
Josef
Kodet

Jihlava zve občany 
na svoji ofi ciální stránku 

na síti Facebook na adrese 
www.facebook.com/mesto.jihlava 

Více uvnitř novin.

TURBOJEŽEK DO CENTRA . Jihlava hodlá oživovat střed města a dotvořit jeho atmosféru pomocí uměleckých děl. 
„Oslovili jsme osm předních českých sochařů, aby navrhli umělecká díla na konkrétní místa v centru města. Vítaný je vtip, 
nadsázka a praktické využití objektů,“ uvedl vedoucí úřadu územního plánování Tomáš Lakomý. Modely a skici navržených 
děl si budete moci od 6. března  prohlédnout ve vstupní hale jihlavské radnice. Svoje návrhy předložili přední čeští výtvarníci, 
například Jaroslav Róna, Kurt Gebauer nebo Čestmír Suška. Na snímku je návrh „Fontána 3 - Turboježek“ z dílny Stefana 
Milkova a Jiřího Trojana. O realizaci rozhodne samospráva v prvním pololetí roku 2012. Výstava bude přístupná  zdarma 
v provozních hodinách radnice až do konce března. Foto: MMJ

Doba dospěla k okamžiku, kdy 
se musí Jihlava vážně zabývat otáz-
kou, jak dál s odpady. Nad tím se 
zamýšlelo zastupitelstvo i násled-
ně v besedě veřejnost.

Zastupitelé města byli na svém 
únorovém jednání podrobněji se-
známeni s krajským projektem nazý-
vaným ISNOV, který směruje odpad 
kraje do nové spalovny. Ta by měla 
vzniknout v Jihlavě.

Městští zastupitelé projekt vzali na 
vědomí a schválili jeho další pokra-
čování. ,,Nemáme zájem před občany 
cokoli tajit či skrývat, chceme, aby ten-
to proces byl transparentní a srozumi-
telný všem občanům,“ řekl primátor 
Jaroslav Vymazal. 

Proto město uspořádalo besedu s 
občany v kině Dukla, kde projekt vy-
světlil šéf Energetické agentury Vy-
sočiny Zbyněk Bouda. V zaplněném 
hledišti kina dostali prostor v tří-
hodinové diskusi k dotazům téměř 
všichni zájemci. 

Jeden okruh dotazů bylo možno asi 
snadno pominout – např. pán, který 
se představil jako Plandor z Červené-
ho Kříže, prý nevěří číslům a statisti-
kám, a proto ani výsledkům projektu, 
další pán Pavlíček spíše než informa-
cím šéfa agentury věří kamarádu Ru-
dovi, který žije v Rakousku a tvrdí, že 
jim odpad nehoří, a proto do něj mu-
sí lít petrolej. Pan Pernička za potles-
ku několika příznivců rovnou prohlá-

sil, že žádnou diskusi občané A. Dolu 
a Č. Kříže nepřipustí, již nyní sepisují 
petici a říkají jasné ne.

„Je škoda, že odmítáte diskusi. My s 
vámi diskutovat chceme, proto jsme 
tady,“ reagoval primátor Jaroslav Vy-
mazal. I na další dotazy a názory za-
zněly odpovědi - na studii pracovaly 
dvě vysoké školy a přední autority 
v oblasti životního prostředí. Po za-
žehnutí odpadu už hoření probíhá 
bez podpory petroleje, plynu či ji-
ných látek.

Druhý okruh dotazů směřoval na 
vedení města a dal by se charakte-
rizovat myšlenkou – Zase jste něco 
tiše upekli a my o ničem nevíme. 
Takto vystoupil bývalý městský za-
stupitel a radní za Stranu zelených 
Vít Prchal: „Nejprve jste to schválili v 
zastupitelstvu a pak teprve o problému 
chcete diskutovat!“ 

O omylu ho snadno přesvědčila 
vedoucí odboru životního prostředí 
magistrátu Katarína Ruschková: „Za-
stupitelstvo vzalo projekt na vědomí, 
neschvalovalo ho. Kromě jiného od října 
je analytická a návrhová část projektu 
zveřejněna na webu kraje a z veřejnos-
ti na něj nikdo nereagoval, do schránek 
zdarma chodí Noviny jihlavské radnice 
s informacemi o projektu. Kdykoliv jsme 
byli připraveni odpovídat na konstruk-
tivní dotazy a připomínky obyvatel Jih-
lavy i dalších zájemců.“

Třetí okruh otázek formulovali 
především příznivci či členové ob-

čanského sdružení Arnika, kteří sice 
připouštěli informovanost, proto-
že jeden jejich zástupce pracoval v 
tzv. pracovní skupině projektu, ale 
stěžovali si na závěry projektu. Ten 
preferuje výstavbu nové spalovny a 
ne další možnosti, jak nakládat s od-
padem, např. jeho lepším tříděním, 
který upřednostňuje Arnika. Zpo-
chybňovali hypotetická čísla a mís-
ty se beseda stávala pro laika nepře-
hlednou. 

„Naopak – třídit se bude muset mno-
hem víc než dosud. Ostatně kapacita 
spalovny je plánovaná na množství 
tříděného, nikoliv netříděného odpadu. 
Byla by opravdu škoda spálit materiá-
ly, které můžeme využít jinak,“ zazně-
lo v reakci z pódia.

O slovo se přihlásil také místosta-
rosta Žďáru nad Sázavou Jaromír 
Brychta, který prohlásil, že podpo-
ruje výstavbu spalovny, a pokud by 
Jihlava odmítla, tak další lokalitou 
pro výstavbu by mohl být Žďár. 

Důležitou myšlenku vyslovil v zá-
věru besedy primátor Jaroslav Vy-
mazal: ,,Pokud se občané Jihlavy nebo 
kraje rozhodnou, že projekt nepodpoří, 
v tom případě nechávají dluh svým dě-
tem, které se nakonec budou muset roz-
hodovat pod tlakem.“

(K problematice projektu připravu-
jeme pro další vydání NJR rozhovor 
s vedoucí odboru životního prostře-
dí magistrátu Katarínou Ruschko-
vou – pozn. redakce). -lm-

Beseda o spalovně plná emocí

Věřit odborníkům 
Rok 2008. Po Okružní ulici na Bře-

zinkách se ve čtyřech jízdních pru-
zích jezdí osmdesátkou. Rachotí zde 
náklaďáky. Senioři přebíhají ze všech 
sil, každoročně je slyšet třeskot ple-
chů a houkání sanitky. 

Rok 2011. Je zde klid. 

Co se stalo? ptáme se náměstka 
primátora Josefa Kodeta.

Situace už byla neúnosná. Město 
vypsalo výběrové řízení na projekt, 
který by situaci vyřešil. Našly se pe-
níze na rekonstrukci a ta proběhla ve 
dvou etapách v letech 2009 a 2010. 
Výsledkem je současný stav.

Popisujete to jako idylku, ale ono 
tomu tak úplně nebylo, že?

Vím, na co narážíte. Když byli za-
stupitelé města seznamováni s pro-
jektem a měli rozhodovat o jeho 
schválení, ozývaly se hlasy, které pro-
jekt zpochybňovaly. 

Pamatuji si na to – prý: doprava 
houstne a vy místo abyste situaci 
řešili, tak svedete dva jízdní pruhy 
do jednoho!

Nejen to, výtek bylo mnohem víc. 
Prý přibude bouraček, pomalu je-
doucí auta vytvoří nedýchatelné 
ovzduší atd. Po pravdě řečeno, pro-
jekt mohl k takovým myšlenkám svá-
dět. Ale ukazuje se, že co je pro laika 
zjevné a logické, odborník může vi-
dět jinak. V tomto případě se sázka 
na odborníky vyplatila.  

Takže se vedení města nenechalo 
odradit a prosadilo svou. Ale při-
šla druhá vlna kritiky!

Kupodivu se začaly po ukonče-
ní první části rekonstrukce ozývat i 
odborné složky, které v připomínko-
vém řízení ke stavbě mlčely – hasiči, 
záchranná služba.

 (Pokračování na str. 3)
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Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:
   

53
46
99
59
31
90

9
-

3
6

197
Město Jihlava má k 31. 1. 2012 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  49.963 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci lednu 2012

Ing. Josef Daněk, člen zastupi-
telstva města za Stranu demokra-
tického socialismu (kandidoval 
za KSČM), dne 10. února 2012 
zemřel. Na jeho památku byl na 
radnici vyvěšen smuteční prapor. 
Členové vedení města se zúčastni-
li posledního rozloučení se zesnu-
lým v pátek 17. února v obřadní sí-
ni krematoria v Jihlavě. 

Zesnulého Josefa Daňka v Za-
stupitelstvu města Jihlavy nahradil 
Jaroslav Zeisberger z KSČM, na 
příštím jednání zastupitelstva složí 
slib zastupitele. -lm-

Zemřel zastupitel Josef Daněk

Kulturní komise rady města není 
spokojená se stavem reklamních 
ploch, které spravuje fi rma Rengl. 
Ta před lety zvítězila ve výběrovém 
řízení a nyní využívá po Jihlavě asi 
70 plakátovacích ploch.

Výhrady k ceně výlepu plakátů i 
kvalitě služeb byly již dříve předmě-
tem jednání kulturní komise rady 
města. Úroveň služeb fi rmy kritizo-
val na únorové schůzi městský za-
stupitel Milan Kolář, který v kultur-
ní komisi města pracuje. Podle jeho 
slov jsou ceny za výlep plakátů pře-
mrštěné a např. pro ty, kteří pořádají 
akce s podporou města, fi nančně ne-
únosné. 

V listopadu loňského roku se proto 
sešla rada města a jednala o vypově-
zení smlouvy. Nakonec tuto myšlen-
ku zamítla, protože nebylo jasné, jak 
dál pokračovat. 

„Bylo by potřeba hledat nového pro-
vozovatele a je možné, že by ve výběro-
vém řízení zvítězila stejná fi rma. Služby 
města Jihlavy o tuto zakázku neproje-
vily zájem, ve smlouvě s Renglem není 
zmíněna cena za výlep plakátů, a tak by 
se cena nakonec mohla i zvýšit,“ řekl ná-
městek primátora Rudolf Chloupek.

Další možností by podle jeho slov 
bylo odkoupení plakátovacích ploch, 

Město usiluje na svém území
o lepší reklamní plochy

Stav ovzduší v Jihlavě je dlouhodobě stabilní a v celo-
ročním porovnání jsou koncentrace sledovaných znečiš-
ťujících látek pod limitem. Ukázal to další rok kontinu-
álního sledování škodlivin, které v Jihlavě běží od roku 
2009. Studie potvrzuje, že hlavní podíl na znečištění má 
doprava, zejména dálnice D1. Druhým významným zne-
čišťovatelem ovzduší jsou tzv. lokální topeniště (kotle, 
kamna), negativní vliv na kvalitu má zejména spalování 
nekvalitních paliv nebo odpadů. 

Měření imisí provádí v areálu společnosti Automotive 
Lighting v Jihlavě fi rma ENVItech Bohemia s.r.o. Zjiště-
né hodnoty měření byly porovnány s pozaďovými stani-
cemi Českého hydrometeorologického ústavu - stanice 
AIM v areálu ZŠ Demlova v Jihlavě a stanice ČR v Ko-
šeticích.

Dlouhodobý monitoring kvality ovzduší v Jihlavě je 
společný projekt města Jihlavy a Kraje Vysočina a je pro-
váděn v lokalitě, kde byly v rámci odborné studie „Vy-

hodnocení kvality ovzduší průmyslové zóny města Jih-
lavy a z něho vyplývajících zdravotních rizik“ naměřeny 
nejvyšší koncentrace škodlivin.

Primátor Jaroslav Vymazal i krajský radní pro život-
ní prostředí Zdeněk Ryšavý deklarovali, že město i kraj 
budou měření dál podporovat. „Trvalé sledování kvality 
ovzduší v Jihlavě je důležité pro rozhodování města o tom, 
jaké provozy, a tedy i zaměstnavatele, do města ještě může-
me přijmout. S výsledky monitoringu se pracuje například 
při přípravě územního plánu,“ uvedl primátor Jihlavy Ja-
roslav Vymazal.

„Monitoring v Jihlavě se osvědčil, proto máme zájem roz-
šířit sledování ovzduší na celý Kraj Vysočina v rámci Infor-
mačního systému kvality ovzduší v Kraji Vysočina, na kte-
rém v současné době pracujeme. Už jsou vytypované dvě 
desítky míst v kraji, kde by se měření mělo provádět,“ sdělil 
krajský radní pro oblast životního prostředí Zdeněk Ry-
šavý. -tz-

Ovzduší v krajském městě
nejvíce ovlivňuje doprava a topení

Březnový víkendový 
vagon Jihlava

Akce Březnový víkendový vagon 
Jihlava se bude konat 10. 3. 2012 
opět na hlavním vlakovém nádraží 
úplně vzadu směrem k Feroně. Čas 
od 9.00–17.00 hodin. Lidé mohou 
darovat oděvy, nádobí, hračky, spo-
třebiče, ale i dětské kočárky. Co se 
týká kočárků, neměly by být starší 3 
let. -lm-

Město Jihlava spustilo svoji ofi ciál-
ní stránku na síti Facebook. Najdete 
ji na adrese www.facebook.com/
mesto.jihlava. 

„Facebooková stránka města Jihlavy 
je dalším způsobem komunikace s ve-
řejností. I my chceme využívat moder-
ní sítě k budování vztahu města s lid-
mi, kteří o to projeví zájem třeba tím, 
že si stránku přidají mezi své oblíbe-
né,“ uvedl primátor Jihlavy Jaroslav 
Vymazal.  

Stránka Jihlavy na Facebooku ne-
kopíruje webové stránky města, ne-
lze zde publikovat všechny informa-
ce, které „unese“ web. Na jihlavské 

facebookové stránce se budou ob-
jevovat novinky z radnice, pozván-
ky na společenské, kulturní a spor-
tovní akce, zejména organizované 
městem nebo s podporou města, 
fotografi e událostí, nebo se zde mů-
že diskutovat s radnicí, nebo mezi 
návštěvníky stránky. 

Stránka se bude plnit postupně, 
na rozjezd jsou zde připraveny prv-
ní fotogalerie a videa. „Návštěvníci 
nám mohou na úvod sdělit třeba to, 
co od stránky čekají a co by zde rádi 
nacházeli,“ vyzývá primátor Jaroslav 
Vymazal.  

 -lm-  

Jihlava ofi ciálně na Facebooku

z nichž některé ale stojí na soukro-
mých pozemcích. Cena by mohla 
přesáhnout i půl milionu korun.

Proto si v půlce února rada pozva-
la majitele fi rmy na jednání kulturní 
komise, na které přišel pan Rengl s 
některými návrhy. Vyslechl si také 
návrhy komise, která například po-
žaduje vyčlenění několika ploch pro 
malé neziskové organizace, 15 % sle-

vy na kulturní akce, 25 % slevy pro 
pravidelné inzerenty a dalších 25 % 
slevy na akce, které město podporu-
je grantem.

Požadavek fi rmy byl na navýšení 
počtu plakátovacích ploch ve městě 
v částech, které se přistavěly, celkem 
asi o 10 %. Obě strany se dohodly na 
dalším setkání po propočítání návr-
hů k případné úpravě smlouvy. -lm-

V budově Vysoké školy polytech-
nické v Jihlavě proběhla v únoru ve-
řejná diskuse k hlubinnému úložišti. 
Cílem setkání představitelů státních i 
občanských organizací, odborníků a 
zástupců obcí bylo poskytnout aktu-
ální informace, které se týkají celého 
procesu výběru potenciální lokality 
pro úložiště. V první části programu 
probíhala diskuse mezi pozvanými 
hosty, druhá část se věnovala dota-
zům z publika. -lm-

REKLAMNÍ PLOCHY fi rmy Rengl často zejí prázdnotou. Jednání kulturní komise 
a fi rmy by mělo úrovni plakátovacích ploch napomoci.  Foto: Lubomír Maštera
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Věřit odborníkům 
(Dokončení ze str. 1)
Co jim vadilo?
V zásadě dvě věci. První obava byla 

ze snížení průjezdnosti. Netradiční 
řešení vedení pruhů vyvolávalo oba-
vu z vytváření zácpy, která by jim ztí-
žila možnost rychlého zásahu. Dru-
hou obavu vyvolávalo zimní období, 
kdy prý nebude kam sníh shrnovat, a 
ulice se tak znovu stane neprůjezd-
nou. Další obavy byly k výšce ostrův-
ků, které prý neumožní jejich vozům 
na tyto ostrůvky vjíždět, a případně 
se tak dostat k zásahu.

Ale?
Nic z toho se nepotvrdilo. Zácpy 

nevznikají, protože se jezdí pomale-
ji a auta nebourají. Agresivní šílenec 
nemá kudy předjíždět a ukázněně 
popojíždí s ostatními. Vozidla zása-
hových služeb mají v případě potře-
by dostatek prostoru. Vznikem no-
vých parkovacích míst se částečně 
uvolnilo sídliště, a záchranáři se tak 
snadněji a rychleji dostanou k paci-
entům. Sníh je kam shrnovat.

To zní sympaticky. Znám řidiče 
trolejbusu, který nadává, že se ne-
vejde na kruhový objezd…

Vždycky bude někdo nadávat!  Mi-
nimální počty dopravních nehod ale 
hovoří jasně – rekonstrukce splnila 
účel.

Slyšel jsem, že za to, že není u 
Tesca kruhový objezd, můžeme 
„poděkovat“ vám…

Tady se nic neutají! Pravdou však 
je, že i náměstek zodpovědný za do-
pravu nerozhoduje sám. Studie, kte-
ré řešily otázku, zda kruhový objezd 
u Tesca ano či ne, ukazovala na mož-
nost zvýšení hluku v lokalitě. Kromě 
toho přemístění trolejového vedení 
něco stojí. Hodně stojí. Sladěním 
semaforů v horní části Okružní a u 
Tesca se křižovatce odlehčilo. 

Nemyslíte si, že by si tento roz-
hovor měli přečíst především per-
manentní brblalové?

Nic by se tím nezměnilo. Je tu 
mnoho trenérů národního fotbalo-
vého mužstva. -lm-

Celkem 22 provozoven se zapojilo do projektu Zdra-
vého města Jihlavy s názvem Síť nekuřáckých restaurací 
v Jihlavě. Dvanáct z nich je zcela nekuřáckých, deset má 
oddělenou nekuřáckou místnost. 

„Provozovatelé od radnice obdrželi symbolické poděková-
ní ve formě certifi kátu a především specifi ckou samolepku, 
kterou si mohou svoje podniky označit, a tím usnadnit zá-
kazníkům hledání nekuřáckého provozu,“ řekl náměstek 
primátora Rudolf Chloupek, který má projekt Zdravé 
město Jihlavy ve své kompetenci. Průběžně aktualizova-
ný seznam provozoven najdete na webu města.

Projekt sítě nekuřáckých restaurací připravilo Zdravé 
město Jihlava v rámci Světového dne bez tabáku. Cílem 
projektu je propagace nekuřáckých restaurací, kaváren, vi-
náren, čajoven a jiných provozoven a pomoci tak obyva-
telům v Jihlavě, aby se mohli sami rozhodnout, zda stráví 
svůj volný čas ve zdravém, nebo zakouřeném  prostředí. 

Zcela nekuřácké provozovny v Jihlavě:
B2B Café Restaurant, Kollárova 1a,
Café Mahler, Znojemská 4, 
Cukrárna Cafe Ignác, Masarykovo nám. 64, 
Grand Café, Husova 1 (vchod z ul. Komenského),
Kavárna - Cukrárna Dena, Fibichova 28,
Kavárna Muzeum, Masarykovo nám.55,
NATURA L CENTRUM, nám. Svobody 11,
PIZZERIA ROSA, Matky Boží 31,
Radniční restaurace, Masarykovo náměstí 66/67,
Restaurace U Vévody Albrechta, Masarykovo n. 40,
U Vypečeného čuníka, Úzká 1,
Vinotéka a vinný bar Vinové, Bezručova 7, 

Provozovny s oddělenou nekuřáckou místností:
Dělnický dům, Žižkova 15, 

Láká vás nekuřácká nebo 
kuřácká restaurace? Vyberte si. 

SAMOLEPKA  bude označovat nekuřáckou provozovnu.
 Repro: archiv MMJ

Double Decker café – restaurant, Hradební 1 
(City Park), 
Guesto, Křížová 2, 
Hotel Gustav Mahler – restaurace, Křížová 4, 
Hradební restaurace “U Hranatý koule”, Havířská 23,
Mahlerův penzion “Na Hradbách”, Brněnská 31,
Pivovarská restaurace, Vrchlického 2,
Radniční pivovar a pivnice, Masarykovo nám. 66/67,
Restaurace Na nádraží, Havlíčkova 122,
Restaurant Tři věžičky, Střítež 11
 
Projekt není nijak časově omezený a stále se do něj mů-

že přihlásit kterákoliv provozovna, která splňuje podmín-
ky projektu. Do budoucna připravuje Zdravé město Jihla-
va vytvoření propagačního letáku o projektu s aktuálním 
seznamem nekuřáckých provozoven. -lm-

Pro rok 2012 má město Jihlava 
v plánu rekonstrukci jedné svě-
telné křižovatky na ul. Jiráskova 
- Zborovská, z celkového počtu 
dvanácti světelných křižovatek, 
které v Jihlavě máme. 

„Tato křižovatka by se měla dočkat 
své celkové rekonstrukce, která zahr-
nuje výměnu stožárů, kompletní ka-
beláže, doplnění indukčních smyček 
apod. Podstatné je, že tímto dojde k 
výrazně vyšší propustnosti křižovat-
ky, což řidiči určitě pocítí,“ řekl ná-
městek primátora Josef Kodet.

V loňském roce dokončená re-
konstrukce křižovatky Hradební 
– Znojemská přinesla následující 
zkušenosti:

 dokonalejší možnosti řízení sil-
ničního provozu u přetížených kři-
žovatek (u Hradební - Znojemské 
za poslední rok a půl narostla do-
pravní zátěž o více než 30 %) 

 možnosti kompletní dálkové 
správy dat 

 provozované funkce stmívání v 
nočních hodinách, aby řidiči nebyli 
v nočních hodinách oslňováni.

„Jihlava je druhým městem po Os-
travě, které má takto řízenou křižo-
vatku. Každý den v čase, kdy v ze-
měpisné poloze města Jihlavy (podle 
zadané zeměpisné délky a šířky) do-
chází k západu slunce, dojde ke sní-
žení svítivosti světelných signálů o 
cca 30 % (příkon návěstidel klesne o 

cca 50 % => další úspora elektrické 
energie); ráno při východu je situace 
opačná. Tato moderní návěstidla svě-
telné signalizace jsou v denním obdo-
bí velmi zřetelná a v noci řidiče neosl-
ňují,“ řekl vedoucí odboru dopravy 
magistrátu Ján Tinka.

Toto se bude týkat i křižovatky 
Jiráskova – Zborovská. Po rekon-
strukci bude možné přizpůsobovat 
délky signálů „Volno“ požadavkům 
od detektorů vozidel jednotlivých 
jízdních pruhů, což bude mít pozi-
tivní dopad na kapacitu křižovatky 
a čekací doby. 

Tato celková rekonstrukce v ná-
kladu 3,8 mil. Kč bude hrazena z 
rozpočtu města a plánuje se na ob-
dobí prázdnin. 

„Prázdninové období volíme úmysl-
ně z důvodu nižších intenzit dopravy, 
a tím i menších problémů v době, kdy 
musí dojít k odstávce světelného zaří-
zení křižovatky. V této době by měla 
být křižovatka řízena ve špičkách Po-
licií ČR,“ doplnil Tinka. 

