Koncert vážné hudby
Pro příznivce vážné hudby je určen
koncert „Vranický a Kramář - slavní rodáci z Vysočiny“, který se koná
28. února v 19 hodin v gotické síni
radnice.

Den otevřených dveří
Vedení města zve na
Den otevřených dveří kostela Povýšení sv. Kříže,
který se uskuteční ve středu 2. března od 9.00 do 17.00 hod.
Během dne proběhnou komentované prohlídky - v 9.00, 14.30 a
16.00 hodin. Více o rekonstrukci
kostela na str. 12.

Setkání s občany
nad rozvojem města
Primátor Jaroslav Vymazal zve na
setkání s občany k tématu rozvoje města.
Prvního března v 18.00 hodin si v
kině Dukla budete moci připomenout dokončené projekty z posledních let a seznámit se s aktuálními
a připravovanými záměry města.
Vstup je volný.

KRADE SE a ničí a nikdo nic nevidí! Osvětlení stezky u Hellerova rybníka vzalo za své díky zlodějům, kteří nejprve vykradli čtyři sloupky osvětlení a zakrátko je vandal rozmlátil všechny. Italský výrobce osvětlení zatím komponenty nedodal, po
opravě se město obrátí se škodou na pojišťovnu.
Foto: Lubomír Maštera

Parkovací dům vybudují dřív
Petr
Pospíchal

Stadion, terminál
a kanalizace
Náměstek primátora Petr Pospíchal
má možnost po svém opětovném
zvolení pokračovat ve svých úkolech.
Zeptali jsme se proto, jak se daří navázat na minulé období.
V posledním rozhovoru loni v
dubnu jste hovořil o investičním
rozpočtu a dvou prioritách – Horáckém zimním stadionu a městském
nádraží. Jak se situace jeví nyní?
Výstavba veřejného sportoviště pro
lední sporty – nové haly vedle stávajícího zimního stadionu - nabírá
zpoždění. Je to způsobeno průtahy
v územním a stavebním řízení, kdy
se opakovaně odvolávají nájemníci z
bytů v Tyršově ulici.
Na vznesení námitek mají účastníci
územního a stavebního řízení právo,
nicméně zdržení stavby je už v tuto
chvíli několikaměsíční.
(Pokračování na str. 3)

Obrat nastal v přípravě výstavby
parkovacího domu v Jihlavě. Město
rozhodnutím zastupitelstva upustilo od dosud připravovaného financování formou koncese za účasti
soukromého investora.
Budovu pro 350 aut zainvestuje
městská společnost Služby města
Jihlavy (SMJ). „Město si tak udrží
kontrolu nad parkováním ve městě.
Není vyloučeno, že dům bude stát o
rok dříve, stavět se začne možná už
letos,“ popsal výhody nově zvole-

ného postupu primátor Jaroslav
Vymazal.
Parkovací dům má vyrůst na třídě
Legionářů v sousedství obchodního domu Billa. Odhadovaná investice je 80 milionů korun, SMJ si na
výstavbu budou brát úvěr, následně
budou parkovací dům i provozovat.
K výstavbě parkovacího domu byla společnost SMJ oslovena už před
dvěma lety, tehdy by ale kvůli jiným
investicím nedosáhla na úvěr. Výstavbu parkovacího domu do majet-

ku města tak měla provést soukromá
firma, které by se investice vracela z
vybraného parkovného.
Pro tento model už vznikla studie v
hodnotě asi 600 tisíc korun. „Studie
patří městu, při budování parkovacího
domu ji využijeme. Kdyby studie neexistovala, museli bychom ji nechat vypracovat. Nejsou to vyhozené peníze,“
ujistil primátor Jaroslav Vymazal.
Tématem parkovacího domu se budou zastupitelé znovu zabývat na své
příští schůzi v dubnu.
-lm-

Úpravy Heulosu budou pokračovat
Údolí lesoparku Heulos se bude i nadále proměňovat
na místo pro trávení volného času. Na loni dokončené
úpravy zejména v areálu letního kina a jeho okolí naváže
druhá etapa.
Letos se rozbíhá jeho „papírová“ příprava, do konce roku 2012 by mohla být proměna údolí dokončena a k dispozici veřejnosti.
Změn dozná sportovní areál Na Stoupách, kde bude
zbořena nevyhovující budova šaten, nové zázemí pak
naleznou sportovci v dvoupatrovém objektu s tribunou.
V sousedství fotbalového hřiště vznikne sektor pro hod
kladivem a diskem. Na něj naváže volný prostor pro různé volnočasové aktivity nebo například pro cirkusy.
„Návštěvníci sportovního areálu i kulturních akcí v letním
kině jistě přivítají i nová parkovací místa,“ popsal další zá-

měry primátor Jaroslav Vymazal. Údolím projde nová
stezka, která zkrátí a zpříjemní pěším a cyklistům cestu
ze sídliště Březinky do centra města.
Předběžné odhady nákladů na uskutečnění druhé etapy revitalizace Heulosu jsou 25 milionů korun.
První etapa úprav údolí Heulosu byla dokončena v roce
2010. Město nechalo postavit velké dětské hřiště, oplotit
areál letního kina, který nově obchází komunikace s veřejným osvětlením.
Součástí je protipovodňové opatření na řece Jihlávce,
z potrubí se dostala do nového koryta, které lépe pojme
případné přívaly vody. V místě je opravena kanalizace.
Jeden z nejvýznamnějších projektů města v posledních
letech přišel na 50 milionů korun, 45 milionů bylo uhrazeno z dotace EU.
-lm-
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Nemocné stromy postupně
mizí z ulic města
Jihlava nechává v době vegetačního
klidu provádět tzv. pěstební probírky nevhodně vysázených a poškozených stromů a keřů.
V celé Jihlavě a příměstských obcích je k odstranění určeno přibližně 450 stromů. V místech, kde bude
možné stromy opětovně vysadit, bude provedena náhradní výsadba.
„Havarijní stav stromů je dán především poškozením kořenů, infekcí
kmenů a kosterních větví, tlakovým
větvením v koruně, výskytem spálenky skořepaté (tzv. dřevomor) a dalších
dřevokazných hub,“ popsala Martina
Brandová z odboru životního prostředí jihlavského magistrátu. Hodnocení stromů provádí odborník,
arborista.
V roce 2011 proběhnou pěstební
probírky v sídlištích Nad Plovárnou,
U Pivovaru, U Hřbitova, Za Prachárnou a mezi ulicemi Hamerníkova a
17. listopadu.
V Jihlavě roste asi 30 tisíc stromů, z
toho dvě třetiny na pozemcích statutárního města. Všechny dřeviny jsou
zaznamenané a popsané v tzv. pasportu zeleně.
V pasportu jsou uvedeny základní
charakteristiky jako rod, druh, zdravotní stav, stabilita dřeviny, provedené zásahy, navrhovaná opatření a
další informace, které úřadu pomá-
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Cena primátora pro Karla Tůmu. Za
celoživotní přínos v oblasti sportu letos primátor udělí cenu jedenaosmdesátiletému Karlu Tůmovi. „Celoživotně se věnuje turistice, a to nejen
pro sebe, ale především pro druhé. Organizoval různé akce, byl značkařem
a podílel se na vytyčování turistických
tras,“ uvedl primátor Jihlavy Jaroslav
Vymazal důvody pro ocenění. Cenu
primátora dostane přední představitel regionální turistiky Karel Tůma
10. března při příležitosti vyhlášení
ankety Nejlepší sportovec Jihlavska.
-lm-

DDM v rukou města

NA SÍDLIŠTI U Pivovaru probíhá probírka a kácení nevhodných a poškozených
stromů a keřů.
Foto: archiv MMJ
hají ve správě stromů. „Na základě
výstupů z pasportu byly vybrány stromy, které jsou provozně nebezpečné a
je nutné je pokácet,“ vysvětlila postup
výběru kácených dřevin Martina
Brandová.
Správce zeleně (odbor životního

prostředí, odd. služeb v ŽP) postupně provádí značení vybraných stromů a vyřizuje nutné formality spojené s povolením ke kácení. Značení
stromů probíhá od srpna 2010 a nyní v době vegetačního klidu dochází
ke kácení.
-lm-

Dům dětí a mládeže v Jihlavě bude
od roku 2012 zřizovat město. Převzetí od kraje Vysočina odsouhlasili
na své poslední schůzi zastupitelé.
„Pokud by město dům nepřevzalo, kraj
by jej zrušil bez náhrady. Bude to znamenat další náklady, ale myslíme si, že
by ve městě toto zařízení nemělo chybět,“ řekl k rozhodnutí zastupitelstva
náměstek primátora pro oblast školství Rudolf Chloupek. Podobně jako
Dům dětí a mládeže před několika
lety město Jihlava převzalo od kraje
Vysočina i základní uměleckou školu.
-lm-

Jihlava si připomněla oběti
Vedení města Jihlavy se poklonilo obětem holocaustu. Primátor Jaroslav Vymazal v doprovodu náměstků
Rudolfa Chloupka, Františka Zelníčka a Josefa Kodeta položil květinu k pamětní desce studentů a pedagogů jihlavského gymnázia zavražděných nacisty v době
okupace v letech 1939–1945.
Pietního aktu se zúčastnil také historik a archivář
dlouhodobě sledující osudy obětí holocaustu Ladislav
Vilímek a člen ústředního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu Zdeněk Laštovička, který pietu inicioval.

Aktu se zúčastnili také příbuzní lidí, kteří prošli nebo
zemřeli v koncentračních táborech.
Účastníci krátkého setkání zdůraznili nutnost připomínat zejména mladším generacím i temné události naší nedávné minulosti. Vzdělanost a povědomí o krutých činech
nacismu by měly být prostředkem proti sílícím aktivitám
neonacistických hnutí, které před pamětní deskou čítající
desítky obětí nacismu účastníci piety odsoudili.
Akt položení květin k pamětní desce proběhl u příležitosti Dne památky obětí holocaustu a prevence zločinů
proti lidskosti.
-lm-

Dodavatele plynu určí
elektronická aukce
Jihlava připravuje elektronickou
aukci dodávky plynu pro svoje organizace. Město se stane tzv. centrálním zadavatelem, zastoupí celkem 18
svých organizací v soutěži, která by
měla přinést úsporu na dodávkách
plynu.
„První zkušenosti z loňska jsou dobré,
Jihlava a několik jejích organizací prostřednictvím elektronické aukce ušetřila
38 procent nákladů na dodávku elektřiny. Letos se pokusíme dosáhnout úspor i
v dodávkách plynu,“ řekl k připravované akci primátor Jaroslav Vymazal.
Celková částka za dodávku plynu,
kterou loni zaplatily organizace sdružené do aukce, dosahuje téměř 23 milionů korun.
„Některá města už aukce plynu pro-

vedla, z původních částek ušetřila až
jednu třetinu. Očekávám, že dosáhneme podobného efektu,“ vyjádřil se dále
primátor Jaroslav Vymazal s tím, že
by aukce měla proběhnout koncem
května.
Lepší cena se bude soutěžit například pro společnost Služby města
Jihlavy, Prádelnu a čistírnu Jihlava,
Zoologickou zahradu Jihlava, budovy magistrátu či několik základních
škol.
V aukci tohoto typu se odhazuje,
resp. „přihazuje naopak“, účastníci
nabízejí nejnižší částku, za kterou
jsou ochotni městu komoditu dodávat. Soutěžení účastníků je možné
sledovat on-line na monitoru počítače nebo projekční ploše, přičemž

nikdo z účastníků ani zadavatel nevidí názvy soutěžících firem, ty mají v
aukci přidělena čísla. Až po uzavření
aukce se všichni dozví, kdo nabídl
nejnižší cenu.
Poprvé tento proces sledovali zástupci města a úřadu v roce 2010 při
aukci dodávky elektřiny. Soutěž přinesla úsporu 1,8 milionu z původního objemu 4,8 milionu korun.
Aukce proběhla na dodávku elektřiny pro příspěvkové organizace
a budovy města - některé základní a mateřské školy, budovy úřadu,
Zoo Jihlava a objekty městské firmy
Správa městských lesů. Smlouva na
dodávku proudu se uzavřela na rok,
letos se bude elektronická aukce
opakovat.
-lm-

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci lednu 2011
Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:
Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:
Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:

53
47
100
89
42
131
31

6
8
164
Město Jihlava má k 31. 1. 2011
přihlášeno k trvalému pobytu
49 495 obyvatel.
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Autolékárniček se sešlo sto osmdesát
Celkem 181 autolékárniček pro Afghánistán se sešlo na jihlavské radnici.
Ta se v lednu připojila ke sbírce
organizované sdružením Stonožka,
které shromažďuje autolékárničky
nevyhovující nové vyhlášce, ale jejichž obsah je ještě použitelný. Sdružení materiál dopraví prostřednictvím Armády ČR do Afghánistánu,
kde poslouží potřebným lidem.
Ve vchodu do historické budovy
jihlavské radnice byl od 10. do 31.
ledna kontejner, do kterého lidé přinesli 111 autolékárniček, v základních školách Kollárova, Demlova a
mateřské školce Resslova, které se
k akci také připojily, se sešlo dalších
70 kusů.
„Sbírka lidem pomohla od přebytečné
věci, která by možná skončila v popelnici. A pomohli jsme dobré věci. Každý,
kdo na radnici nebo do školy s lékárničkou přišel, zasluhuje poděkování,“ řekl
jihlavský primátor Jaroslav Vymazal,
který připojení se radnice ke sbírce
inicioval.
„Mnoho lékárniček má obsah, který
ještě poslouží, není za hranicí použitelnosti. Starých balení, které by do sbírky
někdo spíše vyhodil než daroval, je minimum,“ pochválil svědomité dárce
primátor Vymazal.
-lm-

PRACOVNICE odboru životního prostředí magistrátu Renáta Havlínová a Bohuslava Kolmanová připravují autolékárničky ze sbírky na odvoz.
Foto: archiv MMJ

Stadion, terminál a kanalizace
(Dokončení ze str. 1)
Město je připraveno v podstatě
okamžitě začít se stavbou, byl již vybrán vítěz výběrového řízení na výstavbu haly, jejíž rozpočet je 200 mil.
Kč. Město ale stále nemá pravomocné stavební povolení.
Jaký je předpoklad?
Předpokládám, že do září by vše již
mohlo být administrativně vyřešeno
a budeme moci stavbu haly zahájit.
Město totiž nutně potřebuje druhou
ledovou plochu pro veřejnost.
Stávající zimní stadion doslova
praská ve švech, zájem o ledovou
plochu je každý den od časných
ranních až do pozdních nočních
hodin.
Probíhají opravy na stávajícím
stadionu?
Skutečnost, že se město intenzivně zabývá výstavbou druhé veřejné
ledové plochy rozhodně neznamená, že neprobíhá údržba a modernizace stávajícího zimního stadionu.
Návštěvníci a fanoušci zajisté přivítali zcela nové, velmi úsporné
osvětlení haly, které město pořídilo loni za 3,5 mil. Kč, dále novou
prosklenou stěnu do Smetanových
sadů za 2,5 mil. a nové mantinely
za 2 mil. Kč. Dalších 6 mil. bylo investováno do „neviditelných“ oprav
technologie.
Chtěl bych využít této příležitosti a poděkovat fanouškům hokeje
v Jihlavě za vnitřní výmalbu zimního stadionu. Pozoruhodné je to, že
v dnešním komerčním světě mezi
sebou parta fandů hokeje vybere
třicet tisíc a věnuje čtyři víkendy
podle mne vkusné výmalbě vnitřních prostor stadionu.

Jak je to s terminálem?
Pokud se týká postupu prací na vybudování přestupního dopravního
terminálu v prostoru městského vlakového nádraží, tak zde došlo k zásadnímu posunu.
Zastupitelstvo města schválilo záměr nabytí pozemků za, myslím, rozumnou cenu od Českých drah nejen v prostoru u městského nádraží,
ale i dále podél kolejí až ke křižovatce s ulicí Jiráskovou u Ferony. Jedná
se o strategické pozemky potřebné
pro realizaci celého projektu a další
rozvoj města.
Vybudovat společné vlakové a autobusové nádraží s napojením na
městskou hromadnou dopravu bez
vyústění na Jiráskovu ulici a na dálniční přivaděč by podle mého názoru ani nemělo smysl realizovat.
Jsou již hotovy projekty?
České dráhy již mají zpracovanou
projektovou dokumentaci pro modernizaci budovy městského nádraží,
město Jihlava projekt dopravního terminálu v těchto týdnech zpracovává.
Vzhledem k tomu, že příští programovací období EU na roky 20142020 bude mít jako jednu z priorit
budování dopravních uzlů, upřednostnil bych realizaci výstavby dopravního terminálu jako celku až v
dalším programovacím období EU
spolu se souběžnou kompletní přestavbou kolejiště ze strany státu.
Jste členem předsednictva Svazku vodovodů a kanalizací Jihlavsko. Vztahy města a společnosti
byly v minulosti mnohokrát citovány. Jaký je současný stav?
Město Jihlava je spolu s dalšími třiceti obcemi členem dobrovolného

svazku obcí, které se sdružily v roce 1993 za účelem společné správy
svých vodovodů a kanalizací.
Je zřejmé, že padesátitisícová Jihlava řeší diametrálně jiné problémy se
stovkami kilometrů kanálů a vodovodů, než malá obec s jednou studnou a pár sty metry vodovodu.
Město má většinu vodohospodářské infrastruktury vloženou právě do
dobrovolného vodárenského svazku,
ovšem s výjimkou asi 25 km kanálů,
které nemají vlastníka. A to je jeden
z problémů, který malé obce nemají.
Myslím, že právě velikost Jihlavy a

potřeba řešit stav kanalizací ve větším měřítku může způsobovat u některých zastupitelů města poněkud
jiný pohled na setrvávání města v
dobrovolném uskupení obcí. Uvědomuji si ale, že veřejnost nevnímá
technický stav kanálů a vodovodů
jako problém, a já to do jisté míry i
chápu. Když se rozpadá dům, každý
to vidí, když se rozpadá stovky let
stará kanalizace v centru města – nevidí to nikdo. Přesto jsem rád, že většina zastupitelů města vidí investice
do kanalizací a vodovodů jako zásadní pro další rozvoj města. -lm-
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Josef Vilím: Není důvodů se karty bát
V minulém roce byla spuštěna Jihlavská karta a to se neobešlo bez technických problémů. Na zkušenosti s ní
jsme se zeptali nyní ředitele Dopravního podniku Josefa Vilíma a chtěli
jsme po něm, aby reagoval na nejčastější otázky cestujících.
Jak vypadá hodnocení nového
odbavovacího systému?
K 31. 12. 2010 bylo vystaveno 25
tisíc Jihlavských karet, z toho má 85
% držitelů bydliště v Jihlavě. Za rok
2010 bylo přepraveno téměř 14 milionů osob, tedy stejný počet jako za
předchozí rok. Přechod na nový odbavovací systém neměl tedy na počet
přepravených osob žádný vliv. Tržba z
MHD za rok 2010 dosáhla výše 54,3
mil. Kč s nárůstem o 5% oproti předchozímu roku.
Máte vyhodnoceno, kdo a jak
kartu využívá?
Strukturu přepravených osob dle
způsobu odbavení za období 7 měsíců provozu elektronické peněženky ukazuje graf č. 1. Nejvýznamnější
skupinou jsou cestující s předplaceným časovým jízdným.
66 % držitelů kupónů jezdí jako
dříve, pouze si pořídili Jihlavskou
kartu, jednotlivé jízdy neoznačují a
kartu předkládají pouze v případě revizní kontroly.
12 % cestujících využívá možnosti
získávání bonusových bodů a jejich
přeměnu ve slevu v maximální hodnotě 10 % ceny nově pořizovaného
kupónu. 14 % cestujících zůstává
věrno tradičním papírovým jízdenkám. 7 % cestujících využívá výhod
elektronického jízdného – zejména
nižší cenu za stejný počet ujetých zastávkových úseků a možnost přestupu za slevu ve výši 70 % v době do
30 minut od předchozího výstupu,
ale také pohodlí při zajišťování jízdenek – v případě zůstatku na ELP jsou
jízdenky vždy k dispozici.
Zbývající 1 % cestujících si pořizuje jízdenku nejdražším způsobem až
u řidiče. Během sledovaného období
je patrný trend ke zvyšování podílu
ELP a označovaných kupónů při poklesu podílu papírových jízdenek.
Nabíjení elektronických jízdenek a
dosažené tržby za jednotlivé měsíce
ukazuje graf č. 2. Z jeho hodnot je
zřejmý růstový trend s předpokladem pokračování růstu i v roce 2011,
elektronická jízdenka získává stále
větší oblibu u cestujících MHD.

