
Ing. arch. 
Tomáš Lakomý

PĚT lednových olympijských dní na Vysočině si mladí sportovci z České republiky náležitě užili. Více se budeme olympiádě vě-
novat na str. 25 NJR. Foto: Michal Boček

ZASTUPITELÉ vybrali pro rozvoj města jižní variantu. Repro: archiv MMJ

Územní plán zajímá 
všechny

Územní plán (ÚP) řeší funkční 
a prostorové uspořádání území včet-
ně dopravní a technické infrastruktu-
ry a vytváří předpoklady pro kvalitní 
výstavbu. Jde tedy o jeden z nejdůle-
žitějších dokumentů a dokonalý pře-
hled o jeho stavu má vedoucí úřadu 
územního plánování Ing. arch. Tomáš 
Lakomý.

Pro shromáždění podnětů jste 
využili internet (tzv. PUPík). Mů-
žete uvést ty podstatné?

Tyto podněty bych rozdělil na po-
žadavky dotčených orgánů státní 
správy (DO) a připomínky občanů. 
DO hájí své zájmy v jim svěřených 
oblastech – chrání ZPF (zemědělský 
půdní fond), hlídají hlukové limity 
atd. Občané se zaměřili především 
na dopravní stavby a také se snaží 
zhodnotit vlastní pozemky.  

Návrh ÚP má být znovu projed-
nán na jaře. Jakou formou? A jak 
bude zapojena veřejnost?

Na jaře připravíme veřejnou pre-
zentaci návrhu územního plánu 
s výkladem zpracovatele, následně 
budou moci občané vznášet své ná-
mitky a připomínky. Pro připomín-
kování bude opět spuštěna webová 
aplikace PUPík. 

Už podruhé byla zmíněna apli-
kace PUPík, můžete k ní říct něco 
bližšího?

Jedná se o ojedinělou aplikaci 
v rámci ČR, díky které je možné při-
pomínkovat územní plány přes inter-
net z pohodlí domova. Tato služba 
občanům získala řadu ocenění, po-
sledním je cena ministerstva vnitra 
za inovaci ve veřejné správě.

 (Pokračování na str. 2)

Je rozhodnuto. Jihlava se bude 
rozšiřovat jižním směrem

Zastupitelé města rozhodli – Jihla-
va se v budoucnu bude rozrůstat již-
ním směrem.

Na prosincovém jednání městského 
zastupitelstva byl projednáván důležitý 
bod, řešící otázku budoucnosti města. 
Ta otázka zněla – kterým směrem se 
bude město do budoucna rozvíjet?

Úřad územního plánování magistrá-
tu dlouho před tímto rozhodnutím 
shromažďoval podklady a informace 
a vypracoval dvě varianty dalšího roz-
voje města – severní a jižní.

„Variantu jižní tvoří několik územ-
ních částí navázaných na jižní seg-
ment městského okruhu a variantu se-
verní lokalita Reindlerův Dvůr,“ řekl 
vedoucí úřadu Tomáš Lakomý. „Obě 
lokality vnímám jako vhodné pro vý-
stavbu, spíš jako etapy. V tuto chvíli 
je ale třeba vybrat jednu, protože obě 
najednou nepřipustí ministerstvo ži-
votního prostředí z důvodu ochrany 
ZPF,“ vysvětlil Lakomý. 

Úředníci připravili podklady pro obě 
varianty a ty představili městským za-
stupitelům v předstihu, aby měli dosta-
tek času obě nastudovat a rozhodnout.

„Z dlouhodobého hlediska se jeví jako 
vhodnější varianta jižní. Je sice náklad-
nější, ale většina podmiňujících inves-
tic má pozitivní dopad na optimaliza-
ci technické a dopravní infr astruktury 
v celém městě. Výhledově také umožňu-

Jednání městského 
zastupitelstva

18. února od 13 hodin
v jednacím sále magistrátu.

Jednání je přenášeno
on-line na webu města.

je i další etapy rozvoje,“ prozradil svůj 
názor vedoucí úřadu územního plá-
nování.

Primátor Jaroslav Vymazal na jed-
nání městského zastupitelstva ocenil 
přístup magistrátu ke sběru infor-
mací k územnímu plánu od občanů. 
„Téměř osm set připomínek k plánu 
ze strany veřejnosti je důkazem zájmu 
a město po právu získalo za tento pří-
stup ocenění.“

Podpořil také jižní variantu rozvoje 
města. „Tuto variantu doporučuje řada 

odborníků. Jih je dlouhodobě, šedesát let 
zanedbávaná oblast pro lokaci armády 
a další rozvoj tímto směrem je pro město 
důležitý. Tím ale nevylučuji možnost, že 
se v budoucnu k severu města vrátíme. 
Uvědomme si, že dlouhodobá strategie 
města je vždy svázána se současnými fi -
nancemi, které budou mít naši následov-
níci k dispozici.“

Zastupitelé města po delší diskusi 
nad těmito variantami 30 hlasy pro 
podpořili variantu jižní.  -lm- 

Varianty rozvoje města



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

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:
  

43
48
91
40
32
72

19
-

7
10

112

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

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci prosinec 2013
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(Dokončení ze str. 1)
ÚP by měl být schválen v příštím 

roce. Co to bude znamenat pro měs-
to, podnikatele, občany?

Myslím, že nic převratného. Snad 
jen to, že se ve městě objeví některé 
nové rozvojové plochy. Územní plán 
však pouze vytváří předpoklady pro 
výstavbu, samotnou výstavbu na-
startují až dobře volené investice do 
infrastruktury. Jihlava má již dnes 
asi 300 ha stavebních pozemků, ale 
většina z nich nejde okamžitě zasta-
vět, protože k nim není dostatečně 
kapacitní vodohospodářská a do-
pravní infrastruktura.

Plán rozvoje města podléhá při-
pomínkovému řízení, tzv SEA. 
17. prosince byly prezentovány vý-
stupy, jaké byly a co z nich plyne 
pro město?

SEA řeší koncepci, ne konkrétní zá-
měry. V podstatě říká, že navrhovaný 
rozvoj zásadně neovlivní životní pro-
středí.

Jak se dotýká města plánovaná 
a v mediích diskutovaná vysoko-
rychlostní trať (VRT)?

Předně je třeba říct, že zatím je zpra-
covaná pouze studie, která může do-
znat řady změn. Samotná trasa VRT 
povede mimo město a bude mít tři 
rychlostní stupně, z toho druhý a třetí 
by měly zajíždět do Jihlavy. Města se 
dotkne pouze propojení tělesa VRT 
se stávající železniční sítí. Stavba by 
měla být zahájena v roce 2025. -lm-

Územní plán…

Při příležitosti ukončení profesionální hokejové karié-
ry primátor města Jihlavy Jaroslav Vymazal předal Cenu 
primátora hokejistovi, hráči HC Dukla Jihlava Viktoru 
Ujčíkovi. 

Trojnásobný mistr světa oznámil konec kariéry. 
„Viktor Ujčík skvěle reprezentoval naši zemi, ale také 
město Jihlavu a klub HC Dukla Jihlava, ke kterým se po 
celou kariéru hlásil. Je to ocenění jeho sportovních výko-
nů, propagace a patriotismu k městu a klubu,“ uvedl ke 
svému rozhodnutí udělit cenu primátor Jaroslav Vy-
mazal. 

Cenu uděluje primátor města fyzickým a právnickým 
osobám za činnost vedoucí k rozvoji města Jihlavy nebo 
jeho propagaci, za ekonomický přínos, za aktivity v me-
zinárodním měřítku, za významné ovlivnění veřejného 
dění, za výrazný počin v daném roce a dále u příležitos-
ti životního jubilea, čestným návštěvám města apod.

 -lm-

Viktor Ujčík převzal cenu primátora

Primátor Jaroslav Vymazal (vpravo) předal cenu Viktoru Ujčí-
kovi před hokejovým zápasem.  Foto: Vladislav Šťastný

Zastupitelé města rozhodli o realizaci západní varianty B. Repro: archiv MMJ

Nejdiskutovanějším tématem ná-
vrhu územního plánu byla trasa 
městského silničního okruhu. Úřad 
územního plánování z tohoto důvo-
du připravil souhrn informací k této 
plánované komunikaci pro rozhodo-
vání zastupitelů města, kteří v pro-
sinci rozhodovali.

„Účelem plánované komunikace 
je zlepšit dopravní situaci ve městě 
a v sídlišti U Hřbitova. Jde o komuni-
kaci určenou vnitroměstské dopravě, 
tedy pouze Jihlavanům. Pro potřeby 

tranzitní dopravy byl zprovozněn ji-
hozápadní obchvat města a díky němu 
doprava již neprochází přímo středem 
Jihlavy,“ řekl vedoucí odboru územ-
ního plánování Tomáš Lakomý. 

Zastupitelé se mohli rozhodovat 
mezi dvěma variantami, A – východ-
ní a B – západní. Z dopravního i ur-
banistického pohledu se trasa va-
rianty „A“ s přehledným dopravním 
řešením jeví jako jednoznačné, efek-
tivní a logické napojení městského 
silničního okruhu. Varianta „B“ (zá-

padní – přes „Havaj“) je v zásadě 
možné řešení, které bude mít podle 
studie ovšem menší efekt než varian-
ta „A“. 

Rada města ovšem zastupitelům 
doporučila variantu B a ti se k ní ta-
ké přiklonili. Při rozhodování brali 
zastupitelé ohled na 500 protestních 
hlasů občanů, kteří se obávají nad-
měrného hluku, a také na negativní 
stanovisko ministerstva kultury pro 
nutnost zboření části hřbitovní zdi. 
Pro hlasovalo 30 zastupitelů. -lm-

Zastupitelé rozhodli o trase 
městského okruhu přes Havaj

Upozorňujeme původce odpadů, kteří v roce 2013 vyprodukovali nebo na-
kládali s více než 100 kg nebezpečných odpadů nebo s více než 100 t ostatních 
odpadů, na povinnost zaslat v zákonném termínu do 15. 2. 2014 pravdivé 
a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi elek-
tronicky v datovém standardu ministerstva ŽP prostřednictvím Integrovaného 
systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Postup 
ohlašování je k dispozici na webových stránkách města. -tz-

Podnikatelé, termín 
ohlašování odpadů se blíží!MFDF v Bruselu

Ozvěny Mezinárodního festivalu 
dokumentárního fi lmu Jihlava se po 
roce vrací do Bruselu. České centrum 
v Bruselu připravilo přehlídku autor-
ského dokumentárního fi lmu, která 
proběhla v bruselském kině Nova.

 -lm-

Omluva redakce
Minulé vydání NJR jste obdrželi 

v pozdějším termínu, než bylo plá-
nováno. Za toto zpoždění se omlou-
váme.  -lm-
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1. Věnujete odpadu ve vaší do-
mácnosti pozornost? Přemýšlíte 
například, jak jeho vzniku před-
cházet nebo jak s ním nejlépe na-
kládat? Třídíte odpad?

I v době totalitní jsem se snažila 
třídit, tehdy především papír, kte-
rý se vykupoval ve sběrných suro-
vinách. Vzhledem k tomu, že jsem 
měla vždy zahradu, hojně jsem vy-
užívala kompost (i na kávovou sed-
linu a banánové slupky). 

I ve své tvorbě využívám recyk-
lace, takže třídění odpadu a využí-
vání starého pro nové je pro mne 
součástí životní fi losofi e. 

Stručnost mne poněkud omezuje 
v tom, abych popsala všechny ty kra-
bice na baterie a na hliník, bedýnky 
v kuchyňské lince na papír a plast, šu-
plata na obnošený oděv, z kterého vy-
tvářím šperky a dekorace, něco přijde 
do charity, sklenice plné střepů a frag-
mentů skla na ozdoby, krabice dárko-
vých a vánočních papírů na koláže…

2. Město Jihlava postupně za-
vádí třídění biologicky rozloži-
telného odpadu. Co na to říkáte? 
Až budete mít tu možnost, při-
dáte se také?

Třídění biologického odpadu 
vítám, v současné době bydlíme 
s manželem v bytě, kompost tedy 
už nemám. Máme ale velkou terasu 
plnou dřevin a květin, odpad z nich 
zatím vozíme na chalupu. 

Bohužel ale vidím, jak mnoho lidí 
vyhazuje směsný odpad do nádob na 
tříděný, nepořádek u kontejnerů je 
zcela běžný, jsem tedy trochu skep-
tická k tomu, že budou vzorně třídit 
bioodpad. 

Ale na druhou stranu, lidé běžně 
nakupují v IKEA, zde jsou ke kou-
pi chytré nádoby na třídění, tře-
ba to bude jednou zcela běžné ve 
všech domácnostech. -lm-

Ak. mal. Ireny 
Fila Wagnerové

Připravované referendum, které má 
v Jihlavě zamezit energetickému vy-
užívání komunálního odpadu, nemá 
v současné době smysl. Iniciativa eko-
aktivistů uspořádat referendum při-
chází v situaci, kdy si občané nemohou 
vybrat z reálných alternativ, jak nejlépe 
naložit s nerecyklovatelným odpadem, 
který se nyní ukládá na skládky. 

Dlouhodobě udržitelný systém na-
kládání s odpady bude možné veřej-
nosti předložit, až bude na celostátní 
úrovni přijata národní koncepce na-
kládání s odpady a dlouho očekáva-
ný zákon o odpadech. „Občané mají 
mít možnost rozhodnout, jak má měs-
to řešit odpady. V této chvíli zde ale ne-
jsou žádné alternativy, které je možné 
veřejnosti předložit,“ uvedl primátor 
Jihlavy Jaroslav Vymazal. 

„Všichni vědí, že se má předcházet 
vzniku odpadů a zvyšovat recyklace, 
což město úspěšně dělá, ale hlavní otáz-
kou zůstává, co se má udělat s nevytří-
děným odpadem, kterého v průměru 

každý Jihlavan vyprodukuje 200 kg 
za rok. I při nejlepším třídění vždycky 
zůstane odpad, který nejde znovu pou-
žít, a musí se řešit, co s ním. Proto jsem 
aktivisty vyzval, aby zpracovali vlastní 
ucelenou koncepci nakládání s odpa-
dy,“ informoval primátor Vymazal 
s tím, že předložená alternativa mů-
že být jednou z těch, pro kterou se 
obyvatelé rozhodnou. 

Sdružení pro Vysočinu výzvu přija-
lo s tím, že koncepci budou chtít od 
města zaplatit a potřebují čas. Rad-
nice požádala o předložení cenové 
nabídky a termínu dodání. 

Ročně se na skládku v Jihlavě uklá-
dá 30 tisíc tun odpadu, z toho třetinu 
tvoří objemný a směsný komunál-
ní odpad z jihlavských domácností. 
S tímto množstvím se musí Jihlava 
dlouhodobě vypořádat, a to s ohle-
dem na životní prostředí a fi nanční 
náklady. Uspořádání referenda by 
městskou kasu přišlo asi na dva mi-
liony korun, které by bylo potřeba 

vzít jinde. „Raději bychom takové pe-
níze investovali třeba do podpory třídě-
ní a recyklace odpadu,“ poznamenala 
vedoucí odboru životního prostředí 
Katarína Ruschková. 

Průzkum veřejného mínění o odpa-
dech a spalovně z roku 2012 uvádí, 
že Jihlavané hodnotí za nejvíce šetrné 
k životnímu prostředí recyklaci a pre-
venci vzniku odpadů. Naopak nej-
méně šetrné je podle výsledků prů-
zkumu skládkování a spalování bez 
dalšího využití. Energetické využití 
odpadu považuje za šetrné k životní-
mu prostředí 63 % z obyvatel města.

