
Lubomír
Dohnal

Už od tohoto víkendu 2. a 3. břez-
na bude zájemcům nejen z Jihlavy 
k dispozici nové Veřejné sportoviš-
tě pro lední sporty v Tyršově ulici. 
Hala bude sloužit především pro 
bruslení veřejnosti, škol a tréninky 
hokeje a krasobruslení. 

Na první víkend jsou připraveny 
ukázky tréninků, soutěže a hry na le-
dě, a hlavně bruslení pro veřejnost. 
Podrobný program je na stránkách 
provozovatele HC Dukla.

Krajské město Vysočiny mělo do-
sud k dispozici jedinou ledovou plo-
chu Horáckého zimního stadionu 
vybudovaného v šedesátých letech. 
„Motivem výstavby haly pro veřejnost 
je velká vytíženost hlavního zimního 
stadionu, který nemůže zdaleka pokrýt 
veškerý zájem o led,“ uvedl důvody 
pro vybudování druhé plochy primá-
tor Jihlavy Jaroslav Vymazal. Rozměr 
ledové plochy je 58 x 26 m, nechybí 
hráčské lavice, trestné lavice, boxy 
pro rozhodčí a místnost pro parko-
vání rolby. V hale je divácká galerie 

Přijďte si zabruslit do nové haly

pro 96 stojících diváků. Úpravu ledu 
bude zajišťovat nová rolba.

Úpravou prošel i sousední objekt, 
kde se po rekonstrukci nachází tech-
nické zázemí pro provoz budovy a 
veřejného sportoviště, infocentrum, 
šatny veřejného sportoviště a tělo-
cvična – fi tness centrum se sociál-
ním zázemím, které slouží pro tzv. 
suchou přípravu hokejistů.

 celkové způsobilé výdaje projektu: 
190 643 338,- Kč
 celková výše dotace Regionální rady: 
176 345 087,64 Kč
 zahájení stavby: 11. listopadu 2011
 ukončení stavby: červenec 2014 
(zahrnuje roční zkušební provoz)
 dodavatel: Sdružení firem ZS Jihlava 
– Podzimek a synové s. r. o. 
a Metrostav, a. s.

Veřejné sportoviště 
pro lední sporty 
v ulici Tyršova, Jihlava

Nové podzemní parkoviště
pro sedm desítek vozidel

Veřejné sportoviště pro lední spor-
ty je vybudováno v bezprostředním 
sousedství Horáckého zimního sta-
dionu na ploše někdejší nevyuží-
vané venkovní ledové plochy, která 
dočasně sloužila také jako parko-
viště. „Parkování je nyní skryto pod 
ledovou plochou, kde vzniklo 67 míst 
pro auta a dvě pro motocykly,“ uvedl 
primátor Jaroslav Vymazal. 

Součástí investice je úprava pří-
jezdové komunikace. Ulice Tyršova 
dál zůstává jednosměrná z Tolstého 
ulice směrem do ulice Jana Masa-
ryka (ke kinu Dukla), z výjezdu z 
nových podzemních garáží je však 
možné se do Tolstého ulice vrátit. 

Střecha haly bude porostlá zele-
ní. Přístupový prostor do haly mezi 
stávající tělocvičnou a nově vybu-
dovanou halou je zastřešen. 

 -rt, lm-

Zveme občany 
do nově otevřeného Sportoviště pro 

lední sporty v Tyršově ulici 
na první veřejné bruslení 

2. a 3. března od 9.00 do 20.00. 
Podrobnosti na www.jihlava.cz.

ZIMÁČEK ve stavu zrodu a zimáček těsně před dokončením. Jihlavská veřejnost se dočkala, na chlazeném betonu vzniklo 
několik centimetrů nového ledu a veřejnost ho může vyzkoušet. Foto: Lubomír Maštera, archiv MMJ 

Magistrát je stále rozptýlen po měs-
tě, odbory správy realit, živnostenský 
úřad, sociální odbor, odbor dopravy 
jsou mimo radnici. Změní se letos na 
tom něco? Na to jsme se zeptali ta-
jemníka Lubomíra Dohnala.

Uvažujete o nějaké centralizaci?
Dostali jsme nedávno nabídku na 

koupi bývalých Pozemních staveb 
ve Věžní ulici. Samospráva města si 
přeje, aby bylo koncentrováno co 
nejvíce úředníků na jednom místě 
z důvodu uceleného servisu pro na-
še klienty, ale technicky s tím je pro-
blém. Nyní jsme v sedmi budovách, 
nejde jen o prostory, ale také klien-
tela magistrátu nemá kde parkovat. 
Dalším problémem je bezbariérový 
přístup pro naše handicapované ob-
čany. Příkladem je v Čajkovského 
ulici odbor správy realit.

Magistrát ale potřebuje také skla-
dovací prostory…

To je další problém. Digitalizací 
dat paradoxně narostly požadavky 
na skladování papíru, a to jsou další 
desítky metrů skladovacích prostor 
navíc. Začínáme se tedy tísnit niko-
li proto, že by přibývalo úředníků, 
ale proto, že narůstá administrativa 
ze zákonů, kterou nám stát klade na 
bedra, a s tím jsou spojeny úřední 
dokumenty. 

A bude přibývat úředníků?
V současnosti není předpoklad, že 

by měly přibýt razantně nové agen-
dy. Za poslední dva roky jsme si ne-
chali udělat rozbor situace a pravda 
je taková, že aniž by stát přidal pe-
níze, novelami zákonů nám postup-
ně narostla agenda více jak o dvacet 
úvazků, samozřejmě o případných 
změnách organizační struktury ma-
gistrátu bude rozhodovat rada měs-
ta. (Pokračování na str. 3)

Tajemník: 
Centralizace úřadu



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

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:
   

62
52

114
55
46

101

13
-

2
8

172
Město Jihlava má k 31. 1. 2013 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  50.173 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci lednu 2013
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První vůz městské hromadné 
dopravy v Jihlavě se po téměř 65 
letech vrátil do svého města. Více 
než stoletý vůz je uložen v bezpe-
čí střeženého městského objektu, 
kde bude čekat na renovaci. 

Od podzimu roku 2012 tramvaj 
stála v depu v Krnově. „Na přelomu 
roku probíhalo výběrové řízení na re-
novaci, ale nikdo se do něj nepřihlásil. 
Než se rozhodneme pro další kroky, 
chceme mít vůz v Jihlavě. Trvá náš 
záměr uvést první vozidlo MHD v 
Jihlavě do co nejlepšího stavu,“ uvedl 
k převozu „tramvajky“ z Krnova do 
Jihlavy primátor Jaroslav Vymazal. 

Příběh stroje vyrobeného ve Štýr-
ském Hradci začal 26. srpna 1909, 
kdy vyjel po dráze vedoucí z jihlav-
ského Masarykova náměstí na hlav-
ní vlakové nádraží. Od roku 1948 asi 

do roku 1956 tramvaj jezdila v Opa-
vě, až do podzimu 2012 stála, už bez 
podvozku, na soukromé zahradě ve 
Slavkově u Opavy, kde sloužila jako 
seník. 

 „Ač je ve špatném technickém stavu, 
jednoznačnou zásluhu na tom, že do-
dnes existuje, má její předchozí majitel. 
Na střeše tramvaje udržoval krytinu, 
skříň byla v suchu. Zabránil například 
i tomu, aby překupníci z vozu vybrali 
dobové smaltované tabulky s pokyny 
pro cestující a řidiče,“ ocenil tajemník 
Magistrátu města Jihlavy Lubomír 
Dohnal. Předchozí majitel aktivitu 
města Jihlavy v záchraně tramvaje 
oceňoval. „Pozvali jsme ho na pří-
padné slavnostní odhalení opraveného 
vozu. K našemu velkému zklamání se 
tohoto okamžiku pán nedočká, několik 
týdnů po prodeji tramvaje zemřel,“ po-

znamenal smutnou epizodu příběhu 
jihlavské tramvaje tajemník Lubomír 
Dohnal.

Myšlenka navrátit a opravit první 
vozidlo jihlavské MHD trvá nejmé-
ně od devadesátých let, zájem o vůz 
měly i mimojihlavské spolky histo-
rických vozidel. Impulsem pro akti-
vity vedoucí k návratu tramvaje čís-
lo 1 do Jihlavy byla loni dokončená 
renovace secesního mostu U Jánů, 
který byl v roce 1908 vystavěn prá-
vě kvůli dráze pro tramvaje. Most 
tehdy nebývale moderní konstrukce 
nahradil původní, nepříliš starý, ale 
nevyhovující dřevěný most s nízkou 
nosností. Na renovovaném mostu je 
několik desítek metrů kolejnic umís-
těných právě na upomínku dráhy, 
která vedla z Masarykova náměstí na 
hlavní vlakové nádraží. -lm,rt-

První tramvaj se po letech vrací domů

DOBOVÝ pohled ukazuje na jednu z prvních jihlavských tramvají při zátěžové zkoušce mostu U Jánů, nedávný pohled ukazuje současný stav.. Foto: archiv MMJ

V Jihlavě probíhá dosud největší 
investice města do zoologické za-
hrady - projekt „ZOO pěti konti-
nentů“ dostává konkrétní podobu. 

„Na dosud nevyužité ploše, kde ješ-
tě donedávna rostla tráva a několik 
starých ovocných stromů, jsou před 
dokončením stavby a výběhy Afr iky a 
Asie. Žít zde budou žirafy a kopytní-
ci, dikobrazi, klokani, afr ičtí primáti či 
exotičtí ptáci,“ popsal zástupce inves-
tora, primátor města Jihlavy Jaroslav 
Vymazal. 

Nejblíže dokončení je australský 
pavilon a pavilon žiraf, na dohled 
jsou ale i další „kontinenty“. 

Výběh pro žirafy (Afrika) budou 
mít návštěvníci na očích hned u 
vchodu do areálu. Navazuje expozi-
ce Austrálie. Ve třetí části projektu se 
nové expozice dočkají afričtí primáti 
(mangabejové, kočkodani, guerézy) 
a přibude pavilon s babirusami, gib-
ony, jeřáby a případně i orangutany.

V závěrečné etapě bude stávající 
exotárium přestavěno na novou ex-
pozici plazů, což bude největší a nej-
nákladnější pavilon. Vnitřní uspořá-
dání bude v návštěvnících vyvolávat 
dojem pralesa, plášť budovy z mo-
sazných plátů bude evokovat kůži 
plazů. „Tato stavba a také výběh pro 
hyeny budou v ideálním případě ote-

Jihlava staví nové kontinenty

vřeny pro veřejnost v roce 2015. Tím 
bude historicky největší investice do 
zoologické zahrady u konce,“ uvedl k 
projektu primátor Jaroslav Vymazal. 
Celková investice přesahuje hranici 
130 milionů korun, více než 90 mi-
lionů korun bude uhrazeno z dotace 
ROP Jihovýchod. 

Projekt výstavby šesti nových pavi-
lonů v Zoologické zahradě Jihlava s 
názvem ZOO pěti kontinentů byl za-
hájen v listopadu 2011. V rámci pro-
jektu bude na nevyužitých pozem-
cích za novým vstupem do zahrady 
vybudován pavilon a výběh pro ži-
rafy, expozice afrických primátů, ex-
pozice hyen a expozice Austrálie. V 
centrální části zahrady bude umístěn 
nový asijský pavilon a rozsáhlá expo-
zice plazů. 

Koncem roku 2012 byla dokon-

 celkové způsobilé výdaje 
projektu: 111 125 068,- Kč
 celkové výdaje projektu: 
135 347 009,- Kč
 celková výše dotace Regionální 
rady: 94 456 308,- Kč
 zahájení stavby: 7. 11. 2011
 ukončení stavby: 31. 12. 2014

ZOO pěti kontinentů čena expozice Austrálie, která bude 
návštěvníkům zpřístupněna během 
jarních měsíců roku 2013 a která je 
stylizovaná jako typické obydlí far-
máře. V této části zahrady najdou 
kromě klokanů zázemí kasuáři, led-
ňáci, černé labutě, ovce, papoušci a 
obyvatelé vnitřních expozic a nok-
turnárií jako jsou vakoveverky, kus-
kusi, myši bobří, australský hmyz a 
hadi. 

V březnu 2013 bude dokončen ob-
jekt pro žirafy a menší africké kopyt-
níky. 

Do poloviny roku 2013 bude vy-
budován výběh a ubikace pro hyeny 
a expozice afrických primátů, kam 
budou přemístěni kočkodani, man-
gabejové a případně přibudou gue-
rézy. V roce 2013 nahradí současný 
výběh klokanů expozice Asie určená 
především pro gibony, babirusy a je-
řáby. Ještě v tomto roce se zahájí prá-
ce na vybudování nejrozsáhlejšího a 
fi nančně nejnáročnějšího pavilonu 
plazů na místě současného objektu 
Exotária. Prostředí expozice bude 
vyvolávat dojem deštného pralesa 
s mohutnými kmeny stromů a vo-
dopády. Plášť budovy bude tvořen z 
kovových plátů připomínajících kůži 
plazů. 

Stavba bude dokončena do konce 
roku 2014. -lm,rt-
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Tajemník: 
Centralizace úřadu
(Dokončení ze str. 1)
Uveďte prosím příklad.
V loňském roce nám přibyly pasy 

a občanky z „dvojkových obcí“. A 
to je najednou dalších sto tisíc ob-
čanů na jedné chodbě, kteří musí 
k nám na úřad. Proto vznikají fronty 
v úřední dny a není to příjemné ani 
pro nás, ani pro klienty. Dnes vy-
dáváme pasy a občanky celý týden, 
tedy i mimo klasické úřední dny, ale 
je tu možnost objednání i po inter-
netu. I tak ale vznikají fronty, proto-
že navýšení počtu kabin nechce stát 
fi nancovat. Můžeme si je za velké 
peníze koupit a nebo za ještě větší 
peníze pronajmout. Vedení měs-
ta rozhodlo, že nebudeme utrácet 
městské peníze za „státní foťák“.

V oblasti elektronizace patří 
magistrát na špičku, dokazuje to 
řada ocenění. Co plánujete na le-
tošek?

Je toho hodně, ale vyberu jeden 
příklad. Loni jsme zavedli do plné-
ho provozu tzv. Knihu hříchů a zá-
vad. Hlavním přispěvatelem byli 
městští strážníci, kteří jsou každo-
denně v ulicích, na kolech a v teré-
nu a ti zjišťují závady.

Dále přispívají úředníci díky své 
kontrolní činnosti a také to dopl-
ňují občané, protože ti vidí i to, co 
někdy strážník nebo úředník nevidí. 
Dnes nám chodí podněty od obča-
nů mailem, telefonicky, papírově, 
někdy i osobně. 

Elektronizace s sebou ale přiná-
ší také různá úskalí…

Ano. Důsledky jsme viděli v létě 
na odboru dopravy. Jakmile kolabu-
je systém, můžete se snažit sebevíc a 
mnoho toho nenaděláte. Tím se zá-
roveň chci omluvit veřejnosti, pro-
tože to bylo u nás, ale bez našeho 
zavinění. Snažíme se tyto nežádou-
cí stavy minimalizovat, ale ne vždy 
je to v našich silách. -lm-

Obecní živnostenský úřad čeká le-
tos obrovský nárůst práce, neboť po 
tragických následcích prodeje a po-
žití pančovaného alkoholu připra-
vuje vláda mimo jiné i novelu živ-
nostenského zákona s tím, že prodej 
lihovin bude zařazen do koncesova-
né živnosti. 

Navrženy jsou tři měsíce přechod-
ných ustanovení, kdy budou moci 
zdarma podnikatelé, kteří jsou dr-
žiteli živnosti a tento alkohol prodá-
vají, požádat na živnostenském úřa-
du o koncesi. 

„Jednalo by se o všechny hostinské, 
maloobchodní a velkoobchodní čin-
nosti a odhadujeme, že by po přechod-
nou dobu tří měsíců každý den mohlo 
požádat o koncesi až 50 podnikatelů. 
Při běžném vyřizování záležitostí s 
ostatními podnikateli si nedovedu tak 
obrovský nápor představit,“ řekla ve-
doucí živnostenského úřadu Irena 
Niklová. 

Vláda však nechce z důvodu nalé-
havosti získání přehledu o prodejcích 
lihovin o delší lhůtě přechodných 
ustanovení ani slyšet. -lm-

Živnostenský úřad 
se letos zapotí

Český statistický úřad (ČSÚ) or-
ganizuje v roce 2013 výběrové še-
tření o Životních podmínkách do-
mácností v České republice, které 
navazuje na předchozí ročníky to-
hoto šetření.

Šetření se uskuteční na území celé 
České republiky v 10.127 domác-
nostech od 23. února do 12. května 
prostřednictvím speciálně vyškole-
ných tazatelů. Pracovníci zapojení 
do šetření se budou prokazovat prů-
kazem tazatele a příslušným pověře-
ním, které je ve spojení s občanským 

průkazem opravňuje k provedení še-
tření Životní podmínky 2013 a které 
jim vydá Krajská správa ČSÚ, nebo 
průkazem zaměstnance ČSÚ. Do 
průzkumu je zařazena i Jihlava. Bližší 
informace na webu ČSÚ.

Do 30. června probíhá ve městě 
také výzkum na téma Televizní vý-
zkum v domácnostech 2013. Do-
mácnosti byly vybrány náhodným 
způsobem, společnost SC&C vyšle 
svého tazatele. S daty bude zacháze-
no v souladu se zákonem o ochraně 
osobních údajů. -lm-

Ve městě proběhnou výběrová 
šetření v domácnostech

Stavba dopravního terminálu v 
Jihlavě začala. Vítěz výběrového 
řízení, fi rma Lubomír Dvořák, 
si převzala staveniště. Na místě 
městského vlakového nádraží v 
Jihlavě vzniknou podmínky pro 
přestup mezi vlakovou dopravou 
a městskou hromadnou dopravou 
(MHD). 

V budoucnu komplex připojí ješ-
tě linkovou autobusovou dopra-
vu - součástí terminálu by se v další 
etapě mělo stát autobusové nádraží. 
V rámci všech etap bude vytvořen 
moderní dopravní terminál s pláno-
vanou kapacitou až 4.000 cestujících 
osob denně. 

V návaznosti na tento projekt při-
pravují samostatně České dráhy re-
konstrukci budovy městského nádra-
ží a Správa železniční dopravní cesty 
počítá s modernizací kolejiště. 

„V první etapě vznikne nová točka 
a bezbariérová zastávka pro MHD, 
nové chodníky a veřejné osvětlení, čty-
řiašedesát nových parkovacích míst. 
Křižovatku ulic Legionářů a Fritzova 
budou řídit semafory,“ popsal největší 
připravované změny primátor Jaro-
slav Vymazal. 

