
STOVKY lidí se přišly podívat na Masarykovo náměstí na rozsvícení vánočního stromu. Samotnému rozsvícení předcházel zábavný program hlavně pro děti a koncert 
vokálního kvarteta Megafon. Po rozsvícení vystoupilo trio v čele s populárním zpěvákem a autorem mnoha hitů Michalem Hrůzou. Pro zahřátí si přítomní mohli dát 
svařené víno, ale i postát u otevřených ohňů a římských svící. 

S vánočním stromem, kterým je letos šestnáctimetrový smrk stříbrný, se v ulicích v městské památkové rezervaci rozsvítila i nová vánoční výzdoba, do které město in-
vestovalo skoro jeden milion korun. Nové prvky nahradily staré převěsy z devadesátých let, které už byly ve špatném technickém stavu. Foto: archiv MMJ

Do Heulosu v roce 2014 jen pěšky
Už v lednu 2014 se začne pracovat 

na druhé etapě revitalizace lesopar-
ku Malý Heulos v Jihlavě. Úpravy 
přinesou lepší podmínky pro sport, 
kulturu a trávení volného času. V 
průběhu stavby ale bude nutné počí-
tat s omezeným přístupem do údolí a 
do areálu letního kina. 

Od jarních měsíců bude znemožněn 
vjezd vozidel veřejnosti od Úvozu po 
úzké ulici Na Stoupách. Veřejnost se 
do údolí dostane pouze pěšky přes 
park, ať už od centra města, nebo ze 
sídliště Březinky. Doprava pro zajiš-
tění akcí v letním kině a pro organi-
zace působící v dotčeném území se 
bude řešit individuálně.

Omezení se dotkne i největších ak-
cí, které se v Malém Heulose odehrá-
vají – závodu horských kol Jihlavská 
24 MTB, mistrovství Evropy v dřevo-
rubectví Eurojack a hudebního festi-
valu Vysočina fest. „Dodavatel stavby 
vstřícně komunikuje s radnicí a or-
ganizacemi v dotčeném území,  při-
pravuje harmonogram prací tak, aby 
stavba jejich průběh omezila co nej-
méně,“ ocenila vedoucí odboru roz-
voje města Alena Kottová.

Náročná úprava úzké nepřehledné 

komunikace ve svahu bude obnášet 
vybudování opěrné zdi pro rozšíře-
ní vozovky, na ulici bude i místo pro 
chodník, který pro bezpečný pohyb 
chodců v nepřehledné zatáčce ny-
ní citelně chybí. Vozovka se bude re-
konstruovat až po areál letního kina, 
vzniknou u ní nová podélná parkova-
cí místa.

Výraznou proměnou projde spor-
tovní areál. „Místo vysloužilé budovy 
šaten vznikne parkoviště pro osobní 
auta a autobusy. Nové zázemí budou 
mít sportovci přímo u oválu na sta-
dionu. Nová dvoupatrová budova s 
tribunou bude mít kromě šaten pro 
sportovce i prostory pro časomíru, 
techniku, občerstvení a sociální zaří-
zení,“ popsal další část projektu pri-
mátor města Jaroslav Vymazal. 

V sousedství fotbalového hřiště 
vznikne sektor pro hod kladivem a 
diskem. „Na něj naváže nově uprave-
ný volný prostor pro různé volnočaso-
vé aktivity nebo například pro cirkusy. 
Stejně jako dosud zde může pro různé 
akce třeba vyrůst stanové městečko,“ 
doplnil primátor Vymazal.

Vznikne také nová stezka pro pěší 
a cyklisty vedoucí údolím ze sídliště 

Březinky do centra města, přes řeku 
se bude přecházet po nové lávce. 

Odhadované náklady na stavbu 
jsou cca 84 milionů korun bez DPH, 
z výběrového řízení však vzešla ce-
na cca 65 milionů korun bez DPH, 
kterou nabídla firma Agrostav. Na 
akci se městu podařilo získat dotaci 
Re gionálního operačního programu 
Jihovýchod ve výši až 85 % uznatel-
ných nákladů. Změny v Malém Heu-
losu by měly být dokončeny do konce 
roku 2014.

Při první etapě revitalizace parku 
Malý Heulos, která byla dokončena v 
roce 2010, byl upraven areál letního 
kina, vznikla nová malá scéna a dět-
ské hřiště. Město nechalo vybudovat 
novou komunikaci, která obchází 
areál letního kina, takže i v průběhu 
akcí může bez omezení kolem areá-
lu proudit doprava. V území je nová 
kanalizace a veřejné osvětlení. Jako 
protipovodňové opatření bylo zru-
šeno potrubí říčky Jihlávky, která 
opět protéká otevřeným korytem. 
Navazující druhá etapa revitalizace 
lesoparku Malý Heulos nenarušuje 
provedení a využití první etapy.

 -rt-

Vážení 
spoluobčané, 

máme za sebou další rok, který, i přes 
mnohá úskalí, můžeme z pohledu 
města označit jako úspěšný. Podařilo 
se dokončit velké i drobnější projekty, 
které posunuly kvalitu života ve měs-
tě zase o několik kroků dál.

I v roce 2014 se hodlá město rozví-
jet, rozjíždí se projekty jak v oblas-
tech dopravy a infrastruktury, tak 
například v oblastech volného času, 
životního prostředí apod.

Do nového roku 2014 vám přejeme 
hodně štěstí, zdraví, přejeme energii 
k dosažení vašich cílů i překonávání 
překážek každodenního života. Pře-
jeme vám, abyste potkávali příjemné 
lidi a vyhýbaly se vám nepříjemnosti. 
Budeme velmi rádi, když se vám bu-
de v roce 2014 dobře žít v Jihlavě. 

      primátor  Jaroslav Vymazal,
      náměstek primátora
  Rudolf Chloupek,
      náměstek primátora 
 Petr Pospíchal,
     náměstek primátora 
 František Zelníček,
     náměstek primátora 
 Josef Kodet

Vedení města zve občany na 
SLAVNOSTNÍ NOVOROČNÍ 

OHŇOSTROJ
a novoroční zdravici primátora

1. ledna 2014 od 17 hodin 
na Masarykovo náměstí.



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

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:
   

56
36
92
55
50

105

-
13

7
8

142

Město Jihlava má k 30. 11. 2013 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  50.405 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci listopad 2013
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Zastupitelstvo města Jihlavy od-
souhlasilo udělení čestného občan-
ství in memoriam Františku Dohna-
lovi. František Dohnal byl starostou 

Jihlavy, prvním hejtmanem Vysočiny 
a prezidentem Nejvyššího kontrolní-
ho úřadu. 

Mezi čestnými občany města 
jsou například:

historik František Hoff mann, 
akademický malíř Gustav Krum, 
předseda konfederace politických 
vězňů v Jihlavě Antonín Štěpánek, 
skladatel a dirigent Gustav Mahler 
či prezident Tomáš Garrique Ma-
saryk. -rt-

Čestné občanství 
pro Františka Dohnala

Cena Rady města Jihlavy 
za záchranu života

Na začátku října v jednom z jihlav-
ských supermarketů upadl do bezvě-
domí starší muž, došlo k zástavě život-
ních funkcí. Až do příjezdu záchranné 
služby mu nepřetržitě poskytoval ma-
sáž srdce Metoděj Renza (1994). Pod-
le vyjádření lékaře tak muži pravděpo-
dobně zachránil život. 

Za poskytnutí první pomoci a záchra-
nu života byla Metoději Renzovi uděle-
na Cena Rady města Jihlavy. Cenu pře-
dal primátor města Jaroslav Vymazal 
18. prosince při příležitosti vánočního 
koncertu Brněnského orchestru lido-
vých nástrojů v gotické síni historické 
radnice. 

Cena Rady města Jihlavy může být 

udělena fyzickým a právnickým oso-
bám za výrazný podíl při rozvoji města 
Jihlavy nebo jeho propagaci, za ekono-
mický přínos, u příležitosti životního 
jubilea, za činnost v mezinárodním 
měřítku, za významné ovlivnění veřej-
ného dění, čestným návštěvám města, 
za výrazný počin v daném roce apod. 

Návrh na udělení Ceny Rady města 
Jihlavy může předkládat primátor měs-
ta, členové rady a zastupitelstva, ale i 
občané a instituce města Jihlavy v prů-
běhu kalendářního roku na odbor škol-
ství, kultury a tělovýchovy Magistrátu 
města Jihlavy. Udělení ceny pro Meto-
děje Renzu navrhl rodinný přítel. -rt-

Na webu města Jihlavy www.jih-
lava.cz je k dispozici aktualizova-
ný přehled čestných občanů města 
Jihlavy. Na doplnění pracoval rad-
ní Zdeněk Jaroš ve spolupráci se 
správním odborem a odborem in-
formačních technologií. 

Ocenění jsou řazeni ve dvou sezna-
mech podle abecedy a chronologic-
ky, po kliknutí na jméno se otevře 
karta oceněného s podrobnějšími 
informacemi, odkazy na zdroje a po-
kud je k dispozici, tak i snímek. Ne-

chybí úvodní informace o historii 
udělování nejvyšší ceny města.

„Je to první výsledek několikaměsíční 
snahy, bereme to jako živý dokument a 
prezentaci na webu budeme vylepšovat,“ 
řekl radní a historik Zdeněk Jaroš. V 
seznamu je 82 osobností, dalším jmé-
nem bude František Dohnal, které-
mu udělilo nejvyšší ocenění města in 
memoriam prosincové zastupitelstvo. 
Přístup k seznamu čestných občanů 
na webu města je přes záložku Město 
a samospráva.  -rt-

Aktualizovaný přehled 
čestných občanství města

Finále soutěže LivCom (Th e In-
ternational Awards for Liveable 
Communities), která je světovou 
olympiádou měst, proběhlo koncem 
listopadu v čínském městě Xiamen. 

LivCom je jediná světová soutěž, 
která se zaměřuje na mezinárodní 
dobrou praxi v oblasti životního pro-
středí. Cílem soutěže je tuto praxi 
sdílet, rozvíjet a zlepšovat kvalitu ži-
vota občanů, aby se dané město stalo 
místem, kde stojí za to žít.

V rámci soutěže se hodnotí přístup 
měst a obcí k jednotlivým kritériím 
udržitelného rozvoje, kterými jsou: 
podpora přírodní i uměle vytvořené 
krajiny, umění, kultura a dědictví, nej-
lepší environmentální postupy, zapo-

Jihlava ve fi nále The LivCom Awards

František Dohnal

OCENĚNÍ města ve fi nále Th e LivCom Awards převzal náměstek primátora 
Rudolf Chloupek (vlevo). Foto: archiv MMJ

jení obce a její pravomoci, zdravý ži-
votní styl a strategické plánování.

Město Jihlava získalo stříbrné oce-
nění v kategorii měst mezi 20 a 75 
tisíci obyvateli a bronzovou cenu za 
přihlášený projekt Revitalizace síd-
lišť na území města Jihlavy – Králov-
ský vršek. -mar-

Aplikace PUPík, tedy připo-
mínkování územního plánu Jihlavy 
prostřednictvím internetu, byla vy-
hlášena nejlepším počinem měst v 
digitalizaci veřejné správy pro rok 
2013. 

Nejvyšší ocenění získala Jihlava v 
soutěži Egovernment Th e Best – KP-
MG. Jihlava tuto elektronickou služby 
využívá k přípravě územního plánu, 
který by mělo příští rok schvalovat za-
stupitelstvo města.

Jihlava vznik aplikace iniciovala a 
přímo se na vzniku podílela. „Připo-

Webová služba PUPík vyhrála
cenu ve veřejné správě

mínkování územních plánů je opakující 
se proces, chtěli jsme ho zrychlit, zefek-
tivnit a hlavně přiblížit ho veřejnosti, 
vtáhnou do procesu obyvatele města, což 
se povedlo,“ zhodnotil Zdeněk Dvořák 
z úřadu územního plánování Magis-
trátu města Jihlavy. 

„Před použitím aplikace magistrát 
k obdobným účelům obvykle obdržel 
ojedinělé připomínky, loni při prvním 
využití PUPíku ke konceptu územního 
plánu úřad získal několik stovek připo-
mínek,“ komentoval náměstek primá-
tora Petr Pospíchal. 

Jihlava je po Praze druhým měs-
tem, kde může veřejnost dokumenty 
územního plánování prohlížet a při-
pomínkovat prostřednictvím inter-
netu. Na rozdíl od hlavního města, 
které systém využilo jednorázově, Jih-
lava aplikaci používá i pro publikování 
územních plánů v dalších 78 obcích 
ve svém správním obvodu. -rt,lm-

Metoděj Renza převzal Cenu Rady města Jihlavy za záchranu života z rukou pri-
mátora města Jaroslava Vymazala. Foto: archiv MMJ
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Jihlava bude nově třídit i bioodpad
Jihlava podniká další krok ke zmen-

šení množství nevytříděného komu-
nálního odpadu. Postupně se budou 
u domů objevovat hnědé nádoby na 
biologicky rozložitelný odpad. 

„Bioodpad tvoří asi 50 procent obsahu 
černých popelnic. Neměl by končit bez 
užitku na skládce, ale v kompostárně,“ 
uvedla vedoucí odboru životního pro-
středí Katarína Ruschková. 

O zavedení sběru bioodpadu proje-
vili zájem zástupci Pávova a Zborné, 
čímž vyšli vstříc snahám jihlavského 
magistrátu třídění odpadu zavést. 

„Zkušenosti z těchto částí města budou 
důležité pro zavádění systému v dalších 
částech města. Na závěr budeme řešit vel-
ká sídliště. Do konce roku 2015 bychom 
třídění bioodpadu rádi zavedli po celém 
městě,“ nastínila Katarína Ruschková. 

Do hnědých popelnic je možné uklá-
dat například zbytky ovoce a zeleniny, 
trávu a listí, menší větvičky nebo třísky, 
můžou se vyhazovat i pytlíky od čaje, 
lógr nebo skořápky od vajec. Nepatří 
do nich však třeba maso nebo vařené 
těstoviny. 

Bioodpad leží ve větrané nádobě 
na roštu, postupně vadne a sesychá, 
zmenšuje svůj objem, a pokud se do 

nádoby nehází, co nemá, obsah ne-
páchne. 

Hnědé popelnice pro 
200 domácností

V praxi se toho pro obyvatele 
mnoho nezmění. K domu jim při-
bude hnědá popelnice, první týden 

Pracovníci jihlavského magistrátu 
se zapojili do akce Věnuj mobil a dali 
dohromady úctyhodných 122 mobil-
ních telefonů – starých nefunkčních 
přístrojů i moderních chytrých tele-
fonů s dotykovými displeji. Funkční 
stroje poslouží v dětských domovech 
a pěstounských rodinách, staré a ne-
funkční kusy poputují na recyklaci.

Mobilní telefony uživatelé běžně 
mění i do dvou let od zakoupení, ne-
bývale tak vzrůstá množství vyslouži-
lých mobilních telefonů. V České re-
publice je v domácnostech odhadem 
skladováno přes 8 milionů neužíva-
ných přístrojů. K recyklaci ale dojde 
u pouhého 1 % mobilů. I vysloužilé 
telefony však mají svou hodnotu, a to 
zejména díky plastům a vzácným ko-
vům, které jsou v nich obsaženy.

Recyklace je nejvýhodnější způsob 
likvidace vysloužilých spotřebičů. Je-
jím prostřednictvím lze znovu využít 
až 80 % hmotnosti přístroje. „Kdyby 
všichni čeští majitelé telefonů, které leží 
ladem v domácnostech, vrátili přístroj 
k recyklaci, nemuselo by se zbytečně vy-

těžit 2.700 kg stříbra, 300 kg zlata, 152 
kg palladia a 8 kg platiny,“ uvedla Re-
náta Kubištová Havlínová z odboru 
životního prostředí, která se věnuje 
problematice odpadů. 

Všechny zmíněné látky se opětovně 
používají při výrobě elektroniky. Re-
cyklace českých mobilů z domácností 
by tak zajistila ekologické zpracování 
pro 11.600 kg mědi či 4.400 kg olo-
va. „Na druhou stranu mobil obsahuje 
řadu prvků, které špatným zacházením 
uvolňují jedovaté látky do ovzduší či do 
země a podzemních vod. Proto je důle-
žité přístroje nevyhazovat do koše, ale 
odevzdávat k odbornému zpracování,“ 
upozorňuje Renáta Kubištová Havlí-
nová.

Projekt Věnuj mobil funguje již řa-
du let a za tu dobu děti dostaly na 
900 mobilů, které jim nyní slouží jako 
důležitá spojnice s přáteli či rodinou 
mimo domov. Akci pořádala ve spo-
lupráci s úřady nezisková organizace 
ASEKOL, která se zabývá zpětným 
odběrem vysloužilých elektrozařízení.
 -rt-

Úředníci věnovali 122 mobilů

PRA COVNÍCI magistrátu letos vyřadili 122 starých mobilních telefonů do sbír-
ky Věnuj mobil pro dětské domovy. Foto:archiv MMJ

Otevírací doba sběrných dvorů

Sběrný dvůr Havlíčkova:
27. 12. – 6.00 – 19.00
28. 12. – 6.00 – 12.30
30. 12. – 6.00 – 19.00
31. 12. – 6.00 – 14.30
   1. 1. – zavřeno
   2. 1. – 6.00 – 19.00

Sběrný dvůr Rantířovská:
27. 12. – 9.00 – 17.00
30. 12. – 9.00 – 17.00
31. 12. – 9.00 – 14.30
   1. 1. – zavřeno
   2. 1. – 9.00 – 17.00

Sběrný dvůr Brtnická:
27. 12. – 9.00 – 17.00
30. 12. – 9.00 – 17.00
31. 12. – 9.00 – 14.30
   1. 1. – zavřeno
   2. 1. – 9.00 – 17.00

Skládka Henčov:
27. 12. – 6.00 – 14.30
30. 12. – 6.00 – 14.30
31. 12. – 6.00 – 14.30
   1. 1. – zavřeno
   2. 1. – 6.00 – 15.30
 -lm-

KOMPOSTAJNER – pokud se do vě-
trané nádoby na biologicky rozložitelný 
odpad nehází, co nemá, obsah nepáchne.
  grafi ka: internet

se vyveze komunální odpad z černé 
nádoby, následný týden bioodpad 
z hnědé nádoby. „Bioodpad tvoří asi 
polovinu obsahu černých nádob, pro-
to by vyvezení jednoho druhu odpadu 
jednou za dva týdny mohlo fungovat,“ 
uvedla Katarína Ruschková. 

Náklady na pořízení popelnic po-
kryjí Služby města Jihlavy (SMJ), ná-
doby zůstávají v majetku společnosti. 
Zatím se zavedení nového systému 
bude týkat 127 domácností v Pávo-
vě a 80 ve Zborné. „Ročně se vyveze 
zhruba 9.000 tun odpadu od obyvatel 
z celé Jihlavy. Kdyby se novinka zavedla 
do celého města, mohlo by to být kolem 
5.000 tun bioodpadu,“ nastínil vedou-
cí divize odpadů společnosti SMJ Jo-
sef Eder. 

Společnost koupí také nové svozo-
vé auto za 4,5 milionu korun, nikoliv 
však jen na bioodpad, půjde o výmě-
nu starého dosluhujícího vozidla.

Podobný systém úspěšně funguje 
například v Mikulově, ale pro příklad 
úspěšné praxe nemusíme chodit da-
leko. „Asi tři roky svážíme bioodpad 

Odbor životního prostředí jihlav-
ského magistrátu už dva roky sle-
duje, jaké množství využitelných 
složek odpadu se vysbírá v jednotli-
vých lokalitách města. Data zapsaná 
do mapy ukazují velikost produkce 
odpadu a míru třídění. „V místech, 
v nichž se množství vytříděného od-
padu pohybuje pod celorepublikovým 
průměrem (v kg/obyvatele a rok), 
plánujeme v roce 2014 cílenou infor-
mační kampaň pro zvýšení oddělené-
ho sběru, případně potřeby také opti-
malizaci rozmístění nádob na třídění 
odpadu,“ uvedla Renáta Kubištová 

Havlínová z odboru životního pro-
středí.    

Na mapce je výřez z mapy s vy-
hodnocením třídění papíru. Čím 
sytější je zelená barva, tím vyšší 
je průměr na jednoho obyvatele 
v lokalitě. Červená značí lokalitu 
s nízkým tříděním papíru. Lokali-
ta je vymezena docházkovou vzdá-
leností k nádobám na třídění od-
padu. Červeným kroužkem jsme 
označili údaje o počtu obyvatel 
přihlášených v lokalitě k trvalému 
pobytu a průměr třídění na jedno-
ho obyvatele.   -rt-

z Jamného. Obsah popelnic je tu v po-
řádku, nikdo tam nehází, co nemá. 
Podmínkou je pochopitelně dobrá osvě-
ta,“ popsal zkušenosti Josef Eder.

Jablka ve skle, kanec 
v plastu

Radnice mohla ihned zvolit i cestu 
velkých kontejnerů do ulic, dosavadní 
zkušenosti ale od toho kroku odrazují. 

„Do kontejnerů se hází i to co, nemá. Je 
to částečně věcí osvěty, ale především cho-
vání jednotlivců. Vrcholem asi bylo, když 
na pás dotřiďovací linky přijela s plasto-
vými lahvemi a kartony od nápojů i hla-
va kance. Nebo když někdo vysypal pytel 
shnilého ovoce do kontejneru na sklo, pro 
recyklaci se obsah kontejneru stal nepo-
užitelným a všechno se muselo vyvézt 
bez užitku na skládku,“ popsala i smut-
nější zkušenosti s tříděním Katarína 
Ruschková. 

„Součástí zavedení sběru bioodpadu 
bude i informační kampaň,“ plánuje ve-
doucí odboru životního prostředí.  -rt-

Mapa ukazuje třídění odpadu

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY předpokládají, že po vánocích naroste množ-
ství odpadu, a proto budou reago vat. Přinášíme doplňující informace pro ob-
čany, jak bude fungovat otevírací doba o svátcích ve sběrných dvorech a na 
skládce.
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Magistrát stejně jako každá jiná or-
ganizace na konci roku bilancuje, co 
se dokončilo a co se musí převést ja-
ko úkol pro příští rok. Za tímto úče-
lem připravil odbor rozvoje města 
(ORM) magistrátu pro zastupitele 
prezentaci, kterou jim představil na 
pracovním zastupitelstvu.

„Prezentace se týkala především kapi-
tálových výdajů jednotlivých odborů se 
zhodnocením dosaženého stavu a výhle-
dem na rok 2014,“ řekla vedoucí od-
boru Alena Kott ová.

Součástí prezentace také bylo zhod-
nocení stavu projektů. V přehledu ní-
že uvádíme zkráceně zásadní převody 
především projektů, které jsou spolu-
fi nancovány z Evropské unie, a dále 
pak za jednotlivé odbory rozpracova-
né akce, které budou dokončeny v ro-
ce 2014.

Projekty spolufi nancované z EU
Mateřská škola Mozaika Jihlava, 

Březinova 30
Převedeno: 30 069 tis. Kč 
Finanční prostředky na realizaci  

stavby
V současné době probíhá veřejná  

soutěž
Předpokládané náklady na stavbu  

cca 26 500 tis. Kč bez DPH
Dotace ROP Jihovýchod – 85% –  

IPRM

ZOO pěti kontinentů
Převedeno: 40 282 tis. Kč 
V letošním roce dokončen pavilon  

žiraf, hyen, afrických primátů, Asie
Profi nancováno: 50 000 tis. Kč bez  

DPH
Finanční prostředky na dokončení  

oplocení voliér expozice Asie a na 
dokončení pavilonu plazů

Předpoklad dokončení stavby  
31. 12. 2014

Dotace ROP Jihovýchod ve výši 85  
% způsobilých výdajů

Revitalizace sídlišť 
území města Jihlavy – Březinova ul.

