 
bude nevyneslo rozhodnutí o prio-
ritách těchto oprav. Pokud mohu vy-
slovit svůj názor, tak jako logický po-
stup mi připadá provést jako první 
celkovou opravu chlazení, následně 
zrealizovat dostavbu kabin, a až ná-
sledně se vrhnout na střechu. 

Bohužel, tento postup již nemáme 
plně ve svých rukách. Do finálního po-
řadí hodně zasáhne nový posudek na 
životnost střechy, jehož výsledky bude-
me znát nejdříve až začátkem prázdnin.

Horácký zimní stadion je určitě 
velké téma, ale opravdu máte pocit, 
že je to nejpalčivější téma, které Jih-
lavu trápí?

Jihlava je dlouhodobě s hokejem 
svázána pupeční šňůrou a to bez ohle-
du, zda se to někomu líbí nebo ne. 

Dukla je jednoznačně jedním s význam-
ných symbolů našeho města a tak se k této 
problematice musíme stavět. Nicméně 
máte pravdu, že špička ledovce je trochu 
jinde.  (Pokračování na str. 26)

NÁMĚSTEK primátora Radek Popelka.  Foto: Lubomír Maštera
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INTERNET

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

50 Mbit/s

25 Mbit/s

8 Mbit/s

4 Mbit/s

50
25
8
4

391 Kč
Cena s DPH/měsíc

250 Kč
Cena s DPH/měsíc

199 Kč 
Cena s DPH/měsíc

129 Kč
Cena s DPH/měsíc

PŘIPOJENÍ - VYSOKORYCHLOSTNÍ BEZDRÁTOVÉ

Pro informace a objednávku volejte 567 579 111

DOPORUČUJE
PRO BEZPEČNÝ
INTERNET

Jsme držiteli certifi kátu:

INTERNETOVÁ 
TELEVIZE
II. GENERACE!

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

w
w

w
.m

-s
o

ft
.c

z/
tv

www.m-soft.cz

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

pustit pořad od začátku

pozastavit pořad

přeskakovat reklamy

videorekordér 
– nahrát až 40 hodin pořadů

sledovat předchozí pořady 
až 30 hodin zpětně

Provozovatelem televizní služby je

+TV 8 Kč

+TV 39 Kč

pokročilé 
 funkce
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Stálá služba Městské policie 
Jihlava přijala na linku tísňo-
vého volání informaci o oso-
bě ležící na zemi pod mostem 
na ulici Romana Havelky, za 
areálem Vodního ráje. 

Hlídka na místě zjistila, že jde o 
silně podnapilého muže, u kterého 
bylo dechovou zkouškou zjištěno 
3,37 promile alkoholu. 

Podnapilý muž strážníkům sdělil, 
že již nechce žít, a že požil léky, které 
zapil lahví vodky. U muže byly nale-
zeny prázdné obaly od léků. Na mís-
to byla přivolána zdravotnická zá-
chranná služba, a muž byl převezen 
do zdravotnického zařízení.  

Na lince tísňového volání přijal 
operační strážník městské policie 
oznámení na zraněného muže, leží-
cího před Game Centrem v areálu 
Vysočina. Ke zranění osoby mělo 
dojít po předchozím fyzickém kon-
fliktu. Na místo byly neprodleně po-
slány hlídky. 

Situace byla monitorována kame-
rovým systémem umístěným v are-
álu. Po příjezdu na místo strážníci 
zadrželi osobu podezřelou z napade-
ní. Současně byla poskytnuta první 
pomoc, a přivolána rychlá záchranná 
služba zraněnému muži. U pachatele 
byla provedena orientační dechová 
zkouška, s výsledkem 2,05 promile 
alkoholu v krvi. 

Vylepovali plakáty načerno
Tento měsíc strážníci zadrželi dva 

muže vylepující plakáty v ulicích 
města Jihlavy. V brzkých ranních 
hodinách spatřil operační strážník 
městské policie pomocí kamerového 
systému, umístěného v ulici Tyršova, 
osoby vylepující plakáty na kontej-
nery a skříňky elektrických rozvadě-
čů. Na místo byla vyslána hlídka, 

která muže zadržela. Muži jsou po-
dezřelí ze spáchání přestupku proti 
veřejnému pořádku.

Padělané doklady
Operační strážník řešil nález pán-

ské peněženky s padělaným řidič-
ským průkazem. Na služebnu měst-
ské policie předal nálezce peněženku 
s doklady a hotovostí. Při kontrole 
dokladů si strážník povšiml totožné 
fotografie na polském řidičském prů-
kazu a cestovním pasu, přestože byly 
doklady vydány na různá jména. Pro 
podezření z falšování dokladů byl 
nález ověřen na Cizinecké policii, 
která padělání dokladů potvrdila. 

Statistika
V únoru zaznamenala Městská po-

licie Jihlava celkem 2.508 případů 
narušení veřejného pořádku nebo 
porušení zákona. Občané se s ozná-
mením či žádostí o pomoc obrátili 
na MP v 370 případech. Bylo zpra-
cováno 608 přestupků, z nichž 62 
se týkalo porušení pravidel stano-
vených vyhláškou o pohybu psů na 
veřejném prostranství, 25 přestupků 
bylo spácháno nerespektováním zá-
kazu požívání alkoholických nápojů 
na veřejnosti. 

V rámci kontrolní činnosti zaměře-
né na požívání alkoholu mladistvý-
mi osobami a na dodržování zákazu 
kouření bylo provedeno 230 kont-
rol. V oblasti udržování pořádku ve 
městě strážníci zjistili a příslušným 
orgánům předali 397 závad, včetně 
pěti dlouhodobě odstavených vozi-
del, která vykazovala známky vraku. 
Do útulku pro opuštěná zvířata bylo 
umístěno 21 odchycených toulavých 
psů. 

 Bc. Stanislav Maštera,
 zástupce ředitele MP

Strážníci poskytli první 
pomoc opilcům

Kvůli uzavření Brněnského mostu 
muselo Město upravit některá do-
pravní značení, zastávky MHD, a 
také přednosti v jízdě. Jedním z nut-
ných opatření je právě změna před-
nosti na křižovatce ulic Brtnické 
a Znojemské.

Důvodem pro změnu přednosti je 

dlouhodobě vyšší intenzita provozu 
ve směru na ulici Brtnická. Zatímco 
některá opatření jsou platná pouze 
po dobu opravy Brněnského mostu, 
změna přednosti na Znojemské ulici 
je na stálo. Na úpravu značení navá-
zala stavba ochranných ostrůvků.

Řidiči pozor, hlavní ulicí 
je nově Brtnická

Dalším opatřením, tentokrát již do-
časným, je nový přechod a BUS pruh 
na Havlíčkově ulici. Během uzavírky 
Brněnského mostu se zdejší obou-
směrná zastávka MHD Chlumova 
stane hlavním přestupním uzlem, 
a Město se tak musí postarat o větší 

POZOR na změny přednosti na ulicích Znojemská a Brtnická.  Foto: archiv MMJ

NOVÝ PŘECHOD pro chodce je vyznačen na Havlíčkově ulici u Billy. 
 Foto: archiv MMJ

Úpravy v Havlíčkově ulici

Turisté zahájili 
sezonu

V Jihlavě o třetím březnovém ví-
kendu proběhlo zahájení již 130. 
sezony Klubu českých turistů. Ná-
vštěvníci z celé republiky si prohlédli 
zákoutí jihlavské historické radnice, 
podzemí, byla jim otevřena Brána 
Matky Boží nebo Dům Gustava Ma-
hlera. Kdo se chtěl zúčastnit delší 
cesty, mohl se pomocí MHD i mi-
mořádných autobusů dostat napří-
klad k Hornické naučné stezce.

„Moc děkujeme lidem z jihlavské 
radnice, že nám umožnil takovou akci 
uspořádat. Přestože nám nevyšlo po-
časí, měli jsme slušnou účast a kladné 
ohlasy,“ sdělil Stanislav Balík, místo-
předseda KČT Vysočina.

Klub českých turistů chystá na ten-
to jubilejní rok projekt „100 let re-
publiky, 130 let v pohybu“ oslavující 
hned dvě významná výročí.  -tz-

počet přestupujících. „Mimo tento 
přechod zde radnice nainstalovala také 
betonová svodidla, která mají za cíl 
zabránit přebíhání cestujících,“ uvedl 
Karel Trojan z odboru dopravy. 

Bezpečnostní opatření pro chodce 
byla provedena i v ulici Dlouhá stez-
ka, kde se kvůli uzavřenému mostu 
rovněž očekává zvýšený provoz.

Veškeré informace související s uza-
vírkou Brněnského mostu, objízdnou 
trasu a úpravami trasy MHD najdete 
na webu města Jihlavy www.jihlava.cz
 -tz-
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Na zkušenosti z osobních 
setkání náměstka primátora 
Vratislava Výborného se  
seniory jsme se zeptali za vás.

Pane náměstku, město Jihlava 
v minulosti podporovalo různé 
preventivní a osvětové akce pro 
seniory. Bude v tomto trendu po-
kračovat i nadále?

Ano, už jednou jsem se vám zmínil, 
že rád chodím mezi naše seniory, a 
v měsíci listopadu 2017 jsem se zú-
častnil besedy v Klubu seniorů na 
Okružní ulici v Jihlavě, kde jsme dis-
kutovali o možnostech seniorů v Jih-
lavě a o aktivitách, které jsou jim na-
bízeny. 

V rámci sociálního poradenství, 
které je základním druhem a formou 
sociálních služeb, jsme se rozhodli 
více prohlubovat povědomí našich 
občanů o možnosti řešení různých 
životních a sociálních situací.

Vím, že jste již dříve organizova-
li a pořádali besedy konané v Do-
mech s pečovatelskou službou a v 
Klubu seniorů, zaměřené napří-
klad na pomoc při orientaci v sys-
tému dávek sociální pomoci, bez-
pečnost seniorů, nebo prezentaci 
různých zdravotních a kompen-
začních pomůcek, které slouží ke 
zkvalitnění života našich spoluob-
čanů. Tyto akce se setkaly s velmi 
kladným ohlasem. Byla tato sku-
tečnost hlavním impulsem k po-
kračování v této praxi?

Byl to jeden z mnoha impulsů, na 
jejichž základě jsme se v této tradi-
ci rozhodli pokračovat i v letošním 
roce. Prioritou však zůstává snaha 
zprostředkovat našim seniorům ma-
ximum informací, které jim umožní 
efektivně řešit různé situace, které 
život přináší. A právě z tohoto důvo-
du odbor sociálních věcí magistrátu 

ve spolupráci s Bílým kruhem bez-
pečí uspořádal na přelomu ledna a 
února čtyři besedy, které se konaly 
v Domech s pečovatelskou službou 
Jihlava, Za prachárnou 1a, a Za pra-
chárnou 43, a také v Klubu seniorů 
na Okružní ulici v Jihlavě, kde pro-
běhly dvě besedy.

Co bylo tématem těchto besed?
Letos byly besedy tematicky zamě-

řeny na pomoc Bílého kruhu bezpečí 
seniorům, a odborným průvodcem 
těmito setkáními byl vedoucí porad-
ny Bílý kruh bezpečí v Jihlavě Mgr. 
Antonín Křoustek.

Můžete být konkrétnější?
Činnost Bílého kruhu bezpečí je 

primárně zaměřena na bezodklad-
nou a kombinovanou pomoc obě-
tem a svědkům trestných činů, kte-
rými se bohužel velmi často stávají i 
senioři, a besedy se cíleně zabývaly 
právě konkrétní možností pomoci 
přímo jim. 

Kromě právního, sociálního a psy-
chologického poradenství získali 
účastníci besed praktické rady a in-
formace zaměřené na případy páchá-
ní trestné činnosti na občanech vyš-
šího věku. 

Bílý kruh bezpečí nabízí seniorům, 
kromě již zmiňovaného poradenství 
a psychologické pomoci, i poskytnu-
tí doprovodu - například na policii, 
nebo k soudnímu jednání. Dále byli 
účastníci besed informováni o mož-
nosti poskytnout poškozeným také 
peněžitou pomoc, a obdrželi infor-
mační materiály s důležitými tele-
fonními čísly a kontakty.

Našel se prostor i pro dotazy?
Tato setkání s našimi seniory se ko-

nají formou besed právě proto, aby 
vznikl prostor pro výměnu názorů 
s jejich účastníky, a i tentokrát probí-

  Sociální téma

Vedení města pořádá besedy se seniory

SOUTĚŽ O CENY V KVĚTNU
PRO CYKLISTY, CHODCE A BĚŽCE
REGISTRACE DO 30. DUBNA

Pořádá
www.dopracenakole.cz

6.r o č ník

Ji
hlava již

Dejte dohromady s kolegy, kamarády či rodinou 2-5členný tým, a můžete 
jezdit i sami. Hodíte se do formy, psychické pohody, a přispějete k čistějším 
a krásnějším městům. Zaregistrujte se s vaším týmem do konce dubna na 
www.dopracenakole.cz, a v květnu šlapejte do práce a z práce na kole – mů-
žete jezdit i na koloběžce, skejtu, vozíčku, chodit pěšky anebo běhat, a tohle 

všechno také kombinovat. 
Všichni účastníci dostanou trička z biobavlny. Účastnit se výzvy „Do práce 

na kole“ můžete odkudkoli. Při registraci si jen vyberte město, kam to máte 
nejblíže. -tz- 

Zapojte se masově do květnové 
výzvy ,,Do práce na kole” 

hala živá, a místy i bouřlivá diskuze.

Co bylo jejím tématem?
Většinu přítomných nejvíce zají-

mala problematika tzv. „šmejdů“, 
protože i v Jihlavě se mnozí senioři 
s činností těchto podvodníků osob-
ně setkali. Zmíněna byla celá škála 
příkladů jejich podvodných prodej-
ních technik.  

V reakci na osobní zkušenosti zú-
častněných byly představeny formy 
pomoci, kterou mohou pracovníci 
poradny Bílého kruhu bezpečí na-
bídnout poškozeným v těchto přípa-
dech.

Jaký byl zájem ze strany seniorů 
o tyto besedy?

Jsme rádi, že naši občané v pokro-

čilejším věku se aktivně zapojují do 
veřejného života ve městě a mají zá-
jem o akce, které pro ně Město po-
řádá. Výše uvedených besed se zú-
častnilo více než sedmdesát seniorů, 
z čehož je jasně patrné, že zájem o 
tuto formu osvěty nadále trvá.

Budete v těchto akcích pokračo-
vat?

Ano, a protože nás velmi těší zájem 
o tyto akce, tak podobná setkání plá-
nujeme uskutečňovat i do budoucna. 
Snad mohu závěrem prozradit, že již 
nyní se zabýváme otázkou vhodné-
ho výběru dalších témat, která bu-
dou zajímavá po obsahové stránce a  
přínosná pro praktický život.

 -tz-

SMJ plánují svoz bioodpadu
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Pracujte s námi ve Swoboda CZ.

swoboda.jobs.cz l prace@cz.swoboda.de l 739 584 584 l Hruškové Dvory 60, Jihlava

j0
4-

sw
D



STRANA 10 Aktuality NJR – DUBEN 2018

Audit udržitelného rozvoje 
Zdravého města Jihlavy

V minulém čísle Novin jihlavské  
radnice jsme zahájili seriál k auditu  
udržitelného rozvoje, a prvním téma-
tem byla Správa věcí veřejných a územní 
rozvoj. Tentokrát pokračujeme tématem 
Životní prostředí.

Téma č. 2 – Životní prostředí
Životní prostředí je oblast mimořádně široká, a 

veřejností i odborníky pečlivě sledovaná. V této 
oblasti dosáhlo Město za hodnocené období vel-
kého zlepšení, ale pořád ještě je hodně věcí, které 
se dají zlepšit.

Vodní hospodářství
První oblastí, které se audit věnoval, bylo vodní 

hospodářství. Zde Město udělalo velký krok ku-
předu zejména projektem Snížení znečištění ve 
vodních tocích, v jehož rámci došlo k rekonstruk-
ci a budování kanalizační sítě a napojení nových 
2695 ekvivalentních obyvatel. 

Dnes je již 91% obyvatel města, včetně příměst-
ských částí, napojeno na centrální čištění odpad-
ních vod, a účinnost jihlavské čistírny odpadních 
vod se pohybuje u jednotlivých škodlivin mezi 82,5 
a 99,6 %. U pitné vody došlo rovněž ke zlepšení si-
tuace vybudováním vodojemu v Kosově, i rekon-
strukcí a dobudováním části vodovodní sítě. V sou-
časnosti patří Jihlava mezi městy podobné velikosti 
k těm s podprůměrnou spotřebou pitné vody na 
obyvatele. I zde je prostor pro zlepšení realizací 
úsporných opatření, např. v budovách Města. 

Hodnotitelé doporučili Městu co nejrychlejší 
dořešení majetkoprávních otázek ve vztahu k vo-
dohospodářské infrastruktuře, které následně 
umožní další rekonstrukce sítí. 

V hodnoceném období Město udělalo řadu kro-
ků i ke zlepšení hospodaření s dešťovými vodami. 
Část opatření tvořily velké investiční akce, jako 
například výstavba dešťové zdrže pod Brněnským 
mostem, či odbahnění rybníků Borovinka, Za 
prádelnou, Maškův, či rybníka v Herolticích. Dů-
ležitá jsou ale i „měkká“ opatření, ke kterým patří 
zejména zavádění nových forem zeleně, zvyšují-
cích retenci dešťové vody, jako jsou záhony silber 
sommer, letničky z přímého výsevu, či porosty 
květnatých luk. 

Ekologická stabilita 
a biologická rozmanitost

Druhou oblastí, jíž se audit věnoval, je podpo-
ra ekologické stability a biologické rozmanitosti. 
V této oblasti hodnocení vyzvedlo zejména funkč-
ní územní systém ekologické stability, velmi kva-
litní pasport zeleně, vzornou péči o maloplošná 
zvláště chráněná území, i zavádění nových forem 
zeleně v intravilánu města. Vysoce byl vyzdvižen 
koncepční přístup Města k péči o zeleň na základě 
pasportu zeleně. 

Je nutné i nadále obnovovat a rozšiřovat stáva-
jící plochy zeleně, pokračovat v realizaci výsadeb, 
a v nových developerských projektech zajišťovat 
rovněž dostatečné a funkční plochy zeleně. 

Ekologická výchova ve městě se odehrává na 
mnoha místech – zajišťuje ji jak Město samo, 
prostřednictvím osvětových akcí pořádaných 
Městem, či ve spolupráci s jinými subjekty (Den 
Země, Den s lesníkem apod.), ale i jiné organiza-
ce (např. centrum PodPovrchem v ZOO Jihlava). 
Důležité je i propojení všech subjektů realizujících 
ekologickou výchovu a jejich napojení na školy. 

Ochrana zemědělské půdy
V oblasti ochrany zemědělské půdy audit kon-

statoval, že se Městu daří snižovat zábory kvalitní 
půdy. V tomto trendu je potřeba i nadále pokračo-

vat. Stejně důležité jsou i realizace protierozních 
opatření. Přibývá postupně i lesních pozemků, a 
co je mnohem důležitější, jedná se o lesy kvalit-
nější a ekologicky stabilnější, tedy nikoliv o smr-
kové monokultury, ale o lesy smíšené, s přírodě 
blízkou druhovou skladbou.

Ochrana ovzduší
Poslední sledovanou oblastí v kapitole životního 

prostředí je ochrana ovzduší. Z tohoto pohledu si 
město Jihlava velmi dobře uvědomuje svá pozitiva 
i problémy. Vysočina patří k oblastem s nejčistším 
ovzduším v republice, což dokazuje i skutečnost, 
že hodnoty naměřené v obytné zóně v Jihlavě jsou 
jen o málo vyšší, než hodnoty naměřené na nej-
čistších místech v ČR. 

Problémem Jihlavy však i nadále zůstává doprava, 
tedy blízkost dálnice D1 a její křížení s páteřními 
silnicemi právě v prostoru Jihlavy, a v zimním ob-
dobí i lokální topeniště, tedy i občané Jihlavy, kteří 
spalují odpady a ničí ovzduší všem. Jihlava ve spo-
lupráci s Krajem Vysočina však zajišťuje kontinu-
ální monitoring ovzduší a snaží se v mezích svých 
kompetencí i o realizaci opatření ke zlepšení. 

Hodnotící komise i oponent velmi ocenili pří-
stup Města k péči o životní prostředí. Při obha-
jobě bylo konstatováno, že město patří k nejpro-
gresivnějším městům v ČR, a i nadále je potřeba 
v tomto trendu pokračovat. K prvním krokům by 
mělo patřit vyřešení majetkoprávních vztahů k vo-
dohospodářské infrastruktuře, a následně její další 
rozvoj. V ostatních oblastech je potřeba pokračo-
vat v nastoupeném trendu. 

Téma č. 3 – Udržitelná spotřeba 
a výroba

Třetí oblastí auditů udržitelného rozvoje je udržitel-
ná spotřeba a výroba. Pod tímto tématem se skrývá ze-
jména hospodaření s energií a nakládání s odpady.

V oblasti hospodaření s energií dosáhlo Město 
za hodnocené období značného zlepšení. Jedná se 
především o završení dlouhodobého procesu po-
stupného snižování spotřeby energie na vytápění 
objektů v majetku Města zateplením a rekonstruk-
cí zdroje tepla. 

Díky tomu Město v současnosti šetří ročně cca 
28 300 GJ energie, což představuje úsporu pro-
vozních nákladů 13 miliónů Kč. Do ovzduší se 
tím neuvolní každý rok téměř 1 600 tun CO2. 
Realizované úspory představují 75 % potenciálu 
úspor, vyčíslených v energetických auditech. 

Zateplení
Zbývajících 25 % se týká budov, kde zateplení 

nelze provést z důvodu památkové ochrany, nebo 
ekonomické nevýhodnosti. Na menších objektech 
se úsporná opatření realizují v rámci oprav, a jejich 
efekt není vyčíslen (např. výměna oken, zateplení 
střechy, půdy apod.). Vždy však musí být dodr-
ženy požadavky energetické legislativy. Hodnoti-
telská komise rovněž vyzdvihla, že rozhodování 
o investicích a hospodaření s energií je spojeno 
v rámci jednoho odboru magistrátu.

Přes výše uvedené úspěchy Město hledá další 
možnosti, jak zlepšit  hospodaření energií, zejmé-
na při výstavbě nových objektů, nebo zkvalitňová-
ní energetického managementu. 

V další části audit ocenil, že Město má zpraco-
vaný generel veřejného osvětlení. Ten navrhuje 
postupnou, celkovou obnovu systému veřejného 
osvětlení v průběhu následujících 20 let. Po do-
končení této celkové obnovy se předpokládá, že 
by veřejné osvětlení spotřebovávalo pouze nece-
lých 35 % současné spotřeby elektrické energie. 
Snížení emisí tak bude činit kolem 9 000 tun CO2 
ročně. Hlavním problémem je, že vlivem nedo-
statku finančních prostředků tato obnova nepro-

bíhá tak rychle, jak by měla.
V současné době je v systému veřejného osvětle-

ní v Jihlavě již 700 výbojkových svítidel nahraze-
no úspornými svítidly LED. Představuje to téměř 
10 % z celkového počtu svítidel ve městě. Roční 
úspory jsou zhruba 312 MWh, 785 tun CO2 a 
643 000 Kč.

Oblast odpadů
V oblasti odpadů patří Jihlava na špici mezi 

všemi obcemi ČR, což dokazuje i skutečnost, 
že v roce 2017 se Jihlava stala vítězem soutěže o 
Křišťálovou popelnici. Tohoto výsledku jsme do-
sáhli díky skutečnosti, že Jihlavané třídí stále více 
komodit jak do sběrných nádob, tak i ve sběrných 
dvorech. Díky tomu se nám povedlo pro rok 2016 
dosáhnout hodnoty 141 kg směsného komunál-
ního odpadu/osobu/rok, což je hluboce pod ce-
lorepublikovým průměrem. A v roce 2017 jsme 
toto číslo ještě snížili. 