V letošním roce je pro město Ji-
hlavu prioritou pokračovat v trendu 
zvyšování recyklace a omezování ko-
munálních odpadů. Dál bude pod-
porovat všechny dostupné cesty tří-
dění odpadu, v březnu začne pilotní 
projekt třídění bioodpadu. Do konce 
roku 2015 má být svoz biologického 
odpadu dostupný po celém městě.

 -rt-

Referendum je nyní zbytečné 

Novelou zákona o místních poplat-
cích se od roku 2013 změnil okruh 
poplatníků, kteří jsou povinni platit 
poplatek za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, vyu-
žívání a odstraňování komunálních 
odpadů (dále jen „poplatek za komu-
nální odpad“). Jednou ze změn je, že 
byt nebo rodinný dům, ve kterém ne-
ní hlášena k trvalému pobytu žádná 
osoba, podléhá poplatku. 

„Novela rozšířila okruh poplatníků 

proto, že bez přihlášeného trvalého po-
bytu žije v domech a bytech mnoho lidí, 
kteří produkují odpad stejně jako ostat-
ní obyvatelé, ale dosud se nepodíleli na 
nákladech na svoz odpadu, které za ně 
vlastně hradili ostatní občané města. No-
vá povinnost platit i z nemovitostí bez 
osob přihlášených k trvalému pobytu 
je tedy spravedlivější a solidárnější vůči 
obyvatelům, kteří poplatek odvádějí,“ vy-
světlil vedoucí ekonomického odboru 
Magistrátu města Jihlavy Jan Jaroš.

V prosinci a lednu začal magistrát dle 
katastru nemovitostí rozesílat majite-
lům nemovitostí výzvy a upřesňující 
informace. „Ekonomický odbor, který 
poplatek spravuje, učinil krok k vyhledá-
vání vlastníků těchto bytů, proto, že se ta-
to informace zpoplatnění k majitelům ne-
movitostí nemusela dostat. Oznamovací 
povinnost splnilo nízké procento poplat-
níků,“ uvedl vedoucí odboru Jan Jaroš. 
„Tento krok se zatím jeví jako úspěšný. 
Děkujeme všem občanům, kteří již na 

základě výzvy písemně zaslali nebo osob-
ně předložili vyplněný formulář k přizná-
ní vlastnictví jednoho či více bytů,“ dodal 
vedoucí ekonomického odboru. 

Za rok 2013 se na poplatku za 
svoz odpadu v Jihlavě vybralo 31,4 
mil. Kč. Vybraná částka neslouží 
jen k odvozu odpadu od domů a by-
tů, ale je to fi nanční částka, kterou 
každý poplatník přispívá na úhradu 
celého systému nakládání s komu-
nálním odpadem v Jihlavě.  -rt-

Poplatek za odpad z každého bytu

Magistrát města Jihlavy ote-
vřel pro veřejnost tzv. knihu 
hříchů, do které je možné 
jednoduše vložit informace 
o výskytu černé skládky. Lidé, 
kteří odpad najdou, vyplní na 
internetu formulář s mapkou, 
mohou přidat i fotografi i. Pří-
stup do aplikace je na adrese 
www.odpadyjihlavy.cz, nebo 
z webu města www.jihlava.cz 
přes odkaz odpady.

„Vloženou informaci o černé 
skládce obratem dostane odpo-
vědná osoba, která zajistí její 
odklizení. Autor oznámení zá-
roveň dostane informaci o řeše-
ní,“ popsala vedoucí odboru 
životního prostředí Katarína 
Ruschková. 

Zpřístupněním aplikace 
jihlavský magistrát otevírá 
veřejnosti další cestu spo-
lupráce v péči o město. Jde 
také o preventivní opatře-
ní vzniku černých skládek, 
rychlost úklidu skládky hra-
je roli. „Čím dříve se o skládce 
dozvíme, tím lépe. Pokud někde někdo 
odpad vysype, stačí krátký čas, než se 
tam objeví další nepořádek,“ potvrdil 
tajemník magistrátu Lubomír Do-
hnal. Radnici se daří černé skládky 

likvidovat průměrně do tří dnů od 
zjištění.

Jako myslivec byl Lubomír Dohnal 
svědkem zakládání černé skládky, 
kdy dítě s otcem nosilo z auta pytle 
s odpadem do lesa. „S policií jsme je 

pak donutili odnosit odpad 
zpět do auta. Skládka je špat-
ná, ale dá se uklidit. Větší ško-
du vidím na myšlení dítěte, 
které k něčemu takovému vy-
chovávají rodiče,“ poznamenal 
tajemník. „Takové chování je 
o to nepochopitelnější, že v Jih-
lavě jsou dobře dostupné sběr-
né dvory, kde je možnost od-
kládat odpady zcela zdarma,“ 
připomněl tajemník.

Dosud byla aplikace vytvo-
řená magistrátními informa-
tiky přístupná jen pro úřad 
a městskou policii, za loňský 
rok se prostřednictvím knihy 
hříchů zaznamenaly a uklidi-
ly více než dva tisíce černých 
skládek, na kterých leželo cel-
kem 150 tun odpadu. Za je-
jich úklid město zaplatilo 230 
tisíc korun. Za založení černé 
skládky hrozí fyzickým oso-
bám pokuta 50 tisíc korun, 
právnickým osobám dokonce 
200 tisíc korun. 

Součástí aktivit radnice proti 
černým skládkám bude i intenzivnější 
kontrola nakládání se stavební sutí. Její 
likvidaci totiž musí mít stavebníci pod-
le zákona doloženu, úřad se bude zají-
mat o reálné naplňování předpisu. -rt-

Objevili jste černou skládku? 
Napište o ní do knihy hříchů

Krocení literární múzy
Památník písemnictví na Mora-

vě připravil seminář tvůrčího psaní. 
Uskuteční se ve čtvrtek 20. února 
2014 v Městské knihovně. Účast na 
semináři je bezplatná. -lm-

KNIHU hříchů a také další informace k odpadům na-
jdete na adrese www.odpadyjihlavy.cz. Repro: MMJ
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Poměrně významnou částí rozpoč-
tu města Jihlavy je i částka přesahu-
jící 40 miliónů Kč ročně, určená na 
podporu činnosti mnoha organizací 
v oblasti sportu, kultury, sociálních 
věcí, prevence kriminality a projek-
tu Zdravé město. V této částce ne-
jsou zahrnuty příspěvky organiza-
cím v těchto oblastech, které město 
zřizuje. Na politiku města jsme se 
zeptali prvního náměstka primátora 
Rudolfa Chloupka.

Naskýtá se otázka, proč město 
takovouto nezanedbatelnou část-
ku vynakládá?

V sociální oblasti je to obvyk-
le podpora organizací zajišťujících 
služby, které město nepokrývá svými 
organizacemi. 

V oblasti kultury je situace speci-
fi cká tím, že město nezřizuje žádnou 
organizaci, která by v této oblasti pra-
covala. Zajištění možností pro umě-
leckou činnost, ale zejména nabídka 
možností kulturního vyžití však patří 
mezi významné činnosti města. Řadu 
akcí město samo pořádá (odbor škol-
ství, kultury a tělovýchovy), podstat-
nější je však podpora různých jiných 
organizací, které se kulturou zabývají, 
a také pořadatelů kulturních akcí.

A konečně v oblasti sportu je to ze-
jména podpora sportovní činnosti 
mládeže a částečná úhrada provozu 
sportovních zařízení. 

Speciální oblastí je pak rozdělování 
podílu města na odvodu z her a loterií.

Přibližte prosím oblast dotace 
pro kulturu.

Největší podpora směřuje k vlajko-
vým lodím jihlavského kulturního 
života, tj. festivalu Gustava Mahle-
ra, festivalu dokumentárního fi lmu, 
koncertní činnosti fi lharmonie Gus-
tava Mahlera a festivalu sborového 
umění. Tyto nejvýznamnější akce 
byly v loňském roce městem podpo-
řeny celkem 4.833 tis. Kč.

Další významnou oblastí podpory 
jsou grantové programy vypisované na 
podporu jednotlivých projektů v prů-
běhu roku a na celoroční činnost. Tyto 
programy zabezpečují jednak činnost 
organizací a spolků, které se samy kul-
turní činností zabývají (pěvecké sbory, 
divadelní soubory, hudební skupiny), 
jednak pomáhají pořadatelům v or-
ganizaci kulturních akcí. Celková vý-
še podpory činila v roce 2013 v obou 
programech 3.309 tis. Kč.

Město loni také podpořilo kino 
Dukla.

Zajímavým projektem byl loni po-
prvé pronájem kina Dukla. Činnost 
tohoto zařízení byla sice dotována 

570 tis. Kč, oproti minulým letem to 
však pro město znamenalo význam-
nou úsporu.

Potěšující jsou většinou kladné ohla-
sy na úroveň a pestrost kulturního ži-
vota našeho města, ať už se týká výše 
jmenovaných akcí, tak pořadů připra-
vených OŠKT. Pozitivní hodnocení 
jsme zaznamenali i od návštěvníků 
města ve srovnání s jinými městy naší 
velikosti.

Celková výše dotací na kulturu činila 
v r. 2013 8.762 tis. Kč.

Jak vypadají dotace pro sport?
Dotace pro sport jsou poskytovány 

jednak přímo vybraným subjektům na 
jejich činnost. Především jsou zamě-
řeny na sportovní vyžití dětí a mláde-
že. Nejvyšší dotace dostává Fotbalový 
klub mládeže Vysočina (5 mil. Kč) a o. 
s. Dukla Jihlava mládež (3.550 tis. Kč) 
a Tenisový klub Spartak Jihlava (500 
tis. Kč). Pro další organizace pak by-
lo rozděleno 800 tis. Kč na podporu 
sportu pro mládež do 19 let.

Podpora HC Dukla Jihlava činila 5 
mil. Kč.

Provoz sportovišť je také v pozor-
nosti města?

R. Chloupek: Dotační politika města 
přesahuje 40 milionů

PRVNÍ náměstek primátora města Rudolf Chloupek kromě svých povinností 
v oblasti kultury a sportu provozuje i další aktivity.  Foto: archiv MMJ

Významným příspěvkem je dota-
ce na provoz sportovišť. Tato zaříze-
ní provozují městské společnosti HC 
Dukla Jihlava (provoz Horáckého zim-
ního stadionu a veřejného sportoviště 
pro lední sporty – příspěvek celkem 
10.250 tis. Kč) a Služby města Jihlavy 
(komplex E. Rošického – příspěvek 
5.460 tis. Kč). 

Tyto dotace umožňují organizované 
sportování v rámci klubů, provoz pla-
vecké školy pro žáky ZŠ a MŠ, ale také 
sportovní vyžití veřejnosti za přijatelné 
ceny. Na provoz fotbalových hřišť pak 
dále město přispívá 1 mil. Kč.

Podpořeny byly i jednorázové spor-
tovní akce (179 tis. Kč).

Celková dotace z rozpočtu města na 
sport, tělovýchovu a volnočasové akti-
vity činila 31.689 tis. Kč.

Zaznamenali jsme nový grant 
Zdravé město.

Zcela novým grantovým progra-
mem byl program Projektu Zdravé 
město a Místní agendy 21. Tématem 
tohoto projektu byl zdravý život-
ní styl, soužití generací a rodina, fi -
nanční gramotnost, ekologie. I přes 
poměrně malou alokaci fi nančních 
prostředků (200 tis. Kč) lze projekt 
hodnotit jako úspěšný. Podané pro-
jekty určitě přispěly k zapojení obča-
nů do smysluplné činnosti.

Diskutovanou oblastí byly pro-
středky z herní a sázkové činnosti?

Velmi významným počinem by-
lo vytvoření pravidel pro rozděle-
ní takto získaných prostředků. Část 
si ponechává město na dotace do 
kultury, sociální oblasti a vlastních 
sportovních zařízení (i když výše 
uvedené dotace jsou v úhrnu vyšší), 
část je rozdělena mezi profesionální 
kluby (v r. 2013 5.198 tis. Kč), další 
částí podporujeme ostatní sportov-
ní organizace (příspěvek na činnost 
7.483 tis. Kč) převážně opět mladé 
sportovce. Podporujeme také provoz 
sportovních zařízení, která nevlastní 
město (příspěvek 2.213 tis. Kč). Cel-
kem bylo rozděleno 16.059 tis. Kč.

Jak jsou dotace poskytovány?
Pro všechny druhy dotací jsou 

zpracována přesná pravidla schvá-
lená zastupitelstvem města (lze se 
s nimi seznámit na webu města nebo 
na příslušném odboru magistrátu). 
Podle těchto pravidel pak jsou vy-
hlašovány výzvy (schvalované radou 
města) pro jednotlivé oblasti a typy 
dotací. Zájemci o dotace žádají na 
formulářích, které jsou dostupné na 
webu města. Žádosti v každé výzvě 
jsou pak posuzovány komisí, která 
pak doporučuje příslušnému orgánu 
města (podle výše dotace rada ne-
bo zastupitelstvo) vybrané projekty. 
Poté je s žadateli podepsána smlou-
va o poskytnutí dotace, která dále 
upřesňuje podmínky čerpání dotace.

Kontrolu čerpání dotací pak prová-
dějí jednak příslušné odbory magis-
trátu a také kontrolní oddělení. Z výše 
uvedeného je zřejmé, že čerpání dotací 
probíhá podle jasných a transparent-
ních pravidel. Z tohoto pohledu je ne-
pochopitelné nedávné hodnoceni o. s. 
Oživení. Zřejmě při tomto hodnocení 
někdo neodvedl příliš kvalitní práci.
 -lm-
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PRVNÍ JIHLAVSKÉ DÍTĚ. Klárka Janáková z Jihlavy se narodila v Nemocnici 
Jihlava 1. ledna 2014 ve 2:47 hod. Stala se tak prvním občánkem města Jihlavy 
i Kraje Vysočina roku 2014. Klárka Janáková přišla na svět s mírami 3.150 gra-
mů a 49 centimetrů. S blahopřáním a dárky od města přišli za prvním letošním 
dítětem a maminkou náměstci primátora Petr Pospíchal a Josef Kodet. 
 Foto: Nemocnice Ji hlava

VESELO NA LESNOVĚ. Senioři a ošetřovatelé v domově seniorů na Lesnově 
oslavili konec roku 2013 společnou zábavou s hudbou a tancem. 

NALÉVALI ZDARMA SVAŘÁK. Primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal a jeho ná-
městci Rudolf Chloupek (vpravo) a Josef Kodet na první den roku před slavnostním 
ohňostrojem na Masarykově náměstí rozlévali lidem zdarma novoroční svařák.

JIHLAVSKÉ NAUČNÉ STEZKY NA REGIONTOUR 2014. Jihlava se prezento-
vala na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2014. Primátor města Jaroslav Vy-
mazal symbolicky otevřel improvizované turistické informační centrum, které bylo 
součástí stánku Kraje Vysočina. 

„V letošním roce se prezentace zaměřila především na nové Jihlavské naučné 
stezky, které byly otevřeny v prosinci 2013. Návštěvníci získali mapu i brožury 
jednotlivých stezek,“ uvedla vedoucí oddělení vnějších vztahů Jana Petrůjová. 

 Foto:Pavel Šťastný

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA. Tři králové s doprovodem dorazili na poradu vedení 
města. Hodnota obsahu se zvedla o pěkných pár stovek na dobročinné účely. Ko-
ledníci pokračovali po kancelářích radnice a potom už se vypravili do ulic. Vyko-
ledované peníze pomohou nemocným a potřebným především v regionech, kde se 
sbírka konala.