Převedeno: 22 435 tis. Kč 
Finanční prostředky na realizaci  

stavby
V současné době příprava zahájení  

výběrového řízení
Termíny realizace: duben 2014 –  

jaro 2015

Regenerace veřejných prostranství 
v MPR Jihlava – I. etapa 

Převedeno: 9 226 tis. Kč 
Finanční prostředky na realizaci  

stavby
Dodavatel: PSJ a.s 
Cena díla: 6 600 tis. Kč bez DPH 
Schválena dotace ve výši 85% z cel- 

kových způsobilých výdajů

Sportovně-relaxační centrum 
Český mlýn

Převedeno: 13 637 tis. Kč 
Finanční prostředky na spolufi nan- 

cování realizace stavby
Dodavatel: PSJ a.s. 
Cena díla: 29 638 tis. Kč bez DPH 
Schválena podpora ROP ve výši  

85% z celkových způsobilých výdajů

Revitalizace části parku
 Malý Heulos – II. Etapa

Převedeno: 40 225 tis. Kč 
Finanční prostředky na spolufi nan- 

cování realizace stavby
Dodavatel: Agrostav Jihlava a.s 
Cena díla: 68 000 tis. Kč bez DPH 
Schválena podpora ROP ve výši  

85% z celkových způsobilých výdajů

Cyklostezka R03 – Staré hory – R. 
Havelky, Jihlava a cyklostezka B02 II

Převedeno: 10 857 tis. Kč 
Finanční prostředky na realizaci  

stavby
V současné době probíhá veřejná  

soutěž na dodavatele stavby
Předpokládané náklady stavebních  

prací dle rozpočtu z projektové doku-
mentace je 12 900 tis. Kč bez DPH

Schválena podpora ROP ve výši  
85% z celkových způsobilých výdajů

Dům dětí a mládeže Brněnská 46 – 
rekonstrukce

Převedeno: 13 014 tis. Kč 
Finanční prostředky na spolufi nan- 

cování realizace stavby
Dodavatel: Stavointeriér s.r.o.Havl- 

íčkův Brod
Cena díla: 25 300 tis. Kč bez DPH  
Schválena podpora ROP ve výši  

85% z celkových způsobilých výdajů

Energeticky úsporné projekty – 
ZŠ Kollárova 

Převedeno: 3 500 tis. Kč 
Dodavatel: WELLCO Brno, s.r.o. 
Cena díla: 16 700 tis. Kč 
Dotace z EU ve výši: 10 000 tis. Kč 

Bezbariérové úpravy zastávek MHD 
+ dopravní telematika II. etapa

Převedeno: 25 500 tis. Kč 
Finanční prostředky na realizaci  

stavby
Dodavatel: CROSS Zlín  
Cena díla: 16 200 tis. Kč bez DPH 
Schválena podpora ROP ve výši  

85% z celkových způsobilých výdajů

Základní a mateřská škola 
Nad Plovárnou 

(snížení energetické náročnosti)
Převedeno: 6 tis. Kč 
Příprava podkladů pro zajištění  

veřejné soutěže narealiazci nástavby 
mateřské školky a zateplení

Předpokládané náklady: 53 mil Kč 
Zpracována žádost o spolufi nanco- 

vání z EU

Snížení znečištění ve vodních tocích 
ze stokové sítě města Jihlavy 

Převedeno: 106 400 tis. Kč 
Finanční prostředky na realizaci  

stavby
Předpokládané náklady dle projek- 

tové dokumentace 236 000 tis. Kč bez 
DPH

Probíhá veřejná soutěž na zhotovi- 
tele stavby

Příslib spolufi nancování z EU 
Mimo významné projekty spolufi -

nancované ze zdrojů EU jsou do roku 
2014 převáděny další akce města, kte-
ré výrazným způsobem přispějí rov-
něž ke zvýšení kvality života ve městě.

Jedná se zejména o:

Za odbor rozvoje města např:
Rekonstrukce komunikace 
a kanalizace ul. 5. Května

Převedeno: 13 828 tis. Kč 
Dodavatel: IPOS PS s.r.o. Jihlava 
Finanční prostředky na dokonče- 

ní realizace objektu SO 01 Jednotná 
kanalizace

Předpoklad dokončení stavby dle  
smlouvy o dílo je červenec 2014

Rekonstrukce komunikace 
ul. Školní, Pošumavská

Převedeno: 150 tis. Kč  
Finanční prostředky na aktualizaci  

projektové dokumentace (
Realizace stavby 2014-2015 

Rekonstrukce VO společně s E. ON 
Převedeno: 3 990 tis. Kč 
Finanční prostředky na dokončení  

realizace stavby v ul. Máchova a ul.5. 
května a na projektovou dokumentaci 
případné další stavby

Zhotovení zpevněných stanovišť 
kontejnerů na komunální odpad
Převedeno: 2 530 tis. Kč 
Finanční prostředky na projektovou  

dokumentaci a následnou realizaci 
další etapy stavby nových kontejnero-
vých stání

Plánovaná stání na rok 2014: Za  
Prachárnou 1a, Henčov, Hosov, Herol-
tice, Červený Kříž 259, 326, Antoní-
nův Důl 196, 203, 240, Helenín

Přemístění zastávek MHD 
Na Růžku – ul. Sokolovská

Převedeno: 2 646 tis. Kč 
Finanční prostředky na realizaci  

stavby
Výběrové řízení na zhotovitele stav- 

by bude provedeno v roce 2014

Komunikace ulice Buková, Jihlava
Převedeno: 30 655 tis. Kč 
Finanční prostředky na dofi nanco- 

vání projektové dokumentace a ná-
slednou realizaci stavby

Realizace 2014-2015 

Zřízení zastávek MHD Okrajová
Převedeno: 1 600 tis. Kč 
Dodavatel PD: Carlita 
Finanční prostředky na realizaci  

stavby
Výběrové řízení na zhotovitele stav- 

by bude provedeno v roce 2014

Úprava zastávek MHD 
S. K. Neumanna

Převedeno: 2 520 tis. Kč 
Finanční prostředky na realizaci  

stavby
Výběrové řízení na zhotovitele  

stavby bude provedeno v roce 2014 
v návaznosti na realizace komunikace 
ul. Buková

Propojovací chodník mezi ul. Stará 
cesta a Soukenická

Převedeno: 1 560 tis. Kč 
Finanční prostředky na dofi nan- 

cování projektové dokumentace a na 
realizaci stavby

Výběrové řízení na zhotovitele stav- 

by bude provedeno v roce 2014

Osvětlení přechodů pro chodce
Převedeno: 39 tis. Kč 
Uspořené fi nanční prostředky po  

realizaci provedené v roce 2013 jsou 
převedeny na projektovou dokumen-
taci a případnou následnou realizaci 
další etapy 

Zrealizováno: ul. II/602 – Šrámko- 
va, Helenín, ul. Sokolovská – Slavíčko-
va, ul. Pávovská – Školní, ul. Sokolov-
ská – 5. května 

Chodník a veřejné osvětlení 
ul. Fibichova

Převedeno: 350 tis. Kč 
Finanční prostředky na dofi nan- 

cování projektové dokumentace a na 
realizaci stavby

Výběrové řízení na zhotovitele stav- 
by bude provedeno v roce 2014

Chodník a veřejné osvětlení 
ul. Smrčenská, U Boroviny

Převedeno: 240 tis. Kč 
Finanční prostředky na dofi nan- 

cování projektové dokumentace a na 
realizaci stavby

Výběrové řízení na zhotovitele stav- 
by bude provedeno v roce 2014

Rozvoj letiště Jihlava – Henčov 
Převedeno: 509 tis. Kč 
V roce 2013 realizována stavba  

„Doplnění manipulační plochy a spo-
jovací komunikace na letišti Henčov“

Finanční prostředky budou použity  
na realizaci dalších etap rozvoje

Rekonstrukce ul. Srázná
Převedeno: 1 110 tis. Kč 
Předpokládané náklady 42 000 tis.  

Kč
Finanční prostředky na dofi nan- 

cování projektové dokumentace a na 
realizaci stavby

Výběrové řízení na zhotovitele stav- 
by bude provedeno v roce 2014

Zkapacitnění křižovatky 
ul. Jiráskova – S. K. Neumanna 
a vybudování konečné zastávky 

MHD na ul. Jiráskova
Převedeno: 320 tis. Kč 
Finanční prostředky na dokončení  

projektové dokumentace pro územní 
rozhodnutí a na realizaci, která bude 
provedena ve spolupráci s Krajem 
Vysočina při rekonstrukci komunikace 
ul. Jiráskova

Výběrové řízení na zhotovitele stav- 
by bude provedeno v roce 2015

Chodník ul. Za Prachárnou
Převedeno: 185 tis. Kč 
Finanční prostředky na dokončení  

projektové dokumentace a následnou 
realizaci

Výběrové řízení na zhotovitele stav- 
by bude provedeno v roce 2014

Osvětlení kostela sv. J. Křtitele
Převedeno: 250 tis. Kč 
Finanční prostředky na projektovou  

dokumentaci a následnou realizaci
Výběrové řízení na zhotovitele stav- 

by bude provedeno v roce 2014
 -lm-

„Pracovní zastupitelstvo“ se věnovalo 
výdajům na rok 2014
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SETKÁNÍ SE SPORTOVCI. Konec roku je již tradičně vyčleněn v kalendáři pri-
mátora na setkání s nejúspěšnějšími sportovci Jihlavska. Na neformálním setkání 
se mohou sportovci pochlubit svými úspěchy, svěřit se svými zážitky a plány do 
budoucna.

GOSPELOVÝ KONCERT. Pro milovníky gospelové hudby připravily Jihlavské 
listy koncert Gospelové Vánoce v kostele sv. Ignáce s černošskými hudebníky v čele 
s Natem Brownem, který rychle roztleskal diváky.

ČTYŘKOLKA NA LYŽAŘSKÉ STOPY. Občanské sdružení Lyžařské Jihlavsko poří-
dilo vlastní techniku pro úpravu lyžařských běžeckých stop. Čtyřkolku je možné postavit 
na pásy do sněhu a zapojit speciální zařízení na tvorbu stop. Sdružení pomohla Nadace 
ČEZ, zbytek je ze sbírky, do které přispěly další soukromí dárci a fi rmy. Zástupci Lyžař-
ského Jihlavska čtyřkolku představili před jihlavskou radnicí, kde zaujala kolemjdoucí.

DÁMY ZDOBILY STROMEČKY. Už tradiční akcí na úvod adventního progra-
mu v jihlavské historické radnici je zdobení stromečků v režii pětice dam. Tento-
krát nechaly nahlédnout do svých domácností Dana Huňáčková, manželka vý-
konného ředitele a vedoucího architekta ateliéru fi rmy Fortis, Eliška Kubíková, 
ředitelka Zoologické zahrady Jihlava, Hana Pospíchalová, manželka náměstka 
primátora Jihlavy, Irena Fila Wagnerová, akademická malířka, manželka ředi-
tele Horáckého divadla Jihlava a Magda Vaňková, spolumajitelka rodinné fi r-
my Dřevocentrum Jihlava.

MIKULÁŠI, ČERTI A ANDĚLÉ. Zatímco z vánočního podia na Masarykově ná-
městí zpívala Petra Černocká koledu, malí čerti, andělé a Mikuláši pózovali pro 
Jihlavské listy, které vyhlásili soutěž O nejhezčí masku Mikuláše, anděla a čerta.

KONCERT PRO VÁCLAVA HAVLA. Jeden z tradičních adventních koncertů v go-
tické síni jihlavské radnice bývá věnován památce prezidenta Václava Havla. Letos u té-
to příležitost v Jihlavě vystoupil BROLN - Brněnský orchestr lidových nástrojů, koncert 
se odehrál v režii Českého rozhlasu Region. Večerem provázela rozhlasová a televizní 
moderátorka Petra Polzerová.

 Stránku připravil -lm-

HASIČI DOSTALI AUTO. Velitel hasičů Milan Mirek v prosinci převzal z rukou 
primátora Jaroslava Vymazala klíčky od auta Land Rover Defender. Za deset let 
staré, ale repasované vozidlo a pro potřeby hasičů upravené vozidlo dala jihlavská 
radnice 270 tisíc korun.



Pohotovostní služba zubních lékařů – leden 2014
Datum Den Jméno Místo poskytování, telefon

1. St MDDr. Křikava Libor Husova 28, 586 01 Jihlava, tel. 567 213 032

2. Čt MUDr. Vašková Soňa Palackého 1334, 589 01 Třešť, tel. 567 210 341

3. Pá MUDr. Myslivcová Věra Březinova 4420/62a, 586 01 Jihlava, tel. 567 333 460

4. So MUDr. MakumbirofaEdson Velký Beranov 82, PSČ 588 21, tel. 567 333 555, 602 602 334

5. Ne MUDr. Provázek Václav Stonařov 70, 588 33 Stonařov, tel. 567 319 385

6. Po MUDr. Vondráková Iva
Zdravotní středisko, 588 42 Větrný Jeníkov, 

tel. 723 628 600 (nutno telefonicky ověřit)

7. Út MUDr. Vrbková Taťána
Stomatologické centrum ARTDENT s.r.o., 

Vrchlického 50/5282, 586 01 Jihlava, tel. 567 331 666

8. St MUDr. Zedníčková Jana Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel. 567 574 575

9. Čt MDDr. Gurková Dana
třída Legionářů 1470/9, 586 01 Jihlava, 

tel. 567 210 390

10. Pá MDDr. Zlámalíková Zuzana
Stomatologické centrum ARTDENT s.r.o., Vrchlického 50/5282, 586 

01 Jihlava, tel. 567 331 666

11. So MUDr. Minaříková Zora Družstevní 449/10, 588 51 Batelov, tel. 567 314 21

12. Ne MUDr. Minařík Radovan Franze Kafky 109, 589 01 Třešť, tel. 567 234 137

13. Po MDDr. Zudová Markéta Palackého 1334, 589 01 Třešť, tel. 567 210 820

14. Út MUDr. Bínová Alena Masarykova 445, 588 56 Telč-Podolí, tel. 567 213 168

15. St MUDr. Bínová Anna Masarykova 445, 588 56 Telč-Podolí, tel. 567 213 171

16. Čt MUDr. Berková Marie Janštejn 172, 588 52 Horní Dubénky, tel. 567 374 205

17. Pá MUDr. Brož Jiří Telečská 1727/34, 58601 Jihlava, tel. 567 309 654

18. So MUDr. Horká Petra
Stomatologické centrum ARTDENT s.r.o., Vrchlického 50/5282, 586 

01 Jihlava, tel. 567 331 666

19. Ne MDDr. Mrkosová Jitka Na Hliništi 2021/32, 586 01 Jihlava, tel. 567 309 163

20. Po MUDr. Brychtová Miluše Vrchlického 2497/57, 58601 Jihlava, tel. 567 574 571

21. Út MUDr. Caklová Danuše Brtnická 4267/1, 58601 Jihlava, tel. 724 129 699

22. St MUDr. Coufal Jiří Na Hliništi 2021/32, 58601 Jihlava, tel. 567 309 163

23. Čt MUDr. Červinková Hana Varhánkova 227, 58813 Polná, tel. 732 925 481

24. Pá MDDr. Červinková Hana Varhánkova 227, 58813 Polná, tel. 777 753 636,

25. So MUDr. Myslivcová Věra Březinova 4420/62a, 586 01 Jihlava, tel. 567 333 460

26. Ne MUDr. Nahodil František Staroříšská 295, 588 65 Nová Říše, tel. 567 318 137,   602 550 456

27. Po MUDr. Dobrovolný Lumír 5. května 3311/4, 58601 Jihlava, tel. 567 211 681

28. Út MUDr. Doležalová Jitka Vrchlického 2497/57, 58601 Jihlava, tel. 567 574 572

29. St MUDr. Dryšlová Marie Havlíčkova 2408/122, 586 01  Jihlava, tel. 972 646 352

30. Čt MUDr. Dubová Květuše
1. máje 345, 588 22  Luka nad Jihlavou, tel. 724 748 222 

(nutno telefonicky ověřit)

31. Pá MUDr. Dubová Ludmila Brněnská 455/54, 586 01 Jihlava, tel. 567 552 254

Pohotovostní služba zubních lékařů 
je zajišťována: 
℡  PO – PÁ od 15:00–9:00 hod.
℡ SO, NE a svátky od 8:00–12:00 hod.

j0
1-

zu
bZ

Zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina

Aktuálnost přehledu prosím 
NUTNĚ ověřte na recepci Nemocnice Jihlava, 
Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
tel. 567 157 111
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Statutární město Jihlava má stejně 
jako všechny obce v České republi-
ce povinnost podle zákona o obcích 
(zák.č. 128/2000 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů)  trvale sledovat, 
zda dlužníci včas a řádně plní své 
závazky, a zabezpečit, aby nedošlo 
k promlčení nebo zániku (prekluzi) 
práv z nich vyplývajících. Závazek 
dlužníka znamená jeho povinnost 
k plnění (zejména peněžitému) 
s tím, že tato povinnost je založena 
smlouvou nebo rozhodnutím. Prá-
vo obce jako věřitele žádat plnění 
na dlužníkovi se označuje jako po-
hledávka.

Pohledávky obce se podle svého 
vzniku dělí na  

pohledávky vzniklé při výkonu a. 
samostatné působnosti – jedná 
se o pohledávky z majetkopráv-
ních úkonů obce (vznikají ze 
smluvních závazkových vztahů, 
např. nájemní smlouvy, smlouvy 
o zřízení věcných břemen, 
smlouvy o prodeji nemovitostí, 
smluvní pokuty uplatněné ze 
smluv o dílo, uplatnění práva na 
náhradu škody nebo práva na 
vydání bezdůvodného oboha-
cení); 
pohledávky vzniklé při výkonu b. 

přenesené působnosti (tato 
působnost je na obce delegována 
státem) - vznikají ve správním 
nebo daňovém řízení (např. roz-
hodnutí o uložení pokuty, pla-
tební výměr, pokutový blok).

Vymáhání pohledávek se pak 
děje podle jejich vzniku  

občanskoprávní cestou – tímto a. 
způsobem se vymáhají pohle-
dávky ze samostatné působnosti, 
obec zde má stejné postavení jako 
každý jiný věřitel, pohledávku je 
třeba nejprve zažalovat u soudu, 
který v tzv. nalézacím řízení roz-
hodne o oprávněnosti pohle-
dávky a její výše. Teprve poté, až 
se stane rozhodnutí soudu pra-
vomocným (nelze se proti němu 
odvolat) a vykonatelným (lze na 
jeho základě vést výkon rozhod-
nutí, tedy jej vymáhat), může 
obec přistoupit k vymáhání vyko-
natelné pohledávky a to pouze 
prostřednictvím soudního exeku-
tora;  
v režimu daňového řádu (zák.č. b. 
280/2009 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů) – tímto způsobem 
se vymáhají pohledávky z přene-
sené působnosti; v tomto pří-
padě vymáhání provádí primárně 

Pohledávky Jihlavy a jejich vymáhání
sama obec, která má postavení 
správce daně, tedy subjektu nad-
řazeného. Pohledávka založená 
rozhodnutím se vymáhá formou 
daňové exekuce, kdy obec jako 
správce daně vydá exekuční pří-
kaz, jímž nařídí srážky ze mzdy 
nebo obstaví účet dlužníka. 
Sekundárně pak lze i tyto pohle-
dávky vymáhat prostřednictvím 
soudního exekutora.

Další způsoby nakládání s po-
hledávkami pak představuje jejich 

přihlášení do insolvenčního řízení  
(je-li u dlužníka zjištěn úpadek), do 
dědického řízení nebo do veřejných 
dražeb.

Před zahájením vymáhání měs-
to vždy nejprve dlužníka na dluh po 
lhůtě splatnosti upozorní (zasílá upo-
mínku) a zároveň mu stanoví náhrad-
ní lhůtu pro zaplacení dlužné částky. 

Až poté, když dlužník nezaplatí 
ani v této náhradní lhůtě, ani nepo-
žádá o splátky svého dluhu, je vůči 
němu zahájeno vymáhání.  -rt-

Oblastní charita Jihlava ocenila 
dobrovolníky za jejich celoroční ne-
zištnou službu druhým. Tradiční akce 
„Dobroch“ se konala 11. prosince ji-
hlavském Chilli Cafe-baru.

„Dobroch je akcí, kterou jsme pořá dali 
již podeváté při pří leži tosti mezinárod-
ního dne dobrovolnictví. Chce me tím 
vyjádřit naši vděčnost dobrovolníkům. 
Dobrovolníci pod naším centrem pra-
cují v jednotlivých službách jihlavské 
Charity, ale také v jiných organizacích 
v Jihlavě, např. Život 90, v Domově pro 
seniory Stříbrné terasy, v Nemocnici Ji-
hlava atd., “ říká Roman Mezlík, ve-
doucí dobrovolnického centra.

Letošním „Dobrochem“ se stal Ja-
romír Srp, kterému byl zprostřed-
kován kontakt s osamě lou osobou. 
Jedná se o sedmdesátiletého pá na, 
který je upoutaný po amputaci dol-
ní končetiny na invalidní vozík, je 
ochrnutý na jednu horní končetinu 
a má sníženou schopnost vyjadřo-
vání.

Další oceněnou byla Markéta Dvo-
řáková, dobrovolnice z Nízko pra-
hového zařízení pro děti a mlá dež 
ZASTÁVka Telč a Lenka Puchnerová 
z Klubíčka Jihlava, sociální aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi při Oblastní 
charitě Jihlava. -lm-

Charita Jihlava ocenila 
„Dobrocha“ pro rok 2013

JAROMÍR SRB získal ocenění Dobroch pro rok 2013. Foto: archiv MMJ

Rok Daňová
exekuce 

Návrhy k soudnímu
exekutorovi

Žaloby k soudu
na dluh z nájmů bytů

Žaloby k soudu
na vyklizení bytu

2010 473 73 117 35

2011 556 165 71 24

2012 523 661 61 22

V uplynulých třech letech tak město učinilo vůči dlužníkům následující 
úkony:
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Usnesení z 19. zasedání zastupi-
telstva města ze dne 29. 10.

(Redakčně kráceno – pozn. redakce)

Usnesení č. 407/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e 
poskytnutí dotace z fi nančních 

prostředků ze sázkové činnosti sub-
jektu:

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s. r. o. 
705.000 Kč

na dokrytí dotace na ztrátu z provo-
zu objektu E. Rošického 6 v Jihlavě 
na rok 2013 – na náklady na opravy 
a udržování, praní a čištění, školení, 
vzdělávání, úklid, rozbory vody, pojiš-
tění majetku, havarijní pojištění vozi-
dla a zákonné pojištění motorových 
vozidel, služby TDO, část režie skla-
du a část   správní režie

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 705.000 Kč a zvýšení tř. 
8 Financování zapojení fi nančních 
prostředků z Fondu města Jihlavy na 
podporu sportu, kultury a sociální

oblasti ve výši 705.000 Kč

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

ry a tělovýchovy zabezpečit uzavření 
Smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 408/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e 
poskytnutí dotace z fi nančních 

prostředků ze sázkové činnosti sub-
jektu:

Tenisový klub Spartak Jihlava 
144.000 Kč

na část nákladů na extraligu – ma-
teriál a vybavení, odměny za trenér-
skou práci, činnost kapitánů a od-
měny hráčů.   