Další potřebnou celkovou rekon-
strukci v nadcházejících letech si 
bude vyžadovat křižovatka ul. Ji-
ráskova - Tolstého - 17. listopadu. 
Dále se v následujících letech do-
čkáme nové světelné křižovatky v 
ul. Fritzova - tř. Legionářů, která 
bude vybudována v rámci nového 
dopravního městského terminálu, 
který má sdružit nové městské vla-
kové nádraží a autobusové nádraží.
 -lm-

V Jihlavě přibude další 
moderně řízená křižovatka

Město nechá opravit a rozšířit Denní a týdenní stacionář. Pro šest desítek 
klientů vzniknou nové dílny a učebny, zlepší se také zázemí pro zaměstnance. 
Zateplení budovy a výměna všech oken sníží náklady na energie. Předpoklá-
dané náklady jsou 14,9 milionu korun bez DPH, město bude usilovat o zís-
kání dotace. Zrekonstruovaný a rozšířený stacionář by měl být zpět v provo-
zu v jarních měsících roku 2013.

V nových prostorách vznikne například výtvarná a textilní dílna, truhlářská 
dílna, logopedická a fyzioterapeutická poradna, nebo „pracovní“ kavárna. 
 -lm-

Rozšíření stacionáře

VIZUALIZACE Denního a týdenního stacionáře po rekonstrukci.
 Repro: archiv MMJ

Festival fi lmů 
Filmový festival EXPEDIČNÍ KA -

MERA  je celovečerní promítání fi lmů 
o dobrodružství, divoké přírodě, ex-
trémních zážitcích i sportech. Od úno-
ra do 22. března 2012 mohou diváci 
ve 111 městech ČR, od Mariánských 
Lázní až po Třinec, zhlédnout šest nej-
lepších outdoorových fi lmů uplynulé 
sezony. Spolupořadatelem Expediční 
kamery je NATIONAL GEOGRA -
PHIC Česko. V Jihlavě můžete vítězné 
snímky vidět v kině Dukla dne 21. 3. 
2012 od 18 hodin. -tz-
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Ředitelem Domu dětí a mládeže se stal Vilibald 
Prokop. V následujícím rozhovoru se ho pokusíme 
představit veřejnosti, zároveň nás zajímalo, co no-
vého můžeme v činnosti DDM očekávat. Na jiném 
místě NJR představujeme DDM a jeho nabídku 
mládeži i dospělým. 

Prosím, představte se veřejnosti. Zajímají nás 
vaše zájmy, úspěchy, jak relaxujete apod.

Vystudoval jsem Fakultu managementu a eko-
nomiky ve Zlíně a tento obor je jistě výhodou pro 
mou současnou práci. Během studií jsem měl mož-
nost sledovat práci manažerů v Kosteleckých uzeni-
nách při mé dvouleté stáži. 

Po škole jsem nastoupil na Krajský úřad Kraje 
Vysočina, kde jsem na odboru školství působil na 
oddělení mládeže a sportu. V soukromém životě 
jsou mým koníčkem pohybové aktivity, především 
potom tanec. Již více než 20 let se věnuji folkloru 
(v současné době v souboru Pramínek Jihlava) a 
akrobatickému rokenrolu, a to jak aktivně, tak i tre-
nérsky v klubu Elvis Jihlava. 

Mezi mé největší úspěchy v této oblasti patří 
19. místo na mistrovství světa či několik umístění 
na stupních vítězů na mistrovství republiky v nej-
vyšší kategorii A s předchozí partnerkou Evou Pro-
kopovou či současné zařazení do reprezentačního 
výběru s Lenkou Cejnkovou. V trenérské oblasti 
potom např. 9. místo dívčí formace Black Velvet na 
mistrovství světa apod. 

Za zmínku jistě stojí i to, že rokenrolový klub Elvis 
uspořádal již více než dvacet republikových soutěží 
v akrobatickém rokenrolu a tři ročníky světového 
poháru. Čtvrtý se připravuje na 23. 6. 2012. Dí-
ky všem tanečním aktivitám mám možnost hodně 
cestovat, což patří mezi mé koníčky. 

Jelikož je tento způsob života poměrně hektický a 
rušný, tak rád relaxuji v přírodě či na zahradě, kde 
mohu načerpat novou sílu a energii do dalších dnů.

Jistě jste musel předložit ve výběrovém řízení 
nějakou vizi, jak s DDM dál. Kde se tato vize ro-
dila a jaká je?

Celá koncepce vznikala v podstatě postupně, ne-
boť se v oblasti dětí, mládeže, volného času a sportu 
pohybuji již poměrně dlouhou dobu, a to jak v pro-
fesním, tak i soukromém životě. A díky tomu jsem 
měl možnost sledovat dění v této oblasti v rámci 
celého kraje i republiky a následně i porovnat, co 
v Jihlavě funguje dobře a co by se ještě dalo vylep-
šit. 

Pojďme k vaší vizi…
V konkurzu na ředitele bylo potřeba předložit cel-

kovou koncepci rozvoje DDM. Moje vize obsahuje 
několik stěžejních bodů, na kterých bych rád po-
stupně pracoval. 

První věc, kterou bych chtěl řešit (a již řeším), 
je zázemí domu dětí. Jelikož neustále dochází ke 
zpřísňování hygienických požadavků, je potřeba 
v některých místnostech provést opravy, aby budo-
vy splňovaly platné hygienické podmínky a nehro-
zilo jejich zavření a zároveň by bylo vhodné učebny 
DDM zmodernizovat a dovybavit. 

Co se týká kroužků, určitě chci zachovat ty, které 
jsou osvědčené, oblíbené a hodně navštěvované. 
Dále bych chtěl nabídnout také něco nového. Něco, 
co bude zajímavé a atraktivní jak po děti, tak také 
pro rodiče s dětmi. Mým snem je rovněž to, aby se 
podařilo navázat spolupráci s jednotlivými základ-
ními školami, které rovněž poskytují nějaké zájmo-
vé kroužky a pokusit se sjednotit nabídku volnoča-
sových aktivit tak, aby nedocházelo ke zbytečnému 
„přetahování zájemců“ a zároveň byly maximálně 
využity jak prostory DDM, tak i prostory ostatních 
školských či sportovních zařízení, která disponují 
kvalitnějším zázemím, než má DDM. 

 
Všechno má ve svém základu peníze. Jistě to 

V. Prokop: Budeme jednat se školami 
o mimoškolních aktivitách

ŘEDITEL DDM Vilibald Prokop měl zatím hodně pohybu jako aktivní sportovec a trenér. Nyní zřejmě dale-
ko více prosedí u počítače či s tužkou v ruce. Foto: Lubomír Maštera 

platí i pro DDM. Jak je hodláte získávat a kolik 
jich potřebujete?

Rozpočet DDM a jeho plnění je pro nezasvěcené-
ho poměrně komplikovanou záležitostí, neboť ve 
zkratce dochází k fi nancování z ministerstva škol-
ství (platy pedagogů), z Kraje Vysočina (realizace 
školních olympiád), od zřizovatele – statutárního 
města Jihlavy (především na provozní náklady) a 
dále pak z vlastní činnosti DDM (úhrady za krouž-
ky, letní činnost, podnájmy prostor apod.). 

Samostatnou kapitolu pak mohou tvořit zdroje 
z dotačních titulů či investice, které vloží zřizovatel 
do budov, ve kterých DDM sídlí. V současné době 
bohužel zatím nefunguje spolufi nancování aktivit 
DDM ze strany komerčních subjektů, ale dovedu si 
představit, že by se i fi rmy z Jihlavska mohly podílet 
na naší činnosti a i v této oblasti bych se postupně 
rád angažoval. 

Celkový rozpočet DDM se pohybuje v řádu 7,5 
milionu, nicméně tato částka neobsahuje náklady 
na investice do budov a táborových základen, ve 
kterých DDM působí a které by v brzké době po-
třebovaly výraznější fi nanční injekci. 

 
Jaké máte plány pro tento rok a co připravuje-

te pro malé Jihlavany?
DDM má již od začátku školního roku sestavený 

celý harmonogram akcí, které zajišťuje. V současné 
době jsou to především školní olympiády. Během 
března bude vyhlášena anketa o nejlepší sportovce 
Jihlavska do 15 let, následovat bude pěvecká soutěž 
„Zpěváčci“, která probíhá ve spolupráci s Horác-
kým folklorním sdružením, a dále divadelní a kou-
zelnická vystoupení našich zájmových útvarů. 

V dubnu se budou moci zájemci přiučit pletení 
pomlázek a dozvědět se něco o velikonočních zvy-
cích a pro sportovce bude připraven fl orbalový či 
volejbalový turnaj. Společně oslavíme Den Země 
nebo čarodějnice. 

Na květen se připravuje závod v orientačním bě-
hu či soutěž v orientálních tancích. V tomto měsíci 
proběhne i soutěž „Právo hrou“ či okresní kolo sou-

těže Hlídek mladých zdravotníků. Na začátek červ-
na připravujeme ve spolupráci s magistrátem města 
Jihlavy Den dětí, který proběhne 2. 6. 2012 v pro-
storách letního kina, kde se budou prezentovat jed-
notlivé zájmové útvary DDM. 

V průběhu celé jarní sezony budou probíhat dět-
ská divadelní představení či Hrátky na Domeček 
s Bobodivadlem. Závěr školního roku bude patřit 
tradiční akademii, na které se představí jednotlivé 
zájmové útvary se svými vystoupeními. A o letních 
prázdninách to samozřejmě budou především pří-
městské tábory a tábory na základnách.

To je široká paleta. Kde se mohou zájemci ori-
entovat?

Jelikož je nabídka aktivit DDM mnohem širší, je 
vhodné, aby zájemci sledovali především naše we-
bové stránky, kde jsou veškeré aktuální informace 
včetně kontaktů. Abychom usnadnili vyhledávání 
informací o dění na DDM, připravujeme nové we-
bové stránky a rádi bychom se prezentovali na in-
ternetu i v sociálních sítích. Zároveň bych rád tímto 
nabídl také zázemí organizacím a neformálním sku-
pinám, které nemají dostatečné prostory pro svou 
činnost. 

Jak je DDM personálně naplněn? Jaké máte 
požadavky na vaše zaměstnance?

Dům dětí a mládeže zaměstnává 6 pedagogických 
pracovníků a 4 nepedagogické pracovníky na hlavní 
pracovní poměr. V současné době při DDM rovněž 
působí více než 30 externistů, kteří vedou jeden či 
více zájmových útvarů, a předávají tak své zkuše-
nosti dětem. 

Základním požadavkem pro práci v DDM je sa-
mozřejmě ochota a chuť pracovat s dětmi a mláde-
ží, neboť se často jedná o téměř nadlidský úkol, což 
jistě potvrdí většina rodičů. Zároveň je potřeba, aby 
daný zaměstnanec disponoval nějakou odborností, 
která bude zajímavá pro účastníky připravovaných 
aktivit, a dokázal tak všechny účastníky nadchnout 
a přiučit něčemu novému.  -lm- 
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1. Nedostatek míst v MŠ
Počet míst ve školkách se ve srovnání s minu-

lým školním rokem výrazně zvýšil: město Jih-
lava rozšířilo kapacitu svých školek o 175 míst 
(50 míst A. Důl, 25 míst Kollárova, 50 míst Na 
Stoupách, od března 2012 bude 50 míst na Jar-
ní). V březnu bude započata rekonstrukce MŠ 
Resslova, kde k současné kapacitě přibude 50 
nových míst. 

Za zmínku určitě stojí informace o dalších roz-
vojových aktivitách. Od září 2013 by měla být 
otevřena nová MŠ „Terasy“ s kapacitou 50 dětí, 
která pomůže k navýšení potřebných míst. V jed-
nání je i možnost spolupráce s investory na vzni-
ku dalších kapacit.

Vysoký počet dětí s odkladem školní docházky 
bude částečně řešen zřízením přípravných tříd 
základních škol. V těchto třídách najdou příleži-
tost děti, kterým lze pomoci v jejich rozvoji tak, 
aby byly vyrovnány „startovací“ podmínky při 
nástupu do základní školy. Současně se tím uvol-
ní kapacita ve školkách pro mladší děti. Předpo-
kládaná kapacita bude asi 80 dětí.

2. Psí exkrementy
Problém v centru města byl vyřešen změnou 

systému úklidu. Nyní používaný vysavač by 
měl problém řešit. Horší je situace na sídlištích, 
v parcích a v okrajových částech města. U tohoto 
problému si je třeba uvědomit, že je to primárně 
záležitost majitelů psů, kteří po svém mazlíčkovi 
neuklízí. Všichni majitelé psů, kteří exkrementy 
sbírají, si mohou zdarma vyzvednout sáčky na 
psí exkrementy na radnici.  Město se snaží tuto 
záležitost řešit. V současnosti se připravuje za-
vedení speciálních odpadkových košů – stojanů 
s igelitovými pytli na tento odpad, nyní probíhá 
výběr lokalit. 

3. Živá kultura v centru 
a oživení památek

Ve spolupráci s vedením města, odboru škol-
ství, kultury a tělovýchovy a provozovatelů kul-
tury byla podniknuta řada akcí. Zaznamenali 
jsme výraznou spokojenost občanů s předvánoč-
ním a vánočním programem. 

Pokud vezmeme v úvahu kulturu v užším slo-
va smyslu, je věcí vkusu každého z nás, co nás za-
ujme a osloví, a na ochotě se zajímat, co vše se 
v Jihlavě děje. 

K tomu, aby občané byli informováni o kultur-
ním dění ve městě, slouží řada aktivit. Kulturní 
přehled akcí v aktuálním měsíci je zveřejňován 
v Novinách jihlavské radnice. Turistické infor-
mační centrum vydává pravidelně kulturní a 
sportovní kalendář, který si může každý na rad-
nici zdarma vzít. Přehled všech kulturních akcí 
je také zveřejněn na webových stránkách města, 
kam navíc mohou organizátoři akcí vložit bez-
platně upoutávku na svůj program. V letním i 
zimním období vydává OŠKT ve spolupráci s 
Turistickým informačním centrem brožuru „Jih-
lavský kulturní a sportovní kalendář“, kde jsou 
uvedeny veškeré akce konané od konce května 
do konce září a v době Vánoc.

Město samo prostřednictvím odboru školství, 
kultury a tělovýchovy pořádá řadu akcí, většinou 
však podporuje umělce a organizátory kultur-
ních akcí prostřednictvím grantových výzev. Pro 
rok 2012 vyhlásilo město grantové řízení, které 
kromě obecné podpory širokému spektru pořa-
datelů obsahuje i podporu tzv. VIP projektů.

Co se týče místa konání akcí, většina kultur-
ních a osvětových akcí probíhá na Masarykově 
náměstí. Vedle náměstí se stala centrem dění go-
tická síň magistrátu, která zejména po dobu ad-
ventu ožívá řadou koncertů a jiných kulturních 
akcí.

V září loňského roku byl po rekonstrukci zno-
vuotevřen kostel Povýšení sv. Kříže, který slouží 
mimo účelů církevních i k účelům kulturním.         

4. Dokončení obchvatů
4. Ředitelství silnic a dálnic dne 30. červen-

ce 2008 slavnostně otevřelo nový úsek silnice 
I/38 jihozápadně od města Jihlavy. Téměř 3,5 
km dlouhá stavba kompletuje obchvat města Jih-
lavy a je součástí velmi významného tahu Jihla-
va – Znojmo – Vídeň. Silnice I/38 navazuje na 
první část obchvatu Jihlavy mezi Jiráskovou ulicí 
a silnicí II/602 směrem na Pelhřimov. Tato část 
obchvatu byla otevřena v červenci 2004. Prota-
žení obchvatu jihovýchodním směrem na II/405 
(Brtnická) a dál až na II/602 (Brněnská) je pou-
ze začínajícím záměrem.

V Zásadách územního rozvoje Kraje Vysoči-
na je mj. vymezen jako územní rezerva koridor 
pro propojení silnic I/38 ( Jihlava - Znojmo) 
a II/405 ( Jihlava – Brtnice - Třebíč). Umístě-
ní tohoto propojení je nutno prověřit územní 
studií. Prostor jižní části Jihlavy se z dlouhodo-
bého hlediska jeví jako problematický v souvis-
losti s předpokládaným dopravním zatížením 
významných silnic I/38 a II/405, jejichž kříže-
ním je území města dotčeno. Tato propojka však 
nevyřeší již současné problémy v oblasti. Chybí 
totiž propojení na komunikaci II/602 ( Jihlava – 
Velké Meziříčí – Brno). Snahou je zkompletovat 
jihovýchodní část obchvatu města Jihlavy. Vznik-
la by tak i potenciální objízdná trasa dálnice D1 
mimo centrum města.

V rámci zpracování nového územního plánu 
Jihlavy prověřuje zpracovatel dokumentace i tra-
su severovýchodního obchvatu.

5. Nedobudovaná kanalizace
V minulých letech zastupoval statutární město 

Jihlava ve věcech provozu, udržování a výstav-
by vodohospodářské infrastruktury dobrovol-
ný svazek obcí „Svaz vodovodů a kanalizací Jih-
lavsko“. Tento svazek od roku 2004 připravoval 
velký vodohospodářský projekt na rekonstrukci 
kanalizací a rozšíření vodovodu ve městě Jihla-
vě. Tento projekt za téměř 500 milionů korun 
měl být spolufi nancován z evropské dotace ve 
výši 10 milionů eur a Státního fondu životního 
prostředí ve výši 50 milionů korun. Bohužel sva-
zek tento projekt nezrealizoval a projekt k 31. 
12. 2011 propadl. Vzhledem k tomuto nezdaru a 
obecně nespokojenosti města s provozem vodo-
vodů a kanalizací schválilo zastupitelstvo města 
ukončení členství ve svazku k 31. 12. 2012. Sta-
tutární město založilo novou společnost  - Jih-
lavské vodovody a kanalizace a.s., která bude od 
roku 2013 spravovat vodohospodářský majetek 
města. Tato společnost v současné době připra-
vuje koncesní řízení na nového provozovatele 
této infrastruktury. Od tohoto kroku si zástupci 
města slibují vyšší nájemné za infrastrukturu a 
fi nanční podíl koncesionáře na investicích v řá-
du 100 milionů korun, to vše při zachování výše 
vodného a stočného.

Statutární město dále připravuje žádost o získá-
ní dotace od Státního fondu životního prostředí. 
V květnu letošního roku vypíše Ministerstvo ži-

Top problémy města a jejich řešení
Jihlava si loni prověřila hlavní problémy, které trápí občany.  Stalo se tak prostřednictvím Fóra Zdravé-

ho města a ankety. 
Anketního průzkumu se zúčastnilo celkem 637 respondentů. Možnost elektronického hlasování vyu-

žilo 475 respondentů. Níže uvádíme hlavní tzv. top problémy a stav jejich řešení.

votního prostředí výzvu k předkládání projek-
tů na Snížení znečištění z komunálních zdrojů. 
V případě schválení žádosti a přidělení fi nanč-
ních prostředků zahájí město Jihlava rozsáhlou 
rekonstrukci kmenových stok kanalizace v le-
tech 2013-2014.

6. Podpora drobného a středního 
podnikání především v centru města
Město samo má omezené možnosti, nemů-

že například ovlivňovat konkurenční prostředí. 
Podpora podnikání spočívá např. v politice ne-
zvyšování nájmů (několik let již nebyly přes ros-
toucí infl aci zvyšovány), organizaci trhů a jejich 
podpoře souběžným pořádáním kulturních ak-
cí, zřízení městského tržiště na Masarykově ná-
městí atd. Významná je pravidelná komunikace 
s Okresní hospodářskou komorou.

Významnou podporu podnikatelům poskytují 
úředníci magistrátu, např. živnostenský úřad. 

Živnostenský úřad má ze zákona možnost v 
rámci funkce Centrálního registračního mís-
ta přihlásit ohlašovatele živnosti k daním na fi -
nanční úřad, přihlásit jej jako osobu samostatně 
výdělečně činnou na okresní správu sociálního 
zabezpečení a na zdravotní pojišťovnu, aniž by 
podnikatelé museli tyto úřady navštívit osobně. 

Dále v rámci funkce Jednotného kontaktního 
místa může živnostenský úřad zájemcům o pod-
nikání v Jihlavě ze zemí EU poskytnout základní 
informace o zákonných požadavcích na zaregis-
trování, o požadovaných dokladech a zprostřed-
kovat zaregistrování v ČR.  

7. Podpora chráněného bydlení 
(začleňování do běžného života)

Podporu chráněného bydlení poskytuje v Jih-
lavě občanské sdružení pro podporu a péči o du-
ševně nemocné VOR Jihlava, jejichž posláním je 
podporovat a zvyšovat soběstačnost duševně ne-
mocných v oblasti ekonomické, sociální i kultur-
ní, aby mohli po ukončení pobytu samostatně 
bydlet v přirozeném prostředí a žili způsobem, 
který je ve společnosti považován za běžný. Tato 
organizace je městem podporována v rámci pod-
pory neziskových organizací v sociální sféře.

Od 1. března letošního roku mohou lidé, kte-
ří se léčí ze závislosti, využít novou službu. Ob-
lastní charita Jihlava rozšiřuje následnou péči o 
chráněné bydlení, které má napomoci lidem po 
léčbě závislostí znovu začít žít samostatný život 
bez návykových látek. Klienti služby tak mají 
možnost využít ubytování v bytu, který Oblastní 
charitě Jihlava pronajalo město Jihlava. 

 Přijďte o problémech diskutovat a hledat ře-
šení spolu s vedením města! Pomozte nám svý-
mi názory a podněty ovlivnit cestu budoucího 
rozvoje našeho města! Zveme Vás na další Fó-
rum Zdravého města a MA21 s veřejnou disku-
sí, které se uskuteční 15. 5. 2012 od 16.00 hodin 
v DiODu.

 (Dle podkladů magistrátu zpracoval –lm-)

Top problémy ověřené anketou:
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Na titulní stránce webu města Jihlavy www.jihlava.cz v kolonce „aktuálně“ 
radnice nově zveřejňuje hlášení Vodárenské akciové společnosti o přeruše-
ných dodávkách vody. 

„V silně mrazivých dnech poruch přibývá. S nimi se na náš odbor obrací s dota-
zy stále více občanů. Chceme tímto přispět k lepší informovanosti,“ uvedl vedoucí 
odboru správy realit Jiří Benáček. 

Informace vydává správce sítě Vodárenská akciová společnost, a.s. V textu 
je uveden typ havárie, místo a předpokládaný čas na opravu, resp. obnovení 
dodávek vody. Také jsou zde uvedena čísla vodárenského dispečinku. -lm-

Informace o přerušených 
dodávkách vody jsou na webu

Návody, jak poznat hliník, jsou 
velmi jednoduché:

- pokud je výrobek (obal) z hli-
níku, po zmačkání se nevrací do 
původního tvaru. Někdy vás mo-
hou zmást obaly, které jako hliník 
vypadají, ale ve skutečnosti jsou 
plastové (igelitové) nebo papírové 
a po zmačkání se vrací do původ-
ního tvaru  

- druhý jednoduchý návod platí 
především pro plechovky. Pokud 
je plechovka z hliníku, nedrží na 
ní magnet. Velká většina plecho-
vek na nápoje už je dnes hliníková. 
Pokud je plechovka ze železa, drží 
na ní magnet – třeba magnetka ze 
dveří ledničky 

- do třetice – hliníkový obal by 
měl být označen symbolem tří ši-
pek kolem čísla 41, nebo označe-
ním ALU

Několik důvodů, proč třídit 
hliník:
- 1 kg recyklovaného hliníku 

uspoří 8 kg bauxitu, 4 kg chemiká-
lií a 14 kWh elektřiny - recyklací 
hliníku se ušetří až 95 % (!) energie 
spotřebované při prvotním získává-
ní z rudy bauxitu

- např. hliníková plechovka může 
být 100procentně a opakovaně re-
cyklovaná – nevzniká žádný odpad

- k výrobě plechovky z recyklova-
ného materiálu postačí 5 % energie 
ve srovnání s prvotní výrobou

- 1 kg recyklovaného hliníku 
uspoří 20 kg skleníkových plynů

- jediná recyklovaná hliníková 
plechovka uspoří energii potřeb-
nou ke třem hodinám provozu po-
čítače

Co hliníkového lze sbírat:
nápojové plechovky; použité (čis-

té) fólie od jogurtů, termixů, ry-
bích salátů, sýrů; šroubovací uzávě-
ry (nekorunkové) od alko i nealko 
nápojů; obaly od paštik; tuby od 
léčiv, barev na vlasy apod.;

fólie z čokolád; sprejové nádobky; 
hliníkové nádobí a příbory (např. 
papiňáky, ešusy, vidličky, lžíce, ni-
koli však nože); žaluzie; plechy; 
soudky; konve; stanové konstruk-
ce; lehátka apod. 