K dobrému výsledku přispělo i to, že má Jihlava 
funkční motivační program pro obyvatele, díky 
kterému si mohou snížit sazbu poplatku při splně-
ní daných pravidel. 

Vysoce hodnocený je i web www.odpadyjihlavy.
cz , kde lze najít nejen všechny informace týkající 
se odpadů na jednom místě, ale lze zde sledovat i 
plnění podmínek motivačního programu. Součás-
tí tohoto webu je i „kniha hříchů“, díky které může 
kdokoliv nahlásit výskyt černé skládky na území 
města, a pracovníci odboru životního prostředí 
tak mohou rychleji zajistit její uklizení. 

Právě komplexnost systému odpadového hospo-
dářství je důvodem, proč se daří dosahovat tak dob-
rých výsledků. V tomto nastaveném trendu bude 
Město i nadále pokračovat, a v nejbližším období se 
chceme věnovat zejména předcházení vzniku odpa-
du, protože nejlepší odpad je ten, který nevznikne. 

A jako se povedlo obyvatele Jihlavy motivovat 
ke třídění a správnému nakládání s odpady, chce-
me je motivovat a ukázat jim cesty i k tomu, aby 
odpad vůbec nevznikal. Soňa Krátká, 

koordinátorka Projektu 
Zdravé město a MA21

Městské ztráty a nálezy
Stovky nálezů a ztrát zaeviduje každoročně stejno-

jmenné pracoviště jihlavského magistrátu. Kromě 
obvyklých věcí, jako jsou zapomenuté klíče, tašky 
nebo oděvy, se občas objeví i docela raritní kousky. 

Magistrát v minulosti schraňoval třeba kompletní 
výbavu dvojice instruktorů snowboardingu, jejich 
zavazadla a zásoby piva pro „přežití“ na horách, 
které si zapomněli naložit do autobusu. Na skladě 
byl i sud piva, geometrický digitální přístroj, stru-
nová sekačka, rozbitý květináč i s květinou, pro-
panbutanová lahev, či krabice nových úsporných 
žárovek, ale také třeba průkazy ministerstva vnitra, 
nebo peníze v různých měnách, a hodnotách až 
desetitisíců korun.

Mezi běžné nálezy patří doklady, peněženky (ob-
vykle bez hotovosti), klíče, nákupní tašky a zavaza-
dla, oděvy, platební karty nebo karty pojišťoven atp. 

Pokud je věc nalezena ve veřejném dopravním 
prostředku či budově, měl by ji nálezce odevzdat 
provozovateli tohoto zařízení. Pokud se ale vlast-
ník ztraceného předmětu již nenachází na místě, 
postupuje provozovatel tak, jako by byl nálezcem. 
„Třeba u jihlavské MHD se jedná z velké části o ztra-
cené dopravní karty, na které se můžete dotázat přímo 
na dopravním podniku,“ přiblížila Kateřina Škarko-
vá ze správního odboru. Nalezená věc se musí, dle 
občanského zákoníku, uschovávat po dobu tří let.

Denně se na pracoviště ztrát a nálezů přijde 
zeptat přibližně pět lidí, hledajících většinou 
klíče, nebo telefony. Na ztracené věci se lze po-
ptat i telefonicky, a to na čísle 565 593 412 nebo 
565 593 413. -tz-
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Vzorový příklad úvěru na model VW Golf �,� TSI v ceně ��� ��� Kč, splátka předem ��� ��� Kč (�� %), výše úvěru ��� ��� Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy � Kč, celkové platby za úvěr ��� ��� Kč, 
celkové platby za úvěr vč. pojištění ��� ��� Kč, RPSN vč. pojištění ��,���%, délka úvěru �� měsíců, poslední nerovnoměrná splátka ��� ��� Kč, měsíční splátka úvěru � ��� Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 
� ��� Kč, úroková sazba p. a. �,�� %. Pojištění obsahuje značkové Volkswagen pojištění s nadstandardním krytím (�% spoluúčast), GAP a povinné ručení s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních 
pojištění (�� měsíců). Další parametry klienta jsou věk �� let a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § ���� zákona č. ��/���� Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká 
mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Tato nabídka je platná pouze pro fyzické osoby podnikající nebo právnické osoby. Nabídka platí do ��. �. ���� nebo do odvolání. Kombinovaná 
spotřeba a emise CO� modelu Golf: �,�–�,� l/��� km, ���–��� g/km. Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Už! Chcete vědět, kdy klesne 
měsíční splátka za Golf  
až na 4 450 Kč?

www.maratonedition.cz

Autorizovaný prodejce Volkswagen AUTO VYSOČINA s.r.o.
Žižkova 109a, 586 01 Jihlava, tel.: 567 584 581, www.autovysocina.cz, e-mail: prodej@autovysocina.cz
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Ne vždy je led na zimním stadio-
nu chtěný a vítaný. Mráz na přelome 
března a února roztrhal vodovodní 
požární potrubí v „zimáčku“, tedy v 
hale Veřejného sportoviště pro lední 
sporty v Tyršově ulici v Jihlavě. 

Zamrzly také rozvody užitkové 
vody, která tudíž neteče třeba v re-
konstruované budově s šatnami a 
dalším zázemím u Tolstého ulice. 
Kde se stala chyba, teď bude radnice 
řešit s dodavatelem a projektantem, 
ačkoliv záruka areálu za 100 milionů 
už skončila - letos v polovině února.

Zastavit provoz ledové plochy kvů-
li havárii vody nebylo nutné. „Bruslí 
se dál. Bylo však nutné uzavřít servis-
ní zázemí budovy a sociální zařízení 
pro návštěvníky, náhradní je otevřeno 
ve vedlejší velké hale,“ popsal náměs-
tek primátora pro správu městských 
realit Radek Popelka, který se dnes 
s technickým stavem potrubí na mís-
tě seznámil.

Oprava proběhne až v době letní 
odstávky. „Vzhledem k teplotám nut-
ným pro provoz ledové plochy není 
v současné době možné ani zmapo-

vat celý rozsah poškození, natož začít 
s kompletní opravou. Nezbývá, než po-
čkat do května,“ poznamenal náměs-
tek. 

Rozsah škod se zatím odhaduje na 
až 400 tisíc korun, více bude jasné 
po odkrytí izolací celého vodovod-
ního systému. „Je velmi pravděpodob-
né, že celý rozvod požární vody v hale 
bude nutné kompletně vyměnit a opat-
řit ho novou izolací. Uvidíme, v jakém 
stavu jsou rozvody užitkové vody, za-
tím jsou „jen“ zamrzlé,“ sdělil Ondřej 
Stránský z oddělení správy realit. 

První kroky k zajištění dodávky 
vody se na radnici a servisní firmě 
podařilo zajistit během několika dní 
od havárie. Do objektu povede po-
trubí náhradní cestou - pod stropem 
garáže, která je pod ledovou plo-
chou. Hotovo by mohlo být do dvou 
týdnů. 

 „Pětiletá záruka skončila v polovině 
února. Nicméně, i přes ukončenou zá-
ruku budeme jednat s projektantem a 
dodavatelem o příčinách této havárie,“ 
ujišťuje náměstek primátora Radek 
Popelka. -tz-

Mráz roztrhal potrubí na zimáčku
V části objektu netekla voda, pro návštěvníky je otevřené zázemí velké haly

MRAZY způsobily popraskání vodovodního požárního potrubí a zamrznutí roz-
vodů užitkové vody na „zimáčku“. Bohužel, v únoru tam skončila záruka. 
 Foto: archiv MMJ

Pane náměstku, dosud tento 
plán není k nahlédnutí pro veřej-
nost. Proč je tomu tak?

Opravdu tomu je tak. Důvodem 
je, že v současné době odbor infor-
matiky vybírá optimální software, 
kterým by šel plán obsluhovat. 
Požadujeme, aby na zadané poža-
davky bylo možno vybrat několik 
variant řešení zadání, a zastupitelé 
se tak mohli snáze orientovat, na-
příklad ve výši finančních nákladů 
nebo dopadů do dalších oblastí ži-
vota ve městě.

Řešením složitých procesů se 
dnes zabývají manažerské obory 
na vysokých školách, a mnohdy 

Město ladí software pro 
plán investic na 10 let

Nenápadný kamenný most u Hen-
čova je nepoužívaná a takřka zapo-
menutá stavba, má ale svoji historic-
kou hodnotu. Mostek byl postaven 
v druhé polovině 18. století jako 
součást císařské silnice, dodnes na-
zývané Stará brněnská cesta. Až do 
předválečných let sloužil na hlavní 
spojnici mezi Jihlavou a Brnem. 

Starý most se měl bourat kvůli 
připravované stavbě obchvatu ko-
lem Velkého Beranova, protože stojí 
v trase původně uvažované příjez-
dové cesty na staveniště. Zástupci 
Jihlavy se ale dohodli s investorem 
stavby, Krajem Vysočina, a historic-
ká stavba se bourat nebude.

„Je možné upravit dokumentaci tak, 
aby se mechanizace pohybovala jinudy 
a starý most se nemusel bourat,“ sdě-
lil Ondřej Stránský z odboru správy 
realit města. Mostek stojí na pozem-
ku Města, které hodlá využít mož-

nosti historickou stavbu zaevidovat 
do svého majetku, a následně se o ni 
starat.

Proti bourání mostku dokonce 
vznikla petice s názvem „Zachraňme 
henčovský mostek“, která má nyní 
přes 100 podpisů.

Původně barokní most byl posta-
ven v letech 1783-1785 jako součást 
budované „císařské silnice“ umož-
ňující spojení Jihlavy s Brnem, přes 
Velké Meziříčí. V následujících dvou 
stoletích prošel řadou stavebních 
úprav. Po přeložení silnice asi 100 
metrů východně ztratil most, včet-
ně původní silnice, význam. Jedno-
obloukový kamenný most z hrubě 
opracovaného vyspárovaného lomo-
vého kamene je dlouhý 12 metrů, ši-
roký 6 metrů a vysoký asi čtyři met-
ry. Na mostku jsou zbytky štětované 
vozovky, dnes překryté vrstvou nále-
tové zeleně a trávy. -tz-

Jihlava zachránila henčovský 
most z 18. století

STARÝ henčovský mostek se bourat nebude. Petice proti bourání a úsilí projektan-
tů tomu zabránilo. Foto: archiv MMJ

Radek 
Popelka
(ANO 2011)

Zeptali jsme se náměstka 
primátora Radka Popelky na 
osud plánu investic Města 
na 10 let, který vznikl před 
necelým rokem, a podává  
přehled investic Města. 
S tímto plánem by mělo být 
do budoucna pracováno  
pomocí softwaru, který 
umožní variantní výběry  
zadání podle potřeb   
vedení Města.

jde i o zvládnutí vysokoškolské 
matematiky. Jde o takový pří-
pad?

Tak složité to být nemusí. Poža-
dujeme, aby nám práce s tímto plá-
nem ukázala, jak se které rozhod-
nutí o investici promítne do života 
veřejnosti, na co ještě máme, a za 
jakou cenu, a co si již dovolit ne-
můžeme. Vybíraný software musí 
být dostupný pro zastupitele, aby 
tito mohli přijímat politická roz-
hodnutí bez složitých analýz a ma-
tematických výpočtů.

Jak se bude potom pracovat 
s variantami řešení?

Když se zastupitelstvo pro něco 
rozhodne, výsledek se promítne do 
městského rozpočtu. 

Například to může ovlivnit pří-
jmy města – můžeme prodávat po-
zemky a majetek města, můžeme 
pracovat s výší poplatků, máme 
k dispozici některé daňové nástro-
je, vyhlášky atd. Jednoduše řečeno 
– Město má letos k dispozici asi 
130 milionů, se kterými se může 
rozhodnout pro investici. Software 
má hlídat, aby se tato mez nepře-
kročila, a v případě, že je tomu tak, 
upozorní na nutnost korekce.

Poslední otázka – požadavky na 
investice se mohou rychle měnit. 
Kdo bude s plánem v tomto smě-
ru pracovat?

Plán je na odboru rozvoje města 
a bude se s ním aktuálně pracovat. 
Máte pravdu v tom, že se požadav-
ky mění. 

Mohou nastat havárie, ale i napří-
klad schválená dotace na akci může 
výrazně zahýbat pořadím. Proto je 
nutné na toto v plánu reagovat.

 -lm-
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R E Z I D E N C E

B U K O V Awww.rezidencebukova.cz

+420 737 836 886
prodej@rezidencebukova.cz

PRODEJ BYTŮ
A RODINNÝCH DOMŮ

Byty

Rodinné
 domy

Byty

dispozice 1+kk až 4+kk

čtyřpodlažní bytové domy 
s výtahem

k bytu balkón a sklepní kóje

možnost garážového stání

zahájení výstavby: léto 2018

Rodinné
 domy

pozemky od 384 do 1258 m2

energetická náročnost třídy B

možnosti dispozičních změn

nadstandardní záruky

zahájení výstavby: jaro 2018

Moderní a funkční bydlení v atraktivní
a klidné části Jihlavy

BONUS
do konce dubna kuchyně
v hodnotě 50 000 Kč zdarma
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www  .netbox.cz/jihlava
539 01 55 25

už 20 let!
Pořiď si internet za 350 Kč/měsíc 

a my ti zrychlíme základních 100 Mb/s na 200 Mb/s
na půl roku ZDARMA.

S námi vše na dosah
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ROZZÁ ÍME
VÁM IVOT!

Jihlava
Handlovy Dvory (u Tesca)

Po – Pá  7:30 – 19:00
So 7:30 – 12:30

Jihlava
Březinova 144

Po – Pá  7:30 – 16:00
So 7:30 – 11:00

Jihlava
Kollárova 19

Po – Pá  7:30 – 17:00
So 7:30 – 11:00

JEZTE ČESKY!

www.agrorynek.cz

Více informací naleznete 
na www.agrorynek.cz
nebo na 
www.facebook.com/prodejnyRynek

V Jihlavě máme tři prodejny.

Rynek

kvalitní maso a uzeniny  mléko a mléčné výrobky  zeleninové saláty  zeleninové a ovocné šťávy  kvalitní moravská vína

0 – 17:00
0 – 11:00

Rynek_Jihlava.indd   1 16.03.2018   12:10:28

Akce platí od 3. 4. 2018  J04-MOPD

JIHLAVA, Masarykovo náměstí 36
přízemí, OD HASSO

899,- Kč

STOP!
OBLEK

OD

www.modaprostejov.cz

Vážení zákazníci! Připravili jsme pro Vás mimořádnou akci dámských
bavlněných halenek se slevou 50 % (od 169,- Kč). Dále Vám nabízíme
naprosto nepřekonatelný velikostní sortiment pánských obleků se
slevou minimálně 30 % (obleky tedy od 899,- Kč). Dále si můžete
vybrat z nové kolekce pánských opasků, košil, kravat a kalhot. Přijďte 
výhodně nakoupit. Akce platí do vyprodání zásob. Těšíme se na Vás! 

ŠOKU
JÍC

ÍCH
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Kontakty: Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, 586 01 Jihlava 
email: studijni@vspj.cz, www.vspj.cz      facebook.com/vsp.jihlava

Technika, ekonomika, cestovní ruch, 
zdravotnictví, nebo sociální práce?

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

Zahraniční stáže, individuální přístup  
i dlouhodobá praxe během studia. 
To vše je VŠPJ!

BOJÍTE SE VEJŠKY?
S NÁMI SE BÁT NEMUSÍTE!

Soukromá střední škola
pedagogiky a sociálních 
služeb, s.r.o.
Obrataň 148, 394 12 Obrataň

Dálkové studium v oborech:
4 leté dálkové studium:

�
�
�

2 leté nástavbové studium:

�

2 leté zkrácené studium:

�

702 076 909
724 268 963

Zařízení pro další vzdělávání  
pedagogických pracovníků Obrataň nabízí:

Pojď studovat na VOŠ FARMEKO!
Obor: Diplomovaný farmaceutický asistent

Zajímá Tě práce v lékárně?

www.farmeko.cz

FARMEKO 
VOŠ zdravotnická
Znojemská 76 
Jihlava

Tel.: 567 306 261
GSM: 739 387 973
mail:  farmeko@farmeko.cz

  Tříleté vyšší odborné studium.

  Obor je zaměřen především na výuku 
medicínských a farmaceutických disciplín.

 Denní i kombinovaná forma studia.

  Absolventi získávají titul 
diplomovaný specialista – DiS.

  Možnost stipendia
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Obor: Diplomovaný farmaceutický asistent
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STAVEBNICTVÍ
PROJEKCE
ZÁMEČNICTVÍE K O S

www.ekosbrtnice.cz
+420 775 732 995

ZEMNÍ PRÁCE
TŘÍDĚNÍ ZEMINY
KONTEJNEROVÁ 
DOPRAVA

j04-ekoD
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26 let osobní odborné  
praxe, v navrhování   
klimatizací, různých   
technických řešení   
a osobních montáží   
se svými techniky   
po celé ČR a v zahraničí.

Všechny zakázky a projekty osob-
ně zpracovávám, navrhuji optimální 
technické řešení a následně montuji 
se svým týmem techniků. 

S každým zákazníkem, investo-
rem, nebo projekcí konzultuji osob-
ně požadavky na klimatizaci a chla-
zení a reálné technické možnosti. 

Chladíme a klimatizujeme v růz-
ných uzavřených prostorách od 
+0°C výše.

Po 26 -ti letech osobních zkuše-
ností mohu říci, že je reálné na kon-
stantní teplotu upravit každý uza-
vřený prostor. 

Vždy je to o oboustranné komu-
nikaci a společném splnění mnoha 
technických požadavků. 

Klimatizování běžných rodinných 
domů nebo bytů je zpravidla jedno-
dušší. U různých technologií, kte-
ré je nutné uchladit, vznikají vyšší 
nároky na odbornost na naší straně 
a i součinnost ze strany investora vč. 
akceptování technické přípravy. 

Nejnáročnější je chlazení vyso-

kých teplot v energetice, nebo v 
oblastech s denními teplotami nad 
40°C ve stínu, kde zpravidla chladí-
me kontejnerová pracoviště různé-
ho využití. 

Často řeším klimatizace pro rodin-
né domy, na které se velmi úzce a 
rád specializuji. Každý dům je spe-
cifický, jako jeho majitel. 

Jsou to domy svým charakterem 
zcela běžné - klasické, ale i velmi 
náročné na technologie a i detail ze 
strany architekta. 

Mezi časté realizace řadíme i sta-
ré klasické vesnické chalupy. Vzni-
kají zde nároky na půdní vestavby s 
chlazením přes léto, ale i topení přes 
speciální topné Inverterové jednot-
ky FUJITSU v chladném období 
roku. 

Klimatizujeme dále kanceláře, 
výrobní prostory a haly, sklady, 
prodejny, laboratoře, IT technolo-
gie, serverovny, elektrorozvodny 
a jiné. Chladíme sklady potravin a 
nápojů. 

Specializujeme se na chlazení 
archívů vín a vinoték. Vše realizu-
jeme pouze s odpovídajícím kvalit-
ním materiálem a nářadím.

Po celou dobu mé praxe v obo-
ru mě provází velmi kvalitní, kon-
strukčně spolehlivá technologie 
FUJITSU. Stanislav Ježek
 (PI-J04-JKZ)

JEŽEK KLIMATIZACE s.r.o.
Spělov 37 
588 51 Dolní Cerekev
O�ce: +420 606 708 189 
Mobil:  +420777808189 www.jezekklima.cz

Klimatizační technika

JEŽEK KLIMATIZACE s.r.o.
Spělov 37 
588 51 Dolní Cerekev
O�ce: +420 606 708 189 
Mobil:  +420777808189 www.jezekklima.cz

Klimatizační technika

www.jezekklima.cz

Klimatizace Ježek
pro vámi požadované klima...
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téma roku:
čistá vodaDen Země

Přijďte s námi oslavit

středa 23. dubna 2018

 Masarykovo náměstí 9.00–17.00 

Statutární město Jihlava
Projekt Zdravé město a místní Agenda 21  |  sbírka „Kola pro 
Afriku“  |  propagace Fair trade, naučných stezek, cyklostezek, akcí 
na podporu zdravého životního stylu 
Úřad územního plánování  |  Územní plánování a historické město – 
Prezentace nově schváleného územního plánu města Jihlavy  |   
Jak najdu informace k novému územnímu plánu?  |  Aktivita pro děti 
i dospělé: „Územní plánování hrou“  |  Územní plánování a památko-
vě chráněné město
Odbor životního prostředí – Jihlava bez odpadů? BEZE VŠEHO!  | 
Tipy a triky, jak se vyhnout vzniku odpadů.

Dům dětí a mládeže  |  živé ukázky z přírodovědného koutku DDM

Ekoinfocentrum  |  poradna pro udržitelný život

Stanice Pavlov, o.p.s.
informace o ohrožení a ochraně volně žijících živočichů (dravci,  
sovy, savci) a o činnosti záchranné stanice  |  ukázka zvířat  
(sovy, netopýři)

ZOO Jihlava  |  Kampaň „Silent forest“ – „Ztichlý les“  |  Aktivity 
věnované ochraně přírody u nás i ve světě

ZŠ T.G.M.  |  projekty se zaměřením na ekostopu jídla  |  kviz  
na světové dny zdraví vyhlašované WHO  |  malovaní pro děti  
s tématem cestovaní a příroda 

SLIBY-CHYBY, o.s.
prezentace akce „Do práce na kole“ – pstejskal.ji@gmail.com  |   
informace k připravovaným sportovním akcím: Jihlavská 24 MTB  
a Jihlavský půlmaratón

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.
Třídící kvíz – Víš, co kam patří?  |  ukázky nebezpečného odpadu  
a jak jej poznat  |  informace pro firmy a jejich zákonné povinnosti  |  
informace o exkurzích a seminářích v ekocentru.

ASMJ Jihlava  |  třídění plastových odpadů ve vztahu k čisté 
vodě  |  stánek s ukázkou recyklovatelných výrobků  |  soutěž pro 
děti – skládání obrázků z barevných PET víček  |  oblíbené barevné 
kontejnery se skluzavkou pro děti  |  informace o exkurzi – třídící 
linka na plasty a papír v Jihlavě

Maják – svítí pro vás, z.s  |  kreativní dílničky pro děti

Eurocentrum a Europe Direct Jihlava  |  informace o EU  |   
dotační možnosti  |  soutěže a kvízy

VZP ČR  |  informace v oblasti veřejného zdravotního pojištění, 
aktuální benefity a bonusy pro klienty

Elektro-bicykl  |  elektrokola a skútry

 Cyklojízda ve žlutém 
 Masarykovo náměstí 17.00 

Cyklojízda po jihlavských cyklostezkách za doprovodu městské poli-
cie. Cyklojízda je vhodná i pro děti které bezpečně ovládají své kolo.   
|  sraz: 17.00 Masarykovo náměstí  |   info: 603 166 575

 Muzeum Vysočiny Jihlava 
 Masarykovo náměstí 55 

celodenní program od 9.00–17.00  |  info: muzeum@muzeum.ji.cz

 Další akce konané u příležitosti 
 oslav DNE ZEMĚ 2018 

7. dubna 2018  HLEDÁNÍ JARA  |  celostátní akce Mladých 
ochránců přírody  |  sraz: v 9.00 na hrázi Hellerova (Panského) 
rybníka na Dolině při ul. S. K. Neumanna  v Jihlavě  |  trasa: Jihlava 
– PR Zaječí skok – most ve Starých Horách – sportovně-relaxační 
centrum Český mlýn Jihlava (trasa asi 7 km)  |  program: cestou 

hledání znaků jara, prohlídka PR Zaječí skok, odemykání studánky 
ve Starých Horách, soutěže pro děti

18.–30. dubna 2018  výstava výtvarných prací dětí
V prostorách historické budovy radnice výstava výtvarných prací 
dětí z jihlavských MŠ a ZŠ na téma: „Strom republiky“.