Dotace u tohoto subjektu je určena 
na čerpání nákladů v r. 2013

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 144.000 Kč
a zvýšení tř. 8 Financování zapojení 

fi nančních prostředků z Fondu měs-
ta Jihlavy na podporu sportu, kultu-
ry a sociální

oblasti ve výši 144.000 Kč  

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

ry a tělovýchovy zabezpečit uzavření 
Smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 409/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e 
poskytnutí dotace z fi nančních 

prostředků ze sázkové činnosti sub-
jektu:

Jihlavská unie sportu 190.000 Kč 
na náklady na mzdy, pojistné a zá-
konné odvody a platby z vyplacených 
mezd, pronájem prostor, energie.

Dotace u tohoto subjektu je urče-
na na čerpání nákladů v II. pololetí r. 
2013

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 190.000 Kč
a zvýšení tř. 8 Financování zapo-

jení fi nančních prostředků z Fondu 
města Jihlavy na podporu sportu, 
kultury a sociální oblasti ve výši 
190.000 Kč.

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

ry a tělovýchovy zabezpečit uzavření 
Smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 410/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e 
poskytnutí dotace v oblasti sportu 

z fi nančních prostředků ze sázkové 
činnosti subjektům:

Club sportů Jihlava 149.700 Kč
Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě 

363.200 Kč
Fotbalový klub mládeže VYSOČI-

NA JIHLAVA, o. s. 279.300 Kč
TJ Blesk Jihlava 92.700 Kč
BĚŽEC VYSOČINY o. s. 5.900 Kč
Krajské centrum talentované mlá-

deže VOLEJBAL VYSOČINA, o. s. 
39.600 Kč

Baseballový klub Ježci Jihlava o. s. 
12.400 Kč

Sportovní klub OK Jihlava, o. s. 
46.500 Kč

Tenisový klub Spartak Jihlava
127.100 Kč
BASKETBALOVÝ KLUB JIHLA-

VA, o. s. 284.000 Kč
HAS JIHLAVA, občanské sdružení 

17.300 Kč
Sport pro všechny Spartak Jihlava 

6.600 Kč
Tělovýchovná jednota Start Jihlava 

30.200 Kč
Klub kulturistiky a silového trojbo-

je Jihlava 13.800  Kč
Školní sportovní klub Demlova 

Jihlava, o. s. 77.500 Kč
Jihlavský plavecký klub AXIS 

253.300 Kč  
Atletika Jihlava 94.400 Kč
Tenisový klub ČLTK Jihlava)
13.000 Kč
Florbalová škola Jihlava 167.700 Kč
Malá kopaná Jihlava 268.600 Kč
Sportovní klub Jihlava, o. s. 543.500 

Kč
Tělocvičná jednota Sokol Bedři-

chov 520.400 Kč
„GAMBIT JIHLAVA“
20.000 Kč
SK Vodomílek
18.300 Kč

DUKLA Jihlava – mládež 146.900 
Kč 

Kuželkářský klub PSJ Jihlava 
17.100 Kč

Dotace u těchto subjektů je urče-
na na čerpání nákladů v r. 2013 na 
honoráře a odměny rozhodčích, sči-
tatelů, porotců, lékařský dozor na 
akcích, odměny trenérům, proná-
jmy prostor včetně ostatních služeb 
s nájmem bezprostředně souvisejí-
cích, režijní náklady – užívání spor-
tovního zařízení vlastními členy, 
služby v rámci technického zajiště-
ní (ozvučení, osvětlení, videopro-
jekční technika, pronájem zařízení 
včetně dopravy bezprostředně sou-
visející), dopravu, cestovné a ubyto-
vání rozhodčích a aktérů, propagaci 
(grafi cké návrhy, tisk, kopírování, 
distribuce, výlep plakátů, pronájem 
výlepových ploch, propagace na 
webu a jiné služby bezprostředně 
s propagací související), materiálo-
vé náklady a vybavení, drobné ceny 
a odměny (nikoliv fi nanční), diplo-
my, služby spojů, startovné a vklady 
do soutěží.

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 3.609.000 Kč
a zvýšení tř. 8 Financování
zapojení fi nančních prostředků 

z Fondu města Jihlavy na podporu 
sportu, kultury a sociální

oblasti ve výši 3.609.000 Kč  

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

ry a tělovýchovy zabezpečit uzavření 
Smluv o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 412/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e 
poskytnutí fi nanční dotace 
Občanské sdružení pro podporu 

a péči o duševně nemocné VOR 
Jihlava, Komenského 36a, Jihlava 
60.000 Kč

na dofi nancování služby ,,Chráně-
né bydlení v roce 2013“

ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LI-
DEM S AUTISMEM – APLA – Vy-
sočina, o.s. 

Telečská 7, Jihlava 50.000 Kč
na dofi nancování nezbytných 

mzdových prostředků spojených 
s provozem registrované sociální 
služby sociální rehabilitace v roce 
2013.

Usnesení č. 413/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

n e s c h v a l u j e 
poskytnutí fi nanční dotace
ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LI-

DEM S AUTISMEM – APLA – Vy-
sočina, o.s. Telečská 7, Jihlava

70.400 Kč
na akci s názvem ,,Překážky z ne-

znalosti“ v období září až prosinec 
2013 – úhrada cestovného, osob-
ních nákladů, telefonu, internetu, 
materiá lových nákladů.

Usnesení č. 414/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e 
poskytnutí dotace společnosti DS 

Stříbrné Terasy o. p. s., se sídlem 
Havlíčkova 5624/34b, Jihlava, ve 
výši 3.037.961 Kč na dofi nancování 
investiční akce Výstavba domu pro 
seniory Stříbrné Terasy

a  s c h v a l u j e 
provedení rozpočtového opatře-

ní – zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje 
(odbor sociálních věcí) DS Stříbrné 
Terasy – investiční příspěvek ve výši 
3.037.961 Kč 

a snížení tř. 5 Běžné výdaje, § 6409 
Ostatní činnosti – rezerva o částku 
3.037.961 Kč dle zdůvodnění.

Usnesení č. 415/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

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

něžitým vkladem obchodní spo-
lečnosti HC Dukla Jihlava, s.r.o. 
z 100.000 Kč na 3.100.000 Kč na 
základě rozhodnutí valné hroma-
dy uvedené společnosti dle zdů-
vodnění a přílohy č. j.: MMJ/
T/1114/2013, JID: 105003/2013/
MMJ

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

– převod z rezervy běžných výdajů 
ve výši 3.000.000 Kč do kapitálo-
vých výdajů na navýšení základního 
kapitálu peněžitým vkladem ob-
chodní společnosti HC Dukla Jih-
lava, s.r.o.

Usnesení č. 416/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s e  z a v a z u j e 
k zajištění fi nančních prostředků 

na příspěvek pro Dopravní podnik 
města Jihlavy, a. s. na výstavbu tro-
lejového vedení v ul. Vrchlického 
v Jihlavě ve výši 13.000 tis. Kč podle 
zdůvodnění.

Usnesení č. 418/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s o u h l a s í 
s poskytnutím neinvestičního pří-

spěvku z Ekologického fondu sta-
tutárního města Jihlavy příspěv-
kové organizaci ZOO Jihlava ve 
výši 24.000,- Kč na realizaci projek-
tu ,,Výsadba stromů v areálu ZOO 
Jihlava“ dle zdůvodnění.

 Ing. Jaroslav Vymazal
 primátor
 PaedDr.Ing.Rudolf Chloupek
 náměstek primátora



prodat volnou bytovou jednotku  č. 394/7 ve 4. 
NP domu Jarní 15 v Jihlavě, 4+1, 87,52 m2, mini-
mální kupní cena 600.000,- Kč

Výběrovým řízením formou dražby 
dne 8. 1. 2014 s uzávěrkou 

žádostí dne 6. 1. 2014 (v 1700 hod.)
pronajmout nebytové prostory: 

– nebytové prostory ve 3. NP domu Masarykovo 
nám. 9 v Jihlavě, býv. kanceláře, 91,50 m2, min. 
roční nájemné po slevě 75.000,- Kč
– nebytové prostory v 1. NP domu Masaryko-
vo nám. 23 v Jihlavě, býv. prodejna sportovní-
ho vybavení a potřeb pro snowboarding a ska-
teboarding, 84,00 m2, minimální roční nájemné 
187.320,- Kč
– nebytové prostory v 1. NP domu Komenského 
27 v Jihlavě, býv. boutique a svatební salon, 84,30 
m2, minimální roční nájemné 159.074,- Kč

Výběrovým řízením formou dražby 
dne 19. 3. 2014 s uzávěrkou žádostí 

dne 17. 3. 2014 (v 1700 hod.)
prodat nemovitosti: 

– pozemek v k.ú. Antonínův Důl p.č. 62/1, poze-
mek dle v katastru nemovitostí (KN) dosud nezapsa-
ného geometrického plánu (GPL) č. 371-11/2012 
pro k.ú. Antonínův Důl p.č. 64/3 a dále navazující 
pozemek p.č. 379/1 v k.ú. Pávov, celková výměra 
pozemků činí 1.090 m2, předmětné pozemky jsou 
mírně svažité, z hlediska územního plánu jsou zastavi-
telné a jsou určeny především pro realizaci individuál-
ní bytové výstavby, pozemky se nacházejí za budovou 
bývalé základní školy Červený Kříž č.p. 2, minimální 
kupní cena pozemků činí 820.000,- Kč
– pozemek p.č. 288/100 v k.ú. Pávov o výmě-
ře 963 m2, orná půda, pozemek se nachází v části 
Nový Pávov ve vzdálenosti cca 100 m od silnice 
vedoucí přes obec Pávov ve směru na obec Anto-
nínův Důl, pozemek je zastavitelný a lze na něm 
realizovat stavbu rodinného domu při respektová-
ní zatížení pozemku věcnými břemeny a ochran-
nými pásmy, které se vztahují k již existujícím in-
ženýrským sítím situovaným na tomto pozemku, 
minimální kupní cena pozemku činí 800.000,- Kč
– pozemek p.č. 186/6 v k.ú. Vysoká u Jihlavy 
o výměře 5.132 m2, ovocný sad, pozemek se nachá-
zí na okraji obce Vysoká po pravé straně příjezdové 
komunikace ve směru od Jihlavy, je možné jej využít 
k realizaci individuální bytové výstavby při splnění 
podmínek úřadu územního plánování, v současné 
době je pozemek využíván k zemědělskému obhos-
podařování na základě uzavřené nájemní smlouvy, 
minimální kupní cena pozemku činí 3.900.000,- Kč
– pozemek p.č. 94/27 v k.ú. Zborná o výměře 
1.795 m2, pozemek se nachází v obci Zborná po-
blíž parkoviště pro lyžaře na protilehlé straně sjez-
dovky Šacberk, pozemek je zastavitelný a lze ho 
tedy využít pro výstavbu rodinného domu, mini-
mální kupní cena pozemku činí 2.692.500,- Kč
– objekt bez č.p./č.ev. na pozemku p.č. 81/2 – za-
stavěná plocha a nádvoří s pozemkem p.č. 81/2 v k.ú. 
Jihlava a se spoluvlastnickým podílem id. 1/13 na 
navazujícím pozemku p.č. 81/5 – ostatní plocha, jiná 
plocha, v k.ú. Jihlava, jde o přízemní objekt (objekt 
je volný) ve dvorním traktu domu Brněnská 15 
v Jihlavě, minimální kupní cena 750.000,- Kč

– budovu č.p. 2 v Červeném Kříži na pozemku p.č. 
63 – zastavěná plocha a nádvoří s pozemkem p.č. 63 
v k.ú. Antonínův Důl a dále s pozemkem p.č. 64/1 – 
zahrada dle v KN dosud nezapsaného GPL č. 371-
11/2012 pro k.ú. Antonínův Důl, jde o budovu bý-
valé základní školy se dvěma nadzemními podlažími 
a podkrovím nad částí půdorysu 1. NP, minimální 
kupní cena činí 2.200.000,- Kč

– rodinné domy č.p. 1 v Jihlavě, ul. Strojírenská 
or.č. 1 na pozemku st. p.č. 2/1 – zastavěná plocha 

a nádvoří, č.p. 2 v Jihlavě, ul. Strojírenská or.č. 3 na 
pozemku st. p.č. 2/3 – zastavěná plocha a nádvoří, 

č.p. 3 v Jihlavě, ul. Strojírenská or.č. 5 na pozemku 
st. p.č. 2/4 – zastavěná plocha a nádvoří s pozemky 

st. p.č. 2/1, st. p.č. 2/3, st. p.č. 2/4 a dále pozemky p.č. 
301/4 – ostatní plocha, neplodná půda, st. p.č. 2/20 
– zastavěná plocha a nádvoří, st. p.č. 2/22 – zastavěná 
plocha a nádvoří, st. p.č. 2/23 – zastavěná plocha a ná-
dvoří a pozemek p.č. 455 – ostatní plocha, jiná plocha 
v k.ú. Staré Hory, minimální kupní cena činí celkem 
3.750.000,- Kč
– budovu bez č.p./č.ev. – občan. vybav. (budo-
va býv. urologie v areálu staré nemocnice v Ji-
hlavě) na pozemku p.č. 3010 – zastavěná plo-
cha a nádvoří s pozemky p.č. 3010, p.č. 3011/2 
– ostatní plocha, jiná plocha, dále s pozemkem 
p.č. 3011/3 – ostatní plocha, zeleň, dle v katastru 
nemovitostí dosud nezapsaného geometrického 
plánu (GPL) č. 5687-18/2011 pro k.ú. Jihlava, 
a s pozemky p.č. 3007/19 – ostatní plocha, ma-
nipulační plocha, a p.č. 3007/1 – ostatní plocha, 
manipulační plocha, dle v katastru nemovitostí 
dosud nezapsaného GPL č. 6104-131/2012 pro 
k.ú. Jihlava, minimální kupní cena činí po slevě cel-
kem 11.000.000,- Kč

– objekt občanské vybavenosti č.p. 2938 v Jihlavě 
– Heleníně (budova býv. základní školy v Hele-
níně), ul. Hálkova or.č. 39 na pozemku p.č. 305/2 
– zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Helenín a po-
zemky p.č. 305/2, p.č. 306 – trvalý travní porost 
v k.ú. Helenín, jedná se o samostatně stojící provoz-
ní budovu, zděnou nepodsklepenou stavbu se dvě-
ma nadzemními podlažími (budova je volná), která 
byla v minulosti užívána jako ubytovna, minimální 
kupní cena činí po slevě celkem 2.900.000,- Kč

prodat volné jednotky: 
– bytové jednotky v domě Matky Boží 16 v Ji hlavě:
č. 1240/1 ve 2. NP, 1+1, 52,60 m2, minimální kupní 
cena 705.000,- Kč, 
č. 1240/4 ve 3. NP, 1+1, 53,70 m2, min. KC 690.000,- 
Kč
– bytové jednotky v domě Matky Boží 28 v Jihlavě:
č. 1246/3 ve 2. NP, 2+1, 72,60 m2, min. KC po slevě 
680.000,- Kč
č. 1246/8 ve 3. NP, 1+1, 67,40 m2, min. KC po slevě 
600.000,- Kč
– bytové jednotky v domě Lesní 2, 6 v Jihlavě – He-
leníně:
č. 2939/3 ve 2. NP, 2+1, 53,30 m2, min. KC po slevě 
520.000,- Kč
č. 2939/4 ve 2. NP, 2+1, 51,70 m2, min. KC po slevě 
490.000,- Kč 
č. 2939/5 ve 3. NP, 3+1, 86,30 m2, min. KC po slevě 
710.000,- Kč
č. 2941/1 v 1. NP, 1+1, 48,30 m2, min. KC po slevě 
290.000,- Kč
č. 2941/2 v 1. NP, 1+1, 48,30 m2, min. KC po slevě 
400.000,- Kč
č. 2941/3 v 1. NP, 1+1, 43,50 m2, min. KC po slevě 
350.000,- Kč
č. 2941/4 v 1. NP, 1+1, 44,90 m2, min. KC po slevě 
320.000,- Kč (Pokračování na str. 14)

Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, Jihlava zveřejňuje záměry 
STRANA 12 Aktuality NJR – LEDEN 2014

Bližší informace je možné získat: prodej pozemků na tel. 567 167 277, prodej nemovitostí a jednotek na tel. 567 167 278, 567 167 281 nebo přímo 
na Majetkovém odboru Magistrátu města Jihlavy, 1. poschodí budovy magistrátu města, Hluboká 8, Jihlava.

Statutární město Jihlava si vyhrazuje právo změnit či doplnit tyto záměry, příp. od nich odstoupit.
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(Dokončení ze str. 12)
– bytové jednotky v domě Jarní 11, 13, 15, 17 

v Jihlavě – Horním Kosově
č. 394/3, 2. NP, 4+1, 87,52 m2, min. KC po slevě 

840.000,- Kč
č. 394/8, 4. NP, 3+1, 67,12 m2, min. KC po slevě 

700.000,- Kč
č. 395/1, 1. NP, 2+1, 55,82 m2, min. KC po slevě 

560.000,- Kč
– nebytový prostor č. 4789/2 (sklad) v 1. PP domu 

Seifertova 18 v Jihlavě, 13,70 m2, minimální kupní 
cena po slevě 15.000,- Kč 

– bytovou jednotku č. 1290/1 ve 2. NP domu Pa-
lackého 31 v Jihlavě, 2+1, 94,90 m2, minimální kupní 
cena 920.000,- Kč

– bytovou jednotku č. 1093/1 v 1. NP domu Kos-
mákova 1 v Jihlavě, 2+1, 52,30 m2, minimální kupní 
cena 680.000,- Kč

– bytovou jednotku č. 56/1 v 1. NP domu Br-
něnská 5 v Jihlavě, 2+1, 62,20 m2, min. KC po slevě 

750.000,- Kč
– bytovou jednotku č. 649/2 ve 2. NP domu Čaj-

kovského 48 v Jihlavě, 2+1, 75,10 m2, min. KC 
780.000,- Kč

– bytovou jednotku č. 177/2 v 1. NP domu Srázná 
29 v Jihlavě, 2+1, 60,20 m2, min. KC 520.000,- Kč

– bytové jednotky v domě Na Vyhlídce 1 v Jihlavě:
č. 255/3 v 1. NP sekce A, 2+1, 51,00 m2, WC kóje 

v místnosti záchodových kójí, min. KC 710.000,- Kč, 
č. 255/7 ve 2. NP sekce A, 1+1, 34,60 m2, WC kóje 

v místnosti záchodových kójí, min. KC 420.000,- Kč, 
č. 255/14 v 1. NP sekce B, 2+1, 46,50 m2, WC kóje 

v místnosti záchodových kójí, min. KC 540.000,- Kč, 
č. 255/21 ve 3. NP sekce B, 1+kk, 23,50 m2, WC 

kóje v místnosti záchodových kójí, min. KC 310.000,- 
Kč 

– bytové jednotky v domě U Dvora 17 v Jihlavě:
č. 922/1 v 1. NP, 1+1, 33,30 m2, min. KC 460.000,- 

Kč
č. 922/3 ve 2. NP, 1+1, 29,80 m2, WC samostatné 

mimo byt, min. KC
 430.000,-Kč
– bytovou jednotku č. 3067/2 v 1. NP domu Soko-

lovská 8 v Jihlavě, 2+1, 49,20 m2, společné WC, mi-
nimální kupní cena 480.000,- Kč

– bytové jednotky v domě U Hlavního nádraží 11 
v Jihlavě:

č. 2355/1 v 1. NP, 1+1, 33,00 m2, společné WC na 
chodbě, min. KC po slevě 300.000,- Kč, 

č. 2355/3 ve 2. NP, 1+1, 28,10 m2, společné WC na 
chodbě, min. KC po slevě 300.000,- Kč

– bytovou jednotku č. 3440/3 ve 2. NP domu Pod 
Rozhlednou 19 v Jihlavě, 2+1, 57,10 m2, společné 
WC, min. KC 590.000,- Kč

– bytovou jednotku č. 1897/7 ve 3. NP domu Žiž-
kova 29 v Jihlavě, 2+1, 54,10 m2, min. KC 730.000,- 
Kč

– bytovou jednotku č. 1685/4 ve 2. NP domu Žiž-
kova 5 v Jihlavě, 1+1, 21,60 m2, min. KC 235.000,- 
Kč

Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, Jihlava zveřejňuje záměry 

Jihlavská radnice rozjíždí další z re-
vitalizací veřejného prostranství – 
tentokrát dojde na největší sídliště ve 
městě Březinky. Revitalizace sídliště, 
kde žije deset tisíc lidí, se bude připra-
vovat v šesti oblastech – cesty pro pě-
ší, parkování, zeleň a mobiliář, dětská 
hřiště, cyklodoprava a kontejnerová 
stání. K návrhu úprav se mohla vyja-
dřovat veřejnost. 

„Smysluplné a uskutečnitelné poža-
davky jsme do projektu doplnili, šlo na-
příklad o upřesnění tras pro pěší, využí-
vanost dětských hřišť a možné lokality 
pro parkování,“ vzpomněl na přípra-
vu akce primátor Jaroslav Vymazal a 
dodal, že stejně se postupovalo na-
příklad při řešení úprav na Králov-
ském vršku, kde si v diskuzi obyvatelé 
prosadili například více parkovacích 
míst.

Projekt řeší 416 parkovacích stání, 
z nichž 26 bude vyhrazeno pro oso-
by se sníženou schopností pohybu a 
orientace, ve třech lokalitách se bude 
upravovat a rozšiřovat zeleň, ve dvou 
lokalitách přibudou odpadkové ko-
še a lavičky, v celém sídlišti pak místa 
pro kontejnery na odpady. 

Vzniknou další oplocená tzv. cen-
trální dětská hřiště, naopak několik 
nevyužívaných a dnes už téměř zanik-

lých hřišť a pískovišť se zruší. Vznik-
nou stezky pro cyklisty, úprava pro 
větší bezpečnost cyklistů se provede 
na frekventované křižovatce u ob-
chodního domu Tesco. Při přípravě 
projektu se kromě poznatků odborní-
ků a veřejnosti využijí třeba i v zeleni 
vyšlapané cestičky. 

„Na Březinkách vznikne síť povětši-
nou bezbariérových tras – chodníků, 
které si už předem lidé sami vyšlapali v 
zeleni,“ uvedl primátor Vymazal a do-
dal: „V závislosti na výsledku získání 
dotace a výsledku veřejné soutěže by se  
mělo začít pracovat na jaře 2014, před-
poklad dokončení je jaro 2015.“ 

Počátkem roku 2014 bude požádáno 
o dotaci z Regionálního operačního 
programu NUTS 2 Jihovýchod. Bě-
hem 1. čtvrtletí roku 2014 proběhne 
veřejná soutěž na dodavatele stavby.

Jihlava už zrevitalizovala části měs-
ta Pávov a Pístov a sídliště Královský 
vršek, v nejbližších týdnech se začne 
pracovat na druhé etapě revitaliza-
ce lesoparku Malý Heulos a lokality 
Český mlýn. „Revitalizace Březinek 
je zatím poslední akcí svého druhu. Do 
budoucna se budeme muset zabývat 
i dalšími částmi města, třeba nejstarší 
části sídliště Dolina,“ doplnil primátor.
 -rt-

Začne úprava největšího 
jihlavského sídliště

Počátkem měsíce došlo na Znojem-
ské ulici v Jihlavě u Alberta k politová-
níhodné události. Neznámý řidič srazil 
křížence vlčáka a nezastavil. Protože se 
k psovi nikdo nehlásil, jedna řidička ho 
naložila do auta a odvezla k veterinářce 
MVDr. Petře Orthové. Ta informovala 
občanské sdružení PSÍ SEN a ti se ob-
rátili na TV Nova a facebook s pomocí 
o sbírku, neboť operace byla vyčíslena 
na 38 tisíc korun. 

„Za pět dnů se nám na kontě sešlo přes 
400 tisíc korun,“ řekl zástupce sdru-

žení Richard Vevera. Zbytek peněz 
rozdělí podle jeho slov sdružení or-
ganizacím, pečujícím o psy. Pokud se 
nepřihlásí majitel  dvouletého vlčáka, 
který dostal prozatímní jméno BAK, 
sdružení eviduje žádosti o adopci. 
Původní majitel může psa získat zpět, 
ale až po prověření události.

