
Josef
Kodet

Dopravní terminál, 
parkovací dům

V rozhovoru s náměstkem primá-
tora Josefem Kodetem se vracíme 
k otázkám, které zajímají Jihlavany – 
jak postoupila příprava parkovacího 
domu a jihlavského dopravního ter-
minálu? Také jsme se zajímali o nové 
zkušenosti z přestěhovaného odboru 
sociálních věcí na ulici Vrchlického.

Parkovací dům se stal opět téma-
tem jednání městského zastupitel-
stva. Co je v tomto směru nového?

Město se zabývá problematikou 
parkování zvláště ve středu města již 
delší dobu. 

Po neúspěšných jednáních s úřed-
níky památkových úřadů, kteří ne-
připouští v historickém centru pod-
zemní parkování, bylo rozhodnuto o 
stavbě parkovacího domu v docház-
kové vzdálenosti od centra. 

Byly zpracovány studie, které do-
kázaly, že takový parkovací dům, aby 
vyhověl i požadavkům na parkování v 
budoucnosti, by měl mít 300-400 par-
kovacích stání. Bylo také rozhodnuto, 
že parkovací dům by měl být klasický 
s nájezdovými rampami a o jeho umís-
tění v prostoru parkoviště za Billou. 

Provozován má být městem?
Výstavba parkovacího domu byla 

připravována pro realizaci formou 
koncesního řízení, což ale zastupitelé 
na svém zasedání odmítli, a doporu-
čili hledat řešení výstavby parkovací-
ho domu a provozování parkovišť 
městskou organizací nebo městem 
samotným.  (Pokračování na str. 3)

Veřejné jednání 
zastupitelstva

Vedení města zve občany Jihlavy na 
jednání městského zastupitelstva, 
které se koná 12. dubna ve 13.00 
hodin ve velké zasedací místnosti 
magistrátu. 

Průběh jednání bude možno sledo-
vat v živém přenosu na webu města.

Den Země
Zveme občany na oslavy Dne Ze-

mě ve středu 20. dubna na Masary-
kovo náměstí.

Program přinášíme na str. 8 NJR.

V dubnu se tradičně rozjíždí v Jih-
lavě několik akcí na úklid města, jde 
zejména o blokové čistění ulic a mo-
bilní svoz odpadů (informujeme v ji-
né části NJR). 

Letos podruhé radnice organizu-
je ještě jednu akci. Zapojí se do ní 
na dva a půl tisíce účastníků, z to-
ho největší podíl budou mít žáci 
jihlavských základních škol, asi sto 
padesát účastníků bude z řad pra-
covníků magistrátu a městské po-
licie. Akce Čistá Jihlava volně na-
vazuje na aktivitu kraje s názvem 
Čistá Vysočina. 

Žáci budou uklízet zejména areály 
svých škol a okolí. Pracovníci úřadu 

a městské policie se 14. dubna od-
poledne vypraví do tří předem zvo-
lených lokalit, které potřebují úklid. 
Účastníci používají vlastní ochranné 
prostředky, akce se účastní ve svém 
volném čase a dobrovolně, pytle na 
odpad (modré na smíšený odpad 
a žluté na plasty) zajišťuje krajský 
úřad. Loni úředníci uklízeli v údo-
lí Staré plovárny, v lesoparku Velký 
Heulos a na trase hornické stezky, 
vozidla Služeb města Jihlavy z odpo-
lední akce svezla 2,06 tuny odpadu, 
z toho 100 kilogramů plastů odešlo 
k dotřídění na třídicí linku.

Kromě „běžných“ PET lahví, skla 
a pneumatik se na sběrných místech 

sešly opravdové poklady. Například 
na svahu za garážemi u Staré plovár-
ny byly „uskladněny“ desítky použi-
tých fi ltrů pohonných hmot a olejů, 
lahve a plechovky se zbytky maziv a 
barev, části karoserií a palubních de-
sek aut, kusy polystyrenu, molitano-
vé matrace či výplně sedaček, nebo 
desítky kilogramů lepenky ze střech 
garáží. 

Ve křoví v okolí plovárny byly 
k nalezení další části aut, ale také 
části kočárků, bicyklů, elektroni-
ka či oloupané kabely, romantičtěj-
ší zákoutí těchto divokých skládek 
skrývala oděvy a různé použité hy-
gienické potřeby. -lm-

Duben ve znamení úklidu

Během jarních měsíců bude v Jihlavě 310 nových stro-
mů a 660 keřů. Jihlavští radní na nové výsadby uvolnili 
2,3 milionu korun z ekologického fondu města. Bude tak 
nahrazena léta neudržovaná zeleň, kterou radnice v zimě 
nechala odstranit. Sázet se bude nejen v ulicích a sídliš-
tích, ale také v areálech škol a školek.

„Částka za nové stromy a keře se zdá být vysoká. Nicméně 
budeme sázet stromy, které mají obvod kmene 16 až 18 cen-
timetrů, jsou to opravdu vzrostlé sazenice, které mají založené 
korunky, a jsou tak samozřejmě dražší. V městském prostře-
dí ale mají větší předpoklad pro další úspěšný růst než men-

ší a slabší stromky,“ vysvětlila vedoucí odboru životního 
prostředí Katarína Ruschková s dodatkem, že odbor nyní 
provádí ráznější a systematickou obnovu zeleně, která dří-
ve ve městě chyběla. Důkazem jsou loni vysazená stromo-
řadí např. v Pavlovově a Hamerníkově ulici. 

Ekologický fond města Jihlavy sdružuje prostředky ur-
čené právě pro oblast životního prostředí. Kromě peněz 
na obnovu zeleně se z ekofondu přispívá na osvětové ak-
ce nebo také na dlouhodobý monitoring ovzduší, který 
ve městě běží už několik let. Právě za tímto účelem rada 
města z fondu nyní uvolnila 300 tisíc korun. -lm-

Tři stovky stromů do ulic Jihlavy

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ kostela Povýšení sv. Kříže v Jihlavě se těšil nebývalému zájmu ze strany veřejnosti. A tak se 
počátkem března čekalo ráno v teplotě kolem nuly v opravdu pořádně dlouhé fr ontě a to nikoliv na otevření nového obchoďá-
ku, ale na otevření kostela.  Foto: Radek Tulis
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Koncert bez hranic

Jihlava chce mít svoje vodovody 
a kanalizace pod kontrolou. Rada 
města schválila zadání koncesního 
projektu na provoz vodohospodář-
ské infrastruktury, výsledkem bude 
výběr nového provozovatele vodo-
vodní a kanalizační sítě. 

„Výběr nového provozovatele přine-
se kvalitnější správu sítě, očekáváme 
větší fi nanční efekt pro pokladnu měs-
ta, zároveň ale stabilní vodné a stočné 
v limitech sociálně únosných cen,“ uve-
dl primátor Jaroslav Vymazal. Nový 
provozovatel jihlavských vodovo-
dů a kanalizací bude znám na konci 
koncesního řízení, které trvá asi rok 
a půl. 

Město Jihlava  počátkem devade-
sátých let vložilo, stejně jako řada 
dalších obcí, svůj vodohospodářský 
majetek do Svazu vodovodů a ka-
nalizací Jihlavsko (SVAK), provoz 
vodovodů a kanalizací pro svazek 
zajišťuje Vodárenská akciová spo-
lečnost a.s. Jihlavské zastupitelstvo 
se ale rozhodlo (k 31. 12. 2012) pro 
vystoupení ze svazku. 

„Po vystoupení ze svazku bude vodá-
renskou infr astrukturu spravovat měs-
to prostřednictvím vlastní nové společ-
nosti Jihlavské vodovody a kanalizace 
a.s. (JiVaK a.s.),“ vysvětlil náměstek 
primátora Petr Pospíchal.    

Impulsem pro převzetí vodovod-

ních a kanalizačních sítí pod svoji 
správu je mimo jiné i fi asko velkého 
vodohospodářského projektu s roz-
počtem půl miliardy korun, během 
kterého se měly rekonstruovat důle-
žité kanalizační větve v Jihlavě. 

Projekt, na kterém je přímo závislý 
rozvoj několika připravených měst-
ských i soukromých projektů, měl 
být už dva roky hotový, zatím ale vů-
bec nezačal. Projekt se tak neúnosně 
protahuje a pravděpodobně propad-
ne dotace 10 milionů eur, kterou je 
nutné vyčerpat do konce roku 2011. 
Město tak bude muset připravený 
půlmiliardový projekt platit ze svého 
rozpočtu. -lm-

Jihlava hledá provozovatele 
pro svoje vodovody a kanalizace

Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:
   

70
39

109
69
42

111

-
2

3
7

132
Město Jihlava má k 28. 2. 2011 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  49 493 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci únoru 2011

Koncem března proběhlo v Jihla-
vě prověřovací cvičení. Hasiči za-
sahovali v hloubce 22 metrů pod 
povrchem v zadýmeném kolekto-
ru, do kterého sestupovali v dýcha-
cích přístrojích pro „zraněné“.  Šlo o 
společnou akci magistrátu města a 
Hasičského záchranného sboru kra-
je Vysočina, která měla prověřit re-
álnou akceschopnost všech složek, 
počínaje technikou v podzemí přes 
Městskou policii Jihlava, správu pod-
zemí (jedno z oddělení odboru sprá-
vy realit magistrátu) až po HZS. 

 -lm-

V sobotu 2. dubna 2011 začne v Jihlavě jarní mobilní 
sběr železa, objemného a nebezpečného odpadu a od-
padu ze zeleně. Obyvatelé Jihlavy dostanou možnost do 
přistavených kontejnerů uložit starý nábytek, nefunkč-
ní elektrospotřebiče, autobaterie, zbytky barev a dalších 
přebytečných nebo nepoužitelných věcí. Město Jihlava 
zabezpečí bezplatný sběr pro občany města prostřednic-
tvím své společnosti Služby města Jihlavy. Na akci navá-
že 7. května svoz bioodpadu a objemného odpadu z cha-
tových a zahrádkářských oblastí.  

Harmonogramy s uvedenými místy a časy pro ode-
vzdávání najdete na webových stránkách města Jihlavy a 
v dubnových Novinách jihlavské radnice. 

Radnice organizuje pro jihlavskou veřejnost mobilní 
svozy odpadů dvakrát do roka. Oba loňské svozy objem-
ného, biologicky rozložitelného a nebezpečného odpadu 
jak z bytové zástavby, tak ze zahrádkářských kolonií při-
šly celkem na jeden milion korun. 

Loni lidé do kontejnerů přinesli bezmála 600 tun od-
padu. -lm-

Město si přijede pro odpady

Jihlava připravuje 2. kulturní kon-
ferenci s názvem KULTURA  V NA-
ŠEM MĚSTĚ. Uskuteční se 5. květ-
na v 15 hodin ve velkém sále Reform 
kina Dukla.

Účastníci konference budou sezná-
meni s tím, v jaké míře se podařilo či 
nepodařilo naplnit kulturní koncepci 
z období 2006-2010, s fi nancováním 
kultury a způsobem poskytování dota-
cí na kulturní akce a také s vizí kultury 
na nové volební období 2011-2015.

„Od účastníků očekáváme aktivní 
přístup v tom, že poskytnou zpětnou 
vazbu městu a stávající kulturní ko-
misi přednesou své přihlášené pří-
spěvky, či se zapojí do diskuze (max. 
10 min.), které je třeba písemně při-
hlásit na základě návratky do 22. 
dubna 2011 na odbor školství, kul-
tury a tělovýchovy magistrátu Aleně 
Zápotočné,“ řekl vedoucí odboru 
kultury Tomáš Koukal.  

Do stejného termínu je třeba za-

slat písemnou přihlášku, za 1 sub-
jekt max. 2 účastníci. Magistrát 
osloví pořadatele jihlavské kultury 
písemnou pozvánkou s přiloženou 
návratkou. 

„V případě, že by se k vám tato po-
zvánka nedostala, kontaktujte pa-
ní Zápotočnou na tel. 567 167 438, 
737 547 345 nebo osobně na odboru 
školství, kultury a tělovýchovy,“ po-
žádal Koukal. -lm-

Pozvání na kulturní konferenci

V jihlavském 
podzemí hořelo

Třetím partnerským městem Jihla-
vy se v minulém roce stal ukrajinský 
Užhorod. Protože jsme se v NJR za-
tím věnovali tomuto městu pouze 
zpravodajsky, pokusíme se v dalším 
čísle Užhorod představit podrobně-
ji. 

Chronologie uzavření partner-
ství:

Rok 2008 – kraj Vysočina navazuje 
partnerství se Zakarpatskou ukrajin-
skou oblastí

rok 2010 – únor – poprvé se setká-
vá reprezentace Jihlavy a Užhorodu 

duben 2010 – Jihlava zajíždí do 
Užhorodu a veze zástupcům českých 
spolků darem učebnice češtiny

červen 2010 – do Jihlavy přijíždí 
užhorodský primátor a podepisuje 
deklaraci o spolupráci obou měst

září 2010 – smlouvu schvaluje jih-
lavské zastupitelstvo a následuje 
podpis smlouvy

O partnerství řekli:
„Smyslem partnerství je vytvoření 

vztahů nejen mezi radnicemi, ale také 
občany, spolky, institucemi a organiza-
cemi obou měst. Může to být cesta i pro 
rozvoj turistiky a podnikání,“ uvedl 
náměstek primátora Petr Pospíchal, 
který u projektu partnerství s Užho-
rodem stojí od počátku.

„Už jsme zaznamenali první zájem 
jihlavských škol o zprostředkování 
kontaktů na ukrajinské straně. Pokud 
se objeví i další zájemci o spolupráci, 
radnice tomu ráda pomůže,“ potvrdil 
primátor Jaroslav Vymazal, který po 
podpisu předal užhorodskému pri-
mátorovi jihlavskou vlajku a sym-
bol města - ježka tepaného do mědi 
z dílny uměleckého kováře Erwina 
Habermmana mladšího.

„Od počátku jsme deklarovali, že 
partnerství měst neznamená fi nanční 
podporu. A to platí. Naši pomoc mů-
že představovat třeba právě podpora 

vzdělanosti, předávání zkušeností, vý-
měnné pobyty dětí a mládeže a podob-
ně,“ řekl Petr Pospíchal.

Aktuální stav: 
Užhorod ani Jihlava zatím neplánu-

jí otevření vlastních domů ve měs-
tech, jako je tomu např. v případě 
Purmerendu. Uvažuje se o tom, že 
by se v Jihlavě využil stávající dům 
Purmerendu na jakýsi dům partner-
ství, který by posloužil ostatním. 

Ze strany veřejnosti, spolků, fi rem 
apod. se objevují snahy o navázání 
kontaktů. Podle slov Petra Pospícha-
la je nejúčinnější obrátit se na kra-
janská sdružení v Užhorodu, ostatně 
i vedení města postupovalo touto 
cestou.

V současnosti se připravuje výmě-
na studentů jihlavského gymnázia a 
ukrajinských studentů a také se při-
pravuje výstava jihlavských výtvarní-
ků na užhorodském hradu. -lm-

Představíme partnerský Užhorod
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(Dokončení ze str. 1)
Tento návrh byl podpořen obavami 

z dlouhodobého smluvního vztahu s 
cizí společností a též z dlouhodobého 
omezení podstatného vlivu na orga-
nizaci parkování ve městě.

Tedy SMJ?
V současné době hledáme řešení, 

které bude tyto požadavky splňovat 
a bude pro město výhodné. Zatím 
se zvažuje několik variant výstavby 
a provozování parkovišť některou ze 
stávajících společností města Jihla-
vy, např. SMJ s. r. o., nově založenou 
obchodní společností nebo zřízenou 
příspěvkovou organizací města. 

Není vyloučena ani možnost, že vý-
stavbu parkovacího domu a provoz 
parkovišť bude zajišťovat město samo. 
O dalším postupu budou zastupitelé 
rozhodovat na některém ze svých dal-
ších zasedání. 

Co je nového v přípravách do-
pravního terminálu města Jihlavy?

Projekční fi rma  Profi   Jihlava  spol. 
s r. o. připravuje v současné době pro-
jektovou dokumentaci pro územní ří-
zení na projekt „Výstavba dopravního 
terminálu - městské nádraží Jihlava“. 

Tato projektová dokumentace řeší 
v rámci komplexního projektu vy-
budování autobusového nádraží s 

12 stanovišti, zastávek MHD včetně 
přivedení trolejového vedení, vybu-
dování parkovacích míst, chodníků a 
smíšené cyklistické stezky, veřejného 
osvětlení, regeneraci veřejné zeleně a 
také dopravního napojení nového do-
pravního terminálu na ulici Jiráskova.

O jak velkých penězích mluvíme?
Vzhledem k tomu, že předpokláda-

ný celkový objem této investice by 
měl činit více jak 280 mil. Kč, Jihlava 
se snaží vyvíjet maximální možné úsi-
lí o komplexní řešení tohoto projektu 
v dalším programovacím období EU 
v letech 2014-2020. 

Město rovněž nyní připravuje pri-
ority rozvoje města v období do roku 
2020, kdy jednou z hlavních priorit je 
právě výstavba dopravního terminálu 
u městského nádraží s možností zís-
kat fi nanční prostředky v maximálním 
možném rozsahu z dotačních zdrojů.