Co nesbírat:
fólie spojené s papírem a plastem 

(obaly od žvýkaček, vnitřní obal ci-
garetové krabičky, pytlíky od kávy, 
polévek, obaly od sušenek, arašídů, 
mražených krémů, obaly od trvan-
livého mléka v krabicích); nádoby 
nebo jiné předměty kombinované s 
železnými či jinými prvky apod. -lm-

Mateřská škola za hliník pořídila zeleň

Desítky kilogramů hliníku ročně 
se schází v jihlavské mateřské škole 
v ulici Romana Havelky. Asi deset 
kilo přinesou děti a pracovníci ma-
teřinky, dalších asi šedesát kilogra-
mů přidávají pracovníci Magistrátu 
města Jihlavy. 

Školka hliník odevzdává do sběrny, 
za peníze pak pořizuje zeleň do are-
álu školky. „Na zahradě jsme vysadi-
li několik okrasných dřevin a pořídili 
jsme krmítko pro ptáčky,“ upřesnila 
vedoucí školky Jiřina Sedláčková.

K třídění hliníku se připojují i 
pracovníci magistrátu, hliníkové 
odpady z pracoviště i ze svých do-
mácností shromažďují na odboru 
životního prostředí. „Za minulý rok 

jsme hliníkovými odpady naplnili de-
set pytlů, celkovou hmotnost odhadu-
jeme na šedesát kilogramů,“ uvedla 
pracovnice odboru životního pro-
středí Bohuslava Kolmanová. „Rádi 
bychom do budoucna zapojili do tří-
dění i další školy a školky ve městě,“ 
doplnila Renáta Havlínová z téhož 
odboru. Statistika třídění a výku-
pu hliníku zatím není dokonalá, ale 
jedna z jihlavských sběren vykázala 
za rok 2011 necelých šest tun vy-
koupeného hliníku.

Hliník může třídit každý, sběrny 
ho vykupují (pozor – některé sběr-
ny nevykupují tenkostěnný hliník, 
jako jsou například víčka od jogur-
tů či dalších potravin). 

Jak poznat hliník

HLINÍK sbírají a třídí také pracovníci magistrátu města. Foto: archiv MMJ

Fotbalisté FC Vysočina o víkendu 
vstoupí do jarní části druhé fotbalo-
vé ligy. Hned první utkání na půdě 
vedoucího Ústí nad Labem, na které 
ztrácejí šest bodů, hodně napoví o je-
jich postupových ambicích. 

Jedna věc je jistá už před startem od-
vetné části sezony. Pokud si Jihlavané 
udrží formu z přátelských zápasů, ne-
měl by je postup mezi tuzemskou elitu 
minout. Vysočina má za sebou výsled-
kově nejlepší zimní přípravu v druholi-
gové historii klubu. Ze čtrnácti utkání 
vytěžila vynikající bilanci deseti výher 
a pouhých dvou porážek, respektive 
remíz.

Více než polovinu vítězství, konkrét-
ně šest, si Jihlava připsala při tažení za 
prvenstvím na prestižním zimním tur-
naji Tipsport liga, kdy mimo jiné po-
razila prvoligisty Slovácko (1:0), Hra-
dec Králové (3:2 na penalty) a Liberec 
(3:1). K dalším cenným výsledkům 
patřily triumfy nad prvoligovými Čes-
kými Budějovicemi (1:0) a italským 
Hellasem Verona (4:2).

Na tuzemské scéně nenašli svěřenci 
trenéra Romana Pivarníka přemožite-
le. Vyzrály na ni až dva zahraniční klu-
by, konkrétně rakouská Admira Tren-
kwalder (0:3) a italská Brescia (0:2).

Nejlepším střelcem přípravných 
utkání se stal útočník Stanislav Tecl, 
jenž zároveň byl jediným hráčem, kte-
rý nastoupil do všech utkání.

Bilance přípravy: Vstřelené bran-
ky – 9: Tecl. 3: Kliment. 2: Sedláček, 
Mešanovič, Štancl, Kučera, Kolařík. 1: 

Příprava končí, 
startuje fotbalové jaro

Obert, Vacek, Karlík, Vaculík a Komá-
rek. Odehrané zápasy – 14: Tecl. 13: 
Halama, Sedláček. 12: Mešanovič, Ve-
lický. 11: Karlík. 10: Šilinger, Gabriel, 
Gavrič, Komárek, Kučera. 9: Kliment, 
Veselý, Helísek. 8: Tlustý, Obert. 7: 
Kolařík, Matějov, Jungr. 6: Uvarenko, 
Blažek. 5: Fadrný. 4: Vacek, Kryštůfek. 
2: Vaculík, Kotyza, Rožník. 1: Pavlík, 
Šandera, Štancl. -cio-

Jarní zápasy FC Vysočina
 3. března: Ústí nad Labem 
 9. března: Čáslav (18.00 hod.) 
  18. března: Znojmo  23. břez-

na: Varnsdorf (18.00)  31. března: 
Vlašim  6. dubna: Sparta Praha B 
(18.00)  14. dubna: Opava  20. 
dubna: Zlín (18.00)  29. dubna: 
Karviná  4. května: Most (18.00) 

 9. května: Sokolov (18.00)  13. 
května: Zbrojovka Brno  19. května: 
Třinec (17.00)  26. května: Bohemi-
ans Praha.

Aktuální podoba kádru
 Brankáři: Jaromír Blažek, Dalibor 

Rožník, Maksims Uvarenko.  Obrán-
ci: Gabriel, Petar Gavrič, Jan Halama, 
Petr Kolařík, Martin Komárek, Lukáš 
Kryštůfek, Igor Obert, Jan Šilinger, Petr 
Tlustý, Michal Veselý.  Záložníci: 
David Helísek, Marek Jungr, Karol 
Karlík, Jan Kliment, Tomáš Kučera, 
David Vacek, Lukáš Vaculík, Stanislav 
Velický.  Útočníci: Muris Mešanovič, 
Tomáš Sedláček, Stanislav Tecl.   



V listopadu zahájená stavba no-
vého „zimáčku“ se dostává do dal-
ší etapy. Na místě se přestává bo-
řit a odvážet, dodavatel naopak 
začal navážet materiály a stavět. 
„Zemní a bourací práce jsou téměř u 
konce, současně jsme mohli začít se zá-
kladovou deskou. V sousedním objektu, 
který po rekonstrukci bude součástí no-
vého areálu, začnou vyzdívky nových 
konstrukcí,“ popsal na místě stavby-
vedoucí Pavel Podolský.

Základová deska, která je momen-
tálně nalita asi z jedné třetiny, už dá-
vá jasnou představu o tom, jak hlu-
boko bude podzemní parkoviště pod 
ledovou plochou stadionu. Z „díry“ 
staveniště se nyní nabízí netradiční 

výhled, resp. podhled na okolní do-
my a park. Stavbu si při příležitosti 
kontrolního dne prohlédl primátor 
Jihlavy Jaroslav Vymazal a náměstek 
primátora Petr Pospíchal.

Staveniště veřejného sportoviště 
pro lední sporty - vedlejší haly zim-
ního stadionu v Tyršově ulici bylo 
formálně předáno dodavateli 11. 
listopadu 2011 v 11 hodin. Hala by 
měla stát do osmnácti měsíců od za-
čátku stavby, výběrovým řízením vy-
soutěžená cena je 178.834.120,- Kč 
bez DPH, Jihlava na akci čerpá dota-
ci z ROP Jihovýchod 92,5 procenta 
způsobilých výdajů. Stavbu dodá-
vá fi rma Podzimek a synové a fi rma 
Metrostav.                                    -lm, tz-

Stavba „zimáčku“ už je v základech
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NA STAVBĚ VEDLEJŠÍ haly zimního stadionu se začala pokládat základová des-
ka. Foto: archiv MMJ

Už tradiční pohádkovou výstavu 
připravuje pro letošní sezonu jihlav-
ské Turistické informační centrum 
v Bráně Matky Boží. Letos se zde 
zabydlí velmi oblíbená večerníčko-
vá postava – Krteček. 

Výstava s názvem Zdeněk Miler 
dětem bude nejen na prohlížení, 
ale děti si zde budou moci pohrát. 
S výstavou doputují také skládačky, 
soutěže a zajímavosti, na děti če-
kají hry s Krtkem, Cvrčkem, Vese-
lou mašinkou a dalšími. Výstava je 
vhodná pro věkovou skupinu od 5 
do 10 let, ale určitě potěší i dospělé. 
Výstava proběhne od 4. června do 
2. září 2012. 

„Termín jsme zvolili tak, aby v červnu 
mohly přijít školky a školy a o prázdni-
nách rodiny s dětmi. Když je pěkné po-
časí, lidé mohou návštěvu výstavy spo-
jit s vyhlídkou na město z brány, když 
bude špatné počasí, děti se zde na delší 
čas zabaví při hraní,“ uvedla k přípra-
vě výstavy vedoucí oddělení vněj-
ších vztahů Jana Petrůjová.  

S úspěchem se setkaly předchozí 
dvě pohádkové výstavy, v roce 2010 
vidělo kostýmy z natáčení televiz-
ního pohádkového seriálu Arabela 
4.075 lidí, a téměř shodný počet lidí 
přišel o rok později na výstavu Pat a 
Mat – jak se rodí večerníčky – 4.071 
návštěvníků. -lm-

Krteček se zabydlí 
na výstavě v Bráně Matky Boží

Pro ty seniory, kteří bydlí sami, je 
určena služba tísňové péče. Ta může 
v případě nutnosti zachraňovat i lid-
ský život.

Princip je prostý. Do bytu seniora 
se na pevnou telefonní linku nebo 
na mobilní telefon namontuje jed-
noduché zařízení. Senior nosí na 
krku malé tlačítko a v případě pádu, 
zhoršení zdravotního stavu, nebo ji-
né nenadálé situace, zmáčkne toto 
tlačítko, ono si vytočí číslo přes tele-
fon seniora na dispečink, kde jsou 24 
hod. zdravotní sestry. Během minuty 
nastane spojení a senior do prostoru 
sdělí operátorce, co se stalo a co po-
třebuje.

Dále toto zařízení obsahuje čidlo 
pohybu, které hlídá pohyb seniora v 
bytě, přestane-li se senior v bytě po-
hybovat po 12 hodinách absence po-

Nabídka tísňové péče 
pro jihlavské seniory

Jihlavské kvarteto není název nové-
ho hudebního tělesa. Jde o klasickou 
karetní hru, která v osmi tematických 
okruzích po čtyřech kartách před-
stavuje Jihlavu. Za symbolických 40 
korun si grafi cky pěkně zpracova-
nou sérii může každý pořídit domů. 
Kvarteto je k dostání na pracovištích 
Turistického informačního cent-
ra (TIC) v budově radnice a Bráně 
Matky Boží. 

„Snažili jsme se vybrat zajímavé foto-
grafi e památek města, hráči Jihlavského 
kvarteta mají možnost se nejen pobavit, 
ale zároveň i seznámit s městem,“ po-
pisuje vedoucí TIC Jana Petrůjová. 
Kvarteto tak může být hezkou vzpo-

mínkou pro návštěvníky města, ale 
jistě by mohlo prospět i jako zábavná 
pomůcka pro domácí, kteří ve zna-
lostech svého města tápají, základ-
ní historické turistické cíle města se 
snadno vryjí do paměti dětem. 

Kvarteto je zpracováno v tematic-
kých okruzích: městská památková 
rezervace, jihlavské kostely, historic-
ké domy na náměstí, zoologická za-
hrada, jihlavská radnice, významné 
pamětihodnosti, Gustav Mahler a 
kulturní zařízení.  Na každé kartě je 
stručný popis obrázku. „Není vylou-
čeno, že v budoucnu přidáme další os-
mero témat,“ doplnila Jana Petrůjová.
 -lm-

Jihlavské kvarteto není kapela

KA RETNÍ HRA  Jihlavské kvarteto představuje krajské město v osmi tematických 
okruzích. Foto: archiv MMJ

Služby města Jihlavy (SMJ) prošly 
úspěšně náročnou oborovou certifi -
kací v oblasti odpadů. V říjnu 2011 
proběhl ve společnosti několikaden-
ní podrobný audit. Ten prokázal, že 
SMJ splňují náročná kritéria v oblas-
ti nakládání s odpady. 

„Pro získání    certifi kátu bylo nutné  
dodržovat nejen odpadovou legislati-
vu, ale i přístup k zákazníkům a svým 
zaměstnancům. Na základě těchto 
zjištění byl společnosti udělen certifi -
kát „ODBORNÝ PODNIK PRO NA-
KLÁDÁNÍ S ODPADY“,“ řekl mluv-

čí SMJ Martin Málek. Získáním 
certifi kátu se SMJ zavazují trvale 
poskytovat své služby v oblasti odpa-
dů na nejvyšší úrovni, protože každý 
rok proběhne ve společnosti ověření, 
zda SMJ plní přísná kritéria. 

„Tento certifi kát je pro nás jakousi 
přidanou hodnotu k již získaným cer-
tifi kátům v minulosti,“ doplnil infor-
maci Málek. SMJ jsou již držitelem 
certifi kátu ISO 9001 v oblasti sprá-
vy a údržby komunikací a nakládání 
s odpady a certifi kátu ISO 14001 v 
oblasti nakládání s odpady. -lm-

SMJ získaly certifi kát 
v oblasti nakládání s odpady

Dvacet tisíc návštěvníků zazname-
nala pracoviště jihlavského Turistic-
kého informačního centra (TIC) za 
uplynulý rok 2011. Většina turistů, 12 
tisíc, přišla do TIC v budově radnice, 
osm tisíc do centra v objektu Brány 
Matky Boží. Asi desetina návštěvníků 
TIC je ze zahraničí. A nejčastější do-
tazy? Nejvíce se turisté ptají na dobré 
a cenově dostupné ubytování, dobré 
jídlo, na památky, kulturní akce a také 
na dopravní spoje. -lm-

Turisté se nejvíc 
ptají na ubytování

Nábor hasičů 
na Bedřichově

Na Bedřichově se hasiči rozhodli 
posílit své řady a náborují mladé zá-
jemce. Ti mohou přijít každé pondě-
lí a středu od 16 hodin na hasičskou 
zbrojnici v Jihlavě na Bedřichově 
naproti Točně. Kontakt na vedou-
cí mládeže - Andrea Dopitová, tel. 
606 757 843. -lm-

hybu nahlásí čidlo tuto skutečnost 
na dispečink a celá záchranná anabá-
ze se opakuje.

Odjede-li senior z bytu na delší 
dobu než 12 hod.(lékař, nemocnice, 
lázně...) pouhým přepnutím tlačítka 
změní systém na tzv. policajta, který 
v nepřítomnosti seniora  hlídá byt. 
Je to výborná prevence kriminality 
právě pro seniorskou část populace a 
hlavně pocit bezpečí, že se ihned do-
volá pomoci.

V současné době tuto službu na Vy-
sočině využívá více než 100 seniorů.

Služba je placená, bližší informace 
na tel.: 567 211 695, 
www.zivot90-jihlava.cz. -lm-                 
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Dům dětí a mládeže přešel roz-
hodnutím městského zastupitel-
stva z kompetencí kraje pod město. 
V následujícím  přehledu se pokusí-
me představit jeho strukturu a na-
bídku veřejnosti.

Dům dětí a mládeže Jihlava  
(DDM) rozvíjí svou činnost v regi-
onu od roku 1954, v oblasti volné-
ho času dětí, mládeže a dospělých. 
Činnost DDM by se dala shrnout 
do několika oblastí, ve kterých je 
realizována činnost především pro 
děti a mládež. 

Hlavním pilířem zájmového vzdě-
lávání ve volném čase je pravidelná 
zájmová činnost, realizovaná for-
mou kroužků a klubů. „V letošním 
školním roce 2011/12 registrujeme 
74 zájmových útvarů s počtem 1.062 
členů. Zájmové útvary se člení pod-
le odborných témat, jsou každoročně 
vyhlašovány speciální nabídkou pro 
všechny zájemce,“ řekl ředitel DDM 
Vilibald Prokop. 

Do kroužků je možnost se po ce-
lý rok přihlásit, pokud to umožňuje 
obsah a kapacita. Za veškerý obsah 
činnosti zájmového kroužku odpo-
vídá interní nebo externí pedago-
gický pracovník – vedoucí zájmové-
ho útvaru. 

„Naším záměrem je, aby děti, mlá-
dež i dospělí v našem zařízení našli 
kroužek, který je svým zájmovým 
zaměřením odlišný oproti kroužkům 
v základních školách, např. AirSoft , 
Historický šerm, Multimédia a In-
ternet, Letečtí či Plastikoví modeláři, 
Elektro a automatizace, Instruktorský 
klub, Magic club Jihlava, hra na zob-
covou fl étnu rodič a dítě, skupinová 
kytara, Mažoretky, taneční – orien-
tální tance, Street Dance, latinskoa-

merické a další taneční styly, Krea-
tivní klub, keramika, Dračí doupě a 
podobně,“ přiblížil Prokop. Zároveň 
DDM podporuje i aktivity pro rodi-
če s předškolními dětmi  - Sluníčko, 
mateřské centrum Macík, Školáček 
atd.

Druhým pilířem je příležitostná 
zájmová činnost. Jedná se o jedno-
rázové akce ze všech oblastí zájmů 
dětí, mládeže a dospělých. Vychází z 
tradičních oblíbených akcí a doplňu-
jí se dle stávajících zájmů účastníků. 
Některé akce jsou vyhlašovány i pro 
předškolní věk, a naopak i pro do-
spělé a rodiče s dětmi. 

Příležitostnou zájmovou činnost 
organizují jednotlivé odborné úseky 
DDM. K tradičním a oblíbeným ak-
cím patří Drakiáda, vánoční,  veliko-
noční, výtvarné či keramické dílny, 
Kufrování, volejbalové turnaje, ša-
chové turnaje, dětský karneval, Den 
země, přírodovědná klubíčka, počí-
tačové turnaje, Právo hrou a další. 

Letošní novinkou jsou hrátky s 
Fimo hmotou či plstění, chystáme 
pletení košíků. Informace o vyhla-
šovaných akcích jsou k dispozici na 
webových stránkách DDM, ve zpra-
vodaji Domeček, v Novinách jihlav-
ské radnice či dalších tiskovinách.

„Táborová činnost je třetím hlav-
ním pilířem zájmové činnosti našeho 
zařízení. Každoročně připravujeme 
a realizujeme příměstské tábory, ve 
kterých program tábora probíhá od 
8.00 do 16.00 hod. v budovách DDM 
v Jihlavě a blízkém okolí. Pravidelně 
je příměstský tábor připraven na jar-
ní prázdniny a dále pak o hlavních 
prázdninách. Letos bude organizová-
no celkem pět běhů příměstských tá-
borů,“ řekl Vilibald Prokop.

Klasické letní dětské tábory pro-
bíhají především na táborových 
základnách DDM,  ale také i na zá-
kladnách pronajatých. Pro letoš-
ní letní prázdniny jsou tábory již 
připravené a podrobný seznam je 
k nalezení mimo jiné na webových 
stránkách www.ddm.ji.cz. 

Jsou naplánovány čtyři běhy na 
hájence Černé lesy Brtnice, tři běhy 
ve Smrčné nad Sázavou a jeden běh 
letního tábora v Lovětíně. Každý 
běh tábora má zvolenou tematickou 
celotáborovou hru, od které se pak 
odvíjí činnost s dětmi na táboře. 
Hlavními vedoucími jednotlivých 
běhů jsou interní a zkušení externí 
pedagogičtí pracovníci DDM. Tá-
borové základny jsou kromě letních 
termínů využívány rovněž k poby-
tovým akcím, jako jsou víkendová 
soustředění zájmových útvarů, po-
byty rodičů s dětmi, školení, semi-
náře atd.

“Nedílnou součástí zájmového vzdě-
lávání je individuální práce s talenty, 
kterou realizujeme jednak v pravidel-
né zájmové činnosti, kdy se více pra-
cuje s jedinci, kteří vyžadují zvýšenou 
odbornou pozornost, a jednak speci-
álně připravovanými aktivitami. Ve-
doucí kroužku rovněž upozorňují na 
nadané děti a po dohodě s rodiči do-
poručujeme umístění do specializova-
ných zařízení například do Základní 
umělecké školy, do sportovních tříd či 
sportovních organizací a podobně,“ 
prozradil Prokop k práci s talenty. 

Ke speciálním aktivitám patří 
podle jeho slov mimo jiné oceňo-
vání zvláště nadaných sportovců 
do 15 let v rámci ankety Sportovec 
roku, speciální přebory v šachu, 
soutěže leteckých modelářů nebo 

Představujeme Dům dětí a mládeže

Slavné plakáty Alfonse Muchy bu-
dou k vidění v Jihlavě. Výstava na 
téma Femme fatale se připravuje do 
Domu Gustava Mahlera na polo-
vinu března. Půjde o zápůjčku pla-
kátů větších rozměrů (200x72 cm, 
101x35 cm) ze Západočeského mu-
zea v Plzni. Uvidíte např. Sarah Ber-
nhard, Medeea, La dame aus Came-
lias a další. Následující výstavou v 
Domě Gustava Mahlera bude výsta-
va fotografi í Daniela Reynka (červen 
– srpen). -lm-

Muchovy plakáty 
v Jihlavě

tradiční hudebně-pěvecká soutěž 
Jihlavský slavík. Úkolem DDM Jih-
lava je rovněž organizování a reali-
zace školních olympiád v různých 
odbornostech na úrovni oblastních 
a krajských kol.

DDM Jihlava dále nabízí otevře-
né spontánní aktivity, což je nabíd-
ka volnočasových aktivit pro volně 
příchozí zájemce, jako jsou soutěže 
ve zpravodaji Domeček, příležitost-
né dílny, společenské hry atd.

Podle slov ředitele veškerá činnost 
ve všech oblastech zájmového vzdě-
lávání plní zároveň roli prevence 
sociálně patologických jevů. Pod-
statou je zaměstnávat děti, mládež 
v jejich volném čase a přitom je ne-
násilnou a zábavnou formou vzdě-
lávat. O celý proces se starají jak in-
terní pracovníci, tak také externisté, 
kterým patří obrovský dík za ener-
gii, nadšení a odborné znalosti, kte-
ré vkládají do činnosti pro „dome-
ček“, často i bez nároku na odměnu.
 -lm-
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(Dokončení z únorového čísla NJR)

PAROLAART, s.r.o. - 100.000 Kč
na realizaci projektu Adventní go-

spelový koncert
na úhradu nákladů na honoráře i 

náklady na dopravu všech účinkují-
cích i aktérů bezprostředně souvise-
jících s projektem.

Tělocvičná jednota Sokol v Jihla-
vě - 100.000 Kč

na realizaci projektu: DIOD - série 
koncertů alternativní hudby

na úhradu nákladů na služby v rám-
ci technického zajištění,

na honoráře i náklady na dopravu 
všech účinkujících i aktérů bezpro-
středně souvisejících s projektem, na 
propagaci.

K Brewery Trade, a.s. - 16.000 Kč
na realizaci projektu: Kulturní léto 

v Pivovarské restauraci
na úhradu nákladů na honoráře i 

náklady na dopravu všech účinkují-
cích i aktérů bezprostředně souvise-
jících s projektem.