Dojde i na kanalizaci, přeložky vo-
dovodu, plynu a dalších sítí, silnice 
od křižovatky k nádraží bude mít 
nový povrch, nutné je upravit a do-
stavět opěrné zdi, bude se upravo-
vat zeleň. Pokud bude průběh akce 

Výstavba dopravního terminálu 
u městského nádraží startuje 

bez problémů, hotovo bude v lednu 
2014. 

Dopravní obslužnost přestupního 
terminálu bude zajišťovat autobuso-
vá linka MHD využívající ekologická 
bezbariérová vozidla MHD na trase 
Městské nádraží - U Tesly - Masary-
kovo náměstí, která spojí v krátkém 
jízdním úseku terminál s hlavními 
přestupními zastávkami MHD, čímž 
dojde k zefektivnění veřejné hro-
madné dopravy v krajském městě. 
Toto dopravní řešení by mělo fun-

govat do doby realizace dalších etap 
výstavby dopravního terminálu, kdy 
sem budou přivedeny trolejbusové 
linky MHD a bude umožněno jejich 
přímé propojení na Jiráskovu ulici. 

Dodavatelem první etapy terminá-
lu je fi rma Lubomír Dvořák, která 
ve výběrovém řízení nabídla nejniž-
ší cenu 18.678.831 korun bez DPH. 
Městu se podařilo na akci získat do-
taci až 85 procent způsobilých ná-
kladů z Regionálního operačního 
programu. -rt,lm-

STAVENIŠTĚ je předáno a výstavba dopravního terminálu může začít.
 Foto: archiv MMJ

Po devatenácti letech odchází 
z magistrátu vedoucí ekonomické-
ho odboru Ing. Dagmar Kosová, na 
vlastní žádost.

„Zaslouží si i touto cestou poděkovat. 
Devatenáct let je také devatenáct mili-
ard městských rozpočtů, které jí prošly 
rukama,“ vyjádřil se tajemník magis-
trátu Lubomír Dohnal. Vysoce oce-
ňuje její práci i z toho pohledu, že 
ekonomický odbor je jeden ze stě-
žejních odborů magistrátů a jakákoli 
změna se projeví v práci celého úřa-
du, a ne jen tohoto odboru. 

„Osobně mne rozhodnutí k odchodu 
velmi mrzí, i když jej plně respektuji. 
Nejsem sám, kdo jí bude za práci dě-
kovat – příkladem budiž kvitace za-
stupitelů na perfektně sestavený letoš-
ní rozpočet města,“ doplnil tajemník. 
Podle jeho slov je každý nahraditel-
ný, ale právě v jejím případě to bude 
mít nástupce nelehké.  -lm-

Odchází vedoucí 
ekonomického odboru

Diakonie Broumov vyhlašuje další 
sbírku použitého ošacení k huma-
nitárnímu využití. Akce proběhne 
tradičně na městském vlakovém ná-
draží v Jihlavě směrem k ulici Jirás-
kova (k Feroně) v sobotu 2. března 
2013 od 9.00 do 17.00 hodin. Na 
místě bude přistaven vagón a při-
praven pracovník diakonie, který 
bude odevzdané věci přebírat. 

„Tak jako v loňském roce pomůžete 
sociálně slabým rodinám, azylovým 
domům, dětským domovům. Spous-
ty nepotřebných věcí končí v popelni-
cích, což je obrovská škoda, jelikož je 
mnoho potřebných lidí, kteří naši po-
moc potřebují,“ vzkazují pracovníci 
diakonie, kteří do Jihlavy zajíždějí 
rádi, Jihlaváci patří mezi nejštěd-
řejší dárce, z města pravidelně vlak 
odváží i desítky tun vybraných vě-
cí. 

Diakonie tentokrát přijímá letní 
a zimní oblečení, lůžkoviny, nepo-
škozené boty, prostěradla, ručníky, 
utěrky, záclony, přikrývky, polštáře, 
deky, hračky i plyšové, domácí po-

třeby a menší funkční spotřebiče. 
Ideální je, aby věci byly zabaleny 
do igelitových pytlů či krabic, aby 
se nepoškodily transportem.

Bližší informace na telefonních 
číslech dispečinku Diakonie Brou-
mov: 224 316 800, 224 317 203, 
www.diakoniebroumov.org.

Trvale lze použité oděvy a textil 
nosit na sběrné místo na Žižkově 
ulici č. 99, vedle ústředního hřbito-
va, které provozuje Oblastní chari-
ta Jihlava. Provozní hodiny sběrné-
ho místa jsou pondělí a úterý od 9 
do 17 hodin, ve středu a ve čtvrtek 
od 9 do 15 hodin.  -rt,lm-

Sbírka ošacení začátkem března
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Jihlava skončila v jednom výzku-
mu (Město pro byznys) třetí v kraji 
z hlediska podnikání za Humpolcem 
a Pacovem. To asi pro krajské město 
není „to pravé ořechové“. Nejen na to 
jsme se ptali vedoucí Obecního živ-
nostenského úřadu magistrátu Ireny 
Niklové.

Jak si tedy na tom Jihlava oprav-
du stojí?

Tentokrát jsem bohužel neviděla 
výsledky kritérií, kterými byla města 
hodnocena. V minulém ročníku však 
při testování kvalifi kovanosti a rych-
losti poradenské služby živnosten-
ských úřadů se náš úřad umístil na 
druhém místě z 15 živnostenských 
úřadů. Doufám, že letos nebylo v 
tomto smyslu naše pořadí horší. 

Jinak otázka, jak si na tom Jihla-
va opravdu stojí, by spíše příslušela 
politickým představitelům našeho 
města, případně pracovníkům, zabý-
vajícím se rozvojem města. Pracov-
níci živnostenského úřadu mohou 
přispět k příjemnému prostředí pro 
podnikatele svým profesionálním 
chováním, znalostmi a vstřícným vy-
stupováním. 

Kolik podnikatelů v Jihlavě vů-
bec máme? 

Ve správním obvodu obce s rozší-
řenou působností evidujeme 18.220 
podnikatelů. Ve městě Jihlavě je to 
10.417 podnikatelů, kteří jsou do-
hromady držiteli 14.366 živností, z 
toho mají podnikatelé 2.619 živností 
přerušených. 

Lze je blíže strukturovat?
Nejvíce podnikatelů v Jihlavě vlast-

ní živnostenské oprávnění k Hostin-
ské činnosti, a to 819, druhý největší 
počet 512 podnikatelů jsou držiteli 
koncese na Silniční motorovou do-
pravu a třetí v pořadí jsou podnika-
telé v Zednictví, kterých je 422. Dal-
ší velkou skupinou jsou podnikatelé 
provádějící stavby a zprostředkující 
spotřebitelské úvěry. 

Provozoven máme v Jihlavě 3.836 a 
ze společností vede společnost s ru-
čeným omezeným, kterých je 1.184, 
akciových společností evidujeme 55 
a příspěvkových organizací 33. Jsou 
to zajímavé statistické informace, ale 
za těmito čísly je potřeba vidět lidský 
potenciál.    

Irena Niklová: Živnostenský zákon 
se ročně novelizuje šestkrát!

Co je podle vás obecně problé-
mem podnikání a je Jihlava v ně-
čem specifi cká? 

Myslím si, že problémy v podni-
kání, a to nejen v živnostenském, 
vyvolává i stále se měnící legislati-
va. Podnikatelé nemají ani čas, aby 
si na nějaké obecné postupy nebo 
povinnosti zvykli. Stále se na ně va-
lí nové a nové zákonné požadavky, 
kdy mnohdy jedny popírají druhé. 

Vždyť jen živnostenský zákon byl 
od roku 1992 již 130krát novelizo-
ván. Když si to představíme za ob-
dobí 20 let, tak byl tento zákon v 
každém roce nejméně 6krát změ-
něn. 

V této oblasti myslím, že Jihlava 
není specifi cká, specifi cký může být 
přístup úředníků, kteří jsou nebo 
nejsou schopni a ochotni podnika-
telům pomoci se ve spleti zákonů 
orientovat a o to se náš živnostenský 
úřad snaží. Jde o pohled z hlediska 
živnostenského úřadu, nehodnotím 
ekonomické problémy podnikatelů, 
zvyšující se daně a poplatky. 

Vždyť například měsíční zálohy 
podnikatelů na sociální a zdravot-
ní pojištění jsou rok od roku vyšší 
a takto se zvyšují všechny poplatky. 
Přesto stále evidujeme nárůst počtu 
podnikatelů. Lidé se stále pouští 
do podnikání a lze jen ocenit jejich 
odvahu a bohužel někdy i nutnost 
v případech, kdy přijdou o práci a 

snaží se nějak sami uživit, což je ob-
divuhodné. 

Prorazit v dnešní době již zavede-
ných fi rem musí být těžké, ale při-
chází již také podnikatelé, kteří se 
narodili po roce 1989 a v tomto trž-
ním prostředí se pohybují celý svůj 
dosavadní život. Avšak uspět a udr-
žet se na trhu stojí hodně práce, od-
vahy, úsilí a vytrvalosti.   

Jaké problémy řešíte při styku s 
podnikateli?

Opět jsme u zákona, naším stě-
žejním předpisem je živnostenský 
zákon. Problémy řešíme tehdy, po-
kud shledáme, že podnikatelé tento 
zákon porušují. Například kauza, o 
které se psalo i v novinách a která se 
týkala provozování dětské lesní škol-
ky. 

Podle našeho názoru se jednalo o 
nabízení služby péče o děti v denním 
režimu, která je živností. Co si máme 
myslet o tom, že rodiče, kteří potře-
bují umístit dítě do školky, se stanou 
členy sdružení a školné platí formou 
členských příspěvků. 

Neoprávněné podnikání se nám v 
tomto případě nepodařilo prokázat, 
ale to ještě neznamená, že se nemůže 
jednat o obcházení zákona. Srovná-
me-li  například požadavky na ostatní 
subjekty, které tuto živnost provozu-
jí, řádně ji ohlásily a musí dodržovat 
hygienické a jiné předpisy, tak může-

me vidět, v jak nerovném postavení 
se v tomto případě nachází.  

Můžete uvést, co řešíte v součas-
nosti?

Nyní momentálně řešíme tzv. 
transformaci koncesované živnosti 
silniční motorové dopravy. Do 31. 5. 
2013 by mělo ještě zhruba 275 pod-
nikatelů podat žádost a doložit do-
klady, které jsou stanoveny předpisy 
EU  a novelami jak silničního, tak 
živnostenského zákona. Těmto pod-
nikatelům zasíláme písemnou infor-
maci, která je adresná, a věříme, že 
podnikatelé v dopravě na naše upo-
zornění budou reagovat.  

Na co by si podnikatelé měli dát 
pozor?

Někdy se vyskytnou problémy v 
případech, kdy podnikatel změní tr-
valý pobyt a živnostenský úřad ob-
drží ze základního registru obyvatel 
avízo o této změně. Ze zákona má 
živnostenský úřad povinnost nové 
bydliště do živnostenského rejstříku 
zaznamenat. U podnikatelů fyzic-
kých osob se do živnostenského rejs-
tříku zapisuje vedle adresy bydliště i 
adresa místa podnikání. Pokud jsou 
tyto adresy shodné, nemusí podnika-
tel nic k místu podnikání dokládat. 

Záznamem změny bydliště podni-
katele do živnostenského rejstříku 
však dojde k situaci, že místo pod-
nikání zůstane na adrese původního 
bydliště. V těchto případech, kterých 
je naprostá většina, se snažíme pod-
nikatele kontaktovat a situaci mu 
vysvětlit. Mnohdy však na naše i pí-
semné upozornění podnikatel nerea-
guje a nám nezbývá, než ve správním 
řízení živnostenské oprávnění zrušit 
z toho důvodu, že neprokáže vztah k 
místu podnikání. 

Sehnat některé podnikatele je té-
měř detektivní práce. Pokud se sta-
ne, že mají bydliště a místo podni-
kání na adrese ohlašovny úřadu, tak 
to už nemá téměř nikdo šanci takové 
podnikatele zkontaktovat. I v těchto 
případech přikračujeme ke zrušení 
živnostenských oprávnění. Vždy se 
však jedná o postup, který je upra-
ven zákonem, pouze naše iniciativa 
při pátrání po těchto podnikatelích 
je jaksi nad rámec zákona, ovšem na 
druhé straně v duchu dobré veřejné 
správy. Ročně takto zrušíme živnosti 
téměř 40 podnikatelům.  -lm-

VEDOUCÍ Obecního živnostenského úřadu magistrátu Irena Niklová.
 Foto: Lubomír Maštera
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 Stránku připravil -lm-

ČTYŘI STOVKY TROFEJÍ. V gotickém sále radnice uspořádal  magistrát chova-
telskou přehlídku trofejí spárkaté zvěře, ulovené v roce 2012, a nejzajímavějších 
trofejí z uplynulého desetiletí. Chovatelská přehlídka je veřejnosti přístupná kaž-
dý den od 8 do 16 hodin, 8. března výstava skončí v 15 hodin. Vstup na chovatel-
skou přehlídku trofejí je volný. 

OSN OCENILA JIHLAVU. Zdravé město Jihlava bylo ve společenských prosto-
rách Kanceláře OSN v Praze slavnostně oceněno za výsledky dosažené v meziná-
rodní soutěži OSN „Th e LivCom Awards 2012“. Soutěž je světovou olympiádou 
měst, soupeřících v různých disciplínách souvisejících se zlepšováním životního 
prostředí a zvyšováním kvality života obyvatel. 

PRVNÍ KRŮČKY MASOPUSTU. V Jihlavě se zatím masopust neslaví, v únoru 
pořadatelé podnikli první kroky pro založení tradice. Ve stáncích byly k dostání 
zabíjačkové a uzenářské speciality od farmářů z Vysočiny, teplé škvarky, zabíjač-
ková polévka, pouštní medovina, svařák a tradiční masopustní koblihy. Účast ma-
sek byla však takřka nulová.

PRÁCE V ZOO ZAČALY. V jihlavské Zoo začaly práce na projektu Zoo pěti 
kontinentů.  Na snímku australský pavilon. Více na str. 2 tohoto vydání.

SÁČKY PRO PEJSKAŘE. Pytlíky pro úklid psích exkrementů jsou instalovány 
na S. K. Neumanna, v parku nad tunelem u Rantířovské ulice a na Minoritském 
náměstí. Na těchto vybraných místech bude během následujících týdnů ověřena 
funkčnost držáků a důležitá bude také zpětná vazba od obyvatel. Pokud bude 
o využívání pytlíků zájem, tak se zásobníky postupně objeví na dalších místech 
města Jihlavy. 
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Přinášíme další díl informací od Policie ČR, 
tentokrát na téma Jak se chovat, stanete-li se 
objektem či svědkem tak nepříjemného feno-
ménu, jako je domácí násilí. 

Prevence kriminality
Obětí domácího násilí jsou většinou ženy. Člo-

věk, kterému jeho blízcí ubližují, ať se jedná o 
psychické nebo fyzické násilí, by měl co nejdří-
ve oznámit případ policistům. Mnohdy oběť do-
mácího násilí otálí s oznámením útoků. V těchto 
případech by měli oběť podpořit přátelé nebo 
příbuzní a zároveň jí napadání pomoci na policii 
oznámit.

Útoky násilníka se většinou časem zintenzivňují. 
Chování agresora může začít v zamezování oběti 
ve styku s přáteli a s rodinou, vulgárními nadávka-
mi a ponižováním, až dospěje k prvním fyzickým 
útokům, které obvykle začínají fackami či ranami 
pěstí. Ty ale mohou velmi rychle vystřídat i útoky 
se zbraní, nejčastěji nožem. Problém je třeba začít 
řešit včas a nenechat jej přerůst v závažnější zloči-
ny. Je také třeba, aby okolí nebylo k jednání agre-
sora lhostejné. Oběti mohou pomoci také souse-
dé nebo kolegové v práci. Vždy je nejdůležitější, 
aby oběť nezůstala na problém sama.

Poté, co je policii násilí na oběti oznámeno, na 
místo okamžitě vyjíždějí policisté. Zabrání útoč-
níkovi v dalším napadání oběti a zajistí pro ni lé-
kařské ošetření. Policisté provedou šetření a zjistí 
všechny nezbytné skutečnosti. V odůvodněných 
případech, obecně pokud se pachatel dopustí zá-
važného jednání, ho policisté zadrží a umístí do 
policejní cely. Pokud je útočník pod vlivem alko-
holu a vznikne podezření, že bude ve svém jed-
nání pokračovat, policisté ho zajistí a převezou 
na protialkoholní záchytnou stanici. V obou pří-
padech by se ale mohl útočník v poměrně krátké 

Domácí násilí a jak se bránit
 Policie ČR - 158
 DONA linka - 2 51 51 13 13 
- dona.linka@bkb.cz
 Bílý kruh bezpečí - 606 631 551
- bkb.jihlava@bkb.cz
 Intervenční centrum Jihlava- 567 215 532, 
606 520 546 - ic.vysocina@volny.cz

Důležité kontakty:

době vrátit zpět za obětí. Policisté však mají vel-
mi účinné oprávnění, a to útočníka na deset dní 
vykázat ze společného obydlí a okamžitě mu tak 
zamezit přiblížit se k ohrožené osobě, což je pro 
ni po napadení to nejpodstatnější. Tato doba je 
optimální na to, aby si oběť zvážila další postup, 
vyřešila nejdůležitější záležitosti nebo např. kon-
taktovala a požádala o radu odborníky. Obrátit 
se může například na intervenční centrum, které 
sídlí v Jihlavě, bližší informace lze nalézt na in-
ternetových stránkách. Oběti domácího násilí 
zde mohou vystupovat anonymně a poskytovaná 
služba je bezplatná. 

Vykázání je velmi dobrý způsob, jak pomoci 
ohrožené osobě hned. O vykázání útočníka roz-
hodne policista s ohledem na předcházející úto-
ky agresora a lze-li důvodně předpokládat, že se 
dopustí nebezpečného útoku proti životu, zdraví 
anebo svobodě nebo zvlášť závažného útoku pro-
ti lidské důstojnosti. Policista je oprávněn vykázat 
násilníka z bytu nebo domu společně obývaného 
s útokem ohroženou osobou, jakož i z bezpro-
středního okolí společného obydlí, a to i v jeho 
nepřítomnosti. Vykázání trvá po dobu deseti dnů. 
Tuto dobu nelze zkrátit ani se souhlasem ohrože-
né osoby, lze ji ale prodloužit. Vykázaný násilník 
je povinen opustit neprodleně prostor vymezený 

policistou, zdržet se vstupu do tohoto prostoru, 
zdržet se styku nebo navazování kontaktu s ohro-
ženou osobou a vydat policistovi všechny klíče od 
společného obydlí.