Deset let je ale dlouhá doba…
Krajské město si je plně vědomo 

stávajícího neutěšeného stavu před-
nádražního prostoru a nevhodného 
technického stavu vlastní nádražní 
budovy, a proto hledá takovou vari-
antu řešení tohoto neuspokojivého 
stavu, která by tuto situaci co nejdříve 
řešila a zároveň by na ni v budoucnu 
mohlo být plynule navázáno s reali-

Dopravní terminál, parkovací dům

Partnerství Jihlavy a holandské-
ho Purmerendu zatím pokračuje. 
Ukončení smlouvy z holandské 
strany ještě před vypršením smlou-
vy zabránilo jednání náměstka pri-
mátora Petra Pospíchala na purme-
rendské radnici. Holandský partner 
v předchozích schůzkách a kore-
spondenci deklaroval zájem part-
nerství ukončit ještě před vyprše-
ním smlouvy, která je platná do 7. 
září 2012. 

Hlavním argumentem holandské 
strany k předčasnému ukončení 
partnerské smlouvy byly fi nanční 
problémy města. „Až během našeho 
jednání se někteří s překvapením do-
věděli, kolik lidí z obou zemí se mezi 
Purmerendem a Jihlavou pohybuje, 
jak zde využívají zázemí a že to pro 
obě radnice neznamená velké výdaje. 
To zřejmě změnilo do té doby poně-
kud vyhraněný názor purmerendské 
strany,“ komentoval Petr Pospíchal 
průběh jednání, po kterém radnice 

partnerského města ustoupila od 
svého záměru již dvacet let trvající 
spolupráci co nejdříve ukončit. 

Nad dalším pokračováním part-
nerství v následujících letech se 
ale bude vedení měst scházet ještě 
nejméně jednou. Holandská strana 
vyslovila zájem využít tzv. Jihlavský 
dům v Purmerendu k jiným úče-
lům než jako zázemí pro návštěvy 
z Jihlavy. „Pokud se dohodneme na 
pokračování partnerství, velmi prav-
děpodobně to bude už bez Jihlavské-
ho domu. Bude to tedy podobné ja-
ko s německým Heidenheimem nebo 
ukrajinským Užhorodem, kde takové 
zázemí nemáme,“ popsal možnou 
budoucí podobu partnerství s Pur-
merendem Petr Pospíchal. 

Zázemí Jihlavského domu v Pur-
merendu v roce 2010 využilo na 300 
osob. „Partnerství využívají zejména 
spolky, například hasiči, judisté, kužel-
káři, fotbalisté, také školní kolektivy,“ 
dodal Petr Pospíchal. -lm-

Jihlava a Purmerend pokračují

RAKOUSKÁ SPALOVNA. Náměstek primátora pro oblast životního prostředí 
Rudolf Chloupek (na snímku vlevo) spolu s dalšími zástupci vysočinských měst 
navštívil spalovnu odpadu v rakouském Dürnrohru. Vysočina intenzivně shro-
mažďuje informace k budoucímu rozhodování o nakládání s komunálním odpa-
dem. Rakušané, známí úzkostlivým přístupem k životnímu prostředí, vybudovali 
síť spaloven odpadu a navazující infr astruktury, která dodává i elektrickou energii 
a teplo do měst. Snímek je z překladiště, odkud se slisovaný opad dostává po že-
leznici do spalovny. -lm-

Rakušané dali na spalovny

zací projektu dopravního terminálu v 
plném rozsahu. 

V této době je proto zpracovávána 
tzv. nultá etapa výstavby terminálu, 
jejíž součástí jsou demolice a pří-
pravné práce, úprava přednádražního 
prostoru s vybudováním zastávky a 
objektu pro řidiče MHD, vybudová-
ní chodníků, cyklostezky, parkoviště 
a nezbytné části propojovací komu-
nikace, oprava opěrné zdi, výstavba 
veřejného osvětlení a rekonstrukce a 
přípojky kanalizace, vodovodu, ply-
novodu, přeložky drážních kabelů a 
NN a revitalizace veřejné zeleně. 

V rámci projektu bude muset být 
rekonstruována i komunikace od ná-
draží ke křižovatce s ulicí Fritzova, 
kde by měla být umístěna světelná 
signalizace. Náklady na tuto 0. etapu 
jsou odhadovány na cca 80 mil. Kč. 

Kdy by se tedy 0. etapa mohla roz-
běhnout?

Na červnové jednání zastupitelstva 
města je připravován návrh na schvá-
lení předložení projektu dopravního 
terminálu v rozsahu tzv. 0. etapy do 
výzvy Regionálního operačního pro-
gramu NUTS 2 s možností dotace až 
ve výši 85 % celkových způsobilých 
výdajů projektu. 

Pokud bude tento návrh zastupitel-
stvem města schválen, bude realizace 
stavebních prací zahájena již v roce 
2012. Součástí této 0. etapy bude s 
nejvyšší pravděpodobností i vlastní 
rekonstrukce budovy městského ná-
draží, která bude rekonstruována a 
kapacitně upravena pro potřeby bu-
doucího moderního přestupního ter-
minálu mezi vlakovou, autobusovou a 
městskou hromadnou dopravou. 

V současné době probíhají inten-
zivní jednání o možnosti spolufi nan-
cování rekonstrukce a modernizace 
budovy městského nádraží s Českými 
drahami. Jihlava hledá tu nejvhod-
nější variantu, jak spolufi nancovat 
rekonstrukci nádraží Jihlava - město, 
aby odpovídala budoucím plánova-
ným kapacitám cestujících a jejich 
požadavkům.   

Jak se osvědčilo nové pracoviště 
odboru sociálních věcí?

Jako náměstkovi primátora mi byly 
svěřeny také úkoly na úseku sociál-
ních služeb. 

První velká věc, která se udála v této 
oblasti a které jsem se zúčastnil, bylo 
otevření nového sídla odboru sociál-
ních věcí v nově zrekonstruovaném 
objektu Vrchlického 16, kde 22. lis-
topadu 2010 zahájil odbor sociálních 
věcí plnohodnotný provoz. 

Budova byla zrekonstruována jako 
pracoviště pro poskytování pomoci k 
zajištění základních životních podmí-
nek prostřednictvím dávek pomoci v 
hmotné nouzi, poskytování pomoci 
těžce zdravotně postiženým obča-
nům, zabezpečování sociálně–právní 
ochrany dětí a metodického vedení 
příspěvkových organizací zřizova-
ných městem Jihlava. 

Hlavním cílem bylo vylepšení kva-
lity vzájemné komunikace s klienty, 
včasné a kvalitní vyřizování všech žá-
dostí a poskytování účinné pomoci 
všem našim občanům, kteří se dosta-
li do situace, která vyžaduje řešení z 
nejrůznějších důvodů. 

Nově upravená budova plně zajiš-
ťuje dostatečné soukromí pro jednání 
mezi klienty a referenty a zároveň spl-
ňuje podmínky bezpečnosti práce. 

Zatěžkávací zkoušku si nové praco-
viště odbylo začátkem roku, kdy se 
jako každoročně vyřizuje poskytnutí 
jednorázového příspěvku na provoz 
motorového vozidla, který je vyplá-
cen těžce zdravotně postiženým ob-
čanům. 

Bohužel od začátku roku museli re-
ferenti plnit i nepříjemné povinnos-
ti, jako například  snížení příspěvku 
na péči v I. stupni závislosti pro oso-
by starší 18 let z 2000 Kč na 800 Kč 
měsíčně. Řešení takovýchto opatření 
klade na referenty odboru sociálních 
věcí zvýšené nároky zejména s ohle-
dem na dodržování podmínek stano-
vených správním řádem a také proto, 
že nová situace si vyžádala provádění 
sociálních šetření v odlišné formě od 
předchozí praxe. -lm-
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Blíží se doba zápisů do MŠ, obdo-
bí kulturních akcí a sportu, a proto 
jsme položili několik otázek vedou-
címu odboru kultury, školství a tělo-
výchovy jihlavského magistrátu To-
mášovi Koukalovi.

Jak jsme na tom s kapacitou míst 
pro děti v mateřských školách?

Integrovaný plán rozvoje města 
(dále jen IPRM) předpokládá zajiš-
ťování nových kapacit mateřských 
škol tak, aby podíl kapacity mateř-
ských škol a počtu narozených dětí v 
Jihlavě dosahoval 90 %. 

Odbor školství, kultury a tělový-
chovy Magistrátu města Jihlavy (dále 
jen OŠKT) předložil do městské ra-
dy návrhy na rozšíření kapacit v ma-
teřských školách v roce 2011–2012 
o 150 míst. 

Kapacita MŠ k dnešnímu dni je 
1.411 míst. 

Jak vypadaly počty narozených 
dětí v posledních letech? 

Počty narozených dětí v Jihlavě v 
posledních letech: 

- od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006 
 - 522 dětí
- od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007 
 - 594 dětí
- od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008 
 - 610 dětí
- od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009 
 - 610 dětí
- od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010 
 - 592 dětí

Jaký předpokládáte vývoj pro 
další roky? 

Ministerstvo školství ve svém in-
terním materiálu ze dne 23. 4. 2008 
uvádí, že počet dětí v mateřských 
školách poroste do roku 2013. Od 
roku 2014 má počet dětí v mateř-
ských školách zvolna klesat.  

Kdy proběhnou letos zápisy do 
MŠ? 

Zápis do jihlavských MŠ proběhne 

Vedoucí odboru Tomáš Koukal: 
Navrhujeme zvýšit kapacitu MŠ

18. a 19. dubna, informace k zápisu 
naleznou zákonní zástupci na webo-
vých stránkách MŠ htt p://www.ms-
demlova.cz  a htt p://www.msmozai-
kaji.cz nebo na

webu města www.jihlava.cz.

Pojďme nyní k základním ško-
lám…

Město Jihlava zřizuje 11 základ-
ních škol, z tohoto počtu je jedna 
škola speciální a praktická. Podle 
školského zákona jsou ve městě sta-
noveny spádové obvody škol, v pra-
xi to znamená, že děti, mající trva-
lé bydliště v těchto obvodech, jsou 
přednostně přijímány na danou 
školu, až do výše její kapacity. 

S kapacitami na ZŠ nemáme pro-
blém vzhledem k úbytku dětí v mi-
nulých letech. K 30. 9. 2010 máme 
zapsaných 4060 žáků, přičemž ma-
ximální kapacita škol je přibližně o 
1000 míst více. 

I pro letošní rok máme naplánová-
ny opravy škol, které spočívají jed-
nak v běžné údržbě a opravách, v 
řádech stovek tisíců korun, a jednak 
ve větších  investičních akcích, v řá-
dech milionů korun. Zatímco pro-
vozní rozpočet je schválený a drob-
né akce již máme přichystány, na 
investiční rozpočet si musíme ještě 
počkat, neboť bude schvalován na 
dubnovém zastupitelstvu.

Kultura ve městě – na co se letos 
mohou Jihlavané těšit?

Tradičně jsou podporovány velké 
akce jako:

- Jihlavské folklorní léto s Horác-
kým souborem písní a tanců Vyso-
čan  

- Jihlavský havířský průvod 
23. - 26. 6. 2011

- Festival GM – OS Mahler 2000 
v květnu - červenci 2011

- říjnový Mezinárodní festival do-
kumentárních fi lmů.     

Ale spoluobčané se mohou těšit i 
na řadu nových akcí, z nich jmenuji 
alespoň:

- MARINGOTKA  2011 – jedno-
denní divadelní festival – divadlo 
TEJP  

- Rozloučení s létem v latinskoa-
merickém rytmu - Jihlavský cech 
právovárečníků a vinárníků 

- Letní kino na náměstí 
Rád bych připomněl i akce přímo 

pořádané městem:
• devět letních promenádních 

koncertů dechových hudeb  
• 30. 6.
• 7., 14., 21. a 28. 7. 
• 4., 11., 18. a 25. 8. 
Dále jsou to Letní pohádková od-

poledne na parkánu u brány Matky 
Boží a Den otevřených dveří pamá-
tek – 10. 9. 2011.

Zhodnoťte, prosím, krátce pod-
poru města kultuře - granty… 

Na tři vypsané kulturní okruhy od-
bor obdržel celkem 98 žádostí s po-
žadavkem na 9,5 mil. korun. Největší 
zájem ze strany žadatelů byl o pořá-
dání akcí v sekci hudba – ostatní, ná-
sledovala hudba – klasická a třetí v 
řadě se umístily žádosti na podporu 
divadla – dětská představení. 

Při pohledu z druhé strany byl mi-
nimální zájem o pořadatelství akcí 
typu výtvarné umění, výstava a pu-
blikační činnost, kde jsme zazna-
menali po jedné žádosti. K rozdě-
lení na tyto žádosti bylo alokováno 
6,2 mil. korun.  

Máte na starosti také sport. 
Co se změní, hledají se i nadále 
sponzoři pro hokej a fotbal? A 
jak vypadá mládežnický sport?

V letošním roce stále platí  kon-
cepce sportu a volnočasových ak-
tivit statutárního města Jihlavy. Ve 
stávající koncepci je popsáno, do 
jakých oblastí a jaké priority pod-
pory město preferuje – koncepce 
byla tvořena s platností do r. 2011. 

V tomto roce by nebylo dobré z 
koncepčního hlediska něco měnit, 
ale do budoucna bude třeba se jí 
nadále zabývat a např. ji zjednodu-
šit (odstranit nákladovost sportů  
apod.). 

Město i nadále bude podporovat 
největší částkou oblast dlouhodo-
bé činnosti organizací se zaměře-
ním na mládež do 19 let a s mís-
tem trvalého pobytu v Jihlavě – v 
letošním roce již schválená výzva k 
podávání žádostí – na tento okruh 
podpory bylo komisí doporučeno 
vyčlenit 1,500.000 Kč. 

Na příští schůzi komise se bude 
jednat o vyhlášení výzvy na vý-
konnostní sport pro organizace – 
bylo doporučeno vyčlenit částku 
700.000 Kč. 

Dalšími okruhy podpory jsou 
„Jednorázové sportovní a volnoča-
sové akce ve městě Jihlava“ – zatím 
byla vyhlášena výzva k podávání 
žádostí na I. pololetí – finanční ob-
jem je 300.000 Kč, o žádostech na 
II. pololetí bude v komisi jednáno 
později podle výši finančních pro-
středků na dotace. Počítá se rov-
něž s částkou 300.000 Kč. Celko-
vý rozpočet na dotace v r. 2011 je 
2,963.000 Kč.

Hlavní vizi vidím však v před-
nostní podpoře mládežnického 
sportu a navýšení dotací směřují-
cích do sportu na 4 mil. Kč ročně. 
Dále v rozvoji volnočasových ak-
tivit pro neorganizovanou mládež 
např. budováním sportovišť a hřišť.
 -lm-

Vážení přátelé,
odbor školství, kultury a tělovýchovy vyzývá všechny pořadatele kulturních a 

sportovních akcí a dovolujeme si vás oslovit v souvislosti s vydáním skládacího ka-
lendáře akcí, konaných v období 1. červen – 30. září 2011 na území města Jihlavy. 

Tištěný program akcí je určen pro širokou veřejnost - občany, ale zároveň i ná-
vštěvníky našeho města v období turistické sezony. Souhrnný kalendář bude vy-
dán koncem měsíce května v nákladu cca 7000 ks.

Na základě uvedených skutečností vás žádáme o zaslání písemných podkladů, 
a to do 4. května 2011 na adresu: Magistrát města Jihlavy, Turistické informační 
centrum – Marcela Medová, Masarykovo nám. 2, 586 28 Jihlava nebo elektro-
nicky na adresu: Marcela.Medova@jihlava-city.cz. Prosíme o dodržení termínu z 
důvodu zadání do tisku.

V podkladech uveďte:
datum, název a stručný popis akce, hodinu a místo konání, přesný název pořa-

datele výši vstupného. Pokud budete organizovat více akcí v daném období, uveďte 
je posloupně a dle jednotlivých měsíců.

Věříme, že tato tiskovina přispěje stejně tak jako v letech minulých k ucelenému 
přehledu kulturních a sportovních akcí v našem městě. Mgr. Tomáš Koukal,

 vedoucí odboru

Všem pořadatelům kulturních 
a sportovních akcí: Kalendář kulturních 

a sportovních akcí červen–září 2011
Kam až došlo zpracování odpadu, 

ukáže výstava s názvem Brána recyk-
lace, která bude od 1. dubna k vidění 
v jihlavské radnici. Výstava ukazuje, 
že i z odpadů je možné vytvořit ori-
ginální a užitečné věci. Exponáty by-
ly zpracovány nebo vyrobeny z pou-
žitých materiálů, které se vytřídily. 

„Naleznete zde téměř sto výrobků z 
celého světa. K vidění budou třeba ba-
toh a in-line brusle, které jsou vyrobe-
ny ze stoprocentně recyklovaného PET 
(polyethylentereft alát).  Krásné šperky 
mohou být vytvořeny ze střepů skla, ze 
zbytků lodi může být pěkný rámeček 
na fotky,“ řekl tiskový mluvčí magis-
trátu Radek Tulis. 

Instalace výstavy je netradiční také 
v tom, že využívá v co největší míře 
recyklované materiály. Vitríny na ex-
ponáty jsou vyrobeny z papírových 
krabic od ovoce a na nohy od stolků 
byly použity pružiny z lokomotivy. 

Na informačních panelech se ná-

vštěvníci dozvědí zajímavé informa-
ce o třídění a recyklaci jednotlivých 
druhů odpadů (papír, sklo, plasty, 
nápojový karton a kovy), co se s ni-
mi po vytřídění děje a jak se dále 
zpracovávají. 