K Brewery Trade, a.s. - 23.000 Kč
na realizaci projektu: Zuzana 

Michnová, Oskar Petr a Petr Kalan-
dra Memory Band

na úhradu nákladů na honoráře i 
náklady na dopravu všech účinkují-
cích i aktérů bezprostředně souvise-
jících s projektem.

poskytnutí dotace v rámci okruhu: 
JEDNOLETÁ PODPORA  – diva-
dlo místní na projekt v oblasti kultu-
ra – subjektu:

Sdružení na podporu meziná-
rodního přátelství „Slunce“, o.s. - 
95.000 Kč

na realizaci projektu: JID 20-12
na úhradu nákladů na pronájem 

prostor včetně ostatních služeb s 
nájmem bezprostředně souvisejí-
cích, na služby v rámci technického 
zajištění, na honoráře i náklady na 
dopravu všech účinkujících i aktérů 
bezprostředně souvisejících s pro-
jektem, na propagaci,

na autorské poplatky (OSA, 
apod.).

DE FACTO MIMO, o.s. - 52.500 
Kč

na realizaci projektu: DE FACTO 
MIMO hraje pro dospělé

na úhradu nákladů na pronájem 
prostor včetně ostatních služeb s 
nájmem bezprostředně souvisejí-
cích, na služby v rámci technického 
zajištění, na honoráře i náklady na 
dopravu všech účinkujících i aktérů 
bezprostředně souvisejících s pro-
jektem, na propagaci.

Divadlo T.E.J.P. - 100.000 Kč
na realizaci projektu: Reprízování 

inscenací divadla T.E.J.P.
na úhradu nákladů na pronájem 

prostor včetně ostatních služeb s 
nájmem bezprostředně souvisejí-
cích, na služby v rámci technického 
zajištění, na honoráře i náklady na 
dopravu všech účinkujících i aktérů 
bezprostředně souvisejících s pro-
jektem.

poskytnutí dotace v rámci okruhu: 

JEDNOLETÁ PODPORA  – divadlo 
hostující na projekt v oblasti kultura 
– subjektu:

DKO s.r.o. - 63.000 Kč
na realizaci projektu: 2 divadelní 

představení 1. pololetí 2012
na úhradu nákladů na honoráře i 

náklady na dopravu všech účinkují-
cích i aktérů bezprostředně souvise-
jících s projektem.

Tělocvičná jednota Sokol v Jihla-
vě - 100.000 Kč

na realizaci projektu: DIOD - série 
hostujících divadel: NE/KLASIKA 

na úhradu nákladů na služby v rám-
ci technického zajištění, na honoráře 
i náklady na dopravu všech účinkují-
cích i aktérů bezprostředně souvise-
jících s projektem, na propagaci.

poskytnutí dotace v rámci okruhu: 
JEDNOLETÁ PODPORA  – diva-
dlo dětská představení v oblasti kul-
tura – subjektu:

Občanské sdružení při Základ-
ní škole Jihlava, Havlíčkova 71 - 
11.900 Kč

na realizaci projektu: Docela malý 
festival

na úhradu nákladů na pronájem 
prostor včetně ostatních služeb s 
nájmem bezprostředně souvisejí-
cích, na služby v rámci technického 
zajištění, na honoráře i náklady na 
dopravu všech účinkujících i aktérů 
bezprostředně souvisejících s pro-
jektem.

PAROLAART, s.r.o. - 60.020 Kč
na realizaci projektu S Jihlavskými 

listy za pohádkou pro MŠ a ZŠ
na úhradu nákladů na pronájem 

prostor včetně ostatních služeb s ná-
jmem bezprostředně souvisejících, 
na honoráře i náklady na dopravu 
všech účinkujících i aktérů bezpro-
středně souvisejících s projektem.

PAROLAART, s.r.o. - 51.920 Kč
na realizaci projektu S Jihlavskými 

listy za pohádkou pro celou rodinu
na úhradu nákladů na honoráře i 

náklady na dopravu všech účinkují-
cích i aktérů bezprostředně souvise-
jících s projektem.

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA 
JIHLAVA - 100.000 Kč

na realizaci projektu: Divadlo – 
dětská představení (nedělní pohád-
ky)

na úhradu nákladů na honoráře i 
náklady na dopravu všech účinkují-
cích i aktérů bezprostředně souvise-
jících s projektem.

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA 
JIHLAVA -100.000 Kč

na realizaci projektu: Divadlo - 
školní dětská představení

na úhradu nákladů na honoráře i 
náklady na dopravu všech účinkují-
cích i aktérů bezprostředně souvise-
jících s projektem.

DE FACTO MIMO, o.s. - 31.640 
Kč

na realizaci projektu: DE FACTO 
MIMO hraje pro děti

na úhradu nákladů na pronájem 

prostor včetně ostatních služeb s ná-
jmem bezprostředně souvisejících, 
na služby v rámci technického zajiště-
ní, na honoráře i náklady na dopravu 
všech účinkujících i aktérů bezpro-
středně souvisejících s projektem.

poskytnutí dotace v rámci okruhu: 
JEDNOLETÁ PODPORA  – tanec v 
oblasti kultura – subjektu:

Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě 
- 100.000 Kč

na realizaci projektu: DIOD - série 
pohybových inscenací

na úhradu nákladů na na honoráře 
i náklady na dopravu všech účinkují-
cích i aktérů bezprostředně souvisejí-
cích s projektem, na propagaci.

Mgr. Jana Valentová - 58.100 Kč
na realizaci projektu: Jak ten čas letí
na úhradu nákladů na pronájem 

prostor včetně ostatních služeb s ná-
jmem bezprostředně souvisejících, 
na služby v rámci technického zajiště-
ní, na honoráře i náklady na dopravu 
všech účinkujících i aktérů bezpro-
středně souvisejících s projektem, 
na propagaci, na autorské poplatky 
(OSA, apod.).

Sdružení pro dětskou taneční 
tvořivost - 40.000 Kč

na realizaci projektu: Tvůrčí taneč-
ní dílna, celostátní přehlídka choreo-
grafi í folklorních souboru dospělých 
2012

na úhradu nákladů na pronájem 
prostor včetně ostatních služeb s ná-
jmem bezprostředně souvisejících, na 
honoráře i náklady na dopravu všech 
účinkujících i aktérů bezprostředně 
souvisejících s projektem.

poskytnutí dotace v rámci okruhu: 
JEDNOLETÁ PODPORA  – hap-
pening na projekt v oblasti kultura – 
subjektu:

DKO s.r.o. - 60.000 Kč
na realizaci projektu: Malá scéna ži-

je dál
na úhradu nákladů na honoráře i ná-

klady na dopravu všech účinkujících i 
aktérů bezprostředně souvisejících s 
projektem.

poskytnutí dotace v rámci okruhu: 
JEDNOLETÁ PODPORA  – vzdělá-
vací pořady na projekt v oblasti kultu-
ra – subjektu:

DKO s.r.o. - 60.000 Kč
na realizaci projektu: Výchovné po-

řady pro malé i větší
na úhradu nákladů na pronájem 

prostor včetně ostatních služeb s ná-
jmem bezprostředně souvisejících, na 
honoráře i náklady na dopravu všech 
účinkujících i aktérů bezprostředně 
souvisejících s projektem.

poskytnutí dotace v rámci okruhu: 
JEDNOLETÁ PODPORA  – fi lm v 
oblasti kultura – subjektu:

FABES s.r.o. - 45.500 Kč
na realizaci projektu: Letní kino na 

náměstí na úhradu nákladů na služ-
by v rámci technického zajištění, na 
honoráře i náklady na dopravu všech 
účinkujících i aktérů bezprostředně 

souvisejících s projektem, na pro-
pagaci, na autorské poplatky (OSA, 
apod.).

poskytnutí dotace v rámci okruhu: 
JEDNOLETÁ PODPORA  – výstava 
v oblasti kultura – subjektu:

Svaz důchodců České republiky, 
o. s., místní organizace Jihlava

- 2.450 Kč
na realizaci projektu: Výstavka ruč-

ních prací seniorů s vánoční téma-
tikou na úhradu nákladů na služby v 
rámci technického zajištění, na hono-
ráře i náklady na dopravu všech účin-
kujících i aktérů bezprostředně souvi-
sejících s projektem, na propagaci.

Svaz důchodců České republiky, 
o. s., místní organizace Jihlava

- 2.450 Kč
na realizaci projektu: Výstava ruč-

ních prací seniorů s velikonoční té-
matikou

na úhradu nákladů na služby v rám-
ci technického zajištění, na honoráře 
i náklady na dopravu všech účinkují-
cích i aktérů bezprostředně souvisejí-
cích s projektem, na propagaci.

poskytnutí dotace v rámci okruhu: 
JEDNOLETÁ PODPORA  – městské 
slavnosti a jiné akce a aktivity v oblas-
ti kultura – subjektu:

Svaz důchodců České republiky, 
o. s., místní organizace Jihlava

- 34.300 Kč
na realizaci projektu: Kulturní pořad 

k Mezinárodnímu dni seniorů 2012
na úhradu nákladů na pronájem 

prostor včetně ostatních služeb s ná-
jmem bezprostředně souvisejících, 
na služby v rámci technického zajiště-
ní, na honoráře i náklady na dopravu 
všech účinkujících i aktérů bezpro-
středně souvisejících s projektem, na 
propagaci.

Svaz důchodců České republiky, 
o. s., místní organizace Jihlava

- 6.600 Kč
na realizaci projektu: Vítání léta jih-

lavskými seniory
na úhradu nákladů na honoráře i ná-

klady na dopravu všech účinkujících i 
aktérů bezprostředně souvisejících s 
projektem, na propagaci.

Centrum pro rodinu Vysočina, 
o.s. - 50.000 Kč

na realizaci projektu: Týden pro ro-
dinu

na úhradu nákladů na pronájem 
prostor včetně ostatních služeb s ná-
jmem bezprostředně souvisejících, 
na služby v rámci technického zajiště-
ní, na honoráře i náklady na dopravu 
všech účinkujících i aktérů bezpro-
středně souvisejících s projektem, 
na propagaci, na autorské poplatky 
(OSA, apod.).

Centrum pro rodinu Vysočina, 
o.s. - 18.000 Kč

na realizaci projektu: Noc kostelů 
2012

na úhradu nákladů na služby v rám-
ci technického zajištění, na propaga-
ci, na materiál, na drobné dárky pro 
účinkující.

 (Pokračování na str. 22)
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(Pokračování ze str. 20)
a   n e s ch v a l u j e
poskytnutí dotace v rámci okruhu: 

JEDNOLETÁ PODPORA  – hudba 
klasická na projekt v oblasti kultura – 
subjektu:

DKO s.r.o. - 60.000 Kč
na realizaci projektu: Opereta Hra-

běnka Marica
na úhradu nákladů na honoráře i ná-

klady na dopravu všech účinkujících i 
aktérů bezprostředně souvisejících s 
projektem.

poskytnutí dotace v rámci okruhu: 
JEDNOLETÁ PODPORA  – hudba 
ostatní na projekt v oblasti kultura – 
subjektu:

K Brewery Trade, a.s. - 30.000 Kč
na realizaci projektu: Vánoce v Pi-

vovaru
na úhradu nákladů na služby v rám-

ci technického zajištění, na honoráře 
i náklady na dopravu všech účinkují-
cích i aktérů bezprostředně souvisejí-
cích s projektem, na propagaci.

SLIBY - CHYBY, o.s. - 78.000 Kč
na realizaci projektu: Rock v Heulo-

se, 2. ročník
na úhradu nákladů na pronájem 

prostor včetně ostatních služeb s ná-
jmem bezprostředně souvisejících, 
na služby v rámci technického zajiště-
ní, na honoráře i náklady na dopravu 
všech účinkujících i aktérů bezpro-
středně souvisejících s projektem, na 
propagaci.

K Brewery Trade, a.s. - 15.000 Kč
na realizaci projektu: Pivovar se lou-

čí s létem
na úhradu nákladů na honoráře i ná-

klady na dopravu všech účinkujících i 
aktérů bezprostředně souvisejících s 
projektem.

PAROLAART, s.r.o. - 60.000 Kč
na realizaci projektu Koncert Anna 

K.
na úhradu nákladů na pronájem 

prostor včetně ostatních služeb s ná-
jmem bezprostředně souvisejících, na 
honoráře i náklady na dopravu všech 
účinkujících i aktérů bezprostředně 
souvisejících s projektem.

Pavel Solár - 43.500 Kč
na realizaci projektu: Zpívání se 

Sampajem
na úhradu nákladů na pronájem 

prostor včetně ostatních služeb s ná-
jmem bezprostředně souvisejících, 
na služby v rámci technického zajiště-
ní, na honoráře i náklady na dopravu 
všech účinkujících i aktérů bezpro-
středně souvisejících s projektem, na 
propagaci.

DKO s.r.o. - 20.000 Kč
na realizaci projektu: Kamelot - 30 

let
na úhradu nákladů na honoráře i ná-

klady na dopravu všech účinkujících i 
aktérů bezprostředně souvisejících s 
projektem.

Apoštolská církev, sbor bez hranic 
Jihlava - 71.200 Kč

na realizaci projektu: Chválí celá 
Jihlava

na úhradu nákladů na pronájem 
prostor včetně ostatních služeb s ná-

jmem bezprostředně souvisejících, na 
honoráře i náklady na dopravu všech 
účinkujících i aktérů bezprostředně 
souvisejících s projektem, na propa-
gaci.

poskytnutí dotace v rámci okruhu: 
JEDNOLETÁ PODPORA  – divadlo 
hostující na projekt v oblasti kultura 
– subjektu:

Divadlo T.E.J.P. - 78.000 Kč
na realizaci projektu: Festival Ma-

ringotka
na úhradu nákladů na služby v rám-

ci technického zajištění, na honoráře 
i náklady na dopravu všech účinkují-
cích i aktérů bezprostředně souvisejí-
cích s projektem, na propagaci.

DKO s.r.o. - 55.000 Kč
na realizaci projektu: 2 divadelní 

představení 2. pololetí 2012
na úhradu nákladů na honoráře i ná-

klady na dopravu všech účinkujících i 
aktérů bezprostředně souvisejících s 
projektem.

poskytnutí dotace v rámci okruhu: 
JEDNOLETÁ PODPORA  – divadlo 
dětská představení v oblasti kultura – 
subjektu:

DKO s.r.o. - 25.000 Kč
na realizaci projektu: Kašpárek v 

rohlíku
na úhradu nákladů na honoráře i ná-

klady na dopravu všech účinkujících i 
aktérů bezprostředně souvisejících s 
projektem.

PAROLAART, s.r.o. - 33.000 Kč
na realizaci projektu Vyhlašování 

soutěže pro ZŠ a MŠ „O nejhezčí vá-
noční stromeček“ na Masarykově ná-
městí v Jihlavě

na úhradu nákladů na služby v rám-
ci technického zajištění, na honoráře 
i náklady na dopravu všech účinkují-
cích i aktérů bezprostředně souvisejí-
cích s projektem, na propagaci.

Anna Doležalová - 69.510 Kč
na realizaci projektu: Dětské karne-

valové divadlo Ježek (DKD Ježek)
na úhradu nákladů na pronájem 

prostor včetně ostatních služeb s ná-
jmem bezprostředně souvisejících, 
na služby v rámci technického zajiště-
ní, na honoráře i náklady na dopravu 
všech účinkujících i aktérů bezpro-
středně souvisejících s projektem, na 
propagaci.

poskytnutí dotace v rámci okruhu: 
JEDNOLETÁ PODPORA  – hap-
pening na projekt v oblasti kultura – 
subjektu:

PAROLAART, s.r.o. - 38.000 Kč
na realizaci projektu Mikulášské od-

poledne pro děti
na úhradu nákladů na služby v rám-

ci technického zajištění, na honoráře 
i náklady na dopravu všech účinkují-
cích i aktérů bezprostředně souvisejí-
cích s projektem, na propagaci.

poskytnutí dotace v rámci okruhu: 
JEDNOLETÁ PODPORA  – vzdělá-
vací pořady na projekt v oblasti kultu-
ra – subjektu:

Opera mladých – Jakub Pustina - 
45.000 Kč

na realizaci projektu: Večer s Petrem 
Dvorským

na úhradu nákladů na honoráře i ná-
klady na dopravu všech účinkujících i 
aktérů bezprostředně souvisejících s 
projektem.

Dan Moravský - 100.000 Kč
na realizaci projektu: Bitva o jihlav-

ský Pávov
na úhradu nákladů na honoráře i ná-

klady na dopravu všech účinkujících i 
aktérů bezprostředně souvisejících s 
projektem.

poskytnutí dotace v rámci okruhu: 
JEDNOLETÁ PODPORA  – fi lm v 
oblasti kultura – subjektu:

INSTITUT DOKUMENTÁRNÍ-
HO FILMU (IDF) - 100.000 Kč

na realizaci projektu: Sekce pro fi l-
mové profesionály: Ex Oriente Film 
/ East Silver

na úhradu nákladů na pronájem 
prostor včetně ostatních služeb s ná-
jmem bezprostředně souvisejících, 
na služby v rámci technického zajiště-
ní, na honoráře i náklady na dopravu 
všech účinkujících i aktérů bezpro-
středně souvisejících s projektem, na 
propagaci.

poskytnutí dotace v rámci okruhu: 
JEDNOLETÁ PODPORA  – výtvar-
né umění v oblasti kultura – subjektu:

Děti a stromy - 56.000 Kč
na realizaci projektu: Vyrob si sám 

na Hájence
na úhradu nákladů na honoráře i ná-

klady na dopravu všech účinkujících i 
aktérů bezprostředně souvisejících s 
projektem.

poskytnutí dotace v rámci okruhu: 
JEDNOLETÁ PODPORA  – výstava 
v oblasti kultura – subjektu:

Klub plastikových modelářů Jihlava, 
o.s. -28.500 Kč

na realizaci projektu: 2 soutěžní vý-
stavy

na úhradu nákladů na pronájem 
prostor včetně ostatních služeb s ná-
jmem bezprostředně souvisejících, 
na služby v rámci technického zajiště-
ní, na honoráře i náklady na dopravu 
všech účinkujících i aktérů bezpro-
středně souvisejících s projektem, na 
propagaci.

Jihlavský cech právovárečníků a vi-
nárníků - 35.000 Kč

na realizaci projektu: Festival vína 
Jihlava 2012 - Víno a žena

na úhradu nákladů na honoráře i ná-
klady na dopravu všech účinkujících i 
aktérů bezprostředně souvisejících s 
projektem, na propagaci, na autorské 
poplatky (OSA, apod.). 

poskytnutí dotace v rámci okruhu: 
JEDNOLETÁ PODPORA  – akce, 
aktivity, publikační činnost v oblasti 
kultura – subjektu:

Nakladatelství Epocha s.r.o. - 80.000 
Kč

na realizaci projektu: Kniha s pra-
covním názvem „Jaroslav Holík“

na úhradu nákladů na honoráře i ná-
klady na dopravu všech účinkujících i 
aktérů bezprostředně souvisejících s 

projektem, na propagaci.

poskytnutí dotace v rámci okruhu: 
JEDNOLETÁ PODPORA  – městské 
slavnosti a jiné akce a aktivity v oblas-
ti kultura – subjektu:

Evropský dům Jihlava o.s. - 66.000 
Kč

na realizaci projektu: Konference 
historiků a teologů na téma: 765 let 
od založení dominikánského klášte-
ra v Jihlavě – ozvěny historie a výzvy 
současnosti

na úhradu nákladů na pronájem 
prostor včetně ostatních služeb s ná-
jmem bezprostředně souvisejících, 
na honoráře i náklady na dopravu 
všech účinkujících i aktérů bezpro-
středně souvisejících s projektem, na 
propagaci.

a u k l á d á
vedoucímu odboru školství, kultu-

ry a tělovýchovy zabezpečit uzavření 
Smluv o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 596/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí dotace v rámci okruhu: 

VÝZNAMNÉ KULTURNÍ AKCE 
na projekt v oblasti kultura – subjek-
tu:

FILHARMONIE G. MAHLERA  
-880.000 Kč

na realizaci projektu: Koncertní čin-
nost Filharmonie G. Mahlera

na úhradu nákladů na pronájem 
prostor včetně ostatních služeb s ná-
jmem bezprostředně souvisejících, 
na služby v rámci technického zajiště-
ní, na honoráře účinkujících, na pro-
pagaci,

na autorské poplatky (OSA, aj.), 
na dopravu a ubytování účinkujících 
a aktérů souvisejících s projektem, 
materiálové náklady včetně nákupu 
drobných cen (do výše 1 000Kč/ks) 
a odměn (nikoliv fi nančních).

Horácký soubor písní a tanců Vy-
sočan - 244.020 Kč

na realizaci projektu: Jihlavské folk-
lorní léto

na úhradu nákladů na pronájem 
prostor včetně ostatních služeb s ná-
jmem bezprostředně souvisejících, na 
služby v rámci technického zajištění, 
na propagaci, na dopravu a ubytování 
účinkujících a aktérů souvisejících s 
projektem, materiálové náklady včet-
ně nákupu drobných cen (do výše 1 
000Kč/ks) a odměn (nikoliv fi nanč-
ních).

Jihlavský spolek amatérských fi l-
mařů - 1.666.000 Kč

na realizaci projektu: Mezinárodní 
festival dokumentárních fi lmů

na úhradu nákladů na pronájem 
prostor včetně ostatních služeb s ná-
jmem bezprostředně souvisejících, 
na služby v rámci technického zajiště-
ní, na propagaci, na autorské poplatky 
(OSA, aj.), na dopravu a ubytování 
účinkujících a aktérů souvisejících s 
projektem, materiálové náklady včet-
ně nákupu drobných cen (do výše 1 
000Kč/ks) a odměn (nikoliv fi nanč-
ních), na dopravu fi lmových kopií, na 
překlady a tlumočení.

 (Dokončení ze str. 23)
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(Pokračování ze str. 22)

Občanské sdružení „Jihlavský ha-
vířský průvod“ -102.600 Kč

na realizaci projektu: sv. Martin
na úhradu nákladů na pronájem 

prostor včetně ostatních služeb s ná-
jmem bezprostředně souvisejících, 
na služby v rámci technického zajiště-
ní, na honoráře účinkujících, na pro-
pagaci,

materiálové náklady včetně nákupu 
drobných cen (do výše 1 000Kč/ks) 
a odměn (nikoliv fi nančních), údržba 
a opravy kostýmů a rekvizit.

Občanské sdružení „Jihlavský ha-
vířský průvod“ - 387.000 Kč

na realizaci projektu: Činnost sdru-
žení Jihlavský havířský průvod a pouť 
ke svatému Jánu

na úhradu nákladů na pronájem 
prostor včetně ostatních služeb s ná-
jmem bezprostředně souvisejících, 
na služby v rámci technického zajiště-
ní, na honoráře účinkujících, na pro-
pagaci, 

na autorské poplatky (OSA, aj.), 
na dopravu a ubytování účinkujících 
a aktérů souvisejících s projektem, 
materiálové náklady včetně nákupu 
drobných cen (do výše 1 000Kč/ks) 
a odměn (nikoliv fi nančních), údržba 
a opravy kostýmů a rekvizit.

Občanské sdružení Mahler 2000 
– Společnost Gustava Mahlera 
-882.000 Kč

na realizaci projektu: Mahler Jihlava 
2012 – Hudba tisíců

na úhradu nákladů na pronájem 
prostor včetně ostatních služeb s ná-
jmem bezprostředně souvisejících, 
na služby v rámci technického zajiště-
ní, na honoráře účinkujících, na pro-
pagaci,

na autorské poplatky (OSA, aj.), na 
dopravu a ubytování účinkujících a 
aktérů souvisejících s projektem.

