
Irena
Wagnerová

 Město Jihlava dostálo slibu, který dalo občanům na ve-
řejném projednání revitalizace sídliště Královský vršek. 
Projektant zapracoval do návrhu podněty obyvatel, kte-
ří se na radnici přišli informovat a diskutovat o budoucí 
podobě sídliště. 

 Upravený návrh vyhověl zejména požadavku na roz-
šíření parkovacích míst podél páteřní komunikace o 
maximální možný počet stání, dále zahrnuje rozšíření a 
úpravu parkování u jednotlivých domů a bezbariérovou  
úpravu zastávek MHD. 

 V místě původně navržené klidové zóny nový návrh 
řeší úpravu zeleně, chodníků a dětského hřiště. „Po těchto 
úpravách projektové dokumentace byl zvýšen počet parkova-

cích míst  na 355, to je o 96 míst,“ upřesnil první náměstek 
primátora Radek Vovsík, který jednání s veřejností a ná-
sledně s projektantem vedl. 

 Upravená projektová dokumentace bude předložena k 
odsouhlasení veřejnoprávním orgánům, dále k územní-
mu řízení. Dokumentace bude zveřejněna na www.jihla-
va.cz. 

 První proměny sídliště Královský vršek začnou kon-
cem tohoto roku. Náklady se odhadují na 17 milionů ko-
run, město bude usilovat až o 92,5procentní evropskou 
dotaci. Postupně by revitalizací měly projít i další části 
města, sídliště Březinky, ulice Demlova, Polní a městská 
památková rezervace.                                                                -lm-

Požadavky obyvatel vyslyšeny

 Jihlava před třemi roky přijala opat-
ření, která by měla vést k omezení 
sprejerství. Jedním z opatření je zve-
řejňování jmen osob, které byly pra-
vomocně odsouzeny za sprejerství. 

 Značná část sprejerů se rekrutuje z 
osob mladších osmnácti let, zveřejňo-
vat je možné pouze osoby starší osm-
nácti let. V roce 2009 takové osoby 
byly dvě. Údaje dostávají k dispozici 
média, město je zveřejňuje na svém 
webu a v radničních novinách. 

 „Smysl zveřejňování jmen je ve vytvo-
ření společenského tlaku na konkrétní 
osoby, páchající tuto trestnou činnost. 
Stává se, že o sprejerství často nevědí ani 
rodiče, příbuzní a sousedé těchto pacha-
telů,“ uvedl první náměstek primátora 
Radek Vovsík, iniciátor systémového 
postupu proti tomuto druhu vanda-
lismu. 

 Soud řešil v loňském roce více pří-
padů (5-6), ale řízení byla podmíně-

Odsouzeni za sprejerství

Vedení města zve příznivce hokeje 
na Den Mistrů 1985, který se bude 
konat na Horáckém zimním stadio-
nu v sobotu 6. března od 13 hodin.

-lm-

POČÁTKEM ÚNORA  předal primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal (uprostřed) Ceny rady města Jihlavy (zleva) Lukáši To-
pinkovi, Lukáši Krpálkovi a Jiřímu Vybíhalovi (v zastoupení cenu převzala manželka). Vpravo náměstkyně primátora Ire-
na Wagnerová.                                                                                                                                                       Foto: Lubomír Maštera

Den Mistrů 1985

Letos si připomeneme 160. výročí 
narození Tomáše Garrigua Masaryka 
(7. 3. 1850 - 14. 9. 1937), který byl, 
a to mimo jakoukoli pochybnost, 
největší osobností české politiky 20. 
století. K němu se úzce pojí osob-
nost Karla Čapka (9. 1. 1890 – 25. 
12. 1938), letos 120. výročí naroze-
ní. Protože město připravuje akce k 
letošním výročím narozenin, požá-
dali jsme náměstkyni primátora Ire-
nu Wagnerovou o představení těchto 
osobností.

 „TGM se svým rozhledem a kritic-
kými postoji vymykal z provinciálního 
českého prostředí. Energicky vystupoval 
proti českému antisemitismu a nacio-
nalismu, proti falešným národním mý-
tům, konfl ikty měl i s katolickou církví, 
přestože byl hluboce věřící. 

 Masaryk na Češích odsuzoval ome-
zený rozhled a okruh zájmů. V oblasti 
sociální a politické  si vždy kladl otáz-
ku, čím může „malý český národ“ pro-
spět Evropě a světu, snažil se vytvořit 
moderní českou politickou koncepci. 

 Napsal mnoho studií i vědeckých sta-
tí, inicioval vznik Ott ova slovníku na-
učného, psal články do odborných časo-
pisů, udivoval konzervativní prostředí 
svými přednáškami k různým, dosud 
tabuizovaným tématům (sociální pro-
blémy, prostituce atd.) i svým vztahem 
k manželce, plně emancipované Ameri-
čance.  

 Masarykova osoba bývá spojována 
většinou pouze s obdobím první re-
publiky, ačkoli značnou část svého díla 
vykonal již před ní, zvláště pokud jde 
o fi lozofi cké dílo, literární časopisec-
kou činnost a vynikající aktivitu v jeho 
třech poslaneckých obdobích ve vídeň-
ské říšské radě. 

 Masaryk byl nejen mimořádně vzdě-
laný, ale i velmi čestný člověk. Romain 
Rolland vystihl v roce 1930 Masaryka 
jako harmonickou osobnost. 

(Pokračování na str. 3)

Jihlava připravuje 
oslavy

ně zastavena nebo rozsudky dosud 
nenabyly právní moci. Na podnět I. 
náměstka primátora Radka Vovsíka 
v březnu 2007 vznikla pracovní sku-
pina zabývající se bojem s tímto pa-
tologickým jevem, skupina je složená 
ze zástupců soudu, státního zastupi-
telství, Policie ČR, městské policie, 
probační a mediační služby, zástupců 
střední stavební školy, zástupce církve 

a města.
 Zveřejňování jmen odsouzených 

sprejerů není jediným prostředkem 
města v potlačování tohoto nešvaru. 
Jihlava stále nabízí obyvatelům i or-
ganizacím ve městě možnost čerpat 
fi nance na odstranění nápisů ze spre-
jery poškozených ploch (Fond pro 
opravy domů). 

 Nadále platí odměna 5 tisíc korun 
za informaci, která vede k dopade-
ní sprejera (v roce 2007 byla odmě-
na vyplacena ve čtyřech případech, 
v roce 2008 v osmi případech, v roce 
2009 v sedmi případech.) 

 Městská policie v uplynulých letech 
začala více využívat mobilní kameru, 
město se mimo jiné připojuje k ná-
hradě škody v rámci soudních řízení 
včetně exekucí v případě vymáhá-
ní dlužných částek (za uplynulé dva 
roky v souhrnné výši cca 30 tisíc ko-
run).                                                        -lm-

Seznam osob pravomocně od-
souzených v roce 2009 Okresním 
soudem v Jihlavě za trestný čin podle 
§ 257b trestního zákona (postříká-
ní, pomalování či popsání cizí věci 
barvou), a spáchaný na území města 
Jihlavy:

 1. Tomáš Mlejnek, 24 let, bytem 
Uničov, okr. Olomouc, student 
Soukromé vyšší odborné školy gra-
fi cké v Jihlavě

 2. Robin Kočař, 21 let, Jihlava.
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Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:
   

52
39
91
46
37
83

8
-

5
10

139
Město Jihlava má k 31. 1. 2010 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  49 623 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
 v měsíci lednu 2010

 Poslední dochovaný kouzel-
ný prsten nebo třeba cestovní 
plášť z natáčení populárních 
pohádkových seriálů o prin-
cezně Arabele jsou součástí vý-
stavy, která je od začátku února 
otevřena v Bráně Matky Boží v 
Jihlavě. Spolu s nimi je zde na 
pět desítek kostýmů a řada dal-
ších rekvizit.  

 Nejvzácnější a nejkrásněj-
ší vystavené kostýmy navrhl 
Th eodor Pištěk, držitel Osca-
ra za kostýmy k fi lmu Amade-
us, najdete je v přednáškovém 
sále. Další kostýmy lze spatřit 
ve třech ze čtyř pater samotné 
brány, několik kostýmů si mo-
hou návštěvníci i vyzkoušet. 

 „Výstavu doplňuje typický ná-
bytek použitý v domácnosti ro-
diny Majerových, na něm je po-
stavena i dobová televize, na které si 
návštěvníci mohou připomenout, kdo 

Šaty Arabely k vidění v Jihlavě

OPRA VDU NE každý den můžeme vidět na 
vlastní oči to, co známe z televize. Jihlavanům se 
nabídla příležitost poznat kostýmy ze známého 
televizního seriálu o princezně Arabele.                                                                 

Foto: Lubomír Maštera

kostýmy nosil a jak vypadaly na tele-
vizní obrazovce. Autentické melodie 

a zvuky doprovází výstavu v míst-
nostech věže,“ řekl tiskový mluvčí 
magistrátu Radek Tulis. 

 Návštěvníci mezi padesáti kos-
týmy uvidí oděvy královské rodi-
ny včetně šatů Arabely a Xénie, 
čarodějnice, ježibaby, Jeníčka a 
Mařenky, čarodějů I. i II. katego-
rie či rádců. Poslední dochovaný 
kouzelný prsten je ve vitrínce s 
křišťálovou koulí a kouzelným 
měšcem. Připraveny jsou panely 
s podrobnými informacemi o na-
táčení. 

Výstava je přístupná každý den 
od 8.30 do 12.00 a od 12.30 do 
17.00 hodin až do 28. března. 

Výstavu pro Jihlavu zajistila 
radnice pod patronátem náměst-
kyně primátora pro oblast kultu-
ry Ireny Wagnerové a výstava už 
proběhla s velkým úspěchem na 

mnoha místech republiky, na Vyso-
čině je poprvé.                                  -lm-

Výsledky ankety: Desatero problémů města

Anketa hovoří jasně individuální 
doprava ve městě je největším pro-
blémem. Magistrát vyhodnotil an-
ketu, kterou vypsal pro obyvatele 
Jihlavy a jejími výsledky se bude za-
bývat vedení města.

Tato anketa navazovala na veřej-
né Fórum Zdravého města a místní 
Agendy 21 (dále jen FZM), které 
se uskutečnilo 23. listopadu 2009 v 
prostorách DKO Jihlava. Veřejného 
fóra se zúčastnilo 58 lidí, kteří zde 
společně naformulovali 17 proble-
matických okruhů, které Jihlavany 
nejvíce trápí. Z těchto sedmnácti 
témat bylo následným hlasováním 
vybráno deset největších problémů, 
tzv. Desatero problémů města Jihla-
vy. 

Totožných 17 problémových té-
mat bylo v rámci anketního průzku-
mu nabídnuto veřejnosti. Anketní-

ho průzkumu se zúčastnilo celkem 
337 respondentů. 

Ověření výstupů z FZM formou 
anketního průzkumu bylo na pře-
lomu prosince 2009 a ledna 2010 
zrealizováno zejména proto, že jsme 
si plně vědomi, že FZM se nemohl 
nebo nechtěl zúčastnit každý. Proto 
jsme chtěli dát občanům města Jih-
lavy možnost vyjádřit názor na pro-
blémy města Jihlavy.

Vyhodnocením výstupů z FZM a 
výsledků následné ankety jsme zís-
kali zajímavé informace. Jak účast-
níci FZM tak respondenti ankety 
považují za nejdůležitější následují-
cí problémy města:

Po zpracování výsledků je tedy 
možné problémy rozdělit do tří 
okruhů. Problémy, které byly sou-
částí 10P naformulovaných na fóru 
a anketou byly ověřeny (A1, B1, 

D1, E1, E3, H1, H2). Dále problé-
my, které sice byly součástí původně 
naformulovaných 10P, ale v anketě 
ověřeny nebyly (E2, F1, F2).  Z vý-
sledků anketního průzkumu lze na-
proti tomu vyčíst další tři problémy, 
které nebyly vybrány ze sedmnácti 
na fóru diskutovaných problémů do 
10P, ale občané města je vnímají ja-
ko velmi důležité (A2, C1, C2).

Koordinátor PZM a MA21, po 
konzultaci se zástupci NSZM ČR, 
kteří Projekt Zdravé město meto-
dicky vedou, doporučuje zabývat 
se dále v první řadě problémy, které 
byly v anketě potvrzeny, příp. těmi, 
které vzešly z výsledků ankety jako 
důležité z pohledu obyvatel města.

Fórum Zdravého města i anket-
ní průzkum jsou součástí projek-
tu: „Nastartování procesu trvalého 
zapojení veřejnosti do správy věcí 

veřejných v Jihlavě“, který byl pod-
pořen z Revolvingového fondu 
MŽP ČR. Město Jihlava ho realizu-
je v rámci projektu Jihlava – Zdravé 
město a místní Agenda 21. Bližší in-
formace včetně výsledků ankety bu-
dou k dispozici na webových strán-
kách www.jihlava.cz pod odkazem 
Projekt zdravé město a MA21 či 
osobně v kanceláři v objektu Brá-
ny Matky Boží v Jihlavě. Informace 
podá koordinátorka projektu Lenka 
Marečková, tel.: 567 167 125 nebo 
e-mail: lenka.mareckova@jihlava-
city.cz                                               -lm-
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Do konce roku bude v Jihlavě 
30 bezbariérových zastávek

 Jihlava postupně zlepšuje podmín-
ky pro pohyb ve městě osobám s po-
hybovým handicapem. Na pořadu je 
nyní třicet nejfrekventovanějších za-
stávek městské hromadné dopravy. 

 Přebudování zastávek po potřeby 
méně pohyblivých osob či rodičů s 
kočárky začne v dubnu, hotovo bude 
nejpozději do konce listopadu. Radní 
schválili výsledek výběrového řízení 
na dodavatele těchto úprav, z 16 ucha-
zečů podala nejnižší nabídku (15,7 
milionu korun) fi rma Strabag. 

 Akce navazuje na další aktivity 
města - nákup bezbariérových vozi-
del MHD, budování bezbariérových 
přechodů pro chodce (loni na Masa-
rykově náměstí) nebo celých bezbari-
érových tras (od psych. léčebny přes 
část sídliště Březinky).

 „Cílem projektu je usnadnění pohybu 
a rozšíření využívání MHD pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orien-
tace, seniory, rodiče s dětmi a pro další 
znevýhodněné skupiny,“ uvedl k oče-
kávanému projektu primátor Jaroslav 
Vymazal. S úpravami třiceti zastávek, 
z toho čtyř na Masarykově náměstí, 
se začne v dubnu, termín dodání celé 
zakázky je konec listopadu. 

 V několika případech se zastávky o 
několik metrů přesunou. Například 
na Tolstého ulici (naproti kinu Sokol) 
se zastávka posune cca o 40 metrů 
směrem k DKO. „Zvýší se bezpečnost 
fr ekventovaného přechodu pro chodce. 
Přes vozidla MHD v zastávce není vi-
dět  na chodce, kteří chtějí vstoupit na 
přechod,“ vysvětlil přesun primátor 
Jaroslav Vymazal s tím, že na něko-

lika místech se přemístí i přístřešky 
zastávek, případně doplní mobiliář, 
zejména lavičky. Během úprav budou 
jednotlivé zastávky dočasně přesuno-
vány, jízdní řády to ale nenaruší.

 Na akci „Bezbariérové úpravy zastá-
vek MHD a dopravní telematika pro 
preferenci MHD v Jihlavě - I. etapa“ 
získalo město Jihlavy dotaci EU ve 
výši 92,5 procenta uznatelných nákla-
dů. Odstraňování bariér navazuje na 
projekt Dopravního podniku města 
Jihlavy „Žijeme společně - bezbari-
érová městská hromadná doprava v 
krajském městě Jihlava“. Projekt má 
již dříve schválenou více než dvouset-
milionovou dotaci z prostředků ROP 
Jihovýchod na nákup 23 bezbariéro-
vých trolejbusů.                                                    

-lm-

Někteří se to zřejmě opravdu nenaučí, dokud nebudou 
chyceni za ruku a nebudou muset platit pokuty. Co by 
se majitel ledničky namáhal, když ji může vyšoupnout k 
popelnicím, že?

Zákon ukládá výrobcům povinnost zajistit ekologickou 
likvidaci těchto vysloužilých spotřebičů. K jejímu fi nan-
cování slouží takzvané recyklační příspěvky, které jsou 
součástí ceny nových výrobků. 

Majitel této lednice nevyužil možnosti odevzdat ji zdar-
ma ve sběrném dvoře a  tuto lednici dne 17. února odložil 
do kontejnerového stání na ulici Fügnerova 2b. Tím, 
že odložil elektrozařízení mimo místa jejich zpětného 
odběru, se dopustil přestupku, za který mu může být 
vyměřena sankce až do výše 20 000 Kč. Možná, že by mu 
to patřilo.                                                                                   -lm-

Lednice do směsného odpadu ne!

BEZOHLEDNOST, vlastní pohodlí, jen těžko neznalost. 
Majitel této ledničky by zasloužil „fl astr“, až by zčernal.

Foto: archiv NJR

(Dokončení ze str. 1)
T. G. Masaryk zemřel 14. září 1937 

na zámku v Lánech. Jeho pohřeb dne 
21. září 1937 se stal velkou manifesta-
cí zármutku.

 Umění šlo u TGM hned za fi lozofi í 
a náboženstvím, dokladem toho je i 
Masarykova idea „Pražský hrad mo-
narchistický přeměnit na hrad demo-
kratický“. O pomoc požádal prezident 
Masaryk geniálního Slovince Josipa 
Plečnika, kterého jmenoval hlavním 
architektem Pražského hradu. 