Také zůstatek ELP na Jihlavských
kartách stále roste, ke konci roku
2010 měli cestující na kartách nabito
téměř 1,3 milionu Kč.
Dá se říci, že by Jihlavská karta
zlevnila cestování?
Ze statistik o uskutečněných jízdách na ELP je zřejmé, že 34 % cestujících jezdí do 3 zastávek, a tedy
výrazně levněji než v předchozím tarifu, 51 % 4 – 8 zastávkových úseků
a pouze 15 % cestujících více než 9
zastávkových úseků. Dle prodeje papírových jízdenek jezdí do 3 zastávek
31 % cestujících, 68 % jezdí za dražší
tarif více než 4 zastávkové úseky a 1
% cestujících si pořizuje jízdenku na
24 hodin.
Za období od května do prosince
2010 si cestující v novém odbavovacím systému pořídili časové kupóny
za 19.661 tisíc Kč a nabili elektronickou peněženku v částce 6.103 tisíc
Kč, z toho kupóny za 850 tisíc Kč a
ELP ve výši 1.391 tisíc Kč v 5 automatech. Jednoznačný růst dosahovaných tržeb v těchto samoobslužných
zónách svědčí o faktu, že cestující
veřejnost k nim získává důvěru a postupně se zvyšuje počet cestujících,
kteří se naučili je ovládat.
Jaké jsou tedy výhody Jihlavské
karty?
Výhody Jihlavské karty:
· levnější jízdné než u papírových
jízdenek
· možnost přestupu za výhodnější
jízdné
· možnost cestování za nižší jízdné
na krátkou vzdálenost (do 3 zastávkových úseků)

· bezhotovostní úhrada jízdného nejen pro uživatele karty, ale i za spolucestující a zavazadla
· rychlejší a jednodušší odbavení
cestujících
· uvažované využití Jihlavské karty
jako elektronické peněženky i mimo
MHD v organizacích města či v budoucnosti v integrované dopravě.
Personalizovaná karta pro konkrétního uživatele obsahuje jeho jméno
a fotografii a je nepřenosná.
Nepersonalizovaná karta je přenosná, a lze s ní tak najezdit např. v
rámci rodiny větší počet jízd. Nejvíce se může vyplatit v rámci firemního využití. O nepersonifikovanou
kartu může požádat každý občan bez
rozdílu bydliště nebo organizace bez
rozdílu sídla firmy. Nevýhodou této
anonymní karty je vyšší cena pořízení, vyšší částka za 30denní časové
kupóny a nemožnost zablokování
karty při ztrátě či krádeži.

Zkuste odpovědět na nejčastější
dotazy k nové Jihlavské kartě.
Jihlavská karta
Vydání karty - je nutný příplatek
za okamžité vydání? Ne, je vždy vydána okamžitě na předprodejním
místě ve všední dny od 7.15 do 17.00
hod.
Jakou si mám donést fotografii?
Žádnou. Bude vám zhotovena přímo
na předprodeji.
Jak zkontrolovat stav karty? Kdekoliv ve vozidle po zmáčknutí tlačítka
„INFO“ a přiložení karty, na kterémkoliv z prodejních automatů – kiosků
a dále na středisku předprodeje přiložením na volně přístupném validátoru
či dotazem u pracovnic předprodeje.
Kde získat informace o Jihlavské
kartě a novém odbavovacím systému? Jako informační středisko slouží
Předprodej jízdenek MHD, Masarykovo nám. 1. Kromě informací zde
můžete získat i brožurku Pokyny pro
použití Jihlavské karty. Dalším zdrojem informací jsou webové stránky
www.dpmj.cz, záložka Jihlavská karta.
Používání Jihlavské karty
Stalo se mi, že jsem při jízdě několikrát přiložil kartu a bylo mi naúčtováno jízdné o 14 Kč vyšší. Někdy se stane, že cestující nepostřehne
proběhnutí nástupu a přikládá stále
kartu dál. Na displeji se objeví upozornění: „Kartu přiložte později“ a
validátor několikrát výstražně zapípá.
Toto varovné hlášení se opakuje od
zaregistrování nástupu po dobu 30
sec. Pokud cestující nadále přikládá
kartu, provede se po této lhůtě výstup
a při dalším přiložení následně nástup
na další jízdu.
Řešení situace: vždy pozorně číst
zobrazované informace na displeji validátoru. Pokud se tento nechtěný nástup stane, lze ho stornovat do 30 sec.
tlačítkem X, ale v takovém případě by
se cestující stal černým pasažérem.
(Pokračování na str. 10)
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Magistrát připravuje akce na Rok lesů
V rámci Mezinárodního roku lesů
připravuje v týdnu od 9. 5. do 15. 5.
odbor životního prostředí ve spolupráci s krajským ředitelstvím lesů
ČR několik akcí v prostorách radnice a na Masarykově náměstí.
Podle vyjádření Milana Slavingera
půjde o výstavu v prostorách radnice
a na Masarykově náměstí se připravuje vzdělávací program pro veřejnost a studenty.
Radnice tak reaguje na výzvu, kdy
Valné shromáždění OSN vyhlásilo
rok 2011 jako Mezinárodní rok lesů
a vyzvalo zainteresované, aby společně zvýšili povědomí o tom, jak důležité je hospodaření trvale udržitelným způsobem ve všech typech lesů
tak, aby tyto lesy byly přínosem pro
současné i budoucí generace.
U příležitosti mezinárodního roku lesů bude vydána publikace, která vás seznámí se základními daty o
lesním hospodářství v ČR, informacemi o lesích v našem regionu a dále
v ní naleznete i mnoho praktických
rad pro hospodaření v lesích. Publikace je určena jak pro všechny zájemce o les a lesní hospodářství, tak
i pro vlastníky lesa, kteří v ní najdou
řadu zajímavých a praktických informací.
-lm-

JIHLAVSKÝM lesům se věnuje pozornost každoročně. Snímkem se vracíme k minulé výstavě v prostorách magistrátu.
Foto: archiv MMJ

Jihlava dala peníze nemocnici

Občanské sdružení Diakonie Broumov VYHLAŠUJE

Jihlavští zastupitelé schválili dotaci pro Zdravotnickou záchrannou
službu kraje Vysočina ve výši 50 tisíc
korun na nákup defibrilátoru. Ten
používá výjezdové stanoviště právě
v Jihlavě.
Multifunkční zařízení umožňuje
monitoring srdeční činnosti, defibrilaci, zevní stimulace a dálkový přenos EKG křivek na specializovaná
pracoviště.
Další z poskytnutých dotací je také
určena do oblasti zdravotnictví. Zastupitelé z rozpočtu města uvolnili
300 tisíc korun pro Nemocnici Jihlava na nákup vybavení pro oddělení
paliativní péče.
Oddělení bude pečovat především

k humanitárnímu využití a následnému ekologickému zpracování nevyužitelného textilního materiálu

o pacienty s pokročilým nádorovým
onemocněním, péče je zaměřena na
tišení bolesti a na psychologickou a
duchovní podporu. Jde o první oddělení tohoto typu v kraji Vysočina.
„Lidé umírají na akutních lůžkách či
lůžkách následné péče, kde i při maximální snaze nelze vždy odpovídající péči poskytnout. Chybí erudovaný
personál v paliativní medicíně, prostory neumožňují nepřetržitý kontakt s
příbuznými a blízkými…“ uvádí se v
žádosti Nemocnice Jihlava, která jako první lůžkové zařízení v ČR zvítězila ve výběrovém řízení MZČR pro
poskytování následné ústavní péče
v oboru paliativní medicína a léčba
bolesti.
-lm-

Likvidace škodlivého odpadu
Lehce se řekne – Bóže, pár lahviček
rtuti. A prásk s ní do popelnice. Jenže ono to není tak jednoduché.
„Dne 1. února byla naše společnost
složkami Integrovaného záchranného
systému informována o nalezení rtuti
na adrese Husova 37 v Jihlavě,“ řekl
tiskový mluvčí Služeb města Jihlavy (SMJ) Martin Málek. Složky IZS
provedly zajištění a zachycení nebezpečného odpadu. SMJ poslaly svého
pracovníka přes likvidaci nebezpečného odpadu. Ten přepravil nebezpečný odpad na sběrný dvůr SMJ v
Hlavlíčkově ulici.
„Z důvodu opatrnosti byl přemístěn do areálu sběrného dvoru odpad
včetně nádoby, ve které byl zajištěn.
Později došlo k odbornému vyjmutí a roztřídění nebezpečných odpadů
pracovníky naší společnosti. Odpad
byl umístěn do speciálního kontejneru
na nebezpečné odpady, zaevidován a
označen. Následně jsme objednali li-

S B Í R K U POUŽITÉHO OŠACENÍ
• Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
• Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
• Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
• Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
• Obuv – veškerou nepoškozeno
• Hračky
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční :
dne:
5.3.2011
čas:
od 9,00 – 17,00 hodin
místo: přistavený vagón na nádraží: JIHLAVA - město
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel. : 224 316 800, 224 317 203

Opilci, zloději, podvodníci

kvidaci tohoto odpadu u specializované firmy. Do doby likvidace byla rtuť
umístěna v kontejneru na nebezpečné
odpady,“ řekl Málek. SMJ musely
kvůli nebezpečným odpadům zlikvidovat celý obsah kontejneru, aby
se předešlo úniku i malého množství rtuti.
-lm-

Také v lednu řešila městská policie
v okresním městě poměrně obvyklé
případy. Řekl to zástupce ředitele Stanislav Maštera.
Na základě oznámení byl počátkem
roku ve dvoře domu na ulici Matky
Boží zadržen muž, který se pokusil odcizit horské kolo, brusku a sadu nářadí.
Při řešení drobné krádeže strážníci
zadrželi pachatele, který byl osobou v
celostátním pátrání Policie ČR. Další
hledaná osoba byla zadržena strážníky městské policie při pochůzkové
činnosti na ulici Fibichova.

Na ulici Tovární bylo nalezeno zaparkované vozidlo, odcizené předcházející den na ulici Hany Kvapilové. Při řešení běžného dopravního
přestupku došlo ke zjištění, že řidič
řídí vozidlo v době platnosti zákazu
řízení.
V jednom z barů v ulici Benešova
strážníci zasahovali proti podnapilému muži, který napadal obsluhu zařízení. Vzhledem k tomu, že se jeho
agresivita stupňovala, došlo k jeho
umístění na protialkoholní záchytnou stanici.
-lm-
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Josef Vilím: Není důvodů se karty bát
(Dokončení ze str. 4)
Lépe je tedy nástup ponechat a nechtěnou transakci následně reklamovat.
Když jsem chtěl zjistit ve voze
výši konta v peněžence a zmáčkl
tlačítko INFO, udělal se mi výstup
a při vystoupení znovu nástup.
Správný postup je: nejdříve stisknout
tlačítko INFO a až potom přiložit
kartu.
Při nástupu mi validátor hlásí „Přiložte kartu na delší dobu“
a několikrát výstražně zapípá. To
znamená, že karta nebyla po dobu 1
až 1,5 sec. nehybně držena u validátoru (v okamžiku čtení byla v pohybu
nebo nebyl dodržen čas přidržení).
V tom případě nemáte platně zaznamenán nástup a musíte kartu přiložit
správně.
Při nástupu k jízdě na el. peněženku mi validátor hlásil: Nedostatečný obnos do konce linky. Dojezd
pouze do stanice… Potvrďte přiložením karty. Přitom několikrát výstražně zapípal. POZOR, po vzetí
výstrahy na vědomí musíte kartu přiložit ještě jednou, jak je napsáno na
displeji validátoru. Jinak byste neměli
platnou jízdenku! Dále může nastat
varianta, že máte v ELP málo peněz či
žádné (hlášení „Málo peněz v ELP“,
„Žádné peníze v ELP“). Potom nemáte platnou jízdenku a nemůžete
cestovat prostředky MHD.
Vyplatí se přestupovat?
Přestupy se vyplatí. Pokud při své
cestě přestoupíte a v následujícím
spoji označíte kartou nástup do 30
minut od výstupu z prvního vozidla,
máte nárok na 70% slevu z jízdného.
Pozor - přestupní tarif může být
účtován jen při ukončení jízdy v prvním vozidle a nástupu do druhého
do 30 minut. Podmínkou poskytnutí výhodného přestupního tarifu je
označení výstupu v prvním voze! Přestupní jízdné bude dle počtu zastávek
činit 2,40 Kč, 3,60 Kč nebo 4,20 Kč.
Počítá se přestupní tarif též pro
spolucestující? Bohužel ne.
Může spolucestující vystoupit jinde než majitel karty? Ano, ale vždy
dříve nebo společně, jinak se nemůže
prokázat platným jízdním dokladem
při případné revizní kontrole.
Započítá se přestupní tarif ve stejném voze? Ne. Výstup a opětovný
nástup na stejném spoji (voze) není
přestupem.
Jak je to s bonusovými body?
Pro získání jednoho bonusového
bodu při kuponových transakcích
musíte kartu přiložit při každém nástupu i výstupu.
Jakou mohu mít maximální slevu
na příští nákup časového kuponu?
Max. 10 % z ceny kuponu, přičemž 1
bod = 0,50 Kč.
Mohu si „nasbírat“ a nechat převést více bodů? Ne, pouze do 10 %
ceny kuponu, ostatní body se automaticky vymažou.
Jízdné pro spolucestující…
Kolik může jet spolucestujících?
Až 15 spolucestujících dospělých, 15

spolucestujících dětí a 15 zavazadel
nebo psů.
Stalo se, že mi bylo naúčtováno
jízdné i za 7 spolujezdců. Je to možné jen v tom případě, že byla na validátor přiložena karta v okamžiku, kdy
už byli spolucestující někým předvoleni a validátor se ještě nepřepnul do
základního režimu. Je doporučeno
nejdříve zkontrolovat validátor, aby
byl vždy v základní nástupní grafice,
a teprve potom přiložit kartu pro záznam nástupu.
Omylem jsem si navolil 2 spolujezdce místo jednoho a přiložil kartu pro nástup. Do 30 vteřin od omylem provedeného nástupu je možno
tlačítkem STORNO (X – křížek na
obrazovce) operaci stornovat.
Vytištění daňového dokladu…
Pokud potřebujete vystavit daňový
doklad o zaplacení jednotlivého jízdného pomocí elektronické peněženky Jihlavské karty, je třeba vystoupit
předními dveřmi. Na dotekové obrazovce validátoru u předních dveří
zvolíte „Tisk“, teprve poté přiložíte
Jihlavskou kartu ke čtecí zóně. Dojde
k vytištění dokladu a zároveň je vám
proveden výstup. Odbavovací validátor u předních dveří je totiž jako jediný vybaven tiskárnou jízdenek.
Automaty – prodejní kiosky pro
nabíjení Jihlavských karet v Jihlavě
Kde najdu automaty? Kiosek č.1
Masarykovo nám. horní – u pošty, kiosek č. 2 Masarykovo nám. dolní – u
Prioru, kiosek č. 3 Okružní ul. – Březinky, kiosek č. 4 Havlíčkova ul. – hl.
nádraží ČD, kiosek č. 5 Lipová ul. –
Horní Kosov.
Mohu dobít Jihlavskou kartu
pouze hotovostí? Je možné hotovostí (mincemi i bankovkami) i bezhotovostně bankovní kartou.
Mohu si dobít na kiosku i čtvrtletní kupon? Ano.
Na co myslet a na co si dát pozor?
Při vkládání papírových bankovek
je třeba používat suché, nezmačkané
bankovky, jinak je automat nepřevezme. Problémy způsobuje také přeložený roh bankovky, vždy je třeba
před vložením bankovku srovnat. Při
vkládání bankovek je vždy bankovka
prověřena a automat ještě vyžaduje
potvrzení vašeho vložení bankovky,
tedy potvrzení zjištěné nominální
hodnoty. Teprve po potvrzení každé vložené bankovky může průvodní
program dále pokračovat.
Vkládané mince by též neměly vykazovat zvýšené opotřebení. Jinak je
může čtecí zařízení vracet z důvodů
nemožnosti identifikování.
Musím na obrazovce potvrdit vložení bankovky do automatu? Ano.
Zde cestující často dělají chybu, že
nepotvrdí na obrazovce vložení určité
bankovky.
Vrací automat papírové bankovky? Automat nevrací papírové bankovky, pouze kovové mince. Pokud
částka k vrácení přesáhne 99 Kč,
automat vydá potvrzení, kterým se
identifikujete na předprodeji pro vrácení části peněz. Pokud přeplatek nepřekročí společně s předchozím zůstatkem na ELP maximálně povolený