Společnost pro FSU, o.s. -490.000 
Kč

na realizaci projektu: Festival sboro-
vého umění

na úhradu nákladů na služby v rám-
ci technického zajištění, na honoráře 
účinkujících, na propagaci, na dopra-
vu a ubytování účinkujících a aktérů 
souvisejících s projektem, na mode-
rování a tlumočnické služby.

a n e s ch v a l u j e

poskytnutí dotace v rámci okruhu: 
VÝZNAMNÉ KULTURNÍ AKCE 
na projekt v oblasti kultura – subjek-
tu:

Občanské sdružení Mahler 2000 – 
Společnost Gustava Mahlera -

1.030.000 Kč
na realizaci projektu: Mahler Jihlava 

2012 – Hudba tisíců
na úhradu nákladů na pronájem 

prostor včetně ostatních služeb s ná-
jmem bezprostředně souvisejících, 
na služby v rámci technického zajiště-
ní, na honoráře účinkujících, na pro-
pagaci,

na autorské poplatky (OSA, aj.), na 
dopravu a ubytování účinkujících a 
aktérů souvisejících s projektem.

a u k l á d á
vedoucímu odboru školství, kultu-

ry a tělovýchovy zabezpečit uzavření 
Smluv o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 597/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí dotací z rozpočtu statu-

tárního města Jihlavy v roce 2012 – 
sport těmto subjektům:

HC Dukla Jihlava s.r.o.- 7.650.000 
Kč 

 na úhradu nákladů na provoz zim-
ního stadionu v r. 2012 – energie, 
mzdové náklady,

 zdravotní a sociální pojištění, 
ostatní služby, opravy, spotřební ma-
teriál, PHM, materiál 

 na opravy, chemická úprava vody, 
revize, pojištění a ostatní poplatky;

 
HC Dukla Jihlava s.r.o. -5.000.000 

Kč 
 na úhradu nákladů na činnost spo-

lečnosti v r. 2012- materiál a služby 
spojené s „A“ 

 týmem - sportovní materiál a jeho 
opravy, rozhodčí, doprava na zápasy, 
pronájem 

 sportovních zařízení, stravování 
hráčů, registrace, přestupy a hosto-
vání (admin. poplatky),

 registrace, náklady spojené s uby-
továním hráčů, mzdové náklady 
včetně odvodů, odměny

 realizačního týmu (trenéři, asis-
tenti, kustodi, maséři a vedoucí tý-
mů), výroba a umístění

 reklam, TV pořadů a odvysílání 
upoutávek, inzerce, pronájem vozu, 
spotřeba PHM, 

 kancelářský a ostatní materiál, te-
lekomunikační služby a správa we-
bových stránek, 

 ostatní služby (pořadatelská služ-
ba, přenosy zápasů);

DUKLA Jihlava – mládež občan-
ské sdružení -3.550.000 Kč

 na úhradu nákladů na činnost ob-
čanského sdružení v r. 2012 – nákla-
dy na mzdy a ostatní 

 platby za provedenou práci, odmě-
ny trenérům a asistentům, registrace, 
přestupy (admin. 

 poplatky), náklady na dopravu, 
pronájem prostor, rozhodčí, materi-
ál a vybavení, 

 telekomunikační a poštovní služ-
by, cestovní náklady, lékařské pro-
hlídky, náklady na služby

 sekretariátu a činnosti spojené se 
zajištěním zápasů, krasobruslařských 
soutěží, ostatní

 poplatky;

FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s., Ji-
ráskova 2603/69, Jihlava - 1.000.000 
Kč

 na úhradu nákladů na komplexní 
zajištění správy letního stadionu Ji-
ráskova 69 a hřiště

 s umělým povrchem na ul. E. Ro-
šického v roce 2012 – pronájem pro-
stor, energie, opravy

 a údržba, odvoz odpadu a ostatní 
služby, materiál, služby spojů, ostat-
ní náklady (poplatky 

 a pojistné);

 Fotbalový klub mládeže VYSO-
ČINA JIHLAVA o. s. -5.000.000 Kč

 na úhradu nákladů na komplexní 
zajištění výchovného procesu mlá-
deže a správy letního

 stadionu Na Stoupách v Jihlavě v r. 
2012 – honoráře a odměny rozhod-
čích, komisařů,

 trenérů, doprava, ubytování (spor-
tovci, trenéři, rozhodčí), zdravotní 
péče, pronájem 

 prostor, energie, správa stadionu, 
doprava techniky, ozvučení, náklady 
na utkání 

 a soustředění, materiál a vybavení, 
opravy a údržba, služby, odvoz odpa-
du, poštovné

 a služby spojů, pronájem auta, 
startovné, registrace;

 
Služby města Jihlavy s.r.o. 

-5.460.000 Kč
 na úhradu nákladů na krytí ztráty 

z provozu objektu E. Rošického 6 na 
rok 2012 – energie, 

 propagace, materiál a vybavení, 
PHM, služby spojů, opravy a udržo-
vání, rozbory vody, 

 ostatní náklady – praní a čištění, 
úklid, odvoz odpadu, školení a vzdě-
lávání, pojištění 

 majetku, havarijní a zákonné pojiš-
tění vozidel, část správní režie; 

Tenisový klub Spartak Jihlava 
občanské sdružení- 450.000 Kč

 na úhradu nákladů na pronájem 
sportovišť – venkovních antukových 
kurtů a tenisových hal

 pro přípravu a soutěžní utkání 
mládeže včetně tenisové školy v r. 
2012

Usnesení č. 598/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
poskytnutí fi nančního daru v oblasti 

sportu a volného času v rámci výzvy 
NADSTANDARDNÍ SPORTOVNÍ 
REPREZENTACE MĚSTA JIHLA-
VY za období 1. 9. 2010 – 31. 8. 2011 
subjektům:

Klub kulturistiky a silového troj-
boje Jihlava občanské sdružení - 
18.700 Kč

za 3. místo Tomáše Šárika na MS v 
Jižní Africe (Potchesfstroom) v silo-
vém trojboji v kategorii senior do 125 
kg (jednotlivci)

Klub kulturistiky a silového troj-
boje Jihlava občanské sdružení 8.000 
Kč

za 5. místo Tomáše Šárika na ME v 
ČR v Plzni v silovém trojboji v kate-
gorii senior do 125 kg (jednotlivci)

Kuželkářský klub PSJ Jihlava ob-
čanské sdružení 18.700 Kč

za 3. místo Petra Benedikta na MS v 
Bosně a Hercegovině (Sarajevo) v ka-
tegorii dorostu – soutěž sprint v ku-
želkách (jednotlivci)

Kuželkářský klub PSJ Jihlava ob-
čanské sdružení 20.000 Kč

za 2. místo Jana Kotyzy na MS v Ra-
kousku (Ritzing) v kategorii mužů v 
kuželkách (jednotlivci)

 
Kuželkářský klub PSJ Jihlava ob-

čanské sdružení 18.600 Kč
za 3. místo Robina Parkana a Jana 

Kotyzy na MS v Bosně a Hercegovi-
ně (Sarajevo) v kategorii mužů (druž-
stva) 

a u k l á d á
vedoucímu odboru školství, kultu-

ry a tělovýchovy zabezpečit uzavření 
Smluv o poskytnutí fi nančního daru.

Usnesení č. 600/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e
výši fi nancování běžných provoz-

ních výdajů nestátních neziskových 
organizací a jednotlivých sdružení na 
následující rozpočtové období for-
mou přímého návrhu do rozpočtu 
města na rok 2012 takto:

- Středisko křesťanské pomoci – Na-
děje pro život Jihlava, Žižkova 108, 
Jihlava – na krytí provozních nákladů 
Azylového domu pro ženy a matky 
s dětmi Jihlava, které nemohou být 
kryty z Individuálního projektu Kraje 
Vysočina – 1.000 Kč

-Svaz důchodců ČR, o.s., místní 
organizace Jihlava, Karoliny Světlé 
11, Jihlava- na plyn, elektřinu, nájem 
včetně služeb, telefony a náklady na 
připojení internetu – 43.000 Kč

- Centrum pro zdravotně postižené 
kraje Vysočina, Vrchlického 57, Jihla-
va – na nájem a služby spojené s ná-
jmem – 49.000 Kč

- SK Vodomílek. Erbenova 43, Jih-
lava – na pronájem bazénu – 49. 000 
Kč

- Občanská poradna Jihlava , Žiž-
kova 13, Jihlava – na nájemné včetně 
služeb 86.000 Kč

- Tyfl oservis, o.p.s., Krakovská 21, 
Praha 1 pro Krajské ambulantní stře-
disko, Benešova 46, Jihlava – na ná-
jemné – 27.000 Kč

- Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR, o.s., základní orga-
nizace Jihlava, U Cihelny 2, Jihlava – 
na telefony (dobíjecí kupony) a kan-
celářské potřeby – 3.500 Kč

- Svaz neslyšících a nedoslýchavých 
v ČR, Poradenské centrum Jihlava, 
Úprkova 6, Jihlava – na nájem z uží-
vaných prostor, energie, vodné, tele-
fon, fax a internet – 68.000 Kč

- Centrum multikulturního vzdě-
lávání, o.s., Telečská 68, Jihlava- na 
energie – 50.000 Kč

- Jihlavská unie neslyšících, Polen-
ská 4382/2c, Jihlava – na nájemné 
včetně služeb, elektrické energie a 
plynu – 129.000 Kč

- Diecézní charita Brno, tř. Kpt.Ja-
roše 9, Brno pro Oblastní charitu Jih-
lava, Jakubské náměstí 2, Jihlava – na 
materiál (kancelářské potřeby, PHM, 
hygienické potřeby, materiál na úklid 
a údržbu apod.), energie, opravy a 
udržování, cestovné zaměstnanců, 
služby (nájemné budov, spoje, škole-
ní a kurzy, ostatní - úklid, supervize, 
pojištění) a osobní náklady (mzdy a 
OON včetně odvodů) v projektech: 
Charitní domácí hospicová péče Jih-
lava, Centrum primární prevence 
Vrakbar, Klubíčko Jihlava, Centrum 
U Větrníku Jihlava, Dobrovolnické 
centrum – 700.000 Kč 

- Územní organizace Svazu diabeti-
ků ČR Jihlava, telečská 25, Jihlava – 
na nákup 2 tonerů černé barvy a tele-
fony členům výboru – 5.250 Kč

 (Pokračování na str. 24)

Zastupitelé rozdali granty pro rok 2012
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(Dokončení ze str. 23)
- Svaz postižených civilizačními cho-

robami v ČR, o.s., okresní organizace 
Jihlava, U Cihelny 2 Jihlava . na nájem-
né, telefon, internet a kancelářské po-
třeby – 52.000 Kč

- ŽIVOT 90- Jihlava, Žižkova 98, Jih-
lava – na úhradu nájmu – 54.000 Kč

- Sjednocená organizace nevido-
mých a slabozrakých České republiky, 
Krakovská 21, praha 1 pro Oblastní 
odbočku Sjednocené organizace ne-
vidomých a slabozrakých ČR Jihlava, 
Nad Plovárnou 5, Jihlava. na nájemné, 
energie – 11.000 Kč

- Občanské sdružení pro podporu a 
péči o duševně nemocné VOR Jihlava, 
Komenského 36a, Jihlava – na spolu-
fi nancování služby Chráněné bydlení, 

konkrétně na mzdové náklady (včetně 
OON a odvodů) – 100.000 Kč

- Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., 
místní organizace Jihlava, 5.května 4, 
Jihlava – na nájemné, služby spojené s 
nájmem, energie, vodné-stočné, tele-
fon (telefonní karty do mobilů), kan-
celářské potřeby, náplně do kopírky 
-33.000 Kč

- Hospicové hnutí – Vysočina, o.s., 
Žďárská 610, Nové Město na Moravě 
pro Středisko hospicové péče Jihlava, 
Žižkova 89, Jihlava – na nájemné stře-
diska Jihlava – 50.000 Kč

- EKOINFOCENTRUM ZO 
ČSPO,brněnská 10, Jihlava – na ná-
jemné – 20.000 Kč

- ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LI-
DEM S AUTISMEM – APLA – Vy-

sočina o.s., Telečská 7, Jihlava – na 
elekrtickou energii v zařízení sociál-
ních služeb APLA – Vysočina o.s. – 
100.000 Kč

- Středisko rané péče SPRP Brno, 
Nerudova 7, Brno – na Terénní pora-
denskou službu v termínu 1.1.2012 – 
31.12.2012 a to na : materiálové nákla-
dy – kancelářské potřeby, rehabilitační 
pomůcky, literaturu, pohonné hmoty, 
nemateriálové náklady – energie, ško-
lení, semináře, telefony – 0 Kč

- Mgr. Dana Tůmová (GRA VID-
CENTRUM), Velký Beranov 259 – na 
nájemné včetně služeb – 55.000 Kč

- Centrum pro rodinu a sociální 
péči, Josefská 1, Brno pro Centrum 
pro rodinu a sociální péči Vysočina, 
Chlumova 3, Jihlava – na nájemné, 

služby spojené s nájmem včetně ener-
gií, telefony a internet – 126.000Kč

- Centrum pro rodinu Vysočina, o.s., 
Chlumova 3, Jihlava – na náklady vy-
naložené v dobrovolnickém programu 
Návštěvy a Dětem – telefon, internet, 
cestovné, správní poplatky, právní a 
ekonomické služby – 40.000 Kč

- Tyfl oCentrum Jihlava, o.p.s., Nad 
Plovárnou 5, Jihlava – na nájemné 
včetně služeb (spotřeba vody, odvoz 
komunálního odpadu), na elektrickou 
energii a plyn – 22.000 Kč

- Tyfl o Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíč-
kova 38, Jihlava – na nájemné – 11.000 
Kč.  Ing. Jaroslav Vymazal, 

 primátor města 
 František Zelníček,
 náměstek primátora

Zastupitelé rozdali granty pro rok 2012

Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, Jihlava, zveřejňuje záměry:
Výběrovým řízením formou dražby dne 21. 3. 2012 s uzávěrkou žádostí dne 

19. 3. 2012 (v 1700 hod.)

 prodat v souladu se „Zásadami pro převod nemovitostí ve vlastnictví 
statutárního města Jihlavy“ nemovitosti v k.ú. Jihlava:

- budovy č.p. 82 v Jihlavě, ul. U Mincovny or.č. 6 na pozemku p.č. 119 – za-
stavěná plocha a nádvoří,  č.p. 83 v Jihlavě, ul. U Mincovny or.č. 8 na pozemku 
p.č. 120 – zastavěná plocha a nádvoří a pozemky p.č. 119 – zastavěná plocha a 
nádvoří, p.č. 120 – zastavěná plocha a nádvoří, minimální kupní cena činí po 
slevě 13.000.000 Kč

- objekt k bydlení č.p. 1315 v Jihlavě, ul. Benešova or.č. 4 (se 3 volnými byty) 
na pozemku p.č. 2764 – zastavěná plocha a nádvoří a pozemek p.č. 2764 – za-
stavěná plocha a nádvoří, minimální kupní cena činí 3.800.000 Kč

- objekt k bydlení č.p. 1419 v Jihlavě, ul. Havlíčkova or.č. 36 (s 5 volnými by-
ty) na pozemku p.č. 2901 – zastavěná plocha a nádvoří a pozemek p.č. 2901 – 
zastavěná plocha a nádvoří, minimální kupní cena činí 2.700.000 Kč

 prodat v souladu se „Zásadami pro převod nemovitostí ve vlastnictví 
statutárního města Jihlavy“ 

- pozemek p.č. 288/100 – orná půda o výměře 963 m2 v k.ú. Pávov, min. KC 
800.000 Kč

 prodat v souladu s „Pravidly pro prodej volných bytových jednotek ve 
vlastnictví statutárního města Jihlavy v privatizovaných domech“ volné 
bytové jednotky v domech v Jihlavě:

- č. 618/4 ve 3. NP domu Lazebnická 17, 2+1, 66,50 m2, min. KC 
po slevě 800.000 Kč

- č. 648/1 ve 2. NP domu Znojemská 7, 2+1, 78,40 m2, min. KC 
po slevě 890.000 Kč

- č. 1433/14 ve 2. NP domu Chlumova 11, 1+kk, 25 m2, min. KC 
po slevě 200.000 Kč

- č. 371/5 ve 3. NP domu Jarní 4, 3+1, 71,10 m2, min. KC 
po slevě 800.000 Kč

- č. 394/7 ve 4. NP domu Jarní 15, 4+1, 87,52 m2, min. KC 
po slevě 660.000 Kč

- č. 390/3 ve 2. NP domu Mlýnská 40, 1+1, 38,50 m2, min. KC 
po slevě 570.000 Kč

- č. 2709/7 ve 3. NP domu Sokolovská 120, 2+1, 53,20 m2, min. KC 
po slevě 800.000 Kč

- č. 1934/1 v 1. NP domu Žižkova 12, 3+1, 74,70 m2, min. KC 1.070.000 Kč

 - č. 255/4 v 1. NP domu Na Vyhlídce 1 (sekce A), 1+1, 32,20 m2, 
min. KC 545.000 Kč

- č. 255/6 ve 2. NP domu Na Vyhlídce 1 (sekce A), 2+1, 60,90 m2, 
min. KC 770.000 Kč

- č. 255/10 ve 3. NP domu Na Vyhlídce 1 (sekce A), 1+1, 39,70 m2, 
min. KC 480.000 Kč

- č. 255/11 v 1. NP domu Na Vyhlídce 1 (sekce B), 1+1, 32,50 m2, 
min. KC 455.000 Kč

- č. 255/19 ve 3. NP domu Na Vyhlídce 1 (sekce B), 1+1, 32,70 m2, 
min. KC 440.000 Kč

- č. 2512/9 ve 3. NP domu Mošnova 23, 2+1, 51,30 m2, min. KC 800.000 Kč
 pronajmout v souladu se „Zásadami pro pronájmy nebytových pro-

stor ve vlastnictví statutárního města Jihlavy“ nebytové prostory:
- ve 3. NP domu Masarykovo nám. 9 v Jihlavě o výměře 91,50 m2, býv. kan-

celáře, minimální nájemné 102.023 Kč za rok
- ve 2. NP domu Masarykovo nám. 9 v Jihlavě o výměře 157,80 m2, býv. no-

tářská kancelář, min. nájemné 175.947 Kč za rok
- v přízemí domu Komenského 6 v Jihlavě  o výměře 201 m2, býv. restaurace 

– rychlé občerstvení, min. nájemné 379.287 Kč za rok
- v přízemí domu Masarykovo nám. 19 v Jihlavě o výměře 169 m2, býv. by-

tové studio, min. nájemné 376.870 Kč za rok
- v přízemí domu Komenského 18 v Jihlavě, jde o nebytovou jednotku č. 

1349/10 o výměře 62,10 m2, býv. vinotéka s občerstvením, min. nájemné 
117.183 Kč za rok

- v přízemí domu Matky Boží 25 v Jihlavě o výměře 46 m2, býv. trafi ka, min. 
nájemné 94.622 Kč za rok

- v přízemí domu Palackého 12 v Jihlavě o výměře 18 m2, býv. prodejna – 
drogerie, ložní prádlo, kabelky, min. nájemné 37.026 Kč za rok

- v přízemí domu Komenského 30 v Jihlavě o výměře 52 m2, býv. značková 
prodejna s pánskou konfekcí, min. nájemné 98.124 Kč za rok

- v přízemí domu Husova 40 v Jihlavě o výměře 55 m2, býv. prodejna s kože-
nou galanterií a oděvy a textilními doplňky, min. nájemné 61.270 Kč za rok

Bližší informace jsou uvedeny na www.jihlava.cz či je možné je získat na tel. 
567 167 278, 567 167 281 nebo přímo na Majetkovém odboru Magistrátu 
města Jihlavy, 1. poschodí budovy magistrátu města, Hluboká 8, Jihlava.

Statutární město Jihlava si vyhrazuje právo změnit či doplnit tyto záměry, 
příp. od nich odstoupit.
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do 10. 3.  
ROMAN SAILER, 
SOŇA MORA VCOVÁ
Práce absolventů DUA SUŠG Jihlava.
Galerie Jána Šmoka, ateliéry Střední 

umělecké školy grafi cké, Dvořákova 
12.

do 11. 3. 
DO MEXIKA  ZA PŘÍRODOU 
A LIDMI
Výstava fotografi í z již osmého pu-

tování českých zoologů společnosti 
ZOOGEOS, tentokrát po semiarid-
ních (polosuchých) oblastech mexic-
kého vnitrozemí.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58.

do 18. 3. 
DRÁTENÍKŮV ROK
Výstava prací členů Cechu česko-

moravských uměleckých dráteníků.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58.

do 19. 3.  
JID 20-12
Výstava k regionální postupové pře-

hlídce studentského divadla JID 20-
12.

Městská knihovna, Hluboká 1.

do 22. 3. 
BŘETISLAV HAVELKA  
– OBRA Z „ODRA Z DUŠE“
Galerie – Horácké divadlo Jihlava, 

Komenského 22.

do 25. 3.  
SOUČASNÝ ČESKÝ 
INDUSTRIÁL 
Výstava představuje přes čtyřicet 

projektů, které se vymykají typic-
ké průmyslové šedi a dbají na urba-
nistický přínos, nevšední estetickou 
hodnotu či se snaží své průmyslové 
objekty od okolní zástavby příliš ne-

odlišovat. Takových staveb si pak čas-
to vůbec nevšímáme, příliš se o nich 
nepíše v médiích či stojí nepovšim-
nuté jako monumenty kdesi na okraj, 
přestože se jedná často o velmi kvalit-
ní výstavbu.

OGV, Masarykovo nám. 24.

do 30. 3. 
Miroslav Lenčeš: ŽIVOT JAKO 
PROSTOR VZTAHŮ
Výstava obrazů.
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4.

do 31. 3.  
VLČICE NOCI  
Anežka Hošková, Jakub Hošek, 

Vladimír Houdek, Katarína Morhá-
čová, Markus Selg, Lucia Sceránková, 
Martin Tůma  - ústředním motivem 
výstavy je les jako alegorie sítě či myš-
lenkového toku na jedné straně a my-
tické, tajemné až ohrožující entity na 
straně druhé. Les je organismus, snad 
jsou všechny kořeny pod vrstvou pů-
dy propojené a proudí jimi informace. 
Lehnout si do trávy a pozorovat špič-
ky stromů znamená napojit se, být na 
chvíli součástí něčeho většího.

OGV, Galerie Alternativa, budova 
Komenského 10.

do 31. 3.  
JIŘÍ ŠKA RÝD - OBRA ZY
Minigalerie Trifoil, grafi cké papíry, 

Husova 10.

do 31. 3.   
VÝSTAVA PLSTĚNÝCH 
OBRÁZKŮ
Bez obav, prodejní galerie a výtvar-

ná dílna Denního a týdenního stacio-
náře Jihlava, Husova 16.

do 6. 4.  
MERKUR ANEB DÍRKA TÝ 
ZÁZRA K
Historie i současnost jedinečného 

fenoménu mezi českými hračkami.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58.

do 30. 4.  
INDOČÍNA -  výstava fotografi í
Kavárna Dena, Fibichova 28.

do 13. 5. 
MARTIN MAINER
Martin Mainer je jednou z nejvý-

znamnějších osobností současné čes-
ké malby, s kořeny v generaci 80. let. 
Nejprve se představil na řadě neofi ci-
álních výstav, nazvaných Konfronta-
ce, jež v polovině 80. let organizovali 
studenti AVU. Jimi vešla ve známost 
jména malířů „nové vlny“, vyznačující 
se smyslovým, emocionálním, expre-
sívním malířským rukopisem. V po-
slední době se malíř opět vrátil k práci 
v plenéru a inspiraci živou přírodou, 
neustává budovat vyšší řád obrazu ve 
spojení ducha a přirozenosti, ve svě-
tě plném mnohoznačných metafor. 
OGV, Komenského 10.