 Plečnik zde provedl spolu se svým 
žákem Ott o Rothmayerem řadu re-
konstrukcí a adaptací, jimiž významně 
změnil charakter hradních interiérů, 
nádvoří i zahrad, velkoryse propojil 
staré stavby s novými úpravami a sta-
vebními prvky inspirovanými historic-
kou architekturou. 

 Pracoval se stylizovanými stavební-
mi archetypy a detailními novodobými 
prvky, kombinoval materiály i artefak-
ty různých historických období a stylů. 
Plečnik si s Masarykem velmi dobře ro-
zuměl, prezident v něj měl plnou důvě-
ru a svěřil mu tak nejen úpravy Praž-
ského hradu, ale i rezidence v Lánech. 

 Masaryk se nemýlil, když práci svěřil 
Plečnikovi, protože Plečnik prokázal 
mimořádný talent pro spojení starého 
a nového v dokonale harmonický ar-
chitektonický a krajinářský celek. 

 Ačkoli je Josip Plečnik tvůrcem sou-
časné podoby jednoho ze symbolů čes-
ké státnosti - Pražského hradu, ještě 
donedávna jej v Česku znala pouze 
hrstka odborníků. Jeho jméno, spjaté s 
osobou prvního prezidenta T. G. Ma-
saryka, bylo za komunistického režimu 
tabu. Pro Čechy byl pak znovuobjeven 
v 90. letech díky rekonstrukci Pražské-
ho hradu, kterou inicioval prezident 
Václav Havel. 11. května 2006 byla v 
zahradě Na Valech odhalena busta to-
hoto architekta, kterou darovalo Muze-
um architektury v Lublani. 

 Pro mne osobně odkaz a velikost 
TGM tkví v oné nebojácnosti, s kterou 
vstupoval do veřejného života. Vědom 
si svých znalostí a vědomostí, ctil pře-
sto všechny profese, ve kterých si nebyl 
jistý. Odvaha, díky níž svěřil Pražský 
hrad do rukou avantgardního umělce, 
je pro mne zářným příkladem pokory, 
která je zřejmě dána jen těm největším.   
 Karel Čapek se s prezidentem Masary-
kem osobně seznámil už začátkem 20. 
let a později se prezident stal návštěv-
níkem Čapkových pátečníků, klubu in-
telektuálů, kteří se setkávali k nezávaz-
ným debatám ve vile bratří Čapků. 

 Když se Masaryk dověděl o pravidel-
ných Čapkových pátcích, kam dochá-
zela generace třicátníků a čtyřicátníků 
- „žurnalisté, malíři, univerzitní kan-
toři, doktoři, pestrá společnost, která 
měla společného jen to, že nenáležela 
žádné literární koketérii nebo politické 
fr akci a že si potrpěla na otevřenou, ně-
kdy i dost polemickou výměnu názorů,“ 
projevil zájem o tato setkávání. Karla 
Čapka, jehož výrazně zajímal soudobý 
vývoj fi lozofi e, oslovily politické a fi lo-
zofi cké názory prvního prezidenta. 

 Ještě více ho ale zajímal TGM jako 
lidská osobnost, kterou chtěl v přija-
telné a čtivé formě přiblížit čtenářům. 
Mezi Čapkem a prezidentem se po-
stupně rozvinulo osobní přátelství: 
Čapek přistupoval k prezidentovi s po-
korou a obdivem jako k člověku hlubo-
kému a jednolitému, k člověku přísné 
etiky a každodenní společenské praxe. 
Masaryk se zase nezřídka obracel na 
Čapka v otázkách věcí kulturních. 

 -lm-

Jihlava připravuje...
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Pokyny pro použití Jihlavské karty 
ve vozidlech MHD

Od dubna tohoto roku začne 
platit tzv. Jihlavská karta, která 
přináší zcela nový způsob hraze-
ní jízdného v prostředcích MHD. 
V následujícím přehledu přináší-
me informace o jejím používání.

Nový principiálně odlišný odba-
vovací systém je založený na použi-
tí čipových karet. Cílem je zvýšení 
komfortu cestujících při odbavení, 
spravedlivější tarifi kace dle ujetého 
počtu zastávek, úspora nákladů při 
tisku papírových jízdenek, získávání 
statistických údajů o vytíženosti jed-
notlivých linek a spojů a umožnění 
tvorby integrovaného dopravního 
systému.

Karta umožňuje 2 základní funk-
ce: nákup zvoleného časového před-
platního jízdného (kupónu) a nabití 
elektronické peněženky pro úhradu 
jednotlivých jízd ve vozidlech MHD. 
Je možné koupit zároveň časový 
kupón i nabít elektronickou peně-
ženku, která poslouží k přejezdům 
do pásma, kde kupón neplatí, popří-
padě hradit jízdu ve dnech, kdy již 
skončila platnost starého kupónu a 
nový ještě nebyl pořízen. Prostřed-
nictvím karty je také možno hradit 
jízdné za spolucestující osoby, zava-
zadla či přepravované zvíře.

A. Jak se bude v MHD 
jezdit v novém 

odbavovacím systému
Pokud cestující využívá MHD zce-

la ojediněle nebo tak málo, že by se 
mu nevyplatilo pořízení čipové kar-
ty, která bude platit po dobu 4 let, za-
koupí si tak jako dosud v předprodeji 
nebo automatu papírovou jízdenku. 
Pokud jezdí často, například denně 
do zaměstnání, bude pro něj nadá-
le nejvýhodnější pořízení časového 
kupónu. Pro všechny ostatní případy 
poslouží elektronická peněženka. 

1. Jednotlivé jízdné
Zásadní změnou je stanovení ce-

ny dle ujeté vzdálenosti, tedy spra-
vedlivější systém, který umožňuje 
snížit cenu přepravy za projetí kratší 
vzdálenosti. Nový tarif pracuje s ter-
mínem projetý zastávkový úsek, což 
je vzdálenost mezi 2 sousedícími za-
stávkami. U tohoto druhu jízdného 

se ruší dosavadní rozdělení na vnitř-
ní a vnější pásmo. Jízdenky pro jed-
notlivou jízdu jsou nepřestupní.

a) papírové jízdenky
Papírové jízdenky nakoupené pře-

dem a zvolené dle plánovaného po-
čtu ujetých zastávkových úseků se 
označují zasunutím do štěrbiny kom-
binovaného odbavovacího zařízení. 
Přejetí povoleného počtu zastávko-
vých úseků je posuzováno jako jízda 
bez platného dokladu. 

b) doplňkový prodej u řidiče
U řidiče nakupuje jízdenku cestu-

jící, který nemá nabitou elektronic-
kou peněženku nebo si předem ne-
pořídil jízdenku papírovou. Cestující 
nastoupí předními dveřmi a požádá 
řidiče o zakoupení příslušného dru-
hu (dle počtu zastávek či případné 
slevy) a počtu jízdenek. Po zaplacení 
vytiskne řidič na multifunkčním od-
bavovacím zařízení u předních dveří 
požadované papírové jízdenky, které 
platí pouze v daném voze. Cestující 
tyto jízdenky již neoznačuje. K ceně 
papírové jízdenky je připočtena při-
rážka ve výši 5,- Kč.

c) elektronická peněženka
Elektronická jízdenka je výrazně 

levnější než papírová. Navíc lze vy-
užít významné slevy při přestupu na 
jiný spoj. Nabití elektronické peně-
ženky umožní mít kdykoli k dispozici 
univerzální jízdenku pro jednotlivou 
jízdu, odpadá problém se sháněním 
papírových jízdenek a jejich vybírání 
dle vzdálenosti. Odbavovací systém 
toto provádí automaticky. Cestující 
přiloží při nástupu do vozidla kartu k 
odbavovacímu zařízení a je odbaven 
dle druhu tarifu, který má na kartě 
nastaven (plnocenný či zlevněný). 
Na displeji se objeví informace o ná-
kupu jízdenky, jejíž cena je určena 
vzdáleností do konečné zastávky na 
příslušné lince. Cestující při výstupu 
opět přiloží kartu, a to u kteréhoko-
li zařízení ve vozidle, systém spočítá 
počet projetých zastávkových úseků, 
vrátí na peněženku částku za nepro-
jeté úseky a informuje o skutečné 
ceně jízdy. Pokud potřebuje cestující 
daňový doklad o uskutečněné jízdě, 
získá ho na multifunkčním odbavo-
vacím zařízení, které je umístěno u 

předních dveří.  Cestující má mož-
nost provést do 30 sekund storno 
předchozí operace nebo si zobrazit 
informace o jeho kartě. Přestup do 
30 minut od označení výstupu z vo-
zidla bude zvýhodněn 70% slevou.

2. Časové jízdné
a) papírová jízdenka na 24 hodin
Předem zakoupená jízdenka je pře-

stupní a platí v obou pásmech po do-
bu 24 hodin následujících po ozna-
čení. Značí se pouze nástup při první 
jízdě. Jízdenka stojí 50,- Kč, zlevněná 
25,- Kč.

b) předplatní časové jízdenky 
(kupóny) 

Jsou uloženy na čipové kartě. Bu-
dou vystavovány pro pásmo I nebo 
pro obě pásma (I+II). Novinkou je 
přenosné časové jízdné u 30denního 
kupónu. Cestující s platným časo-
vým kupónem se jako dosud nemu-
sí o odbavení starat, čipovou kartu 
předloží pouze při revizi jízdenek. 
Ztrácí tím však nárok na slevu, neboť 
při dobrovolném značení nástupu a 
výstupu získá bonusové body, které 
si uplatní jako slevu při koupi násle-
dujícího kupónu. Výše slevy může 
dosáhnout maximálně 10 % z hod-
noty právě používaného kupónu.

B. Použití karty
Základním principem je automa-

tické odbavení po přiložení karty, 
cestující v drtivé většině případů ne-
musí na odbavovacím systému nic 
volit, pouze kontroluje světelný (ze-
lená šipka a ano, červený křížek ne) 
či zvukový signál (při nepotvrzení 
transakce) o provedení transakce na 
čipové kartě.

Odbavovací zařízení (validátor):
- kontrolky provedení transakce
- informace a tlačítka na dotyko-

vém displeji (tato obrazovka je pou-
ze ilustrativní, v odbavovacím systé-
mu v Jihlavě neexistuje)

- místo označené kroužky pro při-
ložení čipové karty

- štěrbina pro označení papírové 
jízdenky

Na zařízení je trvale zobrazena zá-
kladní obrazovka, při níž se může 
přikládat karta k automatickému ná-
kupu elektronické jízdenky pro drži-
tele karty. 

V případě, že je třeba volit někte-
rou funkci zobrazenou na základní 
obrazovce, vždy se nejprve označí 
příslušné tlačítko prstem (stačí při-
ložit, nemusí se stisknout) a teprve 
následně se přiloží karta pro pro-
vedení transakce. Pokud je na disple-
ji ještě zobrazeno hlášení o transakci 
předchozího cestujícího a tento již 
od zařízení odchází, je možno přilo-
žit kartu pro automatické označení a 
urychlit tím nástup do vozu.

K označení karty je možno použít 
kterékoli ze 6 zařízení ve vozidle, při-
tom výstup lze označit na jiném zaří-
zení, než byl označen nástup.

Základní obrazovka:

Schéma 
odbavovacího systému:

(Pokračování na str. 22)
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KAŠNA AMFITRITÉ. Už jen staré fotografi e a obrazy připomínaly, jak se v minu-
losti v Jihlavě na zimu zakrývaly kašny. „Právě na základě starých snímků a ob-
rázků nechala jihlavská radnice před dvěma roky stejným způsobem zakrýt kaš-
nu Neptun v horní části Masarykova náměstí, nyní došlo i na kašnu Amfi trité ve 
spodní části náměstí,“ řekl tiskový mluvčí magistrátu Radek Tulis. Zakrytí kašny 
vyšlo na 175 tisíc korun. Obrácené „kornouty“ budou na kašnách až do jarních 
měsíců, aby dvě staletí staré památky chránily před sněhem, odpadky a vandaly. 
V případě horní kašny kryt chrání také nedávno nainstalované osvětlení.  

 Strážníci městské policie měli mi-
nulý měsíc napilno. „Podařilo se za-
držet pachatele vloupání do budovy 
Odboru dopravy magistrátu města 
Jihlavy na Tyršově ulici. Muž rozbil 
skleněnou výplň okna u bočních vcho-
dových dveří a poté se z místa pokusil 
utéct,“ řekl zástupce ředitele městské 
policie Stanislav Maštera. 

 V Antonínově Dole bylo nalezeno 
zaparkované vozidlo, po kterém bylo 
policií vyhlášeno pátrání. Strážníci 
zadrželi dvojici mladíků, kteří ula-
movali zpětná zrcátka parkujících 
vozidel. Na základě využití městské-
ho kamerového systému byly rovněž 
zadrženy dvě skupiny osob, prová-

dějících neoprávněný výlep plakátů 
mimo vyhrazené plochy. 

 Dále na Masarykově náměstí byla 
nalezena podnapilá mladistvá dívka, 
u které bylo orientační dechovou 
zkouškou zjištěno 1,38 promile al-
koholu.  Ve spolupráci s pořádkový-
mi složkami Policie ČR by zajišťován 
dohled nad veřejným pořádkem při 
zápasech HC Dukly Jihlava v play-
off  1. ligy ledního hokeje.  

Strážníci i nadále věnují pozornost 
nebezpečným ledovým rampou-
chům ohrožujícím chodce a jsou 
prováděny asistence pracovníkům 
Služeb města Jihlavy při odklízení 
sněhu.                                                  -lm-

Vylepovali načerno plakáty
 Posypového materiálu má Jihlava 

dostatek. Zásoby by měly stačit na 
normální průběh zimy.

 Služby města Jihlavy také stále od-
klízejí sníh z ulic ve městě. „Sníh vy-
vážíme od 11. ledna, denně průměrně 
vyvezeme sníh na 24 až 30 nákladních 
autech Tatra,“ řekl tiskový mluvčí 
Služeb města Jihlavy (SMJ) Martin 
Málek. „Na jednu korbu náklaďáku 
se vejde kolem 2,5 tuny sněhu. Když 
to spočítáme celkem, tak podle našich 
statistik bylo při zimní údržbě z města 
už vyvezeno  asi 1950 tun sněhu, který 
vyvezlo 780 plně naložených náklad-
ních aut.“

 Do poloviny února stála zima 
městskou pokladnu celkem 11 mili-
onů Kč. V listopadu a prosinci 2009 
stála zimní údržba 1,5 milionu, v led-
nu a únoru  zimní údržba stoupla na 
9,5 milionu korun. Nadále kromě 
vývozu sněhu probíhá stále úklid 

místních komunikací od sněhu, le-
du, námrazy a odstraňování rampou-
chů ze střech.

 Pro srovnání - v období  od 1. 
11. 2008 do 31. 3. 2009 stála zimní 
údržba městskou pokladnu 8.720 
000,-Kč.

 Statistika posypového materiá-
lu, který byl zatím použit:

Listopad 2009 - 6 t písek
2 t sůl
100 l solanka
Prosinec 2009 -  500 t písek
250 t sůl
26 000 l solanka
Leden 2010 - 250 t písek
(do 10. 2. ráno) 500 t sůl
60 000 l solanka.
 Podle slov tiskového mluvčího 

Martina Málka měly SMJ k polovině 
února ještě k dispozici 200 tun soli, 
250 tun písku a 80 tun posypové dr-
tě.                                                          -lm-

SMJ mají zásoby 
posypového materiálu

(Stránku připravil -lm-)MASOPUST V PÁVOVĚ. V době masopustů proběhly v jihlavských příměst-
ských částech masopustní reje. Náš snímek je z oslav masopustu v Pávově. „Začali 
jsme v 10 hod., tentokrát v Novém Pávově v počtu kolem 30 dospělých a víc než 
10 dětí a končili kolem 16. hod. ve Starém Pávově. Pro děti byl opět k dispozi-
ci povoz s koňmi a pro všechny účastníky i návštěvníky svařák pro zahřátí,“ řekl 
předseda osadního výboru Petr Mlejnek.

DEVADESÁTINY FRANTIŠKA HOFFMANNA. Tento týden proběhla na radnici 
oslava devadesátin významného archiváře Františka Hoff manna. Součástí oslav 
byl křest jeho knihy spisů o Jihlavě, kterou připravil Státní okresní archiv v Jihlavě.

ARABELA V TELEVIZI A „NAŽIVO“. Náměstkyně primátora Irena Wagnerová 
otevřela výstavu kostýmů z televizního seriálu Arabela na Bráně Matky Boží.
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(Z důvodu zajištění ochrany 
osobních údajů podle zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osob-
ních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, je zveřejňováno uprave-
né znění usnesení zastupitelstva 
města Jihlavy s omezeným rozsa-
hem zpřístupňovaných osobních 
údajů- označené xxx. Redakčně 
kráceno.)

Usnesení č. 1/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
b e r e   n a   v ě d o m í
informaci o provedených rozpočto-

vých opatřeních schválených Radou 
města Jihlavy dle zdůvodnění.

Usnesení č. 2/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

- zvýšení příjmové i výdajové části o 
přijaté dotace:

na projekt Turisté, vítejte v Jihlavě 
ve výši 1.382.659,- Kč a

převod částky 1.382.000,- Kč do 
Fondu kofi nancování evropských 
projektů.