limit 3500 Kč, jsou zbývající peníze
automaticky převedeny na elektronickou peněženku.
Je možno si u automatu zakoupit
časový kupón (předplacené jízdné)
z elektronické peněženky? Ano, pokud je zůstatek elektronické peněženky alespoň ve stejné výši nebo vyšší
než cena pořizovaného kupónu.
Nabíjel jsem v noci kupón a po
stornování transakce mi kiosek nevydal peníze zpět. Vždy je třeba odebrat z automatu doklad o provedené
transakci. Na něm může být uvedena
informace, že vloženou hotovost vyplatí pracovnice Předprodeje jízdenek. V případě, že nastane závada, je
třeba ji neprodleně, nejpozději však
dle „Reklamačního řádu produktů
systému Jihlavská karta“ do 14 dnů
od reklamované události písemně nahlásit na předprodejním místě. Reklamace bude max. do 30 dnů prošetřena a vyřešena.
O Jihlavské kartě
Nesmí být dlouhodobě vystavena
vlivům extrémních teplot (pod -20
°C a nad 40 °C), působení střídavého
elektrického nebo magnetického pole
a statického elektrického nebo magnetického pole mimo běžný rozsah.
Karta nesmí být rovněž jakýmkoliv
způsobem ohýbána, lámána, rozměrově upravována či jinak povrchově a
mechanicky poškozována.
Za platnou kartu používanou v odbavovacím systému je považována
pouze nepoškozená karta, a to bez
jakýchkoliv neautorizovaných zásahů
do její funkčnosti. Je doporučeno nosit kartu ve vhodném pouzdře (doporučené vydání s kartou). Použití karty
je možné i bez jejího vyjmutí z pouzdra. Karta bude fungovat i tehdy, pokud ji budete mít uloženou v dokladovém pouzdře nebo v peněžence
(nesmí být v kovovém pouzdru nebo
být kovem či mincemi překrytá).
Jaké jsou nejčastější závady karet?
Zlomená, mechanicky poškozená. K
raritám patří sdělení: rozkousaná od
psa, přejel mi ji kočárek, šlápla mi na
ni kolemjdoucí paní, spadl na mne revizor… Za rok 2010 bylo mechanicky zničeno 290 karet.
Mohu se zlomenou kartou jezdit MHD? Ne. Po poškození se karta stane nefunkční a při přiložení na
validátor transakce neproběhne. Při
přiložení karty je třeba vždy sledovat
informaci na displeji. Pokud při přiložení karty nepípne validátor a na
displeji se neobjeví informace o nástupu, je třeba ihned nechat kartu na
předprodeji ověřit. Jinak se vystavujete riziku, že budete považováni za cestujícího bez platné jízdenky.
Zlomil jsem kartu a mám na ní
platný kupon. Jak mám situaci řešit? Na předprodeji vám na počkání
zhotoví kopii karty a přenesou váš
kupon. Zaplatíte 100 Kč za vydání
nové karty.
Mohu jezdit dál, pokud kartu slepím průhlednou páskou? Ne, karta
je bezkontaktní a energii pro integrovaný procesor získává pomocí vlisované anténky po celém obvodu karty.
Proto mechanické poškození neopraví žádné lepidlo ani páska.
Co dělat v případě ztracené kar-

ty? Je nutno zajít na předprodejní
místo a kartu nechat zablokovat,
aby se eliminovalo nebezpečí projetí
uložené částky na peněžence. Pokud
cestující v žádosti o vydání JK uvedl
heslo, je možné provést zablokování
karty po telefonu. Za rok 2010 bylo
ztraceno nebo zcizeno celkem 350
karet. Zablokování karty je zdarma,
při případném odblokování při nálezu karty se hradí poplatek 30 Kč.
Za jak dlouho mi bude vydána
nová karta za ztracenou? Na počkání na předprodeji. Poplatek je
100 Kč. Časový kupón bude převeden také na počkání, zůstatek elektronické peněženky však až se zpožděním 3–5 dnů z důvodu nutnosti
přenesení všech provedených transakcí z vozů MHD do systému na
serverech.
Kartu jsem měl v pouzdru, nebyla poškozená či nalomená, a přesto jsem se s ní nemohl odbavit ve
vozech po 6 měsících užívání. Na
kartu a její funkci se vztahuje 24měsíční záruka. Vaši kartu předložte na
předprodejním místě Dopravního
podniku k reklamaci. Pokud nebude
poškozená, bude vám vydána zdarma nová a bude vám převeden váš
kupon popř. i částka z elektronické
peněženky.
Jízda ve II. (vnějším) pásmu
Mám kupon na I. (vnitřní) pásmo a chci jet z Masarykova náměstí do Malého Beranova. Při nástupu
si pouze zmáčknu na validátoru tlačítko „+II“ a přiložím kartu. Přejezd
hranic pásem systém sám rozpozná,
akceptuje předplacené jízdné a odebere si další jízdné (dle počtu zastávek z vnějšího pásma) z elektronické
peněženky.
Pro správné účtování je třeba označit kartu při výstupu, aby nebylo jízdné účtováno až na konečnou zastávku
na lince. Pouhé přiložení karty při nástupu bez zmáčknutí tlačítka „+II“ neprovede nákup jízdenky z elektronické
peněženky ve vnějším pásmu, systém
v tomto případě transakci vyhodnotí
jako nástup při kupónové transakci s
cílem získání bonusového bodu.
Alternativou je na Masarykově náměstí nástup neoznačovat a označit
nástup až na poslední zastávce vnitřního pásma (Helenín, zast.), v tomto
případě však hrozí zapomenutí označení nástupu na té správné zastávce
a cestující se stane ve vnějším pásmu
černým pasažérem.
Pokud jedu zpět. Nemusím nic
mačkat, jen přiložím kartu při nástupu. Systém opět automaticky odebere
jízdné (dle počtu zastávek) k hranici
vnitřního pásma z elektronické peněženky. Od hraniční zastávky jedete na
kupon, aniž znovu přikládáte kartu.
Co a jak reklamovat?
Veškeré reklamace na Jihlavskou kartu, na transakce ve vozech
MHD a v prodejních kioscích –
automatech lze uplatnit na Předprodeji jízdenek MHD, Masarykovo náměstí 1 v přízemí radnice.
Dotazy či připomínky k odbavovacímu systému lze učinit i formou
e-mailu (info@dpmj.cz).
-lm-
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Vyhlášení sportovního grantu
Město vyhlásilo po kulturních grantech i sportovní grant na obdbobí do poloviny roku 2011.
Celé znění výzvy lze nalézt na webu města, z výzvy výjimáme:

VÝZVA
k podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Jihlavy na projekt v oblasti
sportu, tělovýchovy a volného času realizovaného
v období od 1. 1. – 30. 6. 2011
1/ V rámci okruhu:

JEDNORÁZOVÉ SPORTOVNÍ
A VOLNOČASOVÉ AKCE VE MĚSTĚ
JIHLAVA
pro období 1. 1. – 30. 6. 2011
maximálně 15 000 Kč
2/ Popis a rozsah projektu:
Podpora jednorázových časově omezených akcí
a projektů zpestřujících sportovní a volnočasové
aktivity města Jihlavy, akcí zvláště významných, re-

Desítka jihlavských jarmarků
Rada města Jihlavy schválila termíny jarmarků, které proběhnou v roce 2011 na Masarykově náměstí:
15. dubna – Aprílový jarmark
20. května – Májový jarmark
17. června – Červnový jarmark

Podpora projektů:
• sportovní a volnočasové akce a aktivity realizované během stanoveného období na území města Jihlavy
3/ Příjemci dotace (dále Příjemce):
právnická osoba zřízena zákonem vyjma příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární
město Jihlava, na základě platného oprávnění souvisejícího s danou činností dle platných zákonů, vztahujícího se k vypsané výzvě,
fyzické osoby podnikající, tj. osoby podnikající na
základě platného oprávnění souvisejícího s danou
činností dle platných zákonů, vztahujícího se k vypsané výzvě.
4/ Dotace je poskytována účelově, na neinvestiční náklady na základě uzavřené Smlouvy o
poskytnutí dotace (dále Smlouva).
Podmínky pro čerpání dotace jsou součástí
Smlouvy.
Uplatňované náklady musí souviset s předloženým projektem a musí být nezbytné pro jeho zajištění.
Poskytnutá dotace musí být využita v souladu se
schváleným účelem.

Na akce již zrealizované, předkládané dle skutečných nákladů, bude převod finančních prostředků
na účet Příjemce podmíněn předložením vyúčtování projektu.
5/ Neuznatelné náklady:
investiční náklady,
daň z přidané hodnoty, kterou si uplatňuje Příjemce u finančního úřadu (platí pro plátce DPH),
výdaj na úhradu zálohové faktury bez konečného
vyúčtování není uznatelným nákladem. V případě,
že konečná faktura bude nižší než zaplacená záloha
(přeplatek na zálohách), bude výdaj považován za
uznatelný maximálně do výše konečné faktury.
Neuznatelným nákladem se rozumí náklad vynaložený v rámci realizace projektu, který nelze financovat z dotace ani z jiných finančních zdrojů v rámci finanční spoluúčasti Příjemce.
6/ Výše a účel dotace:
Na projekt lze žádat o finanční podporu maximálně do výše 15.000 Kč.
Žadatel může podat žádost o poskytnutí dotace
(dále Žádost) maximálně do výše 60 % celkových
uznatelných nákladů projektu, přičemž financování zbývajících nákladů žadatel zajistí z jiných grantů,
dotací, sponzorských příspěvků, vstupného, startovného, členských příspěvků či vlastních zdrojů.
Termín doručení:
Od 8. února 2011 do 28. února 2011 do 17 hodin!
(Redakčně kráceno)

ZŠ Havlíčkova v projektu Rozumíme penězům

24. června – trh řemesel
15. července - Cyrilometodějský jarmark
19. srpna – Prázdninový jarmark
16. září – Václavský jarmark
23. září – trh řemesel
21. října – Podzimní jarmark
18. listopadu- Martinský jarmark.

gionálního a nadregionálního významu a akcí s mezinárodní účastí konané v Jihlavě, vznik nových
sportovních a volnočasových aktivit a projektů přístupných co nejširšímu počtu obyvatel a podpora
rozvoje sportovních a volnočasových aktivit.

-lm-

Finanční gramotnost je náplní projektu Rozumíme
penězům, do něhož je zapojeno dalších jedenáct základních škol na Vysočině.
„Cílem projektu Rozumíme penězům je zvýšit úroveň
finančního vzdělání školáků na základních školách,“
řekl Tomáš Koukal, vedoucí odboru školství magistrátu. Dvouletý projekt Rozumíme penězům na dvanácti školách na Vysočině nyní vstupuje do druhé
poloviny. „Na Vysočině momentálně probíhá druhá fáze projektu, ve které se proškolení učitelé již naplno věnu-

jí výuce finanční gramotnosti žáků ve vybraných třídách.
Ve školním roce 2010/11 jich projde výukou 900,“ vysvětlil Martin Ježek, ředitel projektu Rozumíme penězům.
Základ celého projektu tvoří kniha Rozumíme penězům, která představuje unikátní pomůcku a jedinečný metodický materiál. Učebnice je rozdělena do
deseti samostatných metodických lekcí, přičemž pořadí lekcí není závazně dané, ale pouze doporučené a
tvoří samostatné celky.
-lm-
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Parkovací dům budou provozovat SMJ
Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 15. 2. 2011
(Z důvodu zajištění ochrany
osobních údajů podle zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění
usnesení Zastupitelstva města Jihlavy s omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů- označené xxx. Usnesení je z důvodů místa
redakčně kráceno).
Usnesení č. 1/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
bere na vědomí
informaci o provedených rozpočtových opatřeních schválených Radou
města Jihlavy dle zdůvodnění.
Usnesení č. 2/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření
– zvýšení příjmové i výdajové části
rozpočtu o přijaté dotace:
- na evropský projekt pro MŠ Mozaika ve výši 112.217,60 Kč
- na projekt Vlastním hodnocením ke zvyšování kvality ve výši
387.550,15 Kč
dle zdůvodnění.
Usnesení č. 3/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
dotaci pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina ve výši
50.000,- Kč na nákup defibrilátoru
a
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření
– převod z rezervy běžných výdajů §
6409 Ostatní činnosti ve výši 50.000,Kč do kapitálových výdajů (§ 3533
Zdravotnická záchranná služba) na
dotaci pro ZZS kraje Vysočina.
Usnesení č. 4/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření
– změna rozpočtu odboru rozvoje
města:
tř. 5 a 6 Projekty
Základní umělecká škola – rekonstrukce + 13.715 tis. Kč
Regenerace veřejného prostranství
v části města – Pístov + 8.000 tis. Kč
Snížení energetické náročnosti
škol. zařízení – ZŠ E.Rošického 8.000 tis. Kč
tř. 6 Kapitálové výdaje
Základní umělecká škola – rekonstrukce - 13.715 tis. Kč
Rekonstrukce ul. Okružní – výměna oken - 70 tis. Kč
Parkoviště při ul. Halasova, Ortenova + 70 tis. Kč
Přemístění zastávek MHD Na Růžku – ul. Sokolovská + 200 tis. Kč
MŠ Mozaika, Březinova 113 1.341 tis. Kč
tř. 5 Běžné výdaje
§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek
akce ul. Havlíčkova – most U Jánů
+ 1.141 tis. Kč
Usnesení č. 5/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
dotaci pro Nemocnici Jihlava ve

výši 300.000,- Kč na nákup vybavení
– paliativní péče a
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření – převod z rezervy běžných výdajů § 6409 Ostatní činnosti ve výši
300.000,- Kč na § 3522 Ostatní nemocnice – neinvestiční příspěvek
pro Nemocnici Jihlava.
Usnesení č. 6/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
ruší
usnesení č. 67/10-ZM
a
s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření
tř. 6 Kapitálové výdaje (odbor rozvoje města)
akce „MŠ Na Dolech“ - 2 500 tis. Kč
akce „Rozšíření kapacity Mateřské
školy Mozaika Jihlava“ + 2 500 tis. Kč
a
zavazuje se
k zajištění finančních prostředků na
realizaci akce „Rozšíření kapacity Mateřské školy Mozaika Jihlava“ do výše
30 000 tis. Kč
a
ukládá
vedoucí odboru rozvoje města zajistit projektové a inženýrské práce na
uvedenou akci.
Usnesení č. 7/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
n e s ch v a l u j e
dotaci pro Římskokatolickou farnost Ždírec ve výši 60.000,- Kč na
opravu omítky kostela sv. Václava ve
Ždírci a
n e s ch v a l u j e
provedení rozpočtového opatření – převod z rezervy běžných výdajů § 6409 Ostatní činnosti ve výši
60.000,- Kč na § 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního
kulturního, národního a historického povědomí – neinvestiční příspěvek pro Římskokatolickou farnost
Ždírec.
Usnesení č. 8/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
aktualizovaný plán hospodářské
činnosti na rok 2011 dle přílohy č.j.
MMJ/EO/406/2011.
Usnesení č. 9/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí dotace v rámci okruhu:
VÝZNAMNÉ KULTURNÍ AKCE
– na projekt v oblasti kultura – subjektu:
Jihlavský spolek amatérských filmařů (IČ – 67008062) 1.700.000
Kč
na realizaci projektu: 15. Mezinárodní festival dokumentárních filmů
Jihlava 2011
na úhradu nákladů na pronájem
prostor včetně ostatních služeb s nájmem bezprostředně souvisejících,
na služby v rámci technického zajištění,
na propagaci,
na autorské poplatky,
na dopravu a ubytování účinkujících
a aktérů souvisejících s projektem,

na dopravu filmových kopií,
na překlady a tlumočení.
Občanské sdružení „Jihlavský
havířský průvod“ (IČ – 67024301)
400.000 Kč
na realizaci projektu: Jihlavský havířský průvod
na úhradu nákladů na pronájem
prostor včetně ostatních služeb s nájmem bezprostředně souvisejících,
na služby v rámci technického zajištění,
na honoráře účinkujících,
na propagaci,
na autorské poplatky,
na dopravu a ubytování účinkujících a aktérů souvisejících s projektem,
na materiálové náklady včetně nákupu drobných cen (do výše 1 000
Kč/ks) a odměn (nikoliv finančních),
na údržbu a opravy kostýmů a rekvizit.
Občanské sdružení „Jihlavský
havířský průvod“ (IČ – 67024301)
105.000 Kč
na realizaci projektu: sv. Martin
na úhradu nákladů na pronájem
prostor včetně ostatních služeb s nájmem bezprostředně souvisejících,
na služby v rámci technického zajištění,
na honoráře účinkujících,
na propagaci,
na autorské poplatky,
na materiálové náklady včetně nákupu drobných cen (do výše 1 000
Kč/ks) a odměn (nikoliv finančních),
na realizaci ohňostroje.
Společnost pro FSU, o.s. (IČ –
65340507) 500.000 Kč
na realizaci projektu: 54. ročník Festivalu sborového umění
na úhradu nákladů na služby v rámci technického zajištění,
na honoráře účinkujících,
na propagaci,
na dopravu a ubytování účinkujících
a aktérů souvisejících s projektem,
na moderování koncertů a tlumočnické práce.
Občanské sdružení Mahler 2000
– Společnost Gustava Mahlera (IČ
– 70106673) 900.000 Kč
na realizaci projektu: Mahler Jihlava
2011 – Hudba tisíců
na úhradu nákladů na pronájem
prostor včetně ostatních služeb s nájmem bezprostředně souvisejících,
na služby v rámci technického zajištění,
na honoráře účinkujících,
na propagaci,
na autorské poplatky,
na dopravu a ubytování účinkujících
a aktérů souvisejících s projektem
ukládá
vedoucímu odboru školství, kultury a tělovýchovy zabezpečit uzavření
Smluv o poskytnutí dotace.
Usnesení č. 10/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
n e s ch v a l u j e
poskytnutí dotace v rámci okruhu:
JEDNOLETÁ PODPORA – činnost
na projekt v oblasti kultura – subjektu:
Olga Moravcová Bednářová (IČ –
65799071) 84.000 Kč