Prvoligoví hokejisté HC Dukla Jihla-
va postoupili po odehrání základní čás-
ti soutěže do vyřazovacích bojů. Splni-
li tak dílčí cíl stanovený před sezonou, 
postoupit dále ze čtvrtého místa, a mít 
tak ve čtvrtfi nále výhodu prvních dvou 
domácích zápasů. Jejich soupeřem je 
pátý celek tabulky Hradec Králové.

Ještě předtím však museli během mě-
síce února odehrát porci osmi utkání. 

První únorový den přivítala Dukla 
na svém ledě hokejisty z Písku. Vítěz-
ství se proti houževnatému soupeři 
nerodilo lehce. Po jednom zásahu do 
černého v první třetině se ve druhé 
části domácí prosadili dvakrát, ve třetí 
části přidali čtvrtý gól a navíc gólman 
Novotný udržel potřetí v sezoně čisté 
konto – 4:0.

O tři dny později zajížděli jihlavští 
hokejisté do Benátek nad Jizerou. Far-
ma extraligového Liberce neodolala. 
Již v první dvacetiminutovce hosté 
třemi góly naznačili, kdo je pánem na 
ledě. Ve druhé části přidali další dva 
zásahy, takže třetí část se pouze dohrá-
vala. V ní Benátky korigovaly stav na 
konečných – 2:5.

Třetím únorovým zápasem bylo der-
by Vysočiny mezi Jihlavou a Havlíčko-
vým Brodem. V předchozích třech le-
tošních zápasech byli vždy úspěšnější 
Rebelové, ale napotřetí se jim to ne-
podařilo. Dukla vedla po první třeti-
ně 2:0, ale hosté nesložili zbraně a ve 
druhé části vyrovnali. O vítězi tak roz-
hodlo závěrečné dějství, v němž Jih-
lava jediným gólem kapitána Ficence 
rozhodla o třech bodech – 3:2.

Rozjetá Dukla 11. února zajížděla 
na sever Čech, kde ji čekal druhý ce-
lek tabulky, Piráti z Chomutova. Ve 
vyrovnaném zápase měli navrch hrá-
či s ježkem na dresech. Po dvou třeti-
nách vedli 1:3 a tento náskok si udržo-

vali až do konce zápasu. V něm ustáli 
velký tlak Pirátů a nakonec se prosa-
dili v 59. minutě střelou do prázdné 
branky – 1:4.

Za další čtyři dny přijel na Horácký 
zimní stadion lídr soutěže z Ústí nad 
Labem. Zápas začal s dvouhodino-
vým zpožděním zaviněným sněhovou 
kalamitou. Domácí sice byli v úvodu 
zápasu aktivním týmem, ale veterán 
v brance Ústí Orct držel čisté konto. 
Překonat se ho jihlavským hráčům 
podařilo až ve 38. minutě. Jenže zku-
šení hosté dvěma zásahy ve třetí tře-
tině otočili skóre a z Jihlavy si odvezli 
tři body – 1:2. 

Během týdne vyrážela Dukla znovu 
na sever. 18. února hrála na ledě po-
sledního celku tabulky v Mostě. Jihlav-
ští vedli po dvaceti minutách 0:2, ale 
domácí v prostřední třetině vykřesali 
jiskru naděje kontaktním gólem. Ve 
třetí části se hosté prosadili hned ve 
41. minutě a poté přidali krátce před 
koncem zápasu čtvrtý gól – 1:4.

V předposledním utkání základní 
a části a posledním na domácím ledě 
byl mač s Hradcem Králové. V dra-
matickém zápase byl po první třetině 
nerozhodný stav 1:1. Po přestávce se 
dvakrát prosadila Dukla, ale ještě do 
druhé přestávky bylo opět vyrovná-
no. V závěrečném dějství se prosadili 
hosté v 50. minutě. Mocný fi niš Duk-
ly přinesl vyrovnání při power play 
čtrnáct vteřin před koncem. O bodu 
navíc se poté rozhodovalo až v lote-
rii samostatných nájezdů. V nich byli 
šťastnější hosté – 4:5 sn.

Poslední zápas základní části odehrá-
li svěřenci trenéra Vlka v Olomouci. 
V přímé bitvě o třetí příčku tabulky se 
hrál opět vyrovnaný hokej, ve kterém 
byli o jednu branku úspěšnější domá-
cí – 3:2.  –vš-

Hokejisté Dukly jsou v play off

Vážení čtenáři, Kraj Vysočina ve spolupráci s Jihlavskými listy vyhlašuje 
10. ročník ankety o nejlepšího sportovce Vysočiny za rok 2011. 

Jak hlasovat?
1) Kupónem - na přiložený kupón vypište jméno vámi vybraného sportov-

ce v každé kategorii a vyplněný lístek doručte na níže uvedenou adresu
2) Internetem: Od 1. března do 31. března 2012 hlasujte na stránkách 

www.sportoveckrajevysocina.cz
 

Jednotlivec  (+ jméno, disciplína, klub)

Kolektiv  (+ název, disciplína)

Jméno a adresa odesílatele:

Kupón Sportovec kraje Vysočina 2011:

Kupon doručte do redakce Jihlavských listů: Fritzova 34, 586 01, Jihlava, telefon: 567 578 000. 

vyhlašovatelé:

partneři 
akce:

generální partner akce:
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VELKÁ SCÉNA
1. 3. v 19.00 
B. Comden - A. Green:  
ZPÍVÁNÍ V DEŠTI 
Dějištěm této bláznivé, optimis-

tické i romantické komedie o počát-
cích zvukového fi lmu, kdy mnohá 
fi lmová studia hledala způsob, jak 
zachránit kariéru svých odporně 
pištících a špatně mluvících hvězd 
němého fi lmu, je Hollywood dru-
hé poloviny dvacátých let. Výteč-
né swingové melodie a brilantní 
stepařská čísla jsou základním sta-
vebním kamenem této hudební 
show. 

U /4/

2. 3. v 19.00 
B. Comden - A. Green:  
ZPÍVÁNÍ V DEŠTI  
C /4/

5. 3. v 19.00 
W. Douglas Home:  LEDŇÁČEK 
X /4/

6. 3. v 19.00 
J. Herman - M. Stewart: 
HELLO, DOLLY!
Muzikál vypráví příběh podnikavé 

dohazovačky Dolly Leviové, která 
si ovšem toho nejlepšího zákazní-
ka nechává pro sebe a kouzlem své 
osobnosti dokáže nerudného staré-
ho mládence Horáce Vandergeldera 
nakonec změnit i proti jeho vůli v 
galantního a milujícího muže. 

mimo předpl.

7. 3. v 17.00 
B. Comden - A. Green:  
ZPÍVÁNÍ V DEŠTI  
mimo předpl.

8. 3. v 19.00 
P. Shaff er:  AMADEUS
Je velmi pravděpodobné, že kdy-

by nebylo W. A. Mozarta, asi by jen 
málokdo dnes znal Salieriho. Kolik 
je na vztahu těchto dvou protiklad-
ných charakterů historické pravdy, 
není důležité. Důležité je, že autor 
vytvořil geniální konstrukci střetu 
mezi božským talentem a upachtě-
nou uměleckou ctižádostivostí a ka-
riérismem, konfrontaci génia s prů-
měrností.  

T /3/

9. 3. v 19.00 
R. Cooney: 
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
Když už lhát, tak nehorázně a 

hlavně všem! To je zásada MUDr. 
Mortimera, kterou dodržuje, když 
se mu události vymknou z rukou. 
A důvod má opravdu zásadní. Do-
zvědět se před důležitou vědeckou 
přednáškou, že má osmnáctiletého 
syna, to by vyvedlo z míry každého 
trochu zodpovědného muže, ob-

zvlášť,když hrozí, že se jeho záko-
nitá manželka může každou vteřinu 
setkat s bývalou milenkou a matkou 
oné nečekané vánoční nadílky. 

mimo předpl.

12. 3. v 10.00 
V. Vančura – M. Junášek: 
KUBULA A KUBA KUBIKULA
Medvědář  Kuba  Kubikula  chodil  

dlouho   po  světě   se  svým   ne-
zbedným a mlsným medvědem Ku-
bulou, a když už si s ním opravdu 
nevěděl rady, vymyslel si dobrácké 
medvědí strašidlo Barbuchu, aby 
mu pomohlo Kubulu zkrotit. Ale 
nakonec bylo všechno přece jen 
trochu jinak.  

zadáno

13. 3. v 17.00 
B. Comden - A. Green: 
ZPÍVÁNÍ V DEŠTI  
Š /4/

14. 3. v 19.00 
Cena Ď 
-  účinkují N. Urbánková, 
V. Neckář, J. Vágner
Cena Ď neboli Dík je poděková-

ním mecenášům, dobrodincům a 
sponzorům, kteří nezištně pomá-
hají bez nároku na odměnu.  Slav-
nostní večer se odehraje pod pat-
ronací Českého rozhlasu Region a 
zpěvačky Nadi Urbánkové, která si 
jako hosty pozvala zpěváky dvou 
různých generací, V. Neckáře a J. 
Vágnera. Těšit se můžete na krásné 
písničky, poutavé povídání a samo-
zřejmě předání Ceny Ď za rok 2012. 

mimo předpl.

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

16. 3. v 19.00 
F. Hervé - H. Meilhac 
- A. Millaud: 
MAM’ZELLE NITOUCHE
„Tam v divadle pan Floridor, zde v 

ústavu pan Célestin.“ Kdo z přízniv-
ců operety by neznal tyto dva verše 
z kupletu varhaníka Célestina. Tato 
opereta je nesmírně vtipnou, diva-
delně košatou konfrontací tří roz-
dílných světů: kláštera, divadla a ka-
sáren.  

mimo předpl.

17. 3. v 19.00 
B. Comden - A. Green: 
ZPÍVÁNÍ V DEŠTI  
G /4/

21. 3. v 19.00 
B. Comden - A. Green:  
ZPÍVÁNÍ V DEŠTI  
O /4/

22. 3. v 17.00 
A. Jirásek:  LUCERNA 
V této báchorce, jedné z nejoblí-

benějších prací A. Jiráska, se prolí-
nají realistické postavy a realistický 
děj s pohádkovým, v němž se samo-
zřejmě pohybují bytosti pohádkové. 
Navzdory tomu nebyl a není tento 
známý titul určen jen pro dětské di-
váky, ale je oblíben i u dospělých.

mimo předpl.

23. 3. v 19.00 
R. Cooney: 
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
mimo předpl.

do 19. 3.  
Výstava k regionální postupové 
přehlídce studentského divadla 
JID 20-12

15. 3. v 17.00 
ZBAVME SE STRA CHU 
A DEPRESÍ - chceme žít bez 
nich, v klidu, radosti a lásce.  
Přednáška Ivy Georgievové – 

praktická ayurvéda, vstupné 70 Kč.

22. 3. v 17.00 
HOSPICOVÝ VEČER  
Host večera akademický malíř Jan 

Paul - autorské čtení z knihy Štěstí v 
umírání.

29. 3. v 17.00 
LIDSKÉ TYPY PODLE 
AYURVÉDY, jejich přednosti 
a nedostatky
Přednáška Ivy Georgievové – 

praktická ayurvéda, vstupné 70 Kč.

do 30. 6.  
BAREVNÁ OHLÉDNUTÍ
Výstava věnovaná památce jih-

lavských obětí holocaustu. Výsta-
va prezentuje výtvarné práce žáků 
Základní školy v Třešti a studen-
tů Gymnázia v Jihlavě vytvořené v 
rámci projektu Židovské šlépěje v 
dějinách Jihlavska pořádané Muze-
em Vysočiny v Jihlavě.

Obřadní síň židovského hřbitova, 
ul. U Cvičiště.

březen 
„ZVINO VA AFRICA“
Výstava afrických dřevěných skulp-

tur ze Zimbabwe.
Zoo Jihlava, Africká vesnice Ma-

tongo, areál.

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

tongo, škola. Prohlídka pouze po 
telefonické domluvě.

březen 
ODVRÁCENÁ TVÁŘ KENI  
Výstava fotografi í Davida Švejno-

hy a Václava Soukupa
Nový vstupní areál – Infocentrum 

(hned za vstupní pokladnou) a vý-
stavní místnost.

Zoo Jihlava, Březinovy sady 10.

březen 
BARVÍNEK vystavuje 
– výtvarné práce dětí. 
DNK – foyer. Divadlo  Na Kopeč-

ku, Psychiatrická léčebna, Brněn-
ská 54.

1. 3. – 31. 3.  
„NOVÁ MALBA“  
Autoři Jan Svoboda, Jan Tichý, 

Kamila Ženatá a další.
M+K galerie, Čajkovského 33.

1. 3. – 31. 3.  
DILUVIÁLNÍ VĚK
Výstava -náctiletých fotografi í jih-

lavského fotografa Lubomíra Maš-
tery.

Double Decker café – restaurant, 
City Park, Hradební 1. 

1. 3. – 31. 3.  
SVĚT MAKRO
Fotografi e květin a hmyzu jihlav-

ské fotografk y Jaroslavy Melicharo-
vé.

Vinárna a vinotéka Vinové, Bez-
ručova 7.

6. 3. – 22. 4. 
OBRAZY PRO DUŠI
Autorská prodejní výstava origi-

nálních obrazů Jaroslavy Plášilové-
Chlupáčové.

Kavárna Muzeum, Masarykovo 
nám. 55.

6. 3. – 25. 3. 
SOCHY PRO JIHLAVU
Statutární město Jihlava se roz-

hodlo oživit střed města a dotvořit 
jeho atmosféru pomocí několika 
uměleckých děl umístěných v pa-
mátkové rezervaci. Osloveno bylo 
osm předních českých sochařů, aby 
navrhli umělecká díla na konkrét-

ní místa v centru města. Navržená 
díla by měla mít vztah k městu, ke 
konkrétnímu místu, k historii. Víta-
ný je vtip, nadsázka a praktické vy-
užití objektů. Navržená díla budou 
vystavena ve vstupní hale jihlavské 
radnice. Ofi ciální zahájení výstavy 
bude 6. 3. 2012 v 15 h. O konkrét-
ní realizaci rozhodne samospráva 
města v prvním pololetí roku 2012.

Magistrát města Jihlavy, Masary-
kovo nám. 1.

9. 3. – 25. 3.  
HeleArt! TUL Liberec 
/ KDE Helenín  
Výstava prací studentů Textilní 

fakulty Katedry designu se zaměře-
ním na sklo - šperk a textil - oděv v 
Jihlavě Heleníně.

Vernisáž výstavy spojená s módní 
přehlídkou: 8. 3. 2012 v 17.00 hod.

OGV, Masarykovo nám. 24.

14. 3. – 14. 4.  
UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ 
V ÚSTÍ NAD LABEM
Práce studentů Fakulty umění a 

designu (ateliér fotografi e).
Galerie Jána Šmoka, ateliéry 

Střední umělecké školy grafi cké, 
Dvořákova 12.

21. 3. – 3. 6. 
ALFONS MUCHA
Vernisáž 20. 3. v 17.00 hodin.
Dům Gustava Mahlera, Znojem-

ská 4.

22. 3. – 10. 6.  
ARCHEOLOGIE VYSOČINY 
aneb co se skrývá pod povr-

chem
Výstava představující výsledky ar-

cheologických výzkumů za posled-
ní dva roky, které byly realizovány v 
našem kraji. 

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58.

22. 3. – 6. 5. 
MINERÁLNÍ VODY ČESKÉ 
REPUBLIKY
Výstava realizovaná ve spolupráci 

s Martinem Janoškou, autorem kni-
hy „Minerální prameny v Čechách, 
na Moravě a ve Slezsku“.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58.

24. 3. – 11. 5.  
CO TĚ V HLAVĚ NAPADNE
Obrazy klientů Denního a týden-

ního stacionáře Jihlava.
Galerie – Horácké divadlo Jihlava, 

Komenského 22.
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2. 3.   
PLES OBCHODNÍ AKA DEMIE 
JIHLAVA 

3. 3. ve 20.00 
1. REPREZENTAČNÍ PLES 
REALITAS PARTNER s.r.o. 
20.00 zahájení, 20.15 vystoupení 

dětského baletního souboru, 20.30 
hudba 80. a 90 let jihlavské skupiny 
Band 007, 22.30 koncert populár-
ního zpěváka Petra Nagyho, 23.30 
hudba 80. a 90 let jihlavské skupiny 
Band 007, 24.00 vystoupení talen-
tovaného houslisty Michaela Hejče, 
zvaného česká Vanessa Mae, 0.30 
hudba 80. a 90. let jihlavské skupiny 
Band 007, 02.00 závěr. 

Tolstého 2

10. 3. v 10.00 
JEŽEK VÁS BAVÍ
Písničky a soutěže pro děti, rodiče, 

prarodiče a rodinné týmy.

17. 3. v 10.00 
KA RNEVAL
Zábavná show „Masky s sebou!!“ 

24. 3. v 10.00 
JEŽKOVY POHÁDKY
Pohádka a písničky z pohádek. 

                   
31. 3. v 10.00 
BUNKRHRÁTKY
Soutěže a písničky pro malé, velké 

a největší.

Jarní 22 (areál MŠ),
Jihlava – Horní Kosov 

3. 3. v 10.00 
BUBULÍK
Strašidlo, které strašit neumí, pořád 

bulí a bojí se dětí – to je Bubulík. Co 
si s ním počnou hajný Václav a jeho 
žena Marjánka, když Bubulík by tak 
rád zůstal v jejich hájovně? Může být 
z nepovedeného strašidla povedený 
hajný? Pomůžou diváci Bubulíkovi? 
Divadlo KOS – České Budějovice.

17. 3. v 10.00 
O PALEČKOVI
Paleček je sice malý postavou, ale 

chytrostí a šikovností se mu nikdo 
nevyrovná. Zachrání krále a prin-
ceznu před loupežníky, skamarádí 
se s obrem a nakonec se šťastně vrátí 
domů, doma je přece jenom nejlépe. 
Divadlo Paravánek – Brno.

Malá scéna DDM, Brněnská 46

7. 3. v 19.30 
KLEŠTĚNEC Z PRA LESA
Originální propletenec pěti kome-

dií, které jsa propleteny, pohybují 

Tyršova 12

se na samé hranici chaosu, přičemž 
ponechávají vtip a různé končetiny 
trčet na všechny strany. Hustá směs 
humoru černého i růžového, jem-
ného i kruťáckého, potutelného a 
rozmarného, zejména však parodic-
kého. 

9. 3. v 19.30 
ČILE PO CHILE
Vydejte se s manželi Motaniovými 

na cestu po Chile! Poušť Atacama, 
laguny, gejzíry, palmy, pravěké arau-
kárie, pralesy, fj ordy, ledovce, zvířa-
ta, přístavy, ledková města, tulení s 
lachtany, příběhy. 

15. 3. – 17. 3.   
JID 20-12 – regionální přehlídka 
studentského divadla
Tradiční festival mládežnického 

divadla. V programu nechybí zná-
mé jihlavské soubory DS NUM, 
Hobit nebo Spoušť, podpořit však 
můžete přijít i mladé divadelníky z 
Chotěboře, Hlinska, Prahy, Hradce 
Králové aj. Souběžně budou probí-
hat tři workshopy – základy režie, 
jevištního projevu a tvorby scénáře. 
V pátek 16. března od 20.00 hod. v 
druhé ofi ciální premiéře vystoupí 
Buranteatr Brno s hrou Listopad od 
nositele Pulitzerovy ceny a autora 
scénáře k fi lmu Vrtěti psem Davi-
da Mameta. To určitě bude stát za 
to. A v sobotu večer se můžete těšit 
na koncert ve velkém stylu.  Vstup 
na soutěžní představení a následné 
rozbory je zdarma. 

21. 3. v 19.30 
ZEPPO
Divadelní fantazie, která vypráví 

pohybem, tancem, akrobacií a stí-
nohrou o cestě jednoho komedian-
ta za svým osudem. Zeppo je kome-
diant, který chodí po světě s kufrem 
plným loutek a vypravuje příběh „O 
Elfovi, krásné Víle a zlém Čaroději“. 
A hlavně o tom, že Dobro - jako zá-
zrakem- nakonec vždy přemůže to 
zlé.T. E. J. P. & DIOD. 

23. 3. v 19.30 
KLEŠTĚNEC Z PRA LESA 

24. 3. v 19.30 
TĚLA V OHROŽENÍ
Komponovaný taneční večer z 

choreografi í Felixe Dumerila a Mar-
tina Dvořáka: Brotherhood, Foreign 
Bodies, Bon vieux temps. Svižné, 
vtipné, ale také angažované taneční 
choreografi e přiváží oblíbená sku-
pina ProART Company, která má v 
DIODu své stále místo. 

25. 3. v 16.00 
KÁJA V CIRKUSE
Kdo má angínu, nemůže do cir-

kusu! Což samozřejmě neznamená, 
že neuvidí mnohem podivuhodněj-
ší věci. Kdo má pořádnou horečku, 
může najít cirkus třeba pod postelí. 
Léčivá pohádka plná atrakcí a písni-
ček. Možná přijede i sanitka!

27. 3. v 19.30 
VLADIMÍR MIŠÍK 
+ IVAN HLAS & BAND
Vladimír Mišík je jednou z nejvý-

raznějších osobností české popu-
lární hudby již od 60. let 20. stole-
tí. Český rockový zpěvák, skladatel, 
textař, svými spoluhráči a přáteli už 
léta mírně ironicky, avšak právem 
přezdívaný „Legenda“. Hostí Ivana 
Hlase - trio.

30. 3. ve 20.00 
ONDŘEJ KA BRNA TRIO, 
TIMEWAYS
Trio Ondřeje Kabrny, které vznik-

lo v lednu 2010, hraje výhradně pů-
vodní, převážně Kabrnovy skladby 
a pohybuje se někde mezi jazzem, 
fusion a klasickou hudbou. Je to 
hudba energická, plná emocí a hle-
dání nových směrů a zvuků. Spolu s 
Kabrnou vystoupí také Lukáš Pavlík 
na bicí a Jihlavský rodák Jakub Antl 
(Nightwork) na baskytaru. 

7. 3. v 19.00 
SBOROVNA 
Divadelní představení, hraje DS J. 

Poděbradský Polná.

8. 3. v 19.30 
RA DŮZA + Josef Štěpánek, 
Jan Cidlinský, David Landštof.

14. 3. v 8.00 –16.00 
DOCELA MALÝ FESTIVAL 
Postupová přehlídka dětských 

souborů.

14. 3. v 19.00 
ALJAŠKA  – divočina zlatého 
severu
Digitální diashow Martina Loewa. 

Po stopách zlatokopů na legendár-
ní Klondike. Lesy, hory a ledovce. 
Medvědi, sobi, vlci a komáři. 

15. 3. v 8.00 
Okresní kolo taneční soutěže 
ZUŠ. 

16. 3. v 10.00 
O NEVESELÉ PRINCEZNĚ 
Pohádka pro děti, hraje DD Telč.

16. 3 v 19.00 
OBCHODNÍK S DEŠTĚM 
Divadelní představení v režii Petra 

Vaňka hraje DS DUHA Polná.

18. 3 v 15.00 
SLŮNĚ aneb Proč mají sloni 

dlouhé choboty
Pohádku na motivy příběhů R. 

Kiplinga hraje Divadlo Lampion 
Kladno.

28. 3. v 8.30 a 10.00 
O ČERVENÉ KA RKULCE  
Pohádkové představení pro děti 

MŠ, ZŠ, hraje DS DUHA Polná.

31. 3. v 17.00 
PRODANÁ NEVĚSTA 
Hru se zpěvy a tanci hrají sokolské 

soubory. 