Vykázaná osoba má právo vzít si ze společného 
obydlí věci sloužící její osobní potřebě, osobní 
cennosti a osobní doklady a věci nezbytné pro je-
jí podnikání nebo pro výkon povolání; právo lze 
uplatnit jedenkrát a pouze v přítomnosti policis-
ty. Policista poskytne vykázané osobě informace 
o možnostech jejího dalšího ubytování a v sou-
vislosti s tím nezbytnou součinnost.

Ohrožená osoba má možnost využít psycholo-
gických, sociálních nebo jiných služeb v oblasti 
pomoci obětem násilí.

 nprap. Martin Dušek
 koordinátor prevence,
 Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

V roce 2012 město vydalo sedm vyhlášek. Uvá-
díme jejich přehled, plné znění je k dispozici na 
webu města.

 Vyhláška č.1/2012: o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství  Obecně závazná 
vyhláška č. 3/2012: vydává Požární řád  Obecně 
závazná vyhláška č. 4/2012: o poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů  
Obecně závazná vyhláška č. 5/2012: o vyhlášení 
závazné části regulačního plánu Handlovy Dvory 

 Obecně závazná vyhláška č. 6/2012: o užívá-
ní, údržbě a ochraně zeleně na území statutárního 
města Jihlavy  Vyhláška 7/2012: kterou se stano-
ví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování odpadů. -lm-

V minulém roce 7 vyhlášek
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Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, Jihlava, zveřejňuje záměry:

Bližší informace je možné získat na www.jihlava.cz, příp. na tel. 567 167 278, 567 167 279 
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.

Benešova 32

U Mincovny 6, 8

 prodat volné bytové jednotky:
- č. 371/5 ve 3. NP domu Jarní 4 v Jihlavě, 3+1, 

71,10 m2, min. kupní cena 800.000,- Kč
- č. 394/7 ve 4. NP domu Jarní 15 v Jihlavě, 4+1, 

87,52 m2, min. kupní cena 600.000,- Kč
- č. 390/3 ve 2. NP domu Mlýnská 40 v Jihlavě, 

1+1, 38,50 m2, min. kupní cena 500.000,- Kč
- č. 2709/7 ve 3. NP domu Sokolovská 120 v Jih-

lavě, 2+1, 53,20 m22, min. kupní cena 800.000,- Kč

Výběrovým řízením formou dražby 
dne 13. 3. 2013 s uzávěrkou žádostí

dne 11. 3. 2013 (v 17.00 hod.)
 pronajmout nebytové prostory 

- nebytovou jednotku č. 1349/11 v 1. NP domu 
Komenského 18 v Jihlavě o výměře 32,10 m2, býv. 
prodejna pro zahrádkáře a malou zeměd. tech., 
min. nájemné 60.573,- Kč/rok

 prodat nemovitosti
- objekt k bydlení č.p. 1271 v Jihlavě, ul. Benešo-

va or.č. 32 na pozemku p.č. 2718 – zastavěná plo-
cha a nádvoří a pozemek p.č. 2718 v k.ú. Jihlava, 
minimální kupní cena činí po slevě 4 mil. Kč

- budovy č.p. 82 v Jihlavě, ul. U Mincovny or.č. 
6 na pozemku p.č. 119 – zastavěná plocha a ná-
dvoří,  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 11 mil. Kč

 prodat volné bytové jednotky
- bytové jednotky v domě Chlumova 11 v Jihlavě:
č. 1433/21 ve 3. NP, 1+1, 34,30 m2, min. KC po 

slevě 396.000,- Kč
č. 1433/18 ve 3. NP, 1+kk, 25,20 m2, min. KC 

240.000,- Kč

č. 1433/13 ve 2. NP, 1+1, 35,40 m2, min. KC 
340.000,- Kč 

- bytové jednotky v domě Úvoz 21 v Jihlavě:
č. 209/1 v 1. NP, 1+1, 37,20 m2, min. KC 

490.000,- Kč
č. 209/2 v 1. NP, 2+1, 62,40 m2, minimální KC 

690.000,- Kč
č. 209/7 ve 2. NP, 1+1, 34,00 m2, min. KC 

550.000,- Kč
- bytové jednotky v domě U Hlavního nádraží 

11 v Jihlavě:
č. 2355/1 v 1. NP, 1+1, 33,00 m2, min. KC po 

slevě 360.000,- Kč
č. 2355/3 ve 2. NP, 1+1, 28,10 m2, min. KC po 

slevě 328.000,- Kč
- č. 1308/5 ve 3. NP domu Palackého 32 v Jihla-

vě, 1+kk, 22,50 m2, min. KC po slevě 312.000,- Kč
- č. 1349/8 v mezipatře 3. a 4. NP domu Ko-

menského 18 v Jihlavě, 2+1, 79,30 m2, min. KC 
po slevě 920.000,- Kč

- č. 1093/1 v 1. NP domu Kosmákova 1 v Jihla-
vě, 2+1, 52,30 m2, min. KC 680.000,- Kč

- č. 56/1 v 1. NP domu Brněnská 5 v Jihlavě, 

2+1, 62,20 m2, min. KC 830.000,- Kč
- č. 3067/2 v 1. NP domu Sokolovská 8 v Jihlavě, 

2+1, 49,20 m2, min. KC 480.000,- Kč
- č. 3654/12 v 5. NP domu Březinova 26 v Jihla-

vě, 3+1, 73,90 m2, min. KC 960.000,- Kč

 prodat volnou nebytovou jednotku
- č. 4789/2 (sklad) v 1. PP domu Seiferto-

va 18 v Jihlavě, 13,70 m2, minimální kupní cena 
37.000,- Kč

Osmnáct a půl tuny oděvů a textilu 
se sešlo za první tři měsíce fungová-
ní sběrny v Jihlavě. Do provozovny 
na adrese Žižkova ulice 99 (vedle 
ústředního hřbitova) je možné nosit 
oděvy a textil v pondělí a úterý od 9 
do 17 hodin, ve středu a ve čtvrtek 
od 9 do 15 hodin.

Asi 85 % darovaného textilu slouží 
k recyklaci a průmyslovému využití, 
15 % se vytřídí a je pak předáváno 
potřebným – uživatelům sociálních 
služeb, slouží v azylových domech 
apod., to vše zdarma. 

„V současné době vyjednáváme, že 
bychom předávali oblečení klientům 
v tzv. hmotné nouzi na základě soci-
álních poukazů. Zatím jsme ve stádiu 
jednání,“ naznačila další rozšíření vy-
užití odevzdaného ošacení koordiná-
torka projektu Odrazový můstek Ha-
na Fexová z Oblastní charity Jihlava. 

Staré oděvy najdou využití

Na Vysočině je aktuálně 18 registrovaných partnerství osob stejného pohla-
ví. Možnosti vstoupit do úředně potvrzeného svazku od roku 2006 využilo v 
regionu celkem 20 párů, ve dvou případech je registrace zrušena. Celkem jde o 
14 párů mužského a čtyři páry ženského pohlaví. V pěti případech byl jeden z 
partnerů cizinec, dvakrát ze Slovenska a třikrát z Brazílie. V roce 2012 vstoupi-
ly do partnerství na Vysočině dva páry, v obou případech mužské. 

Registrace probíhá v kraji, ve kterém je nejméně jeden z partnerů přihlášen 
k trvalému pobytu, aktuálně je magistrát města jediným úřadem na Vysočině, 
kde se může registrace partnerství uskutečnit. Od loňského roku už řízení ne-
musí probíhat pouze v budově, ale i mimo úřad. Podobně jako novomanželé si 
tak i páry stejného pohlaví mohou pro registraci zvolit jakékoliv místo. -lm-

Registrované partnerství

Jihlavská rada seniorů plánovala svoji 
činnost pro letošní rok. Byla zdůrazně-
na aktivita ve stáří, dialog s veřejností, 
předávání zkušeností a prezentace ak-
tivit. Důraz kladou senioři na upozor-
ňování na problémy, kterým musí če-
lit. Není to jen nízký příjem, ale i další 
negativní jevy ve společnosti, která 
prochází recesí. -lm-

Rada seniorů zasedala

Sběrna ošacení je společným pro-
jektem Oblastní charity Jihlava a Sta-
tutárního města Jihlavy. „Mimo to, 
že aktivita pomáhá potřebným, je také 
prospěšná pro životní prostředí. Sta-
rý textil neskončí v kontejnerech a na 
skládce, ale znovu se využije,“ ocenil 
při spuštění projektu loni na podzim 
náměstek primátora pro životní pro-
středí Rudolf Chloupek. -rt-
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Pokud někdo hodlá ohlásit živnost 
volnou, stačí, když na živnosten-
ském úřadu předloží občanský prů-
kaz a zaplatí správní poplatek, kte-
rý je u prvního ohlášení 1.000 Kč. 
Živnostenský úřad prostřednictvím 
stanoveného informačního systému 
komunikuje se základními registry, 
rejstříkem trestů a obchodním rejst-
říkem. 

„Kromě toho můžeme podnikate-
le přihlásit na fi nanční úřad, okresní 
správu sociálního zabezpečení a zdra-
votní pojišťovnu a i v průběhu pod-
nikání můžeme změnové údaje, kte-
ré podnikatel živnostenskému úřadu 

Elektronizace 
pomáhá živnostníkům

Už čtvrtý rok bez přestávky sledu-
je měřící zařízení kvalitu ovzduší v 
Jihlavě. Výsledky za uplynulý rok 
2012 jsou nejlepší za sledované ob-
dobí. V jihlavském ovzduší ubyly 
prachové částice i oxidy dusíku. 

Stále ale platí to, že nejvíce ovzduší 
negativně ovlivňuje doprava a lokál-
ní topeniště, tedy kamna a kotle, kte-
ré buď nejsou dobře seřízeny, nebo v 
nich lidé topí nevhodným palivem a 
odpadem. Výsledky prezentoval zá-
stupcům Jihlavy, Kraje Vysočina a no-
vinářům Český hydrometeorologický 
ústav.

Jihlava podle aktuálních výsledků 
patří mezi nejčistší krajská města v 
České republice. Vývoj v Jihlavě ko-
píroval situaci v celé republice, na 
dobrém výsledku měly podíl přízni-
vé rozptylové podmínky. Snižování 
prašnosti pomáhají i jednoduchá, ale 
účinná řešení – úklid komunikací a 
doplňování vhodné zeleně. 

„Loni město v rušné Jiráskově ulici vy-

Jihlaváci loni dýchali lepší vzduch
sázelo přes 1.234 keřů, které jsou odol-
né a rostou i v nepřívětivém prostředí u 
komunikací, dovedou dobře zachycovat 
prachové částice. Podobné opatření při-
pravujeme u sjezdu z dálnice v Pávově. 
Jdeme postupnými kroky,“ připomněl 
některé z mnoha aktivit primátor 
města Jaroslav Vymazal. Řešení zele-
ně je nedílnou součástí tzv. revitalizací 
sídlišť, loni město dokončilo revitali-
zaci na Královském Vršku a připravu-
je úpravy na největším sídlišti města 
Březinky atd. 

Jihlava aktuálně připravuje systém 
preference městské hromadné dopra-
vy, buduje pěší koridory a cyklostez-
ky. „Pokud se městu podaří vytvořit do-
stupnou hromadnou dopravu a vytvořit 
podmínky pro nemotorovou dopravu, 
pak lidé nemají důvod sedat do osob-
ních aut. Máme požadavky široké veřej-
nosti i zaměstnanců konkrétních fi rem 
na vytváření podmínek pro alternativní 
dopravu,“ uvedl primátor Jaroslav Vy-
mazal.

Podrobné sledování čistoty ovzduší 
v Jihlavě probíhá nad rámec monito-
ringu prováděného státem, na úhradě 
se rovným dílem podílí město a Kraj 
Vysočina, náklady na měření a vyhod-
nocení jsou asi 550 tisíc korun ročně. 
Měřicí zařízení je umístěno v nejza-
tíženějším místě, v průmyslové zóně 
blízko dálnice D1 a dálničního přiva-

děče. Další měřicí stanice je v Jihlavě 
u ZŠ Demlova, jíž naměřená data se 
jen nepatrně liší od údajů z Košetic, 
kde je jedno z nejčistších ovzduší v 
republice. Zde se od začátku tohoto 
roku začalo na státní náklady sledovat 
i množství karcinogenních polyaro-
matických uhlovodíků a těžkých ko-
vů. -rt-

Stavba nové badmintonové haly a 
zázemí za 40 milionů korun se blí-
ží do úplného fi nále. Stavební část 
bude hotová do konce února, pro 
širokou veřejnost se objekt otevře v 
květnu. Do té doby musí společnost 
Teniscentrum ještě vysoutěžit do-
dávku interiéru v ceně asi 2 milionů 
korun. 

Nová víceúčelová hala (30x18 me-
trů) bude primárně sloužit pro bad-
minton, vyznačeny už jsou čtyři no-
vé kurty, ale také kurt na odbíjenou a 
nohejbal. Hala může sloužit i školám 
a organizacím, které nemají vhodné 
vlastní prostory např. pro malou ko-
panou, aerobik…

Před dokončením je rovněž nová 
budova s recepcí a společenskými 
prostory, která nahradí původní pro-
story nevyhovujících šaten, sociální-
ho zařízení, kanceláří a občerstvení, 
vybudované v minulosti v Akci Z. 
Hala i provozní budova jsou připra-
veny pro případnou budoucí nástav-
bu, ve které vznikne ubytování, well-
ness a přesunou se do ní kanceláře, 
které budou zatím v přízemí.

Investorem je společnost Teniscen-
trum, ve kterém má město Jihlava 52 
procent, 48 procent drží soukromý 
sektor. Stavba je hrazena z 19 milio-
nového úvěru a z vlastních prostřed-
ků společnosti. -rt,lm-

Teniscentrum: Badmintonová 
hala před dokončením

BADMINTONOVÁ hala získala svoji podobu a v květnu se otevře veřejnosti.
 Foto: archiv MMJ

oznámí, předat těmto institucím, a to 
v rámci služby Centrálního registrační-
ho místa. V dnešní době vyplňujeme za 
podnikatele formulář elektronicky, ten 
podnikatel jen vytištěný podepíše. Pryč 
je doba, kdy na živnostenském úřadu 
podnikatelé formuláře ručně vyplňo-
vali,“ řekla vedoucí živnostenského 
úřadu Irena Niklová. 

Další prospěšnou činností je po-
radenská služba Jednotného kon-
taktního místa, která je pro zájemce 
zdarma. Pracovníci, kteří se touto 
agendou zabývají, jsou schopni po-
radit, jak vstoupit do podnikání v 
kterékoliv zemi Evropské unie, a to 
v jakémkoliv odvětví činnosti, nejen 
v živnostenském podnikání. Pracov-
níci komunikují v angličtině i něm-
čině a mohou nejenom poradit, ale 
i zprostředkovat kontakty na úřady v 
jednotlivých státech EU.  -lm-

MFDF se prezentoval 
v Bruselu

Vyhlášené bruselské artové kino 
Nova se na čtyři dny stalo centrem 
evropského dokumentárního fi lmu. 
Počátkem února zhlédli diváci osm 
fi lmů ze čtyř soutěžních kategorií 
loňského ročníku jihlavského Me-
zinárodního festivalu dokumentár-
ních fi lmů. Krajské město zastupoval 
první náměstek primátora Rudolf 
Chloupek.

Každou z projekcí navštívila při-
bližně šedesátka fi lmových fanouš-
ků, která měla možnost diskutovat i 
se samotnými režiséry. 

Jedna z projekcí se uskutečnila ta-
ké v Evropském parlamentu pod zá-
štitou europoslankyně Zuzany Br-
zobohaté a za účasti hejtmana Kraje 
Vysočina Jiřího Běhounka, zástupců 
Kraje Vysočina, města Jihlavy, orga-
nizátorů mezinárodního fi lmového 
festivalu a přibližně osmdesáti po-
zvaných hostů. -lm-  
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Když si představíte vaše město 
za 20 let, jak byste chtěli, aby 
vypadalo? Jako místo, kde si děti 
mohou bezpečně hrát, kde je 
vzduch čistý a kde můžete chodit 
nakupovat do svých oblíbených 
obchodů? Město se spoustou parků 
a zeleně, ale také s prosperujícími 
podniky a bezpečnou dopravou? 
Prostě město, kde se dobře 
žije a které nabízí všem svým 
obyvatelům bezpečný a příjemný 
domov? 

Pokud je vám taková představa 
blízká a ptáte se, co pro to můžete 
nyní udělat, přečtěte si o plánování 
udržitelné městské mobility. Protože 
to je o plánování budoucnosti 
vašeho města i s jeho lidmi. Tedy o 
nás všech.

Co si vlastně pod pojmem plán 
udržitelné městské mobility (z 
anglického Sustainable Urban 
Mobility Plan – SUMP) můžete 
představit? Zjednodušeně řečeno, 
plánování městské mobility je 
„plánování pro lidi“. 

Zatímco tradiční dopravní plány se 

POHLED na centrum města dává tušit, jak významnou roli hraje doprava.
 Foto: Lubomír Maštera

často zaměřují na řešení problémů v 
dopravě výstavbou a rozšiřováním 
dopravní infrastruktury, SUMP 
klade důraz na kvalitu života, kvalitu 
veřejného prostoru a opatření na 
podporu veřejné dopravy, chůze a 
jízdy na kole. Jinými slovy – není 
jen důležité se někam dostat, 
ale stejně důležité je to, jak se 

tam dostat, aby to co nejméně 
zatěžovalo ostatní.

Cílem SUMPu je tedy zaměření se 
na kvalitu života a kvalitu veřejného 
prostoru. SUMP garantuje 
bezpečnou, účinnější mobilitu, 
přátelskou k životnímu prostředí, 
stejně tak řeší dostupnost dopravy 
do práce a za službami. 

Plán udržitelné městské mobility – 1. díl

Město Jihlava se připojilo k 
mezinárodnímu projektu s názvem 
QUEST. Více se o tomto programu 
dozvíte v dalším díle našeho 
miniseriálu.

V průběhu roku 2013 vám budeme 
prostřednictvím krátkých článků v 
Novinách jihlavské radnice přinášet 
informace nejen o udržitelné 
městské mobilitě, ale i pozitivních 
příkladech z jiných měst a zemí, kde 
tento systém velmi dobře funguje už 
několik desítek let. 