na realizaci projektu: Barvínek –
zájmová činnost pro děti od 3 let s
individuálním přístupem v Jihlavě
na úhradu nákladů na pronájem
prostor včetně ostatních služeb s nájmem bezprostředně souvisejících
ukládá
vedoucímu odboru školství, kultury a tělovýchovy zabezpečit uzavření
Smluv o poskytnutí dotace.
Usnesení č. 11/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí dotace v rámci okruhu:
JEDNOLETÁ PODPORA – hudba
klasická - na projekt v oblasti kultura - subjektu:
KOMORNÍ
FILHARMONIE
VYSOČINA, o.s. (IČ – 26617706)
75.000 Kč
na realizaci projektu: Cyklus komorních koncertů
na úhradu nákladů na honoráře
účinkujících a náklady na dopravu
účinkujících a aktérů bezprostředně
souvisejících s projektem,
na propagaci.
KOMORNÍ
FILHARMONIE
VYSOČINA, o.s. (IČ – 26617706)
75.000 Kč
na realizaci projektu: Vánoční koncert Komorní filharmonie Vysočina
na úhradu nákladů na pronájem
prostor včetně ostatních služeb s nájmem bezprostředně souvisejících,
na honoráře účinkujících a náklady
na dopravu účinkujících a aktérů bezprostředně souvisejících s projektem,
na propagaci.
DKO s. r. o. (IČ – 46991883)
70.000 Kč
na realizaci projektu: Opereta Vídeňská krev
na úhradu nákladů na honoráře
účinkujících a náklady na dopravu
účinkujících a aktérů bezprostředně
souvisejících s projektem.
DKO s. r. o. (IČ – 46991883)
80.000 Kč
na realizaci projektu: Opera La Traviata
na úhradu nákladů na honoráře
účinkujících a náklady na dopravu
účinkujících a aktérů bezprostředně
souvisejících s projektem.
Jihlavský smíšený pěvecký sbor
Melodie (IČ – 65765851) 17.966
Kč
na realizaci projektu: Koncertní činnost JSPS Melodie v r. 2011 – 2 koncerty
na úhradu nákladů na pronájem
prostor včetně ostatních služeb s nájmem bezprostředně souvisejících,
na služby v rámci technického zajištění,
na honoráře účinkujících a náklady
na dopravu účinkujících a aktérů bezprostředně souvisejících s projektem,
na propagaci,
na autorské poplatky.
poskytnutí dotace v rámci okruhu:
JEDNOLETÁ PODPORA – hudba ostatní - na projekt v oblasti
kultura - subjektu:
AlternativaPro, občanské sdružení (IČ – 26637863) 100.000 Kč
na realizaci projektu: Koncert bez
hranic
(Pokračování na str. 24)
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na úhradu nákladů na služby v rámci technického zajištění,
na honoráře účinkujících a náklady
na dopravu účinkujících a aktérů bezprostředně souvisejících s projektem,
na propagaci.
AlternativaPro, občanské sdružení (IČ – 26637863) 65.000 Kč
na realizaci projektu: Přijďte na koncert, pomůžete 2011
na úhradu nákladů na služby v rámci technického zajištění,
na honoráře účinkujících a náklady
na dopravu účinkujících a aktérů bezprostředně souvisejících s projektem,
na propagaci.
Ing. Milan Kolář (IČ – 46172386)
90.000 Kč
na realizaci projektu: Folk v Jihlavě
2011
na úhradu nákladů na honoráře
účinkujících a náklady na dopravu
účinkujících a aktérů bezprostředně
souvisejících s projektem.
PAROLAART, s.r.o. (IČ 25309897) 100.000 Kč
na realizaci projektu: Adventní gospelový koncert
na úhradu nákladů na honoráře
účinkujících a náklady na dopravu
účinkujících a aktérů bezprostředně
souvisejících s projektem.
SLIBY - CHYBY, o.s. (IČ –
22844325) 78.000 Kč
na realizaci projektu: Rock v Heulosu
na úhradu nákladů na pronájem
prostor včetně ostatních služeb s nájmem bezprostředně souvisejících,
na služby v rámci technického zajištění,
na honoráře účinkujících a náklady
na dopravu účinkujících a aktérů bezprostředně souvisejících s projektem,
na propagaci.
poskytnutí dotace v rámci okruhu:
JEDNOLETÁ PODPORA – hudba
vzdělávací koncerty - na projekt v
oblasti kultura - subjektu:
KOMORNÍ
FILHARMONIE
VYSOČINA, o.s. (IČ – 26617706)
61.000 Kč
na realizaci projektu: Vzdělávací koncerty pro mateřské a základní
školy
na úhradu nákladů na honoráře
účinkujících a náklady na dopravu
účinkujících a aktérů bezprostředně
souvisejících s projektem.
poskytnutí dotace v rámci okruhu:
JEDNOLETÁ PODPORA – divadlo místní - na projekt v oblasti
kultura - subjektu:
Sdružení na podporu mezinárodního přátelství „Slunce“, o.s. (IČ –
68685033) 90.000 Kč
na realizaci projektu: JID 20-11
na úhradu nákladů na pronájem
prostor včetně ostatních služeb s nájmem bezprostředně souvisejících,
na služby v rámci technického zajištění,
na honoráře účinkujících a náklady
na dopravu účinkujících a aktérů bezprostředně souvisejících s projektem,
na propagaci.
DE FACTO MIMO, o.s. (IČ –
70803820) 52.920 Kč
na realizaci projektu: DE FACTO
MIMO PRO DOSPĚLÉ

na úhradu nákladů na pronájem
prostor včetně ostatních služeb s nájmem bezprostředně souvisejících,
na služby v rámci technického zajištění,
na honoráře účinkujících a náklady
na dopravu účinkujících a aktérů bezprostředně souvisejících s projektem,
na propagaci.
Divadlo T.E.J.P. (IČ – 26541971)
76.000 Kč
na realizaci projektu: MARINGOTKA 2011 – jednodenní divadelní festival
na úhradu nákladů na služby v rámci technického zajištění,
na honoráře účinkujících a náklady
na dopravu účinkujících a aktérů bezprostředně souvisejících s projektem,
na propagaci.
poskytnutí dotace v rámci okruhu:
JEDNOLETÁ PODPORA – divadlo hostující - na projekt v oblasti
kultura - subjektu:
DKO s. r. o. (IČ – 46991883)
87.000 Kč
na realizaci projektu: Pražská divadla
na úhradu nákladů na honoráře
účinkujících a náklady na dopravu
účinkujících a aktérů bezprostředně
souvisejících s projektem.
Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě (IČ – 207357) 100.000 Kč
na realizaci projektu: DIOD – Série
činoherních představení
na úhradu nákladů na služby v rámci technického zajištění,
na honoráře účinkujících a náklady
na dopravu účinkujících a aktérů bezprostředně souvisejících s projektem,
na propagaci,
na autorské poplatky.
poskytnutí dotace v rámci okruhu:
JEDNOLETÁ PODPORA – divadlo dětská představení - na projekt
v oblasti kultura - subjektu:
PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA
JIHLAVA (IČ – 600601) 100.000
Kč
na realizaci projektu: Divadlo – dětská představení (I. pololetí)
na úhradu nákladů na honoráře
účinkujících a náklady na dopravu
účinkujících a aktérů bezprostředně
souvisejících s projektem.
poskytnutí dotace v rámci okruhu:
JEDNOLETÁ PODPORA – tanec
- na projekt v oblasti kultura - subjektu:
DKO s. r. o. (IČ – 46991883)
80.000 Kč
na realizaci projektu: Louskáček –
klasický balet
na úhradu nákladů na honoráře
účinkujících a náklady na dopravu
účinkujících a aktérů bezprostředně
souvisejících s projektem.
Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě (IČ – 207357) 100.000 Kč
na realizaci projektu: DIOD – Série
hostujících tanečních představení
na úhradu nákladů na služby v rámci technického zajištění,
na honoráře účinkujících a náklady
na dopravu účinkujících a aktérů bezprostředně souvisejících s projektem,
na propagaci,
na autorské poplatky.

Mgr. Jana Valentová (IČ –
76646921) 50.000 Kč
na realizaci projektu: Taky jsem se
narodil bos
na úhradu nákladů na pronájem
prostor včetně ostatních služeb s nájmem bezprostředně souvisejících,
na služby v rámci technického zajištění,
na honoráře účinkujících a náklady
na dopravu účinkujících a aktérů bezprostředně souvisejících s projektem,
na propagaci,
na autorské poplatky.
poskytnutí dotace v rámci okruhu:
JEDNOLETÁ PODPORA – happening - na projekt v oblasti kultura - subjektu:
DKO s. r. o. (IČ – 46991883)
65.000 Kč
na realizaci projektu: Malá scéna žije
na úhradu nákladů na honoráře
účinkujících a náklady na dopravu
účinkujících a aktérů bezprostředně
souvisejících s projektem.
poskytnutí dotace v rámci okruhu:
JEDNOLETÁ PODPORA – vzdělávací pořady - na projekt v oblasti
kultura - subjektu:
DKO s. r. o. (IČ – 46991883)
80.000 Kč
na realizaci projektu: Výchovně
vzdělávací pořady pro děti a mládež
na úhradu nákladů na pronájem
prostor včetně ostatních služeb s nájmem bezprostředně souvisejících,
na honoráře účinkujících a náklady
na dopravu účinkujících a aktérů bezprostředně souvisejících s projektem.
poskytnutí dotace v rámci okruhu:
JEDNOLETÁ PODPORA – film
- na projekt v oblasti kultura - subjektu:
Institut dokumentárního filmu /
IDF/ (IČ – 26549867) 100.000 Kč
na realizaci projektu: Sekce pro filmové profesionály – East European
Forum/East Silver
na úhradu nákladů na pronájem
prostor včetně ostatních služeb s nájmem bezprostředně souvisejících,
na služby v rámci technického zajištění,
na honoráře účinkujících a náklady
na dopravu účinkujících a aktérů bezprostředně souvisejících s projektem.
na propagaci.
a
n e s ch v a l u j e
poskytnutí dotace v rámci okruhu:
JEDNOLETÁ PODPORA – hudba
klasická - na projekt v oblasti kultura
- subjektu:
KOMORNÍ
FILHARMONIE
VYSOČINA, o.s. (IČ – 26617706)
74.000 Kč
na realizaci projektu: Silvestrovský
galakoncert
na úhradu nákladů na pronájem
prostor včetně ostatních služeb s nájmem bezprostředně souvisejících,
na honoráře účinkujících a náklady
na dopravu účinkujících a aktérů bezprostředně souvisejících s projektem,
na propagaci.
poskytnutí dotace v rámci okruhu:
JEDNOLETÁ PODPORA – hudba
ostatní - na projekt v oblasti kultura -

subjektu:
Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě
(IČ – 207357) 100.000 Kč
na realizaci projektu: DIOD – Série
hudebních koncertů
na úhradu nákladů na služby v rámci technického zajištění,
na honoráře účinkujících a náklady
na dopravu účinkujících a aktérů bezprostředně souvisejících s projektem,
na propagaci,
na autorské poplatky.
Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě
(IČ – 207357) 100.000 Kč
na realizaci projektu: DIOD – Série
hudebních pořadů pro seniory – „Nedělní čaje“
na úhradu nákladů na služby v rámci technického zajištění,
na honoráře účinkujících a náklady
na dopravu účinkujících a aktérů bezprostředně souvisejících s projektem,
na propagaci,
na autorské poplatky.
Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě
(IČ – 207357) 100.000 Kč
na realizaci projektu: DIOD – Audiovizuální koncert progresivní hudby
na úhradu nákladů na služby v rámci technického zajištění,
na honoráře účinkujících a náklady
na dopravu účinkujících a aktérů bezprostředně souvisejících s projektem,
na propagaci,
na autorské poplatky.
poskytnutí dotace v rámci okruhu:
JEDNOLETÁ PODPORA – divadlo
místní - na projekt v oblasti kultura subjektu:
Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě
(IČ – 207357) 100.000 Kč
na realizaci projektu: DIOD – Série
místních divadelní představení
na úhradu nákladů na služby v rámci technického zajištění,
na honoráře účinkujících a náklady
na dopravu účinkujících a aktérů bezprostředně souvisejících s projektem,
na propagaci,
na autorské poplatky.
poskytnutí dotace v rámci okruhu:
JEDNOLETÁ PODPORA – divadlo
dětská představení - na projekt v oblasti kultura - subjektu:
PSYCHIATRICKÁ
LÉČEBNA
JIHLAVA (IČ – 600601) 100.000 Kč
na realizaci projektu: Divadlo – dětská představení (II. pololetí)
na úhradu nákladů na honoráře
účinkujících a náklady na dopravu
účinkujících a aktérů bezprostředně
souvisejících s projektem,
na propagaci.
Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě
(IČ – 207357) 100.000 Kč
na realizaci projektu: DIOD – Série
dětských (hostujících) představení
na úhradu nákladů na služby v rámci technického zajištění,
na honoráře účinkujících a náklady na dopravu účinkujících a aktérů
bezprostředně souvisejících s projektem,
na propagaci,
na autorské poplatky.
poskytnutí dotace v rámci okruhu:
JEDNOLETÁ PODPORA – happening - na projekt v oblasti kultura subjektu:
(Pokračování na str. 26)

STRANA

26

Aktuality

NJR - BŘEZEN 2011

Parkovací dům budou provozovat SMJ
(Pokračování ze str. 24)
AlternativaPro, občanské sdružení
(IČ – 26637863) 95.000 Kč
na realizaci projektu: Majáles Jihlava 2011
na úhradu nákladů na služby v rámci technického zajištění,
na honoráře účinkujících a náklady
na dopravu účinkujících a aktérů bezprostředně souvisejících s projektem,
na propagaci,
na autorské poplatky.
Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov
(IČ – 530948) 100.000 Kč
na realizaci projektu: Benátská noc
na úhradu nákladů na služby v rámci technického zajištění,
na honoráře účinkujících a náklady
na dopravu účinkujících a aktérů bezprostředně souvisejících s projektem.
poskytnutí dotace v rámci okruhu:
JEDNOLETÁ PODPORA – vzdělávací pořady - na projekt v oblasti kultura - subjektu:
Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě
(IČ – 207357) 100.000 Kč
na realizaci projektu: DIOD – Filmová dílna Animuj!
na úhradu nákladů na služby v rámci technického zajištění,
na honoráře účinkujících a náklady
na dopravu účinkujících a aktérů bezprostředně souvisejících s projektem,
na propagaci.

Jihlava, IČ 60727772 ve výši 500 tis.
Kč na úhradu nákladů spojených s
provozem areálu Amfiteátru v Jihlavě
na rok 2011.
Usnesení č. 13/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí příspěvku vlastníkům
nemovitých kulturních památek:
Královská kanonie premonstrátů na
Strahově, Strahovské nádv. 1, Praha
84.480 Kč
Usnesení č. 14/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
souhlasí
s předložením žádosti o poskytnutí
dotace na projekt „Pivovarská naučná
stezka“ do výzvy k 3. listopadu 2010
Regionálního operačního programu
NUTS II Jihovýchod, Prioritní osa
2 – Rozvoj udržitelného cestovního
ruchu, Oblast podpory 2.1 – Rozvoj
infrastruktury pro cestovní ruch
a
zavazuje se
k zajištění spolufinancování projektu „Pivovarská naučná stezka“, zajištění jeho finančního krytí ve výši
celkových nákladů projektu a zajištění finančních prostředků na úhradu
provozních nákladů projektu po dobu udržitelnosti projektu.

poskytnutí dotace v rámci okruhu:
JEDNOLETÁ PODPORA – film - na
projekt v oblasti kultura - subjektu:
K Brewery Trade, a.s. (IČ –
28489411) 59.000 Kč
na realizaci projektu: Historie sladovnictví a pivovarnictví
na úhradu nákladů na honorář pro
zhotovitele filmu.
poskytnutí dotace v rámci okruhu:
JEDNOLETÁ PODPORA – publikační činnost, literatura - na projekt v
oblasti kultura - subjektu:
Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě
(IČ – 207357) 55.200 Kč
na realizaci projektu: DIOD – Série
literárních večerů
na úhradu nákladů na služby v rámci technického zajištění,
na honoráře účinkujících a náklady
na dopravu účinkujících a aktérů bezprostředně souvisejících s projektem.
na propagaci.

Usnesení č. 15/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
souhlasí
s předložením žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Rekonstrukce a
rozvoj Základní umělecké školy, Jihlava“ do kontinuální výzvy Regionálního operačního programu NUTS II
Jihovýchod, Prioritní osa 3 – Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel,
Oblast podpory 3.1 – Rozvoj urbanizačních center, Projekty – Integrovaný plán rozvoje měst
a
zavazuje se
k zajištění spolufinancování projektu „Rekonstrukce a rozvoj Základní
umělecké školy, Jihlava“, zajištění jeho
finančního krytí ve výši celkových nákladů projektu a zajištění finančních
prostředků na úhradu provozních nákladů projektu po dobu udržitelnosti
projektu.
Provede: ORM, EO Termín: 201612-31

poskytnutí dotace v rámci okruhu:
JEDNOLETÁ PODPORA – městské
slavnosti - na projekt v oblasti kultura
- subjektu:
DKO s. r. o. (IČ – 46991883)
100.000 Kč
na realizaci projektu: Galakoncert k
50.výročí Domu kultury ve spolupráci se statutárním městem Jihlava
na úhradu nákladů na honoráře
účinkujících a náklady na dopravu
účinkujících a aktérů bezprostředně
souvisejících s projektem.
ukládá
vedoucímu odboru školství, kultury a tělovýchovy zabezpečit uzavření
Smluv o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 16/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
souhlasí
s předložením žádosti „Cyklostezka
R02 Jana Masaryka – Horní Kosov –
Na Dolech“ o poskytnutí příspěvku
z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na výstavbu a údržbu
cyklistických stezek pro rok 2011
a
zavazuje se
k zajištění spolufinancování projektu „Cyklostezka R02 Jana Masaryka –
Horní Kosov – Na Dolech“ v případě
přidělení příspěvku.

Usnesení č. 12/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí dotace společnosti Služby města Jihlavy, s.r.o., Havlíčkova 64,

Usnesení č. 103/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
ruší
usnesení č. 666/09-ZM ze dne 3.
11. 2009, kterým Zastupitelstvo města Jihlavy schválilo realizaci projektu

výstavby parkovacího domu v Jihlavě
formou koncesní smlouvy na koncesní projekt „Optimalizace parkování v
Jihlavě včetně výstavby parkovacího
domu“ a
ukládá
odboru rozvoje města zajistit odstoupení od smlouvy o dílo na zpracování koncesního projektu a realizaci koncesního řízení na projektu
„Optimalizace parkování v Jihlavě
včetně výstavby parkovacího domu“.
Usnesení č. 104/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
roční zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje
města pro programovací období
2007-2013 „Regenerace městského
prostředí, rozvoj infrastruktury v oblastech sociálních služeb a vzdělávání
a všestranný rozvoj občanské vybavenosti“ za rok 2010 (poř.č. 3) dle
zdůvodnění a dle přílohy č.j. MMJ/
ORM/109/2011 a č.j. MMJ/ORM/117/2011 a
ukládá
odboru rozvoje města předložit tuto Roční zprávu o postupu realizace
IPRM Řídícímu orgánu Regionálního operačního programu NUTS 2
Jihovýchod.
Usnesení č. 105/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
níže uvedené změny v přípravě aktualizace Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Jihlavy „Regenerace městského prostředí, rozvoj
infrastruktury v oblastech sociálních
služeb a vzdělávání a všestranný rozvoj občanské vybavenosti“ (IPRM):
1. změna rámcového rozvojového
záměru „Rozvoj infrastruktury pro
další vzdělávání v Jihlavě“ (aktivita
2.2.2) na projektový záměr „Rekonstrukce a rozvoj Základní umělecké
školy Jihlava“ a přesun finančních
prostředků ve výši 52 mil. Kč z rámcového rozvojového záměru „Revitalizace sídlišť na území města Jihlavy“
(aktivita 1.1.2) na realizaci projektového záměru „Rekonstrukce a rozvoj
Základní umělecké školy Jihlava“ (aktivita 2.2.2) v rámci finančního harmonogramu IPRM a příloh č. 1 a 5
dokumentu IPRM dle zdůvodnění,
2. úspory dosažené v rámci realizace projektů IPRM a zbývající finanční prostředky tzv. kurzové rezervy
IPRM budou po jejím uvolnění převedeny do alokace rámcového rozvojového záměru „Revitalizace sídlišť na
území města Jihlavy“ (aktivita 1.1.2).
Usnesení č. 106/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
podstatné náležitosti dodatku č. 1
partnerské smlouvy k projektu „Digitální povodňový plán ORP Jihlava a varovný a vyrozumívací systém
ORP Jihlava“ dle přílohy MMJ/ORM/100/2011, JID 10693/2011/
MMJ.
Usnesení č. 107/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
záměr zřídit příspěvkovou organizaci Dům dětí a mládeže Jihlava.