Ve středu 20. 4. 2011 bude výstava 
navíc doplněna o výukový interak-
tivní program pro školy. Školáci si 
zde mohou prověřit své znalosti o 
třídění odpadů a dalšímu se přiučit. 
Připravený kvíz o ceny si může vypl-
nit každý návštěvník výstavy a otes-
tovat si, co ví o třídění odpadu. Na 
konci výstavy proběhne losování o 
zajímavé ceny. 

Vstup na výstava Brána recyklace 
II. je zdarma. Otevřena bude od 1. 
do 29. dubna 2011, v pondělí a ve 
středu od 8 do 18 hodin, v úterý a ve 
čtvrtek od 8 do 16 hodin a v pátek 
od 8 do 14 hodin v prostoru hlav-
ního vchodu do jihlavské radnice z 
Masarykova náměstí. -lm-

Výstava na radnici “Brána recyklace”

Tomáš 
Koukal
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 (Stránku připravil –lm-) 

ZEMŘEL GUSTAV KRUM. V pondělí 21. března 2011 v Jihlavě zemřel akade-
mický malíř a ilustrátor pan Gustav Krum, čestný občan města. Významný umě-
lec ilustroval stovku nejen dobrodružných a historických knih, ale i dobrodruž-
ných kreslených seriálů. Do povědomí vstoupil zejména ilustracemi knih Karla 
Maye a komiksy.

ARCIBISKUP DUKA V JIHLAVĚ. Do posledního místa zaplněný sál, přesto ti-
cho jako v kostele. Více než hodinu vydrželi lidé soustředěně naslouchat slovům 
arcibiskupa Dominika Duky, který ve čtvrtek navštívil Jihlavu. Nejvyšší předsta-
vitel katolické církve v zemi k přítomným pohovořil na téma světové ekonomické 
krize. Po jeho projevu, který přítomní ocenili dlouhým potleskem, arcibiskup od-
povídal na dotazy přítomných. Před setkáním s veřejností Mons. Dominika Duku 
přijali primátor Jaroslav Vymazal a náměstek primátora Josef Kodet. Setkání or-
ganizoval Evropský dům v Jihlavě.

BLAHOPŘÁNÍ KE STOVCE. „Když je takhle veselo, lidi jsou pohromadě, to 
mám rád,“ přijal gratulanty z jihlavské radnice pan Josef Mixa, který právě sla-
vil sté narozeniny. K významnému jubileu mu přišli blahopřát primátor Jaroslav 
Vymazal, náměstek primátora Rudolf Chloupek a radní a předsedkyně Komise 
Rady města Jihlavy pro občanské záležitosti Renata Fehérová. Návštěva přinesla 
oslavenci tombakový čtverec s vyobrazenými symboly města, dárkový koš, květi-
ny a pamětní list. Josef Mixa se narodil 3. března 1911 v Kamenici u Humpolce, 
pracoval na stavbě silnic, po nemoci pracoval jako vrátný. Věnoval se hudbě, zpí-
val, hrál na harmoniku, klarinet a trubku. „Hrál jsem všude kolem Jihlavy. Byl se 
mnou kamarád, byl to nádražák, já zpíval první hlas, on druhý. A to byla špička, 
to lidi koukali,“ vzpomínal Josef Mixa na oslavy a setkání, na kterých vystupoval. 
Jubilant také povyprávěl o tom, jak doma vyráběl ovocná vína a kde na ně kolem 
Jihlavy roste nejlepší ovoce. Také sbíral známky a rybařil. Dosud pravidelně sle-
duje televizi a čte noviny. „Pěkně jsem se poveselil,“ řekl jubilant delegaci z radnice 
na rozloučenou.

KARNEVALY A MASKY. K jaru patří karnevalová veselí v obcích, ale i na ško-
lách a školkách. Pestré masky dávají zapomenout alespoň na chvíli na školní po-
vinnosti.

CENA PRIMÁTORA. Cenu primátora města Jihlavy za celoživotní přínos pro 
sport obdržel jednaosmdesátiletý Karel Tůma. Cenu mu předal primátor Jaroslav 
Vymazal (vpravo) na vyhlášení Nejlepšího sportovce Jihlavska 2010 v Horáckém 
divadle v Jihlavě za angažování se v turistice pro druhé.

SETKÁNÍ S OBČANY. Primátor města Jaroslav Vymazal se setkal s občany po-
čátkem března v kině Dukla a námětem setkání byla oblast dalšího rozvoje města. 
Další setkání s občany je plánováno na 7. června na téma městské dopravy.
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Zápis dětí do MŠ Mozaika Jihlava 
pro školní rok 2011/2012

Zápis dětí do všech školek Mozaiky se uskuteční  
18. a 19. dubna 2011 od 15. 00 do 18. 00 hodin. 

Podmínky přijímání dětí k před-
školnímu vzdělávání:

• Do MŠ budou zpravidla přijímá-
ny děti, které do konce měsíce září 
2011 dovrší tři roky věku. 

• Do MŠ budou přednostně přijí-
mány děti, jejichž zákonný zástupce 
má místo trvalého pobytu na území 
města Jihlavy nebo v obci, která má 
s městem Jihlava uzavřenou doho-
du o úhradě neinvestičních výdajů 
za předškolní vzdělávání. Pro školní 
rok 2011 a 2012 je to pouze obec Ví-
lanec.

Kritéria pro přijímání dětí 
1. Děti v posledním roce před za-

hájením povinné školní docházky. 
2. Sourozenci již přijatých dětí 

nebo sourozenci přijímaných dětí 
k celodenní docházce.

3. Věk dětí – přijímány budou dě-
ti k celodenní docházce v pořadí od 
nejstaršího po nejmladší do počtu 
volné kapacity školy MŠ Mozaika 
Jihlava.

Ředitelka školy má právo při přijí-
mání dětí přihlédnout k důvodům 
hodným zvláštního zřetele (zvlášť 
závažné sociální důvody). 

Co si mají zákonní zástupci při-
nést k zápisu 

1. Vyplněnou žádost o přijetí do 
MŠ včetně potvrzení lékaře o očko-
vání dítěte.

2. Doklad k ověření trvalého poby-
tu zákonného zástupce.

3. Je nutné znát rodné číslo přihla-
šovaného dítěte. 

Jak postupovat při zápisu
Rodiče si vyplní předem žádost 

o přijetí do mateřské školy (MŠ), 
kde si vyplní jedno preferované pra-
coviště MŠ, kam by měli zájem dítě 
umístit. Zákonní zástupci si mohou 
podat pouze jednu žádost do MŠ 
Mozaika Jihlava. Žadatel je dále po-
vinen vyplnit v žádosti požadovanou 
délku docházky. Způsob docház-
ky lze během školního roku měnit 

pouze výjimečně. V žádosti rodiče 
nechají potvrdit lékařem údaj o 
očkování dítěte. Žádost o přijetí si 
rodiče mohou předem vyzvednout v 
jednotlivých mateřských školách ne-
bo je ke stažení na webových strán-
kách MŠ: www.msmozaikaji.cz. Na 
preferovanou školku se také dostaví 
s dítětem k registraci žádosti. Zápis 
bude zpracován centrálně na ředitel-
ství školy podle stanovených kritérií. 
Zákonní zástupci obdrží v zákonné 
lhůtě „Rozhodnutí o přijetí/nepři-
jetí dítěte“ do MŠ Mozaika Jihlava, 
Březinova 114, příspěvková organi-
zace, a zároveň písemné sdělení, do 
které školky bylo jejich dítě umístě-
no. Při umisťování dětí do školek bu-
de přihlíženo k preferované školce 
uvedené v žádosti o přijetí v souladu 
s kritérii pro přijímání dětí do napl-
nění kapacity jejích volných míst. Na 
školku v místě bydliště není žádný 
právní nárok. 

Aktuální informace k zápisu a for-
mulář žádosti o přijetí dítěte do MŠ 
jsou na webových stránkách školy a 
u vedoucích učitelek v jednotlivých 
školkách Mozaiky. 

Důležité informace – rozšíření 
kapacity MŠ Antonínův Důl 243 a 
Jarní 22a

MŠ Antonínův Důl 243
Zápis se zde uskuteční v plném 

rozsahu do současné kapacity 50 
dětí. Stavební práce v souvislosti s 
rozšířením kapacity o dvě třídy (50 
míst) budou probíhat odděleně od 
provozu současných tříd.

Zápis do dvou nových tříd (50 
dětí) se uskuteční v září 2011. 
Rodiče budou vždy s předstihem o 
všem informováni (www, MŠ, NJR).

MŠ Jarní 22a
Zápis se zde uskuteční v plném 

rozsahu do současné kapacity 75 
dětí. Po dobu stavebních prací (od 
1. 9. 2011 do 29. 2. 2012) budou 
pro všechny děti zajištěny náhradní 

prostory. 50 dětí bude umístěno v 
prostorách sousední základní školy 
Jarní – přízemí s vlastním vchodem, 
odděleně od tříd ZŠ. 25 dětí bude 
mít třídu v MŠ Březinova 30, která 
je z Jarní 22a v dostupnosti trolej-
busu C. Do náhradních prostor pře-

jdou děti se svými učitelkami. Zápis 
do dvou nových tříd (50 dětí) se 
uskuteční v prosinci 2011. Rodiče 
budou vždy s předstihem o všem in-
formováni(www, MŠ, NJR).

 Mgr. Jarmila Bučková
 ředitelka školy

Vzdělávací nabídky 17 školek Mozaiky
Antonínův Důl 243
• klidné prostředí v blízkosti přírody, prostorná 

školní zahrada
• vzdělávací program: „CHYTNEME SE ZA RU-

CE, UDĚLÁME KRUH…“ – osobnostně oriento-
vaný model vzdělávání - princip individualizace v 
podmínkách skupiny dětí (důraz na sociální a ko-
munikativní dovednosti a výchovu k sebeúctě) 

• projekt „ŠKOLÁČEK“ - příprava dětí na školu
• projekt „UČME SE ŽÍT ZDRA VĚ“- rozvíjení 

zdravého životního stylu, důraz na tělovýchovné 
aktivity, saunování ve vlastní sauně, prvky jógy, 
relaxace pobyt venku, čištění zubů 

• „VTIPÁLKOVO ODPOLEDNE“ - zábavné a 
tvořivé činnosti rodičů s dětmi

• spolupráce s rodiči - posilování vztahů mezi 

školou a rodinou - akce, poradenství 
• doplňkové činnosti pro děti – fl étny, angličtina, 

knihy (pravidelné návštěvy v knihovně)
• akce pro děti – kulturní, sportovní, tradiční
• spolupráce mateřské školy s partnery v oblasti  

poradenské, vzdělávací, kulturní, sportovní 
• dobré spojení autobusem MHD č. 12 nebo au-

tem po přivaděči (10 min.)
Březinova 30
• projekt rozvoje sociálních dovedností
• seznamování dětí s anglickým jazykem
• preventivní logopedická péče pro děti
• nabídka hry na zobcovou fl étnu nebo sezna-

mování s lidovými tanci s možným vystupováním 
na veřejnosti

• výtvarné, pracovní a tvořivé aktivity

• plavání pro předškoláky v bazénu ZŠ Demlova 
a kondiční cvičení na SK Jihlava

• seznamování s enviromentální výchovou, eko-
logické cítění

• výukové programy na PC v každé třídě
• návštěvy kulturních a sportovních akcí
• podpora lidových tradic a zvyků
• rozvoj grafomotoriky u dětí
Březinova 113
• program podpory zdraví - zdravé stravování 
• výchova k péči o zdraví, péče o duševní zdraví 

a zdravé sociální vztahy
• dostatek pomůcek a nářadí pro pohybové ak-

tivity, celoroční využívání velké zahrady pro hry, 
relaxaci a sportovní vyžití dětí

 (Pokračování na str. 18)
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Vzdělávací nabídky 17 školek Mozaiky
(Pokračování ze str. 12)
• pravidelné saunování, otužování sprchováním, 

akupresura, předplavecký výcvik
• hra na zobcovou fl étnu: Veselé pískání- zdravé 

dýchání, práce s talentovanými dětmi ve výtvar-
ných a pracovních činnostech, seznamování dětí s 
angličtinou

• pravidelná nabídka kulturních akcí (divadla, 
ZOO, VRA K BAR, knihovna..)

• spolupráce se ZŠ Březinova, účast na Veletrhu 
zdraví

• „tvořivá odpoledne“ pro rodiče a děti
• práce na PC a interaktivní tabuli - didaktické 

hry 
• tančíme „Zumbu“

Březinova 114 - ,,Sedmikráska“
• trojtřídní MŠ, dostupnost MHD 
• zaměření na komplexní rozvoj dětí – umění, 

sport, jazyky, příroda, osobnost
• moderní vybavení, netradiční formy a činnosti 

(prožitkové učení, projekty, PC, možnost volby a 
výběru podle zájmu dětí), spolupráce s rodinou – 
pravidelné akce 

• arteateliér – výtvarné, hudební, taneční a dra-
matické činnosti – terapeutické i fi letické dle po-
třeb dětí

• saunování ve vlastní sauně, pohybová průprava 
(aerobic, cvičení na gymbalech,…), zdravý život-
ní styl, návštěvy solných jeskyní

• seznamování s anglickým jazykem „PLAYING 
ENGLISH“, mezinárodní spolupráce

• logopedická prevence s dětmi, hra na zobco-
vou fl étnu a netradiční hudební nástroje, vlastní 
keramická pec

• ekologická výchova – příroda, přírodní materi-
ály, vztah ke světu, k tradicím

Dvořákova 11 – ,,Zvoněnka“
• MŠ rodinného typu v centru Jihlavy, s velkou 

školní zahradou, s moderními  herními prvky; 
dobrá dopravní dostupnost z různých částí města

• pedagogický styl, který počítá s všestranným 
rozvojem dětí a jejich aktivní spoluúčastí; akcep-
tujeme zájmy a individualitu dětí

• speciální LOGOPEDICKÁ TŘÍDA se sníže-
ným počtem dětí, pro každodenní individuální 
práci v oblasti rozvoje řeči; odborná logopedická 
konzultace pro všechny děti z MŠ

• PŘEDŠKOLÁČEK- příprava na školu, rozvoj 
grafomotoriky, logického myšlení a prožitkového 
učení

• ZPÍVÁNKY PRO RA DOST- hudebně pohy-
bové hry, práce s hudbou a hlasem, prvky hudeb-
ní relaxace

• VESELÉ PÍSKÁNÍ- základy hry na zobcovou 
fl étnu

• KOUZELNÁ ZAHRÁDKA - pěstování rostlin 
a bylinek, poznatky o přírodě a ekologii

• další aktivity: předplavecký výcvik, návštěvy 
solné jeskyně, sportovní dny, škola v přírodě, se-
znamování s anglickým jazykem, účast na kultur-
ních a jiných zajímavých akcích. Výlety, oslavy li-
dových zvyků, tradic a svátků 

• FANFÁROVÉ ODPOLEDNE pro rodiče a je-
jich děti – plné zábavy, tvořivých nápadů, experi-
mentů, fantazie a společné radosti z práce malých 
i velkých

Erbenova 37 - „JULIÁNKA“
• škola otevřená veřejnosti a rodičům, zapojená 

do sítě mateřských škol Mrkvička – ekologická té-
mata, zavádění biopotravin do školy

• pořádáme zimní a letní školu v přírodě, pravi-
delné tematické vycházky do přírody, předplavec-
ký výcvik, návštěvu solné jeskyně, jarní a podzim-
ní dílnu pro rodiče, Juliánskou noc

• zařazujeme nespavé třídy pro předškolní děti, 
možnost samostatného rozhodování dětí při stra-
vování

•  nabízíme předškolním dětem rozvoj v oblasti 
výtvarné, pohybové, při hře na fl étnu a při sezna-
mování se s anglickým jazykem

Fibichova 20 – „Beruška“
• útulné prostředí, jednoduchá komunikace a 

spolupráce, zahrada pro sport i relaxaci
• ideální prostředí pro děti se speciálními potře-

bami – spolupráce s SPC
• logopedická prevence: směřující ke správnému 

vývoji řeči 
• informatika: základní obsluha počítače, plnění 

úkolů pro předškolní děti
• grafomotorika: cílená příprava na další vzdělá-

vání, úzká spolupráce se ZŠ Křížová, Seifertova
• angličtina: seznamování a hry se slovíčky
• spolupráce na projektu GOOD YEAR (bez-

pečná školka: refl exní vesty, preventivní progra-
my, situační učení)

• ozdravné programy: předplavecký výcvik, solná 
jeskyně Salinera, hra na fl étnu, prvky jógy, jídelníč-
ky s Bio potravinami, turistické vycházky, výlety

• rozvoj hudebních, výtvarných, pracovních a 
sportovních dovedností, preferencí je učení pro-
žitkem

Hálkova 33 – Helenín
• jednotřídní MŠ rodinného typu v klidné loka-

litě s nižším počtem dětí, součástí školy je zahrada
• jsme zaměřeni na všestranný rozvoj samostat-

né a zdravě sebevědomé osobnosti dítěte s při-
hlédnutím k jeho individualitě

• zdravý životní styl, otužování 
• společná tvořivá odpoledne pro děti, jejich ro-

diče a vycházky do přírody
• Grafomotorika - projekt na rozvoj grafomo-

toriky a příprava dítěte na roli písaře začátečníka, 
správný úchop psacího náčiní