„Přispěli lidé z celé ČR i Slovenska 
s tím, že před Vánoci rádi poskytnou po-
moc zraněnému psovi. Za to jim všem 
chceme poděkovat,“ doplnil Vevera. 
 -lm-

Lidem nezůstal zraněný 
pes lhostejný

ŠEST až osm týdnů si vyžádá léčení psa Baka, který se volně potuloval na Zno-
jemské ulici a přejel ho neznámý řidič. Foto: archiv MMJ

Otevírací doba o vánocích 2013
Bazén E. Rošického 6, Jihlava

27. 12. 2013 pátek 06,00 – 07,30 hodin kondiční 
  10,00 – 14,00 hodin
  16,00 – 21,30 hodin
28. 12. 2013 sobota 14,00 – 19,00 hodin
29. 12. 2013 neděle 14,00 – 19,00 hodin
30. 12. 2013 pondělí 06,00 – 07,30 hodin kondiční
  10,00 – 16,00 hodin
31. 12. 2013 úterý zavřeno

1. 1. 2014 středa zavřeno
2. 1. 2014 čtvrtek 06,00 – 07,30 hodin  kondiční
  10,00 – 18,00 hodin
  20,00 – 21,00 hodin kondiční
3. 1. 2014  pátek 06,00 – 07,30 hodin kondiční
  10,00 – 14,00 hodin
  16,00 – 21,30 hodin
4. 1. 2014 sobota 14,00 – 19,00 hodin
5. 1. 2014 neděle 14,00 – 19,00 hodin

21. 12.  sobota  1000 – 2100

22. 12.  neděle  1000 – 2000

23. 12.  pondělí  1000 – 2000

24. 12.  úterý  zavřeno
25. 12.  středa  1300 – 2000

26. 12.  čtvrtek  1000 – 2000

27. 12.  pátek  1000 – 2100

28. 12.  sobota  1000 – 2100

29. 12.  neděle  1000  – 2000

23. 12.  pondělí  1000  – 2000

31. 12.  úterý  zavřeno
1. 1.  středa  1300 – 2000

2. 1.  čtvrtek  1000 – 2000

Otevírací doba – krytá část Vodního ráje

Sauna E. Rošického 6, Jihlava
27. 12. 2013 pátek 10,00 – 21,30 hodin společná
28. 12. 2013 sobota 14,00 – 21,30 hodin společná 
29. 12. 2013 neděle 14,00 – 21,30 hodin společná 
30. 12.2013 pondělí zavřeno
31. 12. 2013 úterý zavřeno

1. 1. 2014 středa zavřeno
2. 1. 2014 čtvrtek 10,00 – 18,00 hodin ženy
3. 1. 2014 pátek 10,00 – 21,30 hodin  společná
4. 1. 2014 sobota 14,00 – 21,30 hodin společná
5. 1. 2014 neděle 14,00 – 21,30 hodin společná
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Zápis dětí do 1. tříd základních 
škol zřizovaných statutárním měs-
tem Jihlava se uskuteční ve dnech 
24. a 25. ledna 2014 a v ZŠ speciální 
a Praktické škole Jihlava 24. ledna 
2014.

Informace o místě a časovém har-
monogramu zápisu budou zveřejně-
ny řediteli jednotlivých škol formou 
vývěsek na budovách škol. Zákonný 
zástupce dítěte je povinen přihlásit 
školou povinné dítě k zápisu do ško-
ly. Povinná školní docházka začíná 
počátkem školního roku, který násle-
duje po dni, kdy dítě dovrší šestý rok. 
To znamená, že povinnost dostavit se 
k zápisu do 1. třídy základní školy pro 
školní rok 2014/2015 se vztahuje na 
děti narozené od 1. 9. 2006 do 31. 8. 
2008 s výjimkou dětí, které již školní 
docházku zahájily. Není-li dítě po do-
vršení šestého roku věku tělesně nebo 
duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li 
o to jeho zákonný zástupce, odloží mu 
ředitel školy začátek školní docházky 
o jeden školní rok. O odkladu školní 
docházky rozhoduje ředitel školy na 
základě odborného posouzení lékaře 
a příslušného poradenského zařízení. 
Povinnost dostavit se k zápisu se vzta-
huje i na děti, u kterých je předpoklad 
odkladu školní docházky. K zápisu je 
nutné s sebou přinést rodný list dítě-
te a občanský průkaz zákonného zá-
stupce. Povinnost zapsat žáka se škole 
ukládá podle jejího stanoveného škol-
ského obvodu (tj. podle místa trvalé-
ho bydliště). Právem každého rodiče 
je možnost volby školy pro své dítě. V 
případě, že rodiče zvolí školu mimo 
spádovou oblast a vybraná škola má 
naplněnou kapacitu, nemusí ředitel 
školy požadavku zákonných zástupců 
vyhovět. O nepřijetí jsou zákonní zá-
stupci dítěte ředitelem školy písemně 
vyrozuměni a dítě bude přijato do ško-
ly ve spádovém obvodu podle místa 
bydliště. Ředitel školy vyrozumí o při-
jetí dětí zákonné zástupce obvyklým 
způsobem.

Školské obvody spádových zá-
kladních škol zřizovaných statu-
tárním městem Jihlava se stanovu-
jí takto:
1.  Školský obvod Základní školy 

T. G. Masaryka Jihlava, Žižkova 50
tvoří:

Ulice města:
Bratří Čapků od ul. Žižkova k ul. 

Seifertova, Filipa Bartáka, Jiráskova 
od ul. Fritzova po ul. Dvořákova, Ke 
Skalce od ul. Seifertova k ul. Žižkova, 
Mahenova, Mahlerova, Malátova, Na 
Hliništi, Rantířovská od ul. Lípová k 
ul. Žižkova, Sukova, Štefánikovo ná-
městí, U Cvičiště, U Hřbitova, Vrch-
lického od ul. 17. listopadu k ul. Jirás-
kova, Wolkerova od ul. Seifertova k 
ul. Žižkova, Za Prachárnou, Žižkova.

2.  Školský obvod Základní školy 
Jihlava, Demlova 32 a Základní 
školy Otokara Březiny, Jihlava, 
Demlova 34 

tvoří:
a) Ulice města:
Arbesova, Brněnská od ul. Dlouhá 

stezka k ul. Okružní, Březinova, Děl-
nická, Demlova, Družstevní, Hálko-
va, Hauptova, Helenínská , Hůlová, 
Chelčického, Kmochova, Lesní, Na 
Člunku, Na Kalvárii, Na Kopci, Na Sa-
motě, Nad Řekou, Okružní, Osvobo-
zení, Purkyňova, Stará cesta, Stavbařů, 
Šrámkova, U Břízek.

b) Části města:
Helenín, Henčov, Kosov.

3.  Školský obvod Základní školy 
Jihlava, Havlíčkova 71 

tvoří:
a) Ulice města:
Gorkého, Halounova, Havlíčkova 

od ul. U Skály k ul. Fritzova, Chodská, 
Jánská od ul. U Hraničníku k ul. Krá-
lovský vršek, Jaroslava Haška, Králov-
ský vršek, Mlýnská, Mostecká, Nad 
Přejezdem, Peckova, Pod Jánským 
kopečkem, Polenská, Pražská, Rokyca-
nova, Romana Havelky od dálničního 
přivaděče (směr dálnice D1) k ul. Frit-
zova, Rovná, Sokolovská od ul. Jarosla-
va Haška k sídlu Hasičského záchran-
ného sboru kraje Vysočina (územní 
odbor Jihlava), Srázná od ul. Třebíz-
ského k Úvozu, Strmá, U Pražského 
mostu, U Skály, U Viaduktu, Úvoz, V 
Zahrádkách, Václavkova.

b) Části města:
Heroltice, Hruškové Dvory.

4.  Školský obvod Základní školy 
Jihlava, Kollárova 30 

tvoří:
a) Ulice města:
Alšova, Fűgnerova, Havlíčkova od 

ul. U Skály k železniční stanici Jihlava, 
Heroltická, Jánská od ul. Sokolovská 
k ul. U Hraničníku, Jiřího z Poděbrad, 
Jungmannova, Kollárova, Kosárko-
va, Krátká, Lomená, Luční, Máchova, 
Mánesova, Na Hranici, Na Růžku, Na 
Stráni, Na Vyhlídce, Nová, Pávovská, 
Pod Rozhlednou, Pošumavská, Příč-
ní, Reindlerův dvůr, Resslova, Riegro-
va, Sládkova, Slavíčkova, Smrčenská, 
Sokolovská, Stamicova, Šafaříkova, 
Široká, Školní, Špálova, U Cihelny, U 
Hlavního nádraží, U Hraničníku, U 
Rybníka, Údolní, Zrzavého, 5. května, 
8. března.

b) Části města:
Antonínův Důl, Červený Kříž, Pá-

vov, Zborná.

5.  Školský obvod Základní školy 
Jihlava, Křížová 33 

tvoří:
Ulice města:
Benešova, Bezručova, Brněnská k 

ul. Dlouhá stezka, Březinovy sady, 
Čajkovského, Divadelní, Dominikán-
ská, Farní, Fritzova od ul. Jiráskova 
k třídě Legionářů, Havířská, Havlíč-
kova od ul. Fritzova k náměstí Svo-
body, Hluboká, Husova, Chlumova, 
Jakubské náměstí, Jana Masaryka, 
Joštova, Komenského, Kosmákova, 
Křivá, Křížová, Lazebnická, Majakov-
ského, Masarykovo náměstí, Matky 
Boží, Minoritské náměstí, Mrštíko-
va, Na Stoupách, náměstí Svobody, 
Nerudova, Palackého, Plukovníka 
Švece, Slepá, Smetanova, Srázná od 
ul. Třebízského k náměstí Svobo-
dy, Škrétova, Tolstého, Třebízského, 
třída Le gionářů, Tyršova, U Brány, 
U Kasáren, U Mincovny, Úlehlova, 
Úprkova, Úzká, Věžní, Znojemská od 
Masarykova náměstí ke křižovatce ul. 
Hradební a ul. Brněnská, Židovská.

6.  Školský obvod Základní školy 
Jihlava, Nad Plovárnou 5 

tvoří:
a) Ulice města:
Brtnická, Dlouhá stezka, Hany 

Kvapilové, Holíkova, K Pančavě, Ko-
sovská, Krajní, Křižíkova, Lidická 
kolonie, Musilova, Mošnova, Na Va-
lech, Na Vrchu, Nad Jihlávkou, Nad 
Plovárnou, Nezvalova, Polní, Škrou-
pova, Tovární, Tylova, U Dlouhé stě-
ny, U Rybníčků, U Slunce, V Ráji, Vo-
janova, Znojemská od křižovatky ul. 

Hradební a ul. Brněnská, Ztracená.
b) Části města:
Sasov.

7.  Školský obvod Základní školy 
Jihlava, E. Rošického 2 

tvoří:
a) Ulice města:
Boženy Němcové, Buková, Červené 

domky, Dlouhá, Dr. Jiřího Procházky, 
Dusíkova, Dykova, Erbenova, Evže-
na Rošického, F. X. Šaldy, Halaso-
va, Hamerníkova, Hellerova, Horní, 
Humpolecká, Hybrálecká,Jabloňová, 
Jarní, Jasanová, Jasmínová, Jeřabino-
vá, Jiráskova od ul. Fritzova k ul. Na 
Dolech, Kainarova, Kamenná, Karo-
liny Světlé, Kaštanová, Kolmá, Kpt. 
Jaroše, Kpt. Nálepky, Květnová, La-
dova, Leoše Janáčka, Letní, Lípová, 
Na Dolech, Na Vrchovině, Nad Spla-
vem, Náhorní, Nové sady, Okrajová, 
Olbrachtova, Ortenova, Pavlovova, 
Pod Školou, Poláčková, Prostřední, 
Přední, Rantířovská od ul. Lípová k 
obci Rantířov, Rejchova, Romana 
Havelky od ul. Humpolecká k dálnič-
nímu přivaděči (směr dálnice D1), 
Sadová, S. K. Neumanna, Sluneční, 
Spojovací, Strojírenská, Stříbrná, Šíp-
ková, Štursova, Tomáškova, Trnková, 
U Boroviny, U Městského nádraží, U 
Pískovny, U Studně, U Tunelu, V Zá-
tiší, Vančurova, Ve Vilách, Vlasty Ja-
vořické, Vrchlického od ul. Dr. Jiřího 
Procházky k ul. 17. listopadu, Za Le-
sem, Za Poštou, Zátopkova, Zborov-
ská, Zelená, Zimní, 17. listopadu.

b) Části města:
Hosov.

8.  Školský obvod Základní školy 
Jihlava, Seifertova 5 

tvoří:
a) Ulice města:
Bratří Čapků od ul. Seifertova k ul. 

Telečská, Dvořákova, Fibichova, Hra-
dební, Ke Skalce od ul. Seifertova k 
ul. Telečská, Na Bělidle, Na Sádkách, 
Pod Příkopem, Seifertova, Svatoplu-
ka Čecha, Telečská, U Dvora, U Ko-
želuhů, U Pivovaru, U Větrníku, V 
Důlkách, Wolkerova od ul. Seifertova 
k ul. Telečská, Zahradní.

b) Části města:
Pístov, Popice, Vysoká.
 (Dle podkladu magistrátu 
 zpracoval -lm-)

Zápis dětí do 1. tříd základních škol

pořádá
ZÁPIS DO 1. TŘÍD

24. 1. 2014 14 – 17 hod., 25. 1. 2014  9 – 11 hod.
s sebou: občanský průkaz a rodný list dítěte.

Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5

ZŠ se nachází uprostřed městské čás-
ti Na Slunci na okraji Jihlavy. V těsném 
sousedství je oddychová zóna lesopar-
ku s vodní nádrží Stará Plovárna.

Uvnitř pavilonového komplexu bu-
dovy jsou učebny tříd vybavené audio-
vizuální technikou, jazyková laboratoř, 
počítačové pracovny, multimediální 
pracovna, interaktivní tabule v učeb-
nách tříd, chemicko-fyzikální laboratoř, 
hudebna, univerzální dílna kovo-dřevo-
obráběcí, cvičný byt s kuchyňkou, nové 
šatní skříňky, nově vybavené prostory 

pro školní družinu, knihovna se stu-
dovnou, informační centrum vybavené 
počítači, dvě tělocvičny, posilovna.

K aktivnímu trávení volného času 
v době mimo vyučování slouží škol-
ní družina a školní klub. Škola je vy-
bavena i pro celou řadu netradičních 
sportů – minigolf, soft bal, fl orbal, 
lakros, stolní tenis, tenis. Areál zdraví 
má rozlohu téměř dva hektary. Slouží 
nejen k výuce tělesné výchovy, ale i ke 
sportovnímu využití obyvatel měst-
ské části Na Slunci.

Nabízíme:
výuku českého jazyka v 1. ročníku analyticko-syntetickou metodou 
povinné cizí jazyky: anglický od 1. ročníku, německý od 7. ročníku 
nepovinné cizí jazyky pro zájemce: francouzský, ruský, italský, latina 
informatika od 3. ročníku 
důraz na rozvoj osobnosti (etická výchova, zdravý životní styl, sport) 
dostatečnou kapacitu školní družiny, širokou nabídku zájmových oddělení 

A navíc?
pro všechny prvňáčky školní potřeby, učebnice a učební texty v hod- 
notě 1 300 Kč zdarma

Provoz školní družiny od 6,00 do 16,00 hod. (příp. dle potřeby do 
17 hod.) Škola zajišťuje stravování ve školní jídelně – výběr ze dvou jídel, 
celodenní pitný režim.
www.zsplovarna.ji.cz  skola@zsplovarna.ji.cz
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Základní škola Jihlava, 
Jungmannova 6

příspěvková organizace vzdělává žáky 
se speciálními vzdělávacími potřebami, 

žáky se zdravotním postižením.
Vzděláváme také děti v posledním roce před zahájením povinné školní do-

cházky v přípravné třídě základní školy podle §47 školského zákona. 
Dětem a jejich rodičům nabízíme:
Bezbariérovou školu v klidné lokalitě Jihlavy s přístupem na hřiště, přestáv- 
kový dvůr, školní pozemek, arboretum
Zajištění dopravy dětí do školy autobusem v rámci města 
Provoz školní družiny, školního klubu 
Školní bufet 
Zájmové volnočasové aktivity – zájmové kroužky dle zájmu dětí 
Výuku ve třídách s malým počtem žáků pod vedením zkušených speciál- 
ních pedagogů
K žákům individuálně integrovaným zajišťujeme pedagogické asistenty 
Preferujeme individuální přístup ke každému žákovi a zaměřujeme se na  
aktivní přípravu žáků do života
Přátelské a tvořivé klima školy 
Vzdělávání podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělá- 
vání s přílohou (LMP)
Od šk. roku 2014/2015 také vzdělávání podle Rámcového vzdělávacího  
programu pro základní vzdělávání
Vzdělávání dle individuálních vzdělávacích plánů 
Výuku v mnoha odborných učebnách ( počítačová pracovna, multimediál- 
ní pracovna, přírodovědná a společenskovědní pracovna, dílna výtvarných 
prací a keramiky, dřevodílna, kovodílna, cvičná kuchyň, minizahradnictví), 
v tělocvičně, v relaxačních místnostech
Využívání informačního centra, školní knihovny 
Moderní vybavení školy – vybavení informačními technologiemi, nově vy- 
bavené relaxační a sportovní místnosti – trampolína, minitrampolíny, bo-
xovací trenažery , posilovací stroje, taneční podložky, Bosu…
Pro každé dítě máme k dispozici víceúčelovou pomůcku – drumben. Jsme  
první škola na světě, která pořídila drumbeny pro všechny děti a začala je 
využívat ve výuce
Poradenské služby – školní speciální pedagog, metodik prevence, výchov- 
ný poradce
Zajištění oběd ů ve školní výdejně

Škola je zapojena do mnoha projektů:
Projekty podpořené z ESF a státního rozpočtu ČR: „Praktická environ-

mentální výuka“, EU peníze školám „Otevřená škola“, „Rozvoj a metodická 
podpora poradenských služeb“ (RA MPS VIP III), „ Zlepšení podmínek pro 
výuku a praktických dovedností základních škol města Jihlavy v přírodověd-
ných a technicky zaměřených předmětech“.

Škola se zapojila do :
mezinárodního programu sítě Ekoškol, celostátního programu Recyklohra-
ní, Ovoce do škol

Pátek 24. ledna 2014 od 10:00 do 17:00 hodin
Sobota 25. ledna 2014 od 9:00 do 11:00 hodin

U zápisu je nutné předložit občanský průkaz zákonného zástupce, rodný 
list dítěte, doporučení školského poradenského pracoviště.

Zápis bude probíhat hravou formou na Cestě zvířátek, kde budou děti plnit 
jednoduché úkoly.

Možnost prohlídky školy 18. 12. 2013 nebo po domluvě.
Bližší informace o škole naleznete na www.jungzs.cz
Vaše dotazy rádi zodpovíme na telefonním čísle 567 564 441 nebo e-mailu 
malkovazsjung@seznam.cz

Kde nás najdete?
v klidné části Jihlavy – část Bedřichov 
dobrá dostupnost městskou dopravou –  trolejbusovou i autobusovou 
v blízkosti hlavní vlakové nádraží 
Jak děti učíme?
podle programu – Ze střípků poznání skládáme barevnou mozaiku života 
číst se učí genetickou metodou – je to skvělé, přirozené, ověřené – budete  
se divit rychlým pokrokům svého dítěte
používáme moderní didaktické pomůcky, interaktivní tabule, počítače, in- 
ternet, ale i klasické obrázky, mapy, modely, praktické ukázky atd.
ve třídách je průměrně 21 žáků 
Jaké prostory používáme?
klidné prostředí samostatné budovy pro první třídy 
pro děti od prvních tříd samostatné uzamykatelné šatní skříňky 
nově vybavené učebny prvního stupně nábytkem a keramickými tabulemi 
zrekonstruovanou školní jídelnu a kuchyň, z které se rozváží obědy i do  
dvou okolních škol
prostornou tělocvičnu 
zrekonstruované školní hřiště – umělá tráva na malou kopanou, umělý po- 
vrch na víceúčelovém hřišti a běžecké dráze, nové doskočiště
dětské hřiště se sadou prolézaček a skluzavek 
Co děláme pro děti v době mimo vyučování? 
školní družina s provozem od 5:45 hod. do 16:45 hod. 
možnost přihlášení každého zájemce do školní družiny – provoz je zajištěn  
v samostatných prostorách včetně sportovní herny či počítačové pracovny
každý rok je připraveno pro žáky nejméně 40 zájmových kroužků (dyslek- 
tické, sportovní, cizí jazyky, výtvarné, umělecké, hra na fl étnu, kytaru, lout-
kářský, dramatický a další)
možnost logopedické péče 
pořádání lyžařských kurzů, jednodenních lyžařských výjezdů 
organizace exkurzí a jiných kulturních akcí 
adaptační pobytové kurzy šestých ročníků 
vodácký kurz pro žáky devátých ročníků – Vltava 
školní výlety pro všechny třídy 
Školní akademie - pořádáme vystoupení pro rodiče v divadle 
Jak se na to vše připravujeme?
jsme řešiteli vlastního projektu: EU Peníze školám 
jsme zapojeni do projektů na podporu výuky přírodovědných předmětů 
máme vyškolený početný tým učitelů v preventivním projektu: Minimali- 
zace šikany
účastníme se řady vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky 
Na čem si zakládáme?

Jsme si vědomi některých negativních vlivů, které přináší současná 
hektická doba a které se projevují i u mládeže. Nepřehlížíme je ani je 
netajíme před rodiči či veřejností. Snažíme se jim ale předcházet a jsme 
připraveni je řešit. A to buď prostřednictvím kvalitně proškolených ko-
legů, nebo ve spolupráci s příslušnými orgány.

Kde se o nás dozvíte více?
přijďte se kdykoli podívat přímo do školy, rádi Vás provedeme, podíváte se  
do hodin, zodpovíme všechny Vaše dotazy
navštivte naše Dny otevřených dveří 10.1.2014 (8:00-18:00) 
11.1.2014 (8:00-12:00)
zavolejte na telefonní čísla 567563571 nebo 567563572 
navštivte naše nové stránky www.zskol.ji.cz 

Základní škola Jihlava, 
Kollárova 30
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Základní škola Jihlava, Demlova 32
Moderně vybavená sídlištní škola se 400 žáky umístěná v klidném prostředí. Snažíme se  o vytváření „rodinného prostředí školy“, o práci 
v pohodové atmosféře s individuálním přístupem k dětem. 