Usnesení č. 108/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
odkoupení:
1. studie „A. Důl-Pávov-lokalita
Červený Kříž, přepočet splaškové kanalizace“
2. projektové dokumentace „Pístovské rybníky – řešení technického
stavu“
od dobrovolného svazku Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko.
Provede: OSR, EO Termín: 201106-30
Usnesení č. 109/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
svěřuje
podle § 104 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
náměstkům primátora úkoly v samostatné působnosti na úseku koordinace činnosti obchodních společností, v
nichž má statutární město Jihlava majetkovou účast, takto:
1. PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek:
- Správa městských lesů Jihlava, s.r.o.
- HC Dukla Jihlava, s.r.o.
2. RNDr. Petr Pospíchal:
- Jihlavské vodovody a kanalizace
a.s.
- Prádelna a čistírna Jihlava, s.r.o.
- JIHLAVSKÉ KOTELNY, s.r.o.
3. Ing. Josef Kodet:
- Dopravní podnik města Jihlavy,
a.s.
- SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.
- DS Stříbrné terasy o.p.s. (dohled
nad projektem)
Usnesení č. 110/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
pověřuje
PaedDr. Ing. Rudolfa Chloupka,
náměstka primátora, jako zástupce
statutárního města Jihlava dohledem
nad Projektem Zdravé město a místní
Agendou 21.
Usnesení č. 111/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
změnu Přílohy č. 3 Zásad pro poskytování cestovních náhrad členům
Zastupitelstva města Jihlavy dle přílohy č.j. MMJ/EO/301/2011.
Usnesení č. 112/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
bere na vědomí
Plán práce Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jihlavy na rok
2011.
Usnesení č. 113/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
n e s ch v a l u j e
následující doporučení a návrhy
opatření v oblasti MHD:
1. Papírová jízdenka za 16 Kč (u řidiče za 18 Kč), nad 5 zastávkových
úseků. Nepřestupná jízdenka se mění na přestupnou a to po dobu 90
minut od jejího označení.
2. Papírová jízdenka za 10 Kč (u
řidiče za 12 Kč) – počet projetých
zastávkových úseků se mění z max. 3
na max. 5.
3. Úprava dle bodů 1 a 2 platí obdobně i pro jízdenky zlevněné za 5
Kč a 8 Kč (u řidiče za 6 Kč a 10 Kč)
(Pokračování na str. 27)
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Mateřská škola a Speciálně pedagogické
centrum Jihlava, Demlova 28
Téma školy: „Podej mi ruku“
Zápis do mateřské školy Demlova 28 a Demlova 34a se uskuteční ve dnech

18. 4. 2011
19. 4. 2011

8,00 - 16,00
8,00 - 14,00

v mateřské škole Demlova 28 společně s dny otevřených dveří

V naší mateřské škole nabízíme:
Předškolní vzdělávání dětí duševně, smyslově a tělesně zdravých.
Předškolní vzdělávání dětí s mentálním, zrakovým, tělesným, řečovým, sluchovým postižením, dětí s více vadami a dětí s poruchami autistického spektra.
Představujeme Vám programy mateřské školy:
Práce s keramickou hlínou, seznamování se základy cizího jazyka (anglický
a německý jazyk), základy počítačové gramotnosti, arteterapie – dramatická
výchova, základy hry na sopránovou zobcovou flétnu, cvičení dětí na trampolíně, víkendové pobyty pro děti a rodiče, předplavecký výcvik, karnevalové dny, jednodenní poznávací výlety, rozloučení se školáky, dopravní dny,
hudebně taneční kroužek, pohybové aktivity v dětském fitcentru, kroužek
Kobudo, moderní přístupy ve vzdělávání dětí, obohacení výchovně vzdělávací činnosti v MŠ o využívání interaktivních tabulí, alternativní činnosti místo
poledního spánku pro předškoláky.

Nadstandardní vybavení mateřské školy:
Počítače ve třídách, keramická pec, relaxační boxy, vodní lůžko, relaxační a
stimulační místnost snoezelen, vertikální lezecké stěny, speciální houpačky,
zahradní hrací kouty, zahradní pohádkový hrad, víceúčelové a dopravní hřiště, temná komora pro zrakovou stimulaci, multisenzorická pracovna s trampolínou a relaxačními pomůckami, interaktivní tabule, vířivá vana s barevnými efekty, speciální počítačové programy, barevné prostředí školy.
Speciální cvičení v mateřské škole a speciálně pedagogickém centru:
Trampoterapie, individuální logopedická péče, bazální stimulace, projekt
Portage, relaxační a stimulační techniky ve snoezelenu, arteterapie – dramatická výchova, muzikoterapie, ergoterapie, alternativní a augmentativní
formy komunikace (VOKS, znaková řeč), strukturované učení, ovlivňování
chování u klientů, prostorová orientace a samostatný pohyb zrakově postižených, zraková stimulace pomocí projekční techniky, práce s rodinou, prvky
rehabilitace, orofaciální stimulace, metody facilitace jako podpora vzdělávání, odborná péče speciálních pedagogů a psychologů SPC.
Ve speciálně pedagogickém centru nabízíme:
Komplexní diagnostiku klientů, depistáž a včasnou speciálně pedagogickou
a psychologickou péči, speciální terapie dle potřeb dětí, výcvik specifických
dovedností, nácvik používání kompenzačních pomůcek, sociálně právní poradenství, metodickou a supervizní činnost, zajištění dokumentace, pomoc
při integraci dětí se zdravotním postižením do škol, vedení rodiny.
V rámci projektu „SPC Jihlava - Evropské trendy ve vzdělávání“ nabízíme dětem se zdravotním postižením:
Hydroterapii ve spojení s kolorterapií, rozšíření metody trampoterapie, logopedii s využitím interaktivní tabule, rozšíření využívání informační technologie a nabídky alternativních prvků v oblasti informační technologie,
rozšíření přípravy na počáteční (základní) vzdělávání dětí se zdravotním postižením, inovace metody zrakové terapie s využitím informační technologie,
metodické příručky pro pedagogy a rodiče.

Parkovací dům budou...

CHODNÍKY opět kloužou. Konec února postihly ledovky a námrazy a počet úrazů chodců rapidně narůstal.
Foto: Lubomír Maštera

(Dokončení ze str. 26)
4. Jízdenka z elektronické peněženky za 8 Kč – počet projetých zastávkových úseků se mění z max. 3 na
max. 6.
5. Jízdenka z elektronické peněženky za 12 Kč – počet projetých zastávkových úseků se mění z max. 8 na
max. 12.
6. Jízdenka z elektronické peněženky za 14 Kč – nad 12 zastávkových
úseků.
7. Úprava dle bodů 4 až 6 platí obdobně i pro zlevněné jízdenky z elektronické peněženky za 4 Kč, 6 Kč a
7 Kč. Zároveň se u všech elektronických jízdenek zavádí jejich přestupnost na 90 min., a to od okamžiku jejího zakoupení.
8. Od dovršení věku 65 let mají občané právo využívat zlevněných tarifů. Občanům nad 70 let stačí pro
cestování MHD občanský průkaz.

Možnost opatření Jihlavské karty zůstává nedotčena.
Usnesení č. 114/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
navrhuje
zástupce statutárního města Jihlavy
v dozorčí radě obchodní společností
Prádelna a čistírna Jihlava, s.r.o., pana
Martina Málka.
Usnesení č. 115/11 - ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
bere na vědomí
informace k dalšímu postupu při
realizaci projektu „Rekonstrukce stávajících a výstavba nových stok a zajištění množství a jakosti pitné vody v
regionu Jihlavsko“
Ing. Jaroslav Vymazal
primátor města
PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek
náměstek primátora
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Sportovec kraje Vysočina 2010

Vyhlašovatelé

Nominace jednotlivců
Oldřich Bakus (HC Dukla Jihlava) - lední hokej

Atletika Jihlava - atletika

Aneta Benešová (SK MG BAVER Třebíč) - moderní gymnastika

BC Vysočina U18 - basketbal

Jana Bukovanová (JPK Axis Jihlava) - plavání

Boxing Gauner Club Jihlava - box

Jan Caha (TJ Třebíč) - kulturistika

Croquet Club Dynamo Telč - kroket

Tomáš Fučík (JPK Axis Jihlava) - plavání
Jindřich Dáňa (Prorun Jihlava) - běh
Filip Dort (FC Vysočina) - fotbal
Václav Doskočil (Croquet Club Dynamo Telč) - kroket
Iveta Gerlová (TK Spartak Jihlava) - tenis

Vážení čtenáři,

kraj Vysočina ve spolupráci s Jihlavskými listy vyhlašuje
9. ročník ankety o nejlepšího sportovce Vysočiny za rok
2010.
Slavnostní vyhlášení se uskuteční pod záštitou předsedkyně
Parlamentu ČR Miroslavy Němcové.

Jak hlasovat

David Hajn (Croquet club Dynamo Telč) - kroket
Ivan Hamža (Nuclears Třebíč) - baseball

FC Vysočina A-tým - fotbal
FC Vysočina starší dorost - fotbal
FBŠ Jihlava dorost - florbal
FBŠ Jihlava ženy - florbal
Gloxi club TJ Sokol Bedřichov
- akrobatická gymnastika

David Hons (MSK Chotěboř) - karate

Gloxi club TJ Sokol Bedřichov/Petra

Pavel Hotař mladší (JPK Axis Jihlava) - triatlon

Filsaková, Eva Tokošová, Nikola Cingelová

Barbora Chudíková (OK Jihlava)

1) Kupónem - Na přiložený kupón vypište jméno vámi vybraného sportovce v každé z kategorií a vyplněný lístek doručte do redakce Jihlavských listů:
Fritzova 34, Jihlava, 586 01

Nominace kolektivů

- orientační závody na horských kolech

- akrobatická gymnastika
GymBeam Jihlava

Josef Kratochvíl (Caissa Třebíč) - šachy

HC Dukla Jihlava A-tým - lední hokej

Barbora Kratochvílová (SK Jihlava) - zápas

Hotch Potch - tanec

Lucie Kriegsmannová (TK Spartak Jihlava) - tenis

www.jihlavske-listy.cz
www.sportoveckrajevysocina.cz

JPK Axis Jihlava - plavání

Jan Kotyza (KK PSJ Jihlava) - kuželky

Jiskra Havlíčkův Brod mladší dorostenky

POZOR! Každý čtenář může hlasovat pouze jednou!
(Hlasování na internetu je omezeno na 20 hlasů z jedné IP
adresy).

Jan Lauerman (OK Jihlava) - lyžařský orientační běh

2) Internetem - od 18. března 2011 můžete hlasovat na:

Ze všech doručených anketních lístků budou vylosováni výherci, kteří se budou moci zúčastnit slavnostního Galavečera,
který se uskuteční dne 20. dubna 2011 v Kulturním středisku Zámek Polná.
Hlasování bude ukončeno 31. března 2011.

Partneři:

Lukáš Kourek (TJ Nové Město na Moravě) - atletika
David Lupač (Pro Life Fitness Telč) - silový trojboj
Lukáš Mach (SK Jihlava) - judo
Petr Mísař (BC Vysočina) - basketbal
Jaroslav Müller (Jiskra Havlíčkův Brod) - softbal

- házená
Ježek Team - rafting
KK PSJ Jihlava muži - kuželky
KK PSJ Jihlava ženy - kuželky
Nuclears Třebíč - baseball

Lukáš Nedělka (Fitshop Jihlava)- triatlon

Orel Žďár nad Sázavou - judo

Martin Novák (BC Vysočina) - basketbal

RnR club Elvis Jihlava TJ Sokol Bedřichov

Pavel Novák (Atletika Jihlava) - běh

- rokenrol

Petr Novotný (BC Vysočina) - basketbal

Savada Polná - judo

Robin Parkan (KK PSJ Jihlava) - kuželky

SDH Nevcehle - požární útok

Renata Paulíčková (OK Jihlava)

SK Autonot Jihlava - národní házená

- orientační závody na horských kolech
Jitka Pausarová (Jihlava) - sportovní rybolov
Barbora Picková (JPK Axis Jihlava) - plavání
Martin Prokop (Jipocar Racing Team) - motorismus
David Pulkrábek (TJ Sokol Žďár nad Sázavou) - judo
Filip Reiterman (Gauner Boxing Club Jihlava) - box
Hedvika Rychnovská (Kynologický klub Jihlava) - agility
Vladimír Srb (Běžec Vysočiny Jihlava) - běh
Monika Slováková (TJ Sokol Velké Meziříčí) - armwrestling

SK Jihlava A-tým - hokejbal
SK Jihlava starší dorost - hokejbal
SK Judo Jihlava - judo
SK MG Baver Třebíč - moderní gymnastika
SK Nové Město na Moravě - běh na lyžích
SK Taekwondo Lacek - taekwondo
Sokol Jihlava - judo
SRC Fanatic Havlíčkův Brod - fitness aerobic

Tomáš Šárik (KTS Jihlava) - silový trojboj

Starlets Jihlava juniorky - krasobruslení

David Šůstek (TJ Sokol Nové Veselí) - házená

Taneční klub Street Busters - tanec

Helena Tlustá (TJ Nové Město na Moravě) - atletika

TJ Jiskra Havlíčkův Brod kadetky - volejbal

Maxims Uvarenko (FC Vysočina) - fotbal

TJ Sokol Nové Veselí starší žáci - házená

Kupón Sportovec kraje Vysočina 2010:

Lucie Vaverová (TJ Spartak Třebíč) - triaton

TJ Spartak Třebíč muži - atletika

Milan Venhoda (OK Jihlava) - orientační lyžařský běh

Jednotlivec (+ jméno, disciplína, klub)

TK Spartak Jihlava - tenis

Marika Zahradníčková (TJ Spartak Třebíč) - triatlon

ÚAMK-AMK Žďár nad Sázavou - biketrial

Kolektiv (+ název, disciplína)

Jméno a adresa odesílatele:
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Fotbalové jaro klepe na dveře
JIHLAVA – Fotbalisté FC Vysočina
i jejich fanoušci odpočítávají poslední dny do startu jarní části druhé ligy. Jihlavané, po podzimu třetí tým
tabulky, do něj vstoupí příští neděli
utkáním ve Varnsdorfu.
Svěřenci trenéra Josefa Vrzáčka
ztrácejí na postupovou příčku pouhý bod a půjdou do odvetné poloviny sezony v roli velkého favorita na
vstupenku do Gambrinus ligy. Tomu
odpovídají dobré výsledky v přípravných zápasech, i když na ty nelze brát
stoprocentní ohled.
Po sympatickém lednovém vystoupení v Tipsport lize najela Vysočina
v únoru na sérii přátelských utkání,
kterou zahájila dvojzápasem proti
prvoligovému Slovácku (2. 2.). První duel vyhrál soupeř 2:0, naopak
v odvetě se radovali Jihlavané po výsledku 0:1.
Poté se Vysočina poprvé představila v rámci přípravy domácímu publiku proti ligovému sokovi z Čáslavi,
jehož přehrála hubeným skóre 1:0.
O týden později (13. 2.) se v Jihlavě
odehrál pikantní souboj druholigistů (třetího celku tabulky s druhým).
Domácí hostili Vlašim a soupeř odjel s prohrou 2:0.
Po tomto střetnutí měli Vrzáček a
spol. na programu herní soustředění
na přírodní trávě v Blšanech (14. –
16. 2.). Z toho ale sešlo, jelikož tamní areál zasypala sněhová pokrývka.
Náhradní program obstaralo utkání
proti třetiligové juniorce brněnské
Zbrojovky (16. 2.). Hosté si odvezli
zpod Špilberku hladké vítězství 0:3.
Posledními soupeři Vysočiny v přípravě jsou druholigová Viktoria Žižkov, respektive rakouský Horn. Proti
Žižkovu nastoupili Jihlavané v úterý
(po uzávěrce NJR), generálku s Hornem sehrají zítra v Rakousku. -cio-

DŮLEŽITÁ zpráva pro trenéra Josefa Vrzáčka. Bosenský kanonýr Muris Mešanovič (na snímku ve žlutém), navrátilec a
velká zimní posila, se dostává před startem jara do dobré formy.
Foto: Michal Boček
Domácí utkání FC Vysočina – jaro 2011: 11. 3. Dukla Praha (18 hod.), 25. 3. Sezimovo Ústí (18 hod.), 10. 4.
Zlín (17 hod.), 22. 4. Sparta Praha B (18 hod.), 13. 5. Třinec (18 hod.), 27. 5. Hlučín (18 hod.), 11. 6. Karviná
(17 hod.).
Aktuální kádr – brankáři: Martin Matiášek (1991), Dalibor Rožník (1988), Martin Svoboda (1975), Maksims
Uvarenko (1987). Obránci: Tomáš Cihlář (1987), Gabriel (1987), Petar Gavrič (1986), Jan Halama (1988), Karol Karlík (1986), Jan Šilinger (1988), Jan Šimáček (1982), Petr Tlustý (1986), Michal Veselý (1980). Záložníci: Petr Dolejš (1986), Filip Dort (1980), Jiří Gába (1980), Radek Görner (1983), Jan Kopic (1990), Jan Kosak
(1992), Peter Krutý (1984), Tomáš Kučera (1991), Lukáš Vaculík (1983). Útočníci: Martin Bača (1985), Muris
Mešanovič (1990), Arnold Šimonek (1990), Stanislav Tecl (1990).