• Chráním přírodu - základy enviromentální vý-
chovy, ekologické a tvořivě dramatické projekty

• Lidové tradice - lidové tradice a pranostiky, hu-
dební hry a písničky

• Veselé malování - estetické vnímání, rozvoj vý-
tvarných dovedností

• tradiční kulturní akce, spolupráce s institucemi 
(ZŠ, PPP, SPC, knihovna, DDM)

• seznamování s PC, výukové programy pro MŠ 

Jarní 22a
• vlastní divadélko MOZAIKA 
• výtvarné aktivity – keramika, „Výtvarníček“
• hudební aktivity – zpěv, hra na zobcovou fl étnu
• seznamování dětí s anglickým a německým ja-

zykem hravou formou
• předplavecký výcvik, ozdravně relaxační poby-

ty v solné jeskyni
• pohybová průprava „ KOBUDO „
• ekologická výchova, výlety do přírody
• využití PC při práci s dětmi – dětské výukové 

programy
• příprava pro vstup do ZŠ – Metoda dobrého 

startu, prevence řeči, spolupráce se ZŠ „Snadný 
přechod“

Mahenova 3 „U ČTYŘ BARVIČEK“ 
• moderně a funkčně vybavená škola v klidném 

prostředí s dobrou dopravní obslužností, velká za-
hrada využívaná k pobytu dětí a společným akcím 
školy

• činnosti založené na hře, tvořivosti, prožitko-
vém a situačním učení dětí, zařazování prvků tvo-
řivé dramatiky

• vedeme děti ke zdravému životnímu stylu - let-
ní a zimní škola v přírodě, tematické celodenní vý-
lety, předplavecký výcvik, bruslení, ozdravně rela-
xační pobyty v solné jeskyni, zumba

• jsme škola otevřená veřejnosti a rodičům – 
umožnění adaptace novým dětem, výlety, společ-
né víkendy, „Pohádková odpoledne“, tvořivé dílny, 
„Den školky“(zábavné odpoledne na školní zahra-
dě pro děti, rodiče i veřejnost zakončené spaním 
předškoláků ve školce) 

• „Veselé pískání“ - hra na fl étnu
• seznamování s cizím jazykem (AJ)
• příprava předškolních dětí na vstup do ZŠ – 

spolupráce se ZŠ Křížová, individuální práce s 
dětmi v době odpoledního odpočinku

• respektujeme individuální potřebu spánku dětí

Nad Plovárnou 5 - „Mateřinka“
• dvojtřídní MŠ v prostorách ZŠ Nad Plovárnou; 

má samostatný vchod a provoz nezávislý na ZŠ
• klidné prostředí, dosah MHD
• moderně a účelně vybavené třídy
• vzdělávací program pro mladší děti: „S písnič-

kou po celý rok“
• vzdělávací program pro starší děti: „Cesta ko-

lem světa“
• osvojení si potřebných návyků a dovedností, 

příprava předškolních dětí na vstup do ZŠ 
• základy hry na zobcovou fl étnu, seznamování s 

cizím jazykem
• nabídka plavání dle zájmu rodičů
• úzká spolupráce se základní školou, využívá-

ní jídelny, tělocvičny a sportovního areálu školy, 
účast na školních akcích

• návštěvy kulturních, sportovních a poznáva-
cích akcí

• pravidelné výtvarné tvoření dětí s rodiči
• respektování potřeby spánku dítěte

Riegrova 21 - ,,Pastelka“ 
• vzdělávací program poskytuje prostor pro pro-

žitkové učení, dostatek pohybu, rozvoj a zdokona-
lování výtvarných dovedností; usilujeme o vytvo-
ření takového prostředí, kde budou děti i rodiče 
spokojeni

• do běžných denních činností zařazujeme gra-
fomotorické hry s nácvikem správného držení 
tužky, preventivní logopedickou péči, výukové 
PC programy

• pro podporu zájmů dětí fungují školní aktivity:
Skřivánek – zpěv a tanec
Pastelkové tvoření – malba, kresba, pracovní do-

vednosti
Žabka – dětský aerobik
Šikulka – pohybové hry a cvičení
• součástí školní nabídky jsou také doplňkové 

aktivity: plavání, týdenní škola v přírodě
• pro usnadnění vstupu dětí do ZŠ zařazujeme 

pravidelné lekce Metody dobrého startu
• organizujeme společné akce pro rodiče a děti, 

kulturní pořady, výlety do přírody

Resslova 44 – ,,U Burbínka“
• Burbínkovy rolničky: spokojenost, radost, tvo-

řivost, zdraví a důvěra, poznávat, myslet, žít 
• klidné a estetické prostředí, rozvoj tvořivého 

přístupu k životu, ekolog. myšlení
• seznamování se zásadami zdrav. život. stylu - 

sauna, škola v přírodě
• seznamováním s lid. tradicemi, přirozený roz-

voj specifi ckých dovedností a schopností
• přímé prožitky dítěte, prožívání úspěchu a spo-

lečné překonávání překážek
• rozvoj jejich přirozeného nadání a talentu: ve-

selé pískání – zdravé dýchání, seznamování s AJ, 
logopedická prevence

Romana Havelky 25
• dvoutřídní MŠ rodinného typu s velkou školní 

zahradou pro hry a pobyt dětí 
• výchovná a vzdělávací práce podle programu 

,,Žijeme na modré planetě“
• zaměření na ekologickou výchovu
• rozvíjení grafomotorických dovedností jako 

příprava na psaní v ZŠ
• předplavecký výcvik
• vycházky a výlety s ekologickým zaměřením
• veselé pískání – hra na zobcovou fl étnu
• oslava lidových tradic
• pravidelná loutková představení
• spolupráce se záchrannou stanicí dravců a sov 

IKA ROS

Seifertova 6 - „U Skřítků“
• útulné prostředí MŠ s velkou zahradou - do-

pravní dostupnost a nedaleko do přírody
• projekt „Pidilidi“ - podpora svobodné volby a 

aktivní účasti dětí na programu
 (Pokračování na str. 24)
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Vzdělávací nabídky 17 školek...
(Dokončení ze str. 18)
• zdravý životní styl - ekologický 

program turistiky a dlouhých vy-
cházek, poznávání historie rodného 
města, oslavy lidových tradic a svát-
ků

• letní a zimní výlety do přírody
• účast v projektu ESF „Biopotravi-

ny do škol“
• práce s talentovanými dětmi - 

účast na výtvarných soutěžích, vlast-
ní keramická dílna, muzikoterapie, 
jedna třída s prvky waldorfské peda-
gogiky

• preventivní logopedická péče, an-
gličtina hrou, „Spiel mit“ - němčina 
hrou

• předplavecký výcvik, solná jesky-
ně, kobudo, školy v přírodě, návštěvy 
kulturních akcí

 
Tylova 6 - „Sluníčko“ 
• jednotřídní MŠ rodinného typu v 

klidné lokalitě města, dobré spojení 
s centrem

• krásná, dobře vybavená zahrada 
využívaná po celý rok

• osvojení si potřebných návyků a 
dovedností, příprava předškolních 
dětí na vstup do základní školy 

• vzdělávací program pro děti: „Z 
pohádky do pohádky“

• rozšířené výtvarné a pracovní čin-
nosti pro všechny děti, účast v soutě-
žích s výtvarným zaměřením

• nabídka plavání a seznamování s 

anglickým jazykem dle zájmu rodičů
• seznamování s PC, zábavné i výu-

kové programy pro děti
• účast na kulturních a sportovních 

akcích
• spolupráce s partnery - MŠ Nad 

Plovárnou, základní školou, PPP, 
knihovnou, záchrannou přírodověd-
nou stanicí, hasiči apod.

U Dlouhé stěny 50 
• Školní vzdělávací program „Zla-

tá brána otevřená“
• základy celoživotního učení a 

studia cizích jazyků; rozvíjení ko-
munikativních dovedností, sezna-
mování s anglickým a německým 
jazykem

• dovednosti zaměřené na zvládá-
ní nových technologií, didaktické 
počítačové hry, projekt KidSmart

• Den otevřených dveří – možnost 
prohlídky MŠ a společné hry rodi-
čů a dětí

• základy hry na zobcovou fl étnu
• výchova k ekologickému cítění, 

poznávání a využívání starých zvy-
ků a tradic

• zvyšování tělesné zdatnosti, tu-
ristické vycházky, dětská olympiáda

• návštěvy divadla, pohádky v MŠ
• systematická příprava na vstup 

do ZŠ Metodou dobrého startu, ne-
spavé třídy pro předškoláky

• prostorná a vybavená školní za-
hrada 

Občané Jihlavy mohou snáze
třídit elektroodpad a baterie

V dubnu v kraji Vysočina přibude 121 červených kontejnerů
Jihlava bude mít k dispozici 21 nových červených 

kontejnerů na drobné elektrospotřebiče a baterie. Bě-
hem dubna budou nové sběrné nádoby umístěny ved-
le dalších barevných nádob určených pro třídění plas-
tu, papíru nebo skla, kam jsou občané již zvyklí odpad 
odnášet. Dosud je na Vysočině k dispozici pouhých 
šest červených kontejnerů na elektrozařízení, během 
dubna se jejich počet v celém kraji zvýší na 127. 

Do červeného kontejneru patří baterie a drobná 
elektrozařízení, jako jsou například kalkulačky, rá-
dia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony 
a elektronické hračky. Naopak není určen pro sběr 
televizorů, počítačových monitorů, zářivek, úspor-
ných žárovek, velkých domácích spotřebičů, jako 
jsou třeba ledničky, pračky a chladničky. Tato větší 
zařízení se vybírají na sběrném dvoře, při mobilním 
svozu, případně je možné je odevzdat v prodejnách 
nebo opravnách elektrospotřebičů. Kontejnery mají 
také integrovaný box na baterie a akumulátory. 

Drobná elektrozařízení patří k nejhůře tříděným 
druhům elektroodpadu. Díky jejich malým roz-
měrům je mnohem jednodušší je vyhodit do po-
pelnice než odnést například na sběrný dvůr. Pro-
to vznikly tyto tzv. stacionární kontejnery na sběr 
elektroodpadu. Kontejnery mají občanům ulehčit 
třídění elektrospotřebičů a zároveň zvýšit objem 
sběru menších spotřebičů. Právě ty totiž nejčastěji 
končí ve směsném odpadu, odkud se k ekologické 
recyklaci nedostanou. 

Náměstek primátora města Jihlavy Rudolf Chlou-
pek k instalaci prvních červených kontejnerů ve 
městě říká: „Ochranu životního prostředí v našem měs-
tě považuji za jednu z podstatných priorit, a proto vítá-
me tyto nádoby na drobný elektroodpad jako vynikající 
doplněk stávající jihlavské sběrné sítě. Občané teď díky 
nádobám budou mít možnost vysloužilé elektrospotře-
biče ve městě vracet na 69 místech.“ 

„Kontejnery považujeme za velký přínos pro jednot-
livé obce, města i celý kraj. Jsou zajímavým doplněním 
aktivit kraje zaměřených na podporu a rozšiřování 
služeb v oblasti recyklace elektroodpadu a přibližování 
třídění k občanům. Díky červeným kontejnerům se oby-
vatelům kraje rozšíří sběrná síť vysloužilých elektroza-
řízení na bezmála 1.100 míst,“ zhodnocuje projekt 
také člen Rady kraje Vysočina Zdeněk Ryšavý.

Společnost ASEKOL, která se zabývá zpětným 
odběrem elektrozařízení, umisťuje kontejnery v re-
gionu ve spolupráci s Krajským úřadem kraje Vy-
sočina, v Jihlavě se na jejich umístění podílí Magis-
trát města Jihlavy. Výroba a instalace 120 červených 
kontejnerů v kraji vyjde na více než dva miliony 
korun. Dotaci na výrobu a instalaci nádob poskytl 
Státní fond životního prostředí ČR. Na propagaci 
červených kontejnerů v kraji je od března do listo-
padu připravena osvětová reklamní kampaň. Její 
součástí budou například spoty v regionální televizi, 
informační letáky a outdoorová reklama na doprav-
ních prostředcích.

• Židovská 3 (křižovatka s ulicí Palackého)
• Erbenova 58 (u základní školy)
• S. K. Neumanna (parkoviště)
• Slavíčkova 8-12 (parkoviště)
• Březinova 112 a
• Za Prachárnou 37
• Nad Plovárnou 14
• Sokolovská 75 (křižovatka s ulicí Na Růžku)
• U Hřbitova 1
• Demlova 22 (u prodejny)
• Březinova sídliště (parkoviště pod zdrav. stř.)
• Brtnická 9 (u prodejny)
• Letní 6
• Za Poštou 41
• Poláčkova 8
• Romana Havelky 8a
• Královský vršek 30
• Brněnská 71
• Štefánikovo náměstí
• Chlumova 11
• Musilova 36
• U Břízek (křižovatka s ulicí Stavbařů)

Stanoviště červených stacionárních
kontejnerů v Jihlavě

Za napomenutí facka
Městská policie se v krajském městě nenudí. Minulý měsíc byla poblíž obce 

Pístov zadržena trojice mužů, kteří byli podezřelí z krádeže vlnitého plechu 
z bývalých kasáren. „Zadržení demontovali plech z oplocení a byli strážníky za-
drženi poblíž bývalého armádního krytu,“ řekl zástupce ředitele MP Stanislav 
Maštera. V obchodním domě na Masarykově náměstí městská policie řešila 
oznámení o napadení pracovnice prodejny. Prodavačka upozornila dítě na ne-
vhodné chování a následně byla fyzicky napadena rodiči, kteří potom z prodej-
ny odešli. Strážníci rodinu nalezli na Masarykově náměstí.  Při krádeži zboží 
v supermarketu byl zadržen celostátně hledaný muž, další hledaná osoba byla 
zadržena při kontrole neobývaného objektu na ulici Strojírenská.  -lm-
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Rada města Jihlavy schválila výzvu k podávání žádostí o dotace na r. 2011 v 
oblasti sportu a volnočasových aktivit, a to: „Dlouhodobá činnost organizace 
– členská základna do 19 let“.

Výzva je vyvěšena na úřední desce statutárního města Jihlavy a zveřejněna 
na webových stránkách města (www.jihlava.cz), kde žadatelé najdou podrob-
nější informace. Žádosti se mohou podávat na Magistrát města Jihlavy do 18. 
dubna 2011 do 17 hodin. -lm-

Vyhlášení sportovního grantuPrimátorův pohár získala Dukla
Pátý ročník turnaje 4. tříd O putovní po-

hár primátora města Jihlavy získali hráči 
domácího týmu. Dukla Jihlava porazila v 
dramatickém fi nále Spartu Praha 3:2 po 
samostatných nájezdech a poprvé v histo-
rii získala prvenství na tomto turnaji. 

Turnaj o pohár primátora města Jihlavy 
probíhal o posledním březnovém víkendu 
na Horáckém zimním stadionu a účastni-
lo se ho osm týmů. -lm-

1. HC Dukla Jihlava
2. HC Sparta Praha
3. HC Slavia Praha
4. HK Dukla Trenčín
5. HC Meteor Třemošná
6. SKLH Žďár nad Sázavou
7. HK Krnov
8. SK Kadaň

Konečné pořadí:

Část města Jihlava – Pávov se pro-
mění. Proběhne zde celková rege-
nerace dvou veřejných prostranství 
včetně vybudování dětského hřiš-
tě a revitalizace zeleně. „Cílem akce 
je regenerace veřejných prostranství a 
zlepšení kvality života obyvatel,“ řekl 
k připravené akci primátor Jaroslav 
Vymazal. 

V Jihlavě – Pávově bude provedena 
celková regenerace dvou veřejných 
prostranství. V Novém Pávově rad-
nice nechá vybudovat nový chodník 
včetně odvodnění a kontejnerového 
stání, na který naváže relaxační plo-
cha. 

„Zde bude nový chodník, lavičky a 
parkové úpravy,“ upřesnil primátor 
Jaroslav Vymazal. V nedaleké západ-
ní části bude oblast nové zástavby 
doplněna o chybějící veřejné osvět-
lení a kontejnerové stání. 

Ve Starém Pávově bude regenero-
ván stávající parčík a přiléhající ve-
řejné prostranství, jehož součástí bu-
de také vybudování dětského hřiště, 
kontejnerového stání a bezbariérová 
úprava přiléhající zastávky MHD.

„Úpravy v Pávově zahájíme v polovi-
ně roku, jarní měsíce roku 2012 budou 
na uchycení nové zeleně,“ uzavřel pri-
mátor Jaroslav Vymazal. Regenerace 
veřejných prostranství v části města 
Jihlava – Pávov má podporu Regio-
nálního operačního programu. Od-
hadované náklady projektu jsou 7,5 
milionu korun, výběrové řízení ale 
obvykle skutečnou cenu sníží. 