 Stránku připravil -lm-

VÝSTAVA FOTOGRAFIE. Koncem ledna proběhla v Muzeu Vysočiny vernisáž vý-
stavy 90. let amatérské fotografi e, věnovaná historii fotografi e v krajském městě. 
 Foto: Karel Slimáček



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

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

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

3. Po MUDr. Vašková Soňa Palackého 1334, 589 01 Třešť, tel. 567 210 341

4. Út MUDr. Vítů Lenka Březinova 62, 586 01 Jihlava, tel. 567 333 470

5. St MUDr. Vondráková Eva Zdravotní středisko, 588 42 Větrný Jeníkov, tel. 723 628 600

6. Čt MUDr. Vrbková Taťána
Stomatologické centrum ARTDENT s.r.o., Vrchlického 50/5282, 

586 01 Jihlava, tel. 567 331 666

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

8. So MUDr. Petr Šimek, Varhánkova 227, Polná, tel. +420 567 212 218

9. Ne MDDr. Martiňák Břetislav
Stomatologické centrum ARTDENT s.r.o., Vrchlického 50/5282, 

586 01 Jihlava, tel. 567 331 666

10. Po MUDr. Zdobinská Eva Březinova 62a, 586 01 Jihlava, tel. 567 333 465

11. Út MDDr. Zlámalíková Zuzana
Stomatologické centrum ARTDENT s.r.o., Vrchlického 50/5282, 

586 01 Jihlava, tel. 567 331 666
12. St MUDr. Berková Marie Janštejn 172, 588 52 Horní Dubénky, tel. 567 374 205

13. Čt MUDr. Brož Jiří Telečská 1727/34, 58601 Jihlava, tel. 567 309 654

14. Pá MUDr. Brychtová Miluše Vrchlického 2497/57, 58601 Jihlava, tel. 567 574 571

15. So MUDr. Minařík Radovan Franze Kafky 109, 589 01 Třešť, tel. 567 234 137

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

17. Po MUDr. Caklová Danuše Brtnická 4267/1, 58601 Jihlava, tel. 724 129 699

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

19. St MUDr. Červinková Hana Varhánkova 227, 58813 Polná, tel. 732 925 481

20. Čt MDDr. Červinková Hana Varhánkova 227, 58813 Polná, tel. 777 753 636,

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

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

23. Ne MUDr. Minaříková Zora Družstevní 449/10, 588 51 Batelov, tel. 567 314 213

24. Po MDDr. Doležalová Eva Lékařský dům Jihlava, Havlíčkova 34a, Jihlava, tel 774 417 100

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

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

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

28. 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
2-

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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Policisté v Kraji Vysočina šetřili od 
začátku loňského roku do konce lis-
topadu 61 případů vloupání do bytů 
a 182 vloupání do rodinných domů. 
U vloupání do bytů se jim podařilo 
objasnit více jak 30 procent případů 
a u rodinných domů objasnili téměř 
20 procent těchto vloupání. Za uve-
dené období pachatelé způsobili ma-
jitelům škodu za téměř 14,5 milionu 
korun. 

Vzhledem k tomu, že na nadcháze-
jící období plánují někteří lidé zimní 
dovolenou, chtěli bychom apelovat 
na jejich větší opatrnost a důsled-
nost při zabezpečení bytů a domů 
před odjezdem.

Co je důležité před 
odjezdem na dovolenou
Není vhodné sdělovat termín od-

jezdu na dovolenou předčasně a bez-
důvodně někomu říkat své majet-
kové poměry. Zvláště riskantní je 
zveřejňovat dobu odjezdu na dovo-
lenou na sociálních sítích, kam má 
přístup velké množství lidí. Zejména 

na Facebooku má mnoho osob velmi 
konkrétní informace o místě bydliště 
a o svém majetku. 

V kombinaci s informací o přes-
ném termínu odjezdu se riziko vlou-
pání do bytu nebo domu výrazně 
zvyšuje. Pozornost je nutné věnovat 
také dětem, kterým by rodiče měli 
vysvětlit, že nesmějí údaje o bydlišti 
a termín odjezdu na dovolenou zve-
řejňovat na sociálních sítích nebo ty-
to informace komukoli bezdůvodně 
sdělovat. Je také vhodné jim důvod 
řádně vysvětlit tak, aby si děti uvě-
domily případné důsledky.

Po dobu nepřítomnosti v místě 
bydliště by si měli občané své dokla-
dy, peníze a cenné věci, zejména šper-
ky, uschovat nejlépe do bezpečnostní 
schránky nebo do domácího trezorku 
pevně zabudovaného ve zdi.

Důležité je zkontrolovat pečlivě 
všechna okna a dveře, zda jsou dob-
ře zajištěné, případně zamčené.

KŘ policie Kraje Vysočina
oddělení mediální komunikace 

nprap. Martin Dušek
koordinátor prevence

Jak snížit riziko vloupání 
do domů a bytů

Zatím jen minimum prodejců na 
Jihlavsku si vyřídilo potřebnou kon-
cesi na prodej lihu a lihovin. Pod-
le novely živnostenského zákona, 
která zavádí novou koncesovanou 
živnost prodeje kvasného lihu, kon-
zumního lihu a lihovin, si prodejci 
musí vyřídit koncesi do 17. dubna 
2014. Dosud to u jihlavského živ-
nostenského úřadu z asi 3,5 tisíce 
prodejců udělaly slabé dvě stovky 
podnikatelů. 

„Bez koncese jim právo prodávat 
líh a lihoviny zanikne. V případě po-
kračování prodeje bez koncese hrozí 
v krajním případě pokuta až jeden 
milion korun,“ nabádá k včasné-
mu vyřízení koncese vedoucí živ-
nostenského úřadu v Jihlavě Irena 
Niklová. 

Žádost o koncesi ve stanovené lhůtě 
od oprávněných podnikatelů nepod-
léhá správnímu poplatku. K žádosti 
postačí podnikatelům pouze občan-
ský průkaz.

Od počátku prosince platí také 
nový zákon o povinném značení 

lihu. Tento zákon nově rozlišuje 
mezi osobou povinnou značit líh, 
distribucí lihu a lihovin a jejich ko-
nečným prodejem a stanovuje nové 
povinnosti v oblasti s nakládáním 
a prodejem lihu a lihovin.

„Nově všechny osoby, které budou 
prodávat líh a lihoviny v maloob-
chodě, velkoobchodě nebo v rám-
ci např. hostinské činnosti, mají za 
povinnost nakupovat výhradně od 
registrovaných distributorů nebo 
přímo od registrovaných osob povin-
ných značit líh,“ upozorňuje Ire-
na Niklová. Seznamy těchto osob 
jsou veřejně přístupné na interne-
tu na stránkách Celní správy ČR – 
www.celnisprava.cz

Podrobnosti o koncesi a nové 
zákonu o povinném značení lihu 
sdělí na osobní nebo telefonický 
dotaz Obecní živnostenský úřad 
v Ji hlavě, Třebízského 16, Jihla-
va, tel.: 567 167 350 / 351 / 353, 
informace lze získat také na we-
bových stránkách živnostenského 
úřadu. -tz-

Podnikatelé s lihovinami 
nemají vyřešenou koncesi

Saunové ceremoniály v sauně 
E. Rošického v Jihlavě

Dlouhou zimu si můžete zpestřit 
saunovými ceremoniály a zážitko-
vým saunováním v sobotu 8. února 
v jihlavské sauně. Na návštěvníky 
čekají speciální saunové ceremoniá-
ly. Saunovou show doplní peelingo-
vé beauty procedury. Připravený je 
i program pro děti. Celé odpoledne 
a večer pak bude patřit zážitkovému 
saunování, které je i u nás stále oblí-
benější. 

Polévání kamenů vodou s vonnou 
esencí, nápadité rozhánění horkého 
vzduchu po sauně ručníky a vějíři, 
saunová kosmetika v podobě medu 
a soli – to vše je novým trendem pro 
saunování. V sobotu od 10 hodin 
se uskuteční i speciální ceremoniály 
věnované dětem a rodinám. Esence 
provoní saunu, barevná světla vy-
kouzlí atmosféru a nové saunové zá-
žitky čekají na nejmenší návštěvníky 
a jejich rodiče. Dvouhodinový pro-
gram je sestaven tak, aby děti sauno-
vání bavilo. Pravidelné saunování je 
zdravé a saunéři poradí rodičům, jak 
vhodně saunovat s dětmi. 

Program bude pokračovat saunový-
mi ceremoniály a zážitkovým sauno-
váním v hodinových intervalech. Ná-
vštěvníci se mohou těšit na tradiční, 
cizokrajné a speciální vonné esence. 
Mezi jednotlivými saunovými cere-
moniály bude průběžně sauna pro-
voněna dalšími zdravými saunovými 
nálevy. 

Tradiční saunové ceremoniály 
doplní show ceremoniály, kdy na 
návštěvníky čeká hudba, příběh, 
speciální nasvícení nebo kostýmy. 

„Pravidelné saunování je součástí 
zdravého životního stylu. Pravidelnou 
návštěvu saun 1x týdně doporučujeme 
i rodinám s dětmi. Zážitkové sauno-
vání zpestřuje pobyt v sauně a nabízí 
nové zážitky. Vyzkoušejte si speciální 
saunové ceremoniály, saunové peelin-

gy a prožijte nezapomenutelný den 
v jihlavské sauně. Saunové ceremoni-
ály mají tradici zejména v Německu 
a Rakousku a nyní se stávají oblíbené 
i v ČR,“ zve Miroslav Veselý ze SMJ.

Další zdravé nálevy – polévání ka-
menů na kamnech – bude probíhat 
průběžně, s různými vonnými esen-
cemi. -lm-

Program:
10 hodin – 12 hodin   Saunování  
pro děti a rodiny.  
Pohádkové saunové ceremoniály  
pro děti. Relaxace se světly a vů-
němi pro celou rodinu. 
14–21 hodin   zážitkové sauno- 
vání se speciálními saunovými ce-
remoniály a cizokrajnými vůněmi. 
11.30   Ceremoniál pro děti –  
světelný s překvapením
12.30   Pohádkový saunový  
ceremoniál
14.30   Osvěžující ovocný cere- 
moniál 
15.30   Tradiční, vydatný sauno- 
vý ceremoniál 
16.30   Mořský vánek – saunový  
ceremoniál se solným peelingem
17.30   Mentolový osvěžující  
ceremoniál 
18.30   Medový ceremoniál  
19.30   Maďarský saunový cere- 
moniál – saunová show
20.00   Saunová show – párový  
saunový ceremoniál
20.30   Relaxační ceremoniál na  
dobrou noc

Zoologická zahrada Jihlava dlou-
hodobě udržuje prvenství mezi nej-
navštěvovanějšími turistickými cíli 
na Vysočině. V roce 2013 prošlo bra-
nami zoo celkem 274.985 návštěvní-
ků – historický návštěvnický rekord 

z roku 2009 (267.283 návštěvníků) 
se podařilo překročit již začátkem 
listopadu. K 31. prosinci 2013 tak 
zoo eviduje o 7.702 návštěvníků více 
než v dosud rekordním roce 2009.

 -lm-

Zoo překročila rekord



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 19. 3. 2014 
s uzávěrkou žádostí dne 

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

– v k.ú. Pístov u Jihlavy, pozemky p.č. 172/3, 
p.č. 172/4, p.č. 172/5, p.č. 172/6, p.č. 172/13, 
p.č. 172/14, p.č. 172/23, vše ostatní plocha, jiná 
plocha, p.č. 172/16 – zastavěná plocha a nádvo-
ří včetně stavby – jiná stavba bez č.p. a č. ev. na 
tomto pozemku a na pozemku st. p.č. 198 v k.ú. 
Rančířov, p.č. 172/17 – zastavěná plocha a ná-
dvoří včetně stavby – jiná stavba bez č.p. a č. ev. 
na tomto pozemku, p.č. 172/18 – zastavěná plo-
cha a nádvoří včetně stavby – jiná stavba bez č.p. 
a č. ev. na tomto pozemku, p.č. 172/19 – zasta-
věná plocha a nádvoří včetně stavby – jiná stavba 
bez č.p. a č. ev. na tomto pozemku, p.č. 172/20 
– zastavěná plocha a nádvoří včetně stavby – ji-
ná stavba bez č.p. a č.ev. na tomto pozemku, 
p.č. 172/21 – zastavěná plocha a nádvoří včetně 
stavby – jiná stavba bez č.p. a č. ev. na tomto po-
zemku, p.č. 172/22 – zastavěná plocha a nádvo-
ří včetně stavby – jiná stavba bez č.p. a č. ev. na 
tomto pozemku, a nemovitosti v k. ú. Rančířov, 
pozemek p.č. 806/2 – ostatní plocha, jiná plocha, 
st. p.č. 198 – zastavěná plocha a nádvoří včetně 
stavby – jiná stavba bez č.p. a č. ev. na tomto po-
zemku a na pozemku p.č. 172/16 v k. ú. Pístov 
u Jihlavy, pozemky v k.ú. Rančířov st. p.č. 199 
– zastavěná plocha a nádvoří včetně stavby – jiná 
stavba bez č.p. a č. ev. na tomto pozemku a na 
pozemku st. p.č. 201, st. p.č. 201 – zastavěná plo-
cha a nádvoří včetně stavby – jiná stavba bez č.p. 
a č. ev. na tomto pozemku a na pozemku st. p.č. 
199, minimální kupní cena nemovitostí činí cel-
kem 8.000.000,- Kč, jedná se o nemovitosti, kte-
ré se nacházejí v části bývalého vojenského areálu 
„Nová kasárna Pístov“ situovaném v lokalitě mezi 
obcí Rančířov a příměstskou částí Pístov 
– 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 výmě-
ra pozemků činí 1.090 m2, předmětné pozemky 
jsou mírně svažité, z hlediska územního plánu jsou 
zastavitelné a jsou určeny především pro realizaci in-
dividuální 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 – 
zastavěná 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 do-
mu 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 bývalé základní školy se dvěma nadzem-
ními 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 ná-
dvoří, 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 dá-
le 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 nádvoří 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. (bu-
dova býv. urologie v areálu staré nemocni-
ce v Jihlavě) na pozemku p.č. 3010 – zasta-
věná plocha a nádvoří s pozemky p.č. 3010, 
p.č. 3011/2 – ostatní plocha, jiná plocha, dá-
le s pozemkem p.č. 3011/3 – ostatní plocha, 
zeleň, dle v katastru nemovitostí dosud neza-
psaného geometrického plánu (GPL) č. 5687-
18/2011 pro k.ú. Jihlava, a s pozemky p.č. 
3007/19 – ostatní plocha, manipulační plo-
cha, a p.č. 3007/1 – ostatní plocha, manipu-
lační 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 He-
leníně), ul. Hálkova or.č. 39 na pozemku p.č. 
305/2 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Helenín 
a pozemky p.č. 305/2, p.č. 306 – trvalý travní po-
rost v k.ú. Helenín, jedná se o samostatně stojící 
provozní budovu, zděnou nepodsklepenou stav-
bu se dvěma nadzemními podlažími (budova je 
volná), která byla v minulosti užívána jako uby-
tovna, minimální kupní cena činí po slevě celkem 
2.900.000,- Kč

 (Pokračování na str. 12)
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Bližší informace je možné získat: prodej pozemků na tel. 567 167 277, prodej pozemků a staveb v areálu „Nová kasárna Pístov“ 
na tel. 567 167 287, prodej budov 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.