VÝUKA
Kvalitní technické zázemí – 2 počítačové učebny  
Moderní výukové pomůcky – interaktivní tabule ve všech třídách,  
digitální on-line podpora výuky – e-learningový portál Moodle 
Výuka informatiky od 4. ročníku  
Odborné učebny – hudební a výtvarná výchova, kuchyňka, fyzika,  
přírodopis, jazyky, dějepis, zeměpis, informační centrum 
Bohatá nabídka volitelných a nepovinných předmětů a kroužků  
Projektové vyučování, exkurze, výlety, netradiční školní akce, bese- 
dy, ročníkové dny 
Elektronická žákovská knížka, on-line docházka 
JAZYKY
Kvalitní výuka anglického jazyka od 1. ročníku  
Druhý cizí jazyk od 7. ročníku – lze volit Rj, Nj a Konverzaci v Aj 
SPORT
Prostorná tělocvična, bazén, venkovní hřiště s umělým povrchem   
Sportovní výlety – lanové centrum, outdoorový kurz, lyžařský,  
snowboardový a vodácký kurz 
Školní sportovní klub – účast v celostátních prvoligových soutěžích 

ŽÁCI
Rodinné prostředí školy  
Rozvoj osobnosti dítěte – individuální přístup 
Integrace dětí se speciálními výukovými  
potřebami – speciální třídy
ZÁZEMÍ
Zamykatelné skříňky pro všechny žáky 
Provoz školní družiny dle potřeb rodičů 
Informační centrum 
Relaxační místnost 
Divadelní sál s kapacitou 120 míst 
Posilovna 
KROUŽKY A KLUB
Nabídka kroužků dle zájmu rodičů a žáků 
ÚSPĚCHY
Ocenění školního časopisu Všímálek 
Úspěchy žáků v celostátních výtvarných soutěžích 
Regionální akce pro děti se speciálními potřebami Hrátky 
1. liga ve volejbalu – kadetky a juniorky 
Bezproblémový přechod žáků na střední školy 
Úspěchy v jazykových soutěžích 

Tyto informace jste si mohli přečíst v novém typu písma Comenia Script, kterým mají naši prvňáčci možnost učit se psát od školního roku 2013/2014.

ZÁPIS DO 1. TŘÍD SE NA NAŠÍ ŠKOLE USKUTEČNÍ:
v pátek 24. 1. 2014 od 13.30 – 17.00 hod. 
v sobotu 25. 1. 2014 od 8.30 – 11.00 hod.

Vaše dotazy rádi zodpovíme na telefonním čísle 
567 323 540 nebo e-mailu nosek@zs-demlova.ji.cz

www.zsdemlovaji.cz

Základní škola speciální a Praktická škola 
Jihlava, příspěvková organizace, Březinova 31

Základní škola speciální a Praktic-
ká škola Jihlava nabízí Vašim dětem 
vzdělávání v menší škole rodinného 
typu, realizované týmem zkušených 
speciálních pedagogů. Škola poskytu-
je základní a střední vzdělávání žákům 
se speciálními vzdělávacími potřebami 
z Jihlavy a okolí. 

Vzdělávání probíhá v nových pro-
storách školy, která je jednou z nej-
moderněji zařízených v ČR. Žáci mají 
k dispozici tělocvičnu, hřiště s umělým 
povrchem, relaxační místnost, kera-
mickou dílnu, víceúčelovou dílnu, 
cvičnou kuchyň a byt, učebnu infor-
mačních technologií a centrum pro 
fyzioterapii. 

Zaměření školy na výchovu ke zdra-
vému životnímu stylu se promítá 
v důrazu na sportovní aktivity žáků a ši-
rokou nabídku volnočasových aktivit. 
V hodinách tělesné výchovy se zamě-
řujeme na fyzioterapii, prevenci vadné-
ho držení těla a obezity dětí. Žáci chodí 
celoročně jednou týdně plavat.

Škola se specializuje zejména na 
vzdělávání žáků s poruchami autistic-
kého spektra, kterým nabízí strukturo-
vané vyučování a programy na podpo-

ru komunikace a sociálního chování. 
Žáci při výuce využívají iPady, komu-

nikátory s hlasovým výstupem a inter-
aktivní tabule. Každá třída je vybavena 
počítačem s připojením k internetu. 

Žáci se pravidelně účastní a získáva-
jí ocenění ve výtvarných, sportovních 
a hudebních soutěžích pořádaných 
městem Jihlava, ale často i státními 
a mezinárodními organizacemi. Ve 
škole působí hudební skupina Raraši, 
která vystupuje na veřejnosti a sklízí 
velké úspěchy.

V rámci speciálních terapií nabízí-
me žákům: arteterapii, muzikoterapii, 
hydroterapii, haloterapii, canisterapii, 
trampolining, bazální stimulaci, orofa-
ciální stimulace, arteterapii a muziko-
terapii. 

Škola nabízí žákům odpolední zá-
jmovou činnost: kroužky hudební, 
dramatický, výtvarný, speciální cyklis-
tiku, bocciu, informatiku, plavání, mo-
derní gymnastiku a stolní tenis. Pro žá-
ky druhého stupně a praktické školy ve 
škole funguje aktivační centrum, které 
poskytuje zájmové vzdělávání v kur-
zech: Lidová řemesla, Technické práce 
a Svět okolo nás a orientace v něm. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA,
HAVLÍČKOVA 71

Pohodová tvořivá škola
Jsme plně organizovaná městská základní škola v Jihlavě. 
Ve škole je patnáct tříd, ve kterých je 340 žáků. 
Budova školy je kapacitně plně vytížena. 
Pro výuku hudební výchovy, přírodních věd a pro  
výuku informatiky jsou upraveny tři kmenové 
učebny jako poloodborné.
V kmenové učebně je také školní žákovská  
knihovna.
Ve škole máme tyto odborné učebny: dílny, keramika,  
kuchyňka, tělocvična.
Je zde výdejna obědů se školní jídelnou, strava je do- 
vážena ze ZŠ Jihlava, Kollárova 30.
V budově školy je i školní družina se samostatným  
vchodem s pěti fungujícími odděleními.  Pro svoji čin-
nost využívá část příslušně vybavené školní zahrady. 
Výuku ve škole doplňuje řada pravidelných aktivit  
(projektové dny, vánoční besídky, organizace diva-
delního festivalu, lyžařský výcvikový kurz, přírodo-
vědné konference…)
Škola využívá pěkný přírodní areál se dvěma hřišti, zahradou s výukovým  
jezírkem a zahradou školní družiny s altánem.

Zápis do prvních tříd se na naší škole uskuteční:
24. 1. 2014  14.00 – 18.00 hod., 25. 1. 2014     9.00 – 11.00 hod.

www.zshavlickova.ji.cz

Pro rodiče žáků nabízíme poraden-
ský servis v otázkách sociálních, zdra-
votních a vzdělávacích. 

Zápis do Základní školy speciální 
a Praktické školy Jihlava proběhne 
v pátek 24. ledna 2014 od 8 do 16 
hodin. Zápis je také možné realizo-
vat dodatečně po osobní dohodě: 
tel: 567 333 644. Informace o aktu-
álním dění ve škole získáte také na 
www.pomskola.cz.

K zápisu si připravte občanský 
průkaz, rodný list dítěte, dopo-
ručení školského poradenského 
zařízení (SPC, PPP). V případě 
žádosti o odklad školní docházky 
doložte doporučení odborného 
lékaře nebo klinického psycho-
loga. 

Těšíme se na všechny, kteří projeví 
o vzdělávání v naší škole zájem.
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www.zstgm.ji.cz

www.zsseifertova.ji.cz

tel. 56 730 00 68, fax 56 730 00 68, 
e-mail : reditel@zsrosi.ji.cz

Základní škola 
Otokara Březiny

Základní škola Jihlava, 
Seifertova 5

Zaměření školy:
Škola, která má zkušenosti a podmínky být nadále zaměřena na výuku ci-

zích jazyků, na zdravý životní styl a využívání moderních informačních 
technologií.

Našim žákům nabízíme:
anglický jazyk  od 1. třídy, německý jazyk od 6. ročníku, využití metody 
CLIL na 1. stupni 
výměnné pobyty  žáků v Holandsku, Rakousku, studijní pobyt v Anglii
program „ Zdravá škola“ 
projekt  Cesty k aktivnímu učení podpořený z ESF
celoškolní aktivity – Veletrh zdraví, Evropský den jazyků, Svět práce, Jako  
ryba ve vodě
blokové a projektové vyučování:  Lexikon kouzel podzimu, Barevný pod-
zim, Ajax, Jihlava – místo, kde žijeme, MaFyáČek, PřiVýDěj, Tělorob …
sportovní kurzy  
bohatý výběr  zájmových aktivit
vyhledávání informací v našem  informačním centru
využívání  školní knihovny
dvě  počítačové učebny
používání  interaktivní tabule ve výuce 
zajištěný  pitný režim
výběr ze dvou jídel v naší  moderně vybavené jídelně
vyžití na  přestávkovém dvoře
relaxační koutky  na chodbách

Za důležité považujeme, aby se žáci naučili:
získané poznatky prakticky využívat 
obhájit svůj názor a nést zodpovědnost za svá rozhodnutí 
formulovat a vyjadřovat své myšlenky, naslouchat druhým a vhodně reagovat 
pozitivně přistupovat ke společné práci 
vytvářet a dodržovat pravidla 

Naším společným cílem je uplatnění žáků 
ve společnosti u nás i v zahraničí.

Odpoledne otevřených dveří v úterý 21. ledna 2014 od 14:30 hod.
V případě zájmu o konzultaci nebo prohlídku v jiném termínu kontak-

tujte vedení školy: riha.pavel@zsobreziny.cz, tel.: 567 573 850 
www.zsobreziny.cz

ZŠ T. G. Masaryka 
Jihlava, Žižkova 50

V každém ročním období se na naší škole žáci vzdělávají pod vedením zku-
šených a trpělivých pedagogů.

Je pro nás samozřejmostí:
poskytovat žákům to nejlepší možné vzdělání 
umožňovat přístup k informacím 
vést výuku s přihlédnutím k individuálním potřebám každého jednotlivce 
rozvíjet talent a nadání v širokém spektru dovedností 
vytvořit příjemné a nekonfl iktní prostředí pro děti 
pracovat v moderně vybavených učebnách 
pravidelně komunikovat s rodiči 
být zapojeni do projektů a soutěží a dosahovat v nich výborných výsledků 
dávat žákům prostor pro vyjádření svých myšlenek, nápadů a připomínek 
vést dialog učitel-žák na úrovni vzájemné slušnosti a respektu 
Škola je zaměřena na otevřenost – škola pro každého, praktičnost – škola 

pro život, slušnost – podmínka pro život ve společnosti.
PROHLÍDKA  ŠKOLY 16. 1. 2014 14 – 16 hodin

ZÁPIS DO 1. TŘÍD
pátek 24. 1. 2014 14 – 17 hodin, sobota25. 1. 2014 9 – 11 hodin

Staňme se navzájem inspirací v každodenním životě a dokažme, 
že otevřenost, praktičnost a slušnost jsou nejenom mott em naší školy.

Příjemné motivující prostředí
Moderně vybavené třídy s relaxač- 
ními zónami, infocentrum (kopír-
ka, internet, knihovna), dvě počí-
tačové učebny, tři tělocvičny, dvě 
hřiště, odborné učebny jazyků, 
chemie, biologie, zeměpisu, fyzi-
ky, cvičný byt, keramická dílna.

Moderní výuka
Výuka anglického jazyka a počíta- 
čů od 1. třídy, druhý cizí jazyk od 
7. třídy (německý, ruský, španěl-
ský), zajímavá nabídka volitelných 
předmětů, moderní formy výu-
ky, projekty EU a projektové dny 
(Ekoden), zkušení a vstřícní učite-
lé, individuální přístup.

Je o ně postaráno celý den
Školní družina funguje denně od  
5:45 do 16:45 hodin, pořádá růz-
né akce a výlety. Ve školní jídelně 
denně nabídka dvou jídel s mož-
ností volit přes internet, čipový 
systém.

Zapojují se do mnoha různých akcí
Vánoční besídky, talentové sou- 
těže, Recyklohraní, Bruslařská 
škola, Kinderiáda, Sportovní liga, 
Seifertka Cup ve fl orbale, lyžařský 
kurz, outdoorový kurz, zájezdy do 
Anglie a Španělska, výlety, exkur-
ze, akce Žákovského parlamentu.

U nás se nenudí
Pestrá nabídka sportovních i jiných  
kroužků: fl orbal, vybíjená, kobu-
do, tanec, roztleskávačky, mo derní 
gymnastika, keramika, výtvarný, 

vaření, dramaťák, fl étny, šikovné 
ruce, zábavná matematika, angličti-
na s inter. tabulí.
Ve sportovních třídách hrají chlap- 
ci lední hokej, dívky mají moderní 
gymnastiku a krasobruslení.

Den otevřených dveří
9. 1. 2014 od 15 do 18 hod. 
Zápis do 1. tříd – 24.1.2014 

(14–18 h.) a 25.1.2014 (9–11 h.)

Charakteristika Základní školy 
Jihlava, E. Rošického 2

Naše škola se nachází na ulici E. Ro-
šického 2 v Jihlavě, odloučené praco-
viště s 1. a 2. ročníkem, 2 přípravnými 
třídami je umístěno na odloučeném 
pracovišti školy na ul. Jarní 22. Jsme 
škola s rozšířenou výukou tělesné 
výchovy se zaměřením na plavání 
a fotbal. Tomu nahrává i umístění, ne-
boť s areálem přímo sousedí fotbalové 
hřiště s umělým povrchem a plavecký 
bazén. S plaváním i fotbalem je u nás 
možno začít již od první třídy formou 
zájmových útvarů (kroužků). To však 
nejsou jediné možnosti mimovýuko-
vých aktivit. Z nabízených kroužků, 
ať již se sportovním zaměřením – ae-
robik, fl orbal, basketbal, kopaná, ho-
rolezectví, zájmová tělesná výchova 
atd., tak i tvůrčích – dramatický, hra 
na fl étnu, sborový zpěv, výtvarný, ke-
ramický… V neposlední řadě i krou-
žek zdravovědy, cizích jazyků AJ, NJ, 
FJ a výpočetní techniky. Možnosti za-
bavení a realizace jsou pro každého ze 
zhruba 750 žáků. V devátém ročníku 
samozřejmé nechybí semináře z čes-
kého jazyka, matematiky, cizích jazy-
ků a fyziky pro přípravu na přijímací 
zkoušky na střední školy. I díky tomu 
je každoročně vysoké procento žáků, 
kteří přijímací zkoušky zvládli úspěš-

ně a byli přijati ke studiu. 
Z cizích jazyků, které se na naší 

škole vyučují povinně od třetí tří-
dy, se děti učí angličtinu a od 7. roč. 
druhý jazyk němčinu, popř. ruštinu. 
Zájemci o francouzštinu mohou na-
vštěvovat kroužek. 

Pro mladší žáky je samozřejmě 
k dispozici školní družina. Zde jsou 
pořádána rekreační odpoledne, jež 
mají bohatou náplň od turistických 
výletů po okolí, návštěvu kina a diva-
dla, Vodního ráje, po různé exkurze 
a besedy, např. s hasiči, policií atd. 

Hlavní budova školy prošla v posled-
ní době celkovou rekonstrukcí. Pro 
žáky jsou k dispozici skříňky namísto 
společných šaten, zcela nové sociální 
zařízení. Po celé škole je nové osvětle-
ní. Došlo ke kompletní výměně škol-
ního nábytku. Výměnou palubovky 
a basketbalových košů prošla velká tě-
locvična. Rovněž vybavení informační-
mi technologiemi je na vysoké úrovni, 
škola disponuje 15 interaktivními ta-
bulemi. V současné době naše zařízení 
provozuje dvě počítačové učebny, jed-
nu multimediální učebnu. V každé tří-
dě je připojení k internetu ADSL, v ně-
kolika učebnách byly instalovány nové 
diaprojektory a interaktivní tabule.

 Mgr., Bc. František Svoboda, ŘŠ

Základní škola Jihlava, 
E. Rošického 2, 586 04 Jihlava



ŠKOLA PRO ŽIVOT
VÁS ZVE NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Dne 14. ledna 2014 
od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00

Až si prohlédnete naši školu, třídy a učebny, můžete se sami rozhodnout, kam zapíšete 
Vašeho prvňáčka.

Zápis do 1. tříd se uskuteční
v pátek 24. ledna 2014 od 14.00 do 18.00, v sobotu 25. ledna 2014 od 9.00 do 11.00

Přijďte se k nám podívat.
Web školy: www.zskrizova.cz, E-mail: krizovazs@ji.cz

Telefon: 567 302 990

Těšíme se na Vás.

Š Ž

Základní škola Jihlava, Křížová 33

Otázku udržitelného odpadového 
hospodářství na Vysočině a v Jihlavě 
diskutují již delší dobu politici, úřed-
níci, odborníci i angažovaní obyvatelé 
kraje a města. 

Ve velké odpadové studii pro celý kraj 
(ISNOV) z roku 2012 se kromě uži-
tečných nástrojů pro zvýšení recyklace 
objevil také návrh stavby velké spalov-
ny komunálních odpadů buď přímo 
v Jihlavě, nebo poblíž Jihlavy. Zástupci 
některých obcí Vysočiny a krajští po-
litici se rozhodli návrh stavby spalov-
ny rozpracovat v další nákladné studii 
proveditelnosti, která měla ukázat, jaká 
varianta spalovny je pro kraj Vysočina 
optimální. 

Rozpracováno bylo několik va riant 
umístění spalovny v Jihlavě nebo vel-
mi blízko města. Závěry studie ne-
byly dosud zveřejněny, ačkoli byla 
dokončena na konci roku 2012. V ak-
tualizaci územního plánu Jihlavy se 
také letos nově objevilo několik ploch 
vytipovaných pro umístění spalovny 
komunálních odpadů. Studie a přípra-
vy možné výstavby spalovny spolkly 
již několik stovek tisíc korun z veřej-
ných prostředků. 

Je zřejmé, že možnost výstavby spa-
lovny v Jihlavě nebo poblíž se nenápad-
nými krůčky přibližuje, ačkoli město 
Jihlava v současné době, dle slov pana 
náměstka Chloupka, nepodniká v sa-
mostatné působnosti žádné kroky ve 
spojitosti se spalovnou. 

Vzniká však nové Sdružení obcí Vy-
sočiny (SOV), kterému předsedá pan 
primátor Vymazal a které přebírá inici-
ativu v diskusi o možné výstavbě spa-
lovny. SOV také nechává přehodnotit 
nezveřejněnou studii proveditelnosti. 
K podobným informacím se dostane 
pouze občan na nejvyšší míru angažo-
vaný v odpadové problematice města 
a kraje. Stav slabého sdílení informací 
na krajské či městské úrovni se nelíbí 
ani iniciátorům referenda.  

„Nelíbí se nám ani slova pana primáto-
ra Vymazala, kterými v minulém článku 
v souvislosti s možností výstavby spalovny 
postavil Jihavany do role těch, kteří nejsou 
schopni rozhodovat o tom, co se v jejich 
městě děje. Vadí nám také snaha někte-
rých regionálních politiků očernit a shodit 
návrh referenda, který prezentují jako po-
litický a emoční protest namísto ústavního 
práva každého občana.“ říká Matěj Man, 
předseda občanského sdružení Společ-
ně pro Vysočinu. 

Historicky první referendum v Ji-
hlavě, o které usiluje přípravný výbor 
referenda a občanské sdružení, není 
protestem proti spalovně a už vůbec 
není útokem proti radnici. Je to unikát-
ní příležitost, kde Jihlavané mohou sa-
mi přímo ovlivnit dění ve svém městě. 
Výsledek platného referenda je závazný 
a není možné proti němu zastupitelsky 
hlasovat. Z důvodu úspory nákladů 
usiluje iniciativa pro referendum o je-
ho vyhlášení společně s volbami v roce 
2014. 

„Jsme velmi rádi, že se podařilo vyvo-
lat rozsáhlé diskuse o odpadech v Ji hlavě 
už ve chvíli, kdy teprve nedávno začal 
sběr podpisů a kdy se zatím rozhoduje, 
zda referendum vůbec získá podporu 
4.200 podpisů občanů Jihlavy, nutných 
pro jeho vyhlášení. Měsíc po zahájení 
sběru máme již více než 500 platných 
podpisů pro referendum,“ dodává Mi-
roslav Pernička, člen přípravného vý-
boru referenda.    

Magistrát dělá v odpadovém hospo-
dářství města dobré kroky. Hovoří se 
o částečném zavedení sběru bioodpa-
du v Jihlavě nebo o projektu motivač-
ního systému pro občany, kteří řádně 
třídí odpad. Iniciativa pro jihlavské re-
ferendum si těchto kroků váží a pod-
poruje je. 

Dvě ze tří navrhovaných otázek refe-
renda se také týkají právě motivace pro 
poctivé „třídiče“ či míry třídění ve měs-
tě. Dvě otázky v referendu nejsou navíc 

Referendum je pro Jihlavany příležitost
ani ve chvíli, kdy chce magistrát Jihlavy 
zahájit chvályhodné pilotní projekty. 
Referendum totiž bude zárukou, že 
magistrát například motivační systém 
dotáhne do konce a skutečně ho pro 
občany zavede. 

Více se o referendu dozvíte na webu 
www.referendumjihlava.cz. Naleznete 
zde také informace, které z našeho po-
hledu dosud v médiích chyběly. Sna-
žíme se přinášet i potřebné informa-

ce o negativech spalovny, o nutnosti 
nastavení ambiciózního recyklačního 
cíle a o pozitivech motivačního systé-
mu. Při čtení materiálů, které na webu 
naleznete, buďte kritičtí. V referendu 
jde totiž o rozhodování občanů, kte-
ří mají dostatek informací pro i proti 
v jednotlivých otázkách.

 Matěj Man, 
 předseda občanského sdružení 

 Společně pro Vysočinu
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V průměru vyprodukuje v Jihla-
vě každý občan včetně novorozenců 
277 kg komunálního odpadu za rok, 
a je zákonnou povinností města se o 
něj postarat. Proto není možné kritizo-
vat Jihlavu a další města či obce kraje, 
že společně již několik let promýšlejí 
vhodnou formu integrovaného naklá-
dání s komunálním odpadem v celém 
regionu, že zvažují různá řešení včetně 
energetického využívání odpadů, že 
dbají jak o otázky životního prostře-
dí, tak i o ekonomiku celého systému. 
Jihlava je v péči o komunální odpad 
jedním z nejlépe fungujících měst v 
republice a obstojí i v mezinárodním 
srovnání. S viditelnými výsledky se 
zvyšuje recyklace a zpětný odběr, ale 
stále to neřeší hlavní problém blízké 
budoucnosti. Co se zbylým komunál-
ním odpadem po zaplnění skládek? 
Stále nám dnes totiž po vytřídění zbývá 
více než 200 kg odpadu na osobu, kte-
rý musíme někam dát. 

Kampaň za referendum, které by do 
budoucna mělo zabránit využití růz-
ných technologií spalování odpadů, to-
to neřeší. Je to obdobné, jakoby někdo 

s ohledem na starost o ovzduší navrho-
val zakázat v Jihlavě kotle na tuhá pali-
va a netrápilo by jej, že je lidem zima, 
nebo kolik budou platit za elektřinu či 
plyn.

Město Jihlava pravidelně poskytuje 
informace všem zájemcům o proble-
matiku odpadů, čehož je dokladem 
i článek předsedy o. s. Společně pro 
Vysočinu, který vzešel z poslední in-
formativní schůzky s pracovníky ma-
gistrátu. Jihlava je ve svých krocích 
transparentní.

Primátor Jaroslav Vymazal je připra-
ven navrhnout zastupitelstvu referen-
dum v okamžiku, kdy občané Jihlavy 
budou mít možnost porovnat konkrét-
ní návrhy dlouhodobě udržitelného 
systému nakládání s komunálním od-
padem. Podle jeho názoru v tuto chví-
li není o čem rozhodovat. Konkrétní 
technologie se teprve hledají, a pokud 
nás v budoucnu zajímá jen jejich do-
pad na životní prostředí a nejde nám o 
souboj ideologií, pak není žádný důvod 
některá řešení předem vyloučit.  

 Radek Tulis,
 mluvčí Magistrátu města Jihlavy

V referendu rozhodujme 
až o reálných řešeních

Reakce na dopis Matěje Mana, předsedy o. s. Společně pro Vysočinu

Reakce na článek „Vyřeší náš problém s odpadem referendum?“ z prosincového vydání NJR
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do 5. 1. 
HELENA KROTKÁ – VIZUÁL-

NÍ TRA NSFORMACE FUNE-
RÁLNÍHO PROSTORU

Projekt Vizuální transformace fu-
nerálního prostoru jihlavské výtvar-
nice a pedagožky se zabývá tématem 
paměti a její pomíjivosti a má výraz-
ně regionální charakter. 