Revitalizace Pávova není jedinou 
akcí města svého druhu. Jihlava letos 
zahájí revitalizaci sídliště Královský 
vršek, připravuje se také revitalizace 
části města Pístov, sídliště Březinky a 
dalších lokalit. -lm-

Jihlava zvelebí regenerací
část města Pávov

Vážení čtenáři,

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

Jak hlasovat
1) Kupónem - Na přiložený kupón vypište jméno vá-

mi vybraného sportovce v každé z kategorií a vypl-
něný lístek doručte do redakce Jihlavských listů: 

Fritzova 34, Jihlava, 586 01

2) Internetem - www.jihlavske-listy.cz

POZOR! Každý čtenář může hlasovat pouze jednou!
(Hlasování na internetu je omezeno na 20 hlasů 
z jedné IP adresy).
Ze všech doručených anketních lístků budou vyloso-

váni výherci, kteří se budou moci zúčastnit slavnost-
ního Galavečera, který se uskuteční dne 20. dubna 
2011 v Kulturním středisku Zámek Polná. 

Hlasování bude ukončeno 10. dubna 2011.

HLASUJTE do 10. dubna!!!
www.jihlavske-listy.cz

Jednotlivec  (+ jméno, disciplína, klub)

Kolektiv  (+ název, disciplína)

Jméno a adresa odesílatele:

Kupon Sportovec kraje Vysočina 2010

Partneři:

Generální partner:

Vyhlašovatelé:

Vyplněný kupon doručte do redakce 
Jihlavských listů: Fritzova 34, Jihlava, 586 01 

Nominované sportovce najdete 
na www.jihlavske-listy.cz
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do 2. 4.
LINDA KLIMENTOVÁ 
– MALBA
Galerie Jána Šmoka, ateliéry Střed-

ní umělecké školy grafi cké, Dvořáko-
va 12

do 3. 4. 
467 DNÍ KOLEM SVĚTA 
Foto dokument z cesty Tomáše Za-

jíce a jeho dvou kamarádů po světě, 
kde strávili 467 dní a navštívili cca 
35 zemí v Evropě, Asii, Austrálii, Již-
ní a Střední Americe. 

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

do 4. 4. 
OKÉNKO DO TIBETU
Výstavu fotografi í z Tibetu 
VRA K BAR, Centrum prevence, 

sídliště U Pivovaru

do 10. 4. 
FOTO: LIPReportážní 
fotografi e Libora Plíhala. 
Kavárna Muzeum, Masarykovo 

nám. 55

do 28. 4. 
„MÝTUS A SKUTEČNOST“
Putovní výstava velkoformátových 

fotografi í. Vernisáž 31. 3. v 18.00 ho-
din.

Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

do 29. 4. 
Výstava k anketě 
„ZLATÁ JEŘABINA“ 
Budova B – I. patro.
Krajský úřad, Žižkova 57

do 30. 4. 
MILÍČŮV DŮM PŘEMYSLA 
PITT RA  V PRA ZE – PŘÍKLAD 
ČESKO – NĚMECKO 
– ŽIDOVSKÉHO SOUŽITÍ

12. 4. v 17.00 
VÝCHOVNÉ A SOCIÁLNÍ 
SNAHY PŘEMYSLA PITT RA 
Odborná přednáška v rámci výsta-

vy „Milíčův dům Přemysla Pitt ra na 
pražském předměstí – příklad česko 
– německo – židovského přátelství“.

Vstupné: 50 Kč plné, 30 Kč snížené. 

Vstupné platí i na výstavu.
Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4

do 30. 4. 
VÝSTAVA VÝTVARNÝCH 
PRA CÍ JAKUBA DOČKA LA
Po celý duben: Velikonoce - veli-

konoční košíky, vejce, perníky, deko-
race, slámování.

Bez obav, prodejní galerie a výtvar-
ná dílna Denního a týdenního staci-
onáře Jihlava, Husova 16

do 13. 5. 
JAN KŘEN – OBRA ZY 
– DVOJVÝSTAVA
Druhou výstavu Jana Křena (asi 15 

olejů) můžete vidět v minigalerii Tri-
foil, Husova 10. 

Galerie – Horácké divadlo Jihlava, 
Komenského 24

do 15. 5.
VASIL ARTAMONOV 
– ALEXEY KLYUYKOV 
Výstava současných autorů ruské-

ho původu žijících v České republi-
ce, laureátů 21. ročníku soutěže „Ce-
na Jindřicha Chaloupeckého 2010“, 
která je udělovaná mladým výtvar-
ným umělcům do 35 let.

OGV, Komenského 10

do 29. 5. 
TEMNÁ NOC, JASNÁ NOC  
Výstavu pořádá OGV ve spolupráci 

s Alšovou jihočeskou galerií v Hlu-
boké nad Vltavou. Zobrazení tématu 
měsíčné noci v dílech autorů 19. a 
20. Století (Fila, Toyen a další). 

Oblastní galerie Vysočiny, Masary-
kovo nám. 24

do 29. 5. 
MOŽNÁ SDĚLENÍ 2
Výstava hmatového sochařství ur-

čená nevidomým a slabozrakým, 
kterou pořádá OGV ve spolupráci s 
Moravskou galerií v Brně.

od 11. 2. 
STÁLÁ EXPOZICE 
HMATOVÉHO SOCHAŘSTVÍ
OGV, Galerie Alternativa, budova 

Komenského 10

do 30. 6. 
POSLEDNÍ DOMOVY
Výstava mapuje málo známé osudy 

části místních obětí holocaustu. Uni-
kátní dokumenty přibližují násilné 
vystěhování 24 jihlavských Židů do 
Žďáru nad Sázavou, kde přežívali v 
neutěšených podmínkách do května 
1942. Pak byli v transportech odvle-
čeni do koncentračních táborů, kde 
všichni zahynuli.

Obřadní síň židovského hřbitova, 
ul. U Cvičiště

do 11. 9. 
ŘEČ UMĚNÍ IV. 
Umění ze sbírek OGV od 70. let po 

současnost.
Oblastní galerie Vysočiny, Masary-

kovo nám. 24

duben
VÝTVARNÉ PRÁCE ŽÁKŮ 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
HAVLÍČKOVA V JIHLAVĚ
Divadlo Na Kopečku, Psychiatric-

ká léčebna, Brněnská 54

Duben
„ZVINO VA AFRICA“
Výstava afrických dřevěných skulp-

tur ze Zimbabwe.
Zoo Jihlava, Africká vesnice Ma-

tongo, areál.

Duben
PRODEJNÍ VÝSTAVA 
AFRICKÉHO UMĚNÍ 
TINGATINGA
Zoo Jihlava, Africká vesnice Ma-

tongo, škola.

Duben
AYE-AYE EXPEDITION 2009 
VÝSTAVA FOTOGRA FIÍ 
Z EXPEDICE 
NA MADAGASKA R
Výstava fotografi í z expedice na 

Madagaskar.
Zoo Jihlava, Nový vstupní areál 

– infocentrum (za vstupní poklad-
nou).

Duben
SEM! 
Crustaceana -  aneb svět roztodiv-

ných korýšů pod drobnohledem 
Výstava mikrofotografi í korýšů od 
Petra Jana Juračky Zoo Jihlava, Zoo 
Jihlava, Nový vstupní areál – výstav-
ní místnost

1. 4. – 29. 4. 
BRÁNA RECYKLACE II.
Má to smysl, třiďte odpad!
Magistrát města Jihlavy, Masaryko-

vo nám. 1

1. 4.– 26. 4.
VÝSTAVA ŠKOLNÍCH 
ČASOPISŮ A LITERÁRNÍCH 
SBORNÍKŮ 
Občanské sdružení Abeceda.
Městská knihovna, Hluboká 1

1. 4. – 20. 5.
Prezentace činnosti MUZEA 
VYSOČINY PELHŘIMOV, 
příspěvkové organizace
Krajský úřad, Žižkova 57

1. 4. – 30. 6. 
MICHAL DRDÁCKÝ 
– OBRA ZY
Jarní tematika.
Carlita – kavárna&květiny, U Brá-

ny 4

1. 4. – 18. 4. 
PODKA RPATSKÁ RUS: 
HORY A LIDÉ 
Výstava fotografi í Ivo Dokoupila, 

Michala Kupsy a Stanislava Cende-
lína.

Krajský úřad, Žižkova 57

5. 4. – 26. 4.
VČELY, MED A PERNÍKY
Po celou dobu výstavy: ochutnávka 

druhových medů z Vysočiny, prodej 
dekorativních perníků, medoviny a 
včelích produktů, ukázka živých včel 
v pozorovacím úlu. 

Doprovodný program: 10. 4. 14 
– 17 hod.: Jiří Sláma: POVÍDÁNÍ 
O MEDU – přednáška pro širokou 
veřejnost. 16. 4. 10 – 12 hod.: MU-
Dr. Jana Hajdušková: APITERA PIE 
– přírodní léčba včelími produkty 
– přednáška pro širokou veřejnost. 
22. 4. 14 – 17 hod.: Eva Řezníčko-
vá: UKÁZKA  ZDOBENÍ PERNÍ-
KŮ 23. 4.: Jiří Bajer: Výroba svíček a 
malování velikonočních vajec včelím 
voskem(také 20. 4. na DEN ZEMĚ)

Výstava ve spolupráci s Českým 
svazem včelařů, ZO Jihlava předsta-
vuje práci včelaře v průběhu roku a 
srovnává minulost včelařství se sou-
časností.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

Magistrát Jihlavy i letos provede tzv. plošnou 
deratizaci, tedy preventivní zásah proti zvyšování 
počtu hlodavců. Během dvou dubnových týdnů 
budou na pozemcích a v objektech města polo-
ženy stovky návnad k regulaci zejména potkanů.  
Radnice vyzývá ke spolupráci organizace i veřej-
nost. Jedině v celém městě a ve stejném čase pro-
vedená deratizace může mít požadovaný efekt.

 „Pokud se deratizace provede jen v části města, po-
pulace hlodavců se z neošetřených míst velmi rychle 
rozšíří,“ vysvětluje nutnost koordinace Kateřina 
Kadlecová z odboru správy realit jihlavského ma-
gistrátu, která má akci na starost. Právě na jejím 
telefonním čísle nebo e-mailu je možné se o akci 
blíže informovat nebo hlásit výskyt hlodavců – te-
lefon: 567 167 306, e-mail katerina.kadlecova@
jihlava-city.cz

Deratizace bude probíhat od 12. do 26. dubna 
2011 v režii zlínské fi rmy Deratex. K provedení 
práce je možné si zvolit jakoukoliv akreditovanou 
deratizační fi rmu nebo se obrátit na uvedenou fi r-

mu Deratex. Náklady na deratizaci si jednotlivci 
a fi rmy hradí sami, zásahy na pozemcích a objek-
tech města hradí radnice. Odbor správy realit již 
rozeslal výzvu k účasti na zásahu na adresy něko-
lika desítek fi rem ve městě. 

Pravidelná prevence se Jihlavě vyplácí, populace 
potkanů je dlouhodobě pod kontrolou. „V Jihlavě 
velmi dobře funguje spolupráce občanů, fi rem a měs-
ta, přemnožení hlodavců jsme ještě nezaznamenali. 
Prostřednictvím médií se o našem postupu ví daleko 
za hranicemi regionu, o naše zkušenosti se už zajíma-
lo několik měst,“ komentuje dosavadní zkušenosti 
Kateřina Kadlecová. 

Celoplošná deratizace se provádí v kanalizač-
ních sítích, školských zařízeních, topenářské síti, 
všech závodech, výrobnách, obchodech, prodej-
nách, stravovacích provozech, obytných domech 
i na volných prostranstvích. Objekty, ve kterých v 
současné době není zaznamenán výskyt hlodavců, 
je nutné také ošetřit, protože hlodavci vyhnaní z 
ošetřených míst hledají nová neošetřená teritoria. 

Veřejnost může pomoci nahlášením výskytu 
hlodavců, ale také udržováním pořádku u popel-
nic a kontejnerů, čímž hlodavci přijdou o snadný 
a vydatný zdroj obživy. Zvýšení účinku deratiza-
ce vyžaduje od občanů provedení preventivních 
opatření, a to zejména:

- utěsnit nežádoucí otvory, dveře, okna opatřit 
sítěmi,

- trvale znemožnit přístup hlodavců k potravi-
nám,

- uklízet odpadky do uzavíratelných nádob,
- udržovat pořádek, uklízet nepotřebný materiál 

uvnitř i mimo budovy,
- pokud by byl zjištěn v objektu zvýšený výskyt 

hlodavců a nebude provedena speciální ochran-
ná deratizace, kterou je povinná ve své provozov-
ně podle potřeby zajistit každá fyzická osoba, vy-
stavuje se postihu dle zákona č.258/2000 Sb. o 
ochraně veřejného zdraví. 

Ročně za celoplošný zásah jihlavská radnice za-
platí asi 300 tisíc korun. -lm-

Připravuje se pravidelná deratizace
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VELKÁ SCÉNA
1. 4. v 19.00
P. Hamilton: PLYNOVÉ LAMPY
R /4/
Tento tajemný příběh se odehrá-

vá v druhé polovině devatenáctého 
století v centru Londýna. Paní Man-
ninghamová žije se svým manže-
lem 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 sa-
ma. Náhle se pomalu zhasínají ply-
nové 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.

2. 4. v 10.00
V. Vančura – M. Junášek:
KUBULA A KUBA KUBIKULA
mimo předpl.
Medvědář Kuba Kubikula chodil  

dlouho po světě se svým nezbed-
ným a mlsným medvědem Kubulou, 
a když už si s ním opravdu nevěděl 
rady, vymyslel si dobrácké medvědí 
strašidlo Barbuchu, aby mu pomoh-
lo Kubulu zkrotit. Ale nakonec by-
lo všechno přece jen trochu jinak. 
Roztomilý příběh medvědáře a jeho 
medvěda neztratil ani po letech nic 
ze svého kouzla, moudrosti, osobi-
tosti a vtipu.

5. 4. v 17.00
F. Hervé – H. Meilhac –A. Mil-

laud:
 MAM’ZELLE NITOUCHE
Š /4/
„Tam v divadle pan Floridor, zde 

v ústavu pan Célestin.“ Kdo z pří-
znivců 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, chovan-
ka Denisa, hraje ve svatouškovském 
prostředí komedii stejně, jako hraje 
komedii i její učitel, ctihodný kláš-
terní varhaník pan Célestin, a když 
se do toho všeho ještě zaplete mladý 
a fešný poručík Champlatreux…

6. 4. v 19.00
J. Heller: HLAVA XXII
O /4/
Autorova vlastní divadelní dramati-

zace stejnojmenného románu, který 
byl též zfi lmován a přeložen do mno-
ha jazyků. Jedná se o dílo z doby 2. 
světové války, které patří k vrcholům 
moderní antimilitaristické satiry. Le-
tecká divize v Hlavě XXII je v pod-
statě miniaturním modelem jistého 
typu společnosti, který zdaleka ne-
ní 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 aktuál-
ní dodnes.

7. 4. v 19.00
Y. Reza: BŮH MASAKRU
U /4/
V této hře jde o setkání dvou man-

želských párů řešících konfl ikt svých 
jedenáctiletých synů. Setkání začíná 
vstřícně, přátelsky, jako vlastně pří-
jemné posezení dvou rodičovských 
párů, které řeší konfl ikt a rádi se po-
znávají. Jenže to je velice ošidné, 
jak se záhy zjistí. Pod kultivovanos-
tí, tolerancí a vstřícností těchto lidí 
dřímají „bohové masakru“. Přátelská 
schůzka se mění v konfl iktní střetnu-
tí, komické i smutné zároveň.

8. 4. v 19.00
P. Hamilton: PLYNOVÉ LAMPY
K /5/

9. 4. v 19.00
P. Hamilton: PLYNOVÉ LAMPY
G /4/

11. 4. v 10.00
V. Vančura – M. Junášek: 
KUBULA A KUBA KUBIKULA
mimo předpl.

12. 4. v 17.00
F. Hervé – H. Meilhac 
– A. Millaud: 
MAM’ZELLE NITOUCHE
M /4/

13. 4. v 19.00
P. Hamilton: PLYNOVÉ LAMPY
KV/5/

14. 4. v 19.00
P. Hamilton: PLYNOVÉ LAMPY
L /5/

15. 4. v 19.00
G. B. Shaw: SVATÁ JANA
X /4/

16. 4. v 19.00
M. Uhde – M. Štědroň: 
BALADA PRO BANDITU
mimo předpl.
Kouzlo tohoto příběhu po několi-

ka desítkách let upoutalo i prozaika 
a dramatika Milana Uhdeho, který 
napsal o Nikolovi divadelní hru „Ba-
lada 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.

18. 4. v 10.00
V. Vančura – M. Junášek: 
KUBULA A KUBA KUBIKULA
mimo předpl.

19. 4. v 19.00
P. Hamilton: PLYNOVÉ LAMPY
H /4/

20. 4. v 18.00
Slavnostní závěrečný koncert 
ZUŠ
mimo předpl.

21. 4. v 19.00
P. Hamilton: PLYNOVÉ LAMPY
F /5/

26. 4. v 19.00
P. Hamilton: PLYNOVÉ LAMPY
J /5/

27. 4. v 19.00
Y. Reza: BŮH MASAKRU
D /4/

28. 4. v 19.00
F. Hervé – H. Meilhac 
– A. Millaud: 
MAM’ZELLE NITOUCHE
T /5/

29. 4. v 10.00
J. Heller: HLAVA XXII
zadáno

30. 4. v 19.00
P. Hamilton: PLYNOVÉ LAMPY
B /5/

MALÁ SCÉNA
4. 4. v 9.00 a v 10.30
M. Junášek: 
TRPASLÍCI A SNĚHURKA  
mimo předpl.
Rozverná adaptace klasické pohád-

ky okořeněná půvabnými písnička-
mi má všechny předpoklady být pří-
jemným představením nabízejícím 
dostatek radosti a potěšení dětem i 
dospělým.