Dozvíte se, jak může každý z nás 
ovlivnit budoucnost našeho města. 
Věřte, že nejde o nic složitého ani 
náročného. Jde jen o to pochopit 
základní myšlenky udržitelné 
dopravy a každý může začít sám 
u sebe. Třeba tím, že se správně 
rozhodne při výběru dopravního 
prostředku… 

 (Dle podkladů magistrátu –lm-)

Usnesení č. 1/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
p o v o l u j e
prominutí odvodu za porušení 

rozpočtové kázně ve výši 9 170 Kč 
církevní organizaci Středisko křes-
ťanské pomoci – Naděje pro život, 
Žižkova 108, 586 01 Jihlava dle žá-
dosti č.j. MMJ/EO/12/2013.

Usnesení č. 2/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
p o v o l u j e

prominutí penále z odvodu za po-
rušení rozpočtové kázně ve výši 20 
095,90 Kč občanskému sdružení 
Jihlavská unie neslyšících, Polenská 
4382/2c, 586 01 Jihlava dle žádosti 
č.j.: MMJ/EO/40/2013.

Usnesení č. 5/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– přesuny v rámci schváleného roz-
počtu.

tř. 5 Běžné výdaje

§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořá-
dek

akce Obnova a digitalizace monito-
rovacího kamerového a dohlížecího 
systému (odbor informatiky) +150 
tis. Kč

§ 3631 Veřejné osvětlení
akce Výměna svítidel veřejného 

osvětlení (odbor rozvoje města) 
+195 tis. Kč

tř. 5 a 6 Projekty (odbor rozvoje 
města)

Rekonstrukce a rozvoj Základní 
umělecké školy - 150 tis. Kč

Výměna svítidel veřejného osvětle-
ní - 195 tis. Kč

dle zdůvodnění.

Usnesení č. 6/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření – 

zvýšení výdajové části rozpočtu 
tř. 5  Běžné výdaje
§ 3319 Záležitosti kultury
provozní výdaje (odbor školství, 

kultury a tělovýchovy) +300 tis. Kč
 (Pokračování na str. 23)

Zastupitelé města  schválili změnu ÚP
Výpis z usnesení 15. zasedání zastupitelstva města Jihlavy
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STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA
VYHLAŠUJE

v souladu s Regionálním operačním programem NUTS 2 Jihovýchod pro období 2007-2013

DOPLŇKOVOU VÝZVU
k předkládání projektových záměrů do Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Jihlavy 

„Regenerace městského prostředí, rozvoj infrastruktury v oblastech sociálních služeb a vzdělávání 
a všestranný rozvoj občanské vybavenosti“ (IPRM)

Základní informace o výzvě:
Obecná východiska a zdůvodnění výzvy
Statutárnímu městu Jihlava se v programovacím 

období 2007-2013 naskytla možnost využít pro 
svůj všestranný rozvoj fi nančních prostředků ze 
strukturálních fondů EU v návaznosti na své při-
rozené potřeby konkrétní a zároveň komplexně 
integrované rozvojové záměry a projekty. 

Od roku 2008 probíhá čerpání fi nančních pro-
středků na předem schválené projekty IPRM v 
souladu s nastavenými podmínkami Regionální-
ho operačního programu NUTS 2 Jihovýchod v 
rámci oblasti podpory 3.1 - Rozvoj urbanizačních 
center. Regionální rada regionu soudržnosti Jiho-
východ alokovala ve svém rozpočtu ve prospěch 
statutárního města Jihlavy za účelem realizace díl-
čích projektů IPRM fi nanční částku v celkové výši 
maximálně 556 852 768,- CZK. 

Výše uvedená částka byla Regionální radou re-
gionu soudržnosti Jihovýchod v roce 2012 na-
výšena o tzv. kurzovou rezervu IPRM, která byla 
uvolněna s ohledem na průběh čerpání fi nančních 
prostředků poskytnutých na realizaci IPRM. 

Část fi nančních prostředků uvolněná z tzv. kur-
zové rezervy je předmětem této výzvy a bude vyu-
žita na fi nancování projektu zaměřeného na oblast 
volnočasových a zájmových aktivit široké sku-
piny dětí a mládeže (zájmové kroužky a činnosti 
včetně zajištění celoročních aktivit v adekvátních 
případech) v rámci oblasti podpory IPRM č. 1.2 
- Všestranný rozvoj občanské vybavenosti a infra-
struktury v oblasti kultury, sportu a volnočaso-
vých aktivit, aktivity IPRM č. 1.2.2  - Výstavba a 
technické zhodnocení infrastruktury pro sport, 
práci a dětmi a mládeží, volnočasové a neformální 
aktivity, jejíž náplň je vymezena níže.

Zaměření výzvy
Oblast podpory IPRM č. 1.2 - Všestranný rozvoj 

občanské vybavenosti a infrastruktury v oblasti 
kultury, sportu a volnočasových aktivit

Podporovaná aktivita IPRM č. 1.2.2 - Výstavba 
a technické zhodnocení infrastruktury pro sport, 
práci a dětmi a mládeží, volnočasové a neformální 
aktivity 

Tato výzva je v rámci dané aktivity v souladu s 
rozhodnutím Řídícího výboru IPRM ze dne 5. 
9. 2012 zaměřena na vybudování moderní a ade-
kvátně vybavené infrastruktury pro zajištění vol-
nočasových a zájmových aktivit pro širokou sku-
pinu dětí a mládeže na území statutárního města 
Jihlavy (zájmové kroužky a činnosti včetně zajiš-
tění celoročních aktivit).

Věcné zaměření výzvy
Cílem výzvy je podpora volnočasové infrastruk-

tury a infrastruktury pro práci s dětmi a mládeží 
jako nástroje pro všestranný a trvale udržitelný 
rozvoj města a prevenci sociopatologických jevů. 
Důvodem je potřeba statutárního města Jihlavy 
zajistit v rámci svého územního obvodu moderní 
a adekvátně vybavenou infrastrukturu pro zajiště-
ní volnočasových a zájmových aktivit pro širokou 
skupinu dětí a mládeže minimálně ve struktuře a 
kapacitě odpovídající stávajícímu zájmu o tyto 
aktivity (včetně zajištění celoročních aktivit) při 

zohlednění přirozené priority města, kterou je z 
hlediska ekonomické efektivnosti a trvale udrži-
telného rozvoje využití stávající infrastruktury na 
území města, tzn. regenerace stávajících objektů. 

Cílem realizace projektu v rámci této výzvy je 
vybudování infrastruktury ve formě dostatečně 
kvalitního zázemí pro: 

1. Aktivity pro matky s dětmi pro děti v ra-
ném a předškolním věku se zaměřením na kon-
takt dětí v kolektivu, pohybové aktivity, hudební 
a výtvarnou výchovu, přípravu dětí na povinnou 
školní docházku apod.  

2. Aktivity vzdělávací a estetické se zaměřením 
na hru na hudební nástroje s možností skupinové 
či individuální výuky, pěvecké a taneční kroužky, 
výtvarné kroužky, divadelní kroužky, manuální 
dovednosti jako např. práce s keramikou apod.

3. Aktivity zaměřené na přírodní vědy a pří-
rodu – např. přírodovědné kroužky, zoologické 
kroužky, kynologické kroužky, rybářské kroužky 
včetně pobytu v přírodě v různých formách.

4. Aktivity zaměřené na techniku – např. vý-
uka práce na PC (tvorba webových stránek, pro-
gramování), technicky zaměřené kroužky (elektro 
dovednosti), modelářství apod.

5. Aktivity zaměřené na sport a turistiku - 
sportovní aktivity v podobě pohybových her, mí-
čových a společenských her, cvičení a posilování, 
rybaření apod.

6. Další zájmové činnosti pro děti a mládež

Dané aktivity budou (s ohledem na svůj spe-
cifi cký charakter) zajišťovány v průběhu celého 
roku, přičemž rokem se rozumí dvanáct po sobě 
nepřetržitě jdoucích měsíců (tj. dané období se 
nemusí shodovat s kalendářním rokem).

Cílová skupina
Cílovou skupinou budované infrastruktury zá-

jmového vzdělávání jsou děti a mládež, žáci a stu-
denti, účastníky mohou být také pedagogičtí pra-
covníci, zákonní zástupci nezletilých účastníků, 
popřípadě další fyzické osoby. 

Oprávnění žadatelé
- organizace zřizované městem
- nestátní neziskové organizace 
- malí a střední podnikatelé 
- statutární město Jihlava 

Celkový objem fi nančních prostředků aloko-
vaných pro tuto výzvu

- 31 025 000,- Kč dotace Regionální rady regio-
nu soudržnosti Jihovýchod

Způsobilé výdaje a veřejná podpora
Pravidla pro způsobilost výdajů a podmínky pro 

vznik veřejné podpory jsou blíže popsány v Pro-
váděcím dokumentu ROP JV, Metodickém poky-

nu ke způsobilým výdajům projektu, Příručce pro 
žadatele a příjemce a dalších relevantních doku-
mentech zveřejněných na www.jihovychod.cz v 
sekci Pro žadatele, Dokumenty ke stažení. 

Maximální výše dotace
Procentní výše dotace hrazená poskytovatelem 

dotace nemusí u projektů realizovaných v této ak-
tivitě č. 1.2.2 dosáhnout při závěrečném vyúčtová-
ní projektu stanovené maximální výše 85 % celko-
vých způsobilých výdajů, ale bude poskytnuta jen 
do výše odpovídající částce dotace přepočtené dle 
aktuálního kurzu a případný rozdíl pokryje žada-
tel (předkladatel projektu do IPRM) z vlastních 
prostředků. V případě, že projekt bude zakládat 
veřejnou podporu (zejména komerční projekty, 
projekty podnikatelů), je maximální výše dotace 
stanovena na 40 % celkových způsobilých výdajů 
projektu s možností navýšení o 10 procentních 
bodů u středních podniků a 20 procentních bodů 
u malých a mikro podniků (viz příslušná část Pro-
váděcího dokumentu ROP JV).  

Monitorovací indikátory
Nezbytnou podmínkou pro realizaci projektu je 

naplnění minimální výše monitorovacího indiká-
toru „Plocha regenerovaných a revitalizovaných 
objektů zájmové a volnočasové povahy (města)“ 
o hodnotě 1 000 m2. 

Místo realizace projektu
Místem realizace projektu musí být území statu-

tárního města Jihlavy.

Termín realizace projektu
Fyzická realizace projektu musí být zaháje-

na nejpozději do 31. 12. 2013 (po předchozím 
schválení projektové žádosti ze strany poskytova-
tele dotace) a ukončena dle podmínek této výzvy 
nejpozději do 30. 4. 2015.

Termíny pro předložení projektového 
záměru do IPRM
Doba trvání výzvy: 22. 2. 2013 - 19. 4. 2013
Ukončení příjmu projektových záměrů: dne 

19. 4. 2013 ve 12.00 hodin na podatelně Magis-
trátu města Jihlavy

Na zařazení projektového záměru do IPRM ne-
ní právní nárok ani se nejedná o rozhodnutí ve 
správním řízení. 

Úplné znění doplňkové výzvy včetně příloh 
nezbytných pro možnost předložení projekto-
vého záměru do IPRM naleznete na ofi ciálních 
internetových stránkách statutárního měs-
ta Jihlavy www.jihlava.cz, v sekci Integrovaný 
plán rozvoje města, v záložce Výzvy (Doplňko-
vá výzva k předkládání projektových záměrů 
do aktivity č. 1.2.2 IPRM). 

Bližší informace podá 
Ing. Iveta Částková, manažer IPRM, 
tel. 567 167 478, 
e-mail: iveta.castkova@jihlava-city.cz.
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Zastupitelé města  schválili změnu ÚP
(Dokončení ze str. 20)
a zvýšení tř. 8 Financování
zapojení fi nančních prostředků 

z Fondu města Jihlavy na podpo-
ru sportu, kultury a sociální oblasti 
+300 tis. Kč

dle zdůvodnění.

Usnesení č. 7/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
a) změnu usnesení č. 278/12-ZM 

ze dne 12.06.2012 takto:
Zastupitelstvo město Jihlavy
s c h v a l u j e
další navýšení základního kapitálu 

obchodní společnosti TENISCEN-
TRUM 

JIHLAVA, a.s. v roce 2012 z 
36.546.000 Kč na 41.546.000 Kč na 
základě rozhodnutí valné hromady 
uvedené společnosti vydáním nových 
akcií bez fi nanční účasti statutárního 
města Jihlavy dle zdůvodnění

a  s c h v a l u j e
navýšení základního kapitálu ob-

chodní společnosti TENISCENT-
RUM JIHLAVA, a.s. v letech 2011 – 
2013 z 31.356.000 Kč na 52.548.000 
Kč na základě rozhodnutí valné hro-
mady uvedené společnosti vydáním 
nových akcií dle zdůvodnění

b) upsání akcií společnosti TENIS-
CENTRUM JIHLAVA, a.s., které 
nebudou upsány v dané lhůtě splat-
nosti ostatními akcionáři společnos-
ti do maximální výše 353.000 Kč dle 
zdůvodnění

c) provedení rozpočtového opatře-
ní – snížení výdajové části rozpočtu 
tř. 5 Běžné výdaje, § 6409 Ostatní 
činnosti j.n. – rezerva a zvýšení vý-
dajové části rozpočtu tř. 6 Kapi-
tálové výdaje z důvodu navýšení 
základního kapitálu společnosti TE-
NISCENTRUM JIHLAVA, a.s. o 
částku 353.000 Kč.

Usnesení č. 8/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí dotace z fi nančních 

prostředků ze sázkové činnosti sub-
jektům:

HC Dukla Jihlava, s.r.o. (IČ: 255 
14 750) 794.000 Kč

na činnost společnosti v r. 2012 – 
náklady na sportovní materiál a jeho 
opravy, rozhodčí, doprava na zápa-
sy, pronájem sportovních zařízení, 

náklady spojené s ubytováním hrá-
čů, zdravotní prohlídky, registrace, 
přestupy, hostování (administrativní 
poplatky), mzdové náklady včetně 
odvodů, výroba a umístění reklam, 
výroba TV pořadů, inzerce, proná-
jem vozu a PHM, spotřební a kan-
celářský materiál, odměny dle hráč-
ských smluv

FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. 
(IČ: 262 17 350) 794.000 Kč

na úhradu nákladů spojených se 
správou sportovního areálu Jiráskova 
ul. včetně mzdových nákladů a od-
vodů zaměstnanců správy stadionu 
(materiál, energie, opravy a údržba, 
služby – odpadky a úklid, PO a BO-
ZP, mzdové náklady včetně odvodů 
zdravotního a sociálního pojištění)

Dotace u těchto subjektů je určena 
na čerpání nákladů v r. 2012

a  s c h v a l u j e 
provedení rozpočtového opatření 

– zvýšení tř. 5 Běžné výdaje
§ 3419 Tělovýchovná činnost – 

příspěvky a transfery (odbor škol-
ství, kultury a tělovýchovy) o částku 
1.588 tis. Kč

a zvýšení tř. 8 Financování
zapojení fi nančních prostředků z 

Fondu města Jihlavy na podporu 
sportu, kultury a sociální oblasti ve 
výši  1.588 tis. Kč

Usnesení č. 10/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s o u h l a s í 
s poskytnutím neinvestičního pří-

spěvku z Ekologického fondu sta-
tutárního města Jihlavy organizaci 
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o. 
ve výši 147 713,- Kč na nákup 5 ks 
čteček čárových kódů pro evidenci 
svozu tříděného odpadu dle zdůvod-
nění.

    
Usnesení č. 11/13-ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
v y d á v á
na základě § 6 odst. 5 písm. c), § 

55 a § 54 a za použití § 43 odst. 4 
zákona č. 183/2006 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění 
a na základě § 171 - 174 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, v plat-
ném znění Soubor změn č. 8 územ-
ního plánu města Jihlavy jako opat-
ření obecné povahy;

rozhoduje o námitkách

podaných k návrhu souboru změn 
č. 8 dle návrhu opatření obecné po-
vahy č. j. MMJ/ÚÚP/3051/2012 
(144595/2012/MMJ)

pověřuje 
vedoucího úřadu územního plá-

nování:
- opatřit dokumentaci souboru 

změn č. 8 záznamem o účinnosti 
(§ 14 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a 
způsobu evidence územně plánova-
cí činnosti);

-  zajistit uložení souboru změn č. 
8 opatřeného záznamem o účinnosti 
na Magistrátu města Jihlavy (staveb-
ní úřad) a na Krajském úřadu Kraje 
Vysočina (odbor územního pláno-
vání a stavebního řádu) a zveřejnění 
údajů o vydaném souboru změn č. 8 
způsobem umožňujícím dálkový pří-
stup (§ 165 stavebního zákona);     

- zajistit vyplnění registračního 
listu souboru změn č. 8 a jeho ode-
slání nadřízenému orgánu územ-
ního plánování (§ 162 stavebního 
zákona).

Usnesení č. 30/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
výkup staveb vybudovaných v 

rámci akce „IS a komunikace RE-
SIDENCE KA SKÁDA Jihlava – 
Horní Kosov“ SO 08 komunikace a 
zpevněné plochy, SO 02 kanalizace 
dešťová, a výústního objektu V2 vy-
budovaného v rámci akce „IS a ko-
munikace RESIDENCE KA SKÁ-
DA Jihlava Horní Kosov, kanalizace 
splašková tlaková, vodovod a výúst-
ní objekt V2 – etapa A“, a to v roz-
sahu příslušných kolaudačních sou-
hlasů vydaných k těmto stavbám, z 
vlastnictví společnosti LANDWE-
ALTH CZ s. r. o., se sídlem Herol-
tice 65, Jihlava, IČ 262 25 328 (dá-
le jen „Společnost“), do vlastnictví 
statutárního města Jihlavy. 

Usnesení č. 44/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
vzdání se práva na valorizaci ná-

jemného a úhrad za užívání pro rok 
2013 o roční míru infl ace za před-
chozí rok 2012 ve výši 3,3% u pro-
najatých nebytových prostor a 3,3% 
a 6,9% u pronájmů a jiného užívání 

nemovitostí ve vlastnictví statutární-
ho města Jihlavy.

                 
Usnesení č. 45/13-ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
změnu Integrovaného plánu rozvo-

je města pro programovací období 
2007 – 2013 ,,Regenerace městské-
ho prostředí, rozvoj infrastruktury v 
oblastech sociálních služeb a vzdě-
lávání a všestranný rozvoj občanské 
vybavenosti“ (změna verze 1.9. – ze 
dne 11.9.2012) dle zdůvodnění a 
přílohy č.j.: MMJ/ORM/16/2013, 
JID: 2333/2013/ORM.