Usnesení č. 3/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

- přesuny v rámci rozpočtu odboru 
rozvoje města

Projekty (dotační tituly) tř. 5 a tř. 6
Zvyšování retenční schopnosti kra-

jiny - rybníky - 5.225 tis. Kč
Zvyšování retenční schopnosti kra-

jiny - rybník Luční + 2.160 tis. Kč
Zvyšování retenční schopnosti kra-

jiny - rybník Pod vsí + 3.065 tis. Kč

Usnesení č. 4/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření
snížení rezervy běžných výdajů § 

6409 Ostatní činnosti o částku 320 
tis. Kč a zvýšení rozpočtu na projekt 
Vlastním hodnocením ke zvyšování 
kvality.

Usnesení č. 5/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

- přesuny v rámci rozpočtu odboru 
rozvoje města

tř. 6 Kapitálové výdaje - snížení o 
5.600 tis. Kč

Rekonstrukce ZŠ na zvýšení kapa-
city MŠ - 5.000 tis. Kč

MŠ Mozaika - Březinova 113   + 
400 tis. Kč

Zimní stadion - rekonstrukce - 
1.000 tis. Kč

Projekty (dotační tituly) tř. 5 a tř. 6 
- zvýšení o 38.000 tis. Kč

Energeticky úsporné projekty - so-
ciální zařízení II. etapa + 8.000 tis. 
Kč

Bezbariérové úpravy zastávek 
MHD + telematika + 1.500 tis. Kč

Veřejné sportoviště pro lední spor-
ty v ul. Tyršova + 2.000 tis. Kč

Zvýšení komfortu Domova pro se-
niory Jihlava - Lesnov + 1.500 tis. Kč

nová akce:
Mateřská škola Demlova 34a + 

25.000 tis. Kč
a snížení rezervy běžných výda-

jů § 6409 Ostatní činnosti o částku 
1.400 tis. Kč a zapojení fi nančních 
prostředků z Fondu kofi nancování 
evropských projektů ve výši 31.000 
tis. Kč na výše uvedené projekty.

Usnesení č. 6/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření
tř. 5 Běžné výdaje
§ 3419 Tělovýchovná činnost
příspěvky a transfery (odbor škol-

ství, kultury a tělovýchovy) + 1.500 
tis. Kč

§ 6409 Ostatní činnosti
rezerva - 1.500 tis. Kč

Usnesení č. 7/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření
přesuny v rámci schváleného roz-

počtu odboru školství, kultury a tě-
lovýchovy

tř. 6 Kapitálové výdaje
ZŠ T.G. Masaryka - úpravy tělo-

cvičny + 100 tis. Kč
ZŠ speciální Březinova 31 - oploce-

ní pozemku +  50 tis. Kč
tř. 5 Běžné výdaje
§ 3539 Jiná zdravotnická zařízení
DJ Seifertova - 150 tis. Kč

Usnesení č. 8/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

- přesuny v rámci rozpočtu odboru 
správy realit 

přesuny v rámci schváleného roz-
počtu tř. 6 Kapitálové výdaje

Úpravy vodovodu v Kosově + 
1.449 tis. Kč

Pasport kanalizace - I. etapa - 1.006 
tis. Kč

Přeložka kanalizace v Hosově  -    
443 tis. Kč

Usnesení č. 9/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření
Projekty
snížení energetické náročnosti ZŠ 

E. Rošického, Jihlava + 100 tis. Kč
tř. 5 Běžné výdaje
§ 6409 Ostatní činnosti - rezerva - 

100 tis. Kč

Usnesení č. 10/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
aktualizovaný plán hospodářské 

činnosti na rok 2010 dle přílohy č.j. 
MMJ/EO/341/2010.

Usnesení č. 11/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
n e s ch v a l u j e
prominutí dluhu na poplatcích z 

prodlení k bytu č. 003, 2+1, Matky 
Boží 17, Jihlava,  xxxxx ve výši 88 
759,00 Kč ke dni 31. 12. 2009.

Usnesení č. 12/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
uzavření dohody o splátkách k by-

tu č. 004, 2+1, U Pivovaru 10, Jihla-
va xxxx ve výši 91 216,00 Kč neuhra-
zených poplatků z prodlení.

Usnesení č. 13/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
uzavření dohody o splátkách k 

bytu č. 002, 2+1, Úvoz 21, Jihlava  
xxxxx ve výši 192 449,00 Kč včet-
ně poplatků z prodlení, které činí k 
23.11.2009  99 481,00 Kč.

Usnesení č. 14/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí příspěvků vlastníkům 

nemovitých kulturních památek:
Královská kanonie premonstrátů 

na Strahově, Strahovské nádv. 1, Pra-
ha  98.780,- Kč

Tomáš Rygl, Havlíčkova 99, Jihlava 
149.600,- Kč

Náboženská obec církve čs. husit-
ské v Jihlavě, Komenského 20, Jihla-
va 24.400,- Kč

Provincie Řádu minoritů v ČR, 
Minoritská 1, Brno 39.600,- Kč

Usnesení č. 15/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí neinvestičního příspěv-

ku z Pojistného fondu statutárního 
města Jihlavy Základní škole Jihlava, 
Jungmannova 6, příspěvkové organi-
zaci ve výši 53 554,60 Kč.

Usnesení č. 16/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí neinvestičního příspěv-

ku z Pojistného fondu statutárního 
města Jihlavy Základní škole Jihlava, 
Nad Plovárnou 5 ve výši 12 447,40 
Kč.

Usnesení č. 17/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí neinvestičního příspěv-

ku z Pojistného fondu statutárního 
města Jihlavy Základní škole Jihlava, 
Seifertova 5 ve výši 13 067 Kč.

Usnesení č. 18/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
změnu části usnesení č. 556/09-

ZM takto:
- vypustit text: Středisko křesťan-

ské pomoci Jihlava, Čajkovského 
9, Jihlava = na provozní náklady 
střediska - KPNSOaP doporučuje 
1.177.000 Kč

- změnit sídlo u organizace: Zá-
kladní organizace Českého svazu 
ochránců přírody - EKOINFOCEN-
TRUM 59/12, Věžní 1, Jihlava = na 
nájemné - KPNSOaP doporučuje 
20.000 Kč

na Základní organizace Českého 
svazu ochránců přírody - EKOIN-
FOCENTRUM 59/12, Brněnská 

10, Jihlava = na nájemné - KPNSO-
aP doporučuje 20.000 Kč a

s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření:
úpravy ve tř. 5 Běžné výdaje
§ 4374 Azylové domy, nízkopraho-

vá centra a noclehárny - 1 177 tis. Kč
§ 4379 Ostatní služby a činnosti v 

oblasti sociální
Prevence - příspěvky a transfery  + 

200 tis. Kč
§ 6409 Ostatní činnosti - rezerva  + 

977 tis. Kč

Usnesení č. 19/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí dotací z rozpočtu sta-

tutárního města Jihlavy v roce 2010 
- sport:

FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s., Ji-
ráskova 2603/69, Jihlava 5,400.000 
Kč

- na kompletní zajištění výchovné-
ho procesu mládeže a správy letních 
stadionů 

na r. 2010 

Usnesení č. 20/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí dotací z rozpočtu sta-

tutárního města Jihlavy v roce 2010 
- sport:

FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s., Ji-
ráskova 2603/69, Jihlava   600.000 
Kč

- na kompletní zajištění výchovné-
ho procesu mládeže a správy letních 
stadionů 

na r. 2010 

Usnesení č. 21/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí daru (370 ks stravenek 

Gastro Pass v celkové hodnotě 22 
200,- Kč) Středisku křesťanské po-
moci Jihlava, Čajkovského 9, Jihlava 
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 22/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí dotace z Fondu pro 

opravy domů v celkové výši 104 523 
Kč žadatelům

JOLS s.r.o., Křivá 1, Jihlava 42 300 
Kč

Mgr. Jiří Kolář, Jiráskova 29, Jihlava 
 13 100 Kč

Společenství vlastníků Leoše Ja-
náčka 52 a 54, Jihlava 25 190 Kč

Karel Kiessling, Popice 8 16 100 
Kč

Jitka Boryňská, Evžena Rošického 
č.e. 1095   4 323 Kč

Společenství vlastníků jednotek 
obytného domu

 Březinova 4059/131, Jihlava   3 
510 Kč

a s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o poskyt-

nutí dotace s výše uvedenými ža-
dateli č.j. MMJ/OSR/96/2010 
- MMJ/ORM/97/2010, MMJ/
ORM/103/2010 - MMJ/OR-
M/106/2010.

(Pokračování na str. 10)
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Usnesení č. 23/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlou-

vě o půjčce č. 16/09 ze dne 
4.11.2009 dle přílohy č.j. MMJ/OR-
M/70/2010.

Usnesení č. 24/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
uzavření Dodatku č. 1 ke smlou-

vě o výpůjčce č. 17/09 ze dne 14. 
11. 2009 dle přílohy č.j. MMJ/OR-
M/71/2010.

Usnesení č. 25/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s o u h l a s í
s předložením žádosti „Revitali-

zace sídlišť na území města Jihlavy 
- Královský vršek“ do kontinuál-
ní výzvy Regionálního operačního 
programu NUTS II Jihovýchod, Pri-
oritní osa 3 - Udržitelný rozvoj měst 
a venkovských sídel, Oblast podpo-
ry 3.1 - Rozvoj urbanizačních center, 
Projekty - Integrovaný plán rozvoje 
měst a 

z a v a z u j e   s e
k zajištění spolufi nancování pro-

jektu „Revitalizace sídlišť na území 
města Jihlavy - Královský vršek“, za-
jištění jeho fi nančního krytí ve výši 
celkových nákladů projektu a zajiš-
tění fi nančních prostředků na úhra-
du provozních nákladů projektu po 
dobu udržitelnosti projektu.

Usnesení č. 26/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s o u h l a s í
s předložením žádosti „Mateř-

ská škola, Demlova 34a, Jihlava“ do 
kontinuální výzvy Regionálního 
operačního programu NUTS II Ji-
hovýchod, Prioritní osa 3 - Udržitel-
ný rozvoj měst a venkovských sídel, 
Oblast podpory 3.1 - Rozvoj urbani-
začních center, Projekty - Integrova-
ný plán rozvoje měst a

z a v a z u j e   s e
k zajištění spolufi nancování projek-

tu „Mateřská škola, Demlova 34, Jih-
lava“, zajištění jeho fi nančního krytí 
ve výši celkových nákladů projektu 
a zajištění fi nančních prostředků na 
úhradu provozních nákladů projektu 
po dobu udržitelnosti projektu.

Usnesení č. 27/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s o u h l a s í
s předložením žádosti „Regenerace 

veřejných prostranství v části města 
Jihlava - Pávov“ do výzvy Regionál-
ního operačního programu NUTS 
II Jihovýchod, Prioritní osa 3 - Udr-
žitelný rozvoj měst a venkovských 
sídel, Oblast podpory 3.1 - Rozvoj 
urbanizačních center a

z a v a z u j e   s e 
k zajištění spolufi nancování pro-

jektu „Regenerace veřejných pro-
stranství v části města Jihlava - Pá-
vov“, zajištění jeho fi nančního krytí 
ve výši celkových nákladů projektu a 
k zajištění fi nančních prostředků na 
úhradu provozních nákladů po dobu 

udržitelnosti projektu.

Usnesení č. 28/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s o u h l a s í
s předložením žádosti „Rozvoj den-

ního a týdenního stacionáře Jihlava“ 
do kontinuální výzvy Regionálního 
operačního programu NUTS II Ji-
hovýchod, Prioritní osa 3 - Udržitel-
ný rozvoj měst a venkovských sídel, 
Oblast podpory 3.1 - Rozvoj urbani-
začních center, Projekty - Integrova-
ný plán rozvoje měst a

z a v a z u j e   s e
k zajištění spolufi nancování pro-

jektu „Rozvoj denního a týdenního 
stacionáře Jihlava“, zajištění jeho fi -
nančního krytí ve výši celkových ná-
kladů projektu a zajištění fi nančních 
prostředků na úhradu provozních 
nákladů projektu po dobu udržitel-
nosti projektu...

Usnesení č. 29/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s o u h l a s í
s předložením žádosti „Obnova 

a technické zhodnocení školních 
hřišť v Jihlavě“ do kontinuální výzvy 
Regionálního operačního progra-
mu NUTS II Jihovýchod, Priorit-
ní osa 3 - Udržitelný rozvoj měst a 
venkovských sídel, Oblast podpory 
3.1 - Rozvoj urbanizačních center, 
Projekty - Integrovaný plán rozvoje 
měst a

z a v a z u j e   s e
k zajištění spolufi nancování projek-

tu „Obnova a technické zhodnocení 
školních hřišť v Jihlavě“ a zajištění 
jeho fi nančního krytí ve výši celko-
vých nákladů projektu.

Usnesení č. 30/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s o u h l a s í
s předložením žádosti „Regene-

race a rozvoj dětských hřišť v Jihla-
vě - II. etapa“ do kontinuální výzvy 
Regionálního operačního progra-
mu NUTS II Jihovýchod, Priorit-
ní osa 3 - Udržitelný rozvoj měst a 
venkovských sídel, Oblast podpory 
3.1 - Rozvoj urbanizačních center, 
Projekty - Integrovaný plán rozvoje 
měst a

z a v a z u j e   s e
k zajištění spolufi nancování pro-

jektu „Regenerace a rozvoj dětských 
hřišť v Jihlavě - II. etapa“, zajištění 
jeho fi nančního krytí ve výši celko-
vých nákladů projektu a zajištění fi -
nančních prostředků na úhradu pro-
vozních nákladů projektu po dobu 
udržitelnosti projektu.

Usnesení č. 31/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
r u š í
usnesení č. 702/09-ZM a
s o u h l a s í
s předložením žádosti „Zvýšení 

kvality řízení statutárního města Jih-
lavy - strategické plánování“ a „Zvý-
šení kvality řízení statutárního města 
Jihlavy - procesní a projektové říze-
ní“ do výzvy č. 53 Operačního pro-
gramu Lidské zdroje a zaměstnanost 
a 

z a v a z u j e   s e
k zajištění spolufi nancování pro-

jektů „Zvýšení kvality řízení statu-
tárního města Jihlavy - strategické 
plánování“ a „Zvýšení kvality řízení 
statutárního města Jihlavy - procesní 
a projektové řízení“.

Usnesení č. 32/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s o u h l a s í
se zahájením veřejné soutěže na 

zhotovitele stavebních prací inves-
tiční akce „Snížení energetické ná-
ročnosti ZŠ E.Rošického, Jihlava“ a

z a v a z u j e   s e
vyčlenit fi nanční prostředky na 

zabezpečení výše uvedené akce do 
maximální výše 43 mil. Kč z Fondu 
kofi nancování evropských projektů 
v roce 2010.

Usnesení č. 33/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
b e r e   n a   v ě d o m í
průběžnou zprávu o plnění usne-

sení č. 540/08-ZM a č. 671/09-ZM 
(zrušení souhlasu se spolufi nanco-
váním projektu z Fondu soudržnosti 
číslo CCI 2005/CZ/16/C/PE/003 
„Rekonstrukce stávajících a výstav-
ba nových stok a zajištění množství 
a jakosti pitné vody v regionu jihlav-
sko“)

u k l á d á
zjistit možnost převodu inves-

torství k projektu číslo CCI 2005/
CZ/16/C/PE/003 ze SVaK na sta-
tutární město Jihlava cestou orgánů 
EU a příslušných ústředních správ-
ních úřadů včetně možnosti změny 
projektu a výběru dodavatele cestou 
nového investora v návaznosti na 
podmínky změněného projektu.

Usnesení č. 34/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
v y d á v á
na základě § 6 odst. 5 písm. c) a 

za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (dále 
jen stavební zákon) v platném znění 
a na základě § 171 a násl. zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád v planém 
znění změnu č. 6.89 územního plánu 
města Jihlavy formou opatření obec-
né povahy,

p o v ě ř u j e
vedoucího úřadu územního pláno-

vání:
- opatřit dokumentaci změny č. 

6.89 záznamem o účinnosti (§ 14 
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnos-
ti)

- zajistit uložení změny č. 6.89 na 
Magistrátu města Jihlavy (stavební 
úřad) a na Krajském úřadu kraje Vy-
sočina (odbor územního plánování 
a stavebného řádu) a zveřejnit údaje 
o změně č. 6.89 způsobem umožňu-
jícím dálkový přístup (§ 165 staveb-
ního zákona)

- zajistit vyplnění registračního lis-
tu změny č. 6.89 a odeslat ho nadří-
zenému orgánu územního plánování 
(§ 162 stavebního zákona).

Usnesení č. 142/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
r u š í
usnesení č. 380/08 - ZM týkající 

se prodeje bytových jednotek v do-
mě č.p. 1081 v Jihlavě, ul. Havířská 
or.č. 6, na pozemku p.č. 2505 v k.ú. 
Jihlava. 

Usnesení č. 143/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
r u š í 
usnesení č. 782/09 - ZM ze dne 

16. 12. 2009
a   s ch v a l u j e
vrácení jistiny ve výši 30.000 Kč 

složené v rámci výběrového řízení 
na prodej volné bytové jednotky v 
domě Fibichova 57 v Jihlavě ze dne 
11.11.2009 xxxxxx

Usnesení č. 144/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
uzavření Darovací smlouvy na pro-

dloužení vodovodního řadu pro ve-
řejnou potřebu dle Přílohy 1 v hod-
notě 91.046,00 Kč.

Usnesení č. 145/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
následné uzavření Smlouvy o vkla-

du do hospodaření svazku obcí dle 
Přílohy 2 v hodnotě 91.046,00 Kč.

Usnesení č. 146/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
uzavření Darovací smlouvy na pro-

dloužení vodovodního řadu pro ve-
řejnou potřebu dle Přílohy 1 v hod-
notě 107.100,00 Kč.

Usnesení č. 147/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
následné uzavření Smlouvy o 

vkladu majetku do hospodaření 
svazku obcí dle Přílohy 2 hodnotě 
107.100,00 Kč.