21. dubna 2018 na 28. POCHOD K OSLAVĚ DNE ZEMĚ  
Z PŮLNOČNÍ STRANY  |  odjezd autobusu v 9.00 od Motorpalu,  
v 9.15 z jeníkovského městečka  |  Buřty s sebou!  | vzdálenost 123 
honů (2 české míle)  |  Doprava tam i zpět zajištěna.

22. dubna 2018  DEN ZEMĚ V ZOO

22. dubna 2018  DEN ZEMĚ NA HÁJENCE  |  od 14.00 v okolí 
Dětského lesního klubu Hájenka ve Zborné  |  Akce se koná za 
každého počasí.

22. dubna 2018  10. ROČNÍK ZÁHÁJENÍ CYKLOTURISTICKÉ 

SEZONY 2018 NA JIHLAVSKU  |  9.00 sraz účastníků v Jihlavě 
na horní části Masarykova náměstí  |  odjezd do Luk nad Jihlavou 
dále pak 1. varianta: Kozlov–Rytířsko–Ždírec–Hruškové Dvory–Jih-
lava (20 km)  |  2. varianta: Bítovčice–Přímělkov–Rokštejn–Panská 
Lhota–Brtnice–Příseka–Puklice–Studénky–Jihlava (30 km)

22.–29. dubna 2018  Výstava o činnosti Stanice Pavlov 

o.p.s.  |  CITY Park v Jihlavě. 

 Těšíme se na Vaši návštěvu! 
Změna programu vyhrazena!

ZDRAVÝ KRAJ

Informace: Ing. Soňa Krátká, koordinátorka PZM a MA21, 
Masarykovo nám. 1, Jihlava, tel. 565 591 822, 731 540 526

 www.jihlava.cz/zdravemesto 

Primátor Rudolf Chloupek Vás zve na veřejnou besedu

Fórum Zdravého města
Analýza zdravotního stavu obyvatel Jihlavy

Zdravotní plán města 2018–2020
Testování zdravotního stavu

tombola, drobné občerstvení

www.jihlava.cz/zdravemesto

CMYK – etiketa CMYK – negativ

ČB – přechod ČB ČB – negativ

JEŽEK – logo

JEŽEK – logo 
(zjednodušené)

JEŽEK – nápis

Pantone – etiketa

JEŽEK – logo

JEŽEK – logo 
(zjednodušené)

JEŽEK – nápis

logo CMYK

zelená přechod 95/0/100/27 – 95/0/100/90

červená přechod 0/95/100/0 – 0/100/100/50

černá přechod 0 – 40

černá přechod 0 – 70

černá přechod 0 – 80

černá 0/0/0/100

logo Pantone

zelená Pantone 356

červená Pantone 485

černá přetisk 0 – 40

černá přetisk 0 – 70

černá přetisk 0 – 80

černá 0/0/0/100

ZDRAVÝ KRAJ

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

4. dubna 2018

V době diskuse mohou děti 

účastníků využít cvičení

TJ Sokola v tělocvičnách.



 STRANA 23 Inzerce NJR - DUBEN 2018



 STRANA 24 inzerce NJR - DUBEN 2018

NAŠE

tel: 729 972 888, e-mail: obchod@nasestravenka.cz

STRAVENKA
VÝHODNĚJŠÍ BENEFIT

PRO FIRMY

nulová provize pro 
zaměstnavatele
placení v restauracích i Lidlu 
a Kaufl andu 
objednávky stravenek podle 
potřeby 
objednávka onlineI ZAMĚSTNANCE

 www.nasestravenka.cz
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Již z historie všichni víme, že města 
buď vzkvétala, nebo upadala. S úpad-
kem a rozvojem vždy úzce souvisel 
počet obyvatel. Až extrémním pří-
kladem může být i blízká minulost 
– Dubaj, kde se vládce rozhodl, že 
z bezvýznamného města udělá svě-
tové obchodní centrum. 

V roce 1975 měla Dubaj 179 000 
obyvatel, v roce 2017 již 2 735 000 
obyvatel. Zpočátku vládce jen nabídl 
obchodníkům, že si zde mohou bez-
platně vyměňovat zboží, později se 
rozhodl nabídnout jim levné bydle-
ní. Následoval masivní program bu-
dování škol, nemocnic a silnic. 

Ropa zde samozřejmě sehrává vý-
znamnou roli, rozhodně ale nejsou 
všechna města, kde se ropa těží, svě-
tovými obchodními centry.   

Jihlava nevzkvétá, a snad ani neupa-
dá, ale stagnuje. Vzhledem ke skuteč-
nosti, že po roce 1990 přibyla řada 
významných zaměstnavatelů, kteří 
zde zaměstnávají tisíce pracovníků, 
je až s podivem, že v počtu obyvatel 
Jihlava stále koliduje na hranici 50 
tis. obyvatel. 

Za prací do Jihlavy dojíždí denně 
téměř 20 000 pracovníků, velká část 
i ze vzdáleností 40–50 km, možnost 

trvalého bydlení je pro ně často ne-
dostupná. Smutnou skutečností je 
to, že i řada jihlavských rodáků, po-
kud chtějí nový dům, musí řešit byd-
lení v blízkých obcích, protože v Jih-
lavě neseženou vhodný pozemek. 
Přesto, že v územním plánu je dlou-
hodobě řada lokalit vymezených pro 
výstavbu rodinných domů, domy se 
zde nestaví. 

Majitelé pozemků často nabízí ne-
zasíťované pozemky za astronomické 
částky, sami na nich stavět nechtějí, 
a prodat je nepotřebují. Jiná situace 
je v blízkých obcích, kde starostové 
vědí, že obec prosperuje a vzkvétá 
s nárůstem obyvatel. 

Proto je situace za posledních 10 
let taková, že v Jihlavě počet obyva-
tel poklesl o cca 1 %, zatímco v nej-
bližších obcích počet obyvatel na-
rostl průměrně o 14 %.  Vývoj počtu 
obyvatel dokládá uvedená tabulka.  
Počet obyvatel v krajském městě Jih-
lava by se mohl ročně zvyšovat při-
bližně o 1 000 osob, což by předsta-
vovalo 0,5 % roční nárůst. 

 V Jihlavě však dlouhodobě chybí 
lokality vymezené pro bydlení, kde 
by se dala výstavba v nejbližší době 
opravdu realizovat. Velké změny 

Kam sm uješ Jihlavo?

Již z historie všichni víme, že m sta bu vzkvétala, nebo upadala. S úpadkem a rozvojem vždy
úzce souvisel po et obyvatel. Až extrémním p íkladem m že být i blízká minulost – Dubaj, kde se
vládce rozhodl, že z bezvýznamného m sta ud lá sv tové obchodní centrum. V roce 1975 m la Dubaj
179 000 obyvatel, v roce 2017 již 2 735 000 obyvatel. Zpo átku vládce jen nabídl obchodník m, že si
zde mohou bezplatn vym ovat zboží, pozd ji se rozhodl nabídnout jim levné bydlení. Následoval
masivní program budování škol, nemocnic a silnic. Ropa zde samoz ejm sehrává významnou roli,
rozhodn ale nejsou všechna m sta, kde se ropa t ží, sv tovými obchodními centry.

Jihlava nevzkvétá, snad ani neupadá, ale stagnuje. Vzhledem ke skute nosti, že po roce 1990
p ibyla ada významných zam stnavatel , kte í zde zam stnávají tisíce pracovník je až s podivem, že
v po tu obyvatel Jihlava stále koliduje na hranici 50 tis. obyvatel. Za prací do Jihlavy dojíždí denn
tém 20 000 pracovník , velká ást i ze vzdáleností 40–50 km, možnost trvalého bydlení je pro n
asto nedostupná. Smutnou skute ností je to, že i ada jihlavských rodák , pokud cht jí nový d m,
musí ešit bydlení v blízkých obcích, protože v Jihlav vhodný pozemek neseženou. P esto, že
v územním plánu je dlouhodob ada lokalit vymezených pro výstavbu rodinných dom , domy se zde
nestaví. Majitelé pozemk asto nabízí nezasí ované pozemky za astronomické ástky, sami na nich
stav t necht jí a prodat je nepot ebují. Jiná situace je v blízkých obcích, kde starostové v dí, že obec
prosperuje a vzkvétá s nár stem obyvatel. Proto je situace za posledních 10 let taková, že v Jihlav

po et obyvatel poklesl o
cca 1 %, zatímco
v nejbližších obcích
po et obyvatel narostl
pr m rn o 14 %. Vývoj
po tu obyvatel dokládá
uvedená tabulka. Po et
obyvatel v krajském
m st Jihlava by se mohl
ro n zvyšovat p ibližn
o 1 000 osob, což by
p edstavovalo 0,5 %
ro ní nár st. V Jihlav
však dlouhodob chybí
lokality vymezené pro

bydlení, kde by se dala výstavba v nejbližší dob opravdu realizovat. Velké zm ny k lepšímu p inesl po
10 letech schválený nový územní plán, bez kterého nebyl jakýkoli rozvoj v minulosti možný. Nový
územní plán byl schválen v omezené verzi s ohledem na nejzásadn jší p ipomínky p edevším
ve ejnosti. Garanci nad ním p evzalo po vým n koalice v listopadu 2016 hnutí ANO a p edevším díky
neúnavné práci nám stka Radka Popelky MBA, byl zastupitelstvem schválen v zá í 2017 tém
v tšinov . Z p ítomných zastupitel se p i hlasování jen 4 zdrželi a 1 byl proti. V sou asné dob zbývá
postupn do ešit nezakomponované ásti, které byly z územního plánu vy len ny, a zam it se na
území, která se dají snadno napojit na stávající inženýrské sít . Tato území je pot eba up ednost ovat
p i za azování do zm n územního plánu z d vodu možnosti výstavby na nich v krátkém asovém
horizontu.

Radní a zastupitel m sta Jihlavy Ing. Miloslav Necká

Ob ané p ihlášení k trvalému pobytu k 1. 1. 2017

obec r. 2007
celkem

r. 2017
celkem

rozdíl
v po tu ob.

rozdíl
v %

Jihlava 50 916 50 559 357 0,7

vybrané okolní obce:
Bílý Kámen 210 280 70 33,3

Cejle 408 486 78 19,1

Hybrálec 401 450 49 12,2
Luka nad Jihlavou 2 632 2 865 233 8,9

Ran í ov 274 405 131 47,8
vybrané okolní obce
celkem 3 925 4 486 561 14,3
Data erpána z eského
statistického ú adu

Kam směřuješ, Jihlavo?

Ing. Tomanec v textu napadl návrh vý-
stavby 114 rodinných domů v Horním 
Kosově s tím, že se zničí rozsáhlá země-
dělská půda.  

V současné době se zpracovává územ-
ní studie na celou lokalitu, účastníky jsou 
Obchodní centrum AVENTIN, Autoško-
la Musil, investiční společnost TT Real a 
manželé Neckářovi. Studie řeší především 
dopravní obslužnost a hlukové parametry. 

Pokud vezmeme v úvahu rozsáhlost po-
zemků, potom moje pozemky tvoří pouze 
nepatrný zlomek celého území. Pozem-
ky, kde je navržena výstavba rodinných 
domů, jsou zatříděny v bonitních třídách 
3 až 5. Převážnou část tvoří pozemky v 5. 
třídě, které jsou z hlediska ochrany půdy 
bezvýznamné, a dle vyhlášky Minister-
stva zemědělství ČR č. 546/2002 Sb., ve 
vyhlášce Ministerstva zemědělství ČR 

č. 327/1998 Sb. ze dne 15. 12. 1998, ve 
znění vyhlášky č. 546/2002 Sb. ze dne 
12. 12. 2002, jsou vhodné k přednostní-
mu odnímání pro nezemědělské využití. 

Nevím, z jakého titulu Ing. Tomanec 
napadá vše, nakonec byl i jediným za-
stupitelem, který hlasoval proti schválení 
nového územního plánu. Zřejmě má už 
podle něj Jihlava vše vybudované, a nic 
není potřeba řešit, ani bydlení. 

V případě, že by naši předkové v dávné 
době byli spokojeni se stávajícím stavem a 
nic nového nepodnikali, žili bychom ještě 
dnes v jeskyni, nebo na stromě. Osobně 
fandím lidem, kteří mají v dnešní nelehké 
době stále ještě chuť a odvahu něco nové-
ho realizovat. 

 Miloslav Neckář,
radní a zastupitel města Jihlavy 

(ANO 2011)

Zničení orné půdy nehrozí
Reakce na článek zastupitele Tomance „Slova 
a činy náměstka Popelky” v minulém vydání

Pan náměstek Výborný se vyhnul argu-
mentaci nad mnou popsanými věcnými 
problémy a uchýlil se k jakémusi politic-
ko-bojovému slovníčku. Napsal na moji 
adresu: …Touha být primátorem mu vy-
mazala paměť… 

Ne, pane náměstku Vratislave Výborný, 
já opravdu primátorem našeho krásné-
ho města být netoužím. Na rozdíl od vás. 
Důkazem budiž moje postavení na kandi-
dátce našeho hnutí, kde budu na nevolitel-
ném místě. Moje základní politická ambi-
ce již byla totiž z podstatné části naplněna 
– spoluzaložil jsem hnutí vesměs mladých, 
schopných a aktivních lidí, kteří se doká-
žou postarat o správu našeho města velice 
slušně a zodpovědně, pokud ve volbách 

dostanou důvěru. Navzdory hrubým uráž-
kám našich oponentů, kteří občas říkají, 
že jsou někým řízeni. Nejsou. Nejsou to 
ovce, stroje na hlasování podle potřeb jed-
noho člověka v čele partaje.

Jihlava potřebuje, aby se do čela města 
konečně postavil někdo mladší a progre-
sivnější, nikoliv (téměř) penzisté. Zvláště 
vy máte již „odslouženo“ opravdu dost. 
Na rozdíl ode mne vám však nechybí 
ambice a schopnosti politické – vždy jste 
věděl, ke které politické vlně se rychle 
přiklonit, aby vás to vyneslo na vrchol. 
Jinými slovy – vůbec přece nezáleží, za 
koho tam jste, hlavně když tam jste. 

 Miroslav Tomanec,  
zastupitel (Forum Jihlava) 

Kdo tady chce být primátorem?
Reakce na článek náměstka Výborného „Touha být 

primátorem mu vymazala paměť...” v minulém vydání

Přijďte se seznámit se studií Centrální-
ho dopravního terminálu v Jihlavě a dis-
kutovat o jeho podobě. Veřejné plánovací 
setkání se uskuteční ve středu 25. dubna 
2018 v 17:00-19:00 hod ve velkém go-

tickém sále jihlavské radnice. Více infor-
mací o projektu naleznete na webu: jih-
lava.cz/centralni-dopravni-terminal, kde 
bude nejpozději 18. 4. zveřejněna studie 
terminálu.  -tz-

Náměstek Popelka: Jihlava...
(Dokončení ze str. 4)

Co se týče počtu obyvatel, tak Jihlava stag-
nuje někde okolo 50 tisíc. Tomu odpovídají 
i příjmy města. Dlouhodobé podfinancová-
ní se pak projevuje ve stavu chodníků, ko-
munikací, ale i ostatního majetku města. 

Nemáme dostatek prostředků na pod-
poru kultury, sportu, nebo tolik potřeb-
ných sociálních služeb. Mým cílem, ale 
i cílem našeho Hnutí je vytvořit takové 
podmínky, aby řekněme do deseti let 
měla Jihlava o deset tisíc obyvatel více.

Sám jste řekl, že počet obyvatel v Jih-
lavě dlouhodobě stagnuje. Jak chcete 
zvrátit tento dlouhodobý trend?

Hlavním nástrojem, který Město má, 
je územní plán. Ono se sice může zdát, 
že nyní máme nový územní plán, a tak 
máme klid, ale opak je pravdou. 

Jihlava musí v tomto procesu vystupo-

vat aktivně a musí napomáhat nové by-
tové výstavbě, a to jak na okrajích města, 
tak i formou revitalizace opuštěných nebo 
chátrajících budov v intravilánu obce. 

Důležitá je i podpora průmyslu a slu-
žeb. Pokud v Jihlavě nebude dostatek pra-
covních příležitostí, tak se počet obyvatel 
nezvýší. 

No, a v neposlední řadě musíme pod-
porovat veškeré aktivity, které do města 
přilákají mladé lidi. Zde mám na mysli 
zejména podporu vysoké školy a jejího 
rozvoje. Ale také podporu mladých ro-
din, a to jak hmotnou - tedy dostupné 
bydlení, školy, školky, tak morální. 

V tomto případě se jedná jak o podporu 
kulturního a společenského života města, 
tak o budování a rozvoj zázemí pro aktiv-
ní trávení volného času. Zkrátka - Jihlava 
musí být městem, které se bude honosit 
značkou „Dobré místo pro život“.

Velice se omlouvám spoluobčanům za 
to, že se nechávám vyprovokovat k odpo-
vědím na útoky pana Tomance. Slibuji, 
že už na jeho napadání nebudu reagovat, 
ať už mě obviní z čehokoliv. 

Plně budu respektovat rozhodnutí voli-

čů, zejména když přihlédnou k jeho ote-
vřené výzvě starší generaci, aby vypadla 
z veřejného života a uvolnila místo mlad-
ším. 

Vratislav Výborný, 
náměstek primátora (ČSSD)

Na útoky nebudu reagovat

k lepšímu přinesl po 10 letech schvá-
lený nový územní plán, bez kterého 
nebyl jakýkoli rozvoj v minulosti 
možný. Nový územní plán byl schvá-
len v omezené verzi, s ohledem na 
nejzásadnější připomínky především 
veřejnosti. Garanci nad ním převza-
lo, po výměně koalice v listopadu 
2016, hnutí ANO, a především díky 
neúnavné práci náměstka Radka 
Popelky MBA, byl zastupitelstvem 
schválen v září 2017 téměř většino-
vě. Z přítomných zastupitelů se při 

hlasování zdrželi jen 4 a 1 byl proti.  
V současné době zbývá postupně 

dořešit nezakomponované části, kte-
ré byly z územního plánu vyčleněny, a 
zaměřit se na území, která se dají snad-
no napojit na stávající inženýrské sítě. 

Tato území je potřeba upřednost-
ňovat při zařazování do změn územ-
ního plánu z důvodu možnosti vý-
stavby na nich v krátkém časovém 
horizontu.    Miloslav Neckář,

radní a zastupitel města Jihlavy 
(ANO 2011)

Setkání s občany ke studii 
dopravního terminálu

Reakce náměstka Výborného na články 
zastupitele Tomance 

Data jsou čerpána z Českého statistického úřadu
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V divadle DIOD se konalo Fórum mladých aneb Desa-
tero problémů města Jihlavy očima žáků základních škol, 
které každoročně pořádá Zdravé město Jihlava. 

Cílem akce je zjistit oblíbené aktivity mladých, kde trá-
ví svůj volný čas a v čem spatřují hlavní problémy města. 
Patronát nad akcí dlouhodobě drží primátor města Ru-
dolf Chloupek, který byl na setkání s mladými přítomen.

Skoro stovka žáků z deseti jihlavských základních škol a 
tří středních škol se na letošním Fóru mladých většinově 
shodla, že nejlepší akcí je Vysočina Fest. 

Pomyslně v přímém sousedství s festivalem je v očích 
mladších obyvatel takého největší problém města a to 
bezpečí po setmění na hradbách, tedy kousek od amfite-
átru, kde se festival pořádá. 

Podle pocitové mapy je oblíbeným místem mladých lo-
kalita podél řeky Jihlavy a Jihlávky, také zimní stadion a 
Smetanovy sady. Nelíbí se jim u Prioru, na dolním Masa-
rykově náměstí a u City parku.

„Jsme nadšeni, kolik dětí každoročně přichází, letos jich 
bylo zase o něco víc. Jsou aktivní, šikovní a k problémům se 
dokážou věcně vyjádřit. Na fórum se předem připravují a 
o tématech ve škole před konáním diskutují,“ sdělila Soňa 
Krátká ze Zdravého města.

Průzkum mezi žáky však s Fórem mladých neskončil. 
Popsané problémy budou ověřeny anketou na jihlavských 
školách a výsledky následně předloženy vedení města, které 
zpracuje Plán zdraví a kvality mládeže, kde budou u jednot-
livých problémů uvedena konkrétní opatření a aktivity. -tz-

U studentů opět zabodoval 
hudební festival Vysočina Fest

Nejvíce si mladí stěžují na bezpečnost na hradbách po setmění

Výtluky, díry, stříkající voda 
z louží na vozovce – to vše 
ztěžuje život po zimě řidičům 
i chodcům. Na řešení jsme se 
zeptali náměstka Vratislava 
Výborného.

Pane náměstku, lidé si stěžují na 
stav chodníků i vozovek v Jihlavě. 
Pomiňme názory „křiklounů“, že 
Jihlava je nejhorší město v repub-
lice, a pokusme se vysvětlit těm, 
kteří jsou ochotni přemýšlet, co 
hodlá vedení města dělat ke zlep-
šení stavu.

Předně – Jihlava se stará o více než 
200 km vozovek a 170 km chodníků 
v rozmanité kvalitě.

Mapováním stavu chodníků, za-
bezpečování jejich oprav, údržby a 
rekonstrukcí je pověřen odbor do-
pravy, oddělení komunálních služeb, 
který má všeobecný přehled o celé 
Jihlavě. Sbírá poznatky od Služeb 
města Jihlavy, z vlastního šetření a z 
podnětů občanů, kteří mohou hlásit 
závady na magistrát. Tyto informace 
řeší buď operativně - objednávkou u 
Služeb města Jihlavy, nebo je zapra-
covává do výhledového plánu oprav 
až na dva roky dopředu.

Havarijní stav se řeší okamžitě?
To by byl ideální stav, a do toho je 

daleko. Je nutné posoudit a rozhod-

Snadné je nadávat na chodníky. 
Pracnější je se informovat

Vratislav
Výborný
(ČSSD)

Zastupitelstvo města Jihlavy schvá-
lilo s účinností od 1. 1. 2018 novou 
obecně závaznou vyhlášku o místním 
poplatku za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, vy-
užívání a odstraňování komunálních 
odpadů (dále též poplatek za provoz 
systému nakládání s odpady). 

Poplatek pro rok 2018 zůstává 
stejný, činí 680 Kč na poplatníka a 
rok. Dochází ke zvýšení úlevy ze 75 
Kč na 80 Kč pro poplatníky, kteří se 
prokazatelně podílejí na vyšší míře 
třídění a jsou zapojeni do Programu 
zodpovědného nakládání s odpady.

Nová vyhláška reaguje také na změ-
nu zákona, podle které zákon nově sta-
noví, že poplatníkovi, který ve lhůtách 
nesplní ohlašovací povinnost, může 
správce poplatku uložit pokutu za ne-
splnění povinnosti nepeněžité po-
vahy, a to až do výše 500.000 Kč. 

Dalším novým sankčním ustano-
vením zákona o místních poplatcích 
je ztráta nároku na osvobození nebo 
úlevu. Poplatník, který uplatňuje ná-
rok na osvobození je povinen jeho 
vznik doložit, a to buď při ohlášení 
k poplatku do 30 dní ode dne, kdy po-
vinnost platit poplatek vznikla nebo 
zanikla, nebo ve lhůtě do 15 dnů ode 
dne, kdy nastala změna rozhodná pro 
výši poplatkové povinnosti. 

Pokud poplatník nesplní povinnost 
ohlásit údaj rozhodný pro osvoboze-
ní od poplatku ve stanovených lhů-
tách, nárok na osvobození nebo 
úlevu od tohoto poplatku zaniká. 

Osvobození od poplatku je nutné doložit 
Protože sankcí je již samotná ztráta 
nároku na osvobození, pokuta za ne-
splnění povinnosti nepeněžité pova-
hy se neuloží. 