Usnesení č. 46/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
kritéria pro hodnocení a výběr 

projektových záměrů do Integro-
vaného plánu rozvoje statutárního 
města Jihlavy ,,Regenerace městské-
ho prostředí, rozvoj infrastruktury v 
oblastech sociálních služeb a vzdě-
lávání a všestranný rozvoj občanské 
vybavenosti“ pro doplňkovou výzvu 
k předkládání projektových záměrů 
do aktivity IPRM č. 1.2.2. – Výstav-
ba a technické zhodnocení infra-
struktury pro sport, práci s dětmi a 
mládeží, volnočasové a neformální 
aktivity dle zdůvodnění.

Usnesení č. 47/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
roční zprávu o postupu realizace 

Integrovaného plánu rozvoje města 
pro programovací období 2007 – 
2013 ,,Regenerace městského pro-
středí, rozvoj infrastruktury v oblas-
tech sociálních služeb a vzdělávání 
a všestranný rozvoj občanské vyba-
venosti“ za rok 2012 (poř. číslo 5) 
dle zdůvodnění a přílohy č.j.: MMJ/
ORM/19/2013, JID: 2835/2013/
MMJ

a  u k l á d á 
odboru rozvoje města předložit 

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

 František Zelníček
 náměstek primátora 
 Ing. Josef Kodet
 náměstek primátora
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Odbornou, ale často i laickou veřej-
ností je téma fi nancování školství čas-
to probíráno. Souvisí to s několikrát 
avizovanou a dosud nerealizovanou 
reformou státního fi nancování škol, 
s kritickým až likvidačním nedostat-
kem prostředků na učebnice a školní 

pomůcky či s optimalizací sítě zejmé-
na středních škol.

V tomto článku bych chtěl ukázat, 
jak se o školy v Jihlavě stará město jako 
jejich zřizovatel. Občas totiž některou 
školu nebo školské zařízení něco pálí a 
u zaměstnanců škol a následně u rodi-

Kolik nás stojí školství?
čů vzniká pocit, že všechno není v po-
řádku. 

Možnosti fi nancování do stavu škol 
a školských zařízení jsou pochopitelně 
ovlivněny příjmy města. Přesto snad 
následující tabulky ukazují, jaká pé-
če je zřizovatelem školám věnována. 
V celkových sumách navíc ještě nejsou 
zahrnuty výdaje na běžnou údržbu a 
opravy, které jsou zahrnuty v provoz-
ních rozpočtech škol, a ani samotný 
provoz, tj. náklady na teplo, elektric-
kou energii, úklidové prostředky atd.

Před dokončením je přístavba a re-
konstrukce Základní umělecké školy 
(cca 67 mil. Kč), pro letošní rok je při-
pravena komplexní úprava pláště ZŠ 
Kollárova (včetně zateplení cca 30 mil. 
Kč), chystá se přestavba Domu dětí a 
mládeže (odhad 28 mil. Kč), měla by 
pokračovat výměna oken v ZŠ Otoka-
ra Březiny a Demlova a v příštím roce 
by konečně mělo dojít k rekonstrukci 
MŠ Březinova 30 (odhad 20 mil. Kč). 

 Rudolf Chloupek,
 první náměstek primátora
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Prvoligoví hokejisté HC Dukla 
Jihlava odehráli v měsíci únoru po-
sledních šest mistrovských zápasů 
základní části a ve čtvrtek 21. února 
začaly čtvrtfi nálové boje v play off  se 
Slovanem Ústečtí Lvi. 

V posledních šesti zápasech doká-
zali svěřenci trenérské dvojice Petr 
Vlk a Patrik Augusta dvakrát vyhrát 
v základním hracím čase, jedno ví-
tězství přidali až v prodloužení a tři-
krát odešli z ledu poraženi.

Velkou radost udělali jihlavští ho-
kejisté svým příznivcům 2. února, 
když vyhráli derby v Havlíčkově Bro-
dě 1:6. Domácí se sice velmi rychle 
ujali vedení, ale Dukla ještě během 
první desetiminutovky otočila skóre. 
Ve druhé části potom vedení navýši-
la o jeden gól. K vysokému vítězství 
přispěly další tři góly v síti Rebelů ve 
třetí třetině.

Hned o čtyři dny později byla Duk-
la úspěšná v domácím zápase proti 
Mostu, který porazila 5:1. Náskok 
dvou gólů získala Jihlavy v první třeti-
ně a ve druhé části již vedla o tři góly, 
v poslední minutě druhé dvacetimi-
nutovky hosté snížili. Další dvě bran-
ky připojili domácí ve třetí třetině.

Následoval další zápas proti Li-
toměřicím na severočeském ledě. 
Dukla v něm podlehla 4:1. Domácí 
vstoupili do zápasu velmi aktivně a 
již po první dvacetiminutovce vedli 
rozdílem tří branek. Své vedení po-
tom navýšili dalším gólem ve dru-
hé periodě. Za rozhodnutého stavu 
vstřelil čestný úspěch Jihlava ve 47. 
minutě Jeslínek.

Ve středu 13. února se představil 
na Horáckém zimním stadionu ce-
lek Šumperka, který po dobrém vý-
konu uhrál v základní části remízu a 
prohrál až v prodloužení 4:3. Hosté 
po první třetině vedli 1:2, ale Duk-
la dvěma góly v prostřední dvaceti-
minutovce otočila skóre. Šumperk 
vyrovnal zkraje třetí části, ale v kon-
čícím prodloužení zajistil domácím 
dva body Velecký.

V předposledním souboji v základ-
ní části prohrála Jihlava na ledě Be-
nátek nad Jizerou 2:0. Domácí vstře-
lili jeden gól v první a další ve druhé 
třetině. Dukla tak počtvrté v sezoně 
nevstřelila ani gól. Vždy se tak stalo 
na ledech soupeřů.

V posledním zápase základní čás-
ti hrála na jihlavském ledě Kadaň a 
zvítězila 4:7. Průběh zápasu byl po 
dvě třetiny vyrovnaný, i když ve dru-
hé části domácí vedli již 4:1. Ještě do 
druhé přestávky hosté vyrovnali a 
ve třetí třetině přidali tři góly, z toho 
dva v poslední minutě.

Ve čtvrtek 21. února začalo čtvrtfi -
nále play off  a soupeřem Dukly bylo 
Ústí nad Labem. V prvním a druhém 
zápase na ústeckém ledě zvítězili do-
mácí 4:2 a 3:2. Průběh obou zápasů 
byl podobný. Domácí byli aktivnější 
a svou převahu korunovali střelec-
ky. V prvním zápase vedli 4:1, poté 
hosté kosmeticky vylepšili skóre a 
ve druhém měli Ústečtí Lvi po dvou 
třetinách třígólový náskok. Dva góly 
vstřelili hosté až v závěru utkání.

Další dva zápasy se hrály v Jihlavě 
25. a 26. února. Jihlavští hokejisté 
museli vyhrát, aby si uchovali nadě-
ji na další zápasy série, která se hrála 
na čtyři vítězné zápasy. Jenže hned 
ve třetím zápase hosté dokázali, že 
jsou vyzrálejším týmem. Po první 
třetině byl sice stav 1:1, ale ve druhé 
dvacetiminutovce přidali Severočeši 
dva góly, a když ve třetí části přidali 
čtvrtý gól, bylo rozhodnuto. Dukla v 
závěru jen snížila na konečných 2:4.

Ve čtvrtém utkání hosté hned 
po jedenácti vteřinách hry vstřeli-
li uklidňující gól a v polovině první 
třetiny již měli dvoubrankový ná-
skok. Dukla sice ve druhé části sníži-
la, ale hosté vzápětí odpověděli tře-
tím gólem. Konečný stav 2:3 dostal 
podobu v samém závěru zápasu, kdy 
domácí vstřelili druhý gól.

Jihlavští hokejisté tak letošní pouť 
prvoligovou soutěží zakončili ve 
čtvrtfi nále play off . -vš-

Dukla zakončila letošní 
sezonu ve čtvrtfi nále playoff

JIHLAVA – Zimní příprava je mi-
nulostí. Fotbalisté Jihlavy vyrazili 
poslední únorový pátek na druhou 
polovinu plavby po prvoligových vo-
dách. 

„Vždy jsme se snažili vytvářet hrá-
čům férové a seriózní podmínky. Pod-
mínkou pro to, abychom v tomto mohli 
pokračovat a mohli se dále rozvíjet, je 
co nejrychlejší záchrana, respektive 
dlouhodobé působení FC Vysočina 
v nejvyšší soutěži,“ řekl ředitel klubu 
Zdeněk Tulis, čímž nastínil hlavní a 
nejdůležitější cíl jarní části sezony – 
udržení Gambrinus ligy.

Tulis věří, že v náročných prvoligo-
vých bojích jihlavským hráčům po-
mohou fanoušci. „Diváci ukázali, že 
jsou schopni fandit nejen hokeji a fot-
balu, ale i lyžování, potažmo biatlonu. 
Chceme je pozvat na naše utkání a od-
měnit co nejlepšími výkony a výsledky,“ 
dodal.

Záchranářskému plánu FC Vyso-
čina podřídil celou zmíněnou zimní 
přípravu. Například v první polovi-
ně února fotbalisté absolvovali herní 
soustředění v turecké Antalyi. „Po-
vedlo se nám odtrénovat a odpracovat 
vše, co jsme si naplánovali. Potkaly nás 
jen dílčí problémy s menší marodkou 
či nepříznivým počasím,“ informoval 
hlavní trenér František Komňacký.

Jeho svěřenci v Turecku získali 
skalp kvarteta zahraničních soupeřů, 
když postupně porazili srbský Rad 
Bělehrad (4:1), ukrajinský Kryvbas 
(2:1), polský Bialystok (5:2) a ru-
munský Medias (3:1). Naopak ge-

Fotbalisté vyrazili za záchranou

nerálka na první mistrák nedopadla 
příliš dobře. Jihlavané doma podlehli 
druholigovému Táborsku 2:3. „Nedě-
lám z toho tragédii. Beru to jako facku, 
abychom nezpychli a neměli nos příliš 
vysoko,“ odvětil kouč.  

Vysočinskou kabinu v zimě opustil 
útočník Stanislav Tecl, kanonýr a ka-
pitán v jedné osobě, jehož si vyhlédla 
Plzeň. „Je to pro mě velká výzva. Kluky 
budu pořád sledovat a budu jim fandit, 
aby to zvládli. Jihlava je pro mě srdco-
vá záležitost. Rád bych se sem jednou 
vrátil,“ poznamenal reprezentační 
forward.

Ruku v ruce s Teclem odešlo také 
jeho 10 podzimních branek. Jako 
náhradu si klub vyhlédl trojici David 
Vaněček (hostování Plzeň), Václav 
Vašíček (hostování Sigma Olomouc) 
a Arnold Šimonek (Nitra). „Oni by 
měli na hrotu zúročit práci mužstva,“ 
doplnil trenér Komňacký.  -cio-

Zápasy FC Vysočina v jarní části 
1. ligy

 Doma: Hradec Králové (22. 2.), 
Liberec (1. 3.), Mladá Boleslav (18. 
3.), Zbrojovka Brno (5. 4.), Teplice 
(19. 4.), Dukla Praha (3. 5.), Slovác-
ko (22. 5.), Slavia Praha (1. 6.).   

 Venku: Sigma Olomouc (9. 3.), 
Ostrava (30. 3.), Příbram (13. 4.), 
Sparta Praha (27. 4.), Jablonec (12. 
5.), České Budějovice (26. 5.).

 Pozn.: Termíny zápasů mohou 
doznat změn.

FOTBALISTÉ Jihlavy vstoupili do prvoligového jara zasněženou bezbrankovou 
remízou s Hradcem Králové.  Foto: Michal Boček

Vážení čtenáři,
Kraj Vysočina ve spolupráci s Jihlavskými listy vyhlašuje 11. ročník ankety o nejlepší-

ho sportovce Vysočiny za rok 2012. 

Jak hlasovat
1) Kupónem - Na přiložený kupón vypište jméno vámi vybraného sportovce v každé 

kategorii a vyplněný lístek doručte do redakce Jihlavských listů, Fritzova 34, 586 01 Jih-
lava. 

2) Internetem: Hlasujte na www.sportoveckrajevysocina.cz

POZOR! Každý čtenář může hlasovat pouze jednou! Ze všech doručených anketních 
lístků budou vylosováni výherci, kteří se budou moci zúčastnit slavnostního Galavečera, 
jenž se uskuteční dne 17. dubna 2013 v Kulturním středisku Zámek Polná. 

Hlasování bude ukončeno 31. března 2013.

 

Jednotlivec  (číslo+ jméno)

Kolektiv  (číslo+ název)

Jméno, adresa a tel. číslo 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:

hlavní partner akce:

j0
3-

sp
D
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do 2. 3. 
OTT O STRITZKO – KRESBY
Minigalerie Trifoil, grafi cké papíry, 

Husova 10

do 9. 3.  
JOSEF JAMBOR – okouzlení 
krajinou
Krajinomalba. 
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

do 11. 3.  
ZVĚŘ NA FOTOGRA FIÍCH
Doprovodná výstava k přehlídce 

chovatelských trofejí. Pořádá Odbor 
životního prostředí. Hala Městského 
informačního centra.

Magistrát města Jihlavy, Masaryko-
vo nám. 1 

do 22. 3.  
„HORÁCKÝ FOTOKLUB 
PŘEDSTAVUJE“
Galerie – Horácké divadlo Jihlava, 

Komenského 22

do 27. 3. 
LIDÉ – výtvarné práce žáků ZUŠ
 v Jihlavě
DNK – foyer a Violka.
Divadlo  Na Kopečku, Psychiatric-

ká léčebna, Brněnská 54

do 27. 3.  
KRTEČEK OČIMA DĚTÍ
Výstava obrázků a malůvek, které 

děti nakreslily během výstavy „O Kr-
tečkovi – Zdeněk Miler dětem“. Vý-
stava proběhla během léta loňského 
roku 2012 na bráně Matky Boží.

Stálá expozice: Reprodukce obra-
zů ak. mal. Gustava Kruma, staré ho-
dinové stroje, jihlavská astronomie, 
jihlavská pevnost.

Pravidelná pozorování oblohy z 
vyhlídkové terasy brány Matky Boží 
probíhají pouze při jasné obloze kaž-
dé pondělí. Návštěvu lze domluvit 
na telefonu: +420 728 880 930, ne-
bo na mailu info@jisat.cz.

Brána Matky Boží, Turistické infor-
mační centrum, Věžní 1, tel. 567 167 
155, 156, www.jihlava.cz.

do 29. 3. 
DANA HORČIČKOVÁ 
– výstava obrazů
V přízemí hotelu, v klášterní části 

zvané Křížová chodba.
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

do 30. 3.  
„PŘEHLÍDKA  KMENOVÝCH 
AUTORŮ – malba, grafi ka“  
M+K galerie, Čajkovského 33 

do 1. 4.  
UŽ JE ČAS!
Výstava přiblíží vývoj měřičů času, 

jejich různé typy a odlišnosti. Náv-
štěvníci budou mít možnost potěšit 
se hodinami z různých období. K 
vidění budou hodiny sluneční, pře-
sýpací, ale i moderní chronomet-
ry. Zároveň výstava ukáže vývoj ve 
vzhledu a konstrukci hodin, od jed-
noduchých středověkých měřičů až 
po dnešní multifunkční náramkové 
hodinky. 

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

do 4. 4.  
FILIP HORYNA, VÁCLAV
MISAŘ, JAKUB SÝKORA  
Jedná se o společnou výstavu tří 

mladých absolventů pražské akade-
mie, malířů Filipa Horyny, Václava 
Misaře a Jakuba Sýkory (kukrynik-
sy), jejíž koncept se bude zabývat 
problematikou „vrstev malířského 
jazyka“.

OGV, Galerie Alternativa, budova 
Komenského 10

do 7. 4.   
FRA GMENTY ANEB NULOU 
NELZE DĚLIT
Výstava prací studentů 3. ročníku 

ateliéru Design a vizuální komunika-
ce Střední uměleckoprůmyslové ško-
ly Jihlava-Helenín.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58 

do 7. 4.  
VYSOČINSKÉ VARIACE 
Svá díla tu bude vystavovat 15 

umělců působících v současné době 
v Kraji Vysočina. Je zde zastoupe-
na starší, střední i mladší generace. 
Sjednocujícím akcentem této výsta-
vy je, právě historicky pro Vysočinu 
charakteristická, krajinomalba, která 
je zde také nejhojněji zastoupena. 
Můžeme zde však vidět i abstrakt-
ní obrazy a geometrické objekty, jež 
mohou být v tomto kontextu vnímá-
ny jako jakési krajiny lidské duše. Na 
Českomoravské vrchovině má bo-
hatou tradici též umělecké sklářství, 
což se alespoň náznakem odráží ve 
zde vystavených trojrozměrných ob-
jektech.

OGV, Masarykovo nám. 24

do 7. 4.  
SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM 
VYSOČINA 2012 
Výstava prezentuje výsledky Sklář-

ského sympozia Vysočina 2012, kte-
ré bylo uspořádáno v huti Karlov ve 
dnech 20. až 25. května 2012 ve spo-
lupráci s Horáckou galerií v Novém 
Městě na Moravě. Cílem této inicia-
tivy bylo nejen pokračovat v tradici 
sklářských sympozií v Kraji Vysoči-
na, ale rovněž podpořit vzájemnou 
spolupráci českých a rakouských pří-
hraničních regionů. 

OGV, Masarykovo nám. 24

do 14. 4.  
MARTIN HUML – VIETNAM
Výstava fotografi í.  Cestování Viet-

namem od severu až na jih.
Kavárna Dena, Fibichova 28

do 28. 4.  
NEKONEČNÉ PERSPEKTIVY. 
Krajina a veduty 19. století ze sbír-

ky Patrika Šimona 
Hlavním tématem výstavy je pojetí 

krajiny a veduty v jejích vývojových 
zákonitostech. Krajina je patrně nej-
respektovanějším projevem umění 
19. století. Stala se otiskem snah a cí-
lů mnoha umělců, ať už průkopníků 
topografi cké veduty, kteří defi nova-
li základní principy zobrazení měst 
i architektonických památek, nebo 
malířů objevujících romantické me-
andry mysli proměněné v perspekti-
vu a hloubku krajinných dekorů.