Usnesení č. 148/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s o u h l a s í
se zahájením veřejné soutěže na 

zhotovitele stavebních prací investič-
ní akce „MŠ Mozaika, budova Březi-
nova 113, Jihlava - stavební úpravy“a

z a v a z u j e   s e
zařadit po schválení závěrečného 

účtu města za rok 2009 do kapitálo-
vého rozpočtu na rok 2010 fi nanční 
prostředky na zabezpečení výše uve-
dené akce do maximální výše 40 mil. 
Kč.

Usnesení č. 149/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
roční zprávu o postupu realiza-

ce Integrovaného plánu rozvoje 
města pro programovací období 
2007-2013 „Regenerace městského 
prostředí, rozvoj infrastruktury v ob-
lastech sociálních služeb a vzdělává-
ní a všestranný rozvoj občanské vy-
bavenosti“ za rok 2009 (poř. číslo 

(Pokračování na str. 12)
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2) dle zdůvodnění a dle přílohy č.j. 
MMJ/ORM/137/2010 a

u k l á d á
odboru rozvoje města předložit tu-

to Roční zprávu o postupu realizace 
IPRM Řídícímu orgánu Regionální-
ho operačního programu NUTS 2 
Jihovýchod.

Usnesení č. 150/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
změnu Integrovaného plánu rozvo-

je města pro programovací období 
2007-2013 „Regenerace městského 
prostředí, rozvoj infrastruktury v ob-
lastech sociálních služeb a vzdělává-
ní a všestranný rozvoj občanské vy-
bavenosti“ (změna verze 1.3 - ze dne 
23.6.2009) dle zdůvodnění a dle pří-
lohy č.j. MMJ/ORM/138/2010 a

s o u h l a s í
s navýšením celkových způsobi-

lých výdajů rámcového rozvojové-
ho záměru „Rozšíření prostor pro 

rozvoj sociálních služeb v Jihlavě“ 
(aktivita 2.1.1) ve výši 2,5 mil. Kč z 
fi nančních prostředků realizovaných 
dílčích projektů v ostatních aktivi-
tách IPRM, kde dojde k úspoře ná-
kladů projektu v rámci následující 
aktualizace dokumentu IPRM a jeho 
příloh.

Usnesení č. 151/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
dodatek č. 1 ke Smlouvě o zařaze-

ní projektového záměru do Integro-
vaného plánu rozvoje statutárního 
města Jihlavy „Regenerace městské-
ho prostředí, rozvoj infrastruktury v 
oblastech sociálních služeb a vzdě-
lávání a všestranný rozvoj občanské 
vybavenosti“ na projekt „Vybudo-
vání alternativní kulturní scény“ dle 
přílohy č.j. MMJ/ORM/135/2010 
a

u k l á d á
odboru rozvoje města zajistit uza-

vření tohoto dodatku smlouvy.

Vystoupení města ze SVaKu stále nejasné

 Městu záleží na vzdělanosti učitelů 
základních škol. Proto byl vypraco-
ván projekt, který má vzdělanosti uči-
telů napomáhat.

 V lednu proběhla na půdě krajské-
ho úřadu prezentace úspěšných pro-
jektů Evropských sociálních fondů  
operačního programu Vzdělání pro 
konkurenceschopnost v rámci první-
ho kola globálních grantů. Této pre-
zentace se účastnili i zástupci města 
Jihlavy. Vedoucí odboru školství To-
máš Koukal jako vedoucí projektu a 
Metodického a evaluačního centra 
prezentoval úspěšný projekt „Vlast-
ním hodnocením ke zvyšování kvali-
ty“, jehož řešitelem je město Jihlava. 

 „Cílem projektu je podpora rozvoje 
znalostí a dovedností pracovníků zá-
kladních škol města Jihlavy v oblasti 
sebehodnocení,“ vysvětlil Koukal. Pro-
jekt je zaměřen na další vzdělávání 
pedagogických pracovníků základ-
ních škol, analyzuje současné metody 
v oblasti hodnocení v ČR a zemích 
Evropské unie. 

 „Projekt vytváří nové metody a postu-
py v oblasti sebehodnocení, rozvíjí kultu-
ru posuzování vývoje  základních škol, 
využívá zpětnou vazbu  pro zvyšování 
kvality škol a zajišťuje efektivní využití 
výstupů k rozvoji škol a ke zlepšení pod-
mínek vzdělávání,“ doplnil Koukal.                                           

-lm- 

Na vzdělání učitelů záleží

Usnesení č. 152/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
rezignaci statutárního města Jihla-

vy na členství v Energetickém sdru-
žení obcí jižní Moravy ke dni 28. 2. 
2010.

Usnesení č. 153/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
b e r e   n a   v ě d o m í
Výstup z Fóra Zdravého města a 

místní Agendy 21 a anketního prů-
zkumu:

DESATERO PROBLÉMŮ MĚS-
TA JIHLAVY a

u k l á d á
koordinátorovi PZM a MA21 při-

pravit ve spolupráci s vedoucími 
jednotlivých odborů návrh kroků k 
využití zjištěných skutečností ve pro-
spěch rozvoje města. Tento návrh 
kroků bude předložen k projednání 
vedení města.

Usnesení č. 154/10 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
s účinností od 1.1.2010 výši ná-

hrady ušlého výdělku neuvolněným 
členům zastupitelstva města na rok 
2010 podle předloženého návrhu č.j. 
T/1973/2009.

Ing. Jaroslav Vymazal
primátor města

Mgr. Radek Vovsík
náměstek primátora

 Magistrát města oznámil, že 8. břez-
na budou zveřejněny podmínky pro zís-
kání domácího kompostéru. Od tohoto 
dne bude možné podat písemnou žádost 
na odbor životního prostředí, oddělení 
služeb v životním prostředí – Hluboká 
3. Formulář žádosti bude k dispozici na 
Městském informačním centru a na webo-
vých stránkách města Jihlavy.                -lm-

Kompostér můžete mít zadarmo

PRO ZÁJEMCE bude k dispozi-
ci domácí kompostér zdarma.

Repro: archiv NJR
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Opilci se stávají pro své okolí pro-
blémem. Dokladem může být doku-
mentace z protialkoholní záchytky 
například víkendu na začátku února.

Služby města Jihlavy (SMJ), které 
provozují protialkoholní záchytnou 
stanici pro kraj Vysočina, zazname-
naly rekordní víkend v počtu záchy-
tů. V době od pátku 5. 2. odpoledne 
do neděle 7. 2. do půlnoci zde bylo 
zachyceno 20 osob. Důvody záchy-
tů byly opravdu různorodé. Pro do-
kreslení zveřejňujeme jednotlivé zá-
chyty tak, jak probíhaly v hodinách a 
dnech po sobě.

 
1) 5. 2. – 17.00 hodin – ohrože-

ní vlastního života a zdraví: muž r. 
1974 – centrální příjem nemocnice 
Jihlava

2) 5. 2. – 19.50 hodin - veřejné 
pohoršení: muž r. 1985 - Městská 
policie Havlíčkův Brod

3) 5. 2. – 21.45 hodin - veřejné 
pohoršení: muž r. 1986 - PČR Jih-

Rekordní víkend na protialkoholní 
záchytné stanici v Jihlavě

lava
4) 5. 2. – 23.40 hodin – ohrože-

ní vlastního života a zdraví: muž r. 
1953 - Městská policie Jihlava

5) 6. 2. – 02.00 hodin - fyzicky 
napadal jiné občany: muž r. 1990 - 
PČR Chotěboř

6) 6. 2. – 02.15 hodin - fyzicky 
napadl přítelkyni: muž r. 1974 - 
PČR Ledeč nad Sázavou

7) 6. 2. – 05.00 hodin - fyzicky 
napadl hlídku PČR: muž r. 1983- 
PČR Havlíčkův Brod

8) 6. 2. – 05.40 hodin - rušil noč-
ní klid: muž r. 1963 - PČR Jihlava

9) 6. 2. – 05.55 hodin - házel ku-
sy ledu na strážníky Městské po-
licie: muž r. 1987- Městská policie 
Žďár nad Sázavou

10) 6. 2. – 08.00 hodin – vyhro-
žování sebevraždou, bodla se no-
žem: žena r. 1971 - PČR Třebíč

11) 6. 2. – 10.15 hodin – ohrože-
ní vlastního života a zdraví: muž r. 
1955 - PČR Golčův Jeníkov

12) 6. 2. – 15.00 hodin – ohrože-
ní vlastního života a zdraví: žena r. 
1979 - PČR Žďár nad Sázavou

13) 6. 2. – 20.00 hodin - ničil cizí 
majetek: muž r. 1978 - PČR Jihlava

14) 6. 2. – 22.30 hodin – ohrože-
ní vlastního života a zdraví: muž r. 
1963 – chirurgická ambulance Jihla-
va a PČR Jihlava

15) 6. 2. – 23.30 hodin – ohrože-
ní vlastního života a zdraví: muž r. 
1953 –Městská policie Jihlava a PČR 
Jihlava

16) 7. 2. – 01.05 hodin – ohrože-
ní vlastního života a zdraví: muž r. 
1978 - PČR Velká Bíteš

17) 7. 2. – 02.15 hodin – ohrože-
ní vlastního života a zdraví: žena r. 
1969 - PČR Velké Meziříčí

18) 7. 2. – 11.00 hodin - veřejné 
pohoršení: muž r. 1959 - PČR Jih-
lava

19) 7. 2. – 18.00 hodin - krádež 
v hypermarketu Kaufl and: muž r. 
1960 - PČR Jihlava

20) 7. 2. – 22.15 hodin – ohrože-
ní vlastního života a zdraví: muž r. 
1966 - PČR Pelhřimov.

 Muž, který byl zachycen 7. 2. 2010 
v hypermarketu, jak kradl pod vli-
vem alkoholu, se zatím stal absolut-
ním rekordmanem v počtu záchytů. 
Za dobu existence protialkoholní 
záchytné stanice v Jihlavě zde byl již 
zachycen 61krát. 

Z těchto všech záchytů zaplatil 
pouze 10 zadržení. Tuto částku za 10 
záchytů zaplatil naráz, protože údaj-
ně zdědil nějaké peníze. Od té doby 
již nezaplatil nic. 

 Dalším smutným rekordmanem 
byl muž ze Stonařova, který byl za-
chycen z pondělí 8. 2. na úterý 9. 2., 
jak rozbíjel opilý skleněnou výlohu 
u budovy magistrátu města. Tomu-
to muži bylo naměřeno na PZS 4,94 
promile alkoholu v dechu. 

Od 1. 1. 2010 bylo na jihlavské pro-
tialkoholní záchytné stanici umístě-
no již 122 osob.                                -lm-

Království s převážnou nadvládou žen
Kuchyni chce mít každá hospodyň-

ka praktickou, ale i vyšperkovanou. 
Vždyť zde stráví nejvíc času nad va-
řením a domácími pracemi.

Kdo pomýšlí na rekonstrukci nebo 
na zcela nové zařízení kuchyně, urči-
tě přivítá malé osvětlení problemati-
ky se žďárským truhlářem  Josefem 
Peňázem, který se  na  kuchyně  pří-
mo  specializuje.

Byť původně absolvent gymnázia, v 
oboru pracuje již přes 14 let a prošel 
tříletou „zkušenou“ přímo ve výrob-
ně nábytku. Zde si osahal vlastnosti 
a možnosti různých materiálů a jak 
uvádí, tato tvůrčí práce jej baví. Josef  
Peňáz při  mém  příchodu odkládá 
vrtačku a pouštíme se do hovoru o 
království, ve kterém převážně vlád-
nou ženy.

* * *
Je rozdíl mezi zařízením kuchyně 

pro praváky nebo leváky?
Určitě. Je to celé o uspořádání pra-

covní plochy, jak za sebou následuje 
vaření, mytí, příprava a ostatní. Vždy 
je základ pro praváka a leváka utvo-

řen podle toho, kam si potřebuje od-
kládat věci a již při orientaci dřezu se 
na to lidí ptám.

V bytech je však většinou sporák 
v rohu, vedle hned dřez a při va-
ření nám chybí odkládací plochy. 
Lze udělat nějaké změny?

Sporák většinou nelze posunout, 
protože nad ním je již dispozičně ve-
stavěné odsávání. Leda by se muselo 
dovést jinudy, či jej postavit jenom 
na fi ltr. Za tuto cenu pak získáme 
částečnou odkládací plochu vedle 
sporáku.

Nemohou se od sporáku vřaze-
ného do linky při pečení zahřívat 
bočnice skříněk?

Většina dobrých značkových spo-
ráků nebo vestavěných trub je již 
vyrobena tak, aby nesálaly boční 
teplo. Ale setkávám se samozřejmě i 
se spotřebiči, u kterých byla tepelná 
izolace ošizena. Pak si lze proti zahří-
vání skříněk pomoci jedině ochran-
nou lištou.

Jsou již moderní materiály na ku-
chyňské linky odolnější?

Tyto materiály měly splňovat určité 
veličiny a většinou se tak děje. Také 
pracovní desky jsou již dnes odolněj-
ší vůči teplotě, otěru a chemickým 
reakcím, např. ovocných šťáv. Ale 
krájet přímo na desce stále nelze.

A pokud chceme opravdu odol-
nou pracovní plochu?

Pak je možností slinutý kámen, 
corralit či kerrock. Jsou to vlastně 
umělé kameny vyrobené zpraco-
váním základního kamene, který je 
slisován, probarven a spojen prysky-
řičnou hmotou. Nový materiál ne-
ní pórovitý a nic nenasáká. Efektní 
umělý kámen patří již k těm dražším 
materiálům a ne každý snese chladný 

dotek při práci.

Co praktičnost povrchů kuchyň-
ského nábytku?

Určitě jsou nejpraktičtější fóliovaná 
dvířka, ať již s prolisovaným profi lem 
nebo zcela hladká. Fólie je nejlepší 
na údržbu. Nesmí se však mýt čisti-
cími pastami, které by ji mohly po-
škrábat. I hrubá špína z fólie by měla 
pustit obyčejnými saponáty.

Cenově levnější, i když s namáha-
vější údržbou, jsou dvířka z klasické-
ho laminátu a s plastovou hranou. A 
pokud chce zákazník do kuchyně in-
vestovat, možností je linka dýhovaná 
nebo ze dřeva. Krásná, už ne však tak 
odolná, a složitější na údržbu.

Šperkem na skříňkách jsou 
úchytky. Co teď letí?

Úchytky se v současnosti  prosazují 
výrazné, kovové. Např. velká madla 
nebo  úchytky  zapuštěné do dvířek.
Hlavní však je, aby byly pohodlné 
při  používání,  tedy bezproblémové 
uchycení a  snadné otevírání.

Co rekonstrukce starých kuchy-
ní?

Ano, děláváme výměny desek a 
dvířek, ale těžko lze čekat nějaký zá-
zrak. Jakmile se totiž začne se starou 
kuchyní hýbat, nemusí to vždy do-
padnout dobře.

Dají se v panelákové kuchyni vy-
myslet nějaké vychytávky?

Určitě. Lze např. vestavět menší 
myčku, která znamená úsporu času, 
práce i vody. Také lze sestavu kuchy-
ně pozměnit, aby lépe vyhovovala 
potřebám hospodyňky.

A možnosti v systému skříněk?
V panelákových kuchyních lze zce-

la využít prostor a nainstalovat zvýše-
né skříně s větší úložnou plochou až 

ke stropu. To samé platí u spodních 
skříněk, jejichž zvýšením dosáhne-
me nejen většího obsahu, ale na vyš-
ší desce se pak také lépe pracuje.

Co různé výsuvné koše a vysou-
vací zásuvky?

I do vnitřního uspořádání panelá-
kové kuchyně lze nainstalovat různé 
výsuvné koše či plnovýsuvné velké 
zásuvky. Ale čím více takových vy-
možeností, tím dráž nás linka vyjde.

Jakou zátěž snesou výsuvné ko-
še?

Jejich nosnosti většinou začínají na 
40 kg. Záleží pak na kvalitě výsuvné-
ho systému, protože většina výrobců 
nabízí několik řad košů s normální 
brzdou nebo s lepším kuličkovým 
výstupem. Pak se nosnost zvyšuje.

Jsou ještě moderní ostrůvky ve 
velkých kuchyních? A jak jsou 
praktické?

Ještě před pár lety to byl hit. Ny-
ní už o ostrůvky takový zájem není. 
Výhoda ostrůvku je v tom, že získá-
me další odkládací nebo pracovní 
plochu, pokud máme dostatek pro-
storu a nechceme mít rohovou nebo 
tvarovou variantu kuchyně. Jakmile 
se však do kuchyně umístí ostrůvek, 
stále jej pak obcházíme při práci a 
přenášení potravin, i více znečistíme 
podlahu.

V poslední době se zase rodinný 
život vrací do kuchyně. Jaké vyba-
vení tomu odpovídá?

V grafi ckých návrzích i realiza-
cích domů či nových bytů se hodně 
upřednostňuje spojený prostor, kte-
rý by měl na sebe navazovat jak ba-
revně, tak stylově. Nelze tedy např. 
rustikální kuchyni kombinovat s mo-
derním obývákem.                         -lko-
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Pokyny pro použití Jihlavské karty...
(Pokračování ze str. 4)

1. Označení nástupu a výstupu 
držitele karty při platbě z elektro-
nické peněženky

Kartu je třeba přiložit co nejblíže a 
držet až do provedení transakce (nej-
méně 1 vteřinu, jinak není transakce 
provedena). Předčasné odtržení kar-
ty signalizuje červený křížek, zvuko-
vý signál a obrazovka:

(Pokračování na str. 23)

Při hlášení doprovázeném červe-
ným signálem: „Chyba zařízení“ je 
třeba využít jiné nejbližší zařízení 
(někdy může pomoci opětovné při-
ložení karty), stejně tak, jako pokud 
je zařízení v poruše a na přiložení 
karty vůbec nereaguje. 