Pro rok 2018 nemusejí nárok na 
osvobození prokazovat poplatníci, 

kteří v tomto roce dovrší 80 a více 
let, u kterých je vznik nároku zřej-
mý z údajů uvedených v evidence 
poplatníků, kteří jsou držiteli průka-
zu ZTP/P a tuto skutečnost ohlásili 
správci poplatku před nabytím účin-
nosti vyhlášky (1. 1. 2018).  

Poplatníkům, kteří splnili ohla-

šovací povinnost před naby-
tím účinnosti vyhlášky se lhůta 
pro doložení údajů rozhodných 
pro vznik nároku na osvoboze-
ní od poplatku prodlužuje do 
30. 4. 2018.

Upozornění na přechod 
poplatkové povinnosti 

U nezletilých poplatníků nebo 
poplatníků, kteří jsou omezeni ve 
svéprávnosti, za které nebyl poplatek 
uhrazen řádně a včas, přechází po-
platková povinnost na zákonného 

zástupce nebo opatrovníka. Těm 
bude následně nedoplatek vyměřen 
hromadným předpisným seznamem. 
Správce poplatku může přitom včas 
nezaplacené poplatky nebo jejich 
část zvýšit až na trojnásobek.    

Podrobnosti k rozsahu ohlašova-
cí povinnosti, ke vzniku nároku na 
osvobození nebo úlevu a další infor-
mace najdete na webu města v tis-
kových zprávách nebo přímo ve vy-
hlášce č. 8/2017, která je dostupná 
na www.jihlava.cz v části „Vyhlášky a 
nařízení“.  -tz-

nout, jaké jsou místní podmínky, zda 
dané místo již není v plánu celkové 
obnovy komunikace v blízké době, 
zda není v kolizi s místními inže-
nýrskými sítěmi, jestli nejsou nějaké 
majetkové problémy, dopad opravy 
na organizaci dopravy a další vlivy. 
Samozřejmě mají velký vliv klima-
tické podmínky. Opravy v zimním 
období studenou obalovanou smě-
sí slouží opravdu pouze k drobným, 
nutným úsporným vysprávkám vý-
tluků, drobným opravám povrchů za 
nepříznivých podmínek. 

Co se používaného materiálu týče, 
správce používá na výtluky CANA-
DER – mix, což je jeden z nejlevněj-
ších dostupných materiálů k opravě 
výtluků.  

Tuna materiálu stojí cca 4.500,- bez 
DPH, a použití studených obalova-
ných směsí je omezené na klimatické 
podmínky od +10 do –10 stupňů C. 
Má ovšem v nutných případech své 

opodstatnění pro preventivní ne-
zhoršování stavu komunikace a za-
jištění bezpečnosti provozu.

Podobná omezení platí pro opravy 
chodníků.

Kdo opravy provádí?
Nejrychlejší postup je ten, kdy 

opravy provedou Služby města Jih-
lavy, která jsou na to připraveny. 
Rozsáhlejší, nebo předem plánova-
né opravy zadává Město výběrovým 
řízením.

Pojďme k plánovaným opravám. 
Ty se uvádějí v rozpočtu Města?

Ano, ale nelze se vyhnout reakci na 
další problémy, zjištěné během roku, 
proto se vede operativní plán, který 
se zpětně promítá do výše investic.

Někteří občané nedovedou po-
chopit, proč se plánuje oprava 
chodníku třeba až za rok?

Opravy se opravdu nedělají jako 
nějaké „hurá“ akce. Snažíme se na-
příklad spojit opravu chodníku, vo-
zovky s výstavbou zastávky MHD, 
nebo například s modernizací pře-
chodu. Na takové akce již lze získat 
dotaci, a tím šetřit peníze z městské 
kasy. Na větší opravy, kde například 
dochází ke změně druhu povrchu, je 
nutno zpracovat projektovou doku-
mentaci, vyřídit stavební povolení 

a vypsat výběrové řízení. A to vše v 
řádu měsíců.

Takže když já se rozčiluji nad 
vyviklanou dlažbou s tím, že se to 
přece dá opravit za dopoledne, ne-
musím mít pravdu?

Jako občana mě to také nesmírně 
štve. Ale když si uvědomím, že je 
třeba brát v úvahu podklady úřední-
ků, kteří mají na starosti i správu a 
údržbu semaforů, zimní údržbu, ve-
řejné osvětlení, veškerá vyjadřování 
ke stavbám a jejich napojení na ve-
řejné komunikace, evidenci a inven-
tarizaci majetku a mnoho dalších 
povinností, tak mě vztek přechází. 

Pokud nejde o havárii a nehrozí 
například zranění, opravdu je třeba 
znát plán, jak se situace bude řešit. 
Než nadávat na líné úředníky a la-
komé vedení města, je lepší zajít na 
odbor dopravy a informovat se o 
celkovém řešení. 

Připravíme do dalšího vydání NJR 
ucelenou informaci z plánu tak, aby 
bylo každému jasné, co se bude v 
nejbližší době dělat. Informujeme 
občany průběžně, tak jako napří-
klad na první straně tohoto vydání, 
ale uklidnění snad napomohou in-
formace, které může každý zájemce 
získat buď z webu Města, což může 
být pracné, nebo se může osobně 
informovat na odboru dopravy ma-
gistrátu. -lm-
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Březinova 31, 586 01 Jihlava
telefon: 567 333 644
www.pomskola.cz

Mo� o školy:  „Každé dítě potřebu-
je zažít úspěch.“

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

Vzdělávání probíhá v nových pro-
storách školy, která je jednou z nej-
moderněji zařízených v ČR.  Žáci 
mají k dispozici tělocvičnu, hřiště s 
umělým povrchem, relaxační míst-
nost, keramickou dílnu, víceúčelo-
vou dílnu, cvičnou kuchyň a byt, 
učebnu informačních technologií a 
centrum pro fyzioterapii. 

Škola nabízí individuálně struk-
turované vyučování a programy na 
podporu komunikace a sociálního 
chování. Žáci při výuce využívají 
Ipady, komunikátory s hlasovým vý-
stupem a interaktivní tabule. Každá 
třída je vybavena počítačem s doty-
kovou obrazovkou, možností alter-
nativního ovládání a  připojením k 
Internetu. 

Výchova ke zdravému životnímu 
stylu se promítá v přizpůsobených 
sportovních aktivitách žáků a široké 
nabídce volnočasových aktivit pro 
celou rodinu. V hodinách tělesné 
výchovy se zaměřujeme na fyziote-
rapii, prevenci vadného držení těla 
a obezity dětí. Žáci chodí celoročně 
jednou týdně plavat. 

Daří se nám vytvářet příjemné a 
bezpečné klima a pozitivně ovlivňo-
vat vztahy mezi žáky.

Žáci se pravidelně účastní vý-
tvarných, sportovních a hudebních 
soutěží, ve kterých často dosahují i 
mezinárodních úspěchů. Ve škole 
působí hudební skupina Raraši, kte-
rá často reprezentuje školu na veřej-
nosti.

V rámci speciálních terapií nabízí-
me žákům arteterapii, muzikoterapii, 
ergoterapii, hydroterapii, haloterapii, 
canisterapii, cavioterapii, trampoli-
ning, bazální stimulaci, orofaciální 
stimulaci.

Škola nabízí žákům odpolední zá-
jmovou činnost např.: kroužky hu-
dební, dramatický, výtvarný, speci-
ální cyklistiku, bocciu, informatiku, 
plavání, moderní gymnastiku a stol-
ní tenis. 

Zápis do Základní školy speciální 
a Praktické školy Jihlava proběhne 
v pátek 20. dubna 2018 od 8 do 14 
hodin. Zápis je také možné realizo-
vat dodatečně po osobní dohodě: 
tel: 567 333 644. Informace o aktu-
álním dění ve škole získáte také na 
www.pomskola.cz

K zápisu si připravte občanský prů-
kaz, rodný list dítěte, doporučení 
školského poradenského zařízení k 

Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, p.o.

Zápis dětí do 1. tříd a přípravných 
tříd základních škol zřizovaných sta-
tutárním městem Jihlava se uskuteč-
ní ve dnech 20. a 21. dubna 2018 a v 
ZŠ speciální a Praktické škole Jihlava 
20. dubna 2018.

Informace o místě a časovém har-
monogramu zápisu budou zveřejně-
ny řediteli jednotlivých škol

formou vývěsek na budovách škol. 
Zákonný zástupce dítěte je povinen 
přihlásit školou povinné dítě k zápi-
su do školy. Povinná školní docház-
ka začíná počátkem školního roku, 
který následuje po dni, kdy dítě do-
vrší šestý rok. To znamená, že po-
vinnost dostavit se k zápisu do 1. 
třídy základní školy pro školní rok 
2018/2019 se vztahuje na děti na-
rozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 
a dále děti, kterým byl při zápisu 
v lednu 2017 povolen odklad školní 
docházky o jeden rok.

Není-li dítě po dovršení šestého 
roku věku tělesně nebo duševně při-
měřeně vyspělé a požádá-li o to jeho 
zákonný zástupce, odloží mu ředi-
tel školy začátek školní docházky o 
jeden školní rok. O odkladu školní 

docházky rozhoduje ředitel školy na 
základě odborného posouzení lékaře 
a příslušného poradenského zaříze-
ní. Povinnost dostavit se k zápisu se 
vztahuje i na děti, u kterých je před-
poklad odkladu školní docházky. K 
zápisu je nutné s sebou přinést rod-
ný list dítěte a občanský průkaz zá-
konného zástupce. Povinnost zapsat 
žáka se škole ukládá podle jejího 
stanoveného školského obvodu (tj. 
podle místa trvalého bydliště). Prá-
vem každého rodiče je možnost vol-
by školy pro své dítě. V případě, že 
rodiče zvolí školu mimo spádovou 
oblast a vybraná škola má naplněnou 
kapacitu, nemusí ředitel školy poža-
davku zákonných zástupců vyhovět. 
O nepřijetí jsou zákonní zástupci 
dítěte ředitelem školy písemně vyro-
zuměni a dítě bude přijato do školy 
ve spádovém obvodu podle místa 
bydliště. Ředitel/ka školy vyrozumí 
o přijetí dětí zákonné zástupce ob-
vyklým způsobem.

Hana Ustohalová,
odbor školství, kultury 

a tělovýchovy

Zápis dětí do 1. tříd 
základních škol

Spádové obvody některých jihlav-
ských základních škol se budou mu-
set změnit. Plánovaná změna vychází 
jednak z důvodu naplněných kapacit 
škol, podkladem jsou i údaje z de-
mogra� ckého výzkumu s výhledem 
nejméně na další tři roky.

Změna se bude týkat především ZŠ 
E. Rošického, které bude odebrána 
část ulice Rantířovské, ulice 17. lis-
topadu, Vrchlického a část obce Ho-
sov – ty budou přidány k obvodu ZŠ 
T. G. Masaryka. ZŠ E. Rošického 
budou odebrány ulice Jasmínová, 
Šípková, Trnková, Lipová, Buková, 
Za Poštou, Dlouhá, Kamenná, Na 
Vrchovině, Užhorodská, Náhorní, 
Jasanová, Kolmá, Purmerendská, 
Heidenheimská a U Pískovny – ty 
budou přidány k obvodu ZŠ Seifer-
tova. Dále budou přesunuty některé 
dílčí části ulic, jako např. Hradební 
ulice po ulici Stará cesta do obvodu 
ZŠ Demlova, sem také nově spadá 
ulice Chodská, která byla dříve u ob-

vodu ZŠ Havlíčkova.
„Může se stát, že změna spádových 

obvodů změní zaběhnuté zvyky a děti 
budou muset podle spádovosti dochá-
zet do jiných škol. Nicméně rodiče i na-
dále mohou hlásit děti do škol, které si 
sami vyberou, dokud jsou v nich volná 
místa. Jestliže takovou školu nenajdou, 
příslušná škola podle obvodu musí dítě 
přijmout. Zákon ukládá zřizovateli zá-
kladních škol povinnost ta místa vytvo-
řit a poskytnout,“ sdělil Tomáš Kou-
kal, vedoucí odboru školství, kultury 
a tělovýchovy.

Současné změny jsou připraveny 
na základě demogra� ckého výzku-
mu a jsou nastaveny tak, aby se dal-
ší tři roky nemusely spádové obvody 
měnit. 

Podrobný seznam všech škol a 
jejich ulic najdete na webu města 
v sekci Vyhlášky, který se bude aktu-
alizovat po schválení zastupitelstvem 
města 17. dubna. -tz-

Spádové obvody škol se 
budou muset změnit

Některé základní školy mají plnou kapacitu

zařazení dítěte a doporučení pod-
půrných opatření pro vzdělávání 
žáka se zdravotním znevýhodněním 
(vystaví SPC). V případě žádosti o 
odklad školní docházky doložte do-

poručení školského poradenského 
zařízení (SPC) a doporučení odbor-
ného lékaře nebo klinického psycho-
loga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ukáží p. 

ZŠ T. G. Masaryka Jihlava 
ZÁPISOVÉ MENU: 

 

jak jsou šikovné 

mezitím vyplní potřebné 

si za odměnu odnesou 

Všechny ostatní aktuální informace na www.zstgm.ji.cz 

10. dubna  14:00 – 16:00 hodin 
 

Těšíme se na 

20. dubna 14:00 – 17:00 hod. 

21. dubna 09:00 – 11:00 hod. 
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Bližší informace získáte na: 
www.zskol.ji.cz
zskollarova@zskol.ji.cz
567 563 571
nebo navštivte naše Dny otevřených dveří
Pátek 06. 04. 2018 od 8.00 do 18.00
Sobota 07. 04. 2018 od 8.00 do 12.00
 
Nabízíme Vám:
� Prohlídku celé školy včetně přípravné třídy
� Nahlédnutí do vyučování, činnosti školní družiny, zájmových kroužků 
� V sobotu soutěže pro děti v herně školní družiny
� Prohlídku školního ZOO koutku v pracovně přírodopisu
� Ukázku práce s interaktivní tabulí v učebně zeměpisu a cizích jazyků
� Pro rodiče předškoláků možnost pohovoru s učitelkami 1. tříd
� Konzultace ohledně průběhu zápisu do prvních tříd a odkladů školní do-

cházky

Základní škola Jihlava, Kollárova 30, 
příspěvková organizace
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Zápis budoucích prvňáčků pro školní rok 2018/2019
do třídy s alternativními metodami výuky
do třídy dle §16, odst. 9 školského zákona
se uskuteční:
v pátek 20. dubna 2018 od 10:00 do 17:00 hodin
v sobotu 21. dubna 2018 od 9:00 do 11:00 hodin
Zapisujeme i děti do přípravné třídy po odkladu školní docházky.
U zápisu je nutné předložit občanský průkaz zákonného zástupce, rodný 

list dítěte.
Podle čeho žáky vzděláváme:
Školní vzdělávací programu Otevřená škola vycházejícího z rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 
Školního vzdělávací program Otevřená škola vycházejícího z rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s přílohou (LMP), dobíha-
jící na II. stupni ZŠ

Školní vzdělávací program Otevřená škola – základy vzdělání, vycházející-
ho z rámcového vzdělávacího programu pro základní školu speciální

Vzděláváme i dle individuálních vzdělávacích plánů

Základní školy Jihlava, Jungmannova 6,              
příspěvková organizace

Den otevřených dveří
Středa 4. dubna 2018 od 10 do 17 hodin

Možnost individuální prohlídky školy po domluvě s ředitelkou školy.
Bližší informace o škole naleznete na www.jungzs.cz

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

Těšíme se na vás

Dětem a jejich zákonným zástupcům nabízíme:
Bezbariérovou školu rodinného typu v klidné lokalitě Jihlavy
Zajištění dopravy dětí do školy autobusem v rámci města
Navýšený počet vyučovacích hodin tělesné výchovy, výtvarné výchovy a 

pracovních činností
Výuku ve třídách s malým počtem žáků 
Preferujeme individuální přístup ke každému žákovi a zaměřujeme se na 

aktivní přípravu žáků do života, možnost zajištění asistenta pedagoga k žá-
kům

Přátelské, bezpečné a tvořivé klima školy
Individuální logopedickou péči, poradenské služby, školní poradenské pra-

coviště... a mnoho dalších

Základní škola Jihlava, E. Rošického 2, 
příspěvková organizace, 586 01 Jihlava

tel. 731 420 000, e-mail: reditel@zsrosi.cz
Charakteristika Základní školy Jihlava, E. Rošického 2

Naše škola se nachází na ulici E. Rošického 2 v Jihlavě, odloučené pracoviš-
tě s 1. a 2. ročníkem, 2 přípravnými třídami je umístěno na odloučeném pra-
covišti školy na ul. Jarní 22. Jsme škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy 
se zaměřením na plavání a fotbal. Tomu nahrává i umístění, neboť s areálem 
přímo sousedí fotbalové hřiště s umělým povrchem a plavecký bazén. S pla-
váním i fotbalem je u nás možno začít již od první třídy formou zájmových 
útvarů (kroužků). To však nejsou jediné možnosti mimovýukových aktivit. 
Z nabízených kroužků, ať již se sportovním zaměřením – aerobik, florbal, 
basketbal, kopaná, badminton, zájmová tělesná výchova atd., tak i tvůrčích – 
dramatický, hra na flétnu, sborový zpěv, výtvarný, keramický… V neposlední 
řadě i kroužek zdravovědy, turistický a cizích jazyků AJ, NJ a výpočetní tech-
niky. Možnosti zabavení a realizace jsou pro každého ze zhruba 950 žáků. 
V devátém ročníku samozřejmé nechybí semináře z českého jazyka, mate-
matiky, cizích jazyků a fyziky pro přípravu na jednotné přijímací zkoušky na 
střední školu. I díky tomu je každoročně vysoké procento žáků, kteří přijíma-
cí zkoušky zvládli úspěšně a byli přijati ke studiu. 

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

Hlavní budova školy i odloučeného pracoviště na Jarní 22 prošla v poslední 
době celkovou rekonstrukcí. Pro žáky jsou k dispozici skříňky namísto spo-
lečných šaten, zcela nové sociální zařízení. Po celé škole je nové osvětlení. 
Došlo ke kompletní výměně školního nábytku. Výměnou palubovky a bas-
ketbalových košů prošla velká tělocvična. Rovněž vybavení informačními 
technologiemi je na vysoké úrovni, škola disponuje 28 interaktivními tabu-
lemi. V současné době naše zařízení provozuje dvě počítačové učebny, jednu 
multimediální učebnu. V každé třídě je připojení k internetu ADSL, v něko-
lika učebnách byly instalovány nové diaprojektory a interaktivní tabule.

 Mgr., Bc.  František Svoboda, ŘŠ

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

Uvnitř pavilonového komplexu budovy jsou učebny tříd vybavené audiovizuální tech-
nikou, jazyková laboratoř, počítačové pracovny, multimediální pracovna, interaktivní 
tabule v učebnách tříd, chemicko-fyzikální laboratoř, hudebna, univerzální dílna kovo-
dřevoobráběcí, cvičný byt s kuchyňkou, nové šatní skříňky, nově vybavené prostory pro 
školní družinu, knihovna se studovnou, informační centrum vybavené počítači, dvě tě-
locvičny, posilovna, přírodní učebna.

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

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

Celoškolní akce:
- kulturní programy, ekologická výchova, sportovní dny a soutěže, lyžařský výcvik
- Noc s Andersenem, Běh čarodějnic, Den matek, Den učitelů, Den Země
- spolupráce s MŠ, mikulášské a vánoční aktivity
- bibliografická příprava v Městské knihovně, přednášky v muzeu
- výlety a vlastivědná putování, výlov rybníka, planetárium, historické památky Prahy, 
odborné exkurze

A navíc?
- Opět otevíráme první třídu s rozšířenou výukou pohybových aktivit v trvání dvou ho-
din týdně. Tyto aktivity jsou zajišťovány prostřednictvím Školního sportovního klubu 
nad rámec základní školní docházky vždy v odpoledních hodinách a nejsou na úkor kva-
lity běžného školního režimu. Rozšířenou výuku pohybových aktivit povedou učitelé 
tělesné výchovy nebo trenéři s minimální kvalifikací licence „C“.
- pro všechny prvňáčky školní potřeby, učebnice a učební texty v hodnotě 1 300 Kč 
zdarma

Provoz školní družiny od 6,00 do 16,00 hod., v případě zájmu lze využít odpo-
lední provoz naší mateřské školy od 16 do 17.30.

Škola zajišťuje stravování ve školní jídelně – výběr ze dvou jídel, celodenní pitný 
režim. www.zsplovarna.ji.cz  skola@zsplovarna.ji.cz

Základní škola a mateřská škola Jihlava, Nad Plovárnou 5, příspěvková 
organizace

pořádá
ZÁPIS DO 1. TŘÍD

20. 4. 2018 14 – 17 hod.
21. 4. 2018 9 – 11 hod.

s sebou: občanský průkaz obou rodičů a rodný list dítěte.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32, 
příspěvková organizace

Moderně vybavená sídlištní škola umístěná v klidném prostředí s bohatým 
zázemím. Snahou školy je vytváření pohodové a klidné školní atmosféry s 

individuálním přístupem ke každému dítěti.

NAŠIM NOVÝM ŽÁKŮM NABÍZÍME:
VÝU�  
· Kvalitní výuka Aj od 1. ročníku, druhý cizí jazyk od 7. ročníku – lze volit 

Rj, Nj
· Výuka informatiky od 4. ročníku
· Výuka psaní písmem Comenia Script  
· Projektové a blokové vyučování, exkurze, výlety, netradiční školní akce, 

besedy, ročníkové dny
· Moderní podpora výuky – interaktivní tabule a dataprojektory ve všech 

třídách, digitální on-line podpora výuky – e-learningový portál Moodle
· Bohatá nabídka nepovinných předmětů a kroužků

PŘÍP� VNÁ TŘÍDA
· Určena pro žáky s odkladem školní docházky  
· Rozvíjení sociálních a komunikativních dovedností dítěte
· Náprava logopedických problémů, rozvíjení řeči, rozvíjení jemné motori-

ky, estetického cítění dítěte
· Výuka probíhá ve speciálně upravené a vybavené třídě
· Možnost plného využití všech prostor školy – tělocvičny, školního diva-

dla, odborných učeben, venkovních hřišť, školní družiny

TŘÍDA PRO NADANÉ ŽÁKY
· Připravujeme otevření třídy pro nadané žáky
· Bližší informace jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách školy 

(Budoucí prvnáčci / Třída pro nadané žáky)  

ZÁPIS DO 1. TŘÍD SE NA NAŠÍ ŠKOLE USKUTEČNÍ:
v pátek 20. 4. 2018 od 13.30 – 17.00 hod.
v sobotu 21. 4. 2018 od 8.30 – 11.00 hod.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve čtvrtek 5. 4. 2018 od 8.00 – 16.00 hod.

ZÁPIS DO TŘÍDY PRO NADANÉ DĚTI
ve středu 18. 4. 2018 od 8.00 – 16.00 hod.