OGV, Komenského 10

Březen
PŘÍRODNÍ KRÁSY USA
Fotografi e Marcely Práškové, člen-

ky Horáckého fotoklubu Jihlava
Café-restaurant Double Decker, 

City Park

březen 
JAPONSKÝ MIX: Honshu 
a Shikoku ve fotografi i
Výstava cestovatelky Radky Švej-

nohové. Nový vstupní areál – info-
centrum (místnost za pokladnou).

Zoo Jihlava, Březinovy sady 10

březen 
ZVINO VA AFRICA 
Prodejní výstava originálních dře-

věných soch ze Zimbabwe. Africká 
vesnice Matongo – areál.

Zoo Jihlava, Březinovy sady 10
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1. 3. v 19.00 
Pavel Kohout: PSÍ MATKA  – „já 
namouduši nelžu, páni doktoři!“  
Komorní monodrama. Hraje Eva 

Čurdová v režii Petra Soumara.

5. 3.  v  8.00 –16.00 
Docela Malý Festival  
Postupová přehlídka dětského di-

vadla. 

7. 3. v 19.00 
HŘBITOV SLONŮ 
Divadelní představení v režii Petra 

Soumara. 

12. 3. v 19.30 
RA DŮZA 
Koncert známé písničkářky. 

13. 2. v 8.30 a 10.00 
KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA 
Pohádku pro MŠ, ZŠ hraje Divadlo 

ANFAS Praha.

19. 3. v 19.00 
Pavel Kohout: PSÍ MATKA  – „já 
namouduši nelžu, páni doktoři!“  
Komorní monodrama. 

24. 3. v 15.00 
MYŠIČKO MYŠ, POJĎ KE MNĚ 
BLÍŽ! 
Pohádka pro nejmenší hraje Diva-

dlo Rozmanitostí Most
Velikonoce Na Kopečku – zdobení 

vajíček, pletení pomlázky, prodej vý-
robků…

VELKÁ SCÉNA
1. 3. v 10.00 
L. Stroupežnický: Naši furianti
Klasická komedie. Realistické dra-

ma s podtitulem „Obraz života v 
české vesnici o čtyřech dějstvích“. V 
idylické jihočeské vesničce bublají 
vášně, nenávist i ambice, ale také ne-
vděk k těm, kteří nasazovali svůj ži-
vot ve válce. Začíná se psát latinkou 
namísto kurentem, kdosi neznámý 
hrozí žhářstvím a ve vesnici zuří boj 
o ponocenský kožich. Místní zastu-
pitelstvo je v rozkolu, jeden je pyt-
lák, druhý karbaník… Otázka, kdo 
má větší grunt, se po více než sto 
letech stala věčnou otázkou českého 
veřejného života. 

Mimo předpl.

2. 3.  v 19.00 
F. Schiller:  Marie Stuartovna
Historické drama. Dramatický 

konfl ikt dvou královen, mimořádně 
inteligentní a racionální Alžběty a 
vášnivé a vášně vzbuzující Marie Stuar-
tovny není jen výpravnou ilustrací 
dějinných událostí. Skrze strhují-
cí drama dvou odlišných ženských 
osobností otevírá Schiller téma věč-
ného boje rozumu a citu, vášně a 
chladnokrevnosti, nemilosrdně od-
haluje principy mocenských bojů a 
ptá se po důležitosti hodnot, jakými 
jsou čest, odvaha a bezesporu i láska.                                                                           
G /4/

5. 3.  v  17.00 
F. Schiller:  Marie Stuartovna 
mimo předpl.

6. 3. v 9.30 
K. Kesey – D. Wasserman:  
Přelet nad kukaččím hnízdem
Drama. Podobenství o střetu lid-

ské individuality s autoritativním re-
žimem, který je zde prezentován na 
konfl iktu pacienta McMurphyho a 
absolutistické vládkyně psychiatric-
kého ústavu, vrchní sestry Ratchedo-
vé, přerůstá v reálný protest proti ne-
omezené moci a omezování každého 
člověka. Román proslavil svým nad-
časovým stejnojmenným fi lmem oce-
něným pěti Oscary Miloš Forman. 

Zadáno

7. 3.  v  19.00 
F. Schiller:  Marie Stuartovna 
L /4/

8. 3.  v 19.00 
A. Ayckbourn:  Veselé Vánoce!    
Veselohra.   Ve hře světoznámého 

autora sledujeme osudy tří manžel-
ských párů o třech po  sobě  jdoucích  
vánočních  svátcích,  kdy  se  tyto  
páry  scházejí  střídavě u každého z 
nich. Hra má kromě vynikajících ko-
mických situací i hlubší smysl, neboť 
život postav se řídí rčením „jednou 
jsi dole, jednou nahoře“.   

R /3/

9. 3.  v 19.00 
F. Schiller:  Marie Stuartovna
B /4/

11. 3.  v 10.00 
L. Carroll:  

Alenka v říši za zrcadlem
Pohádka. Koho nezajímá, co se 

opravdu skrývá za zrcadlem? Co 
když je tam úplně jiný svět než ten, 
ve kterém stojíme? Důležité je ne-
bát se a tiše s Alenkou prostoupit 
tím zrcadlem… A hned zjistíme, že 
ten svět „tam“ je trochu převrácený 
vzhůru nohama a žijí tam bytosti, 
které se občas objeví v našich snech. 
Kam taky jinam by mizely. Mají tam 
sice jiná pravidla, i čas tam běží tro-
chu jinak, ale to pochopí každý, kdo 
trochu sní.  

Mimo předpl.

12. 3.  v 17.00 
F. Schiller:  Marie Stuartovna 
M /4/

14. 3.  v 10.00
L. Carroll:  
Alenka v říši za zrcadlem 
zadáno

15. 3.  v 10.00 
L. Carroll:  
Alenka v říši za zrcadlem 
mimo předpl.

19. 3. v 19.00 
K. Kesey – D. Wasserman:  
Přelet nad kukaččím hnízdem
mimo předpl.

20. 3. v 19.00 
B. Comden – A. Green:  
Zpívání v dešti
Muzikál. Dějištěm této bláznivé, 

optimistické i romantické komedie 
o počátcích 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 druhé 
poloviny dvacátých let. Výtečné swin-
gové melodie a brilantní stepařská 
čísla jsou základním stavebním kame-
nem této hudební show.

Mimo předpl.

22. 3. v 19.00 
W. Shakespearer:  
Večer tříkrálový    
Divadlo Na Jezerce Praha.  
X /4/

23. 3. v 19.00 
D. Wasserman – M. Leigh: 
Muž z La Manchy
Muzikál. Klasické „divadlo na diva-

dle“. Cervantes je zatčen a uvězněn 
vojáky španělské inkvizice poté, co 
sehrál komediální divadelní předsta-
vení, které zesměšňovalo španělskou 
vládu. Cervantesovi spoluvězni by si 
rádi rozdělili jeho majetek, ale autor 
se zoufale snaží zachránit rukopis 
svého posledního díla. A aby si věz-
ně získal, uspořádá s jejich přičině-
ním představení své nové komedie o 
idealistickém rytíři Donu Quijotovi.

P /5/

25. 3.  v 19.00 
D. Wasserman – M. Leigh:  
Muž z La Manchy 
A /5/

26. 3.  v 17.00
L. Stroupežnický:  Naši furianti
mimo předpl.

27. 3.  v 19.00 
F. Schiller:  Marie Stuartovna
O /4/

28. 3.  v 19.00 
D. Wasserman – M. Leigh: 
Muž z La Manchy 
F /5/

MALÁ SCÉNA
4. 3.  v 9.00 a 10.30 
M. Junášek: Trpaslíci a Sněhurka
Rozverná adaptace klasické pohád-

ky okořeněná půvabnými písničkami 
má všechny předpoklady být příjem-
ným představením nabízejícím do-
statek radosti a potěšení dětem i do-
spělým.                  

mimo předpl.

13. 3. v  19.30 
B. Hrabal – P. Palouš: 
Ostře sledované vlaky      
Divadelní podoba slavné novely 

Bohumila Hrabala, kterou prosla-
vil oscarový fi lm Jiřího Menzela. 
Tragikomedie tělesného a lidského 
dospívání Miloše Hrmy  na  malém  
středočeském nádraží v období pro-
tektorátu, tragikomedie o milování a 
hrdinství…   

mimo předpl.

16. 3. v 15.00 
M. Junášek: Trpaslíci a Sněhurka
mimo předpl.

DIVADELNÍ KLUB
V budově Horáckého divadla, Ko-

menského 22, tel. 603 305 926, 
http://www.hdj.cz/klub/index.

htm

1. 3. v 19.00 
MAGOR!
Happening.do 18. 3.   

FESTIVALOVÁ OTOČKA  
JID 20-12 
Retrospektivní výstava o dění na je-

višti během festivalu JID 20-12, s ná-
dechem milostné poezie. 

4. 3.  v  17.00 
EGO, KTERÉ NÁM BRÁNÍ ŽÍT 
VE SPOKOJENOSTI 
Jak si pomoci, aby náš život byl šťast-

nější a radostnější.  Přednáška Lenky 
Losertové, vstupné 50 Kč.

7. 3.  v  17.00 
ROZHLÉDNI SE, ČLOVĚČE 
Z JESTŘÁBÍ VĚŽE
Literárně-cestovatelský pořad o ces-

tě do Kalifornie na věž Howk Tower 
básníka Robinsona Jeff erse – režisé-
ra, spisovatele a písničkáře Bedřicha 
LUDVÍKA .  

14. 3.  v 17.00
JÍDLEM KE ZDRA VÍ, ŠTĚSTÍ 
A KRÁSE 
Kurz praktické ayurvédy s Ivanou 

Georgievovou. Kurz je složen ze dvou 
setkání a témata na sebe volně navazu-
jí. Druhé setkání čtvrtek 21. 3. V 17.00. 
Kurzovné 300 Kč. Přihlášky – nejlépe 
mailem na ivaveda@ivaveda.eu, či úst-
ně na tel: 724 137 587.

18. 3. v 15.00  a 17.30 
JAK SI PROSTĚ POMOCI SAMI
SOBĚ 
Přednáška a beseda s chiropraktikem 

Ing. Vinci László  - Jak se zbavit stresu 
z organismu. Jak si pomocí potravin i 
cvičení můžeme léčit klouby a spousta 
jiných praktických rad. Vstupné 50 Kč.

Městská knihovna, Hluboká 1, Jihla-
va, tel. 567 167 850, 

htt p://www.knihovna-ji.cz/

1. 3. – 30. 6.  
PÍSMO? KRESBA?
Skupinová práce klientů DTS Jihlava 

na výtvarném projektu.
Bez obav, prodejní galerie a výtvarná 

dílna Denního a týdenního stacionáře 
Jihlava, Husova 16 

4. 3. – 27. 4.  
IRENA FILA WAGNEROVÁ 
– OBRA ZY
Minigalerie Trifoil, grafi cké papíry, 

Husova 10

22. 3. – 19. 5.
LIBOR OBRŠLÍK: KRA JINY 
A KYTICE
Autor představí olejomalby klasické 

krajiny převážně z Vysočiny a abstrakt-
ní tvorbu inspirovanou Kyticí K. J. Er-
bena a Májem K. H. Máchy.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

23. 3.  
VÝSTAVA MODELÁŘŮ
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4
Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4

23. 3. – 28. 4.  
MÁRIA DANIELOVÁ 
– SUBTILNÍ ENERGIE
Výstava umělecké krajky. Vernisáž 22. 

3. v 17.00 hodin.
Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4
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KINO DUKLA, Jana Masaryka 20, 
tel. 567 167 439, 

pokladna 567 167 447,
e-mail: kino.dukla@jihlava-city.cz, 

www.kinodukla.cz

čtvrtek 28. února a pátek 
1. března / 17.00 / kinosál 
Edison
Z prezidentské kuchyně
Francie 2012, drama, titulky, cca 

95 min.
Film je založen na výjimečném 

skutečném příběhu osobní šéfk u-
chařky francouzského prezidenta 
Francoise Mitt eranda.

Hrají: Catherine Frot, Jean d‘Or-
messon, Hippolyte Girardo ad.

Režie: Christian Vincent
Přístupný od 12 let / Vstupné 90 Kč

čtvrtek 28. února a pátek 
1. března / 17.30 / kinosál 
Reform
Jeníček a Mařenka: Lovci 
čarodějnic  2D

sobota 2. a neděle 3. března 
/ 17.30 / kinosál Reform
Jeníček a Mařenka: Lovci 
čarodějnic  3D
USA 2012, akční/fantasy/kome-

die, titulky, cca 83 min.
Pomsta je sladší než perník.
Hrají: Jeremy Renner, Gemma Ar-

terton, Famke Janssen ad.
Režie: Tommy Wirkola
Přístupný od 12 let / Vstupné 110 

Kč 2D/150 Kč 3D 

čtvrtek 28. února až neděle 
3. března / 19.30 / kinosál 
Edison
Ve stínu
ČR/SR/Polsko 2012, detektivka, 

cca 96 min.
Kriminální drama z 50. let.
Hrají: Ivan Trojan, Sebastian Koch, 

Soňa Norisová, Jiří Štěpnička ad.
Režie: David Ondříček
Přístupný / Vstupné 80 Kč

čtvrtek 28. února až neděle 
3. března / 20.00 / kinosál 
Reform
Terapie láskou
USA 2012, komedie/drama, titul-

ky, cca 122 min.
Pat Solitano je učitel dějepisu, kte-

rý se po osmiměsíčním pobytu v 
psychiatrické léčebně vrací žít do 
rodičovského domu. Po dobu, kdy 
opatruje svojí matku, vymýšlí plán, 
jak získat zpět svoji exmanželku.

Hrají: Bradley Cooper, Jennifer 
Lawrence, Robert De Niro ad.

Scénář a režie: David O. Russell
Přístupný od 12 let / Vstupné 110 

Kč

sobota 2. a neděle 3. března 
/ 17.00 / kinosál Edison
Kuře na švestkách
FR/Něm/Belgie 2011, drama, ti-

tulky, cca 93 min.
Hlavním hrdinou romantického 

příběhu o osudové lásce je Nasser 
Ali Khan, nejslavnější houslový vir-
tuóz své doby.

Hrají: Mathieu Amalric, Isabella 
Rosellini, Chiara Mastroiani ad.

Scénář a režie: Marjane Satrapi, 
Vincente Paronnaud

Přístupný / Vstupné 80 Kč

pondělí 4. až středa 6. března 
/ 17.30 / kinosál Reform
Láska všemi deseti
Francie 2012, romantická komedie, 

titulky, cca 111 min.
Láska ke sportu a k ženě si někdy 

mohou překážet.
Hrají: Romain Duris, Déborah 

Francois, Bérénice Bejo ad.
Režie: Régis Roinsard
Přístupný / Vstupné 80 Kč

pondělí 4. března / 20.00 
/ kinosál Edison
úterý 5. a středa 6. března 
/ 19.30 / kinosál Edison
7 dní hříchů
ČR 2012, historický/romantický, 

cca 105 min.
Tento snímek byl inspirovaný sku-

tečnými událostmi, které se udály v 
sedmi poválečných dnech na Šum-
persku roku 1945.

Hrají: Ondřej Vetchý, Vica Kere-
kes, Anna Šišková ad.

Režie: Jiří Chlumský
Přístupný od 12 let / Vstupné 80 

Kč

2. 3.  ve 20.00 
PLES DDM JIHLAVA
Od 20.00 hodin na Zezulkárně. 

Hrají Apriori; možnost rezervace 
vstupenek na napravnik@ddm.ji.cz. 
Cena 130 Kč. Předtančení, tombola.

7. 3.  v 18.00 
SPORTOVEC ROKU 
DO 15–TI LET
Tradiční anketa oceňující nejlepší 

sportovce a kolektiv Jihlavska do 15-
ti let. DKO od 18.00 hodin. 

27. 3. v 15.00 
VELIKONOCE V DDM
Velikonoční tradice a zvyky, ple-

tení pomlázek, zdobení vajíček, de-
korace. Od 15.00 do 17.00 hod. na 
DDM, Brněnská 29. Příspěvek na 
materiál 40 Kč.

28. 3. v 9.00 
FLORBALOVÝ TURNAJ 
TROJIC
Amatérský turnaj trojic - kategorie 

starší i mladší. Od 9.00 hod. v tě-
locvičně DDM JI, Brněnská ul. 29. 
Startovné 30,-, možnost vlastní vý-
stroje a výzbroje. Nutno se přihlásit 
do 25. 3. Na rychetsky@ddm.ji.cz 
nebo telefonicky na DDM JI.

30. 3.  v  8.00 
VELIKONOČNÍ TURNAJ 
VE VOLEJBALU
Hala SK Jihlava, Okružní 2, od 8.00 

hodin. Pro smíšená amatérská druž-
stva (min. dvě ženy). Startovné 900 
Kč za družstvo a přihlášku je nutno 
odevzdat do 22. 3.  Propozice a při-
hláška na www.ddmjihlava.cz, při-
hlášky na napravnik@ddmjihlava.cz; 
723204962

KURZ VÝCHOVY 
A VÝCVIKU PSŮ
Pro zájemce z řad veřejnosti. Kurz 

zahrnuje 15 hodinových lekcí v KK 
Jihlava v Heleníně. Cena 1 500 Kč. 
Přihlášky do konce března a informa-
ce: Tomáš Rychetský – rychetsky@
ddmjihlava.cz, mobil: 736 430 886.

3. 3. v 19.00 
SLAVNOSTNÍ GALAKON-

CERT
Slavnostní galakoncert Filharmo-

nie G. Mahlera k 10. výročí založení 
pod záštitou primátora města Jihla-
vy.

Účinkují: Filharmonie G. Mahle-
ra¨, Jiří Jakeš – dirigent, sólisté. Na 
koncert platí předplatné „A“. Vstup-
né 170/130 Kč.

7. 3. v 18.00 
SPORTOVEC JIHLAVSKA  
2012
13. ročník soutěže o nejlepší-

ho sportovce okresu Jihlava za rok 
2012. Vyhlášení vítězů čtenářské 
ankety Jihlavských listů a nejlepších 
sportovců proběhne na slavnostním 
galavečeru, který moderuje VLAS-
TA KOREC. Hudební host večera: 
OLGA LOUNOVÁ. Taneční a spor-
tovní vystoupení. 

14. 3. v 19.00 
JOSEF FOUSEK: Bez náhubku
Recitál svérázného básníka, písnič-

káře, humoristy a fotografa. Vstupné 
180 Kč.