Potvrzení správnosti transakce při 
nástupu je signalizováno zelenou 
kontrolkou ve tvaru šipky a zobraze-
ním hlášení na displeji:

Označit kartu je nutno dle Smluv-
ních a přepravních podmínek ihned 
po nástupu do vozidla. Není však na 
závadu, pokud řidič mezitím zavře 
dveře nebo dokonce dojde po roz-
jezdu vozidla na displeji validátoru 
ke změně názvu zastávky. Na kar-
tě se provede nástupní transakce se 
zastávkou, kde skutečně k nástupu 
došlo. Odečtený obnos z elektronic-
ké peněženky (ELP) a její zůstatek 
odpovídá ceně jízdenky až na ko-
nečnou zastávku na příslušné lince. 
V případě, že cestující vystoupí dříve 
a provede před výstupem označení 
karty, částka za neprojeté zastávkové 
úseky je na kartu vrácena. Při správ-
ně označeném výstupu blikne zelená 
kontrolka a objeví se hlášení o výstu-
pu, skutečné ceně jízdy a zůstatku na 
ELP:

Výstup je možno označit při ote-
vřených dveřích na zastávce, ale ta-
ké už při dojezdu na zastávku - ještě 
před nebo při otevírání dveří.

2. Označení nástupu a výstupu 
při zakoupeném časovém jízdném 
(kupónu)

Pokud je na kartě nahraný platný 
časový kupón a cestující chce vyu-
žít možnosti získat bonusové body 
sloužící k poskytnutí slevy při náku-
pu nového kupónu, označuje si kaž-
dý nástup i výstup. 

V případě, že má cestující platný 
kupón pro obě pásma (I + II), probí-
há vždy označení nástupu i výstupu 
jako kupónová transakce. Pokud je 
však místo nástupu či výstupu mimo 
pásmo s platným kupónem, dochází 
ke kombinaci s odbavením na ELP. 
Cestující tedy doplácí část linky, pro 
kterou nemá platný kupón, z pro-
středků na ELP. Odbavovací systém 
přednostně uplatní zakoupený časo-
vý kupón před ELP. Cestující, který 
má zakoupen kupón pro pásmo ne-
bo obě pásma, ve kterých se bude 
pohybovat (I nebo I + II), nemusí 
provádět na validátoru žádnou vol-
bu, přiložením karty označí nástup. 
Validátor potvrdí operaci bliknutím 
zelené šipky a obrazovkou o nástupu 
(kupónové transakci):

Pokud cestující nastoupí mimo pás-
mo, pro které má zakoupený časový 
kupón, odbavovací systém provede 
při označení nástupu automaticky 
nákup elektronické jízdenky pouze 
za část linky, pro kterou nemá kupón 
zakoupen. Například má zakoupen 
kupón pro pásmo I (vnitřní), nastu-
puje na lince 12 ve Velkém Beranově 
a vrací se do Jihlavy. V tomto případě 

z ELP uhradí jízdu do Helenína, dal-
ší část jízdy je již pokryta časovým 
kupónem.

Při výstupu z vozu přiloží cestující 
kartu k validátoru, potvrzení trans-
akce proběhne opět bliknutím ze-
lené šipky a na displeji se objeví ob-
razovka o výstupu. Při současném 
správném označení nástupu i výstu-
pu systém zapíše na kartu 1 bod.

3. Dokup II. pásma z ELP
Pokud cestující má zakoupen kupón 

pro pásmo I (vnitřní) a označí kartu 
při nástupu do vozu v pásmu I na lin-
ce, která pokračuje do pásma II (vněj-
šího), odbavovací systém automaticky 
odbaví nástup pouze jako kupónovou 
transakci. Je to z toho důvodu, aby  
většina cestujících, kteří při své jízdě 
neopustí pásmo I, nemusela odmítat 
nabídku dokoupení pásma II. Cestu-
jící, který např. při jízdě z Jihlavy ne-
vystoupí v Heleníně a pokračuje ve 
směru na Malý či Velký Beranov, se 
tak může stát cestujícím bez platného 
jízdního dokladu. Situaci může řešit 
označením nástupu v Heleníně a za-
koupit si tak jízdenku z ELP. Pokud 
nemá dostatečný zůstatek na ELP, 
může si na této zastávce označit papí-
rový jízdní doklad zakoupený v před-
prodeji či zakoupit jízdenku v doplň-
kovém prodeji u řidiče. 

Odbavovací systém však nabízí po-
hodlnější řešení: Pokud má cestující 
zakoupen kupón pro pásmo I a má 
dostatečný zůstatek na ELP, při ná-
stupu v pásmu I stiskne na validáto-
ru  tlačítko „+ II“ a tím si zaplatí úsek 
linky, který je mimo pásmo pokryté 
kupónem.

Cestující následně dostane infor-
maci o zakoupené elektronické jíz-
dence. Při výstupu si opět provede 

Prst je třeba umístit do tlačítka tak, 
aby cestující mohl sledovat navolený 
počet jízdenek v pravém horním rohu 
tlačítka. Reakce displeje je poněkud 
opožděná, je třeba s tím počítat, při 
volbě zbytečně stisknutí neopakovat. 
V případě, že zobrazený počet jízde-
nek je v rozporu s požadavkem ces-
tujícího, je možno tlačítkem „Zpět“ 
(šipka oblouk dolů a vlevo) smazat 
celou volbu a volit znovu od počátku. 

Zobrazená cena zahrnuje součet ce-
ny jízdenky držitele karty a navolenou 
kombinaci jízdenek spolucestujících. 

Správně navolená kombinace druhů 
a počtů jízdenek se potvrdí přilože-
ním karty, při kterém dojde k nákupu 
všech jízdenek včetně držitele karty.

Spolucestující osoby musí logicky 
vystoupit z vozu nejpozději společně 
s držitelem karty. Při výstupu držite-
le karty je zároveň označen výstup i 
všem spolucestujícím osobám. Pokra-
čováním v jízdě spolucestujících osob 
bez držitele karty se spolucestující při 
případné kontrole nemohou prokázat 
platným jízdním dokladem. 

Spolucestující osoby mohou vy-
stoupit dříve než držitel karty. Ten při 
jejich výstupu z vozu může označit 
výstup (tím ukončí elektronickou jíz-
denku spolucestujícím i sobě) a vzá-
pětí znovu přiložit kartu k validátoru. 
Tímto si nakoupí novou elektronic-
kou jízdenku pouze pro sebe, nejed-
ná se však o přestup, platí plný tarif a 
zastávkové úseky se počítají znovu od 
počátku. 

Druhou možností je pokračování v 
jízdě bez označení výstupu spoluces-
tujících osob. 

Kritériem pro výhodnost výběru 
konkrétní varianty je přejezd hranic 
tarifního pásma (více než 3 (8) za-
stávkových úseků) a počet spoluces-
tujících osob.

označení karty, na kterou je mu pak 
případně vrácen obnos za neprojetý 
úsek.

     
4. Volba spolucestujícího
Na základní obrazovce je možno 

koupit ze své ELP jízdenky až 15 
spolucestujícím (plnocenný nebo 
zlevněný tarif) či pořídit si zlevně-
nou jízdenku na zavazadlo nebo psa. 
Volba druhu jízdenky probíhá přilo-
žením prstu na příslušný piktogram, 
počet jízdenek se volí opakovaným 
stisknutím. Vedle piktogramu uvnitř 
tlačítka se objeví navolený počet jíz-
denek:
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Pokyny pro použití Jihlavské karty...
(Pokračování ze str.  22)

Spolucestující osoby nemohou vy-
užít zlevněného přestupního tarifu. 
Při případném přestupu do dalšího 
vozu v limitu do 30 minut od ozna-
čení výstupu v předchozím voze pla-
tí spolucestující na rozdíl od držitele 
karty plný tarif jako při předcházející 
jízdě.

5. Informace o kartě
Volbou tlačítka „INFO“ na základ-

ní obrazovce se zobrazí základní úda-
je o kartě včetně aktuálního zůstatku 
ELP.

Stisknutím tlačítka „Zpět“ (oblou-
ček dolů vlevo) se displej vrací do 
základní obrazovky. Pro informaci o 
zakoupených kupónech (maximálně 
4 – platné i neplatné) je třeba volit 
tlačítko „KUPÓN“:

Pro zobrazení informace o posled-
ní provedené transakci na kartě volí 
cestující tlačítko „POSL. TRA NS.“:

6. Nedostatečný zůstatek na ELP
Pokud není čipová karta včas do-

bita na předprodeji či v samoob-
služném terminálu, dojde jejím po-
užíváním k poklesu zůstatku ELP 
pod úroveň, která umožňuje dojetí 
až na konečnou zastávku. Odbavo-
vací systém tak nemůže automatic-
ky rezervovat potřebnou částku a 
po přiložení karty místo toho zob-
razí upozornění:

Cestující je tak upozorněn, že ne-
má možnost zakoupení elektronické 
jízdenky až na konečnou zastávku a 
je uvedena zastávka, na které musí 
vystoupit, aby se nestal cestujícím 
bez platného jízdního dokladu. Je 
to vždy zastávka na hranici tarifní-
ho pásma (3. nebo 8. zastávkový 
úsek). Na kartě tedy ještě zbývá ob-
nos alespoň pro zakoupení jízden-
ky pro část linky. Pokud je cestující 
s nabídnutou možností srozuměn, 
přiloží znovu kartu, zakoupí tím na-
bídnutou jízdenku a na uvedené za-
stávce označí výstup a vystoupí. 

(Poznámka: na výše uvedené in-
formativní obrazovce jsou chybně 
přehozeny částky u údaje Cena a 
Zůst. v ELP.)

V případě, že zůstatek ELP nestačí 
k nákupu jízdenky ani na 3 zastáv-
kové úseky, zobrazí se upozornění:

Cestující musí v tomto případě 
okamžitě vystoupit z vozu nebo 
zakoupit jízdenku v doplňkovém 
prodeji u řidiče, případně využít že-
lezné rezervy vytvořené pro tento 
případ a označit předem zakoupe-
nou papírovou jízdenku v předpro-
deji či automatu.

Po přiložení karty proběhne zruše-
ní poslední transakce a na validátoru 
se zobrazí potvrzovací obrazovka:

8. Přepravní kontrola ve voze
V okamžiku zahájení přepravní 

kontroly se na všech validátorech 
zobrazí informace o probíhající revi-
zi jízdenek:

V tomto stavu odbavovacího sys-
tému nelze na žádném validátoru 

Jedinou výjimkou je ikona v pra-
vém horním rohu, která slouží pro 
tisk daňových dokladů.

10. Tisk daňového dokladu
Cestující, který potřebuje získat 

doklad o právě realizované jízdě, 
nastupuje prostředními či zadními 
dveřmi jako obvykle, ale pro vý-
stup musí volit dveře přední. Je-
nom u těchto je umístěn terminál 
cestujícího, který umožňuje provést 
tisk daňového dokladu o právě kon-
čící jízdě. 

Cestující při dojezdu na svoji vý-
stupní zastávku nemůže přiložit kar-
tu na terminál, neboť by okamžitě 
proběhla transakce výstup bez do-
kladu stejně jako na validátoru. Po 
této transakci již není možné pro-
vést tisk dokladu. Nejdříve je třeba 
na základní obrazovce volit ikonu 
účtenky. Následuje obrazovka:

 7. Storno provedené transakce
Po provedené transakci na kartě 

(označení nástupu, výstupu) může 
cestující provést v případě potřeby 
její storno. Storno poslední trans-
akce je možno provést pouze v tzv. 
ochranné době, která trvá 30 vteřin. 
Storno provedené po této lhůtě po-
slední transakci již nezruší. Storno 
se volí ze základní obrazovky stisk-
nutím symbolu „X“:

provádět žádné transakce. Cestující 
musí s označením nástupu či výstu-
pu počkat až na ukončení přepravní 
kontroly, kdy se validátory přepnou 
na základní obrazovku.

9. Terminál cestujícího (PT02)
Ve voze je jediné zařízení, které je 

vybaveno tiskárnou. Jde o terminál 
cestujícího, který je vždy umístěn u 
předních dveří poblíž místa řidiče. 
Toto zařízení je určeno pro odbave-
ní čipových karet, tisk papírových 
jízdních dokladů nakoupených v 
doplňkovém prodeji u řidiče a výdej 
daňových dokladů o právě prove-
dené jízdě. Na rozdíl od validátorů 
však neoznačuje papírové jízdenky 
předem zakoupené v předprodeji či 
automatu.

Základní obrazovka terminálu 
pro cestující je velmi podobná té u 
validátorů a totéž platí o zobrazení 
transakcí, hlášení či zadávání poža-
davků na displeji.

Po přiložení karty je zaznamenána 
na kartu transakce o výstupu včet-
ně výpočtu konečné ceny jízdenky. 
Současně ze štěrbiny vyjede účten-
ka s daňovým dokladem o právě 
ukončené jízdě. Cestující ji odebe-
re a neprodleně vystoupí předními 
dveřmi.
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JIHLAVA (cio) – V pátek 6. března 
startuje FC Vysočina jarní část dru-
hé ligy (doma přivítá Zlín). Vedení 
jihlavského klubu udělalo během 
zimní přestávky v mužstvu radikální 
řez, aby zabránilo opakování špat-
ných výsledků i výkonů z první polo-
viny sezony. Přestavbu kádru odnesli 
také zkušení borci Michal Kadlec s 
Michalem Lovětínským.

„Proměna mužstva koresponduje se 
záměry akcionářů etablovat klub v co 
nejkratší možné době v Gambrinus 
lize. Chceme vytvořit perspektivní a 
stabilní kádr. Věříme, že kostra budou-
cího prvoligového týmu vznikla v aktu-
álním zimním období. Tomu odpovídá 
historicky absolutně nejvyšší fi nanční 
suma uvolněná na přestupy,“ řekl ředi-
tel FCV Zdeněk Tulis.

Sportovní management FCV bě-
hem zimního přestupového okna 

FOTBALISTÉ FC Vysočina přivítají v úvodním jarním kole (5. března) ambici-
ózní Zlín.                                                                                                    Foto: archiv JL

Vedení fotbalistů před jarem překopalo 
kádr, přišlo deset nových hráčů

nelenil a přivedl do kabiny A-týmu 
osm nových tváří. Konkrétně jde o 
brankáře Uvarenka (Lotyš), obránce 
Šimáčka, Gavriče (Chorvat), zálož-
níky Dolejše, Dorta, Görnera a útoč-
níky Fraňka se Zelinkou. Z juniorky 
byl přeřazen gólman Martin Matiá-
šek, respektive stoper Petr Filip.

Dále klub usiloval o brazilského 
krajního zadáka či záložníka Eltona 
Liru, ovšem jednání s Brnem ztros-
kotalo na výši přestupové částky. „O 
hostování jsme neměli zájem,“ sdělil 
Josef Jinoch, sportovní manažer jih-
lavského celku, jemuž se naopak po-
vedlo protáhnout hostování bosen-
ského kanonýra Murise Mešanoviče 
z Jablonce.

Počet fotbalistů, kteří dali druholi-
gové soupisce sbohem, je mnohem 
vyšší. Celkem zmizelo čtrnáct jmen. 
Připomeňme si čtyři nejdůležitější. 

Soupiska - brankáři: Martin 
Matiášek (ročník 1991), Maksims 
Uvarenko (1987), Václav Winter 
(1976). Obránci: Robert Caha 
(1976), Tomáš Cihlář (1987), Petr 
Filip (1989), Gabriel (1987), Peter 
Gavrič (1986), Karol Karlík (1986), 
Jan Šimáček (1982), Petr Tlus-
tý (1986). Záložníci: Petr Dolejš 
(1986), Filip Dort (1980), Jiří Gá-
ba (1980), Radek Görner (1983), 
Peter Krutý (1984), Michal Vese-
lý (1980). Útočníci: Karel Franěk 
(1983), Muris Mešanovič (1990), 
Pavel Simr (1983), Karel Zelinka 
(1987).  

Příchody: Matiášek (B-tým), Uva-
renko (Liberec), Filip (B-tým), Ga-
vrič (HASK Záhřeb/Chorvatsko), 
Šimáček (Slovácko), Dolejš (České 
Budějovice), Dort (Příbram), Gör-
ner (hostování Slovácko), Franěk 
(hostování Most), Zelinka (hostová-

ní Slavia Praha).
Odchody: Krajíček (konec hosto-

vání Bystrc), Štěpanovský, Tulis (oba 
B-tým), Kadlec (hostování Žďár nad 
Sázavou), Penc (konec hostování 
Příbram), Drábek (hostování Vítko-
vice), Gruber (konec hostování Čes-
ké Budějovice), Lovětínský (B-tým), 
Šisler (konec hostování Bohemians 
1905), Vyskočil (konec hostování 
Fulnek), Korčián (hostování Opa-
va), Peška (B-tým), Tecl (hostování 
Slavia Praha), Vydra (Baník Ostra-
va).

Domácí zápasy – 5. března: Zlín 
(18.00 hod.), 12. března: Vlašim 
(18.00), 26. března: Ústí nad La-
bem (18.00), 9. dubna: Viktoria 
Žižkov (19.00), 23. dubna: Vítko-
vice (19.00), 7. května: Sokolov 
(19.00), 21. května: Třinec (19.00), 
5. června: Hradec Králové (17.00).   