Komenského 22

1. 4. – 26. 4.
VÝSTAVA ŠKOLNÍCH 
ČASOPISŮ A LITERÁRNÍCH 
SBORNÍKŮ 
Občanské sdružení Abeceda.

6. 4. ve 13.30
PO STOPÁCH NAŠICH 
KRA JANŮ 
Putování po památných místech 

USA – volné pokračování besedy pa-
ní J. Paulusové.

7. 4. v 17.00
„OBJEVME KRÁSNÉ 
TAJEMSTVÍ AYURVÉDY“
Kurz Ivany Georgievové 

11. 4. v 17.00
MEDITACE PRO KA ŽDÉHO
Cesta k využití všepronikající ener-

gie v každodenním životě, s praktic-
kou ukázkou. Přednáší Irena Neča-
dová, Zuzka Pajdová, Lída Kosová. 

13. 4. v 18.00
21. pořad s hudebním 
teoretikem a kritikem 
panem JIŘÍM ČERNÝM
Téma: Waldemar Matuška.

14. 4. v 17.00
„OBJEVME KRÁSNÉ 
TAJEMSTVÍ AYURVÉDY“
Kurz Ivany Georgievové 

15. 4. v 16.00
STŘÍBRNÉ LISTOVÁNÍ 
Podvečer s českou poezií.

20. 4. v 15.30
HOSPICOVÉ HNUTÍ  
Přednášky a diskuze o hospicové 

péči, možnostech péče o umírající 
doma, zdravotně-sociální poraden-
ství s hostem MUDr. Violou Svobo-
dovou.

21. 4. v 17.00
UVEDENÍ BROŽURKY 
RECEPTŮ I. GEORGIEVOVÉ 
NA TRH  

27. 4. – 29. 4.
VÝSTAVA PRA CÍ ČLENŮ 
SVAZU DŮCHODCŮ

5. 4. – 25. 4. 
ZE ŽIVOTA VČELAŘE
Autorské fotografi e včelmistra Ja-

kuba Dolínka.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

5. 4. – 15. 4.
TÝDEN ROMSKÉ KULTURY
Genocida Romů za II. sv. války. 

Velkoformátové fotografi e. Výstava 
zároveň v Café Etage.

Brána Matky Boží, Turistické infor-
mační centrum, Věžní 1

5. 4. – 17. 4.
TÝDEN ROMSKÉ KULTURY
Pořadatel: VOŠ sociální, Matky 

Boží 15. Výstava zároveň na bráně 
Matky Boží.

Café Etage, Masarykovo náměstí 39

6. 4. – 30. 4. 
PRÁCE STUDENTŮ FAKULTY 
VÝTVARNÝCH UMĚNÍ VUT 
V BRNĚ
Galerie Jána Šmoka, ateliéry Střed-

ní umělecké školy grafi cké, Dvořáko-
va 12

12. 4. – 31. 5.
BYL PRVNÍ
Výstava ve spolupráci s Jihlavskou 

astronomickou společností k výročí 
letu prvního člověka – Jurije Gagari-
na - do vesmíru.

Kavárna Muzeum, Masarykovo 
nám. 55

12. 4. – 27. 5.
JAK DŘEVO MALUJE
Jan Michálek – výstava fotografi í, 

vernisáž výstavy 12. 4. v 18.00 ho-
din.

Klub Zacheus, Komenského 20

15. 4. – 5. 6.
ARMÁDA NEJSOU JENOM 
ZBRA NĚ 
Výstava ze sbírky Pavla Slavíka do-

plněná o předměty z fondů VHÚ 
Praha. Vernisáž 14. 4. v 17.00 hod. 

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

18. 4. – 29. 4.
„MEZINÁRODNÍ ROK LESŮ 
2011“
Výstava výtvarných prací dětí z jih-

lavských MŠ a ZŠ v prostorách his-
torické budovy radnice. Výstava bu-
de otevřena u příležitosti letošních 
oslav Dne Země.

Magistrát města Jihlavy, Masaryko-
vo nám. 1

20. 4. – 30. 6.
JARNÍ POKUŠENÍ
Bulant, Saska, Tichý, Roučková a 

Samek.
M+K galerie, Čajkovského 33

27. 4. – 29. 4.
VÝSTAVA PRA CÍ ČLENŮ 
SVAZU DŮCHODCŮ 
Městská knihovna, Hluboká 1

29. 4. – 5. 6.
JIHLAVA TEHDY A DNES
Srovnávací výstava fotografi í Jihla-

vy z muzejního archivu a současných 
pohledů na stejná místa očima stu-
dentů SUŠG Jihlava. Vernisáž 28. 4. 
v 16.00 hodin.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

29. 4. – 29. 5.
Libor OBRŠLÍK 
a Lada SCHLIGSBIEROVÁ 
Vernisáž 29. 4. V 17.00 hodin.
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4
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2. 4. v 11.00
WORKSHOP – BREAK 
DANCE, AKROBACIE
Taneční sál DDM JI – Brněnská 46, 

11.00 – 13.00 a 14.00 – 16.00 hodin. 

16. 4. v 8.30
VELIKONOČNÍ 
VOLEJBALOVÝ TURNAJ
Pro amatérská smíšená družstva 

(vždy 2 ženy na hřišti) v hale SK 
Jihlava (Okružní ulice pod Březin-
kami). Kapacita je omezena, nutno 
se přihlásit do 10. 4. na DDM nebo 
napravnik@ddm.ji.cz

20. 4. 
DEN ZEMĚ 2011
Po celý den ukázky z činností od-

dělení přírodovědy DDM JI na Ma-
sarykově náměstí.

21. 4. v 9.00
VELIKONOČNÍ 
FLORBALOVÝ TURNAJ
Tříčlenná družstva od 9.00 hodin 

na DDM JI – Brněnská 29, pro žáky 
do 15 let. Nutno se přihlásit do 19. 
4. telefonicky nebo na rychetsky@
ddm.ji.cz Startovné 30,- za hráče.

Brněnská 29

1. 4. v 16.00 – 17.00
BUBNOVÁNÍ
Dílna bubnování pro děti i dospělé 

je zaměřena na různé techniky bub-
nování, rytmy, improvizaci, procvi-
čení propojení mozku, prstů, dlaní.
Seznámíte se s rozličnými rytmický-
mi nástroji (jednotlivé druhy bubnů, 
džembé, zvonečky, rolničky).

Liché pondělí v 16.00
MUZICÍROVÁNÍ

Sudé pondělí v 16.00
TVOŘENÍČKO

Komenského 20

2. 4. v 10.00
FESTIVAL VÍNA JIHLAVA 2011 
– Víno a žena
Pozvání přijaly: herečka ANNA 

POLÍVKOVÁ a držitelka světové-
ho rekordu v přeplavbě kanálu La 
Manche YVETT A HLAVÁČOVÁ 
Program: 10.00 – zahájení přehlíd-
ky, ochutnávky vín vystavovatelů, 
12.00 – řízená degustace s profesio-
nálním someliérem, 15.00 – řízená 
degustace s profesionálním some-
liérem, otvírání lahve šavlí, 18.00 – 
slavnostní vyhlášení vítěze soutěže 
sladkých vín, slosování vstupenek o 
ceny, taneční choreografi e paní Vl-
tavská – tančí Anna Polívková, 21.00 
– ukončení festivalu. Během celého 
dne: - ochutnávky vín vystavovatelů 
– až 200 vzorků vín, možnost zakou-
pit vybraná vína přímo od vinařů, 
- cimbálová muzika Tomáše Zouha-
ra – „dvorní kapela valašského krále 
Bolka Polívky“, - každou hodinu pre-
zentace vinařství z řad vystavovatelů, 
- snoubení vín & pokrmů – možnost 
ochutnat sýry, masné výrobky a uze-
niny od regionálních producentů.

6. 4. v 19.30
JAN SPÁLENÝ a ASPM
Malá scéna DKO Jihlava Amatér-

ské sdružení profesionálních hudeb-
níků, legenda českého blues.

14. 4. v 19.00 
OLYMPIC
Koncert v rámci turné 2011. Diva-

delní sál DKO Jihlava.

18. 4. v 19.30 
ČOKO VOKO
Hip-hop, retro styl a v neposled-

ní řadě také popkultura. Koncert 
v rámci projektu „Malá scéna žije“. 
Malá scéna DKO Jihlava.

28. 4. v 19.00
Bengt Ahlfors: 
DIVADELNÍ KOMEDIE
Vtipný pohled do divadelního mi-

krosvěta, kde jen zdánlivě platí jiná 
pravidla. Divadelní sál DKO.

29. 4. v 19.00
NEJLEPŠÍ SHOW RUSKÝCH 
KOZÁKŮ 
„Bagatica – Volnaja Stanica“
Tradiční ruský kozácký soubor, 

vítěz mnoha folklorních festivalů a 
laureát všeruských i mezinárodních 
soutěží. Divadelní sál DKO.

30. 4. ve 21.00
ROCKOVÁ SHOW
Vystoupí kapely Morava, Doga a 

Lady Kate.

Tolstého 2

1. 4. ve 20.00
TOMÁŠ KLUS + Šatlava

22. 4. ve 20.00
XINDL X + Mr. Hanky

Žižkova 15

2. 4. v 10.00
JEŽKOVINY
Zábavná show pro děti.

9. 4. v 10.00
KDO SI HRA JE, NEZLOBÍ
Soutěže, kvízy a písničky.

16. 4. v 10.00
POHÁDKOVÝ MLÝNEK 
Pohádka a písničky z pohádek.

23. 4. v 10.00
VELIKONOČNÍ VAJÍČKO
Velikonoční zvyky a písničky.

30. 4. v 10.00
ČARODĚJNICE V DIVADLE
Slet čarodějnic a pohádkových by-

tostí.

Jarní 22 (areál MŠ), 
Jihlava – Horní Kosov

9. 4. v 10.00
ČERVENÁ KA RKULKA 
Pohádka divadla ŠUS – Praha

23. 4. v 10.00
VELIKONOČNÍ VAJÍČKO
Pořad písniček, soutěží a veliko-

nočních zvyků – malování kraslic, 
pletení pomlázek, velikonoční aran-
žování. Vyfouklá vajíčka si vezměte 
s sebou.

Malá scéna DDM, Brněnská 46

1. 4. v 18.45
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 
PROVOZU, pouze pro zvané
Inscenace Postav na čaj!, kapela 

Mediterian a všudypřítomné De Fac-
to Mimo. Otvíráme ve velkém!

6. 4. v 11.00 a 19.30
Divadlo FESTE: NÁŠ ISLÁM
Dokumentární drama. Samotný děj 

inscenace je složen z několika situa-
cí. Ohrožení mladé ženy třemi mu-
ži s objemnou taškou v hromadné 
dopravě, interview televizní mode-
rátorky s českým muslimským kon-
vertitou a vyučování středoškolské 
pedagožky. Dopolední představení je 
pro školy. 

9. 4. v 18.00
JARNÍ KONCERT 
PS MELODIE
Pěvecký sbor MELODIE a smíše-

ný pěvecký sbor L’ASENZIO z Prahy 
uvedou skladby českých autorů pře-
vážně 20. a 21. století. 

13. 4. v 17.00
Divadlo Decalages: BEZ ZEMĚ
Fantazie pro loutku a dva herce-ak-

robaty, vše trošku zasypáno kouzel-
ným práškem. To je příběh malého 
chlapce, který nechtěl vyrůst… In-
scenace je vhodná pro děti, proto se 
hraje v 17.00. 

20. 4. v 11.00 a 19.30
Company ProArt: Giselle: 
REVENGE
Nesmrtelný příběh o lásce až za 

hrob.  Moderní verze romantického 
baletu jako současné taneční drama 
pro 5 postav. Paralely a rozdíly lásky 
fyzické a metafyzické, pravdy a lži, 
snu a reality. Důsledky zrady, žárli-
vosti, smrti a odpuštění. Ale i pak to 
může mít pokračování.  Láska je tu 
napořád. 

23. 4.
Výročí 15 let gymnaziálního 
divadelního spolku HOBIT 
Během sobotního odpoledne uve-

de tři svá představení, možná bude 
na programu i překvapení. Sledujte 
naše stránky a dozvíte se víc!

27. 4. v 11.00 a 19.30
Divadlo Continuo: OBĚŤ
Květen 1949, Itálie, Janov. Přístavní 

čekárna. Odjíždí z Evropy, asi natr-
valo. Chce do Ameriky, chce zapo-
menout… Autorský projekt Ivana 
Jurečky v režii Pavla Štourače zpra-
covává téma lékařské i lidské etiky 
v mezní životní situaci. Dopolední 
představení je pro školy. 

Divadlo otevřených dveří,
Tyršova 12

6. 4. v 19.00
VOSTO5 – Stand´artní kabaret

7. 4. v 18.00
LA VACANZA 
Divadelní představení 

10. 4. v 19.00
MORA VSKÉ PAŠIJE 
– TEÁTR VÍTI MARČÍKA 

11. 4. v 19.00 
MONOLOGY VAGÍNY 2011 
Hraje Divadelní spolek V-klub Po-

děbrady.

12. 4. v 19.00
PERU – cestovatelské promítání 
Radovana Jirků.

15. 4. v 8.30 a v 10.00
O SMOLÍČKOVI  
Pohádka pro dvě uklízečky a jed-

noho údržbáře a děti, které mají rá-
dy veselé pohádky. Hraje DS NaKop 
Tyjátr Jihlava v režii Michaela Junáš-
ka.

17. 4. v 15.00
PŘÍŠTÍ STANICE JARO
Představení Divadla MAZEC. Ve-

likonoce Na Kopečku – pletení po-
mlázek, zdobení vajíček, prodej vý-
robků…

Psychiatrická léčebna, Brněnská

20. 4. v 8.30 a v 10.00
VELIKONOČNÍ RA DOVÁNKY  
Představení pro MŠ, ZŠ, hraje Di-

vadlo Kukadlo Praha.

28. 4. v 19.00
EPYDEMIE 
Koncert folkové skupiny. 

29. 4. v 19.00
NA SPRÁVNÉ ADRESE  
Situační komedii v režii Michaela 

Junáška hraje DS ZMATKA ŘI Dob-
ronín.

7. 4. v 19.30
P. Kohout: UBOHÝ VRA H 
mimo předpl.
Napínavý příběh z psychiatrického 

ústavu. 

Martin Sherman: 
KDYŽ TANČILA
Detektivní příběh této hry se ode-

hrává ve starém Rusku na počátku 
minulého století. V psychiatrickém 
ústavu je hospitalizován jakýsi člo-
věk, který tvrdí, že zabil svého nej-
lepšího přítele během představení 
Shakespearova Hamleta. Vedení 
ústavu mu umožní divadelní rekon-
strukci jeho pečlivé a důkladné pří-
pravy této vraždy. Představení  Ham-
leta se odehrává před očima diváků a 
neúprosně směřuje k momentu, kdy 
má Hamlet zabít Polonia. Opravdu 
ho zabije? Dojde k nečekané a zákeř-
né vraždě?

15. 4. v 19.30
M. Waltari: Čarodějka
mimo předpl.
Tajemný napínavý příběh ze sever-

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

27. 4. v 19.30
P. Kohout: UBOHÝ VRA H 
mimo předpl.
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31. 3. v 17.00
HLAVA-RUCE-SRDCE
ČR 2010, historický fi lm, 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, 
kinosál Edison.

1. – 3. 4. v 19.30
HLAVA-RUCE-SRDCE 

31. 3. – 3. 4. v 17.30 a ve 20.00
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. Hrají: 
Russell Crowe, Liam Neeson, Olivia 
Wilde ad. Režie: Paul Haggis. Pří-
stupný od 12 let. Vstupné 75 Kč, ki-
nosál Reform.

1. – 3. 4. v 17.00 
OBČANSKÝ PRŮKA Z
ČR 2010, tragikomedie, cca 137 

min. Volně na motivy stejnojmenné-
ho románu Petra Šabacha. Hrají: Li-
bor Kovář, Matouš Vrba, Jan Vlček, 
Jiří Macháček, Jana Šulcová ad. Re-
žie: Ondřej Trojan. Mládeži přístup-
ný. Vstupné 80 Kč, kinosál Edison.

4. 4. v 16.00
Týden romské kultury 2011 
ROMING
ČR/Rumunsko/Slovensko 2007, 

komedie, cca 105 min. Roman dal 
kdysi dávno kamarádovi slib, že až 
jejich děti dospějí, ožení se Roma-
nův syn Jura s jeho dcerou. Hrají: 
Bolek Polívka, Marián Labuda st., 
Oldřich Vlach ad. Režie: Jiří Vejdě-
lek. Přístupný od 12 let. Vstupné 
zdarma, kinosál Edison.

4. 4. ve 20.00
OD VIŠNÍ DO VIŠNÍ 
/ VŠECHNO JE SRA ČKA 
ČR 2010, dokumentární, cca 80 

min. Čestmír Kopecký uvádí doku-
mentární fi lmy absolventů pražské 
FAMU. Dva portréty, ve kterých Ja-
na Boršková a Tomáš Weinreb za-
chycují každodennost života. Hrají: 
Jarmila Boršková, Jana Boršková, 
Miroslav David ad. Režie: Jana Borš-
ková. Mládeži přístupný. Vstupné 70 
Kč, kinosál Edison.