Dukla začala čtvrtfinále play-off dobře
Prvoligoví hokejisté Dukly Jihlava vstoupihráči Dukly zápasové volno a připravovali
li ve druhé polovině února do závěrečně fáze
se na následné čtvrtfinále. V něm se jim stali
soutěže – vyřazovacích bojů. Soupeřem jim
soupeřem Orli ze Znojma, kteří měli v letošje tým Orlů ze Znojma. První dva zápasy na
ní sezoně s Duklou aktivní bilanci tří výher
domácím ledě zvládli svěřenci trenérů Petra
a pouze jedné prohry.
Vlka a Patrika Augusty na jedničku, když si
Výhodu domácího prostředí měla v prvpřed zápasy na jihu Moravy zajistili dvouzáních dvou duelech jihlavská Dukla. První
pasové vedení.
mač se na Horáckém zimním stadionu odeJeště předtím, než začalo čtvrtfinále playhrál v pátek 18. února a do hlediště se přišlo
off, sehráli jihlavští hokejisté, od posledního
na utkání podívat 4632 diváků. Jihlava byla
vydání Novin jihlavské radnice, pět mistrovpo celé utkání lepším týmem, ale jejím hráských zápasů. V tom prvním, 26. ledna, hráčům se dlouho nedařilo překonat výborně
li na ledě aspiranta na postup do extraligy
chytajícího juniora Kacetla.
v Chomutově. S favoritem Jihlavští drželi
Poprvé se to podařilo Jeslínkovi téměř na
krok dvě třetiny. Na rychlé vedení domácích PŘEKVAPIVÝ ZAČÁTEK mělo úvodní utkání čtvrtfinále play-off prv- konci druhé části a podruhé Kalábovi pět
odpověděl ke konci první části Bakus.
ní hokejové ligy. Při nástupu vítalo oba celky podařené choreo domácího minut před koncem základní hrací doby.
Po bezbrankové druhé třetině udeřil Cho- kotle, sestavené z pyrotechnických efektů.
Foto: Vladimír Šťastný Hosté udeřili v 59. minutě, kdy se jim podamutov ve třetí dvacetiminutovce a během
řilo dvakrát překonat jihlavského gólmana
dvanácti minut třikrát skóroval. Na konečŘehoře. V prodloužení rozhodlo v vítězství
sice v zápase dvakrát vedli, ale Orli stačili vždy vyných 4:2 upravil mladý Zeman. Po prohře v Cho- rovnat a ve třetí třetině přidali rozhodující branku Dukly v 63. minutě Padělek – 3:2 sn.
mutově sehráli jihlavští hokejisté domácí utkání – 3:2. V předposledním kole základní části zajížVe druhém duelu bylo utkání vyrovnanější, i když
s dalším kandidátem na postup do nejvyšší soutěže děli jihlavští hokejisté do Hradce Králové. Po zce- šli domácí do vedení již 1. minutě zápasu. Hosté
s Ústeckými Lvy. Všechny branky v základní hrací la jednoznačném průběhu hry si zpět na Vysočinu poté v 11. minutě ve vlastním oslabení vyrovnali.
době padly v první třetině. Domácí se ujali vede- přivezli všechny body za vysoké vítězství 1:6.
Na rozhodující góly se čekalo až do poloviny třetí
ní, ale Lvi dvěma góly otočili skóre, poté ČachotNa závěr základní části se Dukla utkala s nepří- části, kdy se nejprve prosadil Bakus a krátce po něm
ský vyrovnal. O majiteli bodu navíc se rozhodlo až jemným soupeřem – Olomoucí, v přímém souboji přidal třetí branku Zeman. Dukla vyhrála 3:1.
v samostatných nájezdech. V nich strhl vítězství na o třetí příčku v tabulce. Na domácím ledě se Jihlavě
Třetí a čtvrté utkání čtvrtfinálové série se hrálo po
stranu domácích Padělek – 3:2 sn.
dařilo a díky dvoubrankovému vedení z první třeti- uzávěrce vydání Novin jihlavské radnice v úterý 22.
2. února zajížděla Dukla do Znojma a stejně jako ny získala po šedesáti minutách vítězství 4:2.
února a ve středu 23. února v Hostan aréně ve Znona začátku soutěže na jihu Moravy neuspěla. Hosté
–všV období, kdy se hrálo předkolo play-off, měli jmě.
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čtvrtek 24. až neděle 27. února
/ 20.00 / kinosál Reform
pondělí 28. února
/ 20.00 / kinosál Edison
úterý 1. a středa 2. března
/ 20.00 / kinosál Reform
HON NA ČARODĚJNICE
USA 2010, dobrodružný/thriller/
fantasy, titulky, cca 98 min.
Středověká fantasy, která svou syrovou atmosférou a mystikou připomíná slavné Jméno růže v akčnějším
stylu.
Hrají: Nicolas Cage, Ron Perlman,
S. C. Moore ad.
Režie: Dominic Sena
Přístupný od 12 let
Vstupné 80 Kč
pondělí 28. února
až středa 2. března
/ 17.30 / kinosál Reform
VŠE, CO MILUJI
Polsko 2010, černá komedie/hudební/drama, titulky, cca 95 min.
Film sleduje čtyři přátele v jejich
snaze zformovat punkovou kapelu.
Hrají: Mateusz Kosciukiewicz, Olga Fryc, Jakub Gierszal ad.
Scénář a režie: Jacek Borcuch
Přístupný od 12 let
Vstupné 75 Kč

Kultura

čtvrtek 3. až neděle 6. března
/ 17.30 / kinosál Reform
GULLIVEROVY CESTY
USA 2011, dobrodružná komedie,
český dabing, cca 84 min.
Obrovské dobrodružství v malém
světě.
Hrají: Jack Black, Emily Blunt, Jason Segel ad.
Režie: Rob Letterman
Mládeži přístupný
Vstupné 80 Kč

/ 20.00 / kinosál Reform
pondělí 7. března
/ 17.30 / kinosál Reform
úterý 8. a středa 9. března
/ 17.30 / 20.00 / kinosál Reform
RODINKA
ČR 2010, rodinná komedie, cca 90
min.
Volné pokračování kultovního se-
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riálu Taková normální rodinka, který se vrací ke svým divákům po více
než třiceti letech!
Hrají: Jana Štěpánková, Daniela
Kolářová, Jaromír Hanzlík, Petr Forman a další.
Režie: Dušan Klein
Přístupný
Vstupné 80 Kč

čtvrtek 3. března
/ 19.30 / kinosál Edison
Projekt 100
VELKÁ LÁSKA
FR 1969, romantický, titulky, cca
87 min.
„Jemně melancholická komedie o
realitě lásky a manželství, plná důmyslných vyprávěcích postupů a vizuálních nápadů.“
Hrají: Pierre Étaix, Annie Fratellini, Nicole Calfan ad.
Režie: Pierre Étaix
VŠECHNO NEJLEPŠÍ
FR 1962, krátký film, titulky, cca
15 min.
Půvabná anekdota, za kterou Étaix
získal v roce 1963 Oscara za nejlepší
krátký film.
Přístupný
Vstupné 60 Kč
čtvrtek 3. až neděle 6. března

ZIMA se vrátila. Především zahrádkáři z toho nemají radost, ale ani řidiči nejásají. Kromě ledovek se opět zvětší díry ve vozovce.
Foto: Lubomír Maštera
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pondělí 7. až středa 9. března
/ 19.30 / kinosál Edison
VĚRNÁ KOPIE
FR/Itálie/Írán 2010, drama, titulky, cca 106 min.
Kopie jako prověrka umění – imitace jako prověrka věčného ne-soužití mužů a žen. Psychologická tragikomedie s Juliette Binocheovou,
odměněnou za svůj výkon na festivalu v Cannes 2010.
Hrají: Juliette Binoche, William
Shimell, Jean-Claude Carrière ad.
Scénář a režie: Abbás Kiarostamí
Přístupný od 15 let
Vstupné 70 Kč
čtvrtek 10. března
/ 19.30 / kinosál Edison
Projekt 100
EROTIKON
ČSR 1929, drama, němý, cca 85
min.
Erotikon je příběh důvěřivé venkovské dívky, která jedné deštivé
noci podléhá svodům projíždějícího
cizince.
Hrají: Ita Rina, Olaf Fjord, Karel
Schleichert ad.
Námět, scénář a režie: Gustav Machatý
Přístupný od 12 let
Vstupné 60 Kč
čtvrtek 10. března
/ 17.00 / kinosál Edison
pátek 11. až neděle 13. března
/ 19.30 / kinosál Edison
ZELENÝ SRŠEŇ
USA 2011, akční thriller, titulky,
cca 119 min.
Hrají: Seth Rogen, Cameron Diaz,
Jay Chou, Christoph Waltz a další.
Režie: Michel Gondry
Mládeži do 12 let nevhodný
Vstupné 75 Kč
čtvrtek 10. až neděle 13. března
/ 17.30 / 20.00 / kinosál Reform
pondělí 14. března
/ 17.30 / kinosál Reform
úterý 15. a středa 16. března
/ 17.30 / 20.00 / kinosál Reform
CIZINEC
USA/FR 2010, drama, titulky, cca
105 min.
Johnny Depp v roli turisty, který si
přijel do Itálie léčit zraněné srdce.
Hrají: Angelina Jolie, Johnny Depp,
Paul Bettany ad.
Režie: Florian Hanckel von Donnersmarck
Přístupný
Vstupné 80 Kč
pondělí 14. až středa 16. března
/ 19.30 / kinosál Edison
KRÁSNÁ JUNIE
FR 2008, drama, titulky, cca 90 min.
„Zvědavost. Posedlost. Láska.”
Hrají: Louis Garrel, Léa Seydoux,
Grégoire Leprince-Ringuet ad.
Režie: Christophe Honoré
Přístupný od 15 let
Vstupné 75 Kč
čtvrtek 17. až neděle 20. března
/ 17.30 / 20.00 / kinosál Reform
pondělí 21. března
/ 17.30 / kinosál Reform
úterý 22. března
/ 17.30 / 20.00 / kinosál Reform
NEVINNOST
ČR 2011, drama, cca 98 min.
Lásky se nikdy nezbavíš.

Kultura
Hrají: Ondřej Vetchý, Aňa Geislerová, Luděk Munzar, Hynek Čermák ad.
Režie: Jan Hřebejk
Přístupný
Vstupné 80 Kč
čtvrtek 17. až neděle 20. března
/ 19.30 / kinosál Edison
ŘETĚZOVÁ ZPRÁVA
USA 2010, thriller, titulky, cca 96
min.
Umění zabíjet.
Hrají: Nikki Reed, Noah Segan,
Betsy Russell ad.
Režie: Deon Taylor
Přístupný od 15 let
Vstupné 80 Kč
pondělí 21. a úterý 22. března
/ 19.30 / kinosál Edison
ONDINE
Irsko/USA 2010, romantické drama, titulky, cca 103 min.
Byl jednou jeden rybář a ten vylovil mořskou pannu.
Hrají: Colin Farrell, Alicja Bachleda, Dervla Kirwan ad.
Režie: Neil Jordan
Přístupný od 12 let
Vstupné 75 Kč
středa 23. března
/ 18.00 – 24.00 / kinosál Reform a
Edison
EXPEDIČNÍ KAMERA
Filmový festival Expediční kamera
je celovečerní promítání filmů o dobrodružství, divoké přírodě, o extrémních zážitcích i sportech. Jsou to ty
nejzdařilejší filmy uplynulé sezóny, a
to i díky spolupráci s Mezinárodním
horolezeckým filmovým festivalem v
Teplicích nad Metují. Výběr snímků
je zaměřen na expediční dobrodružství nejen na horách, ale i na vodě, v
pouštích či pralesech.
Program festivalu:
18.00 – Projekt Kačkar
18.25 – Brahmaputra
19.00 – Degustace dominikánského rumu
19.30 – Sám ve stěně
20.00 – Ola Lama
20.15 – Slosování o hodnotné ceny
20.45 – Mongolsko – ve stínu Čingischána
21.45 – Asgard Projekt
22.50 – Mezi námi
23.10 – Poslední lovci
Více informací na internetových
stránkách www.expedicnikamera.cz
Vstupné 120 Kč
čtvrtek 24. až neděle 27. března
/ 17.00 / kinosál Reform
HARRY POTTER A RELIKVIE
SMRTI – část 1
Film USA, širokoúhlý/rodinný,
český dabing, cca 150 min.
Nikde není bezpečno…
Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert
Grint, Emma Watson a další.
Režie: David Yates
Přístupný
Vstupné 75 Kč
čtvrtek 24. až neděle 27. března
/ 17.30 / kinosál Edison
čtvrtek 24. až neděle 27. března
/ 20.00/ kinosál Reform
127 HODIN
USA/VB 2010, drama, titulky, cca
93 min.
Podle neuvěřitelného, ale pravdivého příběhu.
Hrají: James Franco, Kate Mara,
Amber Tamblyn ad.

Režie: Danny Boyle
Přístupný od 12 let
Vstupné 75 Kč
čtvrtek 24. až neděle 27. března
/ 19.30 / kinosál Edison
KDYŽ KÁMEN PROMLUVÍ
ČR 2010, dokumentární, cca 75 min.
Film o Jaroslavu Duškovi není typickým portrétem známé osobnosti
– jde spíše o zachycení jeho vnitřního života, jeho názorů a postojů k
věcem, které se dotýkají každé bytosti.
Scénář, kamera a režie: Viliam Poltikovič
Přístupný
Vstupné 60 Kč
pondělí 28. března
/ 17.30 / kinosál Reform
úterý 29. a středa 30. března
/ 17.30 / 20.00 / kinosál Reform
NICKYHO RODINA
Česko/Slovensko 2011, drama, cca
102 min.
Film o tom, jak příklad jednoho
člověka i po 70 letech dokáže inspirovat lidi a měnit dnešní svět.
Hrají: Michal Slaný, Klára Issová,
Joe Schlesinger ad.
Režie: Matej Mináč
Přístupný
Vstupné 75 Kč
pondělí 28. až středa 30. března
/ 19.30 / kinosál Edison
VŠE PRO DOBRO SVĚTA
A NOŠOVIC
ČR 2010, dokument, cca 82 min.
Dokumentární groteska provokativního režiséra Víta Klusáka (Český
sen, Český mír) o poli, na němž rostou auta, a továrně, která v Nošovicích přistála jako UFO.
Vystupují: Vít Klusák, Stanislav
Vojkovský, Petr Vaněk ad.
Scénář a režie: Vít Klusák
Mládeži přístupný
Vstupné 55 Kč
čtvrtek 31. března
/ 19.30 / kinosál Edison
Projekt 100
DRUHÁ STRANA MINCE
Polsko 2009, komedie/drama/romantický, titulky, cca 99 min.
„Všechno má druhou, odvrácenou
stranu.“
Hrají: Agata Buzek, Krystyna Janda, Anna Polony ad.
Režie: Borys Lankosz
Přístupný od 12 let
Vstupné 60 Kč
čtvrtek 31. března
/ 17.00 / kinosál Edison
pátek 1. dubna až neděle 3. dubna
/ 19.30 / kinosál Edison
HLAVA-RUCE-SRDCE
ČR 2010, historický film, cca 110
min.
Film o lásce bez lásky, o válce bez
války a magii bez kouzel.
Hrají: Viktorie Čermáková, Roman
Zach, Martin Finger ad.
Režie: David Jařab
Přístupný od 12 let
Vstupné 75 Kč
čtvrtek 31. března až neděle
3. dubna / 17.30 / 20.00
/ kinosál Reform
TŘI DNY KE SVOBODĚ
USA 2010, krimi/thriller/drama,
titulky, cca 122 min.
Russell Crowe má 72 hodin na to,
aby zachránil to nejcennější ve svém
životě.
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Hrají: Russell Crowe, Liam Neeson, Olivia Wilde ad.
Režie: Paul Haggis
Přístupný od 12 let
Vstupné 75 Kč
BIJÁSEK
– kino Dukla promítá dětem
sobota 5. března
/ 15.30 / kinosál Reform
neděle 6. března
/ 15.30 / kinosál Edison
SHREK – ZVONEC A KONEC
Film USA, širokoúhlá komedie,
český dabing, cca 92 min.
Poslední kapitola.
V českém znění: David Novotný,
Tomáš Juřička, Kamila Špráchalová
a další.
Režie: Mike Mitchell
Přístupný
Vstupné 75 Kč
sobota 12. a neděle 13. března
/ 15.30 / kinosál Reform
KYTICE POHÁDEK
Výběr nejlepších kreslených českých pohádek.
Vstupné 30 Kč
sobota 19. března
/ 15.30 / kinosál Reform
neděle 20. března
/ 15.30 / kinosál Edison
JÁ, PADOUCH
Film USA, komedie, české znění,
cca 95 min.
Klaďasové už nefrčí.
V českém znění: Jiří Lábus, Jan Přeučil, Jiří Hromada a další.
Režie: Pierre Coffin, Chris Renaud
Přístupný
Vstupné 75 Kč
sobota 26. a neděle 27. března
/ 15.30 / kinosál Reform
PŘÍRODOPIS Z CYLINDRU
Pásmo nejkrásnějších kreslených
pohádek pro nejmenší diváky.
Vstupné 30 Kč
BIO RÁJ – promítání seniorům
/ kinosál Edison
Vstupné na všechny projekce: pro
seniory 60 let a výše 40 Kč (na vyžádání doložit platným průkazem
totožnosti), ostatní návštěvníci dle
vstupného
středa 2. března
/ 10.00 / kinosál Edison
VŠE, CO MILUJI
Polsko 2010, černá komedie/hudební/drama, titulky, cca 95 min.
Film sleduje čtyři přátele v jejich
snaze zformovat punkovou kapelu.
Hrají: Mateusz Kosciukiewicz, Olga Fryc, Jakub Gierszal ad.
Scénář a režie: Jacek Borcuch
Přístupný od 12 let
Vstupné 75 Kč
středa 9. března
/ 10.00 / kinosál Edison
RODINKA
ČR 2010, rodinná komedie, cca 90
min.
Volné pokračování kultovního seriálu Taková normální rodinka, který se vrací ke svým divákům po více
než třiceti letech!
Hrají: Jana Štěpánková, Daniela
Kolářová, Jaromír Hanzlík, Petr Forman a další.
Režie: Dušan Klein
Přístupný
Vstupné 80 Kč
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Kultura
Režie: Otakar Vávra
Přístupný od 12 let

středa 16. března
/ 10.00 / kinosál Edison
CIZINEC
USA/FR 2010, drama, titulky, cca
105 min.
Johnny Depp v roli turisty, který si
přijel do Itálie léčit zraněné srdce.
Hrají: Angelina Jolie, Johnny Depp,
Paul Bettany ad.
Režie: Florian Hanckel von Donnersmarck
Přístupný
Vstupné 80 Kč
středa 23. března
/ 10.00 / kinosál Edison
NEVINNOST
ČR 2011, drama, cca 98 min.
Lásky se nikdy nezbavíš.
Hrají: Ondřej Vetchý, Aňa Geislerová, Luděk Munzar, Hynek Čermák
ad.
Režie: Jan Hřebejk
Přístupný
Vstupné 80 Kč
středa 30. března
/ 10.00 / kinosál Edison
NICKYHO RODINA
Česko/Slovensko 2011, drama, cca
102 min.
Film o tom, jak příklad jednoho
člověka i po 70 letech dokáže inspirovat lidi a měnit dnešní svět.
Hrají: Michal Slaný, Klára Issová,
Joe Schlesinger ad.
Režie: Matej Mináč
Přístupný
Vstupné 75 Kč
FILMOVÝ KLUB v kině Dukla
vstupné pro členy FK 40 Kč / pro
nečleny 70 Kč
pondělí 7. března
/ 19.30 / kinosál Reform
BŘEZOVÝ HÁJ
Polsko 1970, drama, titulky, cca 92
min.
Film vyniká výbornou psychologickou kresbou jednotlivých postav,
navozením atmosféry a v neposlední řadě i hereckým výkonem obou
hlavních postav.
Hrají: Olgierd Lukaszewicz, Daniel
Olbrychski, Emilia Krakowská ad.
Scénář a režie: Andrzej Wajda
Přístupný od 12 let
pondělí 14. března
/ 19.30 / kinosál Reform
LISTOPAD
Československo 1935, mysteriózní/krátkometrážní/romantický/ experimentální, cca 18 min.
V tramvaji se setkává muž se ženou.
Před šesti lety si byli blízcí. Muž však
tehdy odešel a žena o něm víc už neslyšela.
Hrají: Fritz Klippel, Jiřina Čermáková, Zvonimir Rogoz ad.
Režie: Otakar Vávra
KRAKATIT
Československo 1948, drama/scifi/thriller/akční, cca 106 min.
Čapkova předloha se v těsně poválečném kontextu dočkala zřetelné
aktualizace: mimořádně ničivá třaskavina v rukou válečných štváčů,
které zajímají jen zisk, se může snadno stát osudnou rozbuškou, ohrožující celý svět.
Hrají: Karel Höger, Florence Marly, František Smolík ad.