Vaše dotazy rádi zodpovíme na telefonním čísle
567 579 021 nebo e-mailu nosek@zs-demlova.ji.cz

www.zsdemlovaji.cz

ZÁPIS DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2018-2019
Zápis dětí do pracovišť Mateřské 

školy Mozaika Jihlava, Březinova 
114, příspěvková organizace se usku-
teční 2.  a 3. května  2018. Veškeré 
informace k zápisu včetně nového 
formuláře žádosti o přijetí dítěte  a 
kritérií k přijímání budou zveřejněny 
začátkem dubna na www.msmozai-
kaji.cz a ve všech pracovištích školy. 
Před samotným zápisem se uskuteč-
ní ve všech pracovištích školy „Dny 
otevřených dveří“, kde   budou mít  rodiče možnost si školky prohlédnout a 
dozvědět se více informací. Do mateřské školy se budou přijímat děti, které 
dovrší do 31. 8.  tří let, ostatní pouze do možných kapacit jednotlivých pra-
covišť.  Pro děti od dvou let je určeno pouze pracoviště Jeslenka. Děti se zá-
važnější poruchou řeči, budou přednostně přijímány do logopedické třídy v 
MŠ Dvořákova.  Zde je třeba mít doporučení Speciálně pedagogického cent-
ra nebo Pedagogicko psychologické poradny.  -tz-

Mateřská škola a Speciálně pedagogické cen-
trum Jihlava, příspěvková organizace

Demlova 3608/28
samostatný právní 

subjekt s odloučený-
mi pracovišti

MŠ Demlova 34a, 
Jihlava a MŠ Na 
Stoupách 3, Jihlava

Zápis do těch-
to mateřských škol 
bude probíhat ve 
dnech 2.5.2018 od 
10.00 do 17.00 hod 
a 3.5.2018 od 14.00 
do 16.00 hod v Ma-
teřské škole a Speci-
álně pedagogickém 
centru Jihlava, příspěvková organizace, Demlova 28. V těchto dnech bude 
zároveň probíhat den otevřených dveří. V den zápisu rodiče odevzdají vypl-
něnou žádost o přijetí do MŠ, kterou si mohou vytisknout z webových strá-
nek msdemlova.cz nebo osobně vyzvednout v MŠ. Na webových stránkách 
školy naleznete také kritéria přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2018/2019 
a postup u zápisu.

PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY ZAMĚŘENÍ 
A AKTIVIT MATEŘSKÝCH ŠKOL:

školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání „Podej mi ruku“, v pe-
dagogické práci uplatňujeme především metody prožitkového učení hrou a 
činnostmi dětí, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte

v osmi speciálních třídách je zajištěna péče o děti se zrakovým, sluchovým, 
mentálním, tělesným postižením, o děti s vadami řeči, poruchami autistické-
ho spektra a s postižením více vadami - je zajištěna úzká spolupráce mateřské 
školy se speciálně pedagogickým centrem 

nadstandardně vybavené zařízení v dosahu městské hromadné dopravy, za-
hrada s vybudovaným dopravním hřištěm a se speciálním hřištěm na kolek-
tivní sporty

pro vzdělávání využíváme interaktivní tabule, pracovnu s prolézačkou 
Chacha box, multifunkční pracovnu s trampolínou a s plně automatickým 
zasouvacím pódiem, místnost pro zrakovou stimulaci, multisenzorickou 
místnost – snoezelen, pracovnu pro fyzioterapii 

saunování ve vlastní sauně MŠ + relaxace dětí ve vířivém bazénku u sauny
rehabilitace u dětí se zdravotním postižením, hydroterapie v perličkové ví-

řivé vaně
lyžařský výcvik, bruslení, canisterapie, návštěvy horolezecké stěny, výlety 

na kolech
podporujeme vzájemnou spolupráci rodiny s postiženými i zdravými dět-

mi, vytváříme podmínky ke vzniku plnohodnotných vztahů mezi nimi, tvo-
řivá odpoledne s rodiči, školy v přírodě 

práce s keramickou hlínou – vlastní keramická pec (společné tvoření s ro-
diči)

seznamování dětí se základy cizího jazyka – angličtina
logopedická péče ve všech třídách (skupinová logopedická péče + indivi-

duální logopedická péče zajištěna logopedy MŠ a SPC)
speciální cvičení a terapie pod vedením pedagogů a odborných pracovníků 

ze speciálně pedagogického centra
hudebně – taneční dílny, na MŠ Mašinka pěvecký sbor
předplavecký výcvik pro předškoláky
časopis „Klokánek“ –  pro děti a rodiče. 
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Potřetí v řadě podstupují hokejisté 
jihlavské Dukly extraligovou baráž. 
Zatímco loni a předloni (úspěšně) 
bojovali o postup, letos jsou v opač-
né roli. V prolínací soutěži hájí pří-
slušnost k tuzemské elitě.

„Jsem přesvědčen, že to zvládneme. 
Pro přípravu jsme udělali maximum a 
jdeme do toho s čistou hlavu. Mužstvu 
věřím,“ uvedl jednatel klubu Bedřich 
Ščerban. Optimistou je i útočník Ri-
chard Diviš, jenž hraje baráž poosmé 
v řadě. „Podáme-li svůj standardní vý-
kon, bez velkých výkyvů, měli bychom 
být úspěšní,“ řekl.

Jihlavskými soupeři jsou Litvínov, 
Karlovy Vary a Kladno, které je díky 
návratu Jaromíra Jágra z NHL nej-
větším diváckým lákadlem. A právě s 
Kladnem Dukla odstartovala barážo-
vá klání (27. 3.).

Zápasy Jihlavy v baráži: 27. 3. Klad-
no (doma), 30. 3. Karlovy Vary (venku), 
1. 4. Litvínov (doma), 3. 4. Litvínov (ven-
ku), 6. 4. Kladno (venku), 8. 4. Karlovy 
Vary (doma), 10. 4. Kladno (doma), 13. 
4. Karlovy Vary (venku), 15. 4. Litvínov 
(doma), 17. 4. Litvínov (venku), 20. 4. 
Kladno (venku), 22. 4. Karlovy Vary (do-
ma).   -cio- 

Dukla hájí extraligu v baráži

Prodej domů ve městě 
Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava,

zveřejňuje záměry 
pronajmout nebytový prostor: 

• v 1. NP domu Komenského 36 v Jihlavě, 19 m2, býv. tabák, minimální 
roční nájemné činí (po slevě) 24.000 Kč 

pronajmout na základě výběrového řízení formou obálkové metody  
nemovité věci:

části pozemků v k.ú. Jihlava a k.ú. Bedřichov u Jihlavy za účelem umístění 
zastávkových přístřešků s reklamními panely a lavičkami pro cestující měst-
ské hromadné dopravy či jakékoliv další hromadné dopravy a  k umístění 
samostatných reklamních panelů. Vybraný nájemce pořídí přístřešky s lavič-
kami a reklamními panely na vlastní náklady, bez jakékoliv � nanční účasti 
statutárního města Jihlava a bude je po celou dobu nájemního vztahu udržo-
vat v dobrém technickém stavu. Minimální nájemné činí 333.000 Kč za rok 
bez DPH. Doba nájmu neurčitá s 6měsíční výpovědní dobou. Bližší specifi -
kace v dražební kartě nemovitostí na www.jihlava.cz.

Dále zveřejňujeme záměry výběrovým řízením formou dražby dne 9. 5. 
2018 s uzávěrkou žádostí dne 7. 5. 2018 (v 17.00 hod.)

pronajmout nebytové prostory: 
• v 1. NP domu Benešova 9 v Jihlavě, 172,90 m2, býv. prodejna se sportovním 

vybavením a doplňky, minimální roční nájemné činí 395.249 Kč 
• v 1. NP domu Komenského 18 v Jihlavě, 32,10 m2, býv. vinotéka, minimál-

ní roční nájemné činí 62.081 Kč 
• v 1. NP domu Komenského 30 v Jihlavě, 51 m2, býv. marketingové a propa-

gační centrum, minimální roční nájemné činí (po slevě) 80.000 Kč 
• v 1. NP domu Komenského 39 v Jihlavě, 87 m2, býv. prodejna s výpočetní 

technikou, minimální roční nájemné činí 164.169 Kč 
• ve 3. NP domu Masarykovo nám. 9 v Jihlavě, 75,85 m2, býv. advokátní kan-

celář, minimální roční nájemné činí (po slevě) 80.000 Kč 
• v 1. NP domu Masarykovo nám. 22 v Jihlavě, 46 m2, býv. cestovní agentura, 

minimální roční nájemné činí (po slevě) 85.000 Kč 
• v 1. NP domu Masarykovo nám. 23 v Jihlavě, 84 m2, býv. prodejna s dět-

ským zbožím, minimální roční nájemné činí 150.876 Kč 
• v 1. NP domu Matky Boží 16 v Jihlavě, 51,30 m2, býv. prodejna balených po-

travin, drogerie a domácích potřeb, minimální roční nájemné činí 105.524 Kč 

prodat: 
• bytovou jednotku č. 192/8 v domě Úvoz 13 v Jihlavě, 1+1, 2. NP, 24,27 

m2, energetická náročnost dle PENB: D, 120 kWh/(m2.rok), minimální kupní 
cena činí 621.800 Kč

• bytovou jednotku č. 2939/2 v domě Lesní 2, 6 v Jihlavě - Heleníně, 1+1, 
1. NP, 54,30 m2, energetická náročnost jednotky dle PENB: F, 267 kWh/(m2.
rok), minimální kupní cena činí 813.600 Kč

• bytovou jednotku č. 4/6 v domě Březinovy sady 21 v Jihlavě, 1+1, 3. NP, 
47,30 m2, energetická náročnost jednotky dle PENB: F, 248 kWh/(m2.rok), a 
objekt Březinovy sady 21a v Jihlavě ve dvorním traktu domu Březinovy sady 
21, energetická náročnost dle PENB: F, 447 kWh/(m2.rok), minimální kupní 
cena činí celkem 1.510.386 Kč

Bližší informace na www.jihlava.cz, na tel. 565 592 630 (prodej bytů), 565 
592 632 (pronájem nebytových prostorů), 565 592 640 (pronájem pozemků), 
příp. na Majetkovém odboru Magistrátu města Jihlavy, Hluboká 8, Jihlava. 

Statutární město Jihlava si vyhrazuje právo změnit či doplnit tyto 
záměry, příp. od nich odstoupit nebo výběrové řízení zrušit. Účastníci 

výběrového řízení nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí 
ve výběrovém řízení ani na úroky ze složené jistiny.

Výstavy
Muzeum Vysočiny, 

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

do 2. 4. 
JAK JSME KDYSI ŤU� LI
Výstava psacích strojů ze soukromé 

sbírky Vlastimila Stehna z Chotěboře.

do 2. 4.
NÁRODNÍ PARK PODYJÍ – 

Čtvrtstoletí pro přírodu
Putovní výstava Správy NP a Jiho-

moravského muzea ve Znojmě při-
bližuje péči o toto chráněné území.

do 8. 4.
SVĚT CÍNOVÝCH VOJÁČKŮ
Malované � gurky vojáčků z růz-

ných historických období vyrobené 
� rmou manželů Grégrových z Velké 
Bíteše, která se 25 let věnuje výrobě 
cínových miniatur.

23. 2. – 25. 11. 
100 LET REPUBLIKY – očeká-

vání, naděje a skutečnost
Odraz významných přelomových 

událostí 20. století v Jihlavě.

13. 4. – 10. 6.
ŽIVÁ AMAZONIE
Výstava představí kulturní a přírod-

ní rozmanitosti peruánské Amazo-
nie.

13. 4. – 17. 6. 
F� NTIŠEK SARNA – malířské 

ohlédnutí „70“
Výběr z tvorby Františka Sarny, no-

sitele ceny Unie českých spisovatelů 
za rok 2017, vernisáž výstavy 12. 4. 
v 17.00 hodin. 

20. 4. – 10. 6. 
S DOMEČKEM NA ZÁDECH
Zoologická výstava o našich plžích 

a mlžích.

6. 3. – 15. 4. 
VIZE & PROSTORY II.
Výstava obrazů Petra Poltavce. Ka-

várna Muzeum.

17. 4. – 27. 5. 
POLÁRNÍ ZÁŘE V NORSKU
Fotogra� e Marka Musila. Kavárna 

Muzeum.

OGV, Masarykovo nám. 24, 
tel. 567 309 722 

22. 2. - 13. 5.
MILADA SCHMIDTOVÁ ČER-

MÁKOVÁ (1922-2015). Chodkyně 
v mracích

První retrospektiva malířky Milady 
Schmidtové (1922 – 2015). 

22. 2. - 13. 5.
JOSEF ČAPEK
Prezentace několika děl autora v 

rámci stého výročí založení republi-
ky.

OGV, Masarykovo nám. 24
OGV, Komenského 10, 

tel. 567 301 680, 
ředitel 567 301 681 

25. 1. - 8. 4.
LUBOMÍR TYPLT - Jedlíci kuku-

řice. Expresivní malba. 

8. 3. – 8. 4.
EVA BYSTRIANSKÁ - Hledání 

velké nádhery
Fotogra� e z Jihlavy a blízkého oko-

lí. Galerie Alternativa.

19. 4. - 27. 5.
OKNO PŘED ZÁCLONOU
Obraz jako objekt versus objekt v 

obraze.
OGV, Komenského 10.

19. 4. - 27. 5.
MAUD KOTASOVÁ - On the 

road / Víc štací než Kerouac.
Galerie Alternativa.

19. 4. - 27. 5.
IGLOO 8: H� 94 – Prokop Jelí-

nek & Ian Mikyska zvuková galerie 
IGLOO.

Městská knihovna, Hluboká 1 
19. 3. – 6. 4. 
MINISČÍTÁNÍ V OBRÁZCÍCH
Výstava plakátů k celostátnímu 

vzdělávacímu projektu Minisčítání.

4. – 6. 4. 
VÝSTAVA SVAZU DŮCHOD-

CŮ JIHLAVA
Přednáškový sál knihovny.

Brána Matky Boží, Věžní 1, 
tel. 565 591 848 

12. 3. – 29. 4. 
ŽIVOT VODNÍKŮ V ČE-

CHÁCH
Voda, vodníci a jiné bytosti - vý-

stava amatérských fotogra� í Jarmily 
Včelové z Jihlavy. Vstupné 25 a 15 Kč 
v rámci vstupu na Bránu Matky Boží.

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

7. 3. – 29. 4. 
GEOMETRIA � RE ANIMA 

EST – ŠTĚPÁN MÁLEK
Výstava umělce, hudebníka a člena 

Klubu konkretistů KK3 Štěpána Mál-
ka představuje propracovaný geome-
trický systém a harmonickou souhru 
mezi hmotou, prostorem a barvou. 

Magistrát města Jihlavy, 
Masarykovo náměstí 1

17. 4. – 4. 5. 
VÝSTAVA OČIMA GENE� CÍ 

- MÉ KOŘENY
Výstava výtvarných a literárních 

prací dětí, mládeže a seniorů Kraje 
Vysočina. 

Jedná se již o 3. ročník této mezi-
generační výstavy, a jednotlivé práce 
jsou výpovědí jednotlivých tvůrců na 
dané téma.

17. 4. 2018 v 16 hodin proběhne 
Vernisáž výstavy a setkání autorů, 
součástí vernisáže bude také umělec-
ké vystoupení dětí.



18. – 30. 4. 
VÝSTAVA VÝTVARNÝCH 

PRACÍ DĚTÍ
V prostorách historické budovy 

radnice výstava výtvarných prací 
dětí z jihlavských MŠ a ZŠ na téma: 
„Strom republiky“.

Divadlo Na Kopečku, Brněnská 54
duben
VÝSTAVA OBRAZŮ OTCE A 

SYNA
Libor Obršlik – obrazy, moderní 

kompozice a krajinomalby.  
Marek Obršlík – polygony, obrazy, 
tisky (mnohoúhelníky).  
Vernisáž 6. 4. 2017 v 17.00 hodin

DNK – foyer, Violka a kavárnička. 

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

duben
ZVINO VA AFRICA
Prodejní výstava originálních dře-

věných soch ze Zimbabwe.
Africká vesnice Matongo – areál.

duben
Z LESNÍCH INTERIÉRŮ 
Sepiové snímky lesa a lesních 

zákoutí Ing. Milana Slavingera.
Výstavní místnost (za pokladnou v 

hlavním vstupním areálu).

duben
TUGELA FALLS – NEjVYššÍ 

VODOPáD SVĚTA?! 
Fotografická výstava Martina Šíla. 

Africká vesnice Matongo – škola.

Bez obav, Husova 16
1. 3. – 31. 5. 
TEČKA TEČKA ČáRKA ANEB 

MALUjEME PRSTOVÝMI BAR-
VAMI

Výstava prací výtvarníků ze stacio-
náře.

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

do 9. 4. 
NAĎA SYNECKá - v čase a pro-

storu 
Výběr z díla, kresba a grafika.

12. 4. – 5. 6. 
NATALIE  ROUČKOVá „NA-

TY  Y  OBRAZY“

Hotel Gustav Mahler, Křížová 4, 
tel. +420 567 564 400 

16. 3. – 30. 4.
VLADISLAV HášA HAMRš-

MÍD, jAN jIřÍ RATHSAM, WAL-
TER PAUL, MARTA REZNÍČ-
KOVá

Galerie Bakterie, Úvoz 34
9. 4. – 13. 5. 
IVA jURČEKOVá
Malby inspirované půlročním 

pobytem v Benátkách. Vernisáž 9. 4. 
2018.

Vysoká škola polytechnická Jihlava, 
Tolstého 16

21. 2. – 30. 4. 
GUSTAV KLIMT - Průkopník 

moderny.

Městská knihovna  
Jihlava, Hluboká 1, tel. 565 597 859, 

850, 851
9. 4. 16.00
TVŮRČÍ DÍLNA PRO DOSPĚ-

LÉ
Výroba stojánku na šperky.
Lektorka Magdaléna Kupková, 

vstupné 50,-

9. 4. 18.00
ZEMřÍT PRO DESIGN
Promítání filmu v rámci projektu 

Promítej i ty!

11. 4. 18.00
TOM PETTY
Poslechový pořad hudebního pub-

licisty Jiřího Černého.

11. 4. – 16. 5. 9.00 –11.30
NEZAPOMEŇTE PřIjÍT
Aktivizační program s trenérkou 

paměti Janou Vejsadovou, určený 
seniorům a lidem se zdravotním zne-
výhodněním.

Pouze pro vážné zájemce!
Přihlášky do kurzu: studovna pro 

dospělé, 2. poschodí
Maximální počet účastníků: 20.
Každou středu 9 – 11:30 hodin. 

12. 4. 17.00
jAK NA STRACH
Přednáška z cyklu praktická Ay-

urvéda s Ivou Georgievovou.
vstupné 100,-

16. 4. 17.00
PUTOVáNÍ 2018 – NAHORU 

A DOLŮ
Slavnostní zakončení, a beseda s 

výstavkou výrobků.

19. 4. 17.00
NOVÝ ZÉLAND SAKRA 

TĚŽKO
Cestovatelská přednáška Moniky a 

Jirky Vackových.

26. 4. 17.00
PřÍBĚH BÍLÉHO INDIáNA
A tajemství peruánských talisma-

nů.
Beseda s Áronem Aronsonem

PRO DĚTI A MLáDEŽ:
19. 4. 16.00
POZNáVáME ZVÍřáTKA AME-

RIKY
Promítání o přírodě se spisovate-

lem a cestovatelem panem Křížem.
Pobočka Horní Kosov.
Kapacita 15 dětí, rezervace nutná.

23. 4. 14.00
KNIHáČKOVO POČTENÍČ-

KO
Čteme a soutěžíme s dětskými 

kolektivy. 
Studovna pro mládež, 3. poschodí.

25. 4. 9.00 
HERNIČKA
Čtení z knihy „Co se děje pod 

vodou“, hraní si a vyrábění. 
Pobočka Horní Kosov.
Kapacita 8 dětí, nutno rezervovat.

25. 4. 15.00
DESKNI-TO!
Klub deskových her pro mladé.
Malý přednáškový sál v přízemí 

knihovny.

HDJ
Horácké divadlo Jihlava, Komenské-

ho 22, tel. Prodej vstupenek 567 161 
014, předplatné 567 161 049

VELKÁ SCÉNA
3. 4. 19:00
P. SHAFFER: ČERNá KOME-

DIE
Spletitý příběh mladého zamilo-

vaného páru, který očekává návště-
vu přísného otce budoucí nevěs-
ty, se odehrává za zcela originální a 
nečekané situace, která rozjíždí řadu 
komediálních zápletek. H4

4. 4. 19:00
B. AHLFORS: POPEL A 

PáLENKA KV3

5. 4. 19:00
A. P. ČECHOV: RACEK
Jedna z nejznámějších divadelních 

her, která je prostoupena řadou hlu-
bokých i banálních rozhovorů o 
podstatě tvorby, postavení umělce 
ve společnosti a jeho úloze, o diva-
dle a potřebě tvůrčího života... 

A mezi vším tím filozofováním a 
společenskými hrami na břehu jeze-
ra někde na venkově se odehrává 
několik marných jednostranných 
milostných vzplanutí, nenaplně-
ných lásek, a několik dramat nena-
plněných ideálů a představ o životě. 
F4

6. 4. 19:00
MARTINA KINSKá: PAN-

KRáC ´45 šVANDOVO DIVA-
DLO

7. 4. 19:00
OSCAR WILDE, PAVEL 

šIMáK: OBRAZ DORIANA 
GRAYE

Grayova dekadence je nadčasová, 
honba za společensky definovanou 
normou krásy a tělesných proporcí 
„vzorových“ lidí, sexismus, strach ze 
stáří – to všechno jsou motivy obje-
vující se v jakékoliv prosperující spo-

lečnosti průřezem celou historií lid-
stva. 

… a celé to vede k absolutnímu 
rozmělnění základního tázání se po 
smyslu našeho bytí, odklonění se ím 
duchovních hodnot. 

PREMIÉRA P5

8. 4. 15:00
ALENA KASTNEROVá, jIřÍ 

jELÍNEK: O nevyřáděném dědeč-
kovi, ND Brno. 

9. 4. 19:00
OSCAR WILDE, PAVEL 

šIMáK: Obraz Doriana Graye A5

11. 4. 19:00
A. P. ČECHOV: RACEK 

12. 4. 19:00
OSCAR WILDE, PAVEL 

šIMáK: Obraz Doriana Graye. T5

13. 4. 19:00
BRDEČKA - LIPSKÝ - BALáš 

- BROUSEK: ADÉLA jEšTĚ 
NEVEČEřELA

muzikál
Stejně jako ve slavném filmu 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.

14. 4. 19:00
A. P. ČECHOV: RACEK. G4

16. 4. 10:00
LIBOR BALáK: O BALYNCE, 

DOBRÉM šTĚNĚTI A TřÍDĚ 
NÍZKÝCH KAMARáDŮ

Karlovarské hudební divadlo. 

16. 4. 19:00
P. SHAFFER: Černá komedie 

17. 4. 19:00
OSCAR WILDE, PAVEL 

šIMáK: Obraz Doriana Graye. J5

19. 4. 10:00
R. ČECHURA, j. šALAMOUN: 

MAxIPES FÍK 
interaktivní pohádka
Divadelní interaktivní verze známé 

pohádky pro děti od 4 let.

20. 4. 19:00
OSCAR WILDE, PAVEL 

šIMáK: Obraz Doriana Graye. R5

21. 4. 16:00
POHáDKOVÉ ČTENÍ NA 

SCHODECH
Káťa a Škubánek. 

21. 4. 19:00 
OSCAR WILDE, PAVEL 

šIMáK: OBRAZ DORIANA 
GRAYE. E5

24. 4. 19:00
LADISLAV FUKS: SPALOVAČ 

MRTVOL 
Divadlo Petra Berzuče. X4

26. 4. 19:00
OSCAR WILDE, PAVEL 

šIMáK: OBRAZ DORIANA 
GRAYE. L5

27. 4. 19:00
OSCAR WILDE, PAVEL 

šIMáK: OBRAZ DORIANA 
GRAYE. C5
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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

7. 3. – 29. 4. 2018

Geometria rare
anima est

Štěpán Málek
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MALÁ SCÉNA
5. 4. 19:30
B. Ahlfors: PoPel A 

Pálenka
Komedie současného skandináv-

ského dramatika Bengta Ahlforse 
(*1937)  je výborně napsanou hrou, 
která svůj  humor těží z dobře vysta-
věných dialogů, černého humoru i 
situačních zápletek, je ostrá i senti-
mentální, tragikomická jako život 
sám. Nenásilně a s humorem vyprá-
ví o manželství, lásce,  vztahu rodičů 
a dospělých dětí, o stáří, i umění žít.   

14. 4. 19:30
B. Ahlfors: PoPel A 

Pálenka 

16. 4. 10:00
r. Čechura, J. ŠAlAmoun: 

mAxiPes fík  

24. 4. 19:30
P. Šimák, k. JonáŠová A 

sPol.: 3100°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. Autorské 
divadlo. 