5. – 6. 4. v 19.30
OD VIŠNÍ DO VIŠNÍ 
/ VŠECHNO JE SRA ČKA 

4. 4. v 17.30
BIUTIFUL
Španělsko/Mexiko 2010, drama, 

titulky, cca 148 min. Příběh ukazu-
je životní cestu Uxbala, konfl iktního 
bývalého narkomana, který hledá 
smíření se svým otcovstvím, láskou, 
duševnem, zločinem, vinou a smrtel-
ností, obklopený nebezpečným pod-
světím moderní Barcelony. Hrají: Ja-
vier Bardem, Maricel Álvarez, Hanaa 
Bouchaib ad. Režie: Alejandro Gon-
zález Iñárritu. Přístupný od 15 let. 
Vstupné 80 Kč, kinosál Reform.

5. – 6. 4. v 17.30 a ve 20.00
BIUTIFUL 

7. 4. v 19.30
Projekt 100 DALŠÍ ROK
VB 2010, komedie/drama, titulky, 

cca 129 min. Kolem šťastného po-
staršího manželského páru Gerri a 
Toma obíhají nešťastné a osamělé ži-
voty jejich přátel a příbuzných. Hra-
jí: Jim Broadbent, Ruth Sheen, Les-
ley Manville ad. Scénář a režie: Mike 
Leigh. Přístupný od 12 let. Vstupné 
60 Kč, kinosál Edison.

7. – 13. 4. v 17.30
FIMFÁRUM – DO TŘETICE 
VŠEHO DOBRÉHO 3D
ČR 2011, 3D stereoskopický lout-

kový fi lm – rodinný, cca 75 min.Zá-
věrečná část loutkových adaptací po-
hádek Jana Wericha, O kloboučku s 
pérkem sojčím aneb Král měl tři sy-
ny, Jak na Šumavě obři vyhynuli, Ro-
zum a štěstí. Režie: Kristina Dufk o-
vá, Vlasta Pospíšilová, David Súkup 
ad. Mládeži přístupný. Vstupné 80 
Kč, kinosál Reform.

7. – 10. 4. ve 20.00
TRON LEGACY
USA 2010, širokoúhlé dobrodruž-

né sci-fi , titulky, cca 126 min.Pod-
statou snímku je příběh otce a syna, 
který i v kyberprostoru funguje na-
prosto stejně jako ve skutečném svě-
tě. Hrají: Jeff  Bridges, Garrett  Hed-
lund, Olivia Wilde ad. Režie: Joseph 
Kosinski. Mládeži přístupný. Vstup-
né 80 Kč, kinosál Reform.

8. – 10. 4. v 19.30
AUSSIG
ČR 2010, černá komedie, cca 88 

min. Aussig se odehrává v Ústí nad 
Labem, pojednává o vztahu ruského 
a amerického lektora na místní uni-
verzitě. Hrají: Hana Vagnerová, Nik 
Pitetsky, Tony Laue ad. Režie: Tony 
Laue. Mládeži přístupný. Vstupné 75 
Kč, kinosál Edison.

11. 4. ve 20.00
NORSKÉ DŘEVO
Japonsko 2010, drama, titulky, cca 

133 min. Filmová podoba knižního 
bestselleru Haruki Murakamiho vy-
práví stejně jako kniha příběh o nos-
talgii lásky, ztrátě a probouzející se 
sexualitě. Hrají: Ken‘ichi Matsuya-
ma, Kiko Mizuhara, Rinko Kikuchi 
ad. Režie: Tran Anh Hung. Přístup-
ný od 15 let. Vstupné 60 Kč, kinosál 
Edison.

12. – 13. 4. ve 20.00
NORSKÉ DŘEVO 

13. 4. v 19.30
OZVĚNY ČESKÉHO LVA: 
MAMAS & PAPAS Premiéra 
ČR 2010, drama, cca 110 min. In-

timní velkofi lm Alice Nellis. Hrají: 

Zuzana Bydžovská, Martha Issová, 
Filip Čapka ad. Scénář a režie: Alice 
Nellis. Přístupný od 12 let. Vstupné 
80 Kč, kinosál Edison.

14. 4. v 19.30
OZVĚNY ČESKÉHO LVA: 
HABERMANNŮV MLÝN
ČR 2010, drama, cca 104 min. 

Film otevírá jednu z nejkontroverz-
nějších kapitol českých dějin. Hrají: 
Karel Roden, Mark Waschke, Han-
nah Herzsprung, Zuzana Kronerová, 
Jan Hrušínský, Oldřich Kaiser a dal-
ší. Režie: Juraj Herz. Přístupný od 12 
let. Vstupné 75 Kč, kinosál Edison.

15. 4. v 19.30
OZVĚNY ČESKÉHO LVA: 
POUTA Premiéra 
ČR/SR 2010, drama/thriller, cca 

145 min. Th riller o temnotě a lás-
ce, zničení a osvobození, vězení a 
útěku. Hrají: Ondřej Malý, Kristína 
Farkašová, Martin Finger ad. Režie: 
Radim Špaček. Přístupný od 12 let. 
Vstupné 75 Kč, kinosál Edison.

16. 4. v 19.30 
OZVĚNY ČESKÉHO LVA: 
OBČANSKÝ PRŮKA Z
ČR 2010, tragikomedie, cca 137 

min. Volně na motivy stejnojmenné-
ho románu Petra Šabacha. Hrají: Li-
bor Kovář, Matouš Vrba, Jan Vlček, 
Jiří Macháček, Jana Šulcová ad. Re-
žie: Ondřej Trojan. Mládeži přístup-
ný. Vstupné 80 Kč, kinosál Edison.

17. 4. v 19.30
OZVĚNY ČESKÉHO LVA: 
ŽENY V POKUŠENÍ Premiéra 
ČR 2010, komedie, cca 118 min. 

Čtyřicátnice Helena, uznávaná od-
bornice na manželské problémy jed-
noho dne zjišťuje, že se dostala do 
situace, jaké řeší se svými pacienty. 
Hrají: Eliška Balzerová, Lenka Vla-
sáková, Veronika Kubařová a další. 
Scénář a režie: Jiří Vejdělek. Přístup-
ný. Vstupné 80 Kč, kinosál Edison.

14. – 17. 4. v 17.00
LEPŠÍ SVĚT
Dánsko/Švédsko 2010, drama, ti-

tulky, cca 113 min. Film zkoumá li-
mity, na něž narážíme, když se sna-
žíme ovládat společnost a vlastní 
životy. Oskar a Zlatý glóbus pro nej-
lepší cizojazyčný fi lm. Hrají:  Mikael 
Persbrandt, Trine Dyrholm, Ulrich 
Th omsen ad. Režie: Susanne Bier. 
Přístupný od 15 let. Vstupné 80 Kč, 
kinosál Edison.

14. – 17. 4. v 17.30
VARIETÉ
USA 2010, širokoúhlý, hudební, ti-

tulky, cca 116 min. Ali, dívka z malé-
ho města, ale s velkým hlasem, potře-
bovala najít místo, kde bude schopna 
své sny naplnit, místo aby sledovala, 
jak mizí do ztracena. A objevila svět 
varieté. Hrají: Cher, Christina Agui-
lera, Eric Dane ad. Režie: Steven An-
tin. Mládeži přístupný. Vstupné 80 
Kč, kinosál Reform.

14. – 17. 4. ve 20.00
HEZKÉ VSTÁVÁNÍ
USA 2010, komedie, titulky, cca 

107 min. K vysněné práci dostala 
dvě noční můry. Hrají: Rachel McA-
dams, Harrison Ford, Diane Keaton 
ad. Režie: Roger Michell. Přístupný 
od 12 let. Vstupné 75 Kč, kinosál 
Reform.

18. 4. v 17.30
HEZKÉ VSTÁVÁNÍ 

19. – 20. 4. v 17.30 a ve 20.00
HEZKÉ VSTÁVÁNÍ 

18. 4. ve 20.00
TANTRA 
ČR 2011, dokument, titulky, cca 77 

min. Chcete lépe poznat sami sebe? 
Toužíte prohloubit vztah se svým 
partnerem? Námět, scénář a režie: 
Benjamin Tuček. Přístupný od 18 
let. Vstupné 60 Kč, kinosál Edison.

19. – 20. 4. v 19.30
TANTRA  

21. 4. – 27. 4. v 17.30 a ve 20.00
RA NGO
USA 2011, animovaná komedie, 

český dabing, cca 107 min. Možná 
vypadá divně, nikoho jiného ale ne-
mají. Hrají v českém znění: Ondřej 
Brzobohatý, Tereza Bebarová, To-
máš Juřička, Otakar Brousek ad. Re-
žie: Gore Verbinski. Přístupný od 12 
let. Vstupné 80 Kč, kinosál Reform.

21. – 24. 4. v 19.30
MAMA GÓGÓ
Island/Norsko/Švédsko/Němec-

ko/VB 2010, tragikomedie, titulky, 
cca 88 min. Nevážný fi lm o vážných 
věcech. Hrají: Kristbjörg Kjeld, Hil-
mir Snaer Gudnason, Gunnar Ey-
jólfsson ad. Scénář a režie:  Fridrik 
Th ór Fridriksson. Mládeži přístupný. 
Vstupné 75 Kč, kinosál Edison.

22. – 23. 4. ve 20.00
FANTOM OPERY
USA/VB 2005, muzikál, titulky, 

cca 135 min. Hlas ji volá. Z temných 
koutů Opery, která je nyní domo-
vem mladičké sboristky Christine 
Daaé, povzbuzuje její mimořádný 
talent. Hrají: Gerard Butler, Emmy 
Rossum, Patrick Wilson ad. Režie: 
Joel Schumacher. Přístupný od 12 
let. Vstupné 70 Kč, kinosál Reform.

28. 4. – 1. 5. v  17.30
GNOMEO A JULIE
USA/VB 2011, animovaná rodin-

ná komedie, český dabing, cca 84 
min. Nový animovaný komediálně-
dobrodružný snímek o trpaslících 
Gnomeo a Julie dává nejslavnější-
mu příběhu lásky na světě Williama 
Shakespeara další rozměr. Hrají v 
českém znění: Jan Dolanský, Tereza 
Bebarová, Pavel Liška, Tatiana Vil-
helmová, Petr Rychlý ad. Režie: Kel-
ly Asbury. Mládeži přístupný. Vstup-
né 80 Kč, kinosál Reform.

28. 4. – 1. 5. ve 20.00
DILEMA
USA 2011, komedie, titulky, cca 

111 min. Pravda občas bolí. Hrají: 
Vince Vaughn, Kevin James, Wino-
na Ryder ad. Režie: Ron Howard. 
Přístupný od 12 let. Vstupné 75 Kč, 
kinosál Reform.

28. 4. – 1. 5. v 19.30
ODCHÁZENÍ
ČR 2011, komedie, cca 93 min. 

Bývalý prezident a dramatik Václav 
Havel debutuje jako režisér fi lmo-
vou verzí své celosvětově úspěšné 
hry Odcházení. Hrají: Josef Abrhám, 
Dagmar Havlová Veškrnová, Eva 
Holubová ad. Režie: Václav Havel. 
Mládeži přístupný. Vstupné 80 Kč, 
kinosál Edison.

Jana Masaryka 20

23. 4. v 10.00
VELIKONOCE V DOMEČKU
Od 10.00 do 12.00 hodin v dolní 

budově DDM JI, Brněnská 46. Tra-
diční velikonoční zvyky, dekorace, 
malování a zdobení vajíček, pletení 
pomlázek, velikonoční písničky. Ví-
tána jsou vyfouklá vajíčka s sebou.

Každý ČT
SQUARE DANCE 
(čtverylkové tancování)
Moderní druh tance, který se tan-

čí po celém světě. Po celý duben v 
tělocvičně DDM JI-Brněnská 29 od 
18.00 do 20.00 hodin. 
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Masarykovo nám. 21

Lazebnická 18

1. 4. ve 21.00
VIGO + Miloš Dodo Doležal
Po pár letech si VIGO opět zahra-

je na jednom pódiu s Milošem Do-
do Doležalem a jeho kapelou. Vstup 
120 Kč. 

1. 4. 
„PARDON“ -  Rocková kapela

9. 4. 
ROCKOVÁ PÍPA RÁDIA BEAT 
Povídání o bigbeatu s moderáto-

ry rádia, písničky na  přání v živých 
vstupech přímo z clubu Ježek.

15. 4.
LIFELESS (thrashcore z UK)

16. 4.
PUNK‘S NOT DEAD FEST 16 
Zeměžluč, Redinsect, Tass, Rozpor 

(SK), Náměstí Míru, AFT

22. 4. 
RITUALS – POLNÁ

23. 4.
NIGHTFANE + 3 KA PELY

Mostecká 10

12. 4. v 17.30
Pavel J. Slavík: LETECKÉ 
ODZNAKY ČS. PILOTŮ 
1914-1945 (VČETNĚ)

19. 4. v 17.30
Oldřich Zelený: BOJ PROTI 
OKUPANTŮM NA JIHLAVSKU 
A NA ŽĎÁRSKU

26. 4. v 17.30
Ladislav Vilímek: HOLOCAUST

15. 4. v 18.00
ZPĚVY PÁTEČNÍ
Nácvik zpěváckého spolku.

16. 4. v 18.00
SOBOTNÍ ZPĚVY PÁTEČNÍ

19. 4. v 18.00
PESACH – ŽIDOVSKÉ 
VELIKONOCE
Přednáška – F. Tichý.

21. 4. v 18.00
POSLEDNÍ VEČEŘE
Zelený čtvrtek. 

22. 4. v 18.00
PAŠIJOVÉ HRY SE ZPĚVY
Velký Pátek.

STÁLÉ AKCE: 
každý čtvrtek 17 h – 
HODINKA  NAD BIBLÍ

Komenského 20

14. 4. v 19.00
FRA NTIŠEK KA SL – BLÁZNI 
ŽIJOU JENOM JEDNOU
Koncert. 

BIJÁSEK – KINO DUKLA 
DĚTEM – Kinosál Reform

2. – 3. 4. v 15.30
MALÝ BLESK
Pásmo nejkrásnějších kreslených 

pohádek pro nejmenší diváky. Vstup-
né 30 Kč.

9. – 10. 4. v 15.30
FIMFÁRUM – DO TŘETICE 
VŠEHO DOBRÉHO 3D
ČR 2011, 3D stereoskopický lout-

kový fi lm – rodinný, cca 75 min. 
Závěrečná část loutkových adaptací 
pohádek Jana Wericha, O klobouč-
ku s pérkem sojčím aneb Král měl tři 
syny, Jak na Šumavě obři vyhynuli, 
Rozum a štěstí. Režie: Kristina Duf-
ková, Vlasta Pospíšilová, David Sú-
kup ad. Mládeži přístupný. Vstupné 
80 Kč.

16. – 17. 4.  v 15.30
KUKY SE VRA CÍ
Film ČR, dobrodružný/rodinný 

příběh, cca 95 min. Hrají: Zdeněk 
Svěrák, Jiří Macháček, Petr Čtvrtní-
ček, Pavel Liška a další. Režie: Jan 
Svěrák. Mládeži přístupný. Vstupné 
70 Kč.

23. – 24. 4. v 15.30
RA NGO
USA 2011, animovaná komedie, 

český dabing, cca 107 min. Možná 
vypadá divně, nikoho jiného ale ne-
mají. Hrají v českém znění: Ondřej 
Brzobohatý, Tereza Bebarová, To-
máš Juřička, Otakar Brousek ad. Re-
žie: Gore Verbinski. Přístupný od 12 
let. Vstupné 80 Kč.

30. 4. – 1. 5. v 15.30
MYŠÍ KOČIČINY
Výběr nejlepších kreslených čes-

kých pohádek. Vstupné 30 Kč.

BIO RÁJ – KINO DUKLA 
PROMÍTÁ SENIORŮM 

/ VSTUPNÉ 40,- KČ 
– kinosál Edison

Vstupné na všechny projekce: 
- pro seniory 60 let a výše 40 Kč 

(na vyžádání doložit platným průka-
zem totožnosti)

- ostatní návštěvníci dle vstupného

6. 4. v 10.00
OD VIŠNÍ DO VIŠNÍ 
/ VŠECHNO JE SRA ČKA 
ČR 2010, dokumentární, cca 80 

min. Čestmír Kopecký uvádí doku-
mentární fi lmy absolventů pražské 
FAMU. Dva portréty, ve kterých Jana 
Boršková a Tomáš Weinreb zachycu-
jí každodennost života. Hrají: Jarmi-
la Boršková, Jana Boršková, Miroslav 
David ad. Režie: Jana Boršková. Mlá-
deži přístupný. Vstupné 70 Kč.

13. 4. v 10.00
NORSKÉ DŘEVO
Japonsko 2010, drama, titulky, cca 

133 min. Filmová podoba knižního 
bestselleru  Haruki Murakamiho vy-
práví stejně jako kniha příběh o nos-
talgii lásky, ztrátě a probouzející se 
sexualitě. Hrají: Ken‘ichi Matsuya-
ma, Kiko Mizuhara, Rinko Kikuchi 
ad. Režie: Tran Anh HungPřístupný 
od 15 let. Vstupné 60 Kč.