(Dokončení ze str. 10)

prodat volné jednotky: 
– bytové jednotky v domě Matky Boží 16 v Jihlavě:
č. 1240/1 ve 2. NP, 1+1, 52,60 m2, minimální kup-
ní 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 sle-
vě 680.000,- Kč
č. 1246/8 ve 3. NP, 1+1, 67,40 m2, min. KC po sle-
vě 600.000,- Kč
– bytové jednotky v domě Lesní 2, 6 v Jihlavě – 
Heleníně:
č. 2939/3 ve 2. NP, 2+1, 53,30 m2, min. KC po sle-
vě 520.000,- Kč
č. 2939/4 ve 2. NP, 2+1, 51,70 m2, min. KC po sle-
vě 490.000,- Kč 
č. 2939/5 ve 3. NP, 3+1, 86,30 m2, min. KC po sle-
vě 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
– 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 do-
mu 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 
Kosmákova 1 v Jihlavě, 2+1, 52,30 m2, minimální 
kupní cena 680.000,- Kč
– bytovou jednotku č. 56/1 v 1. NP domu Brněn-
ská 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 So-
kolovská 8 v Jihlavě, 2+1, 49,20 m2, společné 
WC, minimální 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 
Žižkova 29 v Jihlavě, 2+1, 54,10 m2, min. KC 
730.000,- Kč
– bytovou jednotku č. 1685/4 ve 2. NP domu Žižko-
va 5 v Jihlavě, 1+1, 21,60 m2, min. KC 235.000,- Kč
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V lednu 2014 byla úspěšně 
dokončena realizace pro-
jektu Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstna-
nost „Rozvoj zaměstnanců 
a členů zastupitelstva a ze-
fektivnění vzdělávacího 
procesu statutárního měs-
ta Jihlavy“. Celkové nákla-
dy projektu činily dle schvá-
lené žádosti o dotaci 2,769 
mil. Kč, z toho 2,354 mil. 
Kč představovala 85% do-
tace Evropského sociálního 
fondu.
Statutární město Jihlava 
realizovalo tento projekt 
po dobu 30 kalendářních 
měsíců od srpna 2011. 
Po výběrovém řízení na 
dodavatele vzdělávacích 
služeb byly v dubnu 2012 
zahájeny vlastní vzdělá-
vací aktivity zaměřené 
na zaměstnance magistrátu, měst-
ské policie a členy zastupitelstva 
města, které průběžně probíha-
ly až do prosince 2013. V lednu 
2014 pak proběhla celková evalu-

Projekt vzdělávání úředníků 
a zastupitelů je dokončen

ZASTUPITELÉ města a úředníci magistrátu prošli vzdělávacím kurzem, spoludotovaným z pro-
středků Evropského sociálního fondu. Foto: archiv MMJ
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ace projektu a závěrečný workshop, 
na němž byla představena metodic-
ká příručka „Efektivní vzdělávání 
lidských zdrojů statutárního města 
Jihlavy“ vytvořená v rámci projek-
tu, která zhodnotila stávající situaci 

a navrhla optimalizaci procesů v da-
né oblasti. 
V průběhu vzdělávací části projektu 
bylo v rámci 54 školících dnů pro-
školeno v 47 kurzech celkem 815 
posluchačů z řad členů zastupitelstva 

města a zaměstnanců magis-
trátu a městské policie. 
Toto vzdělávání bylo za-
měřeno na 7 vzdělávacích 
okruhů, které zahrnovaly 
oblast strategického pláno-
vání, finančního plánování 
a řízení, procesního řízení, 
projektového řízení, práva 
a legislativy, manažerského 
vzdělávání a rozvoje komu-
nikačních a prezentačních 
dovedností.
Projekt byl zaměřen na pod-
poru optimalizace a zefek-
tivnění stávajícího systému 
vzdělávání a rozvoj zaměst-
nanců a členů zastupitelstva 
statutárního města Jihlavy 
v klíčových oblastech využí-
vaných při jejich každoden-
ní činnosti při aplikaci mo-
derních metod vzdělávání. 
Jeho cílem bylo zvýše-

ní efektivnosti a hospodárnos-
ti v rámci výkonu veřejné správy 
a služeb ve všech relevantních ob-
lastech působnosti zajišťovaných 
statutárním městem Jihlava.  -tz-
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Usnesení z 20. zasedání zastu-
pitelstva města, konaného dne 
16.  12. 2013. 

(Redakčně kráceno – pozn. redakce)

Usnesení č. 477/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

p o v o l u j e
prominutí penále za porušení roz-

počtové kázně ve výši 309.600 Kč 
sdružení Jihlavský havířský průvod, 
Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 
Jihlava, IČ: 670 24 301 dle žádosti 
č.j.: MMJ/EO/4735/2013.

Usnesení č. 478/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
p o v o l u j e
prominutí penále za porušení roz-

počtové kázně ve výši 1.342 Kč 
sdružení Jihlavský havířský průvod, 
Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 
Jihlava, IČ: 670 24 301 dle žádosti 
č.j.: MMJ/EO/4736/2013.

Usnesení č. 479/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

p o v o l u j e
prominutí penále za porušení roz-

počtové kázně ve výši 10.367 Kč 
občanskému sdružení Jihlavský 
smíšený pěvecký sbor Melodie, So-
kolovská 133a, 586 01 Jihlava, IČ: 
657 65 851, dle žádosti č.j.: MMJ/
EO/4748/2013.

Usnesení č. 480/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e

poskytnutí dotace v rámci okru-
hu VÝZNAMNÉ KULTURNÍ 
AKCE na projekt v oblasti kultura 
– subjektu:

FILHARMONIE G. MAHLERA  
880.000 Kč

na realizaci projektu Koncertní čin- 
nost FILHARMONIE G. MAHLE-
RA  v Jihlavě 2014 na úhradu nákladů: 

na pronájem prostor včetně ostat- 
ních služeb s nájmem bezprostředně 
souvisejících,

na služby v rámci technického za- 
jištění (ozvučení, osvětlení, video-
projekční technika, pronájem zaříze-
ní, výroba rekvizit aj. včetně dopravy 
bezprostředně související),

na propagaci (grafi cké návrhy, tisk,  
kopírování, distribuce, výlep plaká-
tů, pronájem výlepových ploch, pro-
pagace na webu a jiné služby bezpro-
středně s propagací související),

na honoráře a ubytování účinkují- 
cích a aktérů souvisejících s projektem 

(včetně dopravy bezprostředně  
související),

na materiálové náklady včetně ná- 
kupu drobných cen (do výše 1 000Kč/
ks) a odměn (nikoliv fi nančních), 

na rozpis a zpracování notového  
materiálu.

Jihlavský havířský průvod 
387.000 Kč

na realizaci projektu Jihlavský ha-
vířský průvod (činnost) a Pouť ke 

svatému Jánu 2014 na úhradu ná-
kladů:

na pronájem prostor včetně ostat- 
ních služeb s nájmem bezprostředně 
souvisejících,

na služby v rámci technického za- 
jištění (ozvučení, osvětlení, video-
projekční technika, pronájem zaříze-
ní, výroba rekvizit aj. včetně dopravy 
bezprostředně související),

na propagaci (grafi cké návrhy, tisk,  
kopírování, distribuce, výlep plaká-
tů, pronájem výlepových ploch, pro-
pagace na webu a jiné služby bezpro-
středně s propagací související),

na autorské poplatky (OSA, aj.), 
na honoráře a ubytování účinkují- 

cích a aktérů souvisejících s projek-
tem (včetně dopravy bezprostředně 
související,

na materiálové náklady včetně ná- 
kupu drobných cen (do výše 1 000Kč/
ks) a odměn (nikoliv fi nančních),

na údržbu a opravy kostýmů a re- 
kvizit.

Jihlavský spolek amatérských fi l-
mařů 1.666.000 Kč

na realizaci projektu 18. Meziná-
rodní festival dokumentárních fi lmů 
Jihlava 2014 na úhradu nákladů:

na pronájem prostor včetně ostat- 
ních služeb s nájmem bezprostředně 
souvisejících,

na služby v rámci technického za- 
jištění (ozvučení, osvětlení, video-
projekční technika, pronájem zaříze-
ní, výroba rekvizit aj. včetně dopravy 
bezprostředně související),

na propagaci (grafi cké návrhy, tisk,  
kopírování, distribuce, výlep plaká-
tů, pronájem výlepových ploch, pro-
pagace na webu a jiné služby bezpro-
středně s propagací související),

na autorské poplatky (OSA, aj.), 
na honoráře a ubytování účinkují- 

cích a aktérů souvisejících s projek-
tem (včetně dopravy bezprostředně 
související),

na materiálové náklady včetně ná- 
kupu drobných cen (do výše 1 000Kč/
ks) a odměn (nikoliv fi nančních),

na dopravu fi lmových kopií, 
na překlady a tlumočení. 

Občanské sdružení Mahler 2000 
– Společnost Gustava Mahlera 
930.000 Kč

na realizaci projektu Hudební fes- 
tival Mahler Jihlava 2014 – Hudba 
tisíců na úhradu nákladů:

na služby v rámci technického za- 
jištění (ozvučení, osvětlení, video-
projekční technika, pronájem zaříze-
ní, výroba rekvizit aj. včetně dopravy 
bezprostředně související),

na propagaci (grafi cké návrhy, tisk,  
kopírování, distribuce, výlep plaká-
tů, pronájem výlepových ploch, pro-
pagace na webu a jiné služby bezpro-
středně s propagací související),

na autorské poplatky (OSA, aj.), 
na honoráře a ubytování účinkují- 

cích a aktérů souvisejících s projek-
tem (včetně dopravy bezprostředně 
související),

na notový materiál (zapůjčení  
a výroba notového materiálu).

Společnost pro FSU, o.s. (IČ – 
65340507) 490.000 Kč

na realizaci projektu Festival sboro- 
vého umění 2014 na úhradu nákladů:

na služby v rámci technického za- 
jištění (ozvučení, osvětlení, video-
projekční technika, pronájem zaříze-
ní, výroba rekvizit aj. včetně dopravy 
bezprostředně související),

na propagaci (grafi cké návrhy, tisk,  
kopírování, distribuce, výlep plaká-
tů, pronájem výlepových ploch, pro-
pagace na webu a jiné služby bezpro-
středně s propagací související),

na honoráře a ubytování účinkují- 
cích a aktérů souvisejících s projek-
tem (včetně dopravy bezprostředně 
související,

na moderování 
a  u k l á d á

vedoucímu odboru školství, kultu-
ry a tělovýchovy zabezpečit uzavření 
Smluv o poskytnutí dotace dle pří-
loh.

Usnesení č. 481/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e

poskytnutí dotace v rámci okru-
hu JEDNOLETÁ PODPORA  – 
hudba klasická – na projekt v ob-
lasti kultura subjektu:

DKO s.r.o. 80.000 Kč
na realizaci projektu Opera Car- 

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

DKO s.r.o. 75.000 Kč
na realizaci projektu Opera Na- 

bucco na úhradu nákladů na ho-
noráře i náklady na dopravu všech 
účinkujících i aktérů bezprostředně 
souvisejících s projektem,

DKO s.r.o. 68.000 Kč
na realizaci projektu Opereta  

Hraběnka Marica na úhradu ná-
kladů na honoráře i náklady na do-
pravu všech účinkujících i aktérů 
bezprostředně souvisejících s pro-
jektem,

Jihlavský smíšený pěvecký sbor 
Melodie 100.000 Kč

na realizaci projektu Koncertní  
činnost Jihlavského smíšeného pě-
veckého sboru Melodie v roce 2014 
– 7 koncertů v Jihlavě na úhradu ná-
kladů:

na pronájem prostor včetně  
ostatních služeb s nájmem bez-
prostředně souvisejících, na služ-
by v rámci technického zajištění, 
na honoráře i náklady na dopravu 
všech účinkujících i aktérů bezpro-
středně souvisejících s projektem, 
na propagaci, na autorské poplatky 
(OSA, apod.); 

poskytnutí dotace v rámci okru-
hu JEDNOLETÁ PODPORA  – 
hudba ostatní – na projekt v ob-
lasti kultura subjektu:

AlternativaPro o.s. 100.000 Kč
na realizaci projektu Koncert bez  

hranic 2014 na úhradu nákladů:
na pronájem prostor včetně ostat- 

ních služeb s nájmem bezprostředně 
souvisejících, na služby v rámci tech-
nického zajištění, na honoráře i ná-

klady na dopravu všech účinkujících 
i aktérů bezprostředně souvisejících 
s projektem, na propagaci, na autor-
ské poplatky (OSA, apod.), 

AlternativaPro o.s. 70.000 Kč
na realizaci projektu Přijďte na  

koncert, pomůžete 2014 na úhradu 
nákladů:

na pronájem prostor včetně  
ostatních služeb s nájmem bez-
prostředně souvisejících, na služ-
by v rámci technického zajištění, 
na honoráře i náklady na dopravu 
všech účinkujících i aktérů bezpro-
středně souvisejících s projektem, 
na propagaci,

FABES s.r.o. 94.360 Kč
na realizaci projektu Jazz & swing  

do Jihlavy na úhradu nákladů:
na služby v rámci technického  

zajištění, na honoráře i náklady na 
dopravu všech účinkujících i aktérů 
bezprostředně souvisejících s pro-
jektem, na propagaci, na autorské 
poplatky (OSA, apod.), 

Ing. Milan Kolář 100.000 Kč 
na realizaci projektu Folk v Jihlavě  

2014 na úhradu nákladů:
na honoráře i náklady na dopravu  

všech účinkujících i aktérů bezpro-
středně souvisejících s projektem,

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

spelový koncert na úhradu nákladů:
na honoráře i náklady na dopra- 

vu všech účinkujících i aktérů bez-
prostředně souvisejících s projek-
tem,

SLIBY – CHYBY, o.s. 93.000 Kč
na realizaci projektu Jihlavská 24  

MTB 2014 – koncert na úhradu ná-
kladů:

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

Tělocvičná jednota Sokol v Jihla-
vě 80.000 Kč

na realizaci projektu Jazz, etno, In- 
die rock na úhradu nákladů:

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

poskytnutí dotace v rámci okru-
hu JEDNOLETÁ PODPORA  – di-
vadlo místní – na projekt v oblasti 
kultura subjektu:

DE FACTO MIMO, o.s. 55.000 
Kč

na realizaci projektu Divadelní ve- 
čery s De Facto Mimo na úhradu ná-
kladů:

na pronájem prostor včetně ostat- 
ních služeb s nájmem bezprostředně 
souvisejících,

na služby v rámci technického za- 
jištění,

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

inscenace Divadla TEJP – „Before 
and Aft er“ v divadle DIOD na úhra-
du nákladů:

na pronájem prostor včetně ostat- 
ních služeb s nájmem bezprostředně 
souvisejících, na honoráře i nákla-
dy na dopravu všech účinkujících 
i aktérů bezprostředně souvisejících 
s projektem, na propagaci,

 (Pokračovaní na str. 20)

Zastupitelé rozdělili dotace 
do kultury a sportu



(Pokračování ze str. 18)
Sdružení na podporu meziná-

rodního přátelství „Slunce“, o. s. 
100.000 Kč

na úhradu nákladů: 
na pronájem prostor včetně ostat- 

ních služeb s nájmem bezprostředně 
souvisejících, na služby v rámci tech-
nického zajištění, na honoráře i ná-
klady na dopravu všech účinkujících 
i aktérů bezprostředně souvisejících 
s projektem, na propagaci, na autor-
ské poplatky (OSA, apod.); 

poskytnutí dotace v rámci okru-
hu JEDNOLETÁ PODPORA  – di-
vadlo hostující – na projekt v ob-
lasti kultura subjektu:

DKO s.r.o. 88.000 Kč
na realizaci projektu Pražská diva- 

dla na úhradu nákladů:
na honoráře i náklady na dopravu  

všech účinkujících i aktérů bezpro-
středně souvisejících s projektem,

Tělocvičná jednota Sokol v Jihla-
vě 100.000 Kč

na realizaci projektu Činohra  
v DIODu na úhradu nákladů:

na honoráře i náklady na dopravu  
všech účinkujících i aktérů bezpro-
středně souvisejících s projektem;

poskytnutí dotace v rámci okru-
hu JEDNOLETÁ PODPORA  – di-
vadlo dětská představení – na pro-
jekt v oblasti kultura subjektu:

Anna Doležalová 89.950 Kč
na realizaci projektu Dětské kar- 

nevalové divadlo Ježek ( DKD Je-
žek): Série 37. divadelních předsta-
vení pro děti na úhradu nákladů:

na pronájem prostor včetně ostat- 
ních služeb s nájmem bezprostředně 
souvisejících, na služby v rámci tech-
nického zajištění, na honoráře i ná-
klady na dopravu všech účinkujících 
i aktérů bezprostředně souvisejících 
s projektem, na propagaci,

PAROLAART, s.r.o. 67.800 Kč
na realizaci projektu S Jihlavskými  

listy za pohádkou. Dětská divadelní 
představení pro MŠ a 1. třídy ZŠ – 
dopoledne na úhradu nákladů:

na pronájem prostor včetně ostat- 
ních služeb s nájmem bezprostředně 
souvisejících, na honoráře i nákla-
dy na dopravu všech účinkujících 
i aktérů bezprostředně souvisejících 
s projektem,

PAROLAART, s.r.o. 60.615 Kč
na realizaci projektu S Jihlavskými  

listy za pohádkou. Nedělní dětská 
divadelní představení pro celou ro-
dinu na úhradu nákladů:

na pronájem prostor včetně ostat- 
ních služeb s nájmem bezprostředně 
souvisejících, na honoráře i nákla-
dy na dopravu všech účinkujících 
i aktérů bezprostředně souvisejících 
s projektem,

Tělocvičná jednota Sokol v Jihla-
vě 100.000 Kč

na realizaci projektu Pohádky pro  
školy i veřejnost na úhradu nákladů:

na honoráře i náklady na dopravu  
všech účinkujících i aktérů bezpro-
středně souvisejících s projektem, 
na propagaci, na autorské poplatky 
(OSA, apod.);

poskytnutí dotace v rámci okru-
hu JEDNOLETÁ PODPORA  – ta-
nec – na projekt v oblasti kultura 
subjektu:

Tělocvičná jednota Sokol v Jihla-
vě 60.000 Kč

na realizaci projektu Pohybové in- 
scenace v DIODu na úhradu nákladů:

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

Tělocvičná jednota Sokol v Jihla-
vě 100.000 Kč

na realizaci projektu Tanec v DIO- 
Du na úhradu nákladů: na honoráře 
i náklady na dopravu všech účinkují-
cích i aktérů bezprostředně souvise-
jících s projektem, na propagaci;

poskytnutí dotace v rámci okru-
hu JEDNOLETÁ PODPORA  – 
happening – na projekt v oblasti 
kultura subjektu:

DKO s.r.o. 63.000 Kč
na realizaci projektu Malá scéna  

žije na úhradu nákladů:
na služby v rámci technického  

zajištění, na honoráře i náklady na 
dopravu všech účinkujících i aktérů 
bezprostředně souvisejících s pro-
jektem;

poskytnutí dotace v rámci okru-
hu JEDNOLETÁ PODPORA  – 
fi lm – na projekt v oblasti kultura 
subjektu:

FABES s.r.o. 60.270 Kč
na realizaci projektu Letní kino na  

náměstí na úhradu nákladů:
na služby v rámci technického  

zajištění, na honoráře i náklady na 
dopravu všech účinkujících i aktérů 
bezprostředně souvisejících s pro-
jektem, na propagaci, na autorské 
poplatky (OSA, apod.),

Jihlavský spolek amatérských fi l-
mařů 100.000 Kč

na realizaci projektu Centrum do- 
kumentárního fi lmu – vzdělávání fi l-
mem na úhradu nákladů: 

na pronájem prostor včetně ostat- 
ních služeb s nájmem bezprostředně 
souvisejících, na služby v rámci tech-
nického zajištění,

Jihlavský spolek amatérských fi l-
mařů 100.000 Kč

na realizaci projektu Jihlava Indu- 
stry 2014 na úhradu nákladů: 

na pronájem prostor včetně ostat- 
ních služeb s nájmem bezprostředně 
souvisejících, na služby v rámci tech-
nického zajištění, na honoráře i ná-
klady na dopravu všech účinkujících 
i aktérů bezprostředně souvisejících 
s projektem, na propagaci;

poskytnutí dotace v rámci okru-
hu JEDNOLETÁ PODPORA  – 
městské slavnosti a jiné akce a ak-
tivity – na projekt v oblasti kultura 
subjektu:

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

51.800 Kč
na realizaci projektu Kulturní po- 

řad k Mezinárodnímu dni seniorů 
2014 na úhradu nákladů:

na pronájem prostor včetně ostat- 
ních služeb s nájmem bezprostředně 
souvisejících, na služby v rámci tech-
nického zajištění, na honoráře i ná-
klady na dopravu všech účinkujících 
i aktérů bezprostředně souvisejících 
s projektem, na propagaci

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

ry a tělovýchovy zabezpečit uzavření 
Smluv o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 482/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

n e s c h v a l u j e
poskytnutí dotace v rámci okruhu 

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

Pivovary Lobkowicz a.s. 58.000 Kč
na realizaci projektu Ježek nás baví  

na úhradu nákladů:
na honoráře i náklady na dopravu  

všech účinkujících i aktérů bezpro-
středně souvisejících s projektem,

SLIBY – CHYBY, o.s. 80.000 Kč
na realizaci projektu Jihlavský půl- 

maraton 2014 – koncert na úhradu 
nákladů:

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

Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě 
100.000 Kč

na realizaci projektu Elektronika,  
multimédia v hudbě na úhradu ná-
kladů:

na služby v rámci technického  
zajištění, na honoráře i náklady na 
dopravu všech účinkujících i aktérů 
bezprostředně souvisejících s pro-
jektem, na propagaci, na autorské 
poplatky (OSA, apod.); 

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

Institut dokumentárního fi lmu 
100.000 Kč

na realizaci projektu Ex Oriente  
Film/2. Workshop + Trh dokumen-
tárních fi lmů East Silver 2014 na 
úhradu nákladů:

na pronájem prostor včetně ostat- 
ních služeb s nájmem bezprostředně 
souvisejících, na propagaci,

Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěv-
ková organizace 70.000 Kč

na realizaci projektu Město je živá  
kronika na úhradu nákladů:

na služby v rámci technického  
zajištění, na honoráře i náklady na 
dopravu všech účinkujících i aktérů 
bezprostředně souvisejících s pro-
jektem, na propagaci.

Usnesení č. 483/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e

poskytnutí dotace v rámci okru-
hu: JEDNOLETÁ PODPORA  – 
ČINNOST na projekt v oblasti 
kultura – subjektu:

HOTCH-POTCH 100.000 Kč
na realizaci projektu Zajištění pro- 

nájmu na rok 2014 na výchovu dětí, 
dospívající mládeže v tanci

na pronájem prostor včetně ostat- 
ních služeb s nájmem bezprostředně 
souvisejících, na energie související 
s pronájmem prostor.

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

ry a tělovýchovy zabezpečit uzavření 
Smluv o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 484/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e

poskytnutí dotací z rozpočtu 
statutárního města Jihlavy v roce 
2014 – sport těmto subjektům:

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

na úhradu nákladů na provoz zim- 
ního stadionu v r. 2014 – energie, 
mzdové  náklady, zdravotní a sociál-
ní pojištění, ostatní služby, opravy, 
spotřební  materiál, PHM, opravy 
a materiál na opravy, chemická úpra-
va vody, revize,  pojištění a ostatní 
poplatky;

HC Dukla Jihlava, s.r.o. 
5.000.000 Kč

na úhradu nákladů na činnost spo- 
lečnosti v r. 2014 – materiál a služby 
spojené  s „A“ týmem – sportovní ma-
teriál a jeho opravy, rozhodčí, dopra-
va na zápasy, pronájem sportovních 
zařízení, stravování hráčů, zdravotní 
prohlídky,  registrace, přestupy a hos-
tování (admin. poplatky), náklady 
spojené  s ubytováním hráčů, mzdo-
vé náklady včetně odvodů, odměny 
realizačního  týmu (trenéři, asisten-
ti, kustodi, maséři a vedoucí týmů), 
výroba a umístění reklam, TV pořa-
dů a odvysílání upoutávek, inzerce, 
pronájem vozu, spotřeba PHM, spo-
třební a kancelářský materiál, teleko-
munikační služby a správa webových 
stránek, ostatní služby (pořadatelská 
služba, přenosy zápasů); 

HC Dukla Jihlava, s.r.o. 
2.500.000 Kč

na úhradu nákladů na provoz Ve- 
řejného sportoviště pro lední sporty 
v ulici Tyršova v r. 2014 – energie, 
mzdové náklady, zdravotní a sociální 
pojištění, revize, elektronický a po-
žární systém, poštovné, telekomu-
nikační služby,  internet, pojištění 
a ostatní poplatky, ostraha objektu, 
úklidové práce, čisticí a hygienické 
prostředky, opravy a údržba;

DUKLA Jihlava – mládež, o.s. 
3.050.000 Kč

na úhradu nákladů na činnost ob- 
čanského sdružení v r. 2014 – mzdy 
a ostatní  platby za provedenou práci, 
odměny trenérům a asistentům, ná-
klady na  dopravu, pronájem prostor, 
rozhodčí, materiál a vybavení, teleko-
munikační  a poštovní služby, lékařské 
prohlídky, náklady na služby sekretari-
átu a činnosti spojené se zajištěním zá-
pasů, krasobruslařských soutěží, ostat-
ní poplatky, povinný zahraniční turnaj 
akademie ČSLH a soustředění – do-
prava, stravování, ubytování;

FC VYSOČINA JIHLAVA, 
a.s., Jiráskova 2603/69, Jihlava 
1.000.000 Kč

na úhradu nákladů na komplexní  
zajištění správy letního stadionu Jirás-
kova 69, hřiště s umělým povrchem na 
ul. E. Rošického v roce 2014 – ener-
gie, opravy a údržba, odvoz odpadu 
a ostatní služby (revize, PO, BOZP), 
materiál, PHM,  služby spojů, ostatní 
náklady (poplatky a pojistné); 

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

na úhradu nákladů na komplexní  
zajištění výchovného procesu mlá-
deže a správy letního stadionu Na 
Stoupách v Jihlavě v r. 2014 – hono-
ráře a odměny rozhodčích, trenérů, 
doprava, ubytování aktérů akce, zdra-
votní péče, pronájmy prostor, energie, 
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správa stadionu – opravy a údržba, 
odvoz odpadu, ostatní služby, nákla-
dy na utkání a soustředění, materiál 
a vybavení,  poštovné a služby spojů, 
startovné, registrace, pojistné, proná-
jem auta;  

Služby města Jihlavy, s.r.o. 
5.460.000 Kč

na úhradu nákladů na krytí ztráty  
z provozu objektu E. Rošického 6 na 
rok 2014 – energie, propagace, ma-
teriál a vybavení, PHM, služby spo-
jů, opravy a udržování, rozbory vo-
dy, ostatní náklady – praní a čištění, 
úklid, odvoz odpadu, školení a vzdě-
lávání, pojištění majetku, havarijní 
a zákonné pojištění vozidel, část re-
žie skladu a správní režie;

Tenisový klub Spartak Jihlava, 
o.s. 450.000 Kč

na úhradu nákladů na pronájem  
sportovišť – venkovních antukových 
kurtů a tenisových hal pro přípravu 
a soutěžní utkání mládeže včetně te-
nisové školy v r. 2014

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

ry a tělovýchovy zabezpečit uzavření 
Smluv o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 485/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

r u š í
část v usnesení č. 586/12-ZM

poskytnutí dotace v oblasti spor-
tu a volného času z rozpočtu statu-
tárního města Jihlavy v roce 2013 
u subjektu:

HC Dukla Jihlava, s. r. o. 
2.600.000 Kč

na úhradu nákladů na provoz Ve- 
řejného sportoviště pro lední sporty 
v ulici Tyršova v r. 2013 – energie, 
mzdové náklady, zdravotní a sociální 
pojištění, revize, elektronický a po-
žární systém, poštovné, telekomu-
nikační služby, internet, pojištění 
a ostatní poplatky, ostraha objektu, 
úklidové, čisticí  a hygienické pro-
středky, opravy a údržba,

a    s c h v a l u j e
část v tomto usnesení takto:
na úhradu nákladů na provoz Veřej- 

ného sportoviště pro lední sporty v uli-
ci Tyršova v r. 2013 – energie, mzdové 
náklady, zdravotní a sociální pojištění, 
revize, elektronický a požární systém, 
poštovné, telekomunikační služby, 
internet, pojištění a ostatní poplatky, 
ostraha objektu, úklid, čisticí a hygie-
nické prostředky, opravy a údržba.