Brněnská 54

24. 3. v 19.00 
T. Pratchett  - S. Briggs: 
SOUDNÉ SESTRY
Pratchett ovy příběhy, oplývající 

vynikajícím smyslem pro sarkas-
tický humor a drama, nás přivádějí 
na „Zeměplochu“, která je placatá a 
putuje vesmírem na zádech obrov-
ské želvy. Jeho díla jsou parodií na 
současný svět a Soudné sestry jsou 
vlastně parodií na Shakespearovu 
tragédii Mackbeth, s jehož postava-
mi se v díle setkáváme. V této ne-
představitelné a neodolatelné ko-
medii se však do královské politiky 
Zeměplochy zamíchají tři hodné 
čarodějky, které chtějí, aby na trůn 
usedl ten správný král… 

P /5/

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

26. 3. v 19.00 
N. V. Gogol: ŽENITBA
X / 5/

27. 3. v 19.00 
T. Pratchett  - S. Briggs:  
SOUDNÉ SESTRY
H /5/

28. 3. v 10.00 
R. Cooney: 
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
zadáno

29. 3. v 19.00 
T. Pratchett  - S. Briggs:  
SOUDNÉ SESTRY 
F /4/

30. 3. v 19.00 
B. Comden - A. Green:  
ZPÍVÁNÍ V DEŠTI  
K /4/

31. 3. v 19.00 
P. Shaff er:  AMADEUS 
E /4/

MALÁ SCÉNA
8. 3. v 19.30 
P. Palouš: VZDÁLENÉ VRA ŽDY
Je možné, aby civilizovaný, dobře 

vychovaný a slušný člověk někoho 
zabil? Je pravda, že někde v koutku 
každé lidské duše se skrývá poten-
ciální vrah? Věčné téma zločinu, 
trestu a viny plus napínavé pátrání 
po nebezpečném vrahovi obsahuje 
původní thriller, který se odehrává 
koncem 30. let v Čechách. 

mimo předpl.

10. 3. v 15.00 
M. Junášek:
TRPASLÍCI A SNĚHURKA 
Rozverná adaptace klasické po-

hádky okořeněná půvabnými pís-
ničkami má všechny předpoklady 
být příjemným představením nabí-
zejícím dostatek radosti a potěšení 
dětem i dospělým.                  

mimo předpl.

20. 3. v 9.00 a 10.30 
M. Junášek: 
TRPASLÍCI A SNĚHURKA 
mimo předpl.

DIVADELNÍ KLUB
3. 3. v 19.00 
NONSENS 
Večer s nonsensovou poezií. Po-

zvání přijal Luboš Fidler, legenda 
české alternativní scény (spolupra-
coval s Oldřichem Janotou, hrál s 
Mikolášem Chadimou). Dále vy-
stoupí: Stanislav Gerstner, Kryštof 
Čeřovský, Aleš Kauer, Lumíra, Tom 
Hron, Jarda Plvan, Jan Typlt, Jiří 
Marek a Jan Razima. Uvede Zdeněk 
Stejskal.

Vstupné dobrovolné.

22. 3. ve 20.00 
Václav Havel: 
ANDĚL STRÁŽNÝ
Čtení rozhlasové jednoaktovky 

Václava Havla. V roli Machoně usly-
šíte Josefa Kunderu a v roli Vaváka 
Zdeňka Stejskala. Vstupné dobro-
volné.
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1. – 2. 3. v 17.00 
ŠMOULOVÉ
USA 2011, animovaná komedie, 

český dabing, cca 102 min. Zlý čaro-
děj Gargamel vyžene Šmouly z jejich 
vesničky a během následného proná-
sledování všichni společně projdou 
kouzelným portálem, který je zavede 
do našeho světa, přímo doprostřed 
newyorského Central Parku. V čes-
kém znění: Ondřej Brzobohatý, Ni-
kola Votočková, Václav Knop ad. Re-
žie: Raja Gosnell Mládeži přístupný 
/ Vstupné 75 Kč/ kinosál Edison

1. – 4. 3. v 15.30 a 17.30 
MODRÝ TYGR
ČR/SR/Něm 2011, rodinný/dob-

rodružný, cca 90 min. Film pro dě-
ti, jejich rodiče a tygry. Hrají: Linda 
Votrubová, Jakub Wunsch, Bára Hr-
zánová ad. Režie: Petr Oukropec. 

Přístupný / Vstupné 80 Kč/ kino-
sál Reform

Jana Masaryka 20

2. 3. v 17.00  
PODVEČER 
S AUTOMATICKOU 
KRESBOU – arteterapeutka Lu-

cie Poláková. Automatická (intuitiv-
ní) kresba je velice krásnou a něžnou 
cestou do vlastní duše. Probíhá v alfa 
– vědomí, ve kterém dochází k pro-
pojení obou mozkových hemisfér. 
Pomocí barev, symbolů, tvarů a rela-
xačních technik se naladíme na naše 
Vyšší Já, otevřeme se inspiraci, pocí-
tíme v sobě vnitřní sílu a přiblížíme 
se Zdroji veškerého tvoření.

5. 3. v 18.00 
CVIČENÍ ČHI-KUNG 
+ MEDITACE 
– BLANKA  HALUZOVÁ 
A HONZA JEŽEK  
Cvičení pro uvolnění napětí z těla, 

eliminaci stresu, a k dosažení vnitř-
ního klidu a celkové harmonie. Je 
vhodné ke zlepšení a udržení dobré-
ho tělesného i duševního zdraví. Mů-
že se mu věnovat každý, bez omezení 
věku a tělesného nadání. 

8. 3.   
MEDITACE S LUCIÍ 
POLÁKOVOU 

9. 3. v 17.00 
PODVEČERNÍ SEMINÁŘ 
ETIKOTERA PIE 2 ANEB JAKÁ 
JE VNITŘNÍ PŘÍČINA 
NEMOCÍ – VOLNÉ 
POKRA ČOVÁNÍ 
– LUCIE POLÁKOVÁ 
Etikoterapie je léčebná metoda na-

cházející příčiny nemocí a životních 
problémů v psychice člověka. Je to 
metoda, která nám nastavuje zrcadlo, 
abychom se byli schopni nahlédnout 
ve své podstatě – ne, jací bychom 
chtěli být, ale jací jsme skutečně! Eti-
koterapie nahlíží za hranici hmoty, 
kde zevní tvar není jen naším výtvo-
rem, nýbrž si nese i svoji nehmotnou 
příčinu, která ji zformovala. Pokud 
nalezneme příčinu, odstraníme i dů-
sledek… 

10. 3. ve 14.30 
PLETENÍ KOŠÍKŮ Z „PEDI-

GU“ 
– DAGMAR JEŘÁBKOVÁ  

11. 3. v 15.00 
MUZIKOTERA PIE – ZVUK, 
KTERÝ PROSPÍVÁ ZDRA VÍ 
– BLANKA  HALUZOVÁ 
A HONZA JEŽEK 
Prožitkový seminář s muzikote-

rapeutickými technikami pro uvol-
nění napětí a stresu a pro posílení 
zdraví a vnitřní rovnováhy. 

12. 3. v 18.00 
CVIČENÍ ČHI-KUNG 
+ MEDITACE – BLANKA  
HALUZOVÁ A HONZA JEŽEK 

15. 3. v 17.00 
DŮSLEDKY ZAVRŠENÍ 
MAYSKÉHO KA LENDÁŘE 
– A JAKÉ POŽADAVKY 
Z TOHO PLYNOU PRO 
„TVAROVÁNÍ“ LIDSKÉHO 
VĚDOMÍ – ASTROLOG 
JAROMÍR VÝBORSKÝ. 

16. 3. v 17.00 
ZDRA VÁ VÝŽIVA – „VÝŽIVA 
PROTI JARNÍ ÚNAVĚ“
- JANA KA ŇÁKOVÁ 

17. 3. v 10.00 
PSYCHOLOGIE BAREV 
– ARTETERA PEUTKA  LUCIE 
POLÁKOVÁ 
Prastará metoda k sebepoznání, 

duchovnímu uvědomění a léčbě 
(včetně vysypávání společné man-
daly barevnými písky). Jak působí 
barvy na naše psychické i fyzické 
zdraví? Jaká je symbolika jednotli-
vých barev a co znamenají, barevný 
domov, oblékání, reklama aneb jak 
na nás působí barvy v našem okolí. 

18. 3. ve 14.00 
CESTA DO PRA VĚKU 
– TVOŘIVÉ ODPOLEDNE 
PRO DĚTI 
– ARTETERA PEUTKA  
LUCIE POLÁKOVÁ 
Přijďte společně se svými dět-

mi strávit tvořivě volný čas! Po ce-
lé odpoledne se budeme věnovat 
netradičním výtvarným metodám 
a technikám pro rozvoj kreativity, 
komunikace a vzájemné spoluprá-
ce. Věk dětí není žádným omeze-
ním stejně jako předchozí výtvarné 
schopnosti či vzdělání! 

19. 3. v 18.00 
CVIČENÍ ČHI-KUNG 
+ MEDITACE 
– BLANKA  HALUZOVÁ 
A HONZA JEŽEK 

22. 3. v 17.00  
„NETRA P SE VÍCE, 
POUŽIJ OČISTNÉ SVÍCE“ 
– MIROSLAV HADAŠ
 Tělové svíce jsou jednoduchou, 

ale velice účinnou pomůckou. Vyta-
hují z těla záněty, otoky, cysty, krev-
ní sraženiny i kamínky. Její plamen 
spaluje v jemnohmotných tělech 
citová zranění, negativní energie 
apod. V rukou laika je vynikající 
první pomocí a v rukou terapeuta 
zázrakem. 

24. 3. v 10.00 
CESTA K SEBEPOZNÁNÍ 
A LÉČBĚ SKRZE 
AUTOGENNÍ TRÉNINK, 

HLINĚNÉ POLE 
A INTUITIVNÍ KRESBU 
– LUCIE POLÁKOVÁ  
Výuka autogenního tréninku s ná-

vazností na arteterapeutickou tech-
niku, Jógové techniky na uvolnění a 
rozpuštění stresu, Meditace na strom 
– prožití vlastní síly a propojení se 
zemí, Refl exe nad tvorbou, Malba 
mandaly pro zdraví automatickou 
kresbou, Pozitivní afi rmace – po-
moc pro rozhodování do budoucna, 
Malba keramickou „henou“ na tělo, 
ztvárnění anděla z keramické hlíny, 
Vajíčko – kam až sahá náš osobní 
prostor, Světlo – kresba voskovkami. 

25. 3. v 15.00 
MUZIKOTERA PIE „CESTA 
KOLEM SVĚTA“ – BLANKA  
HALUZOVÁ A HONZA JEŽEK 
Aktivní muzikoterapie pro děti a 

dospělé, kteří si rádi hrají a poznáva-
jí. S pomocí lidových a etnických ná-
strojů, jež pocházejí z různých koutů 
světa, a které používáme pro muziko-
terapii, procestujeme celý svět, aniž 
bychom se museli hnout z místa. Ne-
uděláme jediný krok, a obletíme ce-
lý svět s pomocí zvuků kalimby, dře-
věných ozvučných žabiček, různých 
perkusivních nástrojů, bubnů, tibet-
ských mís, rolniček, fujary, koncovky, 
dešťových holí a ocean drumu. 

26. 3. v 18.00 
CVIČENÍ ČHI-KUNG 
+ MEDITACE – BLANKA  
HALUZOVÁ A HONZA JEŽEK  

30. 3. v 17.00 
ASTROPSYCHOLOGIE 
ANEB JAK POROZUMĚT 
VLASTNÍ DUŠI NA ZÁKLADĚ 
HOROSKOPU 
– LUCIE POLÁKOVÁ 
„Když se narodíme, přicházíme sa-

mostatně do styku s nebeskými sila-
mi, a ač jsme po celý život pod jejich 
vlivem, je první okamžik nejsilnější 
a má největší význam pro naši pova-
hu.“ 

31. 3. – 1. 4.   
ASTROPSYCHOLOGIE 
ANEB JAK POROZUMĚT 
VLASTNÍ DUŠI NA ZÁKLADĚ 
HOROSKOPU 

U Větrníku 13

Žižkova 15

15. 3. v 18.00 
SPORTOVEC ROKU 2011 
DO 15 LET
Tradiční vyhlášení ankety jednot-

Brněnská 29

livců a kolektivů do 15 let. Informa-
ce: napravnik@ddm.ji.cz.

20. 3. v 17.00 
„Z KOMIXU DO KOMIXU“
Divadelní představení dramatické-

ho kroužku „Kašpárek“ DDM JI. 
Malá scéna – Brněnská 46.

24. 3. v 8.00  
„DDM OPEN“ 
mládeže v rapid šachu 
jednotlivců
Brněnská 29, JI, 8.00-8.50 prezence. 

Spolupráce s Gambit Jihlava. Hráčky 
a hráči narozeni v roce 1996 a mlad-
ší. Švýcarský systém na 9 kol – 2x15 
min. na partii. Startovné 40,-, nutné 
přezůvky a doprovod osoby st. 18 let. 
Informace: krasensky@seznam.cz

31. 3.   
VELIKONOČNÍ TURNAJ 
VE VOLEJBALU
Jubilejní 20. ročník volejbalového 

turnaje smíšených družstev (min. 2 
ženy na hřišti). Určeno pro neregis-
trované hráče. Přihlášky do 23. 3.!!! 
Na: napravnik@ddm.ji.cz. Startovné 
za družstvo 900 Kč.

17. 3. v 9.00 
CELODENNÍ DUCHOVNÍ 
OBNOVA PRO MANŽELE
Obnovu povede prof. Augustýn 

Svoboda s manželkou.
Ve farním sále u kostela sv. Jakuba 

v Jihlavě. 
Pondělí: Batolátka,Dílničky 
Úterý:     Klub dětí, Keramika 
Středa:    Klub, Katecheze 
                  pro nejmenší 
Čtvrtek: Klub dětí, Muzicírování 
Pátek:     Cvičení s dětmi 

Chlumova 3

11. 3. v 15.00 
ČERT TO NEMÁ NIKDY 
LEHKÉ
Pohádka pro děti. Překvapení pro 

každé dítě. Nafukovací atrakce zdar-
ma. Disco s taneční skupinou Fresh-
Club Brtnice. 

Tolstého 2

10. 3. ve 20.00 
PLES JEŽKA  A DUKLY
Abba World Revival, Lucie Revival, 

Kabát Revival, Kováci, Fresh Club 
Brtnice. Moderuje: Petr Palovčík. 

13. 3.   
ZRNÍ
Kladenská kapela mísící prvky z li-

dové hudby se současnou elektronic-
kou dobou. Koncert z projektu Malá 
scéna žije dál.

16. 3. v 19.00 
Willy Russell: SHIRLEY 
VALENTINE – vyprodáno
One woman show Simony Stašové.

20. 3.   
TOXIQUE
Propojení hudební perfekce a nad-

hledu s výpravnou výtvarnou show. 
Koncert z projektu Malá scéna žije 
dál. 

24. 3. ve 13.00 
FESTIVAL VÍNA Jihlava 
– Víno a žena
Všechny milovníky dobrého vína 

zveme na druhý ročník prodejní a 
prezentační přehlídky. Připraveny 
jsou ochutnávky, soutěže i zajímavý 
doprovodný program. 

31. 3.   
ZPĚVÁČEK 2012
Krajské kolo celostátní soutěže dět-

ských zpěváčků.

31. 3.   
PLES HITRÁDIA VYSOČINA 



STRANA     29 Kultura NJR - BŘEZEN  2012

1. 3. v 19.30 
ARNOŠT LUSTIG
ČR 2012, dokumentární, cca 63 

min. Film je zamyšlením Arnošta 
Lustiga nad svým životem. Lustig je 
laskavým průvodcem a komentáto-
rem, který s humorem a nadhledem 
provázím diváka těžkým obdobím 
30. a 40. let a končí až v současnos-
ti. Hrají: Arnošt Lustig. Režie: Ivo 
Pavelek, Kristina Pavelková. Pro-
jekce dokumentu bude uvedena za 
účasti jeho tvůrců. 

Přístupný / Vstupné 60 Kč/ kino-
sál Reform

2. – 4. 3. v 19.30 
ARNOŠT LUSTIG 
kinosál Edison

1. – 4. 3. ve 20.00 
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

Přístupný / Vstupné 75 Kč, 1. 3. 
kinosál Edison, 2. – 4. 3. kinosál 
Reform

3. – 4. 3. v 17.00 
MONSTRA  VS. VETŘELCI
USA 2009, širokoúhlá animovaná 

komedie, český dabing, cca 94 min.
Jenom monstrakce zachrání svět 
hladce. Hrají hlasy v českém zně-
ní: Hana Ševčíková, Michal Holán, 
Filip Švarc ad. Režie: Robe Lett er-
man, Conrad Vernon

Mládeži přístupný / Vstupné 75 
Kč/ kinosál Edison

5. – 7. 3. v 17.30 
NEVINNOST
ČR 2011, širokoúhlé drama, cca 

102 min. Lásky se nikdy nezbavíš. 
Hrají: Ondřej Vetchý, Aňa Geislero-
vá, Luděk Munzar, Hynek Čermák 
ad.

Režie: Jan Hřebejk
Přístupný / Vstupné 75 Kč/ kino-

sál Reform

5. 3. ve 20.00 
KONEC ROBERTA MITCHU-

MA
Belgie/Fr/Nor/Pol 2011, road mo-

vie, titulky, cca 91 min. Melancholic-
ko-komediální odysea plná vitamí-
nů, prášků na spaní, Rock’n’rollu a 
osudových žen. Hrají: Olivier Gour-
met, Pablo Nicomedes, Wojciech Ps-
zoniak ad. Scénář a režie: Olivier Ba-
binet, Fred Kihn

Přístupný od 15 let / Vstupné 80 
Kč/ kinosál Edison

6. – 7. 3. v 19.30 
Konec Roberta Mitchuma 
kinosál Edison

MILLENNIUM TRILOGY:
6. – 7. 3. ve 20.00 
MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ 
ŽENY
Švédsko /Dánsko / Něm. 2009, 

thriller/krimi, titulky, cca 152 min. 
První Milenum podle Stieg Larsso-
na. Hrají: Michael Nyqvist, Noomi 
Rapace, Lena Endre ad.Režie: Nies 
Arden Oplev. 

Přístupný od 15 let / Vstupné 75 
Kč/ kinosál Reform

8. – 9. 3. ve 20.00 
DÍVKA , KTERÁ SI HRÁLA 
S OHNĚM
Švédsko 2009, kriminální drama, 

titulky, cca 129 min. Filmové zpraco-
vání druhého dílu slavné knižní tri-
logie Stiega Larssona. Hrají: Michael 
Nyqvist, Noomi Rapace, Lena Endre 
ad. Režie: Daniel Alfredson

Přístupný od 15 let / Vstupné 75 
Kč/ kinosál Reform

10. – 11. 3. ve 20.00 
DÍVKA , KTERÁ KOPLA 
DO VOSÍHO HNÍZDA
Švédsko 2010, kriminální drama, 

titulky, cca 145 min. Filmové zpra-
cování třetího dílu slavné knižní tri-
logie Stiega Larssona. Hrají: Michael 
Nyqvist, Noomi Rapace, Lena Endre 
ad. Režie: Daniel Alfredson

Přístupný od 15 let / Vstupné 75 
Kč/ kinosál Reform

8. – 11. 3. v 17.30 
JANA EYROVÁ
USA 2011, širokoúhlé romantické 

drama, titulky, cca 120 min. Hrdin-
ka, která nepřestává inspirovat gene-
race čtenářů a diváků po celém světě, 
si nyní díky novému a odvážnému 
fi lmovému zpracování nachází cestu 
i k nové generaci. Hrají: Mia Wasi-
kowska, Michael Fassbender, Jamie 
Bell ad. Režie: Cary Fukunaga

Přístupný od 12 let / Vstupné 75 
Kč/ kinosál Reform

10. – 11. 3. v 19.30 
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 a další. 
Režie: Ondřej Trojan

Mládeži přístupný / Vstupné 80 
Kč/ kinosál Edison

12. – 14. 3. v 17.30 
UŽÍVEJ SI, CO TO JDE
USA/FR 2009, komedie, titulky, 

cca 92 min.
Nejzábavnější fi lm Woodyho Alle-

na, režiséra Vicky Cristina Barcelo-
na.

Hrají: Larry David, Evan Rachel, 
Patricia Clarkson ad.

Přístupný / Vstupné 75 Kč/ kino-
sál Reform

12. – 14. 3. ve 20.00 
KDO, KDYŽ NE MY
Německo 2011, drama, titulky, 

cca 124 min. Natočeno podle emo-
cionálně skutečného příběhu jedné 
explozivní éry. Hrají: August Diehl, 
Lena Lauzemis, Alexander Fehling 
ad. Režie: Andres Veiel

Přístupný od 15 let / Vstupné 80 
Kč

12. 3. kinosál Edison, 13. – 14. 3. 
kinosál Reform

14. – 16. 3. v 17.00 
ŽENY V POKUŠENÍ
Premiéra ČR 2010, komedie, cca 

118 min. Čtyřicátnice Helena, uzná-
vaná odbornice na manželské pro-
blémy jednoho dne zjišťuje, že se 
dostala do situace, jaké řeší se svý-
mi pacienty. Hrají: Eliška Balzerová, 
Lenka Vlasáková, Veronika Kubařo-
vá a další. Scénář a režie: Jiří Vejdě-
lek

Přístupný / Vstupné 75 Kč/ kino-
sál Edison

15. – 18. 3. v 17.30 a 20.00
KONTRA BAND
USA 2012, thriller, titulky, cca 

110 min. Nikdo neriskuje tolik jako 
chlap, co může všechno ztratit. Hra-
jí: Mark Wahlberg, Kate Beckinsale, 
Lucas Haas ad. Režie: Baltasar Kor-
mákur

Přístupný od 15 let / Vstupné 75 
Kč/ kinosál Reform.

15. – 18. 3. v 19.30 
NEVĚSTINEC
Francie 2011, titulky, cca 122 min. 

Přelom devatenáctého a dvacátého 
století – období velkých sociálních 
změn – postihl také proslulé pa-
řížské nevěstince. Autentické osu-
dy dívek, jejich rivalita i přátelství. 
Hrají: Hafsia Herzi, Céline Salett e, 
Jasmine Trinca ad. Scénář a režie: 
Bertrand Bonello 

Přístupný od 15 let / Vstupné 80 
Kč/ kinosál Edison

19. – 21. 3. v 17.30
PŮLNOC V PAŘÍŽI
USA 2011, romantická komedie, 

titulky, cca 94 min. Půlnoční zážit-
ky odhalí Paříž v jiném světle. Hra-
jí: Owen Wilson, Rachel McAdams, 
Marion Cotillard ad. Scénář a režie: 
Woody Allen

Přístupný od 15 let / Vstupné 75 
Kč

19. – 20. 3. kinosál Reform, 21. 3. 
kinosál Edison

19. – 21. 3. ve  20.00 
PERFECT SENSE
VB/Dánsko/Něm/Švédsko 2011, 

drama/romance, titulky, cca 92 
min. Neobyčejné skloubení melan-
cholie a romantiky. Moderní love 
story. Hrají: Ewan McGregor, Eva 
Green, Connie Nielsen ad. Režie: 
David Mackenzie

Přístupný od 12 let / Vstupné 80 
Kč

19. a 21. 3. kinosál Edison, 20. 3. 
kinosál Reform

21. 3. 18.00 –23.00 
EXPEDIČNÍ KA MERA 
Filmový festival Expediční kame-

ra je celovečerní promítání fi lmů o 
dobrodružství, divoké přírodě, o 
extrémních zážitcích i sportech. Od 
2. února do 22. března 2012 mohou 
diváci ve 111 městech ČR, od Ma-
riánských Lázní až po Třinec, shléd-
nout šest nejlepších outdoorových 
fi lmů uplynulé sezóny. Spolupořa-
datelem Expediční kamery je NA-
TIONAL GEOGRA PHIC Česko. 
Kinosál Reform. 

Ne všichni hrdinové expedičních 
fi lmů přežijí. Ne všichni Afričané 
přestali s kanibalismem. Ne každý 
pád skončí dobře. Ne všechny vlny 
lze překonat. Expediční kamera je o 
skutečném životě.