pondělí 21. března
/ 19.30 / kinosál Reform
ČESKÁ RAPublika
ČR 2008, hudební, cca 87 min.
První celovečerní film o českém rapu.
Vystupují: Orion, James Cole, Hugo Toxx, Hana Hegerová ad.
Režie: Pavel Abrahám
Přístupný od 15 let
pondělí 28. března
/ 19.30 / kinosál Reform
MARY A MAX
Austrálie 2008, animovaný, titulky,
cca 92 min.
Jedno úžasné přátelství.
Režie: Adam Elliot
Přístupný od 12 let
ostatní akce:
úterý 1. března /
18.00 – 20.00 / kinosál Edison
SETKÁNÍ PRIMÁTORA
MĚSTA S OBČANY NA TÉMA
„ROZVOJ MĚSTA JIHLAVY“
Krátké ohlédnutí za činností města v uplynulém období, informace
o běžících a připravovaných projektech města Jihlavy s primátorem Jaroslavem Vymazalem
neděle 6. března
/ 15.00 / kinosál Reform
S Jihlavskými listy za pohádkou
„VODNICKÁ POHÁDKA JAK SE VODNÍCI USADILI
V ČECHÁCH ANEB
KOUZELNÝ PROUTEK
A PRAOTEC ŠPLOUCH „
Délka představení cca 50 minut.
Veselá, výpravná pohádka, plná
kouzel a čarování, protkaná známými i neznámými písničkami o vodě,
rybách a rybnících. O vodníkovi
Šplouchovi, který utekl před trestem
vodnického krále a zabydlel se i se
svojí vdavek chtivou dcerou Běličkou
v klidné tůňce v Čechách. Naneštěstí
u mlýna, který právě koupila lakomá
mlynářka, proto, aby v něm našla,
podle pověstí, zakopaný poklad...
Účinkují: Divadlo Mrak
Pořadatel: PAROLAART s.r.o.
Vstupné: 60 Kč
Předprodej: Jihlavské listy (Fritzova 34, Jihlava) 567 578 007, rezervace 603 288 483
neděle 20. března
/ 15.00 / kinosál Reform
SLUŽBA V PEKLE
Hraná pohádka pro každého, 45 minut.
Marnivou, hubatou, pyšnou a nevychovanou komornou Elišku si odneslo peklo. Zatímco si Hradní paní a
Klára dělají starosti, Eliška si rozhodně nevydechne. V pekelné škole nejsou žádné přestávky a člověk se musí
pořádně otáčet, aby své hříchy odčinil a napravil. Zda se to Elišce povede
a vrátí se na hrad do služby, uvidíte
sami. Pohádka je volné pokračování
pohádky „O fintivé komorné“. Pokud
jste ji však nezhlédli, nic se neděje.
Dějovou nit rozhodně neztratíte.
Účinkuje: Královská divadelní společnost EFFRENATA ze Žďáru nad
Sázavou
Pořadatel: MgA. Jana Mifková /
Vstupné 60 Kč
Rezervace: 777 046 313 (sms kdykoliv)
Více na www.effrenata.cz
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Připravujeme na měsíc duben:
Fimfárum do třetice všeho dobrého,
Varieté, Hezké vstávání, Rango, Odcházení, Dilema, Tron Legacy, Norské dřevo, Tantra a další.

do 29. 5.
MOŽNÁ SDĚLENÍ 2
Výstava hmatového sochařství určená nevidomým a slabozrakým,
kterou pořádá OGV ve spolupráci s
Moravskou galerií v Brně.
Oblastní galerie Vysočiny, Galerie
Alternativa, budova Komenského 10

do 13. 3.
ZKAMENĚLÉ STOPY
Tajemný svět živočichů z minulých geologických dob. V horninách
se mohly uchovat kromě klasických
zkamenělin i stopy po různých činnostech organismů a jejich životních
projevech.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo
nám. 57/58, Jihlava

do 25. 3.
Pavel Horák / Paul van den Berg:
LIBOVÁNKY A VŠELIJAKÉ
JINÉ PĚKNŮSTKY
též „ROMANTICKÉ HRADY
A ZÁMKY“ Výstava je prodejní
– originály i sítotisky.
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

do 20. 3.
STŘÍPKY ZE SKAUTSKÉHO
TÁBORA
Autorské fotografie Jakuba Pejcala.
Kavárna Muzeum, Masarykovo
nám. 55
do 27. 3.
JIHLAVSKÉ OBRÁZKY
Autor Pavel Bezděčka představí výběr fotografií z prvních tří let pobytu
v Jihlavě.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo
nám. 57/58
do 3. 4.
467 DNÍ KOLEM SVĚTA
Foto dokument z cesty Tomáše Zajíce a jeho dvou kamarádů po světě,
kde strávili 467 dní a navštívili cca
35 zemí v Evropě, Asii, Austrálii, Jižní a Střední Americe.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo
nám. 57/58
do 18. 9. 2011
ŘEČ UMĚNÍ IV.
Umění ze sbírek OGV od 70. let po
současnost
Oblastní galerie Vysočiny, Masarykovo náměstí 24
7. – 13. 3.
OKOLO TANCE
Výstava fotografií současného tanečního umění - Vojtěch Brtnický.
Současný tanec skýtá nepřeberné
množství možností, jak jej na fotografii zpodobnit a obsáhnout jeho
vnitřní myšlenku. Stejně tak jeho
moderní provedení přivádí samotného fotografa občas k neřešitelným
situacím.
Oblastní galerie Vysočiny, Masarykovo náměstí 24
17. 3. – 29. 5.
TEMNÁ NOC, JASNÁ NOC
Zobrazení tématu měsíčné noci v
dílech autorů 19. a 20. století (Fila, Toyen a další). Vernisáž výstavy
17. 3. 2011.
Oblastní galerie Vysočiny, Masarykovo náměstí 24
do 15. 5.
VASIL ARTAMONOV
- ALEXEY KLYUYKOV
Výstava současných autorů ruského původu žijících v České republice, laureátů 21. ročníku soutěže „Cena Jindřicha Chaloupeckého 2010“,
která je udělovaná mladým výtvarným umělcům do 35 let
Oblastní galerie Vysočiny, Komenského 10

2. 3. – 2. 4.
LINDA KLIMENTOVÁ
- MALBA
Galerie Jána Šmoka, ateliéry Střední umělecké školy grafické, Dvořákova 12
do 24. 3.
LUBOŠ HRŮZA:
scénografie a malba 1958 - 2008
Galerie – Horácké divadlo Jihlava,
Komenského 24
do 30. 3.
GRAFIKA Z DEPOZITU
GALERIE
M+K galerie, Čajkovského 33
březen
VÝTVARNÉ PRÁCE
žáků základní školy Havlíčkova v
Jihlavě DNK – foyer.
Divadlo Na Kopečku, Psychiatrická léčebna, Brněnská 54
9. 3. – 30. 4.
MILÍČŮV DŮM PŘEMYSLA
PITTRA V PRAZE – PŘÍKLAD
ČESKO – NĚMECKO
– ŽIDOVSKÉHO SOUŽITÍ
Vernisáž 8. 3. v 17.00 hodin. Výstavu zahájí předsedkyně Parlamentu
PS ČR – paní Miroslava Němcová,
poté senátor pan Miloš Vystrčil a následně paní Lenka Lajsková z Muzea
J. A. Komenského v Praze.
Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4
do 25. 3.
JANA SOPPÉ - ORANŽOVĚ
ZBARVENÉ
Trifoil, grafické papíry, Husova 10
26. 3. – 13. 5.
JAN KŘEN – OBRAZY
– DVOJVÝSTAVA
Trifoil, grafické papíry, Husova 10
březen
KRESBY KONÍ
Monika Tothová, Jihlava.
Zoo Jihlava, nový vstupní areál Výstavní místnost
březen
ZVINO VA AFRICA
Výstava afrických dřevěných skulptur ze Zimbabwe.
Zoo Jihlava, Africká vesnice Matongo, areál
březen
PRODEJNÍ VÝSTAVA
AFRICKÉHO UMĚNÍ
TINGATINGA
Zoo Jihlava, Africká vesnice Matongo, škola
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březen
AYE-AYE EXPEDITION 2009
Výstava fotografií z expedice na
Madagaskar.
Zoo Jihlava, Nový vstupní areál – infocentrum (za vstupní pokladnou).
28. 2. – 11. 3.
PRŮVODNÍ VÝSTAVA
JID 20-11
Výstava provede všemi ročníky JID,
tak jak šly za sebou. Představí život
festivalu společně s jeho útrobami.
Městská knihovna, Hluboká 1, Jihlava
7. 3. – 25. 3.
VODA
Výstava ke dni vody - vernisáž 9. 3.
Krajský úřad, Žižkova 57, budova
B - I. patro
7. 3. – 28. 3.
Výstava k anketě
„ZLATÁ JEŘABINA“
Cena kraje Vysočina za kulturní
počin roku 2010. Na velkoformátových obrazech bude návštěvníkům
představeno všech 30 počinů z kategorie Kulturní aktivita a 30 z kategorie Péče o kulturní dědictví - od 1.
3. do 8. 4. je možné posílat hlasy ve
vyhlášené anketě.
Krajský úřad, Žižkova 57, budova
B - III. patro

Kultura
3. 3. v 17.00
AYURVÉDA - Radost – zdraví
- láska – sebeúcta
Přednáška Ivy Georgievové.
10. 3. v 17.00
REFLEXNÍ TERAPIE
- cesta ke zdraví
Reflexní terapie nabízí levnou,
účinnou a rychlou pomoc při obnovování rovnováhy v organizmu.
Úvodní přednáška Ing. Františka
Roba.
17. 3. v 17.00
AYURVÉDA – Radost – zdraví
- láska – sebeúcta – odvaha
Přednáška Ivy Georgievové.
21. 3. v 15.30
Zahájení KURZU ZNAKOVÉ
ŘEČI PRO ZAČÁTEČNÍKY
(10 lekcí - na kurz je nutné se přihlásit v knihovně).
24. 3. v 17.00
OBJEVME KRÁSNÉ
TAJEMSTVÍ AYURVÉDY
- Iva Georgievová
Zahájení kurzu (pokračování 31.
března, 7. dubna, 14. dubna). Přihlášky v knihovně nebo mailem na
ivaveda@ivaveda.eu. Počet účastníků je limitován. Začátek vždy od 17
hodin a končí cca v 18.30 hodin.

do 31. 3.
BEZ OBAV
Výstava výtvarných prací Jakuba
Dočkala.
Denní a týdenní stacionář Jihlava,
prodejní galerie a výtvarná dílna,
Husova 16
do 31. 3.
LENKA
KLOFÁČOVÁ-PAVÉZKOVÁ:
Prodejní výstava obrazů.
Carlita – kavárna&květiny, U Brány 4
do 30. 6.
POSLEDNÍ DOMOVY
Výstava mapuje málo známé osudy
části místních obětí holocaustu. Unikátní dokumenty přibližují násilné
vystěhování 24 jihlavských Židů do
Žďáru nad Sázavou, kde přežívali v
neutěšených podmínkách do května
1942. Pak byli v transportech odvlečeni do koncentračních táborů, kde
všichni zahynuli.
Obřadní síň židovského hřbitova,
ul. U Cvičiště

do 11. 3.
VÝSTAVA K REGIONÁLNÍ
POSTUPOVÉ PŘEHLÍDCE
STUDENTSKÉHO DIVADLA
JID 2011

7. 3. v 10.00
V. Vančura – M. Junášek:
KUBULA A KUBA KUBIKULA
mimo předpl.
Medvědář Kuba Kubikula chodil
dlouho po světě se svým nezbedným a mlsným medvědem Kubulou,
a když už si s ním opravdu nevěděl
rady, vymyslel si dobrácké medvědí
strašidlo Barbuchu, aby mu pomohlo Kubulu zkrotit. Ale nakonec bylo všechno přece jen trochu jinak.
Roztomilý příběh medvědáře a jeho
medvěda neztratil ani po letech nic
ze svého kouzla, moudrosti, osobitosti a vtipu.
8. 3. v 17.00
F. Hervé – H. Meilhac
– A. Millaud:
MAM’ZELLE NITOUCHE
mimo předpl.
9. 3. v 19.00
Y. Reza: BŮH MASAKRU
O /3/
10. 3. v 19.00
F. Hervé – H. Meilhac
– A. Millaud:
MAM’ZELLE NITOUCHE
L /4/
11. 3. v 10.00
V. Vančura – M. Junášek:
KUBULA A KUBA KUBIKULA
mimo předpl.

29. 3. – 29. 4.
Výstava k anketě
„ZLATÁ JEŘABINA“
Krajský úřad, Žižkova 57, budova
B - I. patro
2. – 3. 3.
STAVÍME, BYDLÍME JIHLAVA
V. ročník stavební výstavy na Vysočině
Dům kultury, Tolstého 2

5. 3. v 19.00
F. Hervé – H. Meilhac
– A. Millaud:
MAM’ZELLE NITOUCHE
B /4/

VELKÁ SCÉNA
1. 3. v 17.00
Y. Reza: BŮH MASAKRU
Š /3/
V této hře jde o setkání dvou manželských párů řešících konflikt svých
jedenáctiletých synů. Setkání začíná
vstřícně, přátelsky, jako vlastně příjemné posezení dvou rodičovských
párů, které řeší konflikt a rády se
poznávají. Jenže to je velice ošidné,
jak se záhy zjistí. Pod kultivovaností, tolerancí a vstřícností těchto lidí
dřímají „bohové masakru“. Přátelská
schůzka se mění v konfliktní střetnutí, komické i smutné zároveň.
2. 3. v 19.00
F. Hervé – H. Meilhac
– A. Millaud:
MAM’ZELLE NITOUCHE
KV /4/
„Tam v divadle pan Floridor, zde
v ústavu pan Célestin.“ Kdo z příznivců operety by neznal tyto dva
verše z kupletu varhaníka Célestina.
Tato opereta je nesmírně vtipnou,
divadelně košatou konfrontací tří
rozdílných světů: kláštera, divadla
a kasáren. Titulní hrdinka, chovanka Denisa, hraje ve svatouškovském
prostředí komedii stejně, jako hraje
komedii i její učitel, ctihodný klášterní varhaník pan Célestin, a když
se do toho všeho ještě zaplete mladý
a fešný poručík Champlatreux…
3. 3. v 19.00
F. Hervé – H. Meilhac
– A. Millaud:
MAM’ZELLE NITOUCHE
U /3/

12. 3. v 19.00
F. Hervé – H. Meilhac
– A. Millaud:
MAM’ZELLE NITOUCHE
E /4/
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22. 3. v 19.00
F. Hervé – H. Meilhac
– A. Millaud:
MAM’ZELLE NITOUCHE
H /3/
23. 3. v 17.00
M. Uhde - M. Štědroň:
BALADA PRO BANDITU
mimo předpl.
Kouzlo tohoto příběhu po několika desítkách let upoutalo i prozaika
a dramatika Milana Uhdeho, který
napsal o Nikolovi divadelní hru „Balada pro banditu“. 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.
24. 3. v 19.00
Y. Reza: BŮH MASAKRU
F /4/
25. 3. v 19.00
Y. Reza: BŮH MASAKRU
C /4/
26. 3. v 19.00
P. Hamilton: PLYNOVÉ LAMPY
P /5/
Tento tajemný příběh se odehrává v druhé polovině devatenáctého
století v centru Londýna. Paní Manninghamová žije se svým manželem ve starém sešlém domě, plném
neprobádaných temných koutů. Je
skličující šero pozdního odpoledne.
Manžel paní Manninghamové právě
odešel do ulic Londýna za jakýmisi
obchody, takže zůstává v domě sama. Náhle se pomalu zhasínají plynové lampy – to znamená, že v domě je ještě někdo cizí. V podkroví
nad její ložnicí zavržou stará prkna
a je zřetelně slyšet těžké mužské
kroky a podivné zvuky.

14. 3. v 10.00
V. Vančura – M. Junášek:
KUBULA A KUBA KUBIKULA
mimo předpl.

28. 3. v 9.45
M. Uhde – M. Štědroň:
BALADA PRO BANDITU
zadáno

15. 3. v 17.00
J. Heller: HLAVA XXII
mimo předpl.
Autorova vlastní divadelní dramatizace stejnojmenného románu, který
byl též zfilmován a přeložen do mnoha jazyků. Jedná se o dílo z doby 2.
světové války, které patří k vrcholům
moderní antimilitaristické satiry. Letecká divize v Hlavě XXII je v podstatě miniaturním modelem jistého
typu společnosti, který zdaleka není vázán na válečný stav, ale existuje
před ním i po něm, ba přímo určuje,
jakou povahu bude mít mír. Pro své
poselství postihující absurdní úděl
jedince v takovém světě a naprosto
svérázný humor, je tento text aktuální dodnes.

28. 3. v 19.00
P. Hamilton: Plynové lampy
A /5/

16. 3. v 19.00
F. Hervé – H. Meilhac
– A. Millaud:
MAM’ZELLE NITOUCHE
D /3/
17. 3. v 10.00
J. Heller: HLAVA XXII
zadáno
18. 3. v 19.00
F. Hervé – H. Meilhac
– A. Millaud:
MAM’ZELLE NITOUCHE
K /4/

29. 3. v 19.00
F. Hervé – H. Meilhac
– A. Millaud:
MAM’ZELLE NITOUCHE
J /4/
30. 3. v 19.00
GALAVEČER PRO SOCHU
pronájem
31. 3. v 19.00
P. Hamilton: PLYNOVÉ LAMPY
T /4/
MALÁ SCÉNA
4. 3. v 19.30
M. Waltari: ČARODĚJKA
mimo předpl.
Tajemný napínavý příběh ze severských lesů, který slavný finský autor
napsal v době, kdy byli v severských
močálech nalezeni první „lidé z bažin“ – dokonale mumifikovaná lidská
těla pohřbena z jakýchsi náboženských či rituálních důvodů. Našlo se
i tělo dívky, jejíž srdce bylo probodnuto ostrým kůlem. Byla to čarodějka? A může se po stovkách let vrátit
mezi lidi živá?
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MALÁ SCÉNA
9. 3. v 19.30
P. Kohout: UBOHÝ VRAH
mimo předpl.
Napínavý příběh z psychiatrického
ústavu.
Martin Sherman:
KDYŽ TANČILA
Detektivní příběh této hry se odehrává ve starém Rusku na počátku
minulého století. V psychiatrickém
ústavu je hospitalizován jakýsi člověk, který tvrdí, že zabil svého nejlepšího přítele během představení
Shakespearova Hamleta. Vedení
ústavu mu umožní divadelní rekonstrukci jeho pečlivé a důkladné přípravy této vraždy. Představení Hamleta se odehrává před očima diváků a
neúprosně směřuje k momentu, kdy
má Hamlet zabít Polonia. Opravdu
ho zabije? Dojde k nečekané a zákeřné vraždě?
19. 3. v 15.00
M. Junášek:
TRPASLÍCI A SNĚHURKA
mimo předpl.
Rozverná adaptace klasické pohádky okořeněná půvabnými písničkami má všechny předpoklady být příjemným představením nabízejícím
dostatek radosti a potěšení dětem i
dospělým.