Usnesení č. 487/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

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

na stavební akci: Dešťová kanalizace 
vč. rekonstrukce povrchů v ul. Škol-
ní a Pošumavská a rekonstrukce v ul. 
Pávovská, Jihlava ve výši 25 mil. Kč 
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 488/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e
výši fi nancování registrovaných 

sociálních služeb dle zákona o soci-

álních službách a neregistrovaných, 
u kterých je podmínkou, např. certi-
fi kace, akreditace, osvědčení výkon-
ných orgánů, zákonné opodstatnění 
činnosti apod., pro nestátní nezis-
kové organizace a jednotlivé sdruže-
ní na následující rozpočtové období 
formou přímého návrhu do rozpoč-
tu města pro rok 2014 takto:

Bílý kruh bezpečí,  o.s. pro Po-
radnu Bílého kruhu bezpečí Jihlava, 
U Trojice 1042/2, Praha 5 = na služ-
bu „Odborné sociální poradenství“ 
– 17.000 Kč

Svaz neslyšících a nedoslýcha- 
vých v ČR, Krajská organizace Vy-
sočina, Úprkova 6, Jihlava = na služ-
bu „Odborné sociální poradenství“ 
(Sociální poradna pro sluchově po-
stižené Jihlava) – 11.000 Kč

Svaz neslyšících a nedoslýcha- 
vých v ČR, Krajská organizace Vy-
sočina, Úprkova 6, Jihlava = na „Tlu-
močnické služby“ – 25.000 Kč

Svaz neslyšících a nedoslýcha- 
vých v ČR, Krajská organizace Vy-
sočina, Úprkova 6, Jihlava = na služ-
bu „Sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním posti-
žením“ – 21.000 Kč

Svaz neslyšících a nedoslýcha- 
vých v ČR, Poradenské centrum 
Jihlava, Úprkova 6, Jihlava = na „Do-
plňkové služby pro sluchově postiže-
né“ (poradenství, servis a půjčovna 
kompenzačních pomůcek pro slu-
chově postižené) – 15.000 Kč

Domácí hospic Vysočina , o.p.s., 
Žďárská 612, Nové Město na Mora-
vě pro Středisko hospicové péče Jih-
lava, Žižkova 89, Jihlava = na službu 
„Všeobecná sestra – domácí zdravot-
ní péče“ – 40.000 Kč

Domácí hospic Vysočina,  o.p.s., 
Žďárská 612, Nové Město na Mora-
vě pro Středisko hospicové péče Jih-
lava, Žižkova 89, Jihlava = na „Dob-
rovolnickou službu“ – 10.000 Kč 

Domácí hospic Vysočina,  o.p.s., 
Žďárská 612, Nové Město na Moravě 
pro Středisko hospicové péče Jihlava, 
Žižkova 89, Jihlava = na „Odlehčo-
vací služby“ (Domácí hospicová pé-
če a Odlehčovací služby pro seniory 
a osoby s chronickým a jiným zdra-
votním postižením – 60.000 Kč 

Domácí hospic Vysočina , o.p.s., 
Žďárská 612, Nové Město na Moravě 
pro Středisko hospicové péče Jihlava, 
Žižkova 89, Jihlava = na „Odborné 
sociální poradenství“ (Poradna Alej) 
– 12.000 Kč 

Centrum pro rodinu a sociální  
péči, Josefská 1, Brno pro Centrum 
pro rodinu a sociální péči Vysočina, 
Chlumova 3, Jihlava = na „Činnost 
v oblasti prorodinných aktivit“ – 0 Kč

Centrum pro rodinu a sociální  
péči, Josefská 1, Brno pro Centrum 
pro rodinu a sociální péči Vysočina, 
Chlumova 3, Jihlava = na „Sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dět-
mi“ – 130.000 Kč

Centrum pro rodinu Vysočina,  
o.s., Chlumova 3, Jihlava = na „Dob-
rovolnické centrum“ (dobrovolnická 
činnost) – 28.000 Kč

Občanská poradna Jihlava , Žiž-
kova 13, Jihlava = na „Odborné soci-
ální poradenství“ – 100.000 Kč

Mgr. Dana Tůmová (GRA VID- 
CENTRUM), Velký Beranov 259 = 
na „Psychosomatický kurz pro těhot-

né a ženy po porodu“ – 12.000 Kč
ŽIVOT 90 – Jihlava , Žižkova 98, 

Jihlava = na službu „Tísňová péče“ 
(Tísňová péče AREÍON pro seniory 
a zdravotně postižené) – 65.000 Kč

ŽIVOT 90 – Jihlava , Žižkova 98, 
Jihlava = na službu „Osobní asisten-
ce“ – 150.000 Kč

Středisko rané péče SPRP Brno , 
Nerudova 7, Brno = na službu „Raná 
péče“ – 10.000 Kč

Centrum multikulturního vzdě- 
lávání, o.s., Telečská 68, Jihlava = 
na službu „Sociální rehabilitace“ – 
60.000 Kč

Tyfl oCentrum Jihlava , o.p.s., 
Nad Plovárnou 5, Jihlava = na služ-
bu „Odborné sociální poradenství“ 
– 17.000 Kč

Tyfl oCentrum Jihlava , o.p.s., 
Nad Plovárnou 5, Jihlava = na službu 
„Průvodcovské a předčitatelské služ-
by“ – 7.500 Kč

Tyfl oCentrum Jihlava , o.p.s., Nad 
Plovárnou 5, Jihlava = na „Sociálně 
aktivizační služby“ (Sociálně aktivi-
zační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením) – 8.000 Kč

Tyfl oservis , o.p.s., Krakovská 21, 
Praha 1 pro Krajské ambulantní stře-
disko Jihlava, Benešova 46, Jihlava = na 
službu „Sociální rehabilitace“ (terénní 
a ambulantní rehabilitace nevidomých 
a slabozrakých osob) – 15.000 Kč

Diecézní charita Brno , Tř. Kpt. 
Jaroše 9, Brno pro Oblastní charitu 
Jihlava, Jakubské náměstí 2, Jihlava 
= na „Terénní programy“ (Terénní 
programy SOVY) – 72.000 Kč

Diecézní charita Brno , Tř. Kpt. 
Jaroše 9, Brno pro Oblastní charitu 
Jihlava, Jakubské náměstí 2, Jihlava 
= na „Odlehčovací službu“ (Bárka – 
Charitní domácí hospicová péče Jih-
lava) – 105.000 Kč

Diecézní charita Brno , Tř. Kpt. 
Jaroše 9, Brno pro Oblastní charitu 
Jihlava, Jakubské náměstí 2, Jihlava 
= na programy specifi cké primární 
prevence poskytované v rámci školní 
docházky – „Centrum primární pre-
vence Vrakbar Jihlava“ – 71.000 Kč

Diecézní charita Brno , Tř. Kpt. Ja-
roše 9, Brno pro Oblastní charitu Jih-
lava, Jakubské náměstí 2, Jihlava = na 
„Erko Jihlava“ – nízkoprahové zaříze-
ní pro děti a mládež – 220.000 Kč

Diecézní charita Brno , Tř. Kpt. 
Jaroše 9, Brno pro Oblastní charitu 
Jihlava, Jakubské náměstí 2, Jihlava = 
na „Centrum u Větrníku“ – kontakt-
ní a poradenské centrum pro osoby 
ohrožené drogovou závislostí a oso-
by jim blízké – 164.000 Kč

Diecézní charita Brno , Tř. Kpt. 
Jaroše 9, Brno pro Oblastní charitu 
Jihlava, Jakubské náměstí 2, Jihlava 
= na „Adaptu Jihlava“ – odlehčovací 
službu – 163.000 Kč

Diecézní charita Brno , Tř. Kpt. 
Jaroše 9, Brno pro Oblastní charitu 
Jihlava, Jakubské náměstí 2, Jihlava 
= na „Nízkoprahový klub Vrakbar 
Jihlava“ – nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež – 130.000 Kč

Diecézní charita Brno , Tř. Kpt. 
Jaroše 9, Brno pro Oblastní charitu 
Jihlava, Jakubské náměstí 2, Jihlava = 
na „Dobrovolnické centrum“ (akre-
ditovaná dobrovolnická služba) – 
27.000 Kč

Diecézní charita Brno , Tř. Kpt. 
Jaroše 9, Brno pro Oblastní charitu 

Jihlava, Jakubské náměstí 2, Jihlava = 
na „Následnou péči Jihlava“ (služby 
následné péče) – 15.000 Kč

Diecézní charita Brno , Tř. Kpt. 
Jaroše 9, Brno pro Oblastní charitu 
Jihlava, Jakubské náměstí 2, Jihlava = 
na „Pohádkovou školičku“ – progra-
my specifi cké primární prevence pro 
mateřské a základní školy (1.st. ZŠ) 
– 44.000 Kč

Liga vozíčkářů , Bzenecká 23, Br-
no = na službu „Sociální rehabilita-
ce“ – 35.000 Kč

Občanské sdružení pro podpo- 
ru a péči o duševně nemocné VOR 
Jihlava, Komenského 36a, Jihlava 
= na službu „Chráněné bydlení“ – 
39.500 Kč

Občanské sdružení pro podpo- 
ru a péči o duševně nemocné VOR 
Jihlava, Komenského 36a, Jihlava = 
na službu „Sociálně terapeutické díl-
ny“ – 70.000 Kč

ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LI- 
DEM S AUTISMEM – APLA – Vy-
sočina, o.s., Telečská 7, Jihlava = na 
službu „Odborné sociální poraden-
ství“ – 20.000 Kč

ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LI- 
DEM S AUTISMEM – APLA – Vy-
sočina, o.s., Telečská 7, Jihlava = na 
službu „Denní stacionář“ – 185.000 
Kč

ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LI- 
DEM S AUTISMEM – APLA – 
Vysočina, o.s., Telečská 7, Jihlava = 
na službu „Sociální rehabilitace“ – 
26.000 Kč

Usnesení č. 498/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

n e s o u h l a s í 
s odpuštěním části smluvní poku-

ty ve výši 331 175 Kč vyplývající ze 
smlouvy o dílo uzavřené mezi statu-
tárním městem Jihlava a společností 
Subterra, a.s., na projekt ZOO pěti 
kontinentů dle zdůvodnění.

Usnesení č. 499/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e
dle § 51 odstavce 2 zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plá-
nování a stavebním řádu (stavební 
zákon) v platném znění výběr vari-
ant pro další fázi zpracování návrhu 
územního plánu města Jihlavy:

I. Rozvojová varianta JIH
II. Část městského okruhu na trase 

západně od hřbitova

a  u k l á d á 
úřadu územního plánování, v sou-

ladu se stavebním zákonem, pokra-
čovat v pořízení nového územního 
plánu statutárního města Jihlavy.

Usnesení č. 511/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

n e s c h v a l u j e
výkup sochy „Mateřství“ z vlastnic-

tví příspěvkové organizace Dětský do-
mov se školou, základní škola a školní 
jídelna, Jihlava, Dělnická 1, se sídlem 
Dělnická 1, Jihlava, za kupní cenu ve 
výši 499.980 Kč do výlučného vlast-
nictví statutárního města Jihlavy.

 (Pokračování na str. 24)
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AQUACENTRU

U NÁS NA POČASÍ NEZÁLEŽÍ

www.aquapce.cz

OTEVŘENO DENNĚ

JARNÍ PRÁZDNINY
V PARDUBICKÉM

(Dokončení ze str. 21)

Usnesení č. 528/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e
zahájení jednání o podmínkách od-

kupu areálu MODETA STYLE s.r.o., 
Březinovy sady 441/2 Jihlava.

Usnesení č. 535/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

u d ě l u j e
čestné občanství města Jihlavy (in 

memoriam) Ing. Františku Dohna-
lovi, který se jako starosta města 
významnou měrou zasloužil o jeho 
rozvoj a především o to, že Jihlava je 

krajským městem.

Usnesení č. 539/13-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

b e r e     n a     v ě d o m í
rezignaci pana MgA. Marka Ho-

vorky na členství v Kontrolním vý-
boru Zastupitelstva města Jihlavy

a     j m e n u j e 

Ing. Ladislava Blechu, bytem Šte-
fánkovo náměstí 9, Jihlava, členem 
Kontrolního výboru Zastupitelstva 
města Jihlavy.

Ing. Jaroslav Vymazal 
primátor 

PaedDr.Ing. Rudolf Chloupek 
náměstek primátora

Zastupitelé rozdělili dotace…

Reprezentativní výběr třinácti do-
kumentárních fi lmů z programu 
loňského Mezinárodního festivalu 
dokumentárních fi lmů Ji.hlava, za-
hrnující nejlepší český dokument 
uplynulého roku Velká noc, nabídne 
od 31. ledna již třetí ročník festivalo-
vých ozvěn v Bruselu. „Za těmito fi l-
my se do Bruselu vyplatí vyrazit - a to i 
z Jihlavy či Prahy,“ láká na exkluzivní 
program ředitel festivalu Marek Ho-
vorka. 

Program ozvěn nabídne fi lmy 
ověnčené v minulém roce cenami 
pro nejlepší světový, východoevrop-
ský i český dokumentární fi lm, a to 
včetně delegací k fi lmům a násled-
ných diskusí po projekcích, které 
neodmyslitelně patří i k samotné-
mu jihlavskému festivalu. „V případě 
Bruselu se podařil malý zázrak. Do-
slova jsme se totiž našli s provozovate-
li místního vyhlášeného artového kina 
Cinema Nova, které patří k nejlepším 
v Evropě,“ vysvětluje Marek Hovorka 
a dodává, „skutečnost, že zde uvádějí 
fi lmy oceněné festivalovými porotami 
není samozřejmost ani zdvořilost, ale 
potvrzení kvality vítězných dokumen-
tů. Dramaturgové bruselského kina si 
program sestavili už v Jihlavě výhrad-
ně sami. A podobným způsobem při-

pravují program svého kina měsíc co 
měsíc. Bez kompromisů.“

Diváci se tak mohou v Bruselu se-
tkat s britským režisérem Peterem 
Snowdonem, který si z Ji.hlavy od-
vezl po světové premiéře svého fi l-
mu Povstání o arabském jaru hlavní 
cenu Opus Bonum, chorvatskou re-
žisérkou Željkou Sukovou a kame-
ramanem Alešem Sukem (Zima/
Zázrak – Cena pro nejlepší doku-
mentární fi lm střední a východní Ev-
ropy), slovenským režisérem Rober-
tem Kirchhoff em (Kauza Cervanová 
– Zvláštní uznání poroty), bulhar-
ským fi lmařem Jivko Darakchievem 
(Lecedra) nebo režisérem Petrem 
Hátlem, jehož Velká noc rozdělila 
jihlavské publikum a porotu vypro-
vokovala k udělení Ceny pro nejlepší 
český dokument.   

„Vybraná kolekce je víc než jen fes-
tivalovou kompilací, odráží intenzi-
tu a různost evropského dokumentu. 
Urči tě platí, že evropský hraný fi lm je 
v krizi. Dokumentů se to ale netýká, 
což dokládají i tyto festivalové ozvěny,“ 
charakterizuje jejich program Ma-
rek Hovorka. I letos se na přípravě 
prezentace MFDF Ji.hlava v Bruselu 
podílel Kraj Vysočina, město Jihlava 
a České centrum v Bruselu.  -tz-

OZVĚNY JI.HLAVY JIŽ 
POTŘETÍ V BRUSELU

ZÁZEMÍ Ciné ma NOVA bě hem Jihlavský ch ozvě n v Bruselu.
 Foto: archiv MMJ

Výběr z novinek z fondu Městské 
knihovny Jihlava na únor 2014

Beletrie

Alpsten, Ellen, 1971– Sestry rudého slunce 
Anderle, Jiří, 1936– Láska za lásku 
Audouin-Mamikonian,
Sophie, 1961– Indiana Teller. Jarní měsíc 

Bauerová, Anna, 1929– Válka vlků 
Bello, Antoine, 1970– Falzifikátoři 
Benacquista, Tonino, 1961– Mafiánovi 
Cast, P. C., 1960– Neferetino prokletí 
Cílek, Václav, 1955- Krása je rozmanitost plazů 

De la Cruz, Melissa, 1971– Podvedený anděl. Mladí, krásní, bohatí – 
nesmrtelní 

Falconer, Colin, 1953– Stigmata 
Falcones, Ildefonso, 1959– Bosá královna 
Furnivall, Kate Stíny na Nilu 
Gabaldon, Diana, 1952– Hořící kříž 
Goldstein, Barbara, 1966– Boží schrána 
Grzędowicz, Jarosław, 1965– Pán ledové zahrady 
Hill, Joe, 1971– Vánoční říše 
Horowitz, Anthony, 1955– Síla pětice. Zapomnění 
Höschlová, Hana Půjčovna mužů 
Hunter, Evie Rozkoše zimy 
Christie, Agatha, 1890–1976 Vlastní životopis 
jaz Opráski sčeskí historje 
Jodorowsky, Alejandro, 1929– Borgia 
Kadlečková, Vilma, 1971– Mycelium. Led pod kůží 
Khidayer, Emíre, 1971– Taje Dubaje 
Kieran, Dan, 1975– Líný cestovatel 
Kim, Jong-ha, 1968– Říše světla 
Kirkman, Robert Živí mrtví. Smutek nás pozůstalých 
Lafferty, Linda Lazebníkova dcera 
Leyson, Leon, 1929–2013 Chlapec na dřevěné bedně 
Lorentz, Iny Dcery hříchu 
MacDonald, Ann-Marie, 1958– Kam létají vrány 

Marboe, Marcella, 1946– Vyměním týnejdžra za cokoliv, aneb, Možná
to máte doma také 



STRANA  25 Sport NJR – ÚNOR 2014

Jihlava zažila hokejové Nagano
Čekání na zlato skončilo. Hoke-

jová reprezentace Kraje Vysočina 
poprvé v historii vyhrála turnaj 
na zimní olympiádě dětí a mlá-
deže České republiky. Triumf byl 
o to sladší, že jej vybojovala na 
domácím ledě.