OGV, Galerie Alternativa, budova 
Komenského 10

do 7. 1.
VÁCLAV ROŽÁNEK
Monotypy, 100 let od narození.
Minigalerie Trifoil, grafi cké papíry, 

Husova 10
do 7. 1. 
REKLAMY
Výstava Výtvarného oboru ZUŠ 

Jihlava.
Divadlo Na Kopečku, Psychiatric-

ká nemocnice, Brněnská 54 
do 10. 1. 
OLDŘICH KULHÁNEK /ne/

známe prostředí 
Grafi ka a fotografi e MARTINA ŘÍ-

HY z posledního atelieru a litografi c-
ké dílny O. Kulhánka. 

M+K galerie, Čajkovského 33
do 11. 1. 
ELIŠKA  MATOUŠOVÁ: SVĚT-

LO A STÍN
Rodačka z Havířova, která dnes se 

svou rodinou žije v Krucemburku na 
Vysočině, je známou malířkou. Své 
obrazy vytváří za pomoci malířské 
špachtle a olejových barev na plátno 
či dřevěný podklad. 

Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4
do 11. 1.
VODA V KRA JINĚ
Vlasta Böhmová, členka Horácké-

ho fotoklubu Jihlava.
Double Decker, City Park
do 12. 1.  
HRA ČKY ZE STARÉ PŮDY
Výstava provázející světem hraček 

od časů prababiček a pradědečků až 
po současnost.

Kavárna Muzeum, Masarykovo 
nám. 55

do 12. 1.
ATELIÉR DENISY KRA USOVÉ 

– VÝSTAVA STUDENTSKÝCH 
PRA CÍ

OGV, Masarykovo nám. 24
do 13. 1.
VÁNOCE 
Výstava prací žáků výtvarného obo-

ru ZUŠ Jihlava.
Městská knihovna, Hluboká 1
do 17. 1.
RICHARD LOSKOT: DETAIL
Galerie Půda, Joštova 27 

do 19. 1.
PODZIMNÍ SKLIZEŇ
Fotografi e studentů Střední umě-

lecké školy grafi cké v Jihlavě, 2011–
2013.

Kavárna Muzeum, Masarykovo 
nám. 55

do 26. 1. 
PHOTOGRA PHIA NATURA  

2013
Jubilejní X. ročník tradiční foto-

grafi cké soutěže, tentokrát na téma 
Přírodní poklady Českomoravské vr-
choviny.

Kavárna Muzeum, Masarykovo 
nám. 55

do 31. 1. 
POCITY II.
Výstava prací Dětí ZŠ speciální.
Galerie Horácké divadlo Jihlava, 

Komenského 22
do 9. 2. 
JOSEF BULANT
Josef Bulant je nepřehlédnutelnou 

výtvarnou osobností Jihlavy druhé 
poloviny 20. století. 

OGV, Masarykovo nám. 24
do 9. 2. 
ZDÁ SE, ŽE TO TAK JE
Vystavující: Kristýna Cimrová, Iva 

Jurčeková, Jana Juřenová, Kristýna 
Novotná, Iva Šerá.

Jak vypadá skutečnost? mohli by-
chom se zeptat nad vystavenými 
díly, ale možná, že stejnou otázku 
vyvolá jakékoli lidské tvoření spa-
dající do oblasti tzv. krásných umě-
ní. 

OGV, Masarykovo nám. 24
do 9. 2.  
KLUB KONKRETISTŮ: 45 let 

poté…
Smyslem výstavy je ukázat v návaz-

nosti na předchozí počiny, že tvorba 
nesoucí se na linii úsporného vyjad-
řování, geometrie, konceptu a Nové 
citlivosti je stále životaschopná a má 
co nabídnout současnému divákovi. 

OGV, Komenského 10
do 28. 2.
ŠACH MAT
Koláže a fotografi e z činností klien-

tů v galerii Bez obav.
Bez obav, prodejní galerie a výtvar-

ná dílna Denního a týdenního staci-
onáře Jihlava, Husova 16

do 28. 2. 
KLAUDIE ŠINDELÁŘOVÁ – 

FOTOGRA FICKÉ OBRA ZY 
Sloučení fotografi e a kresby či malby.
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4
do 30. 6. 
LUBO KRISTEK: SVĚDECTVÍ 

O DUŠI 
Foyer Horáckého divadla Jihlava ve 

2. poschodí.
od 15. 11.  
ETIOPIE – PRA VĚKÉ OMO 

(fotografi cká výstava Radky a Davi-
da Švejnohových)

Infocentrum – místnost za poklad-
nou hlavního vstupního areálu.

ZOO Jihlava, Březinovy sady 10
leden 
NEHASNOU...
Výstava obrázků Denisy Dubovské.
Violka: 15 let DS Studánka – foto-

grafi e.
Divadlo Na Kopečku, Psychiatric-

ká nemocnice, Brněnská 54 
8. 1. – 7. 3. 
L. Kressa st. – OBRA ZY, SOCHY
Minigalerie Trifoil, grafi cké papíry, 

Husova 10
10. 1. – 2. 3.  
JAROSLAV GRODL – PETR 

GRUBER – JAKUB TOMÁŠ
FUNDAMENT: BARVA
Vernisáž 9. 1. 2014 v 17.00 hod.
Výstava obrazů tří malířů, u nichž 

shodně platí, že barva, respektive 
zformulování záměru skrze barevný 
výraz, je základním principem jejich 
tvorby.

OGV, Galerie Alternativa, budova 
Komenského 10

15. 1. – 25. 2.  
Výstava fotografi í studentů SŠOS 

Jihlava
Městská knihovna, Hluboká 1
15. 1. – 28. 2.  
PRÁCE STUDENTŮ ATELIÉ-

RU MALBA A ILUSTRA CE ZE 
SUPŠ JIHLAVA – HELENÍN

Vernisáž 15. 1. v 16.00 hodin. 
Kavárna Dena, Fibichova 28
21. 1. – 9. 3. 
PORTRÉTY Z KA VÁRNY
Výstava představí práce čtyř výtvar-

níků, pravidelně se pracovně scháze-
jících a tvořících v muzejní kavárně 
– akad. mal. Jany Šimáčkové, Vlaďky 
Škrhákové, Evy Plaché a Petra Kol-
rose.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

24. 1. – 30. 3. 
90 LET AMATÉRSKÉ FOTO-

GRA FIE V JIHLAVĚ
Retrospektivní výstava připravená 

k významnému jubileu Horáckého 
fotoklubu.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

15. 1. – 25. 2. 
Výstava fotografi í studentů SŠOS 

Jihlava
9. 1. v 17.00 
AYURVÉDA S IVANOU GEOR-

GIEVOVOU  
16. 1. v 17.00 
OMÁN – ZEMĚ SULTÁNOVA
Cestopisná přednáška s promítá-

ním geografa Pavla Svobody. 
Omán – představuje díky osvětové 

vládě sultána Kábúse překvapivě vy-
spělou část Arabského poloostrova. 
Na druhou stranu je i přes své krásy 
a tradiční kulturu Omán zemí turis-
ticky neobjevenou. 

23. 1. v 17.00 
Ayurvéda s Ivanou Georgievo-

vou – Psychické zdraví 
Žijeme beze strachu, vzteku a ne-

klidu – přednáška.
29. 1. v 18.00 
MOJE MAMINKA  

Komorní monodrama, hraje Eva 
Čurdová, režie Petr Soumar. 

30. 1. v 17.00 
DIAGNOSTIKA  Z KA PKY KRVE
Přednáška, Jitka Čekalová.

Komenského 22
VELKÁ SCÉNA

2. 1. v 19.00 
A. N. Ostrovskij: Deník ničemy
Satirická komedie.
Nadmíru aktuální je tento nemilo-

srdný satirický vhled do salónů vyso-
ké ruské společnosti konce 2. polovi-
ny 19. století. Doba se mění, ale lidé 
zůstávají… Touha po moci, touha 
vybřednout z šedi průměrnosti, to 
vše provází mladého ambiciózního 
Glumova, který se rozhodne využít 
nevzdělanosti,  hlouposti a neschop-
nosti mocných a postoupit na spo-
lečenském žebříčku o nějaké příčky 
výš. Bohužel si při tom píše deník…

U /2/
3. 1. v 19.00 
W. Allen: Prokletí nefritového 

škorpiona
Komedie
Oslava šéfových narozenin a večí-

rek se zdánlivě nevinnou hypnoti-
zérskou seancí naprosto převrátí na-
ruby život úspěšnému a mazanému 
vyšetřovateli z New Yorské pojišťov-
ny C. W. Briggsovi… Tato komedie 
divákům nabízí nepřetržitou linii 
chytrých, nevtíravých replik a napro-
stých dějových zvratů a samozřejmě 
typický Allenův humor protkaný řa-
dou neuvěřitelných gagů.

C /3/
4. 1. v 19.00 
W. Allen: Prokletí nefritového 

škorpiona 
B /3/
8. 1. v 17.00 
D. Wasserman – M. Leigh: Muž 

z La Manchy 
Muzikál
Klasické „divadlo na divadle“. Ce-

rvantes je zatčen a uvězněn vojáky 
španělské inkvizice poté, co sehrál 
komediální divadelní představení, 
které zesměšňovalo španělskou vlá-
du. 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 Quijo-
tovi.

mimo předpl.
9. 1. v 19.00
W. Allen: Prokletí nefritového 

škorpiona
T /2/
11. 1. v 19.00
K. Kesey – D. Wasserman: Přelet 

nad kukaččím hnízdem
Drama
Podobenství o střetu lidské in-

dividuality s autoritativním reži-
mem, který je zde prezentován na 
konfliktu pacienta McMurphyho 
a absolutistické vládkyně psychi-
atrického ústavu, vrchní sestry Ra-
tchedové, přerůstá v reálný protest 
proti neomezené moci a omezová-
ní každého člověka. 

mimo předpl.



Komenského 22
VELKÁ SCÉNA

13. 1. v 10.00
L. Carroll: Alenka v říši za zrca-

dlem
Pohádka
Koho nezajímá, co se opravdu skrý-

vá za zrcadlem? Co když je tam úplně 
jiný svět než ten, ve kterém stojíme? 
Důležité je nebát 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 mají sice jiná pravidla, 
ale to pochopí každý, kdo trochu sní. 

mimo předpl.
14. 1. v 17.00
W. Shakespeare: Hamlet
Na ponurých, vichry bičovaných 

hradbách dánského Elsinoru se nad 
ránem zjevuje princi Hamletovi duch 
jeho zesnulého otce a vyzývá ho 
k pomstě zákeřné královraždy. Od této 
chvíle se princ pokouší srovnat s no-
vou skutečností, a sice že strýc Claudi-
us je ve skutečnosti nejspíš vrahem, že 
ani matka není bez viny a všichni oko-
lo jen lhostejně přihlížejí…

Š /2/
15. 1. v 19.00 
W. Allen: Prokletí nefritového 

škorpiona 
D /3/
16. 1. v 19.00 
W. Shakespeare: Hamlet 
F /2/
17. 1. v 19.00 
W. Allen: Prokletí nefritového 

škorpiona 
R /3/
18. 1. v 19.00 
A. N. Ostrovskij: Deník ničemy
E /3/
20. 1. v 10.00 
L. Carroll: Alenka v říši za zrca-

dlem 
mimo předpl.
21. 1. v 17.00 
W. Allen: Prokletí nefrit. škorp. 
M /3/
22. 1. v 19.00 
A. N. Ostrovskij: Deník ničemy
O /3/
24. 1. v 19.00 
Eduardo De Filippo: Filumena 

Marturano  
X /3/
25. 1. v 19.00 
W. Allen: Prokletí nefrit. škorp. 
G /3/
29. 1. v 10.00 
W. Shakespeare: Hamlet 
mimo předpl.
30. 1. v 10.00 
W. Shakespeare: Hamlet 
zadáno

MALÁ SCÉNA
3. 1. v 17.00 
K. Dušková: Vánoční punč    
Hra o narození Ježíška v netradič-

ním podání.
V nebi mají všichni napilno, chys-

tají se na příchod nového života. Ne-
beská čekárna je plná Andělů, kteří 
jako malé děti o štědrém dni nedo-
čkavě vyhlížejí, kdy se na obloze roz-
září první hvězda, kdy se otevřou 
dveře zamčeného pokoje a oni sta-
nou před třpytícím zázrakem Vánoc.       

mimo předpl.
6. 1. v 09.00 a 10.30 
V. Peška: O perníkové chaloupce 

aneb Jenom jako
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roveň mrazivých situací.
Vstup 120/80 Kč.
26. 1. v 16.00 
VELKÁ HASIČSKÁ POHÁDKA 
De Facto Mimo, www.dfm.cz
Pohádka o tom, že nemusí hořet, co 

je potřeba uhasit, a není lehké znovu 
zapálit, co bylo jednou uhašeno. Hlav-
ně bude potřeba vzbudit oba hasiče 
a nikdy se neví, jestli jim zrovna dneska 
pojede auto. Jo, a taky jsou tam písnič-
ky. V případě skutečného požáru volej-
te 150! Hrají: Adéla Grossmannová, 
Martin Káca Kacafírek, Michal Šmidla 
Pokorný a Martin Skřítek Kolář.

Vstup 50 Kč.
29. 1. v 19.30 
SÓLO PRO LU
Jana Svobodová a Jing Lu
www.divadloarcha.cz/cs/predsta-

veni/solo-pro-lu
Jing Lu vás zavede na čínské tržiště 

osmdesátých let. Přestože je Jing Lu 
sama na scéně, setkáte se s jejími pří-
buznými, se spolužáky či učitelkou 
tělocviku. 

Vstup 160/50/140 kopu za DIOD.

Jarní 22 – Horní Kosov

11. 1. v 10.00
VESELÁ SOBOTA
Písničkové dopoledne se soutěže-

mi o ceny.
18. 1. v 10.00
K A R N E V A L V  D I V A D L E
Zábavná show v maskách.
25. 1. v 10.00 
POHÁDKOVÝ KOLOTOČ
Představení plné pohádkových pís-

niček a pohádka. 

Tolstého 2, tel. 567 571 671
12. 1. v 19.00 
NOVOROČNÍ GALAKON-

CERT FILHARMONIE G. MAH-
LERA 

„v rytmu vídeňských valčíků“
Prestižní, reprezentativní galakon-

cert slavných děl J. Strausse ml., jeho 
otce, jejich současníků a dalších ve-
likánů zlaté éry valčíků a polek, do-
plněný o neméně slavné a úspěšné 
skladby z fi lmů a muzikálů.

Účinkují: Filharmonie G. Mahlera, 
Jiří Jakeš – dirigent a sólisté fi lhar-
monie.

30. 1. v 19.00 
MIROSLAV DONUTIL: Cestou 

necestou
Historky ze života svých přátel 

i vlastní příběhy v neopakovatelném 
podání Miroslava Donutila. Pořad 
vynikajícího vypravěče, proložený 
písničkami. 

Brněnská 29

17. 1. v 15.30 
DRÁTKOVÁNÍ S DĚTMI A RO-

DIČI
Pro rodiče s dětmi 7 – 9 let.
Objevte úžasné možnosti tvoření 

a přijďte si kreativně hrát a vytvářet.
Od 15.30 hodin v DDM JI, Brněn-

ská 29.
Přihlášky na melounova@ddmjih-

lava.cz nebo tel. DDM 567303521 
do 14.1.!

Vstupné: rodič a dítě 100,- rodič 
a 2 děti 150 Kč. Kapacita omezena.

Dramatizace klasické pohádky, 
jejímž principem je hraní si na po-
hádku. Vše se děje „jenom jako“, te-
dy i děje strašidelné a kruté, které se 
díky tomuto principu stávají legrační 
a hravé. Takové jsou i pohádkové po-
stavy, které nejenom pobaví a potěší 
malého diváka, ale i samotné herce. 

mimo předpl.
7. 1. v 17.00 
U. Hub: Tučňáci na arše
Komedie pro teenagery
Usměvavý, ale i poučný a také biblic-

ký příběh o třech tučňácích, kteří pře-
žijí potopu světa. Jak to udělají a zda 
jim v tom pomůže Bůh, se dozvíte 
z představení určeného všem věkovým 
kategoriím, zejména pak teenagerům. 

mimo předpl.
10. 1. v 19.30 
B. Hrabal – P. Palouš: Ostře sle-

dované vlaky   
Divadelní podoba slavné novely Bo-

humila Hrabala, kterou proslavil os-
carový fi lm Jiřího Menzela. Tragiko-
medie tělesného a lidského dospívání 
Miloše Hrmy na malém středočeském 
nádraží v období protektorátu, tragi-
komedie o milování a hrdinství… 

mimo předpl.
14. 1. v 19.30 
P. Vogel: Nejstarší řemeslo
Do 15 let nevhodné
Tragikomedie o ženách, kterým 

nezbývá než dřít do roztrhání těla. 
V úvodu hry zastihneme pětici sta-
rých žen kdesi v New Yorku, kde se 
přes polední pauzu sluní na lavičkách 
v parku. Stařenky probírají témata, 
přiměřená jejich věku a duševnímu 
rozpoložení, ale zvolna v nás začíná 
sílit podezření, že titul Nejstarší ře-
meslo, ač je to na první pohled vy-
loučeno, se vztahuje právě k nim… 

mimo předpl.
23. 1. v 19.30 
B. Hrabal – P. Palouš: Ostře sle-

dované vlaky     
mimo předpl.
24. 1. v 19.30 
P. Vogel: Nejstarší řemeslo
mimo předpl.
28. 1. v 10.00 
U. Hub: Tučňáci na arše 
mimo předpl.

Brněnská 54

22. 1. v 19.30 
MALINA Brothers 
Koncert. 
27. 1. v 19.00 
SLOVENSKO 
Majestátní hrady i lidová archi-

tektura, historická města i štíty Vy-
sokých Tater. Krápníkové jeskyně 
i hluboké soutěsky Slovenského ráje. 
Krásy země našich nejbližších souse-
dů aneb kde jste ještě nebyli? 

Celovečerní diashow Martina Loewa.

Tyršova 12, tel. 734 586 402

10. 1. v 19.30 
HUKOT 4 (A PŮL)
De Facto Mimo, www.dfm.cz
Radioaktivní groteska
Vyslechněte si hlášení. Vedení žá-

dá zaměstnance, aby se převlékli do 
čistých stejnokrojů a umožnili mi-
nistru Baďurovi nerušenou prohlíd-
ku veškerých částí provozu elektrár-
ny, kromě jádra reaktoru a úklidové 

komory ve druhém sektoru. Ra-
dioaktivní groteska o jednom dějství 
a předvídatelném konci, který přesto 
uspokojí. Hrají: Martin Kacafírek, 
Michal Kouba, Jiří Varhaník, Martin 
Kolář, Hynek Stehlík, Jakub Vyvážil, 
Michal Pokorný, Karolína Koubová 
a Markéta Ketnerová.

Vstup 90/70 Kč.
12. 1. v 16.00 
VELKÁ HASIČSKÁ POHÁDKA 
De Facto Mimo, www.dfm.cz
Pohádka o tom, že nemusí hořet, 

co je potřeba uhasit, a není lehké 
znovu zapálit, co bylo jednou uha-
šeno. Hlavně bude potřeba vzbudit 
oba hasiče a nikdy se neví, jestli jim 
zrovna dneska pojede auto. Jo, a ta-
ky jsou tam písničky. V případě sku-
tečného požáru volejte 150! Hrají: 
Adéla Grossmannová, Martin Káca 
Kacafírek, Michal Šmidla Pokorný 
a Martin Skřítek Kolář.

Vstup 50 Kč.
15. 1. v 19.30 
PIRÁTI aneb TAJEMSTVÍ 

MOŘSKÉ TRUHLY
Th e Mime Prague uvádí
komická pantomima
Komická pantomima o tom, co si 

vychováme, to máme. Špatná nálada. 
Hlad. Nouze. Neúspěch v boji. Sku-
pinu pirátů provází frustrace a nic 
nenasvědčuje tomu, že by mohlo být 
někdy lépe. Přesto se jednoho dne 
objeví prostá naděje, která však mů-
že představovat jiné hodnoty života, 
než je zisk a majetek ...

Autorské představení studentů ka-
tedry pantomimy HAMU v režii Ra-
dima Vizváryho.

Vstup 160/50/140 kopu za DIOD.
17. 1. v 19.30 
ROZPAL MĚ, SAKRA !
Divadelní Společnost Saši Liškové 

ZUŠ Jihlava
/vítězné studentské představení / 

traktor / žáby
Žáby a hormony ve vítězném před-

stavení přehlídky studentských diva-
delních souborů JID 20-13. Divadel-
ní adaptace norského fi lmu, který byl 
natočen podle norské knihy. Přesto 
se příběh sedmnáctileté Aleny ode-
hrává u nás, protože láska, sex a přá-
telství mají všude stejnou sílu. Trak-
tor! Nevhodné pro děti do 15 let!

Vstup 80/60 Kč.
19. 1. v 19.00 
MILAN UHDE: VÝBĚRČÍ
Už to mohlo být, nebýt lidí.
Byl už letos u vás výběrčí? Nač si 

dát pozor? Jak se dá bránit proti vý-
běrčímu? Dá se proti výběrčímu vo-
dy plynu a elektřiny vůbec bránit? 
A co na to Hlavní správa? Nečerpáte 
náhodou přes plombu? Nepečete si 
buchty a nesvítíte si zbytečně? Hra-
je: Kryštof Čeřovský

Vstup 90/70 Kč.
24. 1. v 19.30 
HUKOT 4 (A PŮL)
De Facto Mimo, www.dfm.cz
Radioaktivní groteska
25. 1. v 19.30 
NORWAY TODAY
Hra o dvou, kteří už nevěděli, jak 

dál.
Julie a August, hrdinové Bauersimo-

vy hry, jsou velmi nevyrovnaný pár – 
pragmatická Julie vidí sebevraždu ja-
ko jediné logické východisko ze svého 
zbytečného života a má pro to nevy-
vratitelné argumenty, nejistý August 
se pokouší na poslední chvíli z celého 
podniku vylhat; ze střetu jejich odliš-
ných povah vzniká řada vtipných a zá-



Brněnská 29
19. 1. 14.00
DĚTSKÝ KA RNEVAL
Velká zábavná, karnevalová show 

pro děti plná soutěží, tanečních her, 
průvod masek, losovací soutěž.

Program uvádí Dětské karnevalové 
divadlo Ježek.

Od 14.00 hodin – sál Dělnického 
domu v Jihlavě, Žižkova ulice.

Vstupné: děti 30 Kč; dospělí 50 Kč.
Předprodej vstupenek od 9. 1. 

v DDM JI, Brněnská 29, PO-PÁ 
8.00-18.00 hod.

25. 1. 14.00
TURNAJ TROJIC V CS
Turnaj v počítačové hře
Od 14.00 hodin v DDM JI, Brněn-

ská 29. Startovné 30,- za osobu.
S sebou přezutí, vlastní myš a slu-

chátka.
31. 1. 9.00
ZIMNÍ FLORBALOVÝ TUR-

NAJ TROJIC
Amatérský turnaj trojic – kategorie 

starší i mladší.
Od 9.00 hod. v tělocvičně DDM JI, 

Brněnská ul. č. 29.
Startovné 30,-, možnost vlastní vý-

stroje a výzbroje.
Nutno se přihlásit do 29. 1. na: ry-

chetsky@ddmjihlava.cz nebo telefo-
nicky na DDM JI.

Komenského 20, tel. 736 265 817

Každé úterý v 18.00 
STÁLÉ AKCE: HODINKA  NAD 

BIBLÍ
Tentokrát starozákonní proroctví 

o Mesiáši.