FC Vysočina před startem jara

JIHLAVA (cio) – Stoper Michal 
Kadlec opouští minimálně pro jarní 
polovinu sezony kabinu FC Vysoči-
na. Formou hostování posílí divizní 
Žďár nad Sázavou, který má po pod-
zimu postupové ambice.

„Bylo mi řečeno, že na základě pod-
zimních výkonů a mé další perspektivy 
v týmu nebudu dostávat na jaře tolik 
příležitostí a moje herní minutáž se 
sníží. Bylo mi jasné, že se mnou trenéři 
nepočítají. Ve svém věku potřebuji pra-
videlně hrát, proto je výhodnější odejít 
na půlroční hostování,“ nechal se sly-
šet vytáhlý zadák.

Michal Kadlec odložil žluto-mod-
rý dres Jihlavy po dlouhých dvanácti 
letech. Patřil mezi ikony klubu a po-
dílel se na obou největších úspěších 
novodobé éry jihlavské kopané: po-
stupu do Gambrinus ligy (2005), 
respektive semifi nále Poháru ČMFS 
(2004). 

Od března hodlá pomoci svými 
zkušenostmi Žďáru, kde v minulosti 

působil,  k co nejlepšímu umístění v 
divizi.

„S vedením klubu se znám, navíc tam 
působí řada kluků, s nimiž jsem hrál v 
Jihlavě. O ambicích jsme se zatím ne-
bavili. Budeme se maximálně soustře-
dit na každé utkání, a na konci sezony 
uvidíme, na co to stačilo,“ dodal tři-
atřicetiletý fotbalista, jenž zvažoval 
i nabídky od jiných celků. „Pár jich 
bylo. Ale mám rodinu a nechci cestovat 
do větších vzdáleností.“

Po konci hostování by se měl Mi-
chal Kadlec vrátit na jihlavskou pů-
du. Tedy pokud o něho vedení FCV 
projeví zájem. V tuto chvíli se zdá, že 
opak je pravdou. Tak či tak má uza-
vřenou smlouvu do konce letošního 
června. „Poté buď zvážím nové angaž-
má, nebo si najdu zaměstnání. Chci si 
dodělat trenérskou licenci a dostudovat 
vysokou školu.“

Kadlecova bilance v FC Vysoči-
na – 1. liga: 29 utkání/0 branek. 2. 
liga: 221/13.   

Stoper Kadlec skončil
V lednu uvolnila Vysočina talentova-
né a ofenzivně laděné mladíky Stani-
slava Tecla (hostování Slavia Praha) 
s Matějem Vydrou (Baník Ostrava), 
během února se rozloučila s ostří-
lenými borci Michalem Kadlecem 
a Michalem Lovětínským. Zatímco 

obránce Kadlec odešel hostovat do 
divizního Velkého Meziříčí, středo-
polař Lovětínský byl přeřazen do 
juniorky, kde má za úkol předávat 
zkušenost mladším hráčům a být 
trenérovou prodlouženou rukou na 
trávníku. 

Caha Jan (TJ Třebíč) – kulturistika
Fučík Tomáš (JPK Axis Jihlava) – plavání
Gerlová Iveta (TK Spartak Jihlava) – tenis
Hajn David (Croquet Club Dynamo Telč) 
– kroket
Chudíková Barbora (OK Jihlava) 
– orientační běh
Janoušková Radka (TJ Nové Město na 
Moravě) – atletika
Kratochvílová Barbora (SK Jihlava) – zápas
Kriegsmannová Lucie (TK Spartak Jihlava) 
– tenis
Kourek Lukáš (TJ Nové Město na Moravě) 
– atletika
Lauerman Jan (OK Jihlava) – orientační běh
Lupač David (Telč) – silový sport
Munduchová Iveta (Fitness Factory  
Jihlava) – body�itness
Parkan Robin (KK PSJ Jihlava) – kuželky
Pojerová Martina (Fitness Factory Jihlava) 
– body�itness
Prokop Martin (Jipocar Racing Team) 
– motorismus
Reiterman Filip (Boxing Gauner Club  
Jihlava) – box
Sáblíková Martina (NOVIS Team)
 – rychlobruslení
Sobotka Ondřej (TJ Spartak Třebíč) 
– atletika
Šárik Tomáš (KTS Jihlava) – silový trojboj
Šitková Jitka (TJ Velké Meziříčí) – skicross
Šůstek David (TJ Sokol Nové Veselí) 
– házená
Topinka Lukáš (Pro Life Fitness Telč) 
– kulturistika
Tosecký Michal (SC Kaze Telč) 
– kulturistika

Nominace jednotlivců Nominace kolektivů

Atletika Jihlava – atletika
BC Vysočina (U18) – basketbal
Boxing Gauner Club Jihlava – box
Croquet Club Dynamo Telč – kroket
FC Vysočina (A-tým) – fotbal
FC Vysočina (starší dorost) – fotbal
FK Pelhřimov – fotbal
Gloxi club TJ Sokol Bedřichov 
– sportovní akrobacie
GymBeam Jihlava – rokenrol
HC Dukla Jihlava – lední hokej
HC Rebel – Havlíčkův Brod
Ježek Team – rafting
JPK Axis Jihlava – plavání
KK PSJ Jihlava (A-tým) – kuželky
RnR club Elvis Jihlava TJ Sokol Bedřichov 
– rokenrol
Savada Judo Polná – judo
SDH Nevcehle – požární útok
SK Jihlava (ženy) – �lorbal 
SK Jihlava (A-tým) – hokejbal
SK Jihlava – moderní gymnastika
SK Judo Jihlava – judo
SK Nové Město na Moravě – běh na lyžích
SK SVP Trojan Jihlava (dorost) – �lorbal
SK Taekwondo Lacek Humpolec 
– taekwondo
Sokol Jihlava – judo
Spartak Pelhřimov (A-tým) – �lorbal
Spartak Velké Meziříčí (junioři) – volejbal
SRC Fanatic Havlíčkův Brod – �itness 
aerobic  
ŠSK Demlova Jihlava (kadetky) – volejbal
Taneční klub Street Busters – tanec 
(street dance)
TJ BOPO Třebíč – sportovní gymnastika
TJ Sokol Nové Veselí (A-tým) – házená
TJ Spartak Třebíč (muži) – atletika
TK Spartak Jihlava – tenis

Hlasujte na webových stránkách: 
www. jihlavske-listy.cz nebo www.sportoveckrajevysocina.cz
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pondělí 1. - středa 3. března 
v 17.30 a ve 20 hodin /R
VYFIČ!
Ellen Page má ráda rock a její život 

kdesi v Texasu stojí za dvě věci, ale 
když narazí na závody na kolečko-
vých bruslích, tak se konečně rozjede 
naplno.

čtvrtek 4. - pondělí 8. března 
v 17.30 a ve 20 hodin /R
ČTVRTÝ DRUH 
Mrazivě znepokojivý sci-fi  thriller s 

Millou Jovovich v hlavní roli je nato-
čen podle skutečných událostí v aljaš-
ském městě, kde sovy vidí, jak mizejí 
lidé. 

úterý 9. března 
v 17.30 a ve 20 hodin /R
sobota 13. a neděle 14. března 
v 19.30 hodin /E
SHERLOCK HOLMES 
Svoji verzi geniálního Holmese a 

doktora Watsona přinášejí Robert 
Downey Jr. a Jude Law, kteří používa-
jí nejen svůj důvtip a logiku, ale také 
pěsti.

pátek 12. - středa 17. března 
v 17.30 hodin /E
DEŠŤOVÁ VÍLA
V nové české pohádce jde dešťová 

víla krajem převlečená za chudou že-
nu a když vidí, jak se mezi lidmi vy-
trácí dobro a láska, rozhodne se jim 
vzít vodu...

pátek 12. - neděle 14. března 
v 17 a ve 20 hodin /R
AVATAR
Dechberoucí fi lm desetiletí vyprá-

ví příběh ze vzdálené budoucnosti, v 
němž se člověk vtělený do mimozem-
ského těla noří do světa jiné planety.

pondělí 15. - středa 17. března 
v 17.30 a ve 20 hodin /R
Percy Jackson: 
ZLODĚJ BLESKU
Heroický epos vypráví o klučino-

vi, synovi Poseidona, který na své 
dobrodružné cestě potkává Medúzu, 
Charóna i další potomky olympských 
bohů.

čtvrtek 18. - neděle 21. března 
v 17 hodin /E
MIKULÁŠOVY PATÁLIE 
Mikuláš a jeho kamarádi Kryšpín, 

Augustýn, Vendelín, Viktorín, Frido-
lín a Celestýn se se svými patáliemi 
konečně objevili na fi lmových plát-
nech.

čtvrtek 18. - neděle 21. března 
v 17.30 hodin /R
NA SV. VALENTÝNA
Julia Roberts v jedné z rolí hvězdně 

obsazeného fi lmu, jenž v čase jedi-
ného dne líčí šťastné i smutné chvíle 
těch, kteří se potkávají, kteří odchá-
zejí.

čtvrtek 18. - neděle 21. března 
ve 20 hodin /R
pondělí 22. března 
v 17 hodin / kinosál Edison
úterý 23. a středa 24. března 
v 17 a v 19.30 hodin /E
IMAGINARIUM 
DR. PARNASSE
Před tisíci lety uzavřel doktor Par-

nassus dohodu s ďáblem, aby získal 
nesmrtelnost, ale nic není trvalé, ani 
smrt. Úžaslý Johnny Depp v úžasném 
fi lmu.

pondělí 22. - středa 24. března 
v 17.30 hodin /R
KA WASAKIHO RŮŽE
Za každou lží se skrývá pravda a za 

ní pravda ještě hlubší a není nikdo, 
kdo by rozsoudil minulé viny, a ni-
kdo, kdo by je odpustil - nový fi lm Ja-
na Hřebejka.

pondělí 22. - neděle 28. března 
ve 20 hodin /R
LÍTÁM V TOM
George Clooney v roli muže s hla-

vou v oblacích, specialisty na pro-
pouštění, stoprocentního sobce, 
neodolatelně nesympatického vlka 
samotáře.

čtvrtek 25. - neděle 28. března 
v 17.30 hodin /R
POUTA
Píše se rok 1982 a Antonín, přísluš-

ník tajné policie, má v sobě nezměrný  
vztek na všechno kolem, rodina ho 
nudí a práce ubíjí... a zbývá posedlost.

sobota 27. a neděle 28. března 
v 19.30 hodin /E
BRA TŘI
Herecké hvězdy Tobey Maguire, 

Natalie Portman a Jake Gyllenhaal 
excelují v příběhu rodiny, kterou roz-
řízne ostrý souboj dvou bratrů o jed-
nu ženu.

sobota 27. - středa 31. března 
v 17 hodin /E
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2
Komiksový fenomén mnoha gene-

rací je zpět a roztomilí Chipmunkové 
už nejsou sami - tentokrát s nimi zpí-
vá, tančí a křičí dívčí trio Chipett ky.

pondělí 29. - středa 31. března 
v 17.30 hodin /R
NĚJAK SE TO KOMPLIKUJE
Představte si, že se s ním rozvede-

te, ale když ho po deseti letech zno-
vu potkáte, tak jste zase na začátku... 
jako v romantické komedii s Meryl 
Streepovou.
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do 5. 3.
NEVIDÍME, NESLYŠÍME, 
ALE CÍTÍME
Klub přátel červenobílé hole, p. 

Martina Hanusová. Lidi s hlucho-
tou a slepotou poznáte podle červe-
nobílé hole, kterou používají místo 
hole bílé. Je to upozornění, že tito 
lidé kromě zrakové vady také špatně 
slyší.

Městská knihovna, Hluboká 1

do 18. 3.
PETR MIRČEV
Olejomalby - krajiny.
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

do 19. 3.
JIŘÍ KRTIČKA 
Galerie Jána Šmoka, ateliéry Střed-

ní umělecké školy grafi cké, Dvořáko-
va 12

do 20. 3. 
OLDŘICH KULHÁNEK
Výběr z díla.
M+K galerie, Čajkovského 33

do 26. 3.
DAGMAR HOCHOVÁ 
- fotografi e
Galerie - Horácké divadlo Jihlava, 

Komenského 24 

do 28. 3. 
JIHLAVSKO V BOJI ZA SVO-

BODU 1939 - 1945
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

do 28. 3. 
PRINCEZNA ARA BELA
Výstava kostýmů z populárního 

českého seriálu Arabela.
Brána Matky Boží, Turistické infor-

mační centrum, Věžní 1

do 31. 3. 
DAGMAR HOCHOVÁ - DĚTI
Trifoil, grafi cké papíry, Husova 10

do 31. 3. 
„DIVOKÁ AFRIKA “  
Výstava o životě a působení Joy 

Adamsonové. 
Informační centrum (hned za 

vstupní pokladnou).
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10

do 31. 3.
MADAGASKA R V OHROŽENÍ
Výstavní místnost.
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10

do 31. 3.
„DOBREJ NÁPAD!“
Tematická výstava k 10. ročníku re-

gionálního divadelního studentské-
ho festivalu JID 2010, který v měsíci 
březnu proběhne v Divadle Na Ko-
pečku.

Café Etage, Masarykovo náměstí 39 

do 2. 5. 
ANTONÍN STŘÍŽEK 
- STARÉ I NOVÉ OBRA ZY
Retrospektivní výstava českého 

malíře postmoderní generace.
Oblastní galerie Vysočiny, Komen-

ského 10

do 30. 6. 
„ZMIZELÁ ULICE - ZMIZELÍ 

SOUSEDÉ“
 Pořadatelé: Federace židovských 

obcí a občanské sdružení Papilio, 
Brněnská 10, Jihlava. Autory výstavy 
jsou Ladislav a Milada Vilímkovi.

Výstavní síň židovského hřbitova, 
ul. U Cvičiště

do 3. 10. 
ŘEČ UMĚNÍ III. UMĚNÍ 
ZE SBÍREK OGV Z LET 
1948-1970
Třetí část cyklu, který se pokou-

ší v průběhu tří let představit sbírku 
Oblastní galerie Vysočiny, se věnuje 
umění z doby od druhé světové vál-
ky až po normalizační rok 1970.

Oblastní galerie Vysočiny, Masary-
kovo nám. 24 

26. 2. - 28. 3. 
HELE! ART
Výstava vybraných semestrálních 

prací studentů Technické univerzity 
Liberec.

Oblastní galerie Vysočiny, Masary-
kovo nám. 24

1. - 31. 3. 
DNK - foyer: VÝTVARNÉ 
PRÁCE STUDENTŮ 
GYMNÁZIA JIHLAVA  

1. - 31. 3. 
Kavárnička: KOUZLO 
ABSTRA KCE - výtvarné práce 
klientů PL Jihlava
Divadlo  Na Kopečku, Psychiatric-

ká léčebna, Brněnská 54. 

pondělí 29. - středa 31. března 
ve 20 hodin /R
POUTA
Píše se rok 1982 a Antonín, přísluš-

ník tajné policie, má v sobě nezměr-
ný  vztek na všechno kolem, rodina 
ho nudí a práce ubíjí... a zbývá po-
sedlost.

úterý 30. a středa 31. března 
v 19.30 hodin /E
KA WASAKIHO RŮŽE
Za každou lží se skrývá pravda a za 

ní pravda ještě hlubší a není nikdo, 
kdo by rozsoudil minulé viny, a ni-
kdo, kdo by je odpustil - nový fi lm 
Jana Hřebejka.

Bijásek 
- kino Dukla promítá dětem

sobota 6. a neděle 7. března 
v 15.30 hodin /R
OŠKLIVÉ KÁČÁTKO A JÁ
Představujete-li si svět plný slušně 

vychovaných zvířátek, tak s tím roz-
hodně v animované pohádce podle 
Hanse Christiana Andersena nepo-
čítejte.

sobota 13. a neděle 14. března 
v 15.30 hodin /R
DEŠŤOVÁ VÍLA
V nové české pohádce jde dešťová 

víla krajem převlečená za chudou že-
nu a když vidí, jak se mezi lidmi vy-
trácí dobro a láska, rozhodne se jim 
vzít vodu...

sobota 20. a neděle 21. března 
v 15.30 hodin /R
MIKULÁŠOVY PATÁLIE 
Mikuláš a jeho kamarádi Kryšpín, 

Augustýn, Vendelín, Viktorín, Frido-
lín a Celestýn se se svými patáliemi 
konečně objevili na fi lmových plát-
nech.

sobota 27. a neděle 28. března 
v 15.30 hodin /R
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2
Komiksový fenomén mnoha gene-

rací je zpět a roztomilí Chipmunko-
vé už nejsou sami - tentokrát s nimi 
zpívá, tančí a křičí dívčí trio Chipet-
tky.

Bio Ráj 
- kino Dukla promítá seniorům
středa 3. března 
v 10 hodin /E
ĎÁBLOVA DÍLNA
Král padělatelů Salmon Sorwitsch 

stojí v čele největší padělatelské díl-
ny všech dob, kterou nacisté založili 
v koncentračním táboře Sachsen-
hausen.

středa 10. března 
v 10 hodin /E
GOYOVY PŘÍZRA KY
V osudech kněze inkvizice, malíře a 

ženy, kterou maloval, se ve fi lmu pro-
slulého režiséra zrcadlí výzva svobo-
dy, království vášně i oběti historie.

středa 17. března 
v 10 hodin /E
OBČAN HAVEL PŘIKULUJE
Úsměvný dokument o českoslo-

venské normalizaci a Václavu Havlo-
vi, který v té době jako pomocný děl-

ník přikuloval sudy v trutnovském 
pivovaru.

středa 24. března 
v 10 hodin /E
PROMĚNY
Podmanivý český fi lm o čtyřech 

lidech, kteří spolu nemají nic spo-
lečného, o čtyřech osudech, které se  
protnou, o čtyřech životech, které se 
změní.

středa 31. března 
v 10 hodin /E
ČERNÁ KNIHA
Film, odehrávající se v okupova-

ném Holandsku, je mistrovským 
opusem o tom, jak se události zdají 
být normální v dobách války, ale ší-
lené po ní. 