V pořadí 6. zimní mládežnické 
hry (19. – 24. 1.) hostilo pět vy-
sočinských měst. Soutěžní disci-
plíny probíhaly v Jihlavě, Havlíč-
kově Brodě, Žďáře nad Sázavou 
a Novém Městě na Moravě. Ve Vel-
kém Meziříčí probíhaly medailové 
ceremo niály.

Zlatí hokejisté odehráli všechna 
utkání v Jihlavě. Z Horáckého stadio-
nu udělali doslova nedobytnou pev-
nost. V osmi zápasech neztratili ani 
bod. „Alespoň vidíte, že naše prven-
ství nebylo náhodné,“ hlásil spokojený 
kouč Jiří Jungwirth, jehož svěřenci 
pobláznili okolí stejně jako Hašek, 
Jágr a spol. na olympiádě v Naganu. 
Pomyslným vrcholem jejich úchvat-
né jízdy byla fi nálové výhra 9:3 nad 
Prahou.

HOKEJISTÉ Vysočiny zlatý turnaj hodně prožívali. Oslavy vstřelených branek 
skokem na led nebyly výjimkou.  Foto: Michal Boček

„Důležité bylo, že jsme bojovali jako 
jeden tým,“ konstatoval Jungwirth. 
„Měli jsme opravdu dobrou partu, kte-
rá šla za společným cílem,“ souhlasil 
kapitán družstva Martin Nečas.

Jihlavská Dukla měla ve výběru dese-
tinásobné zastoupení. Kromě trenéra 
Jungwirtha reprezentovali ještě bran-
káři Jakub Škarek (nejlepší gólman 
turnaje) s Danielem Šťastným, obrán-
ci Richard Habermann, Oliver Ha-
velka a Lukáš Mareš a útočníci Domi-
nik Adam, Jan Prokš, Jiří Slabý a Josef 
Vrátný.

Sportovci Kraje Vysočina získali na 
Hrách celkem 20 medailí (4 zlaté, 9 
stříbrných, 7 bronzových) a obsadili 
čtvrté místo v hodnocení výprav.

Pořadí krajů: 1. Liberecký (253 
bodů), 2. Jihočeský (164), 3. Jihomo-
ravský (138), 4. Vysočina (135), 5. 
Moravskoslezský (118), 6. Králové-
hradecký (102), 7. Ústecký, 8. Zlín-
ský (oba 99), 9. Pardubický (85), 10. 
Plzeňský (76), 11. Středočeský (74), 
12. Praha (61), 13. Olomoucký (56), 
14. Karlovarský (42).  -cio-

Prvoligoví hokejisté jihlavské Duk-
ly dělají svým příznivcům v letošní 
sezoně radost. Tým se drží po 44. 
kole soutěže na třetím místě tabul-
ky. Na druhou Olomouc sice ztrácí 
už devět bodů, ale před čtvrtými Re-
bely z Havlíčkova Brodu drží náskok 
sedmi bodů.

V prvním zápase roku 2014 na-
stoupila Dukla proti Šumperku již 
s uzdraveným Viktorem Ujčíkem 
a s přehledem zvítězila. Draci se sice 
po dvě třetiny drželi a před posled-
ní částí prohrávali jen 2:0, ale čtyři 
branky během první desetiminutov-
ky třetí periody je poslaly do kolen. 
Konečný výsledek utkání – 6:0. 

Po skončení zápasu pak veterán 
Ujčík oznámil, že se mu obnovilo 
zranění a rozhodl se ukončit aktiv-
ní kariéru. Hned o dva dny později 
cestovali svěřenci trenérů Petra Vlka 
a Patrika Augusty na sever Čech, kde 
je čekal tým Kadaně. Jihlava sice 
vedla po první části 1:0, v prostřední 
dvacetiminutovce domácí vyrovnali 
a ve třetí periodě přidali dva rychlé 
góly, čímž rozhodli o výhře – 3:1.

Další zápas sehráli Jihlavští 8. led-
na opět na domácím ledě a soupe-
řem jim byl silný celek Litoměřic. 
Dukla se ujala vedení, ale krátce 
před odchodem na první přestávku 
hosté srovnali stav. Obdobná situ-
ace byla k vidění na ledě ve druhé 
části, ale z opačného pohledu. Seve-
ročeši vedli a domácí ke konci peri-
ody stihli vyrovnat. Ve třetí třetině 
a v prodloužení branka nepadla, tak-
že o bodu navíc se rozhodovalo v lo-
terii samostatných nájezdů. V nich 
byli úspěšnější domácí a brali dva 
body za výhru – 3:2 SN.

Následovala série tří venkovních 
zápasů a Jihlavě se v ní příliš neved-
lo. Jen jednou ze tří mačů brala plný 
bodový zisk. První zápas venkov-
ní série začala Dukla v Berouně. 
V zápase byla jednoznačně lepším 
celkem, jenže jí dlouho nebylo přá-

no překonat vynikajícího gólmana 
Cikánka. Zato domácí se z ojedi-
nělých protiútoků dvakrát trefi li do 
jihlavské klece. Přišlo rychlé snížení, 
ale vyrovnat se hráčům s ježkem na 
dresech nepodařilo a na Vysočinu se 
vraceli s prohrou – 2:1.

Zatím nejvyšší letošní prohru utr-
pěla Dukla na ledě nováčka soutě-
že 15. ledna v Havířově. Domácím 
vyšel vstup do utkání, brzo vedli 
2:0, poté sice hosté snížili, ale vel-
mi rychle inkasovali třetí gól a do 
přestávky ještě další. Havířov poté 
přidal ve druhé třetině další gól a ve 
třetí ještě dva přesné zásahy. Koneč-
ný výsledek nezněl pro Duklu příliš 
optimisticky – 7:1.

Až ve třetím venkovním utkání 
v Benátkách nad Jizerou dokázala 
Dukla vyhrát. Svou výhru začali dvě-
ma góly v první třetině, poté přidali 
další gól a ve třetí dvacetiminutovce 
se trefi li ještě dvakrát, takže se rado-
vali z výhry – 5:0. 

Ve středu 22. ledna přijel do Jihlavy 
poslední celek tabulky Most. Jihlav-
ští vstřelili v 10. minutě dva slepené 
góly, v prostřední části navýšili své 
vedení na tři góly, ale hosté ke konci 
třetiny snížili. V závěrečném dějství 
navýšila Jihlava své vedení až na 5:1, 
jenže hosté nesložili zbraně a sníži-
li na rozdíl dvou gólů. Domácí ještě 
jednou překonali hostujícího gólma-
na a radovali se z výhry – 6:3.

Těžký zápas čekal Duklu o tři dny 
později v Ústí nad Labem. Domácím 
se dařilo střelecky a po dvou třetinách 
vedli 4:1. Dva góly ve třetí části po-
mohly Dukle ke snížení na nejtěsnější 
rozdíl, ale vyrovnat se hráčům z Vyso-
činy v závěru již nepodařilo – 4:3.

Zatím poslední utkání před uzávěr-
kou Novin jihlavské radnice sehrála 
Dukla na domácím ledě a soupeřem 
jí byl lídr soutěže Mladá Boleslav. 
Domácí z kraje zápasu nevyužili dvě 
velké příležitosti, zato hosté vytěžili 
z minima maximum a po dvaceti mi-

Dukla hraje se střídavými výsledky
nutách vedli 2:0. Dukla sice ve dru-
hé části snížila a sahala po vyrovnání, 
ovšem zkušení hosté si těsné vedení 
udrželi až do poslední minuty zápasu 
– 1:2.

V dosavadním průběhu soutěže 
je nejlépe střílejícím hráčem Dukly 

Adam Zeman, který rozvlnil sítě 
za zády soupeřových gólmanů již 
osma dvacetkrát. Kanadské bodová-
ní soutěže vede kapitán týmu Tomáš 
Čachotský, který má na svém kon-
tě úctyhodných 65 bodů za 18 gólů 
a 47 asistencí.  -vš-
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od 15. 11. 
ETIOPIE – PRA VĚKÉ OMO (fo-

tografi cká výstava Radky a Davida 
Švejnohových)

Infocentrum – místnost za poklad-
nou hlavního vstupního areálu.

ZOO Jihlava, Březinovy sady 10
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
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 spadající do 
oblasti tzv. krásných umění.

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 25. 2. 
Výstava fotografi í studentů SŠOS 

Jihlava
Městská knihovna, Hluboká 1
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. 
PRÁCE STUDENTŮ ATELIÉ-

RU MALBA A ILUSTRA CE ZE 
SUPŠ JIHLAVA-HELENÍN

Kavárna Dena, Fibichova 28
do 28. 2. 
KLAUDIE ŠINDELÁŘOVÁ – 

FOTOGRA FICKÉ OBRA ZY 
Sloučení fotografi e a kresby či malby.
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4
do 2. 3. 
JAROSLAV GRODL – PETR 

GRUBER – JAKUB TOMÁŠ
FUNDAMENT: BARVA 
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

do 7. 3.  
L. Kressa st. – OBRA ZY, SOCHY
Minigalerie Trifoil, grafi cké papíry, 

Husova 10
do 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. 

Kavárna Muzeum.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58
do 30. 3. 
90 LET AMATÉRSKÉ FOTO-

GRA FIE V JIHLAVĚ
Retrospektivní výstava připravená 

k významnému jubileu Horáckého 
fotoklubu.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

do 30. 6. 
Lubo Kristek: SVĚDECTVÍ 

O DUŠI 
Foyer Horáckého divadla Jihlava ve 

2. poschodí
únor 
DNK – foyer: NEHASNOU...
Výstava obrázků Denisy Dubovské.
Violka: 15 let DS Studánka – foto-

grafi e
Divadlo Na Kopečku, Psychiatric-

ká nemocnice, Brněnská 54
1. 2. – 21. 3. 
Milan Sochora: FOTOGRA FIE
Galerie V Suterénu.
Galerie Horácké divadlo Jihlava, 

Komenského 22
4. 2. – 23. 3. 
130. výročí založení 1. ČESKÉ 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY v Jihlavě, 
Křížová 33

Výstava připomínající význam-
né výročí v historii českého školství 
v Jihlavě.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

4. 2. – 11. 3. 
JIŘÍ SLÍVA: NOVÉ LITOGRA -

FIE
M+K galerie, Čajkovského 33
5. 2. – 15. 3.  
Gustav Krum: JIHLAVSKÁ PEV-

NOST
Pořadatel: statutární město Jihlava 

ve spolupráci s OGV a Muzeem Vy-
sočiny.

Jihlavský rodák Gustav Krum byl 
jedním z nejvýznamnějších českých 

malířů a ilustrátorů dobrodružných 
knih a komiksů. Proslul ilustrováním 
knih Karla Maye. Upřednostňoval 
především techniku perokresby. Nej-
více se věnoval dobrodružné, histo-
rické a cestopisné tématice. Ve své 
práci byl velice precizní a neopome-
nul žádný detail. Vernisáž: 4. 2. 2014 
v 17.00 hodin.

Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4
13. 2. – 6. 4.  
ANTONÍN KA NTA – LADI-

SLAV KUKLA – JAN VIČAR 
Výstava představí tři autonomní 

projekty autorů z Vysočiny, kteří se 
navzájem sice neznají, mají však blíz-
ký vztah k přírodní senzitivitě a pro-
sté formě. 

OGV, Masarykovo nám. 24
17. – 28. 2.  
KUBÁNSKÁ FLÓRA  A FAUNA
32 fotografi í – náměty z kubánské 

přírody – fl óra, fauna. Výstava ve 
spolupráci s nakladatelstvím Orego. 

Hala Městského informačního cen-
tra. 

Magistrát města Jihlavy, Masaryko-
vo nám. 1

20. 2. – 18. 5.  
František Skála ml. – CESTY 
Práce Františka Skály je prodchnu-

tá jedinečnou fantaskní poetikou 
a smyslem pro nadsázku. Hojně 
využívá přírodních materiálů, kte-
ré ovšem neváhá kombinovat např. 
s plasty a probouzí tak v divácích ži-
vou formou otázky rozporu a soula-
du přírodního a kulturního, časové-
ho a věčného.

OGV, Komenského 10
25. 2. – 30. 3.  
„DIKTATURA  VERSUS NADĚ-

JE“ – pronásledování římskokato-
lické církve v Československu v le-
tech 1948 – 1989

Hala MHD. Zahájení v 17.00 ho-
din. Vstup volný, otevřeno denně 
– dle otevírací doby předprodeje 
MHD.

Magistrát města Jihlavy, Masaryko-
vo nám. 1 

4. 2 – 25. 2.  
Počítačový kurz pro seniory
Vždy v úterý od 9.00 do 10.00 hod.
4. 2. v 17.00 
LiStOVáNí – Dan Brown „Infer-

no“
Scénické čtení projektu LiStOVá-

Ní, tentokrát s knihou amerického 
spisovatele Dana Browna „Inferno“. 
V pořadu účinkují Lukáš Hejlík (al-
ternace Pavel Oubram) a Věra Hollá.

6. 2. v 17.00 
Faerské ostrovy – Island 
Cestopisná přednáška Milana Štou-

rače. Jedinečná tvář „lávolandu“, plná 
přírodních krás. Výlety za velrybami, 
tuleni a papuchalky. Ostrov, na který 
se nezapomíná. 

13. 2. v 17.00 
Žena a její cykly – přednáška 

Lenky Losertové
Uvědomme si důležitost, poslání, 

úlohu žen, ale také cykly, doby, kte-
rými procházíme. Vstupné 60,-

17. 2. v 17.00 
Jak na stres a bolesti bez prášků 

a injekcí

Přednáška – chiropraktik Ing. Vinci 
Lászlo. Jak pomoci svému tělu, aby 
lépe pracovalo a nebolelo. Vstupné 
50,-

20. 2. v 17.00 
Autorské čtení z knihy Marké-

ty Bednářové: Ve stínech za zrca-
dlem...aneb O Životě s psychózou 

Markéta Bednářová a Libuše Hor-
ká s úsměvem podepíší svoji knihu.

27. 2. v 17.00 
Ayurvéda s Ivanou Georgievo-

vou – „Vztahy, které žijeme“ – 
přednáška

Jak se projevují nesprávně fungující 
vztahy na našem zdraví a jakým způ-
sobem je lze zlepšit. www.ivaveda.eu. 
Vstupné 70,-

Komenského 22
VELKÁ SCÉNA

1. 2. v 19.00 
J. Stein – J. Bock – S. Harnick: 

Šumař na střeše
Světoznámý americký muzikál, 

který patří k nejslavnějším a mno-
hokrát oceněným muzikálům di-
vadelní historie, přibližuje drama-
tický osud jednoho ukrajinského 
městečka na počátku 20. století. 
Svérázným hrdinou je mlékař To-
vje, obdařený pěti dcerami a ráznou 
manželkou, díky jehož osobitému 
humoru přerůstá děj v neokázalou 
oslavu lidské soudržnosti. Je to mu-
zikálový příběh o štěstí, lásce, tradi-
cích, schopnosti a bolesti spojené 
s porušením léta zažitých zvyklostí 
a také o paralelně se odehrávajících 
tragických událostech předrevoluč-
ního období. 