28. 4. 19:30
PAvel Šimák A kol.: BAr-

Ber shoP
dokument
Inscenace kombinující prvky doku-

mentárního a pohybového divadla. 
Je inspirována několikaletou (mar-
nou) snahou jednoho z nejkvalit-
nějších českých souborů tzv. nového 
cirkusu o nalezení útočiště pro svou 
tvorbu. PREMIÉRA

DIVADELNÍ KLUB HDJ
16. 4. 19:30
JAZZovÝ veČer - filiP 

ZouBek & The Blues Q 

26. 4. 19:30
koncerT BeeBAnd
jazz a swing 30. let zazní v podání 

jihlavské kapely. 

DIVADLO NA KOPEČKU
Psychiatrická nemocnice, Brněnská 

54, tel. 567 552 232, Dana Holíková 
604 880 804 

6. 4. 17.00
vernisáž vÝsTAvy liBora 

A mArka oBrŠlíka

10. 4. 19.00
deskovÝ sTATek AneB 

seZnAmTe se 
Komedie. Pořádá a hraje DS Sto-

nařov.

27. 4. 19.00
ds voko - premiéra představení 

OSN - Odbor spokojenosti národa
Pořádá a hraje DS VOKO (ve Viol-

ce).

JEŽEK
Dětské karnevalové divadlo JEŽEK, 

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

7. 4. 10.00
APrílové hráTky
Veselé „aprílové“ představení

14. 4. 10.00
hoŠi A dĚvČATA PĚsTuJTe 

koŤATA
kočičí představení.            

21. 4. 10.00
cirkus v divAdle
aneb Co se děje v šapitó.

28. 4. 10.00
Ježkovy ČArodĚJnice
slet čarodějnic a čarodějů.

DKO
Tolstého 2

Předprodej vstupenek DKO Jihlava, 
tel. +420 604 293 037

4. 4. 19.00
G. verdi: TruBAdÚr 
Opera v nastudování Jihočeského 

divadla Č. Budějovice. 
Vstupné 320 Kč, sleva pro důchod-

ce.

10. 4. 19.00
J. Bernlef: ZATmĚní 
Divadelní představení. Starší pár 

Martin a Věra spokojeně žijí svůj 
obyčejný život v zapadlém městečku 
na americkém pobřeží, avšak jen do 
doby, dokud Martinovo chování než 
začne nést jasné příznaky Alzheime-
rovy choroby.

Vstupné 380, 350 Kč.
12. 4. 19.00
nA PlnÝ coole 
Zábavný pořad Zdeňka Izera. 

Vstupné: 280 Kč.

15. 4. 19.00
luBomír BraBec 
Jubilejní narozeninové turné kyta-

rového virtuoza. Vstupné: 190 Kč

24. 4. 19.00
G. Aron: mŮJ BáJeČnÝ 

roZvod 
Laskavá komedie, věnovaná všem, 

kteří ne vlastní vinou zůstali sami. 
Hraje Eliška Balzerová. Vstupné: 
420, 390 Kč.

26. 4. 18.00
kurvíTka v hlAvĚ 
Přednáška Ivo Tomana. Největší 

motivační turné v ČR a na Sloven-
sku v roce 2018. Vstupné 499 Kč.

30. 4. 19.00
c. s. foresTer: Africká 

královnA 
Náhradní termín. Divadlo Palace. 

Humorný i dramatický příběh o tom, 
k čemu dokáže chytrá žena přinutit 
zamilovaného muže, odehrávající se 
v Africe uprostřed první světové vál-
ky, baví čtenáře i diváky už řadu let, 
a přesto neztrácí ze své působnosti. 
Hrají Linda Rybová a Hynek Čer-
mák. Vstupné: 380, 350 Kč.

DIOD
divadlo otevřených dveří, Tyršova 12, 

tel. 734 586 402
4. 4. 16.30
fÓrum Zdravého mĚsTA
Pořádá Město Jihlava
Analýza zdravotního stavu oby-

vatel Jihlavy, Zdravotní plán města 
2018 – 2020, Testování zdravotního 
stavu, Hlasování o TOP projektech 
2018, drobné občerstvení, tombola. 
V době diskuze mohou děti účast-
níků využít cvičení TJ Sokola v tělo-
cvičnách.

Vstup zdarma. 

6. 4. 19.30
chluP chluPATÝ ZuŠ Jih-

lAvA: neoByČeJná sPoleČ-
nosT oByČeJnÝch ZrŮd

Čupakábra ZUŠ Jihlava uvádí 
Herrmann.

Chlup chlupatý ZUŠ Jihlava: Neo-
byčejná společnost obyčejných zrůd 
- Drama z amerického středozápadu, 
které v první řadě nevybočí z mezí 
dobrého vkusu, a v druhé řadě jde 
divákům naproti téměř až ke třetí řa-
dě. 

Hrají: Nikola Caklová, Michaela 
Houzarová, Adéla Klejzarová, Adam 
Kolář, Jakub Kos, Bára Křikavová, 
Tobiáš Mertl, Markéta Pauzarová, 
Vojtěch Procházka, Nikolas Šíma, 
Vojtěch Šoula, Adéla Vašíčková. Scé-
nář: Jakub Kos, Vojtěch Šoula a Mar-
tin Kolář. Režie: Martin Kolář - Čup-
akábra ZUŠ Jihlava uvádí Herrmann 
- Dokumentární drama králíka, který 
se měl stát zbraní v boji proti hlado-
moru. 

Divadelní zpracování článku „Obří 
králíci pro Severní Koreu“ ze serveru 
www.irozhlas.cz. 

Hrají: Barbora Altrichterová, Deni-
sa Bláhová, Dominik Hána, Micha-
ela Nováková, Jan Rejholec, Jola-
na Ritterová, Tomáš Ryška, Vojtěch 
Sochor, Jantra Šímová. Scénář: 
Šubrd ZUŠ Jihlava a Martin Kolář. 
Režie: Čupakábra ZUŠ Jihlava a 
Martin Kolář

Vstup 80/60 Kč.

7. 4. 19.30
limeTAl Turné 2018
Limetal, Karakum, Hairy Groupies
Jihlavská zastávka na turné kultov-

ní kapely Limetal a jejích přátel.
Vstup 250 Kč.

9. 4. 18.00
nA sTrunĚ
DS Spoušť/Gymnázium Jihlava
I když se nám občas v životě sta-

nou věci, ze kterých nejsme příliš 
nadšení, nikdy nevíme, co pozitivní-
ho v příštích dnech přinesou.

Vstup 80 Kč.

10. 4. – 11. 4. 10.00 a 8.30 / 
10.00

momoTArÓ
Damúza
Momotaró je tradiční japonský 

příběh. Stejně jako naše představení 
vypráví příběh sirotka, kterého jed-
noho dne z vody vyloví bezdětný 
pár. 

Připluje schovaný v broskvi, japon-
sky momo. Odtud dostane i své jmé-
no – Momotaró. Když vyroste, vydá-
vá se bojovat s démony, kteří sídlí 
na dalekém ostrově. Cestou potkává 
své spojence a přátele, kraba, úhoře 
a velrybu. 

Momotaró s jejich pomocí démo-
na přemůže a vrací se domu za svý-
mi rodiči. Pro děti od 3 let. Délka 
představení: 35 min.

Vstup 35 Kč.

11. 4. 19.30
roZPravy ii: cikánskÝ 

Boxer
Buranteatr
Hans si přeje, aby zapomněl. Aby 

zapomněl na den, kdy se jako dítě 
seznámil se svým přítelem Rukim, 
který mu dal jablko. Na den, kdy 
ho vzal Ruki teenager na box, a kdy 
mu nacisti čím dál častěji zakazovali 
boxovat. 

Aby zapomněl, jak se znovu setka-

li v pracovním táboře, a jak spolu 
museli, esesákům pro zábavu, boxo-
vat. 

Vzpomínky jsou jako šelmy, nebo 
jako škrtiči, před kterými se Hansovi 
nedaří utéct. On sám je vzpomínka. 
Hra o přátelství, které bylo ve Tře-
tí říši zakázané, a přesto trvá až za 
hrob. Příběh boxera Rukiho odráží 
životní osud Johanna Trollmanna, 
zvaného „Rukelie“, narozeného roku 
1907 v Hannoveru. 

Trollman se v roce 1933 stal mis-
trem Německa v polotěžké váze. 
Roku 1944 byl zavražděn ve Witten-
berge, pobočním táboře koncentrač-
ního tábora Neuengamme.

Vstup zdarma

13. 4. 20.00
PechAkuchA niGhT vol. 9
Devátým vydáním oblíbené jihlav-

ské kratochvíle načneme třetí sezó-
nu tohoto pozoruhodného projek-
tu. Noc tlachů, jak se PechaKucha z 
japonštiny, kde má projekt své koře-
ny, překládá, nás prostě baví. 

Tentokrát je naším tématem veřej-
ný prostor. Pozor, začínáme už ve 
20:00!

Vstup 120/150 na místě

14. 4. 19.00
divoČáckÝ Ples
Divočáci - skauti z Jihlavy Vás zvou, 

všechny členy, bývalé členy, rodiče a 
vůbec všechny sympatizanty středis-
ka, na slavnostní skautský ples plný 
zábavy, tance a živé hudby.

Vstup 150/200 Kč

18. 4. 16.30
vAlná hromAdA
TJ Sokol Jihlava

19. 4. 15.00
JihlAvA (ne)Jede
Pořádá Město Jihlava
Workshop k dopravě. Přijďte dis-

kutovat o dopravních projektech 
do roku 2030. Další informace na 
michal.prochazka@jihlava-city.cz 

Vstup zdarma. 

20. 4. 21.00
mATAmAr v JihlAvĚ 
Projekt EVOLUTION RAVE & 

Electro House Madness spojí síly a 
je tu první halovka v srdci Vysočiny. 
SUPPORT DJ´S - SIGGI, OLIXX, 
DROPERZ, DJ MaTo, Holly the 
Big, Yuri, Hobeats & LukiNemi.

Vstup 200 Kč.

21. 4. 14.00 –17.00
BleŠí Trh
Slunce, o.s.
Pravidelný bleší trh na prknech 

DIODu. Informace pro prodejce na 
https://www.slunceweb.cz/

Vstup zdarma. 

25. 4. 19.30
fun fATAle: collecTif A 

sens uniQue (fr)
mule
Mula je příběh dvou akrobatek, 

jednoho komplikovaného vztahu 
a nedostatku prostoru. Mula je od 
přírody naprosto tvrdohlavé, samo-
statné, sebestředné a nezměrně věr-
né zvíře - a tak nese tu nejtěžší nálož, 
aniž by si stěžovalo. 

Nejstísněnější prostor neumožňuje 
akrobatkám uniknout svým „vnitř-
ním mulám“, ani jedna druhé. 

Vstup 120/80 Kč.
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27. 4. 19.30
FUN FATALE: KabArET 2018
Mezinárodní večer nabitý krátký-

mi čísly akrobatek festivalu. Vystu-
pují Karolína Křížková, Eva Stará / 
Holektiv (CZ) - párová akrobacie a 
klaunérie, Barbora Bartoňová (CZ) 
- šály, Stéphanie N‘Duhirahe, Mor-
ganeWidmer (CH) / Cie Pieds 
Perchés - vertikální lano, Eliška Brt-
nická / Cirkus Mlejn (CZ) - visutá 
hrazda, Aviva Rose-Williams (USA) 
/ Cie à Sens unique - hula hoop, 
Hélène Lebeau (FR) a Aviva Rose-
Williams (USA) / Cie à Sens unique 
- ikarské hry.

Vstup 120/80 Kč.

29. 4. 15.00
FUN FATALE: STéphANiE 

N´DUhirahE (Ch)
PRO-VAS
Hravé a hlavně humorné před-

stavení v podání skvělé švýcarské 
akrobatky – pro děti i jejich rodi-
če. Stephanie používá tkaničky, pro-
vázky, boty, lano, hraje na zemi, ve 
vzduchu, a dělá vše pro to, aby vám 
ukázala, co umí. 

Ne vždy se jí to ale daří. Prováz-
ky jsou zrádné, snadno vás svážou, 
můžete se do nich zamotat. Stephanie 
je však nezastavitelná a nakonec vyzra-
je i na ty nejzrádnější nitky a provazy.

Vstup 80 Kč.

DĚLNICKÝ DŮM
Žižkova 15, Jihlava 

28. 4. 9.00 –12.00
TEra - AQUA – FLOra
Jihlavské terarijní trhy, www.tera-

aqua-flora.cz
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3. 4. a 17. 4. 19.30
JAM SESSiON 
Živá improvizovaná jazzová a swin-

gová hudba. 
Muzikanti, kteří by se chtěli přidat, 

jsou vítaní.

ZUŠ JIHLAVA
Masarykovo náměstí 16

4. 4. 18.00
rECiTáL – pETr SEDLáK A 

hOSTé
Zazní díla J. S. Bacha, C. M. von 

Webera, A. Tansmana aj. 
Výtěžek z dobrovolného vstupné-

ho bude věnován Oblastní charitě 
Jihlava. 

5. 4. 16.00
VErNiSáž VýTVArNéhO 

ODDěLENí v 16. hod. v Koncert-
ním sále, a zahájení výstavy ve spolu-
práci se SUPŠ Helenín.

6. 4. 19.30
DVOJprEMiéra LDO 
V DIODu.

11. 4. 18.00
1. AbSOLVENTSKý KON-

CErT 
Koncertní sál ZUŠ

12. 4. 18.00
KLAVírNí KONCErTíK  
Koncertní sál ZUŠ 

18. 4. 18.00
2. AbSOLVENTSKý KON-

CErT. Koncertní sál ZUŠ 

25. 4. 18.00
SLAVNOSTNí KONCErT ZUŠ 
v DKO.

DDM
Dům dětí a mládeže, Brněnská 46, 

tel. 567 303 521 
14. 4. 9.00
hraVé KOráLKOVáNí
Přijďte si v sobotu dopoledne kre-

ativně hrát a objevovat, společně s 
námi, úžasné možnosti tvoření.

Pro děti (5 – 11 let) s jedním z 
rodičů.

Materiál zajištěn, přihlásit se 
můžete v DDM v Jihlavě nejpozději 
do 6. 4. 2018 – I. Melounová, nebo 
melounova@ddmjihlava.cz, tel. 
DDM 567 303 521

Kapacita míst omezená
Vstupné: děti 50,- Kč / dospělí 80,- 

Kč.
S sebou si vezměte přezutí, veselou 

náladu a malou svačinku.

FAMILY A SENIOR POINT
Palackého 26, tel. 564 602 445, 

605 660 445 
Na všechny akce je třeba se pře-

dem přihlásit osobně, nebo na tel. č. 
605 660 445, případně emailem: jih-
lava@familypoint.cz.

4. 4. 14.00
DiETA pŘi CUKrOVCE ii. 

TYpU a vhodný jídelníček při stra-
vování v seniorském věku, s výživo-
vou poradkyní Kristýnou Křišťálo-
vou.

Krú, Žižkova 57, Jihlava, zas. míst-
nost B 3.15, budova B.

5. 4. 15.00
žiVOTNí MApY - odkud jste, 

kam jdete, kde se právě nacházíte? 
Životní mapy jsou kompasem, kte-

rý nemá odchylku. Jitřenka Kadrn-
ková.

Krajský úřad, Žižkova 57, Jihlava 
zas. místnost B 3.15, budova B. 

Prosíme o přihlašování účasti.

11. 4. 9.30 –11.30
TVOŘiVé KLUbíČKO - kreativ-

ní tvoření pro mladší děti.
Radka Propperová, Family Point, 

Palackého 26, Jihlava. 
Prosíme o přihlašování účasti.

16. 4. 13.00 –16.00
ALZhEiMEr pOraDNA
Senior Point, Palackého 26, Jihlava. 

Objednání nutné!!!

17. 4. 15.30 –16.30
TANEČKY S raDKOU - taneč-

ky pro děti od 2,5 do 6 let, s říkadly 
a překážkovou dráhou.

Radka Propperová. SŠ TRIVIS, 
Brněnská 68, Jihlava. 

Prosíme o přihlašování účasti.

ZOO JIHLAVA
Březinovy sady 10, tel. 567 573 730 
1. 4. 
DEN pTACTVA 
(letos v duchu velikonočním)
Ptačí stezka „na křídlech kolem 

světa“, aktivity pro děti, ptačí budky 
na stánku ČSOP Jihlava, velikonoční 
tvoření PodpoVRCHem. 

Ve 13:00 hodin vystoupení dětské-
ho pěveckého souboru Šípek, i první 
letošní ukázky výcviku dravců a sov 
(v 11:00 a ve 14:00 hodin).

POZOR! Nositelé ptačího příjme-
ní budou mít v tento den slevu 50 % 
na vstupném a mohou se zúčastnit 
slosování o ceny. 

Ptákem roku 2018 je sýček obec-
ný, a tak všichni Sýčkovi budou mít 
vstup zcela zdarma.

5. 4. 17.00
VELKé i MALé KOČKY V 

hLEDáČKU FOTOGraFA Di-
VOKé pŘírODY

Vydejte se s námi na trochu netra-
diční cestu - od fotografování milo-
vaných tygrů, vzácných lvů indic-
kých, tajuplných jaguárů, až po 
stopování rysů v pohraničních lesích 
naší republiky. Průvodcem bude 
fotograf Vladimír Čech ml.

Začátek v 17:00 hodin ve vzdělá-
vacím centru PodpoVRCH, vstupné 
40,- Kč (každý účastník obdrží drob-
ný dárek), parkoviště zdarma.

22. 4. 
DEN ZEMě – STŘípKY EVrO-

pY
Den pro naši zelenou planetu 

bude tentokrát zaměřený na příro-
du České republiky. Program pro 
děti i dospělé po celý den v areálu 
zoo, i ukázky výcviku dravců a sov (v 
11:00 a ve 14:00 hodin). Bližší infor-
mace na www.zoojihlava.cz
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3. 4. a 17. 4. 19.30
JAM SESSiON 
Živá improvizovaná jazzová a swin-

gová hudba. 
Muzikanti, kteří by se chtěli přidat, 

jsou vítaní.

10. 4. 19.30
JAZZ FiDDLErS
Pražská kapela, věnující se tradič-

nímu jazzu, dixielandu a swingu.  V 
repertoár jsou více i méně známé 
skladby z období 1920-40, a důraz 
je vždy kladen na nově improvizova-
né chorusy, jejichž charakter je čas-
to silně závislý na bezprostředních 
reakcích publika.

KINO DUKLA
Jana Masaryka 20, tel. 731 989 428 
1. 4. V 15.00, 14. 4. V 15:15, 21. 

4. V 15:30
praČLOVěK
Animovaná komedie / V. Británie 

/ 89min / dabing / 115,- (děti 90,-)
Příběh animované komedie Pračlo-

věk. Vyhraje doba kamenná, nebo 
bronzová?

Režie: N. Park

1. 4. V 15:30, 2., 7. 4. A 1. 5. V 
15:00

KráLíČEK pETr
Animovaný, rodinný / USA / 89 

min / 130,- (děti 110,-); od 7. 4. 
120,- (děti 110,-)

Rebelský králíček Petr žije veselý 
bezstarostný život spolu s ostatními 
zvířátky na farmě. Režie: W. Gluck

1. A 23. 4. V 17:00
NOČNí hra
Komedie, krimi / USA / 120,-
Jason Batemana a Rachel McA-

dams ve filmu ztvárnili Maxa a 
Annie, jejichž pravidelné společen-
ské herní večery s dalšími páry nabe-
rou obrátky ve chvíli, kdy Maxův 
charizmatický bratr Brooks zorga-

nizuje párty se záhadnou vraždou, 
včetně falešných lupičů a federálních 
agentů. Takže když je Brooks une-
sen, je to pořád ještě součást hry… 
nebo není?

Režie: J. F. Daley, J. M. Goldstein/ 
Hrají: Rachel McAdams, Jason Bate-
man, Jesse Plemons, Kyle Chandler.

1. a 10. 4. v 17:30
pACiFiC riM: pOVSTáNí
Akční / USA / 111 min / dabing / 

130,-
Kaiju versus Jaegeři. Monstra z ves-

míru versus pilotovaní obří roboti. 
Druhé kolo. Ve výpravné akční sci-fi 
Pacific Rim: Povstání, se znovu hraje 
o planetu Zemi, a my prohráváme.

Režie: S. S. DeKnight/ Hrají: John 
Boyega, Scott Eastwood, Jing Tian, 
Cailee Spaeny.

1. 4. v 19:30, 17. a 24. 4. v 17:00
DEJ Mi SVé JMéNO
Drama, romantický / USA, Itálie 

/ 132min / titulky / 120,- (17. 4. 
110,-)

Režie: L. Guadagnino/ Hrají: 
Armie Hammer, Timothée Chala-
met, Michael Stuhlbarg.

1. 4. ve 20:00
VěČNě TVá NEVěrNá
Komedie / ČR / 120,-
Režie: M. Cieslar/ Hrají: Lenka 

Vlasáková, Vilma Cibulková, Saša 
Rašilov, Pavel Kříž, Josef Lábus.

2. 4. v 15:30
pŘíŠEráKOVi
Animovaný / Německo, V. Británie 

/ 96min / dabing / 80,-
Animovaná rodinná komedie o 

prokletí, které možná pomůže jed-
né ne právě spokojené rodince najít 
štěstí.

Režie: H. Tappe.

14. a 30. 4. v 17:15, 2. a 6. 4. v 
17:00, 5. a 7. 4. v 19:30

rEADY pLAYEr ONE: hra 
ZAČíNá 

Akční, sci-fi / USA / dabing, titul-
ky / 120,- 

Režie: S. Spielberg/ Hrají: Tye 
Sheridan, Olivia Cooke, Vin Diesel, 
Simon Pegg.

11. 4. v 17:00, 2. 4. v 17:30
VEZMEŠ Si Mě, KáMO?
Komedie / Francie / 92min / titul-

ky / 110,-
Režie: T. Boudali/ Hrají: Philippe 

Lacheau, Tarek Boudali, Charlotte 
Gabris.

2. 4. v 19:30
NAprOSTí CiZiNCi
Komedie / Itálie / 93min / titulky 

/ FK / 90,-
Režie: P. Genovese/ Hrají: Giu-

seppe Battiston, Anna Foglietta, 
Marco Giallini, Edoardo Leo.

2. 4. ve 20:00, 22. 4. v 19:30
TŘi biLLbOArDY KOUSEK 

ZA EbbiNGEM
Drama, komedie / USA, Velká Bri-

tánie / 115min / titulky / 100,-
Mildred Haynesové zavraždili 

dceru. A protože se vyšetřování už 
několik měsíců bezvýsledně vleče, 
rozhodne se jednat. 

Režie: M. McDonagh / Hrají: 
Frances McDormand, Woody Har-
relson, Sam Rockwell, Abbie Corni-
sh.
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3. 4. v 17:00, 19. 4. ve 19:30, 24. 
4. ve 20:00, 2. 5. v 17:30

Tlumočník
Tragikomedie / ČR / 113min / 

110,-
Hlavními hrdiny svérázné road-

movie jsou dva staří páni, kteří ces-
tují napříč Slovenskem, aby poznali 
pravdu o vlastní minulosti. 

Režie: M. Šulík/ Hrají: Jiří Menzel, 
Peter Simonischek, Zuzana Mauré-
ry.

3. 4. v 17:30
lady Bird
Drama / USA / 94min / titulky / 

110,- / 12+
Režie: G. Gerwig/ Hrají: Saoirse 

Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts, 
Lucas Hedges.

3. a 21. 4. v 19:30, 17. 4. v 17:15
rudá volavka
Thriller / USA / 136min / titulky 

/ 110,- / 15+
Dominika Jegorovová má mnoho 

tváří. 
Režie: F. Lawrence/ Hrají: Jenifer 

Lawrence, Joel Edgerton, Matthias 
Shoenearts, Jeremy Irons.