21. 3. v 19.00 
Dario Fo a Franca Rame: 
OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ
Zoufale jedovatá komedie o od-

vrácené straně lásky. Tato brilantní 
tragikomedie o jednom svérázném 
manželském páru je hereckou pří-
ležitostí pro dva vynikající herce 
– Janu Krausovou a Karla Rodena. 
Vstupné: 345 Kč

2. 3. v 10.00 
POVÍDÁM, POVÍDÁM 
POHÁDKU…  
Pohádka a veselé pohádkové by-

tosti.

9. 3.  v 10.00 
MÁME RÁDI ZVÍŘATA…
Zábavné představení s Ježourem. 

16. 3. v 10.00 
KDO ZLOBÍ, 
TEN SI NEHRA JE! 
Písničky a soutěže pro celou rodi-

nu.

23. 3. v 10.00 
POJĎTE S NÁMI: 
TENTOKRÁT ZA PIRÁTY
Kostýmy pirátů a námořníků vítá-

ny.

30. 3. v 10.00 
VELIKONOCE S JEŽKEM  
Pohádka a velikonoční zvyky.

1. 3.  ve  20.00 
KILL THE DANDIES
Hammondky, synťáky, kytary.

4. 3.  v 19.30 
MEN & MAHLER
Granhøj Dans (DK) Mahler, ob-

strukční technika tance.

8. 3.  v 19.30 
LÁSKA  A JINÉ 
SUPERSCHOPNOSTI (A)
De Facto Mimo. Pravdivá kome-

die o lásce. Nevyspíme se spolu? 
Pravdivá komedie o lásce pro kaž-
dého, kdo se ji nebojí prožít a ne-
má strach, že se na to přijde. Možná 
se poznáte, možná se budete smát, 
možná vám nebude úplně dob-
ře. Přátelství, láska a scénáristika v 
praxi. A ve dvojím obsazení! Hrají: 
Michal Kouba, Kamila Koubová, 
Martin Kacafírek, Anna Gümplo-
vá, Jakub Vyvážil, Markéta Pechová, 
Dana Holíková a Martin Kolář  Ne-
vhodné pro děti do 15. let! Vstup 
90/70 Kč.

9. 3. v 19.30 
LÁSKA  A JINÉ 
SUPERSCHOPNOSTI (B)

12. 3. v 18.00 
VEČER UZDRA VOVÁNÍ
Bible, víra, uzdravení. Existuje 

něco nadpřirozeného?  Existuje 
něco jako nadpřirozené uzdravení 
těla, duše, nebo i vztahů?  Existu-
je Bůh?  Jestli ano, může pro tebe 
něco udělat ?  ...pokud tě zajímá 
odpověď, tak přijď na toto setká-
ní se švédským misionářem  Per 
Cedergårdhem a uslyšíš i uvidíš 
odpověď.  Součástí večera bude 
uzdravování nemocných. Vstupné 
dobrovolné.

14. 3. v 19.30 
KDO CHCE ZABÍT BEATLES?
Divadlo Tramtarie. Ofi ciální zahá-

jení JID 20-13 /wine and cheese po 
představení/ - Chtěl bych mít kape-
lu, ale s tebou už asi né… Komická 
roadmovie o jedné začínající kapele, 
která rozhodně nechce skončit jako 
Beatles! Režie Jiří Jelínek. Vstup 
120/60 Kč.

14. 3. – 16. 3.   
JID 20-13
Regionální přehlídka studentské-

ho divadla JID 20-13. Celkem 12 
studentských představení plných 
napětí, smíchu, vášně, lásky, ne-
boť divadlo se hraje vždy S láskou. 
Nechte ji prostoupit i Vás a přijďte 
se podívat.

22. 3. v 19.30 
EMIGRA NTI
Onion Picnic. Absurdní drama.

Příběh dvou emigrantů - egoistic-
kého, provokativně ironického in-
telektuála a poněkud primitivního 
chlapa z vesnice, kteří v souhře a 
zároveň v souboji replik prožívají 
ve stísněném sklepním bytě srážku 
s realitou a konfrontaci s neviditel-
ným světem „venku“. Vstup 150/80 
Kč.

23. 3. ve 14.00 –17.00 
BLEŠÍ TRH

23. 3. ve 20.00 
BENEFICE PRO „FOTBAL 
PROTI RA SISMU 
VE VĚŽNIČCE“
Benefi ční koncert na 6. ročník 

sportovně-kulturního dne s nejed-
ním společenským přesahem. 

24. 3.  v 18.00 
INTEGROVANÝ TANEČNÍ 
VEČER



STRANA     29 Kultura NJR - BŘEZEN  2013

úterý 5. a středa 6. března 
/ 20.00 / kinosál Reform
Nedotknutelní
Francie 2012, komedie/drama, ti-

tulky, cca 112 min.
Ochrnutý a bohatý aristokrat Phi-

lippe si za svého nového opatrovníka 
vybere Drisse, živelného mladíka z 
předměstí, kterého právě propustili z 
vězení. Jinými slovy - najde si na tu-
to práci tu nejméně vhodnou osobu. 
Podaří se jim však propojit nemož-
né: Vivaldiho a populární hudbu, 
serióznost a žoviální vtípky, luxusní 
obleky a tepláky.

Hrají: Francois Cluzet, Omar Sy, 
Anne Le Ny ad.

Scénář a režie: Olivier Nakache, 
Éric Toledana

Přístupný od 12 let / Vstupné 90 
Kč

čtvrtek 7. a pátek 8. března 
/ 17.00 / kinosál Edison
sobota 9. a neděle 10. března 
/ 15.30 / kinosál Edison
Čtyřlístek ve službách krále
ČR 2013, animovaný fi lm, cca 90 

min.
Nejpopulárnější české postavičky 

poprvé na fi lmovém plátně!
Hlasy namluvili: Ondřej Brzoboha-

tý, Tereza Berbarová, Bohdan Tůma 
ad.

Režie: Michael Žabka
Přístupný / Vstupné 110 Kč

čtvrtek 7. března,  až neděle 
10. března / 17.30 / kinosál 
Reform
Hledá se Nemo  3D
USA 2013, animovaný/dobrodruž-

ný, český dabing, cca 108 min. 
Film Hledá se Nemo, který byl oce-

něn Oscarem za nejlepší animovaný 
fi lm, se vrací na velké plátno ve for-
mátu 3D.

V českém znění: Ivan Trojan, Bar-
bora Munzarová, Jiří Macháček ad.

Režie: Andrew Stanton
Vstupné 155 Kč / děti do 15 let 135 

Kč

čtvrtek 7. až neděle 10. března 
/ 19.30 / kinosál Edison
Nespoutaný Django
USA 2013, western/drama, titulky, 

cca 165 min.
Kultovní režisér Quentin Tarantino 

natočil jižanské drama z období před 
vypuknutím Občanské války, jehož 
hlavním hrdinou je otrok Django.

Hrají: Jamie Fox, Christoph Waltz, 
Leonardo DiCaprio ad.

Scénář a režie: Quentin Tarantino
Přístupný od 15 let / Vstupné 100 

Kč

čtvrtek 7. března / 20.00 
/ kinosál Reform
Anna Karenina
VB 2012, romantické drama, titulky, 

cca 130 min.
Epický milostný příběh.
Hrají: Keira Knightley, Jude Law, 

Aaron Taylor-Johnson ad.
Režie: Joe Wright
Přístupný od 12 let / Vstupné 90 Kč

pátek 8. Března / 19.30 / kinosál 
Reform
Koncert kapely Nylon Jail
s 3D projekcí

Koncert v rámci turné Devil is a 
Cowboy po kamenných kinech v 
České republice. Tento projekt je své-
ho druhu unikátní. Jako host vystou-
pí kapela Jupiters Disco Cowboys.

Přístupný / Vstupné 120 Kč

sobota 9. a neděle 10. března 
/ 20.00 / kinosál Reform
Atlas mraků
USA/Německo 2012, fantasy/sci-

fi , titulky, cca 164 min.
Pozoruhodná fi lmová adaptace ro-

mánu Davida Mitchella vypráví šest 
žánrově odlišných příběhů, které se 
odehrávají v různých časech a na růz-
ných místech od začátku 19. století až 
po postapokalyptickou budoucnost.

Hrají: Tom Hanks, Halle Berry, Hu-
go Waving, Hugh Grant ad.

Režie: Andy Wachowski, Lana Wa-
chowski, Tom Tykwer

Přístupný od 12 let / Vstupné 90 
Kč

pondělí 11. až středa 13. března 
/ 17.30 / kinosál Reform
Paříž-Manhatt an
Francie 2012, romantická komedie, 

titulky, cca 77 min.
Okouzlující romantická komedie 

vzdávající hold fi lmařskému veliká-
novi Woody Allenovi.

Hrají: Alice Taglioni, Patrick Bruel, 
Marine Delterme ad.

Scénář a režie: Sophie Lellouche
Přístupný od 12 let / Vstupné 90 

Kč

pondělí 11. března / 20.00 
/ kinosál Edison
úterý 12. a středa 13. března 
/ 19.30 / kinosál Edison
Nic nás nerozdělí
USA/Španělsko 2012, drama/thril-

ler, titulky, cca 107 min.
Vypráví příběh rodiny, která v roce 

2004 přežila tsunami.
Hrají: Naomi Watt s, Ewan McGre-

gor, Tom Holland ad.
Režie: Juan Antonio Bayona
Přístupný od 12 let / Vstupné 90 

Kč

úterý 12. a středa 13. března 
/ 20.00 / kinosál Reform
Královský víkend
VB 2013, komedie, titulky, cca 94 

min.
Prezident, první dáma, král, králov-

na a ...milenka.
Hrají: Bill Murray, Laura Linney, 

Samuel West ad.
Režie: Roger Michell
Přístupný od 12 let / Vstupné 100 

Kč

čtvrtek 14. až neděle 17. března 
/ 17.00 / kinosál Edison
pondělí 18. a úterý 19. března 
/ 17.00 / kinosál Reform
Babovřesky
ČR 2013, komedie, cca 133 min.
Úsměvná komedie ze života sou-

časné jihočeské vesnice Babovřesky, 
která s nadhledem a komediální nad-
sázkou, tak trochu v duchu Slunce, 
seno sleduje kupící se nedorozumění 
a souhry náhod, které pořádně zamo-
tají hlavu jejím obyvatelům.

Hrají: Lukáš Langmajer, Veronika 
Žilková, Jana Synková ad.

Režie: Zdeněk Troška
Přístupný od 12 let / Vstupné 100 

Kč
čtvrtek 14. až neděle 17. března 

/ 19.30 / kinosál Edison
Smrtonosná past: Opět v akci
USA 2013, akční, titulky, cca 97 

min.
Bruce Willis se vrací se svou nej-

slavnější fi lmovou rolí, tedy jako 
John McClane „lidový“ hrdina, kte-
rý díky svým schopnostem nakonec 
vždycky přežije všechno a všechny.

Hrají: Bruce Willis, Jai Courtney, 
Amaury Nolasco ad.

Režie: John Moore
Přístupný od 12 let / Vstupné 120 

Kč

čtvrtek 14. až neděle 17. března 
/ 17.30 / 20.00 / kinosál Reform
Martin a Venuše
ČR 2013, komedie, cca 102 min.
Ženy a muži. Jedni jsou z Marsu, 

druzí z Venuše... aneb ....když hlídá 
táta.

Hrají: Marek Taclík, Kristýna Bo-
ková, Zuzana Stivínová, Jan Budař 
ad.

Režie: Jiří Chlumský
Přístupný / Vstupné 110 Kč

pondělí 18. března / 20.00 
/ kinosál Edison
úterý 19. a středa 20. března 
/ 19.30 / kinosál Edison
30 minut po půlnoci
USA 2012, drama/thriller, titulky, 

cca 157 min.
Největší hon na člověka v dějinách.
Hrají: Jessica Chastain, Jason Clar-

ke, Joel Edgerton ad.
Režie: Kathryn Bigelow
Přístupný od 15 let / Vstupné 110 

Kč

úterý 19. března / 20.00 / kino-
sál 

Reform
Nepoužitelní
Francie 2012, komedie, titulky, cca 

96 min.
Nejzářivější hvězda současné fran-

couzské komedie, Omar Sy, se po 
velkém úspěchu Nedotknutelných 
představuje v dalším fi lmu o dvou 
parťácích jiného původu a barvy ple-
ti, kteří společně překonávají nástra-
hy osudu, přičemž o přehmaty a hu-
morné situace opět není nouze.

Hrají: Omar Sy, Laurent Lafi tt e, 
Sabrina Ouazanim ad.

Režie: David Charhon
Přístupný od 12 let / Vstupné 80 

Kč

čtvrtek 21. a pátek 22. března 
/ 17.30 / kinosál Edison
Soukromý vesmír
ČR 2012, časoměrný dokument, 

cca 83 min.
Dějiny jedné rodiny v 37 letech v 

novém časoměrném fi lmu Heleny 
Třeštíkové.

Účinkují: Jana Kett nerová, Petr 
Kett ner, Jan Kett ner ad.

Scénář a režie: Helena Třeštíková
Přístupný / Vstupné 70 Kč

čtvrtek 21. a čtvrtek 22. března 
/ 17.00 / kinosál Reform
Mocný vládce OZ  2D
sobota 23. a neděle 24. března 
/ 17.30 / kinosál Reform
Mocný vládce OZ  3D
USA 2013, dobrodružný/fantasy, 

2D titulky/3D český dabing, cca 125 
min.

Když se Oscar Diggs, druhořadý 
cirkusový kouzelník s pochybnou 

morálkou, dostane z prašného Kan-
sasu do životem pulsující Země Oz, 
myslí si, že vyhrál v loterii. Sláva a 
bohatství jsou jeho, dokud nepotká 
tři čarodějky: Th eodoru, Evanoru a 
Glindu.

V českém znění: Martin Písařík, 
Šárka Vondrová, Zuzana Vejvodová 
ad.

Režie: Sam Raimi
Přístupný
Vstupné 120 Kč 2D/155 Kč 3D
Vstupné děti do 15 let 100 Kč 2D 

/135 Kč 3D

čtvrtek 21. března / 20.00 
/ kinosál Edison
pátek 22. až neděle 24. března 
/ 19.30 / kinosál Edison
Našrot
USA 2013, komedie, titulky, cca 92 

min.
Jeff ovi je právě 21 a plnoletost se 

musí pořádně oslavit. Zpít se na šrot 
se však nedoporučuje noc před nej-
větší zkouškou na medicíně.

Hrají: Miles Teller, Justin Chon, Jo-
nathan Keltz ad.

Scénář a režie: Jon Lucas, Scott  
Moore

Přístupný od 15 let / Vstupné 100 
Kč

pátek 22. až neděle 24. března 
/ 20.00 / kinosál Reform
Gambit
USA 2012, krimi komedie, titulky, 

cca 89 min.
Harry Dean se chystá ukrást obraz 

jednomu boháči, ale jeho plán po-
strádá jednu část - pomoc krásné že-
ny.

Hrají: Colin Firth, Cameron Diaz, 
Alan Rickman ad.

Režie: Michael Hoff man
Přístupný od 12 let / Vstupné 110 

Kč

sobota 23. a neděle 24. března 
/ 17.00 / kinosál Edison
Post tenebras lux
Mexiko/VB/Nizozemí/Francie 

2012, drama, titulky, cca 120 min.
Film, který otevírá srdce. Cannes 

2012 - cena za režii.
Scénář a režie: Carlos Reygadas
Přístupný / Vstupné 80 Kč 

pondělí 25. až středa 27. března 
/ 17.30 / kinosál Reform
Hledá se prezident
ČR 2013, dokument, cca 90 min.
11 kandidátů a desítky hodin ex-

kluzivních záběrů, které nesmíme 
nikomu ukázat. Zatím. Vzniká mi-
mořádný dokumentární fi lm o záku-
lisí prezidentských kampaní.

Režie: Tomáš Kudrna
Přístupný / Vstupné 80 Kč

pondělí 25. března / 20.00 
/ kinosál Edison
úterý 26. a středa 27. března 
/ 19.30 / kinosál Edison
Renoir
Francie 2012, drama, titulky, cca 

111 min.
Do života velkého malíře Renoira 

a jeho syna Jeana nečekaně vstoupí 
nekonvenční mladá a krásná žena.

Hrají: Michel Bouquet, Chirsta 
Th eret, Vincent Rott iers ad.

Režie: Gilles Bourdos
Přístupný od 15 let / Vstupné 90 

Kč
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úterý 26. a středa 27. března 
/ 20.00 / kinosál Reform
Mama
Španělsko/Kanada 2013, horor, ti-

tulky, cca 100 min.
Pět let Lucas vytrvale hledal malé 

neteře Lilly a Annabel. Obě dívky 
se najatým pátračům podaří najít v 
opuštěné chatě stojící uprostřed hlu-
bokých lesů.

Hrají: Jessica Chastain, Nikolaj 
Coster-Waldau, Javier Botet ad.

Režie: Andres Muschiett i
Přístupný od 15 let / Vstupné 110 

Kč

čtvrtek 28. až neděle 31. března 
/ 17.00 / kinosál Edison
Hostitel
USA 2013, sci-fi  thriller, titulky, cca 

125 min.
Film podle románu Hostitel spi-

sovatelky Stephenie Meyer, autorky 
Twilight Ságy.

Hrají: Saoirse Ronan, Diane Kru-
ger, William Hurt ad.

Režie: Andrew Niccol
Přístupný od 12 let / Vstupné 110 

Kč

čtvrtek 28. a pátek 29. března 
/ 17.30 / kinosál Reform
Croodsovi  2D
sobota 30. a neděle 31. března / 

17.30 / kinosál Reform
Croodsovi  3D
USA 2013, animovaná komedie, 

český dabing, cca 100 min.
Dobrodružná animovaná komedie 

vypráví příběh první pravěké rodiny 
na světě, která se jmenuje Croodso-
vi.

Režie: Chris Sanders, Kirk De Mic-
co

Přístupný / Vstupné 125 Kč 
2D/150 Kč 3D

čtvrtek 28. až neděle 31. března 
/ 19.30 / kinosál Edison
Bez doteku
ČR 2013, drama, cca 72 min.
Celovečerní debut nejmladšího 

českého režiséra Matěje Chlupáč-
ka vypráví příběh dospívající dívky 
Jolany, která je předmětem sexuální 
touhy svého nevlastního otce.

Hrají: Tereza Vítů, Marian Roden, 
Petra Lustigová, Kryštof Hádek ad.