Čajovna & Bar, Brněnská 8
16. 1. 18.00
FENOMÉN MAYSKÉHO KA -

LENDÁŘE aneb mýty o stvoření 
a zániku

Fakt, že dávná pralesní kultura do-
sáhla tak úžasných pokroků na poli ast-
ronomie, fascinuje vědce i veřejnost už 
bezmála stovky let. Mayská astrono-
mie byla však především mayskou ast-
rologií a úzce se vázala nejen k věštění 
a k mytologii, ale i k politické propa-
gandě a legitimizaci moci. Od mayské-
ho kalendáře vede vzrušující cesta ke 
kultu předků, mýtům o stvoření i krá-
lovskému majestátu velebných vladařů 
korunovaných zeleným peřím.

Přednáší: Mgr. Zuzana Marie Kos-
tićová Ph.D.; vstupné: 90 Kč

23. 1. 18.00
ZAKÁZANÝ FALUN GONG
23. ledna se návštěvníci mohou 

seznámit s principy původní čínské 
kultivační metody, která je v součas-
nosti v pevninské Číně paradoxně 
zakázaná. Metoda, jež je doprová-
zena qi-gongovým cvičením, stojí 
na principech Pravdivosti, Soucitu 
a Snášenlivosti. Dozvíte se, jak se 
kultivační cesta mysli a těla uplatňu-
je v každodenním životě, v čem se li-
ší od jiných buddhistických praktik, 
jak prospívá zdraví a duši jedince, 
a k vidění bude i ukázka cviků.

Přednáší: Zdenka Danková (asistent-
ka cvičení FG Jihlava); ZDARMA
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2. 1. v 17.00
Byzantium – Upíří příběh
Fantasy, Drama / Velká Británie, 

USA, Irsko / 118min / titulky / 90,- 
Eleanor a Clara, dvě tajemné mla-

dé ženy, hledají útočiště v chátrají-
cím pobřežním letovisku. Uprostřed 
zbytků laciného luxusu a poloroz-
padlých hotelů se pokoušejí sehnat 
peníze a ubytování. Clara si začne 
vydělávat jako prostitutka a brzy se 
setká se stydlivým a osamělým No-
elem, který jim poskytne útočiště 
v opuštěném penzionu jménem By-
zantium.

Režie: N. Jordan / Hrají: Gemma 
Arterton, Saoirse Ronan, Caleb Lan-
dry Jones

2. a 9. 1. v 17.30 a 3. 1. ve 20.00
Příběh kmotra
Drama, Th riller / ČR / 99min / 

110,- 
Film Příběh Kmotra je inspiro-

ván bestsellerem Jaroslava Kmenty 
Kmotr Mrázek. Tvůrci fi lmu přiná-
šejí velký příběh lásky, lásky k peně-
zům. František Vedral, na první po-
hled vypadal jako člověk, který se 
věnuje plně svojí rodině. Z bank a fi -
rem však vytuneloval čtyři miliardy 
korun. Film potvrdí vaše nejtemnější 
obavy – obavy o propojení politiky 
a organizovaného zločinu.

Režie: P. Nikolaev / Hrají: Ondřej 
Vetchý, Lukáš Vaculík, Pavel Nečas, 
Kryštof Hádek

2. 1. v 19.30 a 12. 1. v 17.30
Frajeři ve Vegas
Komedie / USA / 105min / titulky 

/ 110,-
Celoživotní přátelé se na stará ko-

lena rozhodnou zapomenout na svá 
stará kolena, a ve jménu slavných 
společných mejdanů to ještě jednou 
roztočit. Jeden z nich, zapřisáhlý 
starý mládenec chystá překvapivou 
svatbu a to je ideální příležitost. Cíl? 
Jak jinak. Las Vegas.

Režie: J. Turteltaub / Hrají: Robert 
De Niro, Michael Douglas, Morgan 
Freeman

2. 1. ve 20.00, 3. – 4. a 28. 1. 
v 19.30 a 31. 1. v 17.00
Zpátky do ringu
Komedie, Sportovní / USA / 

113min / titulky / 100,- 
Ve fi lmu „Zpátky do ringu“, hrají 

Stallone a De Niro dva pitt sburské 
boxery, jejichž zavilá řevnivost na 
sebe upoutala pozornost celého ná-
roda. V době své vrcholné slávy ve 
vzájemných zápasech jeden druhého 
porazili, ale v roce 1983, v předvečer 
jejich rozhodujícího třetího utkání, 
Razor nečekaně oznámil odchod do 
penze bez udání důvodů svého roz-
hodnutí a vlastně tak knokautoval 
kariéru svou i svého rivala. 

Režie: P. Segal / Hrají: Sylvester 
Stallone, Robert De Niro, Kevin 
Hart

3., 5. a 19. 1. v 14.30, 18. 1. 
v 15.30, 24. a 31. 1. v 17.00
Ledové království
Animovaný, Komedie / USA / 

109min / dabing / 100,- (od 18. 1. 
za 90,-)

Nebojácná a věčně optimistická 
Anna se vydává na velkolepou výpra-
vu v doprovodu drsného horala Kris-
toff a a jeho věrného soba Svena, aby 
nalezla svou sestru Elsu, jejíž ledová 
kouzla uvěznila království Arendelle 

do věčné zimy.
Režie: Ch. Buck, J. Lee / Mluví: 

Tereza Martínková, Andrea Elsnero-
vá, (Monika Absolonová zpěv), On-
dřej Brzobohatý

3., 11. a 19. 1. v 16.45
Hobit: Šmakova dračí poušť
Fantasy / USA / 161min / dabing 

/ 100,- 
Hobit: Šmakova dračí poušť lí-

čí další dobrodružství hobita Bilbo 
Pytlíka na jeho společné pouti s ča-
rodějem Gandalfem a třinácti trpas-
líky vedenými Th orinem Pavézou. 
Vydali se na výpravnou cestu, jejímž 
cílem je získat zpět Osamělou horu 
a ztracené království trpaslíků Ere-
bor.

Režie: P. Jackson / Hrají: Ken 
Stott , Orlando Bloom, Evangeline 
Lilly

4. a 13. 1. v 16.45 (13. 1. 3D s ti-
tulky)
Hobit: Šmakova dračí poušť
Fantasy / USA / 161min / 3D, da-

bing / 140,- (13. 1. za 130,-)
Hobit: Šmakova dračí poušť lí-

čí další dobrodružství hobita Bilbo 
Pytlíka na jeho společné pouti s ča-
rodějem Gandalfem a třinácti trpas-
líky vedenými Th orinem Pavézou. 
Vydali se na výpravnou cestu, jejímž 
cílem je získat zpět Osamělou horu 
a ztracené království trpaslíků Ere-
bor.

Režie: P. Jackson / Hrají: Ken 
Stott , Orlando Bloom, Evangeline 
Lilly

5. 1. v 16.45, 10., 12., 14., 28. 1. 
ve 20.00 a 11. 1. v 19.30
Hobit: Šmakova dračí poušť
Fantasy / USA / 161min / titulky 

/ 100,- (11. 1. za 70,-)
Hobit: Šmakova dračí poušť líčí dal-

ší dobrodružství hobita Bilbo Pytlíka 
na jeho společné pouti s čarodějem 
Gandalfem a třinácti trpaslíky vede-
nými Th orinem Pavézou. Vydali se 
na výpravnou cestu, jejímž cílem je 
získat zpět Osamělou horu a ztracené 
království trpaslíků Erebor.

Režie: P. Jackson / Hrají: Ken 
Stott , Orlando Bloom, Evangeline 
Lilly

11. 1. v 16.30
Hobit: Neočekávaná cesta
Fantasy, Dobrodružný / USA, No-

vý Zéland / 169min / titulky / 70,-
Film sleduje cestu hlavní posta-

vy Bilbo Pytlíka, který se ocitne na 
dobrodružné výpravě. Cílem cesty je 
si znovu nárokovat ztracené trpasli-
čí království Erebor. Bilba nečekaně 
osloví čaroděj Gandalf Šedý, díky 
kterému se ocitne ve společnosti tři-
nácti trpaslíků v čele s legendárním 
bojovníkem Th orinem.

Režie: P. Jackson / Hrají: Ken Stott , 
Orlando Bloom, Evangeline Lilly

3. 1. v 17.00
Nejvyšší nabídka
Romantický / Itálie / 124min / ti-

tulky / 90,- / 12+
Virgil se nikdy nedokázal sblí-

žit s jiným člověkem, není schopný 
s někým spolupracovat a v životě 
se nezamiloval do žádné ženy. Jeho 
okolí jej tedy považuje za výstřed-
ního – génia, světově uznávaného 
znalce v oblasti výtvarného umění 
a starožitností.

Režie: G. Tornatore / Hrají: Geof-
frey Rush, Jim Sturgess, Donald Su-
therland

4. 1. v 15.00 a 1. 2. v 15.30
Niko 2
Animovaný, Komedie/ Finsko / 

75min / dabing / 100,-

Sobík Niko opět musí řešit své 
trable. Tentokrát se Niko vydává na 
záchranou misi svého nevlastního 
bratra, který je unesen zlými orly. Na 
své cestě samozřejmě potkává spous-
tu nových přátel, se kterými není 
nouze o legraci. Niko a jeho přátelé 
musí přijít s plánem na záchranu, po-
daří se jim zdolat všechny překážky?

Režie: K. Juusonen 
4. – 5. 1. v 17.00, 7. – 8. v 17.30, 
9. 1. ve 20.00 a 19. 1. v 15.00
Křídla Vánoc
Drama, Komedie / ČR / 110min / 

100,- / 12+ 
Velká část fi lmu se odehrává v ná-

kupním centru v čase Vánoc. Pro-
lnou se tu příběhy čtyř přátel, kteří 
zde pracují. Každý z našich přátel má 
své touhy a sny a právě Vánoce jsou 
časem, kdy se mohou plnit. Dejme 
šanci zázrakům! Copak se pohádky 
nemohou žít?

Režie: K. Babinská / Hrají: Ri-
chard Krajčo, Vica Kerekes, David 
Novotný

4. – 5. 1. ve 20.00 a 19. 1. v 19.30
Walter Mitt y a jeho tajný život 
Dobrodružná komedie / USA / 

114min / titulky / 120,-
Walter Mitt y, nesmělý a věčně snící 

fotoeditor časopisu Life, se ve svém 
jednotvárném životě jen těžko po-
tkává s realitou, a proto raději žije 
ve svém vysněném světě. V něm se 
mění na dokonalého romantického 
hrdinu bojujícího za lepší, spravedli-
vější svět.

Režie: B. Stiller / Hrají: Ben Stiller, 
Sean Penn, Kristen Wiig

5. 1. v 15.00, 10. 1. v 17.30, 12. – 
14. a 19. 1. v 17.00
Klauni
Drama o komedii / ČR / 120min / 

80,- / 12+
Na počátku kariéry vytvořili 

OSKA R, MAX a VIKTOR klaun-
skou skupinu Busters. Jejich klauni-
ády představovaly ostrůvky svobody 
uprostřed nehybné bažiny rezignace 
v komunistickém režimu bývalého 
Československa. Pak se však mezi 
třemi klauny cosi vážného odehrálo. 
Jak se ukáže, národem milovaní klau-
ni se mezi sebou nedokážou vystát.

Režie: V. Tauš / Hrají: Oldřich Kai-
ser, Jiří Lábus, Didier Flamand

5. 1. v 19.30 a 16. 1. v 17.00
Sviňák 
Drama, Komedie, Krimi / Itálie / 

97min / titulky / 100,- / 15+
Hlavní herec – skotský zkorumpo-

vaný policista Bruce Robertson, je 
posedlý sexem a kokainem. Měl by 
vyšetřovat vraždu, ale překáží mu 
vlastní podivínství, zvyk zahrávat 
si s kolegy a opravdu miluje ženy. 
O Robertsna se stará jeho part´ák 
Ray Lennox a šéf Bob Toal. 

Režie: J. S. Baird / Hrají: James 
McAvoy, Imogen Poots, Jamie Bell

6. 1. v 17.00 a 7. 1. v 19.30
Vše je ztraceno
Dobrodružný / USA / 106min / 

titulky / 100,-
Z chování osamělého mořského vl-

ka vycítíte, že v životě zažil už mnoho 
krizí. Ani ta, při které se jeho jachta 
střetla s plovoucím kontejnerem pl-
ným čínských bot, ho zpočátku ne-
vykolejí. Jednoduše zalepí mohut-
nou díru v boku lodi, která po nárazu 
vznikla, a pluje vstříc nejbližší pevni-
ně a bezpečí. Jenže tahle srážka je jen 
ochutnávkou před sérií katastrof, kte-
ré musí zkušený mořeplavec čelit.

Režie: J.C. Chandor / Hraje: Ro-
bert Redford
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6. 1. v 17.30, 7. a 10. 1. v 17.00
47 róninů
Dobrodružné fantasy / USA / 

119min / 3D i 2D s dabingem / 3D 
140,- 2D 110,- 

47 válečníků se postavilo nepřed-
stavitelné přesile, jen aby očistili 
čest svého mrtvého pána. Legenda 
o 47 róninech patří k nejznámějším 
příběhům japonské historie a teď 
se z téhle exotické země přes hol-
lywoodská studia dostává do našich 
kin v podobě výpravného a akčního 
fantasy dobrodružství, v němž proti 
těmto mstitelům stanou i nepřátelé, 
kteří nejsou z masa a kostí.

Režie: C. Rinsch / Hrají: Keanu Re-
eves, Hiroyuki Sanada, Ko Shibasaki

6. a 14. 1. v 19.30
Život Adèle
Drama, Romantický / Francie / 

179min / titulky / 100,- / 15+
V 15 letech Adèle nic nezpochyb-

ňuje: dívky zkrátka chodí s kluky. 
Adèlin život se však obrátí vzhůru 
nohama, když potká Emmu, mladou 
ženu s modrými vlasy, která jí umož-
ní objevit touhu a prosadit se jako 
dospělá žena. Adèle dospívá, hledá 
sama sebe, ztrácí se a znovu nachá-
zí…

Režie: A. Kechiche / Hrají: Léa 
Seydoux, Adèle Exarchopoulos, Jer-
emie Laheurte

6. 1. ve 20.00, 8. 1. v 19.30 a 22. 
1. v 17.00
Nymfomanka, část I.
Erotické drama / Dánsko, Francie 

/ 110min / Filmový klub, titulky / 
80,- / 18+

Otevřená studie ženské sexuality 
podle kontroverzního dánského re-
žiséra Larse von Triera.

Režie: Lars von Trier / Hrají: 
Charlott e Gainsbourg, Shia LaBeo-
uf, Stellan Skarsgård

7., 8. a 11. 1. ve 20.00, 26. 1. 
v 19.30
Kapitán Phillips
Th riller / USA / 134min / titulky 

/ 90,- / 15+
Kapitán Philips je komplexní stu-

dií přepadení americké nákladní lo-
di Maersk Alabama somálskými pi-
ráty, ke kterému došlo v roce 2009. 
Režisér Paul Greengrass nám v něm 
svým unikátním pohledem nabí-
zí kombinaci napínavého thrilleru 
a pohled na širokou škálu důsledků 
globalizace.

Režie: P. Greengrass / Hrají: Tom 
Hanks, Barkhad Abdi, Barkhad Ab-
dirahman

8., 15. 1. v 17.00, 12. 1. v 15.15 
a 15. 1. v 15.00 – BABY BIO
Přijde letos Ježíšek?
Komedie / ČR / 100min / 110,- 

(BABY BIO za 100,-)
Vánoční čas umí přinášet podivu-

hodné příběhy, vtipné historky i nos-
talgii. Přijde letos Ježíšek? je příběh 
dvou rodin, které se rozhodly, že Vá-
noce jsou prostě od toho, aby se ko-
naly dobré skutky, přání se plnila za 
každou cenu,  a aby na zázraky věřily 
nejen děti.

Režie: L. Kny / Hrají: Josef Abr-
hám, Libuše Šafránková, Václav Po-
stránecký

BABY BIO >>> MAMINKY a TA-
TÍNKOVÉ, vyrazte i vy se svými 
nejmenšími DO KINA! Pro děti bu-
de v sále připraven koberec s hračka-
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mi a pro vás fi lm. Do sálu si vezmete 
vše, co budete potřebovat a po celou 
dobu projekce bude v sále přítmí. 
Film poběží se sníženou hlasitostí. 
Kočárky vám ve foyer POHLÍDÁ-
ME a vy se můžete jít BAVIT. <<<

9. 1. v 17.00
Jeptiška
Drama / Francie, Belgie / 114min 

/ titulky / 90,- / 15+
Suzanne Simonina ve svých dopi-

sech retrospektivně popisuje svůj 
život plný utrpení. Jako mladá žena 
byla poslána do kláštera proti své 
vůli. Vzhledem k tomu, že její rodiče 
si nemohou dovolit dát jí bohaté vě-
no potřebné na uzavření manželství, 
rozhodnou se, že namísto vdavek ji 
dají do kláštera. 

Režie: G. Nicloux / Hrají: Pauline 
Etienne, Isabelle Huppert, Agathe 
Bonitzer

9. a 12. 1. v 19.30, 20. 1. ve 20.00, 
23. 1. v 17.00
Nymfomanka, část II.
Erotické drama / Dánsko, Francie 

/ 130min / PREMIÉRA , Filmový 
klub, titulky / 80,- / 18+

Otevřená studie ženské sexuality 
podle kontroverzního dánského re-
žiséra Larse von Triera.

Režie: Lars von Trier / Hrají: 
Charlott e Gainsbourg, Shia LaBeo-
uf, Stellan Skarsgård

10. 1. v 19.30 a 29. 1. v 17.00
Paranormal Activity: Prokletí
Horor / USA / 84min / titulky / 

110,- / 15+
Nešmírujte sousedy, zvlášť když 

u nich řádí temné síly. Slavná horo-
rová série Paranormal Activity nabí-
rá druhý dech, když s pomocí záběrů 
amatérské digitální kamery opět uvá-
dí diváky do hororového nebe. 

Režie: Ch. Landon / Hrají: An-
drew Jacobs, Molly Ephraim, Ri-
chard

11. – 12. 1. a 31. 1. v 15.00
Mrňouskové: Údolí ztracených 

mravenců
Animovaná komedie (podle TV 

seriálu) / Francie, Belgie / 80min / 
Česká verze / 110,- (31. 1. za 90,-)

Jednoho dne na malém lesním pa-
loučku vznikne nepřátelství mezi 
koloniemi černých a červených mra-
venců. Příčinou sporu jsou zbytky 
jídla z pikniku, které tam zanechal 
mladý pár. Najednou se uprostřed 
znepřátelených stran objeví odváž-
ná beruška. Skamarádí se s černým 
mravencem Mandiblem a pomůže 
mu zachránit mraveniště před invazí 
červených bojovníků v čele s hrozi-
vým Butorou. Vydejte se na cestu pl-
nou dobrodružství, přátelství a fan-
tazie – do světa těch nejdrobnějších 
Mrňousků. 

Režie: H. Gyraud, T. Szabo / Hrají: 
beruška, šnek, mravenci

DĚTSKÝ DEN 31. 1. >>> Kino 
Dukla a Rádio Jihlava pro vás v rám-
ci pololetních prázdnin připravuje 
kreativní dílničku s tématem Mr-
ňousků v 15.00. <<<

13. 1. v 19.30 a 14., 22. 1. v 17.30
Lásky čas
Romantická komedie / Velká Bri-

tánie / 123min / 100,- / 12+
Stojíte poprvé tváří v tvář své bu-

doucí životní lásce a chcete jí říct 
větu, po které se do vás nadosmrti 
zamiluje. V drtivé většině případů 
to poděláte. Tim, hrdina romantické 
komedie Lásky čas, má to štěstí, že 
tyhle zásadní životní momenty může 
opakovat.

Režie: R. Curtis / Hrají: Domhnall 
Gleeson, Rachel McAdams, Bill Nighy

13. 1. ve 20.00
Trápení
Rodinný / Československo / 

84min / Filmový klub / 80,-
Lyrické vyprávění o citově se pro-

bouzejícím dvanáctiletém děvčátku, 
které se jako jediný člověk dokáže 
spřátelit s nezkrotným černým ko-
něm... Příběh je zasazen do krásné 
jihočeské přírody a byl realizován ve 
spolupráci se Státním plemenářským 
ústavem v Písku.

Režie: K. Kachyňa / Hrají: Jorga Ko-
trbová, Zora Jiráková, Milan Jedlička

15. 1. v 17.30
Sama proti času
Sportovní, Dokument / ČR / 

83min / EXKLUSIVNÍ PROJEKCE 
/ 90,- 

V dokumentu o Martině Sáblíkové 
je naprosto stěžejní téma cesty děv-
čete z malého města na úpatí Vyso-
činy do světa těch nejlepších spor-
tovců, olympioniků. Tato cesta je 
plná překážek, odříkání, sebeoběto-
vání a bolesti. Zároveň je ale koru-
nována úspěchem, slávou a respek-
tem. Martina je v současné době na 
vrcholu své kariéry, právem má již 
zasloužen titul legendy rychlobrus-
lařského sportu. Spousta toho byla 
vykonána, další cíle jsou vytyčeny. 
Jede se dál...

Režie: D. Bonaventura / Účinkuje: 
Martina Sáblíková 

15. 1. v 19.30 a 30. 1. v 17.00
Vlhká místa
Komedie / Německo / 109min / 

titulky / 80,- / 15+
Osmnáctiletá Helen (Carla Juri) 

ráda experimentuje. Zvláště v sexu. 
Také v oblasti hygieny má několik 
vlastních svérázných teorií. Své oko-
lí šokuje upřímností a komentáři, 
jež by pravá dáma nikdy nevypustila 
z úst. Helen už je prostě taková. S ka-
marádkou a „pokrevní sestrou“ Co-
rinnou spiklenecky porušuje jedno 
společenské tabu za druhým – až do 
doby, než Helen skončí v nemocnici 
po prekérní nehodě při holení intim-
ních partií.

Režie: D. Wnendt / Hrají: Carla Ju-
ri, Peri Baumeister, Meret Becker

15. 1. ve 20.00
Colett e
Drama / ČR, SR / 126min / 90,- / 

12+
Milostný příběh zajatců osvětim-

ského koncentračního tábora Viliho 
a krásné belgické židovky Colett e vy-
práví o osudu tajné lásky v prostředí 
hrůzy a smrti, o tenké hranici mezi 
dobrem a zlem a pravdou a lží.

Režie: M. Cieslar / Hrají: Jiří Mádl, 
Clémence Th ioly, Eric Bouwer

16. 1. v 16.45, 17., 18., 19., 
22., 29. 1. ve 20.00 a 20., 25. 1. 
v 19.30
Vlk z Wall Street
Životopisný, Drama / USA / 

179min / PREMIÉRA , titulky / 
110,- / 15+

Peníze, ženy, večírky, sex, drogy 
a zase peníze, výstřednosti, které si 
ani neumíme představit. Bylo to le-
gální? Ani náhodou! Film Vlk z Wall 
Street přináší podívanou z doby, kdy 
na Wall Street vládla pravidla Di-
vokého Západu. Jen místo pistolní-
ků na koních se tu prohánějí jachty 
a nahé blondýny a místo prachu nad 
prérií víří vzduchem bankovky. 

Režie: M. Scorsese / Hrají: Leonar-
do DiCaprio, P.J. Byrne, Jon Favreau

16. – 18. a 22. 1. v 19.30
Zlodějka knih
Válečné drama / Německo, USA 

/ 131min / PREMIÉRA , titulky / 
110,- / 12+

Síla slov a fantazie je ukrytá v kni-
hách. Film vypráví příběh Liesel, 
která se během druhé světové války 
dostane do pěstounské rodiny, aby 
zde začala nový život. Liesel se snaží 
zapadnout – doma i ve škole, kde si 
z ní spolužáci utahují, protože neumí 
pořádně číst. Liesel je odhodlaná si-
tuaci změnit s jednostrannou posed-
lostí rodícího se učence.