3. a 15. 4. ve 20:00
akTa PenTagon: SkryTá 

válka
Drama, historický / USA / 116min 

/ titulky / 100,-
Film líčí příběh novinářů deníků, 

kteří zveřejnili tajnou zprávu ozna-
čovanou jako Pentagon Papers, 
o angažovanosti americké vlády 
během války ve Vietnamu. 

Režie: S. Spielberg/ Hrají: Tom 
Hanks, Meryl Streep.

4. 4. v 17:00, 17. 4. v 19:30
nejTemnější hodina
Historický, drama / V. Británie / 

125min / titulky / 90,- / 12+
Režie: J. Wright/ Hrají: Gary Old-

man, Kristin Scott Thomas, Lily 
James.

FeBioFeST 4. – 6. 4. 2018
4. 4. v 17:30, 27. a 28. 4. v 19:30
až na dno
Drama, romantický / USA, 

Německo / 111min / 110,- (Febio 
4. 4. 99,-) 

Příběh dvou milenců, kteří na 
pokraji svého života vzpomínají na 
společně prožité chvíle.

Režie: W. Wenders/ Hrají: James 
McAvoy, Alicia Vikander, Alexander 
Siddig, Celyn Jones.

4. 4. ve 20:00, 7. 4. v 17:00, 11., 
22. a 28. 4. v 17:30

PlaneTa čeSko
Dokument / ČR / 81 min / (Febio 

4. 4. 99,-); od 7. 4. 80,-
Režie: M. Polák.

5. 4. v 17:30
Zimní BraTři
Drama / Dánsko, Island / 94min / 

99,-
Režie: H. Palmasón/ Hrají: Micha-

el Brostrup, Anders Hove, Elliott 
Crosset Hove.

5. 4. ve 20:00
Paříž Počká
Komedie / USA / 92min / 99,-
Anne se ve svém životě ocitla na 

křižovatce. 
Režie: E. Coppola/ Hrají: Diane 

Lane, Alec Baldwin, Arnaud Viard.

6. a 7. 4. 15:30, 30. 4. v 15:15
jo neSBø: dokTor Prok-

Tor a vana čaSu
Rodinný, komedie / Norsko / 

95min /dabing / (Febio 6. 4. 99,-), 
od 7. 4. 90,-

Doktor Proktor se vydává do 
Paříže, aby znovu našel svou dávnou 
lásku, Julietu Margarínovou. Pomo-
ci svého vynálezu, vany času, se vrátí 
do minulosti, aby zabránil její svatbě 
s padouchem. V minulosti však uvíz-
ne. Podaří se Líze a Bulíkovi doktora 
zachránit, aniž by narušili běh dějin?

Režie: A. Fröhlich.

6. 4. v 17:30
iSmaelovy PříZraky
Drama / Francie / 114min / 99,- / 

15+
Režie: A. Desplechin/ Hrají: Mari-

on Cotillard, Charlotte Gainsbourg, 
Louis Garrel, Mathieu Amalric.

6. a 12. 4. ve 20:00, 19. 4. v 17:00
FoxTroT
Drama / Izrael / 108min / titulky 

/ (Febio 6. 4. 99,-), od 12. 4. 80,- / 
12+

Jonathan hlídá s třemi dalšími mla-
díky opuštěný checkpoint kdesi v 
poušti na severu Izraele. 

Režie: S. Maoz / Hrají: Lior Ashke-
nazi, Sarah Adler, Yonaton Shiray, 
Shira Haas.

4. 4. v 19:30, 17. a 25. 4. ve 
20:00, 21. 4. v 17:30, 8., 13. a 30. 
4. v 17:00, 6. 4. v 19:45, 18. 4. 
14:30

TáTova volha
Komedie / ČR / 90min / 120,-
Kostýmní výtvarnice Eva nečeka-

ně ovdověla. Ludvík se jí ani nesta-
čil svěřit s tím, že kromě jejich dce-
ry Terezy má ještě nemanželského 
syna. To alespoň naznačuje pečlivě 
ukrytá a náhodně objevená dětská 
kresba. Společně se vydávají Ludví-
kovým veteránem volha GAZ 21 po 
stopách jeho bývalých milenek a přá-
tel, aby o tajemství zjistily víc …

Režie: J. Vejdělek/ Hrají: Eliška 
Balzerová, Tatiana Vilhelmová, Mar-
tin Myšička, Boleslav Polívka, Emi-
lia Vášaryová, Vilma Cibulková, Eva 
Holubová.

5. 4. v 17:00, 8. a 14. 4. v 19:30
gringo: Zelená Pilule
Drama, akční, komedie / USA / 

110min / PREMIÉRA / titulky / 
110,-

Režie: N. Edgerton/ Hrají: David 
Oyelowo, Charlize Theron, Amanda 
Seyfried, Joel Edgerton.

22. 4. v 17:00, 7. a 8. 4. v 17:30, 
15. 4. v 18:00, 18. 4. v 16:00, 1. 5. 
ve 20:00

den co den
Romantický / USA / 95min / titul-

ky / 120,- / 12+
Romantický příběh o dospívající 

dívce Rhiannon, která se zamiluje 
do někoho, kdo se probouzí den co 
den v jiném těle.

Režie: M. Sucsy/ Hrají: Debby 
Ryan, Owen Teague, Angourie Rice.

7., 9., 13. a 30. 4. ve 20:00, 18. 4. 
v 18:00

ZTraTili jSme STalina
Komedie / V. Británie, Francie / 

106min / titulky / 120,- / 12+
Velký vůdce padl. Přímo na kobe-

rec. Jmenuje se Stalin. Nad jeho 
mrtvolou začíná tragikomický boj 

o nástupnictví. Soudruzi z politby-
ra se pomalu zbavují letitého stra-
chu, a začíná ta pravá podívaná. Jest-
li se vám to nezdá jako dostatečně 
důvtipná zápletka, tak věřte, že film 
Ztratili jsme Stalina, ve své tragič-
nosti a schopnosti utahovat si z vel-
kých věcí, je vtipný velmi. V Rusku 
tento film zakázali.

Režie: A. Iannucci/ Hrají: Steve 
Buscemi, Simon Russell Beale, Pad-
dy Considine, Rupert Friend.

8. a 30. 4. v 15:00
čerToviny
Klasická pohádka / ČR / 101min 

/ 90,-
Stalo je jednou, že se v pekle uklí-

zelo. Čerti se jen hemžili, ale navzá-
jem si překáželi a klopýtali jeden 
přes druhého, prostě hotový blázi-
nec. 

Režie: Z. Troška / Hrají: Jakub 
Prachař, Dominick Benedikt, Karel 
Dobrý, Oldřich Navrátil, David 
Gránský.

8. 4. v 15:30, 14. 4. v 15:00
ceSTa Za králem Trollů
Fantasy pohádka / Norsko / 104 

min / 120,- (děti 100,-)
Že jsou trollové jen malé, rozto-

milé bytůstky? Ani nápad! Král trol-
lů je zlověstný a hrozivý obr z hor, 
který dříme ve své jeskyni a čeká, až 
se některá z princezen nestihne do 
svých osmnáctých narozenin pro-
vdat, aby ji mohl lapit a sníst.

Režie: M. B. Sandemose/ Hrají: 
Vebjørn Enger, Eili Harboe, Mads 
Sjøgård Pettersen.

8. 4. ve 20:00
Přání SmrTi
Akční, krimi / USA / 103min / 

titulky / 120,- / 15+
Sebrali mu jeho rodinu. Nastal čas 

jim to vrátit…
Režie: E. Roth/ Hrají: Bruce Wil-

lis,  Dean Norris, Vincent D’Onofrio, 
Jack Kesy.

9. 4. v 17:00, 15. 4. v 19:30, 23. 
4. ve 20:00

Tvář vody
Fantasy / USA / 123min / titulky 

/ 110,-
Trochu jiný příběh o lásce si pro 

nás přichystal mistr vyprávění Guil-
lermo del Toro.

Režie: G. del Toro / Hrají: Sally 
Hawkins, Octavia Spencer, Michael 
Shannon, Richard Jenkins.

9. 4. v 17:30, 16. 4. v 17:00
TomB raider
Akční / USA / 122 min / titulky / 

120,- / 12+
Laře Croft je 21 let, a právě zdědi-

la obrovské obchodní impérium. Je-
jí otec, bohatý šlechtic a známý dob-
rodruh. Lord Richard Croft, zmizel 
beze stopy před sedmi lety, když byla 
ještě dítě. Od té doby se marně snaží 
najít smysl svého života.

Když si přečte záhadný vzkaz, který 
jí otec zanechal, rozhodne se opustit 
Londýn a vyrazit do neznáma, aby 
přišla na to, co se jejímu otci doo-
pravdy stalo.

Režie: R. Uthaug/ Hrají: Alicia 
Vikander, Walton Goggins, Hannah 
John-Kamen.

10. 4. v 17:00, 26. 4. v 17:30, 18. 
4. ve 20:00

máří magdaléna
Historický, drama / V. Británie / 

130 min / titulky / 110,- / 12+
Máří Magdaléna je životopisným 

dramatem o jedné z nejtajemněj-
ších ženských postav naší civilizace. 
Mění obraz očité svědkyně umučení 
a vzkříšení Ježíše Krista, z níž dějiny 
udělaly prostitutku.

Režie: G. Davis/ Hrají: Rooney 
Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel 
Ejiofor, Tahar Rahim.

10. 4. ve 20:00
nikdyS neByl
Thriller / V. Británie / 95min / 

titulky / 90,- / 15+
Joe je válečný veterán, který si 

nese celou řadu jizev. Nejen z nasa-
zení v Afghánistánu, ale i z dětství, 
kdy musel čelit brutálnímu otci, a 
ze své kariéry agenta jednotky FBI 
pro boj s prostitucí. Svůj bezvýchod-
ný život tráví mezi domem, kde žije 
jeho podivínská matka, a nebezpeč-
nými misemi, na nichž zachraňuje 
ženy, které se staly oběťmi obchodu 
s bílým masem. 

Významný senátor si ho najme, aby 
přivedl zpět jeho nezletilou dceru, 
která skončila v jednom z anonym-
ních domů, v nichž kvete dětská pro-
stituce.

Režie: L. Ramsey/ Hrají: Joaquin 
Phoenix, Ekaterina Samsonov, 
Alessandro Nivola.

10. 4. v 19:30, 25. 4. v 17:30
eric claPTon
Dokument / V. Británie / 135 min 

/ titulky / 110,- / 12+
„Clapton je Bůh“. Graffiti s těmi-

to slovy zaplavily celý Londýn, a 
Eric Clapton se stal díky své unikát-
ní hře na kytaru národním hrdinou. 
Dodnes je bezesporu jednou z nej-
větších ikon hudebního světa a pat-
ří mezi nejlepší bluesové kytaristy. 
Díky svému osobitému stylu hry si 
vysloužil přezdívku Slowhand čili 
Pomalá ruka.

Režie: L. F. Zanuck / Hrají: Eric 
Clapton, Sylvia Clapton, Ben Pal-
mer.

11. 4. v 19:30 
cdF: Film-Právo-Zločin 

S ivanem davidem 
(65,- / členové CDF 45,-) 
Jaké podoby nabývá vztah filmu, 

práva a zločinu? A jak se tento vztah 
vyvíjel do dnešních dnů? Můžeme 
spáchat zločin natočením filmu? Jak 
se staví právo ke kinematografii, a 
jak kinematografie k právu? Právník, 
filmový publicista, vášnivý divák a 
autor knihy Filmové právo I.

11. a 22. 4. ve 20:00
nico, 1988
Hudební biografie / Itálie, Belgie / 

93min / titulky / 80,-
Sex, drogy a rock‘n‘roll v melan-

cholické biografii ženské hudební 
ikony.

Režie: S. Nicchiarelli/ Hrají: Trine 
Dyrholmová, John Gordon Sinclair, 
Anamaria Marincaová, Sandor Fun-
tek.

12., 20. a 24. 4. v 19:30
ramPage: ničiTelé
Dobrodružný, akční, sci-fi / USA 

/ PREMIÉRA / 107min / titulky / 
120,-

Režie: B. Peyton / Hrají: Dway-
ne Johnson, Jeffrey Dean Morgan, 
Malin Åkerman.
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12. a 13. 4. v 17:30, 24. 4. v 
19:30

PePa
Komedie / ČR / 90min / PREMI-

ÉRA / 120,-
Pepa je asi padesátiletý úředník, 

žijící se svou rodinou v obyčejném 
okresním městě. Pepa je tak trochu 
podpantoflák, respektu se mu nedo-
stává ani od jeho ženy, natož od dce-
ry. Pepa ví, že se musí něco změnit, 
a dokonce velmi dobře ví, co to „ně-
co“ je. Jenže! Cesta k cíli bývá někdy 
hodně trnitá, a tak sledujeme sled 
více či méně marných a tragikomic-
kých pokusů Pepy, hrdiny - outside-
ra, začít konečně žít svůj život.

Režie: J. Novák/ Hrají: Michal 
Suchánek, Petra Špalková, Filip 
Blažek, Martin Pechlát, Jakub 
Kohák.

12. a 13. 4. v 19:30, 14., 21. a 29. 
4. ve 20:00, 18. 4. v 16:30

Fakjů Pane učiteli 3
Komedie / Německo / 120 min / 

dabing / 130,- / 12+
Samozvaný učitel Zeki Müller je 

zpět. Silnější než dříve, plný odhod-
lání a touhy dostat ze svých studen-
tů, v čele s Chantal, to nejlepší, co v 
nich ještě zbývá. Ale už toho v nich 
moc na vyždímání není. Uspěje při 
záchraně školy a jejích chovanců?

Režie: B. Dagtekin/ Hrají: Elyas 
M‘Barek, Katja Riemann, Jella Haa-
se, Sandra Hüller.

14. 4. v 19:30, 23. 4. v 17:30
Do větru
Romantické drama / ČR / 78min 

/ 110,-
Příběh tří mladých lidí, odehrá-

vající se během letní plavby kolem 
řeckých ostrovů. Nespoutaní souro-
zenci Matyáš a Natálie se plaví jako 
posádka plachetnice, na jejíž palubu 
přistoupí syn majitele lodi, doku-
mentarista Honza. Postupné sbližo-
vání Natálie s Honzou naruší doko-
nalé soužití sourozenců, a na povrch 
začínají vyplouvat skutečnosti, kte-
ré ukáží jejich bezstarostnou jízdu v 
docela jiném světle.

Režie: S. Šustková/ Hrají: Jenové-
fa Boková, Vladimír Polívka, Matyáš 
Řezníček.

15. 4. ve 14:00, 29. 4. v 15:00
včelka Mája: MeDové 

hry
Animovaný / USA / 85min / 

dabing / 100,-
V Májině úlu to bzučí vzrušením. Už 

dokončili letní sklizeň, a přijel vysoký 
hodnostář s důležitým vzkazem pro 
královnu. Obdrží její úl už konečně 
pozvánku na Velké medové hry? 

Režie: N. Cleary, A. Stadermann

15. 4. v 15:00
není Drak, jako Drak 
Divadlo / 50min / 60,-
Stalo se, nestalo, do království při-

letěl drak. Na zámku je pozdvižení, 
protože rozhodně hodlá pooběd-
vat princeznu. Po celém království, 
i v okolních zemích se shánějí zdat-
ní mládenci, rytíři i prostí chasníci, 
kteří by se drakovi postavili. Zkrát-
ka, jak už to v pohádkách bývá. 
Jenomže, není drak, jako drak! Ani 
v našich pohádkách nechybí drak a 
princezna, ale všechno je jinak. Ne 
každý drak má chuť na princeznu, ne 
každá princezna se draka bojí, a ne 
všechno, co se říká, bývá pravda. 

Hraje: Divadlo Kuba

15. 4. v 16:00
earth: Den na zázračné 

Planetě 
Dokument / Velká Británie / 

95min / dabing / 80,- 
Režie: R. Dale, L. Fan, P. Weber / 

Dabing: Ivan Trojan.

16. 4. v 17:30
Darebák a závoDnice
Drama, krimi / Belgie / 130min / 

titulky / 90,- / 15+
Gino potkává na závodní dráze Bé-

nédicte, a je to z toho vášnivá láska. 
Jenže Gino skrývá tajemství – tako-
vé, které je nebezpečné pro něj i pro 
jeho okolí. S Bénédicte tak budou 
muset za svůj vztah bojovat: proti 
všemu a proti všem.

Režie: M. R. Roskam/ Hrají: Matt-
hias Schoenaerts, Adèle Exarcho-
poulos, Igor van Dessel.

16. 4. v 19:30
SaFari
Dokument / Rakousko / 91min / 

titulky / FK / 90,-
Pozorovatel lidské přirozenosti U. 

Seidl se po průzkumu rakouských 
sklepů zaměřuje na téma, které z 
jiného úhlu zkoumal v prvním díle 
trilogie Ráj. 

Režie: U. Seidl

16. 4. ve 20:00, 25. 4. 19:30
oPerace entebbe
Thriller, krimi / V. Británie / 107 

min / titulky / 100,-
Politický thriller, inspirovaný sku-

tečnými událostmi z roku 1976 o 
únosu letu Air France na cestě z 
Tel Avivu do Paříže. 248 pasažérů, 
12 členů posádky, 4 teroristé. Ně-
mečtí radikálové Brigitte Kuhlman 
a Wilfred Bose, společně se dvěma 
členy Lidové fronty pro osvobození 
Palestiny, přinutí letoun přistát v En-
tebbe v Ugandě. Požadují výkupné 
ve výši 5 milionů dolarů a propuš-
tění palestinských vězňů v Izraeli, 
jinak začnou zabíjet rukojmí. Opera-
ce Entebbe byla jedna z největších a 
nejnákladnějších záchranných akcí v 
historii.

Režie: J. Padilha/ Hrají: Rosamund 
Pike, Daniel Brühl.

18. 4. v 19:00
kočka na rozPálené Ple

chové Střeše (national 
theater live)

Divadelní představení / 185min / 
titulky / 200,- / 15+

Mistrovský kus klasika americké-
ho moderního dramatu 20. století 
Tennesseeho Williamse. Jedné parné 
noci v Mississippi se jedna jižanská 
rodina schází na své bavlníkové plan-
táži, aby oslavila narozeniny Velkého 
taťky. Spalující vedro je skoro tak 
tíživé jako lži, které si říkají. Brick a 
Maggie přešlapují kolem tajemství a 
sexuálního napětí, které hrozí zničit 
jejich bezdětné manželství. V sáz-
ce je ale budoucnost celé rodiny, a 
nikdo zatím neví, která verze pravdy 
platí – a která nakonec vyhraje?

Režie: B. Andrews / Hrají: Sienna 
Miller, Jack O’Connell, Colm Mea-
ney, Hayley Squires.

19. 4. v 17:30
DokuD náS Svatba 

nerozDělí
Komedie / Francie / 115min / 

titulky / 80,-
Když organizujete dokonale pro-

myšlenou, luxusní svatbu na fran-

couzském zámečku, úplně si to říká 
o průšvih. Když se má něco pokazit, 
určitě se to pokazí. 

Profesionální svatební agentu-
ra má na nezdary celých 24 hodin. 
Zvlášť když šéf agentury z přátelství 
zaměstná vlezlého fotografa, kterého 
spíše než focení zajímá pohoštění, a 
ženichovo půlnoční překvapení defi-
nitivně změní celou svatbu v grotes-
ku. 

Režie: E. Toledano / Hrají: Jean-
Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, Gilles 
Lellouche, Suzanne Clément.

19. a 20. 4. ve 20:00, 24. a 27. 4. 
v 17:30, 1. 5. v 19:30

haStrMan
Romantický thriller / ČR / 100 

min / 120,- / 12+
Příběh jedné lásky, jedné vášně 

a jedné krajiny ve filmu Čestmí-
ra Kopeckého a Ondřeje Havelky. 
Romantický thriller, s Karlem Dob-
rým v hlavní roli hastrmana, vzni-
kl na motivy oceňovaného románu 
Miloše Urbana.

Režie: O. Havelka/ Hrají: Karel 
Dobrý, Simona Zmrzlá, Jiří Maryš-
ko, David Novotný, Norbert Lichý, 
Vladimír Polívka.

20. 4. a 1. 5. v 17:30, 21. a 28. 4. 
v 17:00

v PaSti čaSu
Dobrodružný, rodinný, fantasy / 

USA / 109min / titulky / 120,-
Vizionářská režisérka Ava DuVer-

nay uvádí film studia Disney V pas-
ti času, který je epickým dobro-
družstvím, podle nadčasového a 
stejnojmenného románu. 

Režie: A. DuVernay/ Hrají: Oprah 
Winfrey, Reese Witherspoon, Mindy 
Kaling, Gugu Mbatha-Raw

20. a 29. 4. v 19:30
vaDí nevaDí
Horor / USA / 103min / titulky / 

120,- / 12+
Co byste dělali, kdybyste se dosta-

li do smyčky ve hře Vadí nevadí, kde 
na splnění úkolu závisí váš život? 

Režie: J. Wadlow/ Hrají: Lucy 
Hale, Tyler Posey, Violett Beane.

21. 4. v 15:00
Sněhová královna: 

tajeMStví ohně a leDu
Animovaná dobrodružná komedie 

/ Rusko / 89min / 110,- (děti 90,-)
Pokračování populární animova-

né série je opět plné dobrodružství, 
humoru i kouzel. 

Naši hrdinové se střetnou s magií 
ohně a ledu, a tak jim chvilku bude 

pořádně horko, a chvíli zase hodně 
velká zima.

21. 4. v 15:15, 28. 4. v 15:30
coco
Animovaný / USA / 105min / 

dabing / 100,-
Navzdory prazvláštnímu rodinné-

mu zákazu muziky se Miguel touží 
stát uznávaným muzikantem. 

Režie: L. Unkrich

22. 4. v 15:00
Sherlock kouMeS
Animovaná komedie / USA, V. 

Británie / 90 min / dabing / 115,- 
(děti 90,-)

Dobrodružná detektivní animo-
vaná komedie Sherlock Koumes líčí 
největší případ sádrové verze legen-
dárního detektiva. Kdo jiný by měl 
vyšetřovat hromadné mizení zahrad-
ních trpaslíků?

Režie: J. Stevenson.

22. 4. v 15:15
FerDinanD
Animovaný, rodinný / USA / 

99min / 90,-
Režie: Carlos Saldanha, Cathy 

Malkasian, Jeff McGrath.

23. 4. a 2. 5. v 19:30
S láSkou vincent
Animace, drama, životopisný / V. 

Británie, Polsko / 95min / titulky / 
100,-

Režie: D. Kobiela & H. Welch-
man/ Hrají: Douglas Booth, Robert 
Gulaczyk, Eleanor Tomlinson.

25. 4. v 17:00 
cDF: neroDič 
(65,- / členové CDF 45,-) 
Kolik podob může mít dnešní rodi-

na? Jakou rodinu chceme? A chceme 
ji vůbec? Režie: Jana Počtová.

26. a 27. 4. v 17:00
kazišuci
Komedie / USA / 102min / PRE-

MIÉRA / titulky / 120,- / 15+
Komedie o holkách, které chtějí 

přijít o panenství, a o rodičích, kteří 
jim v tom chtějí zabránit doslova za 
každou cenu.

Režie: K. Cannon/ Hrají: John 
Cena, Leslie Mann, Ike Barinholtz.

26. 4. v 19:30
MěSíc juPitera 
Thriller / Maďarsko / 123min / 

PREMIÉRA / titulky / 80,- / 12+
Režie: K. Mundruczó / Hra-

jí: Merab Ninidze, Zsombor Jéger, 
György Cserhalmi.

Nejznámější podoba akademic-
kého sochaře, hudebníka a pedago-
ga Štěpána Málka je ta s řetězem u 
pasu, barevnými vlasy a mikrofonem 
v ruce. Za punkovým zevnějškem se 
ale skrývá přímo renesanční člověk.  