Přístupný od 15 let / Vstupné 100 
Kč

čtvrtek 28. a pátek 29. března 
/ 20.00 / kinosál Reform
G.I.Joe 2: Odveta  2D
sobota 30. a neděle 31. března / 

20.00 / kinosál Reform
G.I.Joe 2: Odveta  3D
USA 2013, akční sci-fi , titulky, cca 

126 min.
Modrá planeta se ocitla na pokraji 

zkázy vinou intrik mocné organizace 
Cobra, která má s G. I. Joe nevyříze-
né účty. Jak moc leží jejím vůdcům v 
žaludku, se ukáže ve chvíli, kdy rafi -
novanou lstí ovládnou Bílý dům a z 
Oválné pracovny označí příslušníky 
této jednotky za vlastizrádce a zahájí 
jejich řízenou likvidaci.

Hrají: Channing Tatum, Dwayne 
Johnson, Bruce Willis ad.

Režie: Jan M. Chu
Přístupný od 12 let / Vstupné 125 

Kč 2D/150 Kč 3D

BIJÁSEK 
- kino Dukla promítá dětem 

sobota 2. a neděle 3. března 
/ 15.30 / kinosál Reform
Hledá se Nemo  3D
USA 2013, animovaný/dobrodruž-

ný, český dabing, cca 108 min. 
Film Hledá se Nemo, který byl oce-

něn Oscarem za nejlepší animovaný 
fi lm, se vrací na velké plátno ve for-
mátu 3D.

V českém znění: Ivan Trojan, Bar-
bora Munzarová, Jiří Macháček ad.

Režie: Andrew Stanton
Vstupné 155 Kč / děti do 15 let 

135 Kč

sobota 9. a neděle 10. března 
/ 15.30 / kinosál Edison
Čtyřlístek ve službách krále
ČR 2013, animovaný fi lm, cca 90 

min.
Nejpopulárnější české postavičky 

poprvé na fi lmovém plátně!
Hlasy namluvili: Ondřej Brzobo-

hatý, Tereza Berbarová, Bohdan Tů-
ma ad.

Režie: Michael Žabka
Vstupné 110 Kč

sobota 16. a neděle 17. března 
/ 15.30 / kinosál Reform
Snížek, bílý kožíšek
Španělsko 2011, rodinný/animo-

vaný, český dabing, cca 90 min.
Je jiný než ostatní. Pozor! Vzácná 

bílá gorilka na útěku!
V českém znění: Matouš Ruml, Fi-

lip Švarc, Klára Nováková, Martin 
Stropnický ad.

Režie: Andrés G. Schaer
Vstupné 100 Kč

sobota 23. a neděle 24. března 
/ 15.30 / kinosál Reform
Malý tygr
Pásmo nejkrásnějších kreslených 

pohádek pro nejmenší diváky.
Vstupné 30 Kč

sobota 30. a neděle 31. března 
/ 15.00 / kinosál Edison
Croodsovi  2D
USA 2013, animovaná komedie, 

český dabing, cca 100 min.
Dobrodružná animovaná komedie 

vypráví příběh první pravěké rodiny 
na světě, která se jmenuje Croodso-
vi.

Režie: Chris Sanders, Kirk De Mic-
co

Vstupné 125 Kč

BIO RÁJ - promítání seniorům 
/ kinosál Edison 

Vstupné na všechny projekce: pro 
seniory, vstupné 50 Kč (na vyžádání 
doložit platným průkazem totožnos-
ti) / ostatní návštěvníci dle vstupné-
ho

středa 6. března / 10.00 / kinosál 
Edison
Nedotknutelní
Francie 2012, komedie/drama, ti-

tulky, cca 112 min.
Ochrnutý a bohatý aristokrat Phi-

lippe si za svého nového opatrovníka 
vybere Drisse, živelného mladíka z 
předměstí, kterého právě propustili z 
vězení. Jinými slovy - najde si na tu-
to práci tu nejméně vhodnou osobu. 
Podaří se jim však propojit nemož-
né: Vivaldiho a populární hudbu, 
serióznost a žoviální vtípky, luxusní 
obleky a tepláky.

Hrají: Francois Cluzet, Omar Sy, 
Anne Le Ny ad.

Scénář a režie: Olivier Nakache, 
Éric Toledana

Přístupný od 12 let / Vstupné 90 
Kč

středa 13. března / 10.00 
/ kinosál Edison
Babovřesky
ČR 2013, komedie, cca 133 min.
Úsměvná komedie ze života sou-

časné jihočeské vesnice Babovřesky, 
která s nadhledem a komediální nad-
sázkou, tak trochu v duchu Slunce, 
seno sleduje kupící se nedorozumě-
ní a souhry náhod, které pořádně za-
motají hlavu jejím obyvatelům.

Hrají: Lukáš Langmajer, Veronika 
Žilková, Jana Synková ad.

Režie: Zdeněk Troška
Přístupný od 12 let / Vstupné 100 

Kč

středa 20. března / 10.00 
/ kinosál Edison
Martin a Venuše
ČR 2013, komedie, cca 102 min.
Ženy a muži. Jedni jsou z Marsu, 

druzí z Venuše... aneb ....když hlídá 
táta.

Hrají: Marek Taclík, Kristýna Bo-
ková, Zuzana Stivínová, Jan Budař 
ad.

Režie: Jiří Chlumský
Přístupný / Vstupné 110 Kč

středa 27. března / 10.00 
/ kinosál Edison
Hledá se prezident
ČR 2013, dokument, cca 90 min.
11 kandidátů a desítky hodin ex-

kluzivních záběrů, které nesmíme 
nikomu ukázat. Zatím. Vzniká mi-
mořádný dokumentární fi lm o záku-
lisí prezidentských kampaní.

Režie: Tomáš Kudrna
Přístupný / Vstupné 80 Kč

FILMOVÝ KLUB  v kině Dukla
vstupné pro členy FK 50 Kč / pro 

nečleny 70 Kč

pondělí 4. března / 19.30 
/ kinosál Reform
Obchod pro sebevrahy
Francie/Kanada/Belgie 2012, ani-

movaný muzikál, titulky, cca 79 min.
Představte si, jak to vypadá ve měs-

tě, kde zavládl takový smutek, že 
místní obyvatelé ztratili vůli k živo-
tu. Ve městě, kde je nejlépe prospe-
rujícím obchodem krámek, v němž 
si můžete koupit jed nebo provaz, 
abyste se měli jak sprovodit ze svě-
ta. Jenže jeho majitelka právě povi-
la dalšího potomka - synka, který je 
ztělesněním radosti ze života...

Scénář a režie: Patrice Leconte
Přístupný od 12 let

pondělí 11. března / 19.30 
/ kinosál Reform
Šanghajské sny
Čína 2005, drama, titulky, cca 113 

min.
Film je příběhem první lásky ode-

hrávájícím se na pozadí čínských re-
forem.

Hrají: Gao Yuanyuan, Li Bin, Yan 
Anlian, Wang Xueyang, Tang Yang 
ad.

Režie: Xiaoshuai Wang
Přístupný od 12 let

pondělí 18. března / 19.30 
/ kinosál Reform
Stud
VB 2011, drama, titulky, cca 101 

min.
Osamělost, frustrace a sexuální zá-

vislost v plné nahotě.
Hrají: Michael Fassbender, Carey 

Mulliganová, James Badge Dale ad.
Režie: Steve McQueen 
Přístupný od 18 let

čtvrtek 21. března / 19.30 
/ kinosál Reform
Dva nula
ČR 2012, dokument, cca 108 min.
Humorný, ale především místy až 

šokující dokument s mnoha vulgari-
tami přináší sociologický nástin spe-
cifi cké vrstvy lidí, přesahuje však k 
nelichotivé výpovědi o stavu součas-
né české společnosti.

Režie: Pavel Abrahám
Občan K.
ČR 2012, dokument, cca 72 min.
Skupina dvanácti umělců se vydá-

vá na průzkum tenké hranice osobní 
svobody.

Režie: Michael Romeo Dvořák
Přístupný od 15 let

Pondělí 25. března / 19.30 
/ kinosál Reform
Touha
Československo 1958, černobílý, 

povídkový, cca 90 min.
Čtyři fi lmové povídky o čtyřech 

ročních dobách a čtyřech obdobích 
života.

Hrají: Jan Jakeš, Václav Babka, Věra 
Bublíková, Vlastimil Brodský ad.

Režie: Vojtěch Jasný
Přístupný

Ostatní akce
středa 20. března / 18:00 - 22:00 
/ kinosál Reform
Expediční kamera
Filmový festival Expediční kame-

ra je celovečerní promítání fi lmů o 
dobrodružství, divoké přírodě, o ex-
trémních zážitcích i sportech.

Life cycles - dokonalý bikerský 
fi lm.

Mazungu - skutečný expediční fi lm 
o sólo prvosjezdu řeky Kongo.

Pam - lezení na 1500 m vysoké stě-
ně v Grónsku.

V kůži vlka po stopách Džingischá-
na - na koni z Mongolska přes Střed-
ní Asii do Evropy.

Nejdelší cesta - kolik km se dá pěš-
ky ujít v Číně?

Odkud není návratu - ne všechny 
expediční fi lmy musí skončit dobře.

S Jihlavskými listy za pohádkou
10. března 2013 - Aprílové 
dobrodružství
Už jste si někdy hráli s počasím? 

Tentokrát si počasí zahraje s vámi. V 
příběhu se dostanou dva sourozenci 
k dědečkovi do mlýna na horách, kde 
poznají všechna pohádková stvoření, 
která kolem mlýna žijí. Ale hlavně - s 
přicházející bouřkou něco vlétne do 
komína. Co to bude a jak to dostat 
ven to prozradí naše pohádka. Po-
hádka je proložena spoustou autor-
ských písní, mladší děti se seznámí s 
pojmy, které označují různé přírodní 
jevy. Stále se měnící aprílové počasí 
k tomu totiž dává mnoho příležitos-
tí. Hraje: Petrpaslíkovo divadlo
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1. 3. pátek 
Gambrinus liga 2012-2013. Fotba-

lový stadion na ul. Jiráskova v Jihlavě 
v 18 hodin. 

FC VYSOČINA JIHLAVA 
– FC Slovan Liberec

9. 3. sobota 
Hokejbal. Hřiště na ulici Plk. Švece 

1 ve 14.00 hodin. 
SK TOPTRA NS JIHLAVA 
- HBC MOST

10. 3. neděle 
Hokejbal. Hřiště na ulici Plk. Švece 

1 v 11.00 hodin.
SK TOPTRA NS JIHLAVA 
- ELBA DDM 
ÚSTÍ NAD LABEM

15. 3. pátek 
Gambrinus liga 2012-2013. 
Fotbalový stadion na ul. Jiráskova v 

Jihlavě v 18 hodin.
FC VYSOČINA JIHLAVA 
– FK Mladá Boleslav

do 28. 3.   
HRÁTKY PRO MALÉ DĚTI 
PodpoVRCHem
Každé úterý nebo čtvrtek od 9.30 

do 11.00 hodin. Zážitkový program 
pro rodiče s dětmi ve vzdělávacím 
centru PodpoVRCH v jihlavské Zoo. 

Během programu se střídají hry, bás-
ničky, písničky i pohybové a ruko-
dělné aktivity. Nechybí ani setkání s 
živým zvířetem. Cena programu je 
25 Kč za dítě.

2. 3. v 9.00 –17.00 
SBÍRKA  POUŽITÉHO 
OŠACENÍ DO VAGONŮ
Akce proběhne na městském vlako-

vém nádraží v Jihlavě směrem k ulici 
Jiráskova (k Feroně). Pořadatel:  Di-
akonie Broumov: tel. 224 316 800, 
224 317 203, 

www.diakoniebroumov.org

7. 3. v 17.00 
KYRGYZSTÁNEM 
NA HORSKÉM KOLE
Březnový klubový večer nás pozve 

do země s pozůstatky éry Sovětské-
ho svazu, mladou demokracií a pří-
jemnými obyvateli, kteří se dodnes 
živí polokočovným pastevectvím. Ze 
sedla horského kola si prohlédneme 
rozlehlé horské stepy, šotolinové ces-
ty i vysoké hory – to vše v doprovo-
du průvodkyně CK Adventury Kate-
řina Lhotové. 

Ve vzdělávacím centru Podpo-
VRCH (vedle hlavní pokladny u par-
koviště Zoo), vstupné 40,- Kč (kaž-
dý účastník obdrží drobný dárek!).

7. 3. – 8. 3.   
KONFERENCE 
(O)slaďování života. Jak sklou-

bit práci a rodinu? Zajímaví řečníci, 
zahraniční vystupující, tematické 
workshopy, podněty pro veřejnou 
správu, neziskové organizace, pro fi r-
my i širokou veřejnost, doprovodný 
kulturní program (dětské divadelní 
představení). Vstup zdarma! Přihláš-
ky: matouskova.i@kr-vysocina.cz. 
Možnosti přihlášení na jednotlivé 
dny. Informace: www.kr-vysocina.
cz/rodinny_portal.

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žiž-
kova 57, kongresový sál.

9. 3. v 19.00 
Vyprávění a promítání 
o národním parku UGANDA 
Hostinec na Jelitě. Následuje volná 

zábava s Kosteleckým Sešlákem.

12. 3. v 17.00 
JAK FUNGUJÍ HODINY
Přednáší PhDr. Jaromír Ondráček 

ze Střední školy obchodu a služeb 
Jihlava.

Muzeum Vysočiny.

13. 3. v 18.00 
JAPONSKO
Přednáška v posluchárně P3 Vyso-

ké školy polytechnické Jihlava. Vstup 
zdarma.

16. 3. v 10.00 
VEPŘOVÉ HODY 
NA BŘEZINKÁCH
Ochutnávka zabijačkových a zvěři-

nových specialit. Harmonikář, cim-
bálová muzika, celodenní zábava. 
Program pro děti – skákací atrakce, 
malování na obličej. Akce probíhá ve 

vyhřívaných stanech. 
Obchodní centrum Březinky. 

19. 3. v 18.00 
MOTÝLI, VPŘED
Další z cyklu fi lmů s ekologickou 

tématikou sleduje motýly druhu 
babočka admirál na jejich pouti z 
Petrohradu až do Casablanky a za-
se zpět. Jejich riskantní cesta napříč 
územími různého přírodního typu a 
různých kultur ilustruje, jak těžký je 
úděl motýlů, kteří se rozhodli zařadit 
mezi migrující. Na různých místech 
Evropy můžeme dobře pozorovat 
rozdíly mezi migrujícími motýly a 
těmi, kteří se rozhodli nikdy neopus-
tit své území. 

Ve vzdělávacím centru Podpo-
VRCH (vedle hlavní pokladny u par-
koviště Zoo), vstup ZDARMA.

25. 3. v 17.00 
MEXIKO
Přednáší Václav Navrátil. 
Muzeum Vysočiny.

26. 3. 15.00 –17.00 
VELIKONOČNÍ TRA DICE
Park Gustava Mahlera v Jihlavě od 

15.00 do 17.00 hodin. 

29. 3. 12.00 –18.00 
CELONÁRODNÍ ČTENÍ 
BIBLE 2013
Masarykovo náměstí od 12 – 18 

hodin.

31. 3.   
DEN PTACTVA V ZOO
Nejen ptačí, ale i velikonoční te-

matický program pro děti i dospělé 
v areálu zoo ve spolupráci s ČSOP 
Jihlava.  Návštěvníci s ptačím příjme-
ním budou mít v tento den poloviční 
vstupné do zoo.

8. 3. v 19.30 
KONCERT KA PELY NYLON 
JAIL S 3D PROJEKCÍ
Kino Dukla, Jana Masaryka 20.

9. 3.   
ČARDÁŠ KLAUNŮ
Koncert. Sportbar Hatt rick, Březi-

nova 144, www.hatt rickbarjihlava.cz

9. 3.   
VIGO + TAMDEM 
„PRO TOMÁŠE“
Koncert. Zezulkárna, Stamicova 2.

11. 3. v 19.00 
Koncert pašijových písní 
- skupina Oboroh
Evangelický kostel (na rohu ulice 

Dvořákovy a Husovy) 

14. 3. v 17.00 
KONCERT HUDEBNÍHO 
SDRUŽENÍ GYMNÁZIA 
JIHLAVA
Hotel Gustav Mahler.

23. 3.   
KONCERT KA PELY ROCKLE
Sportbar Hatt rick, Březinova 144, 

www.hatt rickbarjihlava.cz

28. 3. v 19.00 
Koncert skupiny ČAKRA 
Radniční pivovar.

1. 3.  
LIPSTICK R´N´B PARTY 
feat. DJ DANIELL / STREJDA 

2. 3.   
DEEP ´n´ TECH

8. 3.   
DIRTY DANCING No.2 

9. 3.   
NOTORIOUS TOUR 2013 

15. 3.   
FACE OF DRUMS No. 4

16. 3.   
Kapela VIGO a přátelé

22. 3.   
MOVE IT!

23. 3.   
THE PLASTIC PEOPLE 
OF THE UNIVERSE

27. 3.   
Wednesday relax vol. 2

29. 3.   
PSH live!

30. 3.   
Depeche Mode party

1. 3.   
SB FEST

2. 3.   
SMÍŠENÝ POCITY 10 let 
Hosté: Sotury,  Nightfane

8. 3.   
ŽRA LOK VE ZDI + Hosté

9. 3.   
MILOŠ DODO DOLEŽAL  
- TOUR

15. 3.   
UNITED BEATS-dnb 
pártyDj´s:Bagetar, Luccasone, 
Pan Cifk a, Kadas, Anton, Istar, 
Dementekk

16. 3.   
LUTEROVINA

22. 3.   
TLUSTÁ BERTA A JAKSI 
TAKSI

23. 3.   
PUNK` S NOT DEATH

30. 3.   
MEGAKONCERT TURBO

17. 3. v 10.00 
SETKÁNÍ RODIN S DĚTMI 
a malým divadýlkem v klubu.

22. 3. ve 20.00 
VEČER DESKOVÝCH HER
Osadníci, Ubongo, Transamerika, 

Archam a jiné.

28. 3. ve 20.00 
POSLEDNÍ VEČEŘE
Velikonoce v judaismu a křesťan-

ství.

29. 3. v 17.00 
ČTENÉ PAŠIJE SE ZPĚVY
V Kostele Povýšení sv. Kříže.

Úterý v 18.00 
STÁLÉ AKCE: HODINKA  
NAD BIBLÍ

31. března 2013 
Jak pejsek s kočičkou malovali 
vajíčka    
Jak si vzali štětce, barvy a šli ma-

lovat velikonoční vajíčka. A co si u 
toho užili legrace. Hraje: Divadlo 
Úsměv

Vstupné na divadelní představení 
60 Kč, rezervace vstupenek a infor-
mace: info@parolaart.cz, 732 506 
053        
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