Artkino Edison
čtvrtek 4. a pátek 5. března 
v 19.30 hodin /E
VŠUDE DOBŘE, 
PROČ BÝT DOMA
Oscarový tvůrce legendárního fi l-

mu Americká krása dokazuje prav-
divost tvrzení, že těhotenství je dři-
na; a v případě téhle dvojice to platí 
dvojnásobně.

pátek 12. března 
v 19.30 hodin /E
V BRUGGÁCH
Dvojice nájemných vrahů se ocitá 

v krajkovém městě plném tragédií, 
viděných brutální optikou černého 
humoru, postrádajícího jakoukoli 
morálku.

čtvrtek 18. a pátek 19. března 
v 19.30 hodin /E
FUNNY GAMES USA
Chcete se vsadit, že v devět ráno 

budete mrtví? - Příběh rodiny, týra-
né dvěma nezvanými hosty, v dalším 
Hanekeho obrazu násilí mezi člově-
kem a člověkem.

čtvrtek 25. a pátek 26. března 
v 19.30 hodin /E
BRA TŘI
Herecké hvězdy Tobey Maguire, 

Natalie Portman a Jake Gyllenhaal 
excelují v příběhu rodiny, kterou roz-
řízne ostrý souboj dvou bratrů o jed-
nu ženu.

Filmový klub v kině Dukla
pondělí 1. března 
v 19.30 hodin /E
EVANGELIUM SV. MATOUŠE
Proslulý ateista, marxista a homo-

sexuál představuje Ježíše jako nesmi-
řitelného a odvážného muže, jenž 
svými kázáními vzbuzuje ducha od-
poru.

pondělí 8. března 
v 19.30 hodin /E
CESTA DO PRA VĚKU
Fenomenální český fantasticko-na-

učný fi lm o výpravě čtyř chlapců do 
druhohor, karbonu i siluru uvádíme 
k výročí narození režiséra Karla Ze-
mana.

pondělí 15. března 
v 19.30 hodin /E
HAVANA BLUES
Film o lásce, která končí, a o přátel-

ství, které začíná, se v rytmu kubán-
ské hudby odehrává ve špinavých 
kulisách oprýskaných domů staré 
Havany.

pondělí 22. března 
v 19.30 hodin /E
SHERRYBABY
Pohledná třicátnice Sherry si kvůli 

drogám a krádežím odseděla tři roky 
v kriminále, z něhož je právě propuš-
těna - ale začátek je jen jeden.

pondělí 29. března 
v 19.30 hodin /E
NA PŮDĚ ANEB KDO MÁ 
DNESKA  NAROZENINY?
Záchrannou výpravu za panenkou 

Pomněnkou, unesenou do Říše zla, 
vypráví originální výtvarník láskypl-
ně rukodělnou prací a mile ujetými 
nápady. 

Akce v kině Dukla 
středa 10. března 
v 17 hodin /R
AFRIKA  - CESTOPIS 

čtvrtek 11. března 
v 18 hodin /celé kino
Statutární město Jihlava a o.s. Klub 

Expediční fond pořádá Filmový fes-
tival 

EXPEDIČNÍ KA MERA 
Expediční kamera je celovečerní 

promítání fi lmů o dobrodružství, di-
voké přírodě, o extrémních zážitcích 
i sportech. Čtyřhodinové pásmo fi l-
mů a vstupů.

Program / 18.00 Zahájení 18.20 
Bhútán - Hľadanie šťastia (Putování 
zapomenutou zemí v srdci Himála-
je.) 18.50 Th e Sharp End (O lezcích, 
kteří se vrhají za hranice dobrodruž-
ství.) 19.50 Expedice Dhaulágiri - 
Makalu 2008 (Zdeněk Hrubý a Ra-
dek Jaroš riskují v zóně smrti.) 20.20 
Přestávka, občerstvení 20.50 Sloso-
vání o hodnotné ceny 21.00 Hliněná 
řeka (Dobrodružství šesti vodáků v 
Etiopii.) 21.30 Slzy Konga (Váleč-
né běsnění v Demokratické repub-
lice Kongo.) 21.30 Kura Kura 22.00 
Ukončení.

E - sál Edison   R - sál Reform
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Hluboká 1

Komenského 22
VELKÁ SCÉNA

1. 3. v 10.00
V. Tomšovský: 
JAK SE ČERTI ŽENILI
mimo předplatné
Veselá žertovná muzikálová pohád-

ka o rozmazlené princezně Bětě, kte-
rá dělá velké starosti své matce, paní 
králce, a dokonce i čertům a čerticím 
v pekle. A o statečném kováři Kráko-
rovi, který se s muzikantem Židlouš-
kem vydá za princeznou do pekla, 

aby ji vysvobodil a také napravil.   

2. 3. v 17.00
F. Loewe - A. J. Lerner:  
MY FAIR LADY
mimo předplatné
H. Higgins, arogantní, nesnesitelný 

profesor fonetiky, se vsadí s přítelem 
Pickeringem, že naučí chudou pou-
liční prodavačku květin Elizu Doolit-
tlovou správně mluvit… Tento pří-
běh byl označen za nejlepší muzikál 
století a jeho popularitu ještě posílila 
fi lmová podoba z roku 1964, která 
získala osm Oscarů včetně ceny za 
režii i za vynikající herecké výkony. 

3. 3. v 19.00
J. Godber: TO BYLA ALE NOC
O /3/
Richard Jackson je středního vě-

ku, patří ke střední třídě a je zdánli-
vě spokojen se svým životem… Ale 
všechno se změní, když se v jeho 
domě objeví dva malíři pokojů. Na-
jednou se Richard ocitne v divoké a 
neplánované noci, která má jak ve-
selé, tak i katastrofální důsledky pro 
všechny zúčastněné.

4. 3. v 19.00
A. Miller: 
ČARODĚJKY ZE SALEMU
U /3/
Historické drama vychází ze sku-

tečných událostí, ke kterým došlo v 
severoamerickém městečku Salem 
v roce 1692, obývaném komunitou 
puritánů. Hra obnažuje iracionalitu 
vypjatého náboženského fanatismu 
a drží se téměř věrně záznamů po-
řízených při oněch čarodějnických 
procesech.

5. 3. v 18.00
SPORTOVEC OKRESU 
JIHLAVA 2009
zadáno

6. 3. v 19.00
F. Loewe - A. J. Lerner:  
MY FAIR LADY
G /4/

9. 3. v 17.00
W. Shakespeare: 
KOMEDIE OMYLŮ
mimo předplatné
Jedna z nejranějších Shakespearo-

vých komedií, odehrávající se v Efe-
su, je virtuózní situační fraškou, v níž 
hlavní postavy dvojníků rozpoutají 
kolotoč zaměněných identit, v němž 
nikdo neví, kdo je kdo. 

10. 3. v 19.00
A. L. Kopit: 
TATÍNKU, UBOHÝ TATÍNKU...
D bonus
Ovdovělá milionářka cestuje po 

celém světě a jeho nejluxusnějších 
hotelích se svým manželem, synem, 
dvěma masožravými květinami a 
dravou rybou.  Celý ten groteskní 
průvod má jedinou drobnou, leč šo-
kující, vadu, kterou vám ovšem ne-
prozradíme, abyste nepřišli o potě-
šení z nečekaného rozuzlení zápletky 
této roztomilé, ale ne bezzubé frašky.        

11. 3. v 19.00
A. L. Kopit: 
TATÍNKU, UBOHÝ TATÍNKU...
L bonus

12. 3. v 19.00
J. Godber: TO BYLA ALE NOC
K /3/

13. 3. v 19.00
F. Loewe - A. J. Lerner: MY FAIR 

LADY
mimo předplatné

15. 3. v 10.00
V. Vančura: 
KUBULA A KUBA KUBIKULA
mimo předplatné
Medvědář  Kuba   Kubikula  cho-

dil  dlouho   po  světě   se  svým   
nezbedným a mlsným medvědem 
Kubulou, a když už si s ním oprav-
du nevěděl rady, vymyslel si dob-
rácké medvědí strašidlo Barbuchu, 
aby mu pomohlo Kubulu zkrotit. 
Ale nakonec bylo všechno přece 
jen trochu jinak. Roztomilý příběh 
medvědáře a jeho medvěda neztra-
til ani po letech nic ze svého kouz-
la, moudrosti, osobitosti a vtipu.       

16. 3. v 17.00
J. Godber: TO BYLA ALE NOC
Š /3/

17. 3. v 19.00
N. V. Gogol: HRÁČI
X /4/

18. 3. v 19.00
F. Loewe - A. J. Lerner: 
MY FAIR LADY
T /4/

19. 3. v 19.00
F. Loewe - A. J. Lerner: 
MY FAIR LADY
mimo předplatné

20. 3. v 19.00
A. Miller: 
ČARODĚJKY ZE SALEMU
B /4/

23. 3. v 19.00
J. Godber: TO BYLA ALE NOC
J /4/

24. 3. v 17.00
J. Suchý: 
KDYBY 1000 KLARINETŮ
mimo předplatné
Obrázky s písničkami nebo, chce-

te-li, scénické leporelo o klarine-
tech, které obohacují nácvik revue 
v kasárenských prostorách. Jedno 
z nejznámějších děl dnes již legen-
dární dvojice, které si stále udržu-
je půvab osobitého humoru svých 
tvůrců. Hlavně je nutné, aby divák 
věřil na zázraky, pak se určitě nebu-
de nudit.     

25. 3. v 19.00
J. Godber: TO BYLA ALE NOC
pro sk. C

27. 3. v 19.00
M. Uhde - M. Štědroň: BALADA 

PRO BANDITU
P /5/

29. 3. v 19.00
M. Uhde - M. Štědroň: 
BALADA PRO BANDITU
A /5/
Kouzlo   tohoto   příběhu   po   

několika   desítkách   let   upouta-
lo   i   prozaika dramatika Milana 
Uhdeho, který napsal o Nikolovi 
divadelní hru „Balada pro bandi-
tu“. Spojením prvků minulosti a 
přítomnosti, dokumentu a mýtu, 
se příběh  změnil  v baladu  o  tom,  
jak  věčný  a  silný  je  lidský sen  o  
svobodě a štěstí.

11. 3. v 17.00
AYURVÉDA V PRA XI 
- DOBA POSTNÍ. 
Pokračování  cyklu přednášek Ivany 

Georgievové. Zkusme dodržet někte-
ré doporučení vycházející z moud-
rosti našich předků a zlepšit tak svůj 
zdravotní stav. 

15. 3.  v 16.00
ÚLOHA PAMĚTI V HUDBĚ 
A VLIV HUDBY NA PAMĚŤ 
Přednáška Jany Vejsadové, lektorky 

a členky České společnosti pro tré-
nování paměti a mozkový jogging

17. 3. od 10 - 17 hodin 
Tematický den  „NALAĎTE  SE  

NA  JARO“   
Den s muzikoterapií -  „Nalaďte se 

na jaro zvukem“
10.30 hodin „Cesta kolem světa“  - 

aktivní forma muzikoterapie pro děti 
a dospělé, 

14 hodin  „Koupání v hudbě“   - ti-
betské mísy a jejich využití pro zdra-
ví a celostní harmonizaci

15.30 hodin „ Relaxace s bubny a 
didgeridoo“ - uvolnění a osvěžení s 
netradičními etnickými a lidovými 
nástroji. Muzikoterapeuti:  Blanka 
Haluzová  a  Jan Ježek.

16.00 hodin „Sám sobě léčitelem 
jak se vyléčit sám, jak investovat do 
sebe... přednáška Pavla Loserta (my-
styk, léčitel) 

Mandaly Lenky Losertové - výsta-
va, kresba mandal,  konzultace - roz-
bory mandal 

Ayurvéda - Ivana Georgievová - lé-
čivé čaje, jarní očista těla  - dvouden-
ní jídelníček, konzultace o stravo-
vání, jak vylepšit svoji postavu, své 
zdraví. 

19. 3. v 16.00
ZUBATÉ VERŠE
Recitační pásmo  Jihlavské kulturní 

skupiny Hořeček, scénář Karel Ho-
lub, uvádí Bohuslava Kolmanová, Vy-
stoupí Josef Kubín, Eva Ullmannová,  
Jana Šánová, Bohuslava Kolmanová, 
Karel Holub, Jenda Pleva, písně v 
podání  Kataríny Ruschkové a taneč-
ní skupina  ZŠ T.G.M. v Jihlavě

22. 3. v 16.00 
MOSKVA – MONGOLSKO 
- PEKING 
Cestopisná přednáška Enchžina 

Žugdera  s promítáním 

25. 3. v 17.00 
AYURVÉDA V PRA XI 
- RŮZNÉ SIGNÁLY NAŠEHO 
TĚLA A MYSLI.  
Pokračování  cyklu přednášek Iva-

ny Georgievové. 

Pro děti - pro  přihlášené  třídy
3., 4., 5. 3.
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ  - do-

poledne

26., 27. 3. 
KOUZELNÁ NOC 
S POHÁDKA MI - spaní v knihov-

ně, soutěže

31. 3. 
PLUS  MINUS  MAX  ČTENÍ
Autorské čtení Jiřího Macouna pro 

žáky 5., 6., 7., tříd ZŠ

1. 3. - 31. 3. 
EKOOKO VYSOČINY
Galerie Objektiv, Střední škola ob-

chodu a služeb - ve vestibulu školy, 
Karolíny Světlé 2, Jihlava

1. 3. - 19. 3. 
VÝSTAVA OBČANSKÉ 
PORA DNY
Prevence sociálního vyloučení v 

důsledku předluženosti.
Magistrát města Jihlavy, Masary-

kovo nám. 1. Otevřeno dle otevírací 
doby Magistrátu města Jihlavy.

5. 3. - 25. 4. 
VENEZUELA - PESTRÝ SVĚT 
TROPŮ
Vernisáž 4. 3. 2010 v 17.00.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

5. 3. - 2. 5. 
DRA GANA ŽIVANOVIĆ
Její malby zahrnují vizuálně účinné 

vyobrazení pózujících kulturistů a 
běžících koní jako symbolů masku-
linního ideálu krásy a síly.

Vernisáž 4. 3. V 17.00 hodin.
Galerie Alternativa, budova Ko-

menského 10

8. 3. - 31. 3. 
LIDOVÁ ARCHITEKTURA 
Krajský úřad, Žižkova 57

10. 3. - 9. 5. 
IDA SAUDKOVÁ - KRÁSA
Vernisáž 9. 3. 2010.
Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4

20. 3. - 19. 4.
LEOŠ VYSOCKÝ - krajiny
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

24. 3. - 16. 4. 
PAVLA KA NTOROVÁ
Galerie Jána Šmoka, ateliéry Střed-

ní umělecké školy grafi cké, Dvořáko-
va 12 

25. 3. - 30. 4. 
JARNÍ MOTIVY 
Výběr děl autorů galerie na dané 

téma.
M+K galerie, Čajkovského 33

25. 3. - 25. 4. 
„ŘECKO A ŘECKÉ BÁJE“
Vernisáž 25. 3. V 15.00 v hale ZUŠ 

v rámci Dne otevřených dveří ZUŠ 
Jihlava.

Základní umělecká škola, Masary-
kovo nám. 16
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Znojemská 7

Komenského 20

Tolstého 2

15. 2. v 19.00
VLADIMÍR VÁCLAVEK 
- koncert

Masarykovo nám. 21

Malá scéna DDM, Brněnská 46

Brněnská 29

Music Club Dělňák, Žižkova 15
Psychiatrická léčebna, Brněnská 54

Mostecká 10
6. 3. 
ELYSIUM SEPSIS 
(death metal, Mělník/Praha), 

AMOK (death metal, Hořovice), 
STIGMA (death metal s ženským 
vokálem, Boskovice).

13. 3. 
ROCKOVÁ ZÁBAVKA  
- RITUALS

1. 3. v  18.00
BIBLE A SOUČASNOST 
Cyklus přednášek „Bible a součas-

nost“, které uvádí Del Diego aka Eu-
rodel (PIO SQUAD), přednáší Th B. 
Aleš Zástěra - tentokrát na téma Iz-
raelsko-palestinský konfl ikt a Arma-
geddon.

8. 3. v 18.00
BIBLE A SOUČASNOST 
Cyklus přednášek „Bible a součas-

nost“, které uvádí Del Diego aka Eu-
rodel (PIO SQUAD), přednáší Th B. 
Aleš Zástěra - tentokrát na téma Šel-
ma ze Zjevení a světová ekonomická 
krize.

9. 3. v 18.00
ASTRONOMIE 
- VÝZKUM SLUNCE 
Uvede Miloš Podařil

15. 3. v 18.00
BIBLE A SOUČASNOST 
Cyklus přednášek „Bible a součas-

nost“, které uvádí Del Diego aka Eu-
rodel (PIO SQUAD), přednáší Th B. 
Aleš Zástěra - tentokrát na téma Šel-
ma ze Zjevení a světová ekonomická 
krize.

16. 3. v 18.00
HERMETICKÉ VĚDY XLVII.
Ježíš a kumránské svitky. Uvede 

Abbé de E.

22. 3. v 18.00
BIBLE A SOUČASNOST 
Cyklus přednášek „Bible a součas-

nost“, které uvádí Del Diego aka Eu-
rodel (PIO SQUAD), přednáší Th B. 
Aleš Zástěra - tentokrát na téma Dia-
gnóza světa ve světle Bible z pohledu 
odborníků.