Když zrovna s legendární kapelou 
N. V. Ú. necestuje po klubech plných 
pogujících pankáčů, poslouchá hud-
bu Kryzstofa Pendereckého, nebo ve 
svém ateliéru v Holicích skládá a roz-
kládá geometrické tvary, aby z nich 
vytvořil sochy, reliéfy i malby.

Málkovo výtvarné dílo je proti-
pólem k jeho hudebním aktivitám. 

Vyzařuje z něj meditativní klid, 
pokora i čistota. V postmoderním 
světě, kde je obtížné definovat jakou-
koli míru či pravidla, se snaží na-
jít klid, logiku a souznění. Pro jeho 
dílo je charakteristická geometrická 
harmonie konstruktivismu i dekon-
struktivní napětí. 

V Domě Gustava Mahlera předsta-
vuje Štěpán Málek více než tři desítky 
svých prací výstavou Geometria rare 
anima est, kterou je možné navštívit 
do 29. 4. 2018. jakub koumar, 

Dům Gustava Mahlera

Nejtišší podoba punku
v Domě Gustava Mahlera
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26., 27., 28. 4. a 2. 5. ve 20:00, 
29. 4. v 17:30, 1. 5. v 17:00

Dvě nevěsty a jeDna 
svatba

Komedie, romantický / ČR / 130,-
Marie je typická městská singl. 
Režie: T. Svoboda/ Hrají: Anna 

Polívková, Jan Dolanský, Ester Geisle-
rová, Eva Holubová, Bohumil Klepl.

28. 4. v 15:00
PaDDington 2
Rodinný, komedie / V. Británie / 

dabing / 80,-
Náš kamarád Paddington se už 

šťastně usadil s rodinou Browno-
vých, a je oblíbeným členem místní 
komunity. Aby mohl koupit ten nej-
lepší dárek ke 100. narozeninám své 
tety Lucy, začne pracovat. Cesta za 
dobrodružstvím začne, když je tento 
dárek ukraden.

Režie: P. King / Hrají: Ben Whis-
haw, Hugh Grant, Brendan Gleeson, 
Julie Walters.

30. 4. v 19:30
HaPPy enD
Drama / Francie / 107min / titul-

ky / FK / 80,- / 15+
Michael Haneke se vrací se son-

dou do života jedné „lepší“ evropské 
rodiny, kterou pozoruje se svébyt-
ným a velmi trpkým smyslem pro 
humor. 

Režie: M. Haneke / Hrají: Isabel-
le Huppert, Jean-Luis Trintingnant, 
Mathieu Kassovitz, Fantine Harduin.

1. 5. v 15:15
jumanji: vítejte v Džun-

gli!
Dobrodružný, akční, komedie / 

USA / 111min / dabing / 80,-
Když čtveřice školáků objeví starou 

videoherní konzoli se hrou, o kte-
ré nikdy neslyšeli - zvanou Juman-
ji - ocitají se všichni vzápětí v džun-
gli, v níž se hra odehrává, a stávají 
se postavami, které si zvolili: z počí-
tačového hráče Spencera se stává 
odvážný dobrodruh, náruživý spor-
tovec Fridge přijde (dle svých slov) 
„o horního půl metru těla“ a stane se 
z něj drobný génius, ze všemi oblí-
bené Bethany se stává profesor ve 
středním věku a zamlklá samotářka 
Martha je drsnou bojovnicí. Společ-
ně zjišťují, že Jumanji není hra, kte-
rou si můžete jen tak zahrát - musíte 
ji přežít.

Režie: J. Kasdan/ Hrají: Dway-
ne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, 
Karen Gillan, Nick Jonas.

2. 5. v 17:00
nemilovaní
Drama / Rusko, Francie / 127min 

/ titulky / 90,- / 15+
Žeňa a Boris procházejí bolest-

ným rozvodem. Pohromadě je drží 
už jen poslední starost: prodej bytu; 
jinak si oba zařídili nový život po 
svém. Žeňa si našla staršího bohaté-
ho muže, Boris čeká dítě s kolegyní 
z práce. 

Režie: A. Zvjagincev/ Hrají: 
Marjana Spivak, Matvěj Novikov, 
Aleksej Rozin

KLUBY
Music Club BEZVĚDOMÍ, 

Jiráskova 6 
11. 4. 19.00
CHronosPHere / sPeeDC-

law / uRAl / joke it 

Thrash attack ve středu 11.4 v jih-
lavském Bezvědomí! Brzy doplníme 
další zahraniční hosty a také místní 
lokální thrasheads!! 

13. 4. 21.00
jungle FigHt vol:iii 

(10 years notoriC nat-
ty) – Dj D.i.s (němeCko) 
RAggajungle.biz / Dj Hun-
DreaD (RAggajungle.
Cz) / mC aFaRAstaFa aka 
bongokat(notoriC nat-
ty) / Djs kazPa-Flowtekk-
surFa (notoriCnatty) 

Máme tady další díl Jungle Fight 
eventu, který je zaměřený v dnešním 
rovném neuro světě na pořádně zlá-
mané ragga beaty.

Tento večer bude rovnou i oslava 
10 let NOTORIC NATTY! 

VSTUP: 100,-

14. 4. 20.00
oslava 4 let bezvěDomí 
Zveme Vás na oslavu podniku Bez-

vědomí, kde to všechno začalo již 
na Havířské ulici. Podnik si jméno 
nechal, a pokračoval v prostorách na 
andrese Jiráskova 6. Děkujeme všem 
příznivcům a přijď i ty zavzpomínat 
na vznik malé hospůdky, z které se 
později stal Music Club Bezvědomí. 
Zahraje jihlavská kapela Raving Ed a 
mnoho dalších. 

18. 4. 19.00
konCert a PŘeDnÁŠka - 

It’s everyone else /electro hardcore/
Průmyslová smrt 15 let – Jihlavská 

kapela Průmyslová smrt bude sla-
vit 15ti leté výročí svojí existence. 
Kapela vystupovala nejen na míst-
ních, ale i světových podiích. Dozví-
me se pikantnosti z cest a nahléd-
neme na fotografie, kde to všechno 
začalo.

20. 4. 21.00
Drum anD bÉz - DeaDly 

viPerz – Dva seHRAní Djs 
akiRA & anakin 

Jsou na české scéně nejlepší vol-
bou, pokud chcete slyšet nejčerstvěj-
ší novinky, i zapomenuté klasiky. 

Akce, na kterých spolu od té doby 
vystoupili, už asi nikdo nespočítá, 
stejně jako desky, mixy a propoce-
né trika tanečníků. Např. Let It Roll, 
Cosmic Trip, Summer Of Love, Bu-
sh,... Vystoupili i po boku největších 
hvězd dnb nebe, jako Friction, Andy 
C, Spectrasoul, High Contrast, Lon-
don Elektricity, Cyantific, Commix, 
Sub Focus, John B, , Pendulum, Noi-
sia, Chase & Status, Shy FX a mno-

ho dalších a dalších. 
Support: Ultima crew Djs - Ulti-

ma crew multižánrové uskupení 
Djs a promotérů z Vysočiny. Díky 
multižánrovosti je naše crew na 
Vysočině úplně jedinečná, nová a 
hudebně velmi rozmanitá. Crew 
se zabývá různými druhy hudby 
od Tech - Housu, Techna, Groovy 
Techna, Funky Techna, Hargroovu, 
Drum and Bassu. 

VSTUP: Do 22:00 90,- / od 22:00 
120,-

21. 4. 
maniak 
Brněnský Maniak se hlásí do služ-

by jako prozatím nejčerstvější posi-
la BiggBoss labelu. Na kontě má už 
například mixtape s názvem Ach 
Ano, jenž doprovází několik video-
klipů, aktuálně však dokončil debu-
tové release pod BiggBoss, jímž je 
EP AK-47 s hosty jako Vladimir 518, 
Refew nebo Orion. 

Support zveřejníme již brzy.

25. 4. 
slam Poetry 
Jako rituální totem vprostřed pré-

rie, stojí mikrofon zaklesnutý ve sto-
janu uprostřed pódia. Napětí by se 
dalo krájet, šňůra si ani nedovolí se-
be míň se pohnout. Jeden po dru-
hém přistupují mistři slova, připra-
veni do posledního rýmu bojovat 
o vítězství v nervy drásajícím klá-
ní. Publikum se nechává uhranout, 
rozesmát, rozplakat, dojmout - a stej-
ně tak může při sebemenším názna-
ku chyby a tuctovitosti soutěžícího 
nemilosrdně vypískat.

26. 4. 20.00
X-torsion - /grinDCore/ 

ŠPanělsko 
Kapela vznikla v Barceloně v roce 

2014, jsou to bývalí členové Apoca-
lyptic Terror, The Capaces, Cs-137, 
”E 150, Holocaust In Your Head, H-
zero, Net Weight, … 

Hrají velmi rychlou horkovzduš-
nou hardcore s některými prvky 
grindcore. 

Support: Lokální grind 

27. 4. 21.00
PsylanD 2 
Tentokrát se podíváme do lesní 

říše, kde na vás bude čekat lesní víla, 
která se postará. aby váš zrak napl-
nila barvami a duši očarovala svou 
krásou. Lesem plným psychedelic-
kých barev a tvarů vás provede Dja-
ne Juzuelka se svým Minimalem, o 
Techno se postará Fizzy, a v nepo-

slední řadě vás čeká i velká dávka 
Psytrancu, od Lukk Raine, Manwe, 
Smotys a Oscar. Budeme mít pro vás 
nejedno překvapení, které vás pohltí 
do těch nejtemnějších zákoutí lesa. 

SOUL Music Club, Žižkova 15, 
tel. 604 582 662 

2. – 3. 4. 18.00
tomÁŠ klus v soulu!  
Jarní miniturné #prostekoncertv-

klubu už nedočkavě klepe na dve-
ře.“ Po loňských kulturních domech 
a sportovních halách si chceme užít 
komornější klubovou atmosféru, a 
hned dvakrát. První koncert ode-
hrajeme v pondělí 2. dubna, a druhý 
den v úterý 3. dubna si jej dáme zno-
va! A již teď můžeme prozradit, že 
na těchto koncertech v Soulu zazní i 
první singly z nové desky!“

Vstup: 550,- / předprodej on-line 
na www.soulmusicclub.cz

(open 18:00, koncert 19:00)

14. 4. 20.00
vzHůru a níž - kŘest 

alba nePŘestÁvej DýCHat!
Hosté: El Brkas, 365 a Čardáš klau-

nů.
Kapela Vzhůru a níž vydává v pořa-

dí již druhé studiové album, pro 
které si vybrala název „Nepřestávej 
dýchat“! Slavnostní večer proběh-
ne, jako tradičně, v Soul music clu-
bu, kde uslyšíte vůbec poprvé naživo 
většinu písní z desky. Těšit se můžete 
také na speciální hosty, včetně kapel 
El Brkas a 365.  

Vstup: 100,-

20. 4. 20.00
muCHa v soulu! 
Kapela Mucha zahraje opět v Jihla-

vě, tentokrát v Soul music clubu!
Mucha je brněnská pseudopunko-

vá formace, sdružená kolem písnič-
kářky a podivínky Nikoly Muchy, jež 
se do povědomí společnosti dostala 
svým nevybíravým vystupováním, 
podivným účesem, a zejména svý-
mi provokativními písněmi oslavu-
jící mužskou neschopnost, gendero-
vou nespravedlnost, různé úchylky, 
menšinový útlak, život v moravské 
metropoli a jiné podivnosti života. 
Kapela vydala tři alba a to Slováckou 
Epopej (2013) a Josefene (2014). 
Třetí album Nána vyšlo v listopadu 
2016.

Vstup: 200,- / předprodej on-line 
na www.soulmusicclub.cz

21. 4. 21.00
teCHnostate vol.1
Přátelé, je nám ctí vám představit 

nový projekt, který Jihlava tak moc 
postrádala! Tímto chceme oslovit 
vás, ano přesně vás, PARTY PEOP-
LE, kteří si přijdete vychutnat pořád-
nou nálož TECHNA, a tím nemys-
lím jen poslech, ale samozřejmě i 
taneční odvaz, který prostě k technu 
odjakživa patří. Pro 1. díl jsme si pro 
vás připravili opravdu někoho, kdo 
vás potěší a nenechá v klidu sedět, 
a to brněnský projekt Thin & Thick, 
za nímž stojí známé tváře na českém 
poli elektronické hudby, Duncan 
Grey a Andy Smitth. Jsou rezident-
ními DJs hudebního klubu EXIT, 
a od svého vzniku v roce 2014 pra-
videlně vystupují na významných 
domácích eventech, jako jsou Dark 
Hall, Mácháč Festival, Stability, Let 
It Roll, anebo na exkluzivních sil-
vestrovských oslavách v brněnském 
Bobycentru a Sono Centru.
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27. 4. 
REST - „RESTaRT TouR“
Rest vydává 20. dubna svoje album 

„Restart“, se kterým ho čeká rapová 
mise z města do města, a vás čeká 
jihlavská zastávka jeho tour.

Vstup: 200,- / předprodej  on-line  
na www.soulmusicclub.cz

28. 4. 21.00
LENKA DuSILoVÁ – SóLo V 

JIhLaVě!
Lenka Dusilová, šestinásob-

ná držitelka výročních hudebních 
cen Anděl, není zvyklá stagnovat 
a opakovat se. Na scéně je aktivní 
od šestnácti let, kdy na sebe strhla 
pozornost svojí energií, prožitkem 
a výtečným vokálem. Na přelomu 
milénia patřila ke skutečným hvěz-
dám českého poprockového main-
streamu. 

Vstup: 200,- / předprodej on-line 
na www.soulmusicclub.cz

KONCERTY
15. 4. 19.00
KoMoRNÍ KoNCERT
Komorní orchestr Filharmonie G. 

Mahlera.
Jiří Jakeš – dirigent.
Dům filharmonie, Kosmákova 9.

16. 4. 18.00
JaRNÍ KoNCERT MELoDIE
Pořádá: JSPS Melodie, www.melo-

diejihlava.cz.
Vstupné 100/50 Kč, předprodej: 

Trifoil, Husova 10.
Gotická síň jihlavské radnice.

BESEDY
4. 4. 17.00 - 19.0
PřEDNÁšKA: PRAha 
40 Kč. 
OGV II, Masarykovo nám. 24.

5. 4. 17.00
CESTou NECESTou Za ÚPL-

NÝM ZaTMěNÍM SLuNCE
Přednáší Mgr. Jana Hoderová, 

Ph.D., z Matematického ústavu 
VUT v Brně, 

Muzeum Vysočiny. 

9. 4. 16.00
VyChÁZKoVÝ KuRZ TaJEM-

STVÍ JIhLaVSKÉ aRChITEK-
TuRy

V 16 hodin sraz v parku na náměstí 
Svobody.

50 Kč, přihlášení předem na jaro-
sova@ogv.cz nebo 567 301 680.

11. 4. 18.00
CESToVaTELSKÉ PRoMÍTÁ-

NÍ: BaRMa (MyaNMaR)
Vstup zdarma. Posluchárna P3 

Vysoké školy polytechnické Jihlava, 
18 hodin.

  
18. 4. 17.00 –19.00
PřEDNÁšKA: FuTuRISMuS
40 Kč. OGV II, Masarykovo nám. 

24.

23. 4. 16.00
VyChÁZKoVÝ KuRZ TaJEM-

STVÍ JIhLaVSKÉ aRChITEK-
TuRy

V 16 hodin sraz na starém mostě U 
Jánů.

50 Kč, přihlášení předem na jaro-
sova@ogv.cz nebo 567 301 680.

24. 4. 18.00
SCIENCE CaFÉ
Horké novinky z přírodních věd, 

které přepisují učebnice.
Přednáší Ing. Josef Pazdera, popu-

larizátor vědy. Muzeum Vysočiny. 

OSTATNÍ AKCE
12. 4. 18.00
DIVaDELNÍ PřEDSTaVENÍ 

PSÍ MaTKA 
Komorní monodrama, v čele s 

Evou Čurdovou. Příběh, který vám 
vezme dech. Místa si rezervujte u 
obsluhy v Café Mahler, nebo na tel.: 
773 064 106. Vstup dobrovolný. 

Café Mahler, Znojemská 4.

17. – 19. 4. 9.00 –17.00
BaZÁREK PRo ŽIVoT
8. prodejní bazárek, s všeobecným 

zaměřením – hračky, oblečení, spor-
tovní potřeby, doplňky do bytu – 
vše, co ještě nepatří do koše a zaslu-
huje si darovat život.

Život 99 - Jihlava, z.ú., Žižkova 98 
(budova Jysku), www.zivot99-jihla-
va.cz

18. 4. 17.00
PRoJEKCE FILMu - DÁMa 

VE ZLaTÉM
Vstupné je zdarma, jde o součást 

doprovodného programu k výstavě 
Gustav Klimt - průkopník moderny.

Pořádá: Vysoká škola polytechnic-
ká a Rakouské kulturní fórum v Pra-
ze.

Aula VŠPJ, Tolstého 16.

18. 4. 18.00
VZPoMÍNKy Na aRIFa SaLI-

ChoVa 
Přijďme si připomenout jihlavské-

ho spisovatele, básníka, hudebníka, 
a hlavně dobrého kamaráda. Café 
Mahler, Znojemská 4.

20. 4. 8.00
JaRMaRK
Stánkový prodej farmářských a 

řemeslných výrobků. Pořadatel: sta-
tutární město Jihlava. Masarykovo 
náměstí.

21. 4. 14.00 – 17.30
PÍSKoVÁNÍ PRo DěTI 
Vypít si v klidu šálek kávy - přijde 

vám to „scifi“? :-) Postaráme se o to, 
aby se váš „malý umělec“ dobře bavil 
při pískování barevného obrázku. 
Více informací na www.relaxprodeti.
cz. Café Mahler, Znojemská 4.

23. 4. 9.00 –17.00
SBÍRKA JÍZDNÍCh KoL a 

CyKLoPoTřEB PRo aFRIKu
U příležitosti oslav Dne Země. 
www.kolaproafriku.cz.
Informace: Ing. Soňa Krátká, tel. 

731 540 526.
Masarykovo náměstí, horní část. 

28. 4. 10.00
haSIČSKÝ VÍCEBoJ V TFa
Soutěž o nejtvrdšího hasiče, pře-

kážky, hasičská technika.
Pořádá: Jednotka sboru dobrovol-

ných hasičů Jihlava.
Masarykovo náměstí. 

SPORT
7. 4. 8.00
JIhLaVSKÝ aQuaTLoN 
Krajský pohár v triatlonu Vysočina 

2018 – závod pro veřejnost bez ome-

zení, včetně mládeže. 
Pořadatel: Krajský svaz triatlo-

nu Vysočina z.s., spolupráce: Běžec 
Vysočiny z.s.

Bazén na ul. E. Rošického 6 v Jihla-
vě, prezence 8 – 9:45 hod.

13. 4. 17.30
JaRNÍ Běh PÁVoV – ZÁVoD 

PRo SPoRTuJÍCÍ VEřEJNoST
Pohár Běžce Vysočiny, www.

bezecvysociny.cz
Start v 17:30 hod. v autokempu 

Nový Pávov.

14. 4. 8.30 –18.00
TENISoVÝ TuRNaJ SMÍšE-

NÝCh DVoJIC
Teniscentrum Jihlava, Mostecká 

24, www.teniscentrum-ji.cz

14. 4. 
FC VySoČINa – FC FaSTaV 

ZLÍN
FC Vysočina Jihlava – HET liga 

2017/2018, www.fcvysocina.cz
Fotbalový stadion, Jiráskova 69 v 

Jihlavě.

20. 4. 
TRPaSLÍK hyBRÁLEC 
Pohár Běžce Vysočiny. Propozice 

zatím nejsou uvedeny, sledujte web 
stránky spolku Běžec Vysočiny z. s., 
www.bezecvysociny.cz

26. 4. 12.00
JuNIoRSKÝ MaRAToN – 

BěŽÍME PRo EVRoPu 2018 
Semifinálový závod pro kraj Vyso-

čina ve sportovně relaxačním cen-
tru Český mlýn v Jihlavě – běžecký 
závod desetičlenných družstev stu-
dentů středních škol.

Pořadatel: Juniorský maratonský 
klub, z.s.

Registrace byly otevřeny 1. 11. 
2017, na registraci je třeba se dosta-
vit do 11 hodin. Bližší informace na 
www.runczech.com

28. 4. 
FC VySoČINa – FK MLaDÁ 

BoLESLaV
FC Vysočina Jihlava – HET liga 

2017/2018, www.fcvysocina.cz
Fotbalový stadion, Jiráskova 69 v 

Jihlavě.

TURISTIKA
7. 4. 9.00
hLEDÁNÍ JaRA
Celostátní akce Mladých ochránců 

přírody, z.s.
Sraz: v  9:00 hodin na hrázi Helle-

rova (Panského) rybníka na Dolině, 
při ul. S. K. Neumanna v Jihlavě.

Trasa: Jihlava – PR Zaječí skok – 
most ve Starých Horách – Sportov-
ně relaxační centrum Český mlýn 
Jihlava (trasa asi 7 km), členitý terén.

Program: cestou hledání znaků 
jara, prohlídka PR Zaječí skok, ode-
mykání studánky ve Starých Horách, 
soutěže pro děti.  

S sebou: turistické oblečení, nepro-
mokavá obuv, případně dalekohled. 

Vedou: Ing. Jaroslav Kněžíček, Iva 
Doláková. 

Informace: mobil 731 888 321 
(Ing. Jaroslav Kněžíček).

21. 4. 9.00 
28. PoChoD K oSLaVě DNE 

ZEMě - Z PŮLNoČNÍ STRANy
Pořádá:  Městys Větrný Jeníkov, ZŠ 

Větrný Jeníkov a KČT Čeřínek 
21. 4. 2018 odjezd autobusu v 9:00 

od Motorpalu,
v 9:15 z jeníkovského městečka.
Buřty s sebou. Vzdálenost 123 

honů (2 české míle).
Doprava tam i zpět zajištěna.

22. 4. 9.00
ZahÁJENÍ CyKLoTuRIS-

TICKÉ SEZoNy 2018 Na JIh-
LaVSKu

10. ročník
Pořádá: KČT, oblast VYSOČINA, 

ve spolupráci se statutárním městem 
Jihlava, u příležitosti Dne Země.

Program: 
9:00 Sraz účastníků v Jihlavě na 

horní části Masarykova náměstí
9:05 Slavnostní zahájení akce 
9:15 Odjezd po cyklostezce Jih-

lava-Třebíč-Raabs) do Luk nad Jih-
lavou (12 km). V Lukách nad Jihla-
vou, před restaurací „U Procházků“, 
obdrží účastníci pamětní list a 
mohou pokračovat v cyklojízdě po 
doporučených trasách:

1. varianta: Luka nad Jihlavou – 
Kozlov – Rytířsko – Ždírec – Hruš-
kové Dvory - Jihlava (cca 20 km)

2. varianta: Luka nad Jihlavou – 
Bítovčice – Přímělkov – Rokštejn – 
Panská Lhota –      Brtnice – Příseka 
– Puklice – Studénky – Jihlava  (cca 
30 km)

Akce se koná za každého poča-
sí. Povinné je vybavení cyklistickou 
helmou. Kontakt: ivana.svobodo-
va2@seznam.cz, tel. 605 105 297

 
28. 4. 9.30
20. BEDřIChoVSKÉ SEDLo
KČT, odbor Bedřichov Jihlava, 

cyklo. Trasa 55 km, start 9.30 hlavní 
nádraží ČD Jihlava. www.kctbedri-
chovjihlava.estranky.cz

30. 4. –1. 5.
34. JEŽEK VySoČINy
KČT, odbor Bedřichov Jihlava, 

Dvoustovka, cyklo, pěší
Trasy: pěší 15 – 100 km, cyklo 30 – 

100 km. Start: Sportovní hala Soko-
lovská 122C. www.kctbedrichovjih-
lava.estranky.cz.

Změna programu vyhrazena!
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