20. 4. v 10.00
HEZKÉ VSTÁVÁNÍ
USA 2010, komedie, titulky, cca 

107 min. K vysněné práci dostala 
dvě noční můry. Hrají: Rachel McA-
dams, Harrison Ford, Diane Keaton 
ad. Režie: Roger Michell Přístupný 
od 12 let. Vstupné 75 Kč.

27. 4. v 10.00
UŽÍVEJ SI, CO TO JDE
USA/Francie 2009, komedie, ti-

tulky, cca 92 min. Nejzábavnější 
fi lm Woodyho Allena, režiséra Vicky 
Cristina Barcelona. Výstřední New-
yorčan Boris Yellnikoff  odkládá život 
vyšší společenské třídy k ledu, aby se 
mohl oddávat svobodnějšímu živo-
tu. Hrají: Larry David, Evan Rachel 
Wood, Ed Begley Jr. ad. Přístupný. 
Vstupné 75 Kč.

FILMOVÝ KLUB KINA DUKLA 
/ VSTUPNÉ PRO ČLENY FK 

40,- KČ – sál Reform
Cena vstupného pro členy FK: 40 

Kč, pro nečleny: 70 Kč. 
Hrací den je pondělí a středa, za-

čátky představení v 19.30.

4. 4. v 19.30
GUSTAV MAHLER
ČR 2010, dokumentární, barevný, 

cca 58 min. Hudební dokument evo-
kuje lidské a muzikantské osudy Ma-
hlerovy životní cesty, jeho bytostné 
sepětí s Českomoravskou vysočinou 
a Jihlavou. Námět, produkce, režie: 
Petr Rutt ner. 

VARIACE NA TÉMA GUSTAVA 
MAHLERA 

ČR 1980, dokumentární, barev-
ný, cca 13 min. Působivé zamyšlení 
nad tvůrčí vášní v umění, vyjádře-
né prostřednictvím obdivu ke svě-
toznámému hudebnímu géniovi ve 
výpovědích tří osobností, jež mají k 
českému rodákovi osobní vztah, pro-
vází skladatelova hudba v interpreta-
ci České fi lharmonie. Námět, scénář, 
režie, kamera: Jan Špáta. Mládeži 
přístupný.

11. 4. v 19.30
ROMANCE PRO KŘÍDLOVKU
Československo 1966, drama/ro-

mantický/poetický, cca 86 min. V jí-
lovské hospodě se setkávají dva stár-
noucí lidé, Viktor a Vojta. Jdou spolu 
na místo, kde v mládí prožili roman-
tický příběh, který oba poznamenal. 
Šlo o lásku studenta a děvčete od ko-
lotoče. Hrají: Jaroslav Štercl, Jaromír 
Hanzlík, Július Vašek ad. Režie: Ota-
kar Vávra. Přístupný od 12 let.

18. 4. v 19.30
ZKROCENÁ HORA 
USA 2005, drama, titulky, cca 134 

min. Největší silou přírody je lás-
ka. Hrají: Jake Gyllenhaal, Heath 
Ledger, Michelle Williams ad. Režie: 
Ang Lee. Přístupný od 15 let.

25. 4. v 19.30 
POZEMŠŤANÉ, KOHO 
BUDETE VOLIT?
ČR 2010, krátkometrážní / doku-

mentární, cca 30 min. V šestiměsíč-
ní dokumentární dílně o.s. Inventura 
vznikal pod vedením dokumentarist-
ky Lindy Jablonské fi lm, který doka-
zuje, že i lidi s mentálním hendike-
pem se mohou ve veřejném prostoru 
orientovat a mít politický názor. Re-
žie: Linda Jablonská. Mládeži pří-
stupný.

VELKÝ TŘESK
ČR, 2010, dok., barevný, česky, 26 

minut. Filmový štáb občanského 
sdružení Inventura šel po stopách 
Velkého třesku a vzniku vesmíru. Re-
žie: Linda Jablonská, účastníci doku-
mentární dílny.

OSTATNÍ AKCE
3. 4. v 15.00
S Jihlavskými listy za pohádkou: 
NEZBEDNÉ POHÁDKY: 
O ČERVENÉ KA RKULCE 
a O NEZBEDNÝCH 
KŮZLÁTKÁCH
Délka představení cca 50 minut. 

V první pohádce se děti setkají s 
Karkulkou, Kmotrou Liškou a dob-
ráckým Strýčkem Vlkem, který je 
schopen z hladu sníst i gramofonové 
desky, ale babičky nebo Karkulky by 
se ani nedotkl. Nezbedná kůzlátka v 
druhé pohádce dělají své hodné ba-
bičce samou starost. Dokonce se roz-
hodnou jít na nepřístupný Strašidel-
ný fi lm o Pirátu černém vlku a pak se 
bojí jít sama přes les domů. Ale i s ni-
mi to nakonec dobře dopadne.Účin-
kují: Divadlo Andromeda. Vstupné: 
60 Kč. Kinosál Reform.

17. 4. v 15.00
„HASTRMANSKÁ“ 
pohádka pro děti Délka předsta-

vení cca 45 minut. Hraná pohádka 
o střeštěném vodníkovi, čertiscích a 
obyčejném mlýně ve vesničce Podiv-
se, kde se divy opravdu dějí. Vodní-
kova dcerka Bublenka se zamiluje do 
mlynáře Honzy a chce se stát vesnic-
kým děvčetem. To ale není jen tak. 
Je tu přísný táta Kaprajz, dohazovač-
ka Krákorová a čertiska... Pomůže jí 
někdo? Pohádka plná barev pobaví 
zajisté slovními vtipy a humornými 
situacemi nejen děti, ale i dospěláky.
Účinkuje: Královská divadelní spo-
lečnost EFFRENATA ze Žďáru nad 
Sázavou. Vstupné 60 Kč. Kinosál Re-
form.

24. 4. v 15.00
S Jihlavskými listy za pohádkou: 
VELIKONOČNÍ POHÁDKA .
Délka představení cca 50 minut. 

Je čas Velikonoc. Holčička Andulka, 
poučena babičkou - se snaží úzkost-
livě dodržovat řadu rituálů a zvyků, 
které jsou spojeny s oslavou probou-
zející se přírody. „O jedno vejce se 
má každý rozdělit - jednu polovič-
ku snísti sám - druhou jinému dát - 
vzpomene-li si, když zabloudí, s kým 
vajíčko jedl - najde cestu...“, a tak sně-
zením vajíčka zpečetí Andulka nové 
přátelství s Pepíkem, který ji zasvětí 
do obyčejů jakými je vynášení more-
ny (zimy) či přinášení líta (jara). Pe-
píkova touha po pokladu je ale větší 
než jeho víra v nové přátelství, a tak 
Andulku zradí. Zaslepen vidinou pe-
rel a pokladu se vydá do podzemní 
říše elfů a královny Mab. Účinkují: 
Divadlo Mrak. Vstupné: 60 Kč. Ki-
nosál Reform.
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FC VYSOČINA JIHLAVA 
– II. liga ČMFS 2010/11:

Neděle 10. 4. 
FC VYSOČINA JIHLAVA 
– FC Tescoma Zlín  v 17 hodin

Kuželkářský klub PSJ Jihlava:
Sobota, neděle 30. 4. – 1. 5.
MISTROVSTVÍ ČR DOROS-

TENCŮ – od 10.30 hod. v kuželně 
KK PSJ nad bazénem na ul. E. Ro-
šického v Jihlavě.

Změna vyhrazena!

Sobota 2. 4.  
SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE 
V AEROBIKU V PÓDIOVÝCH 
SKLADBÁCH 
– zahájení v 11 hodin ve sportovní 

hale TJ Sokol Jihlava na ul. Sokolov-
ská v Jihlavě.

Sobota 9. 4.  
PLAVECKÉ ZÁVODY 
MLÁDEŽE 
- od 9 hodin na plaveckém bazéně 

na ul. E. Rošického v Jihlavě.

Sobota 16. 4. 
MEMORIÁL L. SVOBODY 
– Cena Běžce Vysočiny – start v 17 

hodin v areálu letního kina Heulos v 
Jihlavě. Bližší informace na www.be-
zec.wz.cz

TJ Sokol Bedřichov 
– oddíl sportovní gymnastiky:

Sobota 23. 4.  
BEDŘICHOVSKÝ JEŽEK 2011 
– závod ve sportovní gymnastice 

– od 10 hodin ve sportovní hale TJ 
Sokol Bedřichov na ul. Sokolovská v 
Jihlavě.

Dům dětí a mládeže Jihlava:
Sobota 23. 4.  
VELIKONOČNÍ 
VOLEJBALOVÝ TURNAJ 
– pro neregistrované hráče – od 

8.30 hod. ve sportovní hale SK Jihla-
va na Okružní ulici v Jihlavě.

OKC JUVENA JIHLAVA 
– jezdecký klub Niss:

Sobota 23. 4.  
JEZDECKÉ ZÁVODY 
od 9 hodin v jezdeckém areálu JK 

Niss ve Starých Horách v Jihlavě 
(areál pod Bosch Diesel II.). Součás-
tí dne bude i svezení dětí na koních.

Pátek 22. 4.      
FC VYSOČINA JIHLAVA 
– AC Sparta Praha „B“ v 18 hodin

Hraje se na fotbalovém stadionu na 
ul. Jiráskova v Jihlavě.

2. 4. v 9.00 – 15.30
DEN PTACTVA 
V ZOO JIHLAVA
Programy s ptačí tematikou pro ši-

rokou veřejnost.

5. 4. v 17.00
Pavel Bezděčka: MŮŽE TĚŽBA 
SUROVIN PROSPĚT 
PŘÍRODĚ A PÉČE 
O REZERVACE NAOPAK 
ŠKODIT?
Malovaný sál budovy Muzea Vyso-

činy, Masarykovo nám. 55.

6. 4. ve 13.30
PO STOPÁCH NAŠICH 
KRA JANŮ 
Putování po památných místech 

USA – volné pokračování besedy 
paní J. Paulusové. Městská knihovna 
Jihlava, Hluboká 1.

7. 4. v 18.00
VENEZUELA
Klubové večery v Zoo Jihlava. K 

nejvyššímu vodopádu světa, nároč-
ným trekem na Stolovou horu, mezi 
indiány a indiánské vesnice, na plá-
ně plné kajmanů a kapybar – to vše 

s cestovatelem Davidem Švejnohou. 
Čtvrteční besedy nejen o zvířatech, 
cestování a životním prostředí. Za-
čátek vždy v 18.00 hodin v klubovně 
zoo. Vstup pouze starým vchodem 
(od řeky), vstupné dobrovolné.

9. 4. 
HLEDÁNÍ JARA  S ČSOP
Na tradiční vycházce pro velké i 

malé budeme letos hledat, zda kvete 
pampeliška, zda poletuje bělásek řeři-
chový a zda jsme potkali žábu. Sraz na 
zastávce MHD Masarykovo náměstí 
(dolní). Odjezd linky č. 12 v 9:14 do 
Velkého Beranova. Trasa: Celkem asi 
9 km, nenáročná, žádné velké kopce, 
nejrůznější biotopy – lesy, louky, po-
le, kopce i údolí, suché stráně i mok-
řady, minimum civilizace.

9. 4. v 8.30
HLEDÁNÍ JARA  
SE SDRUŽENÍM MLADÝCH 
OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 
Sraz u lávky přes řeku Jihlavu u te-

nisových kurtů - Mostecká ul. v Jih-
lavě. Trasa cca 5 km povede podél 
řeky Jihlavy, za alejí a za železničním 
přechodem se stočí doleva a končí 
na sídlišti Horní Kosov u Hellerova 
rybníka.

11. 4. v 17.00
PODKA RPATSKÁ RUS: 
HORY A LIDÉ
Cestovatelská přednáška Ivo Do-

koupila doplněná fotografi emi. Před-
náška se koná společně s vernisáží 
výstavy fotografi í Ivo Dokoupila, Mi-
chala Kupsy a Stanislava Cendelína. 
Vstup zdarma. Sídlo kraje Vysočina, 
(budova B, zasedací místnost 3.16), 
Žižkova 57.

13. 4. v 18.00
Cestovatelské promítání 
– NEPÁL
Organizuje Katedra cestovního ru-

chu VŠPJ  ve spolupráci s cestovatel-
ským klubem JihlaVANDR v poslu-
chárně P3 nebo P4 VŠPJ.

14. 4. v 15.30
Baby Signs® 
- „Znakujeme se zpěvem a hrou“ 
Infohodina ke kurzu znakování pro 

rodiče a batolata 0,5-3 roky. Komu-
nikujte se svým dítětem mnohem 
dříve, než se naučí mluvit. Kurzy 
začínají 28. 4., rezervace na e-mailu 
luc.k@centrum.cz

Gravid Centrum, Masarykovo 
nám. 44

15. 4. v 8.00 
APRÍLOVÝ JARMARK
Masarykovo náměstí.

17. 4. v 9.30 
13. BEDŘICHOVSKÉ SEDLO 
a 3. ZAHÁJENÍ 
CYKLOTURISTICKÉ SEZONY
V JIHLAVĚ
Sraz účastníků: v 9.30 hod. v hor-

ní části Masarykova náměstí v Jihla-
vě, start cyklojízdy: v 10.00 hod. od 
základního kamene cyklostezky v 
Jihlavě, Křižíkově ulici. Trasy cyklo-
jízdy: I. Jihlava – Luka nad Jihlavou – 
Bítovčice - Přímělkov – Dolní Smrč-
né – - Bransouze - Chlum – Červená 
Lhota -  Přibyslavice – Sokolí – Tře-
bíč  (50 km) II. Jihlava – Luka nad 
Jihlavou – Přímělkov – Bítovčice 
– Kamenice u Jihlavy – Řehořov – 
Rybné – Rytířsko – Heroltice – Jih-
lava  (40 km). Pořádá KČT Bedři-

chov ve spolupráci se statutárním 
městem Jihlava a s Klubem českých 
turistů VYSOČINA u příležitosti 1. 
výročí otevření cyklostezky Jihlava – 
Třebíč – Raabs.

20. 4.
DEN ZEMĚ 2011
Masarykovo náměstí

21. 4. v 8.00
JIHLAVSKÉ ZDRA VOTNICKÉ 
DNY 2011
I. ročník. Konference na VŠPJ, Tol-

stého 16.

23. 4. 
DEN ZEMĚ V ZOO JIHLAVA
Den zaměřený na ochranu životní-

ho prostředí a zvířat.

26. 4. ve 14.00 
MAJÁLES JIHLAVA 2011
Masarykovo náměstí.

27. 4. v 18.00
NADHLED – KLÍČ 
K LIDSKÉMU ŽIVOTU
Zákony zvířecího života, zákony 

lidského života, naše jednání a do-
pady na náš osud, cesta k nadhledu 
– klíč k lidství. Co nás odlišuje od 
zvířat? Kde je hranice, kdy si může-
me říci – „jsem člověk“? To nejsou 
jen fi lozofi cké otázky. Odpovědi dě-
lají člověka člověkem, nebo ho nutí 
přehodnotit svůj životní postoj a za-
pracovat na svém lidství. Narodit se 
do běžné podoby člověka nezname-
ná, se automaticky stát jedním z lidí. 
Člověk si lidství musí zasloužit a měl 
by ho umět dosáhnout, aby se osud 
jednoho dne neobrátil proti člově-
ku…

Natural Centrum, náměstí Svobo-
dy. 

30. 4. v 9.00
TERA  – AQUA – FLÓRA 
Jihlavské  terarijní trhy, spojené s 

výměnou a prodejem. 
Dělnický dům, Žižkova 15. 

30. 4. v 10.00
HASIČSKÝ VÍCEBOJ JIHLAVA
3. ročník soutěže v hasičském více-

boji O pohár primátora statutárního 
města Jihlavy a Pohár velitele JSDH 
Jihlava – Bedřichov. 

Masarykovo náměstí.

30. 4. – 1. 5.
27. JEŽEK VYSOČINY
Trasy: pěší 12 – 100 km, cyklo 30 

– 100 km, PĚŠÍ, CYKLO. KČT Bed-
řichov Jihlava. Start: od 6.00 hod. 
(1. 5.) ATC Pávov a ČD Jihlava, od 
20.00 hod. (30. 4. – 100 km) Pávov. 

8. 4. ve 20.00
KA BÁT – BANDITI DI PRA GA 
– TURNÉ 2011
Koncert na Horáckém zimním sta-

dionu. 

10. 4. v 17.00
INDICKÁ KLASICKÁ HUDBA
Koncert skupiny NOOR.
Kavárna Exit 112 – Showroom ná-

bytku Böhm (naproti Tři věžičky), 
nedaleko zastávka busu 12). 

10. 4. v 19.00
2. KOMORNÍ KONCERT 
KFV 2011
Účinkují: Brněnští Hornisté. 
Dům fi lharmonie, Kosmákova 9

13. 4. v 18.00
HUDEBNÍ VEČER 
POPULÁRNÍ HUDBY
Koncertní sál ZUŠ, Masarykovo 

nám. 16.

13. 4. v 19.30
TRA BAND
Společenský sál hotelu Gustav Ma-

hler. 

14. 4. v 19.00
FRA NTIŠEK KA SL SOLO 
– BLÁZNI ŽIJOU JENOM 
JEDNOU
Čajovna Kuba&Pařízek, Masary-

kovo nám. 21. 

15. 4. ve 20.00
ZÁVIŠ + Mr. Hanky
Zezulkárna, Stamicova 2.

Mostecká 10
29. 4.
BENEFIČNÍ KONCERT
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