1. 3. v 19.00
ACH, TA NĚHA NAŠICH DAM!
Francouzská černá komedie, pořádá a hraje DS NaKop Tyjátr Jihlava v
režii Petra Soumara.
2. 3. v 19.00
EARL
Hořká parodie na život plná satiry
a sarkasmu, dodatečně oslazená, pořádá a hraje Nezávislý divadelní spolek Jamais vu Jihlava.
9. 3. celý den
DOCELA MALÝ FESTIVAL
Postupová přehlídka dětského divadla pořádá ZŠ Havlíčkova Jihlava
- celý den.
10. 3. v 19.30
PAN POLŠTÁŘ
JID-20-11 - Divadelní přehlídka
studentského divadla.
Divadelní představení, hraje Nezávislý soubor Buranteatr Brno.
12. 3. v 19.30
JID-20-11 - Divadelní přehlídka
studentského divadla
Malé divadlo Kjógenu.
14. 3. v 19.00
ŠAMPIONKY
Hořkosladká komedie v režii Petra
Soumara, pořádá a hraje DS NaKop
Tyjátr Jihlava.
15. 3. v 19.00
IRSKO II.
Celovečerní digitální diashow Martina Loewa.
Moře, strmé útesy i hory s úchvatnými výhledy. Dávné keltské kříže a
ještě starší megalitické hrobky.
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Kultura
16. 3. v 8.30 a 10.00
MYŠÁCI JSOU ROŠŤÁCI
Pohádkové představení pro děti
MŠ, ZŠ, hraje Divadlo Minaret Praha.

10. 3. v 18.00
SPORTOVEC ROKU 2010
Vyhlášení ankety do 15 let - jednotlivci i kolektiv, v rámci slavnostního
vyhlášení Sportovce Jihlavska 2010.

20. 3. v 15.00
PŘÍHODY FERDY MRAVENCE
Veselé příhody známého Ferdy
Mravence a jeho kamarádů s muzikou a písničkami, hraje Divadlo
AHA! Praha.

12. 3. ve 20.00
PLES JEŽKA A DUKLY
Výtěžek plesu bude věnován na
mládežnický hokej. Program: Milan
Schelinger Band, Karel Kahovec, Viktor Sodoma a Georgie a Beathovens,
Zatrestband, China Blue a další.

13. 3. v 10.00
SETKÁNÍ RODIN S DĚTMI
S loutkovou dramatizací a zpěvy.

24. 3. v 19.00
Giuseppe Verdi: LA TRAVIATA
Opera v provedení Moravského divadla Olomouc. V italském originále
s českými titulky.

18. 3. v 18.00
ZACHRAŇTE EDWARDSE!
Celovečerní dokumentární film a
rozhovor s jeho hrdiny – rodinou
Sladkowských.

23. 3. v 19.00
PAVLÍNA JÍŠOVÁ
Koncert známé folkové zpěvačky.

Komenského 20

Malá scéna DDM, Brněnská 46
12. 3. v 10.00
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Pohádka divadla Koráb – Brno
26. 3. v 10.00
ZA POHÁDKOU POHÁDKA
Zábavné pohádkové dopoledne
pro děti a jejich rodiče. Hrají děti z
divadelního souboru “Kašpárek”DDM Jihlava.

Jarní 22 (areál MŠ),
Jihlava – Horní Kosov
5. 3. v 10.00
POHÁDKOVÁ SOBOTA
Pohádka, písničky, soutěže.
12. 3. v 10.00
HRA JEME SI S JEŽKEM
Zábavné dopoledne pro malé i velké.
19. 3. v 10.00
CIRKUSOVÉ PŘEDSTAVENÍ
Živá zvířátka - opička, drezura pejsků, minikozičky, žongléři aj.
26. 3. v 10.00
JEŽEK JEDE NA VÝLET
Písničky a soutěže.

5. 3. ve 20.00
PRVNÍ V DOMĚ MINIFEST
Hrají Lety mimo, Apple Juice, Prohrála v kartách, Pop-Porn, a další.
12. 3. v 16.00
5ANGELS TOUR 2011
Program: 16.00 – 5angels, 16.45 –
kouzelník, 17.15 - 5angels.
19. 3. ve 20.00
VYPSANÁ FIXA
Koncert, host: El´Brkas.

2. – 3. 3.
STAVÍME, BYDLÍME JIHLAVA
V. ročník stavební výstavy na Vysočině
Otevřeno: středa 9-18 hod., čtvrtek
9-17 hod. Vstup zdarma.
4. 3.
PLES Střední průmyslové školy
Jihlava
5. 3.
PLES Gymnázia Jihlava

26. 3.
PLES HITRÁDIA VYSOČINA

Komenského 20
4. 3. v 16.00
BUBNOVÁNÍ
Je zaměřeno na různé techniky bubnování, rytmy, improvizaci, procvičení propojení mozku, prstů, dlaní.
14. 3. v 8.30 – 12.30
ROČNÍ OBDOBÍ V KLUBECH
PRO RODIČE S DĚTMI
Jednodenní seminář pro ty, kteří
pracují v mateřských centrech nebo
chtějí pracovat s malými dětmi.
26. 3. v 9.00 –11.30
BATIKA NA HEDVÁBÍ
V mikrovlnné troubě se vzorem
araši.

Brněnská 29
1. 3. v 17.00
TRPASLÍCI A AUTOMOBIL
a Kterak sněžný muž ke svému jménu YETTI přišel.
Dětský dramatický soubor Kašpárek při DDM JI uvádí divadelní pohádky nejen pro malé diváky.
Malá scéna DDM JI- Brněnská 46.
3. 3. v 18.00
VEŘEJNÁ VÝUKA
ČTVERYLKOVÉHO
TANCOVÁNÍ
Tělocvična DDM JI, Brněnská 29.
Přezutí a převlečení s sebou.
12. 3. ve 14.00
TURNAJ JEDNOTLIVCŮ V UT
Turnaj v PC hře Unreal Tournament pro věk od 12 let.
DDM JI – Brněnská 29. Přezutí s
sebou. Přihlášky do 11. 3. na adresu
matejicek@ddm.ji.cz.
25. 3.
MALUJEME NA SKLO
Pro děti s rodiči.
26. 3. v 8.00
DDM OPEN V ŠACHU
16. ročník šachového turnaje mládeže, hraný jako součást přeboru
kraje Vysočina. Prezence 8.00-8.50
na DDM JI, Brněnská 29. Přezutí s
sebou. Přihlášky do 22. 3. na adresu
widerlechner@centrum.cz.

21. 3. v 19.00
LITERÁRNĚ HUDOBNÉ
PODUJATIE SO SKUPÍNOU
PAA PAA
28. 3. v 18.00
CESTOPIS – OSTROVY
ZANZIBAR A LAMU
Promítá a vypráví Karel Sýkora.
STÁLÉ AKCE: každý čtvrtek 17 h.
– HODINKA NAD BIBLÍ

Lazebnická 18
1. 3. v 17.30
PhDr. Zdeněk Jaroš: VÁLEČNÁ
HISTORIE NA VYSOČINĚ
Důležité události 2. světové války v
kraji.
8. 3. v 17.30
Ing. Bc. Zdeněk Sadecký:
STÍHACÍ PILOT ANTONÍN
VENDL
Předseda Czech Spitfire Clubu –
připomenutí veterána ze Skřivánku u
Havlíčkova Brodu.

třída Legionářů 15
10. 3. – 13. 3.
REGIONÁLNÍ POSTUPOVÁ
PŘEHLÍDKA
STUDENTSKÉHO DIVADLA
JID 20-11
28. 2. – 11. 3.
PRŮVODNÍ VÝSTAVA
JID 20-11
- Městská knihovna Jihlava
7. – 13. 3.
OKOLO TANCE
– výstava fotografií současného tanečního umění - Oblastní galerie
Vysočiny, Masarykovo náměstí 24 Vojtěch Brtnický
10. 3.
PAN POLŠTÁŘ
- Divadlo Na Kopečku, 19.30 hod.
- Buranteatr, Brno
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třída Legionářů 15
11. 3.
JIDÁCKÝ KONCERT - Rockový
klub Ježek (bývalá Ponorka), 20.00
hod.
12. 3.
JAPONSKÉ FRA ŠKY ŠIMIZU
A SUSUGIGAWA
- Divadlo Na Kopečku, 20.00 hod.
- Malé divadlo Kjógenu
10. – 12. 3.
NETRADIČNÍ TECHNIKY
JAPONSKÉHO DIVADLA
KJÓGENU
od 16.00–19.00 hod. - Oblastní galerie Vysočiny, Masarykovo náměstí 24
DÍLNA JEVIŠTNÍ
A POHYBOVÉ
IMPROVIZACE,
vede Jakub Škrdla 10. 3. od 16.00 –
17.45, 11. 3. od 16.00 – 19.00, 12. 3.
od 16.00 – 17.45 hod. Malá tělocvična na Gymnáziu Jihlava, Jana Masaryka 1
ŽONGLÉRSKÁ DÍLNA
vede Adéla Kratochvílová 11. 3.
od 16.00 – 19.00, 12. 3. od 16.00 –
19.00 hod. - Vrakbar, Žižkova 20
Výtvarná dílna: hliněné masky na
téma přírodní živly, vede Roman
Vančura 11. 3. od 16.00 – 19.00, 12.
3. od 16.00 – 19.00 hod. - Vrakbar,
Žižkova 20
DÍLNA TVŮRČÍHO PSANÍ
– NAPIŠ MI TO!
vede Martin Skřítek Kolář 12. 3. od
16 – 19 hod. - Oblastní galerie Vysočiny, Masarykovo náměstí 24
Dílny: Kapacita dílen je omezena.
Vzhledem k nedělním prezentacím
všech dílen se doporučuje účastnit
se všech lekcí 1 vybrané dílny. Místa
je možné rezervovat na e-mailu: alca@slunceweb.czVšechny aktuality k
festivalu naleznete na www.jid.slunceweb.cz

5. 3. ve 20.00
PRVNÍ V DOMĚ MINIFEST
Hrají Lety mimo, Apple Juice, Prohrála v kartách, Pop-Porn, a další.
Dělnický dům Jihlava, Žižkova 15.
5. – 6. 3.
KRYŠTOF
/ON KINO TOUR 2011
Uslyšíte nejen největší hity včetně
nového singlu Střepy, ale také budete moci nahlédnout do zákulisí.
Jedinečný projekt, který si určitě nenechte ujít!
Cinestar Jihlava, http://jihlava.
cinestar.cz/Vstupné 499 Kč, 5. 3. v
17.00 a 20.00, 6. 3. v 20.00 hodin.
12. 3. v 16.00
5ANGELS TOUR 2011
Program: 16.00 – 16.45 – 5angels,
16.45 – 17.15 – kouzelník, 17.15 –
18.00 - 5angels.

Kultura
Dělnický dům Jihlava, společenský
sál, Žižkova 15.

Přednáškový sál Muzea Vysočiny
Jihlava.

16. 3. v 18.00
HUDEBNÍ VEČER
Koncertní sál ZUŠ Jihlava, Masarykovo nám. 16.

12. 3. v 10.00
Z JIHLAVY KOLEM JIHLAVY
DO RANTÍŘOVA
Trasa: 10 km, Eurorando PĚŠÍ,
KČT Čeřínek. Start: 10.00 hod. Jihlava – Staré Hory, cíl: Rantířov. Kontakt: Jiří Veselý, Horní 31, 586 01
Jihlava, tel. 604 456 475.

19. 3. v 17.45
G. Donizetti:
LUCIA DI LAMMERMOOR
Přímý přenos operního představení
z MET New York. Cinestar Jihlava,
http://jihlava.cinestar.cz/, rezervace
na tel. 567 129 999
19. 3. ve 20.00
VYPSANÁ FIXA
Koncert, host: El´Brkas.
Dělnický dům Jihlava, Žižkova 15.
23. 3. v 19.00
PAVLÍNA JÍŠOVÁ
Koncert známé folkové zpěvačky.
Divadlo Na Kopečku, Brněnská 54.
30. 3. v18.00
HUDEBNÍ VEČER
POPULÁRNÍ HUDBY
Koncertní sál ZUŠ Jihlava, Masarykovo nám. 16.

15. 3. v 17.00
Petr Hrubý: STŘEDOVĚKÁ
TĚŽBA A ZPRACOVÁNÍ RUD
NA PELHŘIMOVSKU
Přednáškový sál Muzea Vysočiny
Jihlava.
16. 3. v 18.00
CESTOVATELSKÉ
PROMÍTÁNÍ: KUBA
Organizuje Katedra cestovního ruchu VŠPJ ve spolupráci s cestovatelským klubem JihlaVANDR v posluchárně P3 nebo P4 VŠPJ
23. 3. v 18.00
ČTYŘI DŮVODY, PROČ
KONZUMOVAT JINÉ
POTRAVINY
Přednáška v rámci cyklu „Ke zdraví
jsem zrozen“. Přednese dietolog a životní trenér Sam Fujera.
Natural Centrum, náměstí Svobody

1. 3. v 17.00
Jiří Prokop: STŘEDOVĚKÉ
DOLOVÁNÍ NA JIHLAVSKU
SOUČASNÝMA OČIMA
Cyklus přednášek Archeologie
2011.
Přednáškový sál Muzea Vysočiny
Jihlava.

24. 3. v 18.00
HOSPODÁŘSKÁ KRIZE
– KRIZE EKONOMICKÁ,
NEBO MRAVNÍ?
Přednáška Mons. Dominika Duky,
arcibiskupa pražského. Pořádá Evropský dům Jihlava.
Velká gotická síň jihlavské radnice.

2. 3. v 9.00 – 17.00
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
KOSTELA POVÝŠENÍ
SV. KŘÍŽE
Součástí dne otevřených dveří budou i komentované prohlídky, které
se budou konat v 9.00, 14.30 a 16.00
hodin.

26. 3. v 9.00
TERA – AQUA – FLORA
Jihlavské terarijní trhy, spojené s
výměnou a prodejem.
Dělnický dům, Žižkova 15, od
9–12 hodin

4. 3. v 15.00
19. Ples Denního a týdenního
stacionáře Jihlava
V hotelu Gustav Mahler v Jihlavě
(15–18 h) K tanci hraje kapela Uniband, tombola, vystoupení tanečních skupin klientů stacionáře Úlet
a Farah.
5. 3. v 8.00
CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ
SBĚRATELŮ
Filatelie, numismatika, odznaky,
pohlednice, figurky z čokoládových
vajíček, telefonní karty, starožitnosti,
pivovarské suvenýry a jiné. Dům kultury, Tolstého 2, 8.00–12.00 hod.

FC VYSOČINA JIHLAVA
– II. liga ČMFS 2010/11:
Pátek 11. 3. 2011
FC VYSOČINA JIHLAVA
– FK DUKLA PRAHA
Pátek 25. 3. 2011
FC VYSOČINA JIHLAVA
- FK SPARTAK MAS
SEZIMOVO ÚSTÍ
Zápasy se hrají v 18 hodin na fotbalovém stadionu na ul. Jiráskova v
Jihlavě.

NJR - BŘEZEN 2011
Neděle 13. 3. 2011
BC VYSOČINA
– BASKETBAL SVITAVY B
v 10 hodin
Extraliga juniorů U18:
Sobota 19. 3. 2011
BC VYSOČINA – USK PRAHA
v 17 hodin
Neděle 20. 3. 2011
BC VYSOČINA
– SOKOL PRA ŽSKÝ v 10 hodin
Všechny zápasy se hrají ve sportovní hale nad bazénem na ul. E. Rošického v Jihlavě.

TJ Sokol Bedřichov
– I. liga volejbal – ženy:
Sobota 5. 3. 2011
TJ SOKOL BEDŘICHOV
– TJ LOKOMOTIVA BŘECLAV
v 17 hodin
Neděle 6. 3. 2011
TJ SOKOL BEDŘICHOV
– TJ LOKOMOTIVA BŘECLAV
v 10 hodin
Volejbal – juniorky:
Sobota 19. 3. 2011
TJ SOKOL BEDŘICHOV
– SK DANSPORT PRAHA
v 10 a 14 hodin
Zápasy se hrají ve sportovní hale
TJ Sokol Bedřichov na ul. Sokolovská v Jihlavě.
Školní sportovní klub
Demlova Jihlava:
Volejbal – juniorky:
Sobota 19. 3. 2011
ŠSK DEMLOVA JIHLAVA
– TJ JISKRA HAVLÍČKŮV
BROD v 10 a 14 hodin
Volejbal – kadetky:
Sobota 5. 3. 2011
ŠSK DEMLOVA JIHLAVA
- SG LD BRNO B v 10 a 14 hodin
Sobota 26. 3. 2011
ŠSK DEMLOVA JIHLAVA
– SKŠ ZŠ MIKULOVA PRAHA
v 10 a 14 hodin
Zápasy se hrají v tělocvičně ZŠ
Demlova v Jihlavě.

Sobota 12. 3. 2011
19. MISTROVSTVÍ MORAVY
V BENCHPRESSU MUŽŮ
A ŽEN
– 11.30 hod. zahájení soutěže

5. 3. v 9.00 –17.00
SBÍRKA POUŽITÉHO
OŠACENÍ
Přistavený vagón na nádraží: Jihlava – město. Věci prosíme zabalené
do igelitových pytlů či krabic, aby se
nepoškodily transportem. www.diakoniebroumov.org

Basketbalový klub Jihlava:
II. liga mužů:
Pátek 11. 3. 2011
BC VYSOČINA – SOKOL
DARREN CHRUDIM v 19 hodin

8. 3. v 17.00
David Zimola:
ARCHEOLOGICKÉ
VÝZKUMY SAKRÁLNÍ
ARCHITEKTURY V JIHLAVĚ
Cyklus přednášek Archeologie
2011.
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Soutěž se koná ve sportovní hale
nad bazénem na ul. E. Rošického v
Jihlavě.
Změna akcí vyhrazena.