29. 3. v 18.00
BIBLE A SOUČASNOST 
Cyklus přednášek „Bible a součas-

nost“, které uvádí Del Diego aka Eu-
rodel (PIO SQUAD), přednáší Th B. 
Aleš Zástěra - tentokrát na téma Zví-
tězí spravedlnost a láska nad lží a ne-
návistí?

13. 3. ve 14.00
TURNAJ TROJIC V UT
Turnaj tříčlenných týmů v PC. 
Přezutí s sebou, startovné 100,- za 

tým.

20. 3. v 8.00
DDM OPEN 2010
Šachový turnaj mládeže v rapid 

šachu, hraný součastně jako přebor 
kraje Vysočina. Prezence 8.00-8.50. 
Startovné 40,-  

Kategorie H,D10-16.

31. 3. v 15.00
VELIKONOCE V DOMEČKU
Velikonoční zvyky, aranžování, ma-

lování, zdobení, dekorace vajíček, 
pletení pomlázek... 

Příspěvek na materiál 30,- Kč. 
1. 4. v 9.00
FLORBALOVÝ TURNAJ 
TROJIC
Startovné 30,-
Počet hráčů 2+1(+náhradníci), dle 

pravidel fl orbalu. Přezutí s sebou.
Kategorie: do 12 let a 13-16 let. 

Přihlášky písemně nebo na e-mail do 
28. 3. 2010 - rychetsky@ddm.ji.cz

9. 3. v 16.00
DRÁTOVANÁ VAJÍČKA   

13. 3. v 8.30
DRÁTOVANÁ VAJÍČKA   

16. 3. v 16.00
PEDIG PRO ZAČÁTEČNÍKY

20. 3. v 8.30
PEDIG PRO ZAČÁTEČNÍKY

6. 3. 
PLES GYMNÁZIA JIHLAVA

10. 3. ve 20.00
OTÁZKY VÁCLAVA MORA VCE
Organizátor: Česká televize 
Cyklus 15 speciálních předvoleb-

ních debat vysílaných v přímém 
přenosu. Na jevišti se sejdou lídři 
politických stran, které překročí  hra-
nici 5 %, vybraných podle průzkumů 

dvou nezávislých agentur, zároveň s 
několika „nepolitickými“ osobnost-
mi regionu. Diváci se tak mohou ptát 
nejen na „velkou“ politiku, ale i na 
věci, které se jich osobně dotýkají. 

Přístup diváků do sálu: 20.00 ho-
din. Přímý přenos: 90 minut. Vstup-
né: zdarma.

12. 3. 
PLES STŘEDNÍ ŠKOLY 
OBCHODU A SLUŽEB 
JIHLAVA

14. 3. v 19.00
JARNÍ KONCERT 
„OPERA  GALA“ 
Účinkují: Dana Fučíková (soprán), 

Ondřej Socha (tenor), Komorní fi l-
harmonie Vysočina, Jiří Jakeš - diri-
gent. 

Koncert složený z nejkrásnějších 
operních árií, duetů a předeher. 

19. 3. 
PLES STŘEDNÍ 
PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY

27. 3.
PLES RÁDIA VYSOČINA

29. 3. v 19.00
Eric Assous: PŘÍBUZNÉ SI 
NEVYBÍRÁME
Francouzská komedie, která díky 

hereckému obsazení, brilantním di-
alogům a situačním zvratům nabízí 
nevšední divadelní zážitek.

5. 3. 
PLES STŘEDNÍ ŠKOLY 
STAVEBNÍ

12. 3. 
PLES GRA FICKÉ ŠKOLY

17. 3. 
PLES VYSOKÉ ŠKOLY 
POLYTECHNICKÉ

19. 3. 
PLES JEŽKA  A DUKLY 
JIHLAVA

20. 3. 
REPREZENTATIVNÍ PLES 
GYMNÁZIA JIHLAVA

31. 3. v 9.30
JAVORY - HANA A PETR 
ULRICHOVI

6. 3. v 10.00
STRA CHYFUČ
Pohádka divadla KOS - České Bu-

dějovice.

20. 3. v 10.00
MÍČEK FLÍČEK
Pohádka pro děti od 3 let.

9. 3. ve 13.30
POPLETENÁ POHÁDKA  
Premiéra, DS Studánka PL Jihlava.
O hastrmanské princezničce - DS 

Hadřík ZŠ Havlíčkova Jihlava
O makarónech - DS Hadr ZŠ Hav-

líčkova Jihlava
17.00 - Divadelní soubory - premi-

éry představení - ZŠ Havlíčkova Jih-
lava.

10. 3. v 8.30 a 10.00
JARNÍ ČVACHTANICE 
Pohádku pro děti z MŠ, ZŠ hraje 

Divadlo MAZEC Praha.

11. 3. v 19.00
DÁLNÝ VÝCHOD 
Cestovatelské promítání Radovana 

Jirků.

12. 3. v 19.00
VRA BČÁK EDITH 
Minimuzikál ze známých francouz-

ských šansonů s českými texty a hra-
ním si na střípky ze života Edith Piaf. 
Hrají L. Forétková a J. Vobecký.

Benefi ční představení ve prospěch 
sbírky na sochu T. G. Masaryka. 

 
13. 3. v 19.00
OPRA ŠOVAČKA  
Divadlo Silesia - hrají L. Forétková 

a L. Szilasi
Lehce komediální příběh o tom, 

jaká legrace může vzniknout, když 
záskok za loutkoherečku musí rych-
le zvládnout činoherní herečka. A 
co všechno u toho stihnou probrat! 

Benefi ční představení v režii J. Vo-
beckého 

16. 3. v 8.00
DOCELA MALÝ FESTIVAL 
Postupová přehlídka dětských sou-

borů, pořádá ZŠ Havlíčkova Jihlava.

18. 3. - 21. 3. 
JID-20-10 
- festival studentského divadla 

18. 3. v 19.00
VELMI SPOLEČENSKÉ 
TANCE 
DISK Praha v režii Jirky Havelky

pátek 19. 3. v 19.00
VOSTO5

sobota 20. 3. v 16.00
Brkola uvádí: BUBELA 
- M. Čunderle a J. Zich.

27. 3. v 17.00
BENÁTKY POD SNĚHEM 
Situační komedie, hraje DS Luka 

nad Jihlavou.

28. 3. v 15.00
VELIKONOCE NA KOPEČKU 
Prodej výrobků, malování vajíček, 

pletení pomlázek....
Dobrodružství kocoura Modrooč-

ka. Hraje Divadlo AHA! Praha.

30. 3. v 19.00
J. Godber: TO BYLA ALE NOC
H /4/

31. 3. v 19.00
M. Uhde - M. Štědroň: 
BALADA PRO BANDITU
KV/4/

MALÁ SCÉNA
8. 3. v 09.00 a 10.30
V. Peška: 
POHÁDKA  O PALEČKOVI 
ANEB VĚŘTE NEVĚŘTE
mimo předplatné
Nové zpracování příběhu O Paleč-

kovi, kterého přinesla vrána, a i když 
je malý jako novorozeně a už ani víc 
nevyroste, je nesmírně pilný, chytrý 
a pracovitý. Právě pro tyto vlastnosti 
ho čeká strastiplná pouť, počínající v 
temné brašně kupce, pokračující za-
jetím loupežníky a končící v   krav-
ském žaludku. V pohádce jsou pou-
žity loutky. 

17. 3. v 19.30
M. Waltari: ČARODĚJKA 
mimo předplatné
Tajemný napínavý příběh ze sever-

ských lesů, který slavný fi nský autor 
napsal v době, kdy byli v severských 
močálech nalezeni první „lidé z ba-
žin“ – dokonale mumifi kovaná lidská 
těla pohřbena z  jakýchsi nábožen-
ských či rituálních důvodů. Našlo se 
i tělo dívky, jejíž srdce bylo probod-
nuto ostrým kůlem. Byla to čaroděj-
ka? A může se po stovkách let vrátit 
mezi lidi živá?
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Brněnská 10

Žižkova 98

Klub plastikových modelářů 
Jihlava:

Sobota 27. 3. 2010  
Jarní soutěž 
„O Štít města Jihlavy“ 
– 35. ročník 
a 1. ročník KIT SHOW.
Soutěž se koná v sále DKO Jihlava, 

Tolstého 2 – sál vedle restaurace a 
přilehlý sál.

Program: Zahájení soutěže v 10 
hod., od 10 – 16 hod. výstava pro 
veřejnost a souběžně od 10.30 – 14 
hodin doprovodný program /besedy 
a přednášky/. Podrobnosti na www.
kpmjihlava.estranky.cz. 

FC VYSOČINA JIHLAVA 
– II. fotbalová liga:

Pátek 5. 3. 2010
FC VYSOČINA JIHLAVA 
– FC Tescoma Zlín

Basketbalový klub Jihlava 
– BC Vysočina:

Extraliga kadetů U 16:
Sobota 6. 3. 2010 
BC Vysočina – Proton Zlín 
v 17 hodin

Neděle 7. 3. 2010 
BC Vysočina – JBC Brno 
v 10 hodin

Liga juniorů U 18:
Sobota 13. 3. 2010  
BC Vysočina – BC Plzeň 
v 17 hodin

Neděle 14. 3. 2010 
BC Vysočina – BA Sparta 
v 10 hodin

Oblastní přebor I. muži 
– BK Jihlava:
Sobota 13. 3. 2010   
BK Jihlava – ASK Blansko 
v 19 hodin

Neděle 14. 3. 2010  
BK Jihlava – Sokol Podolí 
ve 12 hodin
Všechny zápasy se hrají ve sportov-

ní hale nad bazénem na ul. E. Rošic-
kého v Jihlavě.

TJ Sokol Bedřichov 
– I. liga volejbal – ženy:

Sobota 6. 3. 2010    
TJ Sokol Bedřichov 
– TJ Sokol Nusle 

Sobota 13. 3. 2010  
TJ Sokol Bedřichov – VŠSK 
Slavia PF České Budějovice
Hraje se vždy v 16 hodin ve spor-

tovní hale TJ Sokol Bedřichov na 
Sokolovské ulici v Jihlavě.

Pátek 12. 3. 2010  
FC VYSOČINA JIHLAVA 
– FC Graffi  n Vlašim

Pátek 26. 3. 2010  
FC VYSOČINA JIHLAVA 
– FK Ústí nad Labem
Všechny zápasy se hrají v 18 hodin 

na fotbalovém stadionu na ul. Jirás-
kova v Jihlavě.

4. 3. v 18.00
KDYŽ TUNISKO, 
TAK NA KOLE
O zemi masové turistiky, jejíž krás-

né exotické vnitrozemí zná jen má-
lokdo, o zemi umírněného islámu, 
dobrosrdečných lidech vždy ochot-
ných pomoci, o zemi kruté pouště i 
pohádkových oáz bude vyprávět tá-
borský cestovatel Pavel Mráz. Klubo-
vý večer v klubovně ZOO Jihlava ve 
spolupráci s ČSOP Jihlava.

Vstup pouze starým vchodem, 
vstupné dobrovolné.

6. 3. od 13.00 - 22.00
DEN MISTRŮ 1985

Horácký zimní stadion Jihlava.
13.00 - 13.30  program rádia 
                            Vysočina
13.30 - 14.00  PRODLEVA
14.30 - 15.00  DR. VYKUK
15.30 - 16.00  VIGO
15.30 - 16.30  autogramiáda 
                            MISTRŮ 1985
16.00 - 17.00  prezentace 
                            žákovských 
                            hokejových týmů
16.30 - 17.00  MR. HANKY
17.00 - 19.00  hokejové utkání 
                            MISTRŮ 1985
19.00 - 22.00  DRUHÝ DECH, 
                            volný program 
                            ve stanu Ježka
Akce se koná pod záštitou primáto-

ra města Jihlavy.

9. 3. v 17.00
Pavel Bezděčka: NAŠE VOSY 
- JSOU UŽITEČNÉ, 
NEBO ŠKODÍ?
Přednáška pro veřejnost
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 55.

10. 3. v 18.00
ETIOPIE - Dr. Alena Hrdinová
Cestovatelská promítání se konají 

v průběhu akademického roku, vždy 
jednou za měsíc, ve středu od 18.00 
hodin v posluchárně VŠPJ. Vstup 
pro všechny zájemce zdarma.

10. 3. v 19.00
DUHOVÁ AFRIKA  - OD SLONÍ 
ŘEKY ZA BÍLÝM ŽRA LOKEM
Nejnovější Motani diashow s půso-

bivým komentářem, okořeněná špet-
kou dobrodružství. 

Kino Dukla, Jana Masaryka 20.

27. 3. v 9.00
TERA RIJNÍ TRHY 
- TERA -AQUA-FLORA 
Trhy spojené s výměnou a prode-

jem zvířat a chovatelských potřeb. 
Na akci se budou měnit a prodávat 
hadi, ještěři, žáby i ostatní terarijní 
zvířata, akvarijní ryby, živý i prepa-
rovaný hmyz jako kudlanky, brouci 
a motýli, ale i tropické rostliny, živé i 
neživé krmivo (hlodavci, hmyz, gra-
nule), chovatelské potřeby, přírodni-
ny a literatura. 

Dělnický dům, Žižkova 15.

27. 3. v 10.00
JARNÍ SOUTĚŽ „O ŠTÍT 
MĚSTA JIHLAVY“
35. ročník a 1. ročník KIT SHOW.
Soutěž se koná v sále DKO Jihlava, 

Tolstého 2 

3. 3. v 18.00
KONCERT UČITELŮ  
Hala ZUŠ Jihlava, Masarykovo 

nám. 16

10. 3. v 19.30
DRUHÁ TRÁVA
Předprodej knihkupectví Jitka.
Divadlo Na Kopečku, Brněnská 54

26. 3. v 19.00
VEČER S CIMBÁLOVOU 
MUZIKOU
K poslechu a tanci zahraje známá 

kapela z Dolních Bojanovic - ZÁ-
DRUHA. Tradiční moravská lido-
vá hudba, písně radostné i smutné, 
známé i méně známé. Během večera 
se můžete těšit na ochutnávku čtyř 
vzorků vín z fi lmu 2 Bobule. 

Hotel Villa Eden Jihlava, ul. 17. lis-
topadu 8

28. 3. v 19.00
KOMORNÍ KONCERT 
- abonentní cyklus B
Dům fi lharmonie - hudby, Kosmá-

kova 9. Komorní fi lharmonie Vyso-
čina.

5. 3. ve 21.00
BIG WALL 2 - BADTEKK/URA 

Masarykovo náměstí 39
13. 3. ve 20.00
ARCISKA ČÁNY
Koncert.

9. 3. v 17.30
VÁZÁNÍ KVĚTIN  
Květinová výzdoba pod vedením 

pana L. Dobrovolného - tentokrát 
něco z živých květin. 

10. 3. v 18.00
JIHLAVA POD HÁKOVÝM 
KŘÍŽEM - JIŘÍ VYBÍHAL 
Další povídání s autorem knihy o 

staré Jihlavě.

11. 3. v 17.00
KLUB KREATIVNÍCH ŽEN 
K-atelier paní M. Kostkové. Začá-

tek v 17.00 hod.

13. 3. v 17.00
DESKOVÉ HRY 
Klub deskových her Jihlava pořá-

dá v Papiliu setkání nad moderními 
„deskovkami“. Ty neznámé vás rádi 
naučíme. 

17. 3. od 15.00 - 17.00
PORA DENSTVÍ ZDRA VÉ 
VÝŽIVY A ŽIVOTNÍHO 
STYLU
Přijďte si o výživě, prevenci či uží-

vání přírodních prostředků popoví-
dat za poradkyní zdravé výživy a by-
linkářkou Květou Šimkovou

17. 3. v 17.00
KORÁLKOVÁNÍ
Další lekce z cyklu výroby korálko-

vých šperků.

18. 3. v 17.00
DRÁTKOVÁNÍ  
Další lekce (od drátovaných drob-

ností po překrásný šperk). 

21. 3. v 9.00
KURZ KOŠÍKA ŘENÍ 
- PLETENÍ Z PEDIGU
Během kurzu se naučíte plést jed-

noduché ošatky, tácy, zvonečky a vy-
robíte si tak krásné praktické a deko-
rativní předměty. 

23. 3. v 18.00
VÁZÁNÍ KVĚTIN 
Květinová výzdoba pod vedením 

pana L. Dobrovolného - tentokrát 
velikonoční výzdoba.

24. 3. v 18.00
NA PROBLÉMY NEJSTE SAMI  
Socioterapeutka Jana Lálová - Psy-

chocentrum, manželská a rodinná 
poradna v Jihlavě. 

25. 3. v 17.00
KLUB KREATIVNÍCH ŽEN 
K-atelier paní M. Kostkové. 

27. 3. v 10.00
DESKOVÉ  HRY -  turnaj ve hře 
Vládci podzemí. 
Klub deskových her Jihlava pořá-

dá v Papiliu setkání nad moderními 
„deskovkami“. Soutěžit se bude o 
hodnotné ceny v podobě her. 

31. 3. od 15.00 - 17.00
PORA DENSTVÍ ZDRA VÉ 
VÝŽIVY A ŽIVOTNÍHO STYLU
Přijďte si o výživě, prevenci či uží-

vání přírodních prostředků popoví-
dat za poradkyní zdravé výživy a by-
linkářkou Květou Šimkovou.

31. 3. v 17.00
OČISTA ORGANISMU

Mostecká 10

20. 3. 
JET STREAM, CRA TE, D.O.P.

26. 3. 
MAJOR MAJOR

27. 3. 
MIX KA PEL
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