22. – 28. 3. v 17.30 a 20.00
PROBUDÍM SE VČERA 
ČR 2012, školní komedie, cca 120 

min. Film o cestě za studentskou 
láskou do nedávné minulosti aneb: 
Co neuděláš dnes, musíš dokončit 
včera. Hrají: Eva Josefíková, Jiří Má-
dl, Filip Blažek, Martina Válková ad. 
Režie: Miloš Šmídmajer

Přístupný / Vstupné 90 Kč / kino-
sál Reform, 22. a 26. 3. kinosál Edi-
son

23. – 25. 3. v 17.00 
OCELOVÁ PĚST
USA 2011, širokoúhlé akční/sci-

fi /drama, český dabing, cca 127 
min. Otec a syn spojí síly a postaví 
a vytrénují nového robota, boxer-
ského šampiona. Hrají v českém 
znění: Jiří Dvořák, Matěj Převrátil, 
Kateřina Lojdová ad. Režie: Shawn 
Levy

Mládeži přístupný / Vstupné 75 
Kč/ kinosál Edison

22. 3. v 17.00 
ROZCHOD NADERA A SI-

MIN
Írán 2011, drama, titulky, cca 120 

min. Strhující manželské drama ze 
současného Iránu ukazuje, jak fatál-
ně mohou být lidské osudy a rodin-
né vztahy ovlivněny společenskými 
předsudky a přísným právním sys-
témem. Film získal Zlatý glóbus za 
nejlepší zahraniční fi lm. Hrají: Lei-
la Hatami, Peyman Moaadi, Shahab 
Hosseini ad. Scénář a režie: Asghar 
Farhadi

Přístupný / Vstupné 80 Kč/ kino-
sál Reform

23. – 25. 3. v 19.30
ROZCHOD NADERA A SI-

MIN 

27. – 28. 3. v 17.00
STROM ŽIVOTA
USA 2011, drama/fantasy, titulky, 

cca 138 min. Získal na MFF v Can-
nes hlavní ocenění, Zlatou palmu, 
pro nejlepší fi lm. Hvězdně obsaze-
ný snímek je poctou životu, příro-
dě a světu kolem nás, jenž se nám 
odhaluje jako symfonie. Postupně, 
obraz po obrazu nám přináší epic-
ký a dokonalý příběh, který je aktu-
ální dnes stejně jako před více než 
půl stoletím. Hrají: Brad Pitt , Sean 
Penn, Jessica Chastain ad. Scénář a 
režie: Terrence Malick

Přístupný od 12 let / Vstupné 80 
Kč/ kinosál Edison

26. 3. v 17.00 
KŘTINY
Polsko 2010, drama, titulky, cca 

86 min. Drsný, avšak velmi lidský 
příběh současného varšavského 
podsvětí, kde vládne zákon ulice a 
nejsilnějšího gangu. Hrají: Wojci-
ech Zielinski, Tomasz Schunchardt, 
Natalia Rybicka ad. Režie: Marcin 
Wrona

Přístupný od 12 let / Vstupné 80 
Kč/ kinosál Reform

27. – 28. 3. v 19.30 
KŘTINY 

29. 3. – 1. 4. v  17.30 
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
ČR 2011, širokoúhlé drama, cca 

107 min. Když vám hoří půda pod 
nohama, není nad rodinný výlet. 
Hrají: Igor Chmela, Eva Vrbková, 
Martin Finger ad. Scénář a režie: 
Robert Sedláček

Přístupný od 12 let / Vstupné 75 
Kč/ kinosál Reform

29. 3. – 1. 4. ve  20.00 
POUPATA
ČR 2011, sociální drama, cca 94 

min. Tak trochu jiný vánoční pří-
běh. Hrají: Vladimír Javorský, Mal-
gorzata Pikus, Marika Šoposká ad. 
Scénář a režie: Zdeněk Jiráský

Přístupný od 12 let / Vstupné 75 
Kč/ kinosál Reform
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Žižkova 98

Mostecká 10

Žižkova 15
2. 3.   
LIPSTICK R´N´B PARTY 
feat. DJ ROCKSTAR, 
DJ STREJDA FILÍ. 

3. 3.   
WICKED GAMEZ 
– DNB PARTY 
feat. DJS HELLSMITH 
/ CLIPPER / BROCK / M4D.
DOC / NO AKA . 

9. 3.   
MŇÁGA A ŽĎORP LIVE. 

10. 3.   
BIRTHDAY PARTY 
– Mejdžyho pětatřicítka: 
DJS VIK (Brno) / JIŘAN 
/ PATRICK / MEJLA 
/ KA RIKA DZE. 

16. 3.   
BASSDROP: FILTHY 
DUBSTEP EDITION 
feat. DJS MERA K (IO.LAB 
/ Praha), MATOA (CASE / 
Praha), VALOA (ADF / Praha). 

17. 3.   
DISTANT BELLS – PINK 
FLOYD REVIVAL band live. 

23. 3.   
PRA GO UNION + Livě Band 
+ Hip Hop Classics Party feat. 
DJ Ramel (ČB) / Safír ( Jih). 

24. 3.   
ABNORMAL FOOSBALL 
CREW A SOUL MUSIC CLUB 
uvádějí: SOUL 
FOOSBALL CUP 2012. Start: 
15:00. + Aft erparty s DJS od 21:00. 

30. 3.   
MOVE IT feat. DJ BIDLO 
/ FATT Y M (Flow / Roxy Praha) / 
SHEEMA (Elektrio). 

2. 3. ve 21.00 
Be gone!PHILIP TBC (philiptbc.

com), Strawbeery, Pacosh, Karikad-
ze. STYL: dubstep, breakbeat, ragga-
jungle, drumandbass.

9. 3. ve 21.00 
Esso, Pragmatt ic deliqent, 
KeramzitEsso sound systém, 

Pragmatt ic deliqent, Keramzit 
sound systém. 
STYL: acid, jungle, dnb, tekno, 
live sets

10. 3. ve 21.00 
Electro house sensation
Nox van Borg (strobe), Fidzi, 

Kujdas, Bagetar, Beatmouse7, Mar-
tin Z. STYL: elektro, house, trance, 
techno.

16. 3. ve 21.00
Ragga night special
Dr Kary + Mr Cocoman, W23, 

Tba. STYL: reage, ragajungle, ragga-
core.

23. 3. ve 21.00 
Bas night fever – T2B
T2B crew / Pixie, Suki, Wash!, 

Technical. STYL: breakbeat, dub-
step, bassline, dnb.

28. 3. v 17.00 
Wednesday Relax / Hot ligh
Kujda, Fidzi, Bagetar, Herbalist. 

STYL: elektro, house, techno, dnb.

30. 3. ve 21.00 
Kvadrant II
Ultima crew vs Keramzit. STYL: 

house, techno, elektro, dnb, jungle, 
techno.

3. 3.   
ŽRA LOK VE ZDI + ABI-GAIL

9. 3.   
Oslava 5 let Rapsöd 
+ křest 7“splitu...
hosté: Stolen lives, 
Průmyslová smrt

17. 3.   
LADY KA TE + METANOON 
-  KONCERT

23. 3.   
SPS – koncert  známé punkové 
kapely

24. 3.   
CARRERA  KA I, PSI, 
RA ISE DEAD

30. 3.   
REINCARNATE, HOĎ 
DO PSA, PLNEJ KOTEL, 
KOZEL RIVEL

31. 3. – 1. 4.  v 19.30 
PODIVUHODNÝ PŘÍPAD 
BENJAMINA BUTT ONA
USA 2008, romantické drama, ti-

tulky, cca 166 min. Film vychází z 
povídky F. Scott a Fitzgeralda. Vy-
práví o Benjaminu Butt onovi, který 
svůj život prožívá v opačném smě-
ru od stáří k mládí. Hrají: Brad Pitt , 
Cate Blanchett , Tilda Swinton ad. 
Režie: David Fincher

Přístupný od 12 let / Vstupné 75 
Kč/ kinosál Edison

BIJÁSEK 
– KINO DUKLA DĚTEM 

1. – 4. 3. v 15.30 
MODRÝ TYGR
ČR/SR/Něm. 2011, rodinný/dob-

rodružný, cca 90 min. Film pro děti, 
jejich rodiče a tygry. Hrají: Linda 
Votrubová, Jakub Wunsch, Bára Hr-
zánová ad. Režie: Petr Oukropec

Přístupný / Vstupné 80 Kč/ kino-
sál Reform

10. – 11. 3. v  15.30 
JAK VYCVIČIT DRA KA 
Premiéra USA 2010, animovaná 

komedie, český dabing, cca 97 min. 
Rodičové chlupaté Kung Fu Pandy 
a zeleného zlobráka Shreka se tento-
krát rozhodli pro podívanou, která 
je ve všech ohledech poněkud drs-
nější. Hrají v českém znění: Matouš 
Ruml, Terezie Taberová, Jiří Schwarz 
ad. Režie: Dean DeBlois, Chris San-
ders

Přístupný / Vstupné 75 Kč
10. 3. kinosál Reform, 11. 3. kino-

sál Edison

17. – 18. 3. 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 / Vstupné 75 Kč/ kino-
sál Reform

24. – 25. 3. v 15.30
MEDVÍDEK PÚ
USA 2011, animovaná komedie, 

český dabing, cca 70 min. Malí divá-
ci se mohou vrátit do Stokorcového 
lesa, kde znovu ožívají nadčasové 
kouzlo, vtip a žertovná atmosféra 
původních krátkých fi lmů. Hrají v 
českém znění: Tygr: Oto Jirák, Kan-
ga: Jaroslava Brousková, Medvídek 
Pú: Jiří Knot, Ijáček: Jaroslav Vlach, 
Prasátko: Tomáš Juřička ad. Režie: 
Stephen Anderson, Don Hall

Přístupný / Vstupné 70 Kč
24. 3. kinosál Reform, 25. 3. kino-

sál Edison

31. 3. – 1. 4. v 15.30 
BROUČCI – BROUČKOVY 
TAJNOSTI
Filmové pásmo kreslených a lout-

kových pohádek pro nejmenší divá-
ky. Vstupné 30 Kč/ kinosál Reform

BIO RÁJ – KINO DUKLA 
PROMÍTÁ SENIORŮM 

– 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
7. 3. v 10.00 
NEVINNOST
ČR 2011, širokoúhlé drama, cca 

102 min. Lásky se nikdy nezbavíš. 
Hrají: Ondřej Vetchý, Aňa Geislero-
vá, Luděk Munzar, Hynek Čermák 
ad. Režie: Jan Hřebejk

Přístupný / Vstupné 50 Kč/ kino-
sál Edison

14. 3. v 10.00 
ŽENY V POKUŠENÍ

21. 3. v 10.00 
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 a další. 
Režie: Ondřej Trojan

Mládeži přístupný / Vstupné 50 
Kč/ kinosál Edison

28. 3. v 10.00 
PROBUDÍM SE VČERA 
ČR 2012, školní komedie, cca 120 

min. Film o cestě za studentskou lás-
kou do nedávné minulosti aneb: Co 
neuděláš dnes, musíš dokončit včera. 
Hrají: Eva Josefíková, Jiří Mádl, Filip 
Blažek, Martina Válková ad. Režie: 
Miloš Šmídmajer

Přístupný / Vstupné 60 Kč / kino-
sál Edison

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. 
5. 3. v 19.30 
BRA TŘI
Dánsko 2004, drama, titulky, cca 

110 min. Ať si v životě udělal cokoliv, 
vždy tě budu milovat. Hrají: Connie 
Nielsen, Nikolaj Lie Kaas, Ulrich 
Th omsen ad. Režie: Susanne Bier

Přístupný od 15 let/ kinosál Re-
form

12. 3. v 19.30 
LOUISE-MICHEL
FR 2008, komedie, titulky, cca 95 

min. K Vánocům si sejměte šéfa! 
Hrají: Yolande Moreau, Bouli Lan-
ners, Benoit Poelvoorde ad. Režie: 
Gustave de Kervern, Benoit Delépi-
ne

Přístupný od 15 let/ kinosál Re-
form

19. 3. v 19.30 
OUTSIDER
Dánsko/Island 2005, titulky, cca 

106 min. Mladík Daniel je outsider, 
jak má být. Ofi ciálně nevydělává 
žádné peníze, neplatí pokuty ani dlu-
hy. Hrají: Jakob Cedergren, Nicolaj 
Kopernikus, Nicolas Bro ad. Režie: 
Daguer Kári

Přístupný od 12 let/ kinosál Re-
form

22. 3. v 19.30 
NESVATBOV
ČR/SR 2010, dokumentární, cca 

72 min. Srdce si nedá poroučet. Re-
žie: Erika Hníková

Mládeži přístupný / kinosál Re-
form

26. 3. v 19.30 
ALOIS NEBEL
ČR 2011, animovaný fi lm, dra-

ma, cca 87 min. Dlouho očekávaná 
adaptace kultovního komiksu Jaro-
slava Rudiše a Jaromíra 99. Hrají: 
Miroslav Krobot, Karel Roden, Te-
reza Voříšková a další. Režie: To-
máš Lešák

Přístupný/ kinosál Reform

OSTATNÍ AKCE
11. 3. v 15.00 
S Jihlavskými listy za pohádkou 

- 
O PERNÍKOVÉ 
CHALOUPCE
Délka představení cca 50 minut. 

Dramatizace známé pohádky Bože-
ny Němcové. Diváci se mohou tě-
šit na zajímavé ztvárnění a osobitý 
herecký projev. Představení je pro-
vázenou scénickou hudbou a vese-
lými písničkami. Účinkují: Divadlo 
Duha 

25. 3. v 15.00 
S Jihlavskými listy za pohádkou 

-
JAK NA OBRA 
Délka představení cca 50 minut. 
V této úsměvné komedii hlavní 

postavy ztvárňují čeští Honzové - 
dvojčata, kteří zachrání princeznu 
před obrem. Dokážou si však tímto 
statečným činem získat i její srdce? 
Nebo to už patří někomu jinému? 
Pohádkový příběh oživují písničky 
s hudebním doprovodem. Účinkují: 
Divadýlko z pytlíčku
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Basketbal

Volejbal

Hokej

Fotbal

Změna termínů a časů vyhrazena.

Žižkova 15

Strojírenská 4/7

HC Dukla Jihlava 
– 1. liga ČR 2011/2012 

– zápasy v březnu budou známy po 
odehrání základního kola.

TJ Sokol Bedřichov – volejbal 
– 2. liga žen:

Sobota 10. 3. 
TJ Sokol Bedřichov – Přerovský 
volejbalový klub B 
v 10 a 14 hod.

Sobota 24. 3. 
TJ Sokol Bedřichov 
– VK Pegas Znojmo 
v 10 a 14 hod.

Hraje se ve sportovní hale na ul. 
Sokolovská v Jihlavě.

Basketbalový klub Jihlava:
Sobota 10. 3. 
BC Vysočina – Sršni Sokol Písek 
v 17 hodin – extraliga U19

Neděle 11. 3. 
BC Vysočina – USK Praha 
v 10 hodin – extraliga U19

Zápasy se hrají ve sportovní hale 
nad bazénem na ul. E. Rošického v 
Jihlavě.

FC VYSOČINA JIHLAVA 
– II. liga FAČR 2011/2012:

Pátek 9. 3. 
FC VYSOČINA JIHLAVA 
– FC Čáslav

Pátek 23. 3. 
FC VYSOČINA JIHLAVA 
– FK Varnsdorf

Hraje se na fotbalovém stadionu na 
ul. Jiráskova v Jihlavě v 18 hodin.

1. 3. v 18.00
OSTROVY FRA NCOUZSKÉ 
POLYNÉSIE
O historii, zajímavých objevech, 

přírodě, kultuře, podvodním světě a 
dalších zajímavostech Francouzské 
Polynésie bude vyprávět cestovatel-
ka MUDr. Zdeňka Drlíková. Klubo-
vé večery v Zoo Jihlava – čtvrteční 
besedy nejen o zvířatech, cestování 
a životním prostředí. PodpoVRCH. 
Zoo Jihlava 

1. 3. v 18.00 
Degustační večer s vinařstvím 
Stanislav MÁDL – Velké Bílovi-

ce
Přestože je p. Mádl velmi známý a 

zkušený vinař, jedná se o zcela nové 
jméno našich vinných večerů – má-
me se na co těšit! 

Vinárna Vinové, Bezručova 7

1. 3. v 19.00 
HRA JEME A ZPÍVÁME 
V RA DNIČNÍM PIVOVARU
Zazpívejte si s jihlavskou kapelou 

„Jak chceš?!“ Hraje se všechno mož-
né i na přání od folku až po lidovky. 
Bez rezervací, vstup zdarma. Klubo-
vá scéna v Radničním pivovaru, Ma-
sarykovo nám. 66/67

2. – 3. 3.   
SVATEBNÍ SALON VYSOČINA
Pořádaný pod záštitou hejtmana 

Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Bě-
hounka. Hotel Vivaldi – Rančířov u 
Jihlavy. 2. 3. od 13.00 – 20.00, 3. 3. 
od 10.00 – 18.00 hodin.

3. 3. v 19.00 
NONSENS 
Večer s nonsensovou poezií. Pozvá-

ní přijal Luboš Fidler, legenda české 
alternativní scény (spolupracoval s 
Oldřichem Janotou, hrál s Mikolá-
šem Chadimou). Dále vystoupí: Sta-
nislav Gerstner, Kryštof Čeřovský, 
Aleš Kauer, Lumíra, Tom Hron, Jar-
da Plvan, Jan Typlt, Jiří Marek a Jan 
Razima. Uvede Zdeněk Stejskal.

DIVADELNÍ KLUB, v budově Ho-
ráckého divadla, Komenského 22 

3. 3. ve 13.00 
DĚTSKÝ KA RNEVAL
Sport bar Hatt rick, Březinova 144.

4. 3. v 19.30 
IX. ROČNÍK 
CHARITATIVNÍHO PLESU 
SVOŠ SOCIÁLNÍ JIHLAVA
Výtěžek z plesu bude věnován na 

konto POMOZTE DĚTEM. Veče-
rem provází Helena Dvořáková a Mi-
lan Řezníček, hraje kapela Start 02.  

Hotel Gustav Mahler.

5. 3. v 18.00 
KA VÁRNA KOUZEL
Magic club Jihlava pro vás připravil 

komorní kouzelnické představení. 
Přijďte s přáteli na šálek kávy a my 
vás budeme bavit přímo u vašeho 
stolu! 

Kavárna Muzeum, Masarykovo 
nám. 55

6. 3. v 17.00 
POZŮSTATKY DOLOVÁNÍ 
NA VYSOČINĚ 
Z historie České speleologické 

společnosti. Přednáška z tradičního 
cyklu archeologických přednášek. 

Přednáší Jiří Prokop a Jiří Sobotka, 
začátek v 17.00. 

Malovaný sál Muzea Vysočiny Jih-
lava.

7. 3. v 19.00 
Cestopisné večery s Vladislavem 
Jirouškem: TCHAJ-WAN
Ponořte se do krás exotických zemí 

se zoologem, cestovatelem a foto-
grafem Vladislavem Jirouškem. Bez 
rezervací, vstup zdarma. Klubová 
scéna v Radničním pivovaru, Masa-
rykovo nám. 66/67

9. 3. v 15.00-18.00 
PLES DENNÍHO 
A TÝDENNÍHO STACIONÁŘE 
JIHLAVA
Vystoupení taneční skupiny ÚLET 

a FARA H, bohatá tombola, k tanci a 
poslechu hraje skupina UNIBAND. 
Hotel Gustav Mahler.

13. 3. v 17.00 
NEOLIT NA VYSOČINĚ
Přednáška z tradičního cyklu ar-

cheologických přednášek. 
Malovaný sál Muzea Vysočiny Jih-

lava.

14. 3. v 18.00 
NOVÝ ZÉLAND
Cestovatelské promítání pořádá 

Katedra cestovního ruchu VŠPJ, 
Vysoká škola polytechnická Jihlava, 

Tolstého 16

15. 3. v 18.00 
Degustační večer s vinařstvím 
ŠABATA – Zaječí
Vinárna Vinové, Bezručova 7

20. 3. v 17.00 
ARCHEOLOGIE – HISTORIE 
– PERIFERIE aneb 
raněstředověké osidlování 
Vysočiny
Přednáška z tradičního cyklu ar-

cheologických přednášek. Přednáší 
Mgr. Petr Hejhal, Ph.D. 

Malovaný sál Muzea Vysočiny Jih-
lava.

21. 3. v 19.00 
Cestopisné večery s Vladislavem 
Jirouškem: KOSTARIKA 
Ponořte se do krás exotických zemí 

se zoologem, cestovatelem a foto-
grafem Vladislavem Jirouškem. Bez 
rezervací, vstup zdarma. Klubová 
scéna v Radničním pivovaru, Masa-
rykovo nám. 66/67

24. 3. od 9.00 – 16.00 
O ŠTÍT MĚSTA JIHLAVY
Veřejná soutěžní výstava plastiko-

vých modelů spojená s historickými 
přednáškami a besedami a prodejem 
modelů a modelářských pomůcek. 
Refektář hotelu Gustav Mahler, Kří-
žová 4.

25. 3. v 18.00 
Scénické čtení „Dokonáno“ 
- velkopáteční příběh s klavírní 
improvizací
kostel apoštola Pavla (ve Dvořáko-

vě ulici)

26. 3. v 18.00 
SUKULENTNÍ FLÓRA  
MADAGASKA RU
Přednáší Ivo Žídek
Muzeum Vysočiny Jihlava

29. 3. v 19.00 
OCHUTNÁVKA  HUDBY 
A VÍNA – komponovaný večer 
Lukáše Hurníka
Doprovodný program k Festivalu 

vína Jihlava. Rezervace předem ve 
vinárně Vinové. 

Gotická síň jihlavské radnice.

31. 3. v 9.00 
TERA  – AQUA – FLORA 
Jihlavské  terarijní trhy, spojené s 

výměnou a prodejem.
Dělnický dům, Žižkova 15

4. 3. v 19.00 
2. KOMORNÍ KONCERT
Dům fi lharmonie-hudby, Kosmá-

kova 9.
 
17. 3. v 19.00 
ŽOFIE KA BELKOVÁ
Koncert jihlavské písničkářky, jako 

host vystoupí kapela Shoda okolnos-
tí

Muzeum Vysočiny Jihlava
 
26. 3. v 18.00 
14 HUDEBNÍCH ZASTAVENÍ 
u sv. Kříže
Jarní koncert PS Melodie.  Na kon-

certě zazní duchovní sborové sklad-
by různých žánrů, jejichž vznik se 
datuje od období renesance po do-
bu dnešní. Celý koncert je propoje-
ním krásné duchovní hudby, postní 
liturgické doby a prostředím kostela 
Povýšení sv. Kříže. Jednotlivými hu-
debními zastaveními vás slovem pro-
vede sbormistr Melodie Pavel Salák. 

Kostel Povýšení sv. Kříže.

3. 3.    
O pohár České Kanady, 
druhý turnaj         

10. 3.   
Ježek golf tour č. 5                                                  

11. 3.   
Dětské turnaje                                            

17. 3.   
Greentour                                                    

18. 3.   
Ježek golf tour (neděle) č. 6

24. 3.   
Green tour, ¼ a ½ fi nále 
(sobota)

25. 3.   
JGT, ¼ a ½ fi nále (neděle)

9. 3. v 18.00 
VEČER DESKOVÝCH HER
Osadníci, Bang, Archam/horror 

Transamerica, Aktivity.

11. 3. v 10.00 
SETKÁNÍ RODIN S DĚTMI 
a malé divadélko

Úterý v 18.00 
STÁLÉ AKCE: 
HODINKA  NAD BIBLÍ

Komenského 20

31. 3.   
TRIO DE JANEIRO live 
+ Latino & Funky Party. 
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