Režie: O. Percival / Hrají: Sophie 
Nélisse, Geoff rey Rush, Emily Wat-
son

16. 1. ve 20.00
Dobrý řidič Smetana
Dokument / ČR / 77min / Filmo-

vý klub / 80,- / 12+
V plném znění a bez nutné cenzu-

ry vstoupí do českých kin fi lm o olo-
mouckém řidiči autobusu Romanu 
Smetanovi, který se do boje s nespra-
vedlností, mafi ánstvím a nevkusem 
české politiky vyzbrojil lihovým fi -
xem. Smetana politikům na plakátech 
přikresloval tykadla a pod to psal, že 
jsou to lháři, zloději a korupčníci.

Režie: V. Klusák, F. Remunda / 
Hrají: Roman Smetana, Ivan Langer, 
Petr Nečas

17. 1. v 17.00
Husiti
Komedie, Animovaný / ČR / 

85min / 80,-
Co když se klíčová pasáž našich dě-

jin odehrála úplně jinak, než se nám 
snaží namluvit učebnice dějepisu? 
Co když se Mistr Jan Hus v Kostni-
ci ani neohřál, natož aby shořel? Co 
když měl Jan Žižka víc než jen jedno 
zdravé oko? Komedie hravě boří mý-
ty o husitské éře, když na piedestal 
historie místo kazatele a vojevůdce 
staví dva neskutečné poplety, kteří se 
proti své vůli stali hrdiny své doby. 
Jen to nikdo neví.

Režie: P. Koutský / Mluví: Jiří Lá-
bus, Oldřich Kaiser, Martha Issová, 
Marek Eben

17. a 27. 1. v 17.30
Gravitace
Sci-Fi, Th riller / USA / 91min / 

3D, titulky / 90 / 12+
Během zdánlivě rutinní výpravy 

do kosmu dojde ke katastrofě. Loď 
je zničená a Stone a Kowalsky zůsta-
nou ve vesmíru sami, odkázáni jeden 
na druhého a směřujíc dál do tem-
ného vesmíru. Hluboké ticho dává 
oběma jasně najevo, že ztratili jaké-
koli spojení se Zemí… a tím i jakou-
koli šanci na záchranu.

Režie: A. Cuarón / Hrají: Sandra 
Bullock, George Clooney

18. 1. v 17.00
Rivalové
Akční, Biografi cký / USA, Němec-

ko, Velká Británie / 123min / titulky 
/ 100,- / 12+

Závratná rychlost, adrenalin prou-
dící v žilách, krásné dívky a ne-
zkrotná touha po vítězství. Závody 
Formule 1 jsou místem, kde jedi-
ná chyba může znamenat smrt. Na 
těchto okruzích spolu soupeří dva 
odvěcí rivalové. James Hunt je ne-
řízená střela, neodolatelný playboy 
a brilantní řidič. Niki Lauda je doko-
nalý profesionál, vždy precizní a dis-
ciplinovaný.

Režie: R. Howard / Hrají: Dani-
el Brühl, Chris Hemsworth, Olivia 
Wilde
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18., 21. 1 v 17.30 a 2. 2. v 15.00
(21. 1. je fi lm ve 3D)
Putování s dinosaury
Dobrodružný, Rodinný / USA / 

81min / dabing / 3D 130,- a 2D 100,- 
To, co jste si mohli zatím jen před-

stavovat, se stává skutečností a vaše 
cesta do druhohor může začít. Zaži-
jete putování s dinosaury v dobách, 
kdy vládli Zemi. Jejich cesta začíná 
před 70 miliony let na Aljašce, kdy 
je každý rok dlouhá a temná zima 
nutí v tisícihlavých stádech k stěho-
vání z jejich domovů za potravou na 
jih.

Režie: B. Cook, N. Nightingale / 
Mluví: Ondřej Brzobohatý, Michal 
Holán, Hana Kusnjerová

20. 1. v 17.00 a 2. 2. v 15.15
Cyril a Metoděj
Drama, Dobrodružný / Česko, Slo-

vensko, Srbsko, Slovinsko, Rusko / 
85min / 90,- 

Příběh z 9. století ve strhujících ob-
razech líčí počátky šíření křesťanství 
na Velké Moravě a v našich zemích. 
Hlavními postavami fi lmu jsou věro-
zvěsti Konstantin (později známý ja-
ko Cyril) a jeho bratr Metoděj, kteří 
byli prohlášeni za svaté a jsou ozna-
čováni jako Apoštolové Slovanů.

Režie: P. Nikolaev / Hrají: Roman 
Zach, Ondřej Novák, Josef Abrhám

23. – 26. 1. v 17.30 i ve 20.00, 
27. 1. v 19.30 a 28., 29. 1. a 2. 2. 
v 17.30
Něžné vlny
Komedie / ČR / 96min / 120,- 
Vojta je nesmělý a jeho rodina praš-

těná. Cholerický tatínek, který kdysi 
nepřeplaval kanál La Manche, z něj 
chce mít závodního plavce a milu-
jící maminka, bývalá hvězda dětské 
lední revue, vidí v synovi talentova-
ného pianistu. Jenže Vojta má docela 
jiné priority – především rusovlasou 
spolužačku Elu, okouzlující akva-
belu, která už v listopadu odjede do 
vysněné Paříže. Jestli Vojta rychle 
nepodnikne něco opravdu zásadní-
ho, zmizí mu Ela navždy za železnou 
oponou. Píše se totiž rok 1989….

Režie: J. Vejdělek / Hrají: Táňa 
Pauhofová, Hynek Čermák, Robert 
Cejnar

23. – 24. v 19.30 a 25. – 28. 1., 1. 
2. v 17.00
Vejška
Komedie / ČR / 95min / PREMI-

ÉRA  / 110,- 
Petr Kocourek se hlásí na katedru 

grafi ky na UMPRUM, kam přijíma-
jí jen pár vyvolených. Už jednou ho 
nevzali a profesor Slanina je nekom-
promisní. Na školu se hlásí i krásná 
Julie, do které se Kocourek bezhla-
vě zamiluje. Michal Kolman studuje 
VŠE, ale místo přednášek a seminářů 
ho zajímají jen spolužačky a rychlá 
auta.

Režie: T. Vorel st. / Hrají: Jan 
Kraus, Jiří Mádl, Eva Josefíková

25. 1. v 15.30 a 26. 1. v 15.15
Turbo
Animovaný / USA / 95min / BI-

JÁSEK, dabing / 90,- 
Turbo je obyčejný malý šnek, který 

má velký sen. Žít život hlemýždím 
tempem ho neuspokojuje, touží po 
mnohem vyšší rychlosti. Neustále 
trénuje, své pokroky měří metrem. 
Jeden metr dokáže aktuálně „uběh-
nout“ za sedmnáct minut. Kvůli to-
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mu příliš nezapadá do hlemýždího 
společenství. Mezi hlemýždi se totiž 
nenosí velké sny a velká rychlost, 
důležitějším ukazatelem jsou od-
pracované hodiny na hlavním zdroji 
obživy, tedy na „rodném“ rajčatovém 
stromku.

Režie: D. Soren / Mluví: Filip Bla-
žek, Tomáš Juřička, Filip Čapka

27. 1. ve 20.00 a 29. 1. v 19.30
12 let v řetězech
Životopisné drama / Velká Britá-

nie, USA / 134min / Filmový klub, 
titulky / 100,- / 15+

Solomon Northup měl milující ro-
dinu, dobrou práci, talent, majetek, 
svobodu i právo na život. Žil idylic-
ký středostavovský život jako většina 
z nás. V jeden jediný nečekaný mo-
ment ale o to všechno přišel. Skončil 
jako otrok spoutaný v řetězech a je-
ho jediným osudem se stala dřina na 
plantáži „pod bičem otrokáře“. Větši-
nou doslova.

Režie: S. McQueen / Hrají: Micha-
el Fassbender, Brad Pitt , Benedict 
Cumberbatch

30. – 31. 1. v 17.30 a 2. 2. v 17.00
Blízko od sebe
Komedie / USA / 130min / PRE-

MIÉRA , titulky / 110,- / 12+
Celá rodina Westonových se sjíždí 

do rodného domu v Oklahomě na 
pohřeb otce, básníka a opilce, který 
spáchal sebevraždu. Jeho žena, cy-
nická a celoživotně konfl iktní Vio-
let takřka s potěšením rozdmýchává 
spory se svými třemi dcerami.

Režie: J. Wells / Hrají: Meryl 
Streep, Julia Roberts, Benedict Cum-
berbatch

30. 1. – 1. 2. v 19.30
Jack Ryan: V utajení
Th riller / USA / 100min / PRE-

MIÉRA , titulky / 120,- / 15+
Když zachytí nestandardní operaci 

provedenou ruským fi nančním gi-
gantem, pošle ho jeho řídící důstoj-
ník do Moskvy, aby na místě zjistil, 
co se děje. Jack se hned po příletu 
musí proměnit z fi nančního úřední-
ka v akčního hrdinu se vším všudy, 
protože jeho přítomnost v ruské me-
tropoli není vítaná a jeho původně 
přátelský průvodce mu to dá dost 
jasně najevo tím, že se ho pokusí 
zlikvidovat.

Režie: K. Branagh / Hrají: Chris 
Pine, Keira Knightley, Kevin Cost-
ner

30. 1 – 2. 2. ve 20.00
Krásno
Krimi, Komedie / ČR / 95min / 

PREMIÉRA  / 110,- 
Krásno je jezero nad městem 

Šumperk. Příběh začíná příjezdem 
dvou hlavních hrdinů do rodného 
Šumperka. Následuje zjišťování 
rodinné historie jednoho z přátel, 
zápletky kolem dědictví a nevyjas-
něných úmrtí rozjíždí spirálu cy-
nických, vtipných a zamotaných 
situací.

Režie: O. Sokol / Hrají: Martin 
Finger, Ondřej Sokol, Jana Pehrová-
Krausová 

2. 2. v 16.45
Drahokamy
Balet / Rusko – Moskva / 150min 

/ 250,- 
Drahokamy jsou pravým „draho-

kamem“ v repertoáru neoklasického 
baletu 2. poloviny 20. století.

George Balanchine, zakladatel New 
York City Ballet se v abstraktním ba-
letu inspiroval rozmanitou krásou 
drahých kamenů a přirovnal je k roz-

manitosti baletních stylů. Smaragdy 
k francouzské elegantní škole, ohni-
vé rubíny k americké škole a zářivé 
diamanty k ruské škole. Kostýmy 
Barbary Karinské jsou uměleckým 
dílem samy o sobě.

2. 2. v 15.00
Já, Frankenstein
Akční, Fantasy, Sci-fi  / USA, Aus-

trálie / 92minut / 120,-
V zimě roku 1795 stvořil šílený 

doktor Frankenstein monstrum, kte-
rému se podařilo přežít až do dneš-
ní doby. Nesmrtelný Adam bloudí 
sám ulicemi města, ve kterém spolu 
válčí démoni s chrliči o osud lidstva. 
Démoni, vedení temným princem 
Naberiem, se snaží odhalit tajemství 
Adamova stvoření, aby ho využili 
k zničení celého lidstva.

Režie: S. Beatt ie / Mluví: Bill Nig-
hy, Jai Courtney, Miranda Ott o
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10. 1. 
CECEK FEST
ZPUTNIK, TASS, MENTÁL-

NĚ NARUŠENÁ MOUCHA, 13 
STEPS TO HELL,

KÚROVEC, DYSFUNKCE MYS-
LI, K.P.D., PRA COVNÍ ÚRA Z

18. 1. ve 21.00 
KONCERT: Ty Syčáci, Květy, 

Mucha
25. 1.   
TONEHUNTER 
Křest EP + HOSTÉ

Masarykovo nám. 25
18. 1. ve 21.00 
FASTCORETÉKA  
31. 1. ve 21.00 
LETY MIMO

Žižkova 15
3. 1. 
Open Bar 
4. 1.   
To bude tanec IV
Celý večer v režii DJś Benja-

hnek (reggae/jungle) / Cupir 
(Electroswing, D´n´B) / Karika-
ze (breakbeat,Uk garage) / Krishot 
(jungle.dnb)

Vstup: 50,-
10. 1.   
Lipstick R´n´B Party feat. Ramel 

/ Strejda Filí
11. 1.   
URA  SOUND SYSTEM DJ´S
Tekno/hardtekno + special guests 

stars RK SALAM (Fr.).
17. 1.   
Dr. Kary / Mr. Roll / Messenjah 

& Wilda Panda + selecta Benjah-
nek

18. 1.   
DEPECHE MODE revival!
24. 1.   
Face of Drums No.7
25. 1.   
Rest a Dj Fatt e @ Ty Nikdy label 

v Soulu!

31. 1.   
Elektrio presents vol.4
1. 2.   
Livin´Funk

třída Legionářů 15

30. 1. v 18.00 
BORIS VIAN
Večírek představující francouzské-

ho jazzového trumpetistu a originál-
ního literáta. 

3. 1. ve 20.00 
DELIOU
Célestine Doedens – keltská harfa, 

Jitka Malczyk – housle.
Knihkupectví a čajovna K&P, Ma-

sarykovo nám. 21
7. 1. v 16.30 
TŘÍKRÁLOVÝ BENEFIČNÍ 

KONCERT ZUŠ JIHLAVA 
Koncert žáků ZUŠ – benefi ční kon-

cert pro tříkrálovou sbírku.
Kostel sv. Jakuba 
11. 1. v 18.00 
ROZLOUČENÍ S VÁNOČNÍM 

ČASEM 
Koncert pod záštitou hejtmana Kra-

je Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka 
a primátora statutárního města Jihla-
vy Ing. Jaroslava Vymazala. 

Vzácný host, pěvec rakousko-italské-
ho původu Martino Hammerle-Bor-
tolott i vystoupí s vánočním progra-
mem v Jihlavě – vedle JSPS Melodie 
poprvé s doprovodem symfonického 
orchestru ZUŠ Jihlava, dětského sbo-
ru Gaudium ZUŠ Jihlava a dětského 
sboru TELČísla ZUŠ Telč. Program 
tvoří české i světové vánoční melodie. 

Vstupné: 150 Kč/100 Kč důchod-
ci, studenti a ZTP 

V předprodeji: 130 Kč/70 Kč dů-
chodci, studenti a ZTP 

Předprodej:Trifoil, Husova 10, Jih-
lava

Místo konání: kostel sv. Ignáce 
z Loyoly, Jihlava

21. 1. v 18.00 
KLAVÍRNÍ KONCERT PRO 2 

KLAVÍRY 
Účinkují:
Lucie Pokorná, klavír, studentka 6. 

ročníku Konzervatoře Brno ve třídě 
Evy Horákové. Ladislav Doležel, pe-
dagog Konzervatoře Brno

ZUŠ Jihlava, Masarykovo nám. 16.   
29. 1. v 18.00 
2. HUDEBNÍ VEČER ŽÁKŮ 

A STUDENTŮ ZUŠ JIHLAVA
Sál ZUŠ Jihlava, Masarykovo nám. 

16.

2. 1. v 17.00 
PERU 2
Lednový klubový večer nás zavede 

do peruánského národního parku 
Manú. Z horských výšin přes mlžný 
les až do nížinných deštných prale-
sů nás provedou cestovatelé a příro-
dovědci Pavel a Klára Bezděčkovi. 
Nebude chybět celá řada exotických 
zvířat z pralesa i z břehů řek včetně 
zvukových nahrávek. 

Začátek v 17.00 hodin ve vzděláva-
cím centru PodpoVRCH, vstup 40 
Kč (každý účastník obdrží drobný 
dárek). 



13. 1. v 18.00 
Olga Žáková: GRUZIE
Prstem po mapě aneb přednášky 

o cizích zemích. Vstup 50 Kč.
Sál centra multikulturního vzdělá-

vání o. s., Masarykovo nám. 34
15. 1. v 18.00 
CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁ-

NÍ: ZAMBIE
Od 18:00 hodin v posluchárně P3 

Vysoké školy polytechnické Jihlava. 
Vstup je zdarma. 

1. 1. 2014 v 17.00 
SLAVNOSTNÍ NOVOROČNÍ 

OHŇOSTROJ
Komponovaný ohňostroj v prove-

dení ohňostrůjce Leo Válka, rodáka 
z Jihlavy v 17.30 hodin. Novoroční 
zdravice primátora statutárního měs-
ta Jihlavy Ing. Jaroslava Vymazala. 

Od 17 hodin podáváme občanům 
„svařák“ pro zahřátí.

Pořadatel: statutární město Jihlava. 
Masarykovo náměstí.

21. 1. v 17.00 
Ozvěny EKOFILMU: Skandi-

návská divočina – Švédsko
Skandinávská divočina – to je drs-

ná krajina plná hlubokých lesů, skal-
natých pohoří a především losů. Ná-
rodní park Sarek je po většinu roku 
pokryt sněhem a ledem. Zvířata, 
která zde žijí, se musela adaptovat 
na skutečně drsné životní podmínky 
a osvojila si řadu účinných loveckých 
taktik, které jim umožňují přežít drs-
né zimní měsíce. Pojďte se společně 
s námi podívat do krajin, kam lid-
ská noha málokdy vkročí a kde platí 
pouze drsné zákony přírody…

Ve vzdělávacím centru Podpo-
VRCH, vstup zdarma. 

23. 1. v 17.00 
Promítání dokumentu VŠICHNI 

SPOLU
Pořadatel: statutární město Jihlava
Promítání dokumentu z fi lmového 

festivalu Jeden svět s názvem Všichni 
spolu. Dokument pojednává o „tříd-
ních schůzkách“ osmiletých dětí, které 
se sami scházejí, aby řešily problémy ve 
své třídě. Prostředí dokumentu je situ-
ované do základní školy v Berg Fidelu, 
čtvrti německého Münsteru. Děti se 
zde vzdělávají bez rozdílu věku, rasy 
nebo handicapu. Dokument poskytuje, 
krásný příklad toho, jak to vypadá, když 
je všem bez rozdílu poskytnuto moder-
ní vzdělávání a každé dítě dostane svou 
příležitost. Kapacita je 35 osob.

Dům Gustava Mahlera, Znojemská 
4, www.mahler.cz.

4. 1. v 17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – Salith 

Šumperk
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1. liga ČR 2013/2014. 
Horácký zimní stadion.
5. 1. v 15.30 
BC VYSOČINA – Slavoj Litomě-

řice 
BASKETBAL – 1. liga mužů
Sportovní hala nad bazénem v ulici 

E. Rošického v Jihlavě.
8. 1. v 17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – HC Sta-

dion Litoměřice
1. liga ČR 2013/2014. 
Horácký zimní stadion.
19. 1. v 15.30 
BC VYSOČINA – BK Loko Plzeň 
BASKETBAL – 1. liga mužů.
Sportovní hala nad bazénem v ulici 

E. Rošického v Jihlavě.
20. – 23. 1.   
HRY VI. ZIMNÍ OLYMPIÁDY 

DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR
Místo: Horácký zimní stadion a Zi-

máček (tj. Hala I., Hala II.), vstup 
zdarma.

Olympiáda dětí a mládeže Čes-
ké republiky je republiková soutěž 
krajských reprezentací v katego riích 
mladších a starších žáků a žákyň.
ODM je projektem Českého olym-
pijského výboru, který si ke spoluprá-
ci vybírá jako pořadatele jednotlivé 
kraje. ODM je největší sportovní akcí 
svého druhu u nás a její zimní varian-
tu v roce 2014 hostí Kraj Vysočina.

22. 1. v 17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – HC Ba-

ník Most
Liga ČR 2013/2014. 
Horácký zimní stadion.
26. 1.   
TURNAJ V MINIHOKEJI 

O POHÁR POZEMNÍCH STA-
VEB JIHLAVA

Vstup zdarma. 
Horácký zimní stadion.
27. 1. v 17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – BK Mla-

dá Boleslav
Liga ČR 2013/2014. 
Horácký zimní stadion.

1. 1. 2014  
NOVOROČNÍ VÝSTUP NA ŠAC-

BERK – RUDNÝ 
17. ročník.
Trasy: min. 5 km.
Přesunový prostředek – kočárek, 

pěší, lyže, cyklo.
Start: z libovolného místa, cíl: Ša-

cberk – Rudný u torza rozhledny 
14.00 – 15.00 hod. 

Kontakt: Ing. Míla Bradová, Na 
Kopci 22, 586 01 Jihlava, tel. 736 
754 080, 

e-mail: mila_bradova@volny.cz.
1. 1. v 10.00
HLEDÁME SKORCE VODNÍ-

HO 
Tradiční ornitologická vycházka. 
Hledání skorce vodního, pozorová-

ní ptáků, dalekohledy s sebou.
Sraz na mostě ve Starých Horách 

(restaurace Venuše) v 10.00 hodin. 
Vedou: Ing. Jaroslav Kněžíček (tel. 

731 888 321), Pavel Hobza.
 Změna akcí vyhrazena!

Výběr z novinek z fondu Městské 
knihovny Jihlava na leden 2014

Beletrie
Prokleté knihovny 

Bauerová, Anna, 1929- Válka vlků 
Berger, John, 1926- G. 
Breton, Guy, 1919-2008 Milostné příběhy Napoleona Bonaparta 
Cabot, Meg, 1967- Velikost L znovu na scéně 
Canfield, Jack, 1944- Slepičí polévka pro duši. O andělech mezi námi 
Cross, Julie Rozděleni časem. Bouře 
Dahl, Arne, 1963- Evropské blues 
Dean, A. M. Ztracená knihovna 
Delacourt, Grégoire, 1960- Seznam mých přání 
Enoch, Suzanne Průvodce dámy nepřístojným chováním 
Fabbri, Robert, 1961- Vespasián. Obránce Říma 
Falcones, Ildefonso, 1959- Bosá královna 
Fulghum, Robert, 1937- Robert Fulghum do kapsy 
Furnivall, Kate Stíny na Nilu 
Gerhardsen, Carin, 1962- Máma, táta, děti 
Goffa, Martin Vánoční zpověď 
Goodkind, Terry, 1948- Obnažená říše 
Halter, Marek, 1936- Královna ze Sáby 
Harris, Charlaine, 1951- Pravá krev. Navždy mrtví 
Hoffman, Paul Tlukot křídel smrti 
Ironside, Virginia, 1944- Zraju jako víno 
Jackson, Vina 80 dní barvy dychtivosti 
Jackson, Vina 80 dní barvy naplnění 
Jardas, Margaret, 1947- Náhrdelník královny ze Sáby 
Jerie, Karel, 1977- Candide. Král Bulharů 
Jirous, Ivan Martin, 1944-2011 Magorův noční zpěv 
Kelly, Cathy, 1966- Kouzlo Vánoc 
Kent, Hannah, 1985- Agnes 
King, Stephen, 1947- Lunapark 
Knight, India, 1965- Sexy vrásky a velké lásky 
Kosatík, Pavel, 1962- Češi. 1918 
Kryl, Karel, 1944-1994 Rýmované komentáře 
Mankell, Henning, 1948- Psi z Rigy 
Marshall, Edison, 1894-1967 Viking 
Massie, Robert K., 1929- Kateřina Veliká 
McLoughlin, Rosemary, 1945- Kletba panství Tyringham 
Mo, Yan, 1955- Krev a mlíko 
Moyes, Jojo, 1969- Poslední dopis od tvé lásky 
O'Neill, Patricia L. Hatšepsut - vládkyně Egypta 
Pavel, Jan, 1973- Děti z půdy 
Payne, C. D. (C. Douglas), 1949- Brenda Veliká 
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