P /4/
3. 2. v 19.00 
J. Stein – J. Bock – S. Harnick: 

Šumař na střeše 
A /4/
7. 2. v 19.00 
A. N. Ostrovskij: Deník ničemy
Satirická komedie. Nadmíru 

aktuál ní je tento nemilosrdný sati-
rický vhled do salónů vysoké rus-
ké společnosti konce 2. poloviny 
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…

K /3/
10. 2. v 10.00
L. Carroll: Alenka v říši za zrca-

dlem
Pohádka. Koho nezajímá, co se 

opravdu skrývá za zrcadlem? Co 
když je tam úplně jiný svět než ten, 
ve kterém stojíme? Důležité je ne-
bát se a tiše s Alenkou prostoupit 
tím zrcadlem… A hned zjistíme, že 
ten svět „tam“ je trochu převrácený 
vzhůru nohama a žijí tam bytosti, 
které mají sice jiná pravidla, ale to 
pochopí každý, kdo trochu sní. za-
dáno.



Komenského 22
VELKÁ SCÉNA

11. 2. v 19.00 J. 
Stein – J. Bock – S. Harnick: Šu-

mař na střeše 
J /3/
12. 2. v 10.00 
W. Allen: Prokletí nefritového 

škorpiona
Komedie. Oslava šéfových naroze-

nin a večírek se zdánlivě nevinnou 
hypnotizérskou seancí naprosto pře-
vrátí naruby život úspěšnému a ma-
zanému vyšetřovateli z New Yorské 
pojišťovny C. W. Briggsovi… Tato 
komedie divákům nabízí nepřetrži-
tou linii chytrých, nevtíravých replik 
a naprostých dějových zvratů a sa-
mozřejmě typický Allenův humor 
protkaný řadou neuvěřitelných gagů.

zadáno
13. 2. v 19.00 
J. Stein – J. Bock – S. Harnick: 

Šumař na střeše 
F /3/
14. 2. v 17.00 
K. Kesey – D. Wasserman: Přelet 

nad kukaččím hnízdem
Drama. Podobenství o střetu lid-

ské individuality s autoritativním re-
žimem, který je zde prezentován na 
konfl iktu pacienta McMurphyho a ab-
solutistické vládkyně psychiatrického 
ústavu, vrchní sestry Ratchedové, pře-
růstá v reálný protest proti neomezené 
moci a omezování každého člověka.

mimo předpl.
15. 2. v 19.00 
J. Stein – J. Bock – S. Harnick: 

Šumař na střeše 
E /4/
18. 2. v 19.00 
A. N. Ostrovskij: Deník ničemy
H /3/
19. 2. v 19.00 
J. Stein – J. Bock – S. Harnick: 

Šumař na střeše 
KV/4/
20. 2. v 19.00 
A. N. Ostrovskij: Deník ničemy
T /3/
21. 2. v 17.00 
W. Shakespeare: Hamlet
Tragédie. Na ponurých, vichry bi-

čovaných hradbách dánského El-
sinoru se nad ránem zjevuje prin-
ci Hamletovi duch jeho zesnulého 
otce a vyzývá ho k pomstě zákeřné 
královraždy. Od této chvíle se princ 
pokouší srovnat s novou skutečnos-
tí, a sice že strýc Claudius je ve sku-
tečnosti nejspíš vrahem, že ani mat-
ka není bez viny a všichni okolo jen 
lhostejně přihlížejí…

mimo předpl.
22. 2. v 19.00 
J. Stein – J. Bock – S. Harnick: 

Šumař na střeše 
B /4/
24. 2. v 10.00 
W. Shakespeare: Hamlet 
mimo předpl.
25. 2. v 17.00 
W. Allen: Prokletí nefrit. škorp.  

Š /3/
26. 2. v 19.00 
J. Stein – J. Bock – S. Harnick: 

Šumař na střeše  
D /4/
27. 2. v 19.00 
W. Shakespeare: Hamlet 
L /3/
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 Chlumova 3, www.centrumrodin.cz

2. 3. v 16.00 
DĚTSKÝ KA RNEVAL
Karneval bude na motivy pohádky 

Perníková chaloupka.

 Brněnská 29

16. 2. ve 20.00 
PLES DDM JIHLAVA
Od 20.00 hodin v sále SK So-

kol Bedřichov – Zezulkárně. Hrají 
Apriori. Taneční a sportovní vystou-
pení, tombola. Zveme všechny, kteří 
se chtějí dobře pobavit a zatančit si. 
Cena 130,- Možnost rezervace vstu-
penek na napravnik@ddmjihlava.cz. 

SPORTOVEC A KOLEKTIV 
ROKU 2013 DO 15 LET

DDM Jihlava již tradičně vyhlašu-
je anketu pro sportovce, kteří v roce 
2013 nepřesáhli věk 15-ti let. Oce-
nění je pro sportovce bez ohledu na 
druh sportovního odvětví i členství 
ve sportovním klubu. Propozice 
i přihlášky jsou na www.ddmjihlava.
cz – nutno odevzdat do 14. 2. 2014. 
Další informace 

napravnik@ddmjihlava.cz.
PŘIPRA VUJEME: přihlášky do 

28. 2. 2014 !!!
10. 3. – 14. 3. 2014
JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Pro děti školního věku o jarních 

prázdninách. Seznamovací a pohy-
bové hry, míčové hry a sporty v tělo-
cvičně, tvořivé dílny, návštěva bazé-
nu, deskohraní, divadlo, horostěna, 
hry a závody v přírodě. Provoz tábo-
ra: 8.00 – 16.00 hodin

Cena na celý týden 1 300,-; na vy-
brané dny 270,- za den.

Přihlášky nejpozději do 28. 2. 2014
Bližší informace: hubena@ddmjihla-

va.cz.

Komenského 20
Každé úterý v 18.00 
STÁLÉ AKCE: HODINKA  NAD 

BIBLÍ
Tentokrát starozákonní proroctví 

o Mesiáši.

Čajovna & Bar, Brněnská 8
6. 2. v 18.00 
DROGY DNEŠKA 
Poutavá přednáška pracovníků 

místního „Káčka“ neboli Centra 
U Větrníku (kontaktní a poradenské 
centrum pro osoby ohrožené drogo-
vou závislostí). Povídat si budeme 
o druzích, výrobě, distribuci atd.

Vstupné: ZDARMA
13. 2. v 18.00 
KREV A SLUNCE – jak rozumět 

aztéckým lidským obětem
Aztécký národ si získal pochybnou 

slávu především děsivými zprávami 
o horách lidských obětí, které se pra-
videlně odehrávaly na náměstích je-
ho hlavního města Tenochtitlanu. 

28. 2. v 19.00 
J. Stein – J. Bock – S. Harnick: 

Šumař na střeše 
C /4/

MALÁ SCÉNA

5. 2. v 10.00
U. Hub: Tučňáci na arše
Komedie pro teenagery. Usměva-

vý, ale i poučný a také biblický pří-
běh o třech tučňácích, kteří přežijí 
potopu světa. Jak to udělají a zda jim 
v tom pomůže Bůh se dozvíte z před-
stavení určeného všem věkovým ka-
tegoriím, zejména pak teenagerům. 

mimo předpl.
17. 2. v 9.00 a 10.30
V. Peška: O perníkové chaloupce 

aneb Jenom jako
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.
21. 2. v 19.30 
P. Vogel: Nejstarší řemeslo
Do 15 let nevhodné! Tragikome-

die o ženách, kterým nezbývá než 
dřít do roztrhání těla. V úvodu hry 
zastihneme pětici starých žen kde-
si v New Yorku, kde se přes poled-
ní pauzu sluní na lavičkách v parku. 
Stařenky probírají témata, přiměřená 
jejich věku a duševnímu rozpoložení, 
ale zvolna v nás začíná sílit podezře-
ní, že titul Nejstarší řemeslo, ač je to 
na první pohled vyloučeno, se vzta-
huje právě k nim…  

mimo předpl.
27. 2. v 19.30 
P. Vogel: Nejstarší řemeslo
mimo předpl.

Brněnská 54

4. 2. v 19.00 
MOJE MAMINKA  
Komorní monodrama v podání 

Evy Čurdové. 
13. 2. v 19.00 
HOP TROP 
26. 2. v 19.00 
20 000 MIL PO RUSKU 
Cestovatelské promítání s Radova-

nem Jirků. 
27. 2. v 19.30 
RA DŮZA – koncert

Tyršova 12, tel. 734 586 402

2. 2. v 16.00 
ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍ-

ŠOU
Minidiskotéka Míši Růžičkové. 
5. 2. v 18.00 
TRA BANTEM NAPŘÍČ AFRI-

KOU
Cestopisná přednáška – Dan Při-

báň. Sny – malé, velké, nesplnitelné... 
Kde ale je hranice nesplnitelného? 

7. 2. v 19.30 
LÁSKA  A JINÉ SUPERSCHOP-

NOSTI 
(sk. B) De Facto Mimo
Pravdivá komedie o lásce. Hrají: 

Martin Kolář, Karolína Koubová, 
Martin Kacafírek, Eva Sýkorová, Jiří 
Varhaník, Jana Holubová, Dana Ho-

líková a Michal Kouba. Nevhodné 
pro děti do 15 let! 

12. 2. v 19.30 
MANSONDOT504 a TEATR NO-

VO GO FRONTA
I po třiceti letech je Charles Man-

son ve středu pozornosti. Co si 
o něm myslí pozůstalí obětí, které 
nechal bez milosti popravit? 

14. 2. v 19.30 
LÁSKA  A JINÉ SUPERSCHOP-

NOSTI 
16. 2. v 16.00 
VELKÁ HASIČSKÁ POHÁDKA 
De Facto Mimo
Pohádka o tom, že nemusí hořet, 

co je potřeba uhasit, a není lehké 
znovu zapálit, co bylo jednou uha-
šeno. 

19. 2. v 19.30 
MILOSTNÝ TROJÚHELNÍK
Liška/Zbrožek/Polášek
Herecko – psychologický balanc tří 

klaunů.
22. 2. v 19.30 
MĚSTO (THE CITY)
Incubator Th eatre (ISR)
Rapová opera, detektivka, fi lm.
28. 2. v 19.30 
HUKOT 4 (A PŮL)
De Facto Mimo
Radioaktivní groteska. Hrají: Mar-

tin Kacafírek, Michal Kouba, Ji-
ří Varhaník, Martin Kolář, Hynek 
Stehlík, Jakub Vyvážil, Michal Po-
korný, Karolína Koubová a Markéta 
Ketnerová. 

Jarní 22 – Horní Kosov

1. 2. v 10.00 
BUNKRPARÁDA  
Veselé písničky a soutěže.  
8. 2. v 10.00 
Ježek jede do SOČI
Písničky a sportovní disciplíny. 
15. 2. v 10.00 
Pojďte s námi za zvířátky
Písničky, soutěže a pohádka.
22.2. v 10.00 
VODNICKÝ BÁL 
Kostýmy vodníků vítány. 

Tolstého 2, tel. 567 571 671
6. 2. v 19.00 
Antony Jay, Jonathan Lynn: 

JISTĚ, PANE PREMIÉRE
DIVADLO BEZ ZÁBRA DLÍ Pra-

ha Hrají: Karel Heřmánek, Dana 
Morávková, Josef Carda, Stanislav 
Zindulka, Karel Heřmánek ml., Petr 
Pospíchal a další 

11. 2. v 19.30 
Jan Spálený TRIO
Komornější verze známějšího 

uskupení ASPM (Amatérské sdruže-
ní profesionálních muzikantů).

20. 2. v 19.00 
DAN BÁRTA & ILLUSTRA TO-

SPHERE: MARA TONIKA  TOUR 
2014

Výjimečný a charismatický DAN 
BÁRTA představí během svého Ma-
ratonika tour 2014 svůj jedinečný 
program s kapelou Illustratosphere.

25. 2. v 19.30 
VOSTO5 – KOŠIČAN 3
VOSTO5 je generačním divadlem 

spojujícím v sobě poetiku moderní-
ho kabaretu na text založený na nad-
sázce, improvizaci a mystifi kaci.



Čajovna & Bar, Brněnská 8
20. 2. v 18.00 
ALCHYMIE – magie hmoty 

a pouť ducha
Seznámíme se s královnou tradič-

ních věd. 

Jana Masaryka 20

1. 2. v 15.30
Niko 2
Animovaný, Komedie/ Finsko / 

75min / BIJÁSEK, dabing / 90,-
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 
spoustu nových přátel, se kterými 
není nouze o legraci. Niko a jeho 
přátelé musí přijít s plánem na zá-
chranu. Podaří se jim zdolat všech-
ny překážky?

Režie: K. Juusonen 
1., 5. 2. v 17.00, 9. 2. ve 20.00, 
27. 2. v 17.30 a 1. 3. v 19.30
Vejška
Komedie / ČR / 95min / 110,- (od 

27. 2. 100,-)
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

1., 3., 4., 15., 19. 2. v 17.30, 7., 8. 
2. ve 20.00 a 12., 16. 2. v 15.00
Něžné vlny
Komedie / ČR / 96min / 120,- (od 

7. 2. 100,-)
Vojta je nesmělý a jeho rodina 

praštěná. Cholerický tatínek, který 
kdysi nepřeplaval kanál La Manche, 
z něj chce mít závodního plavce 
a milující maminka, bývalá hvěz-
da dětské lední revue, vidí v synovi 
talentovaného pianistu. Jenže Vojta 
má docela jiné priority – především 
rusovlasou spolužačku Elu, okouz-
lující akvabelu, která už v listopadu 
odjede do vysněné Paříže. Jestli Voj-
ta rychle nepodnikne něco opravdu 
zásadního, zmizí mu Ela navždy za 
železnou oponou. Píše se totiž rok 
1989…

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

12. 2. v 15.00 
Něžné vlny
za 100,- BABY BIO >>> MAMIN-

KY a TATÍNKOVÉ, vyrazte i vy se 
svými nejmenšími DO KINA! Pro 
děti bude v sále připraven koberec 
s hračkami a pro vás fi lm. Do sálu si 
vezmete vše, co budete potřebovat 
a po celou dobu projekce bude v sá-
le přítmí. Film poběží se sníženou 
hlasitostí. Kočárky vám ve foyer PO-
HLÍDÁME a vy se můžete jít BA-
VIT. <<<

1. a 10. 2. v 19.30
Jack Ryan: V utajení
Th riller / USA / 100min / titulky / 

120,- / 15+
Když zachytí nestandardní operaci 

provedenou ruským fi nančním gi-
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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

1., 2., 4., 6. 2. ve 20:00, 3. a 7. 2. 
v 19.30 a 26. 2. v 17.30
Krásno
Krimi, Komedie / ČR / 95min / 

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 15.00 2D, 23. 2. v 17.30 
3D
Putování s dinosaury
Dobrodružný, Rodinný / USA / 

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

představovat, se stává skutečností 
a vaše cesta do druhohor může za-
čít. Zažijete 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 stěhování z jejich domo-
vů za potravou na jih.

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

2. 2. v 15.15 a 26. 2. v 17.00
Cyril a Metoděj
Drama, Dobrodružný / Česko, Slo-

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

Příběh z 9. století ve strhujících 
obrazech líčí počátky šíření křes-
ťanství na Velké Moravě a v našich 
zemích. Hlavními postavami fi lmu 
jsou věrozvěsti Konstantin (později 
známý jako Cyril) a jeho bratr Me-
toděj, kteří byli prohlášeni za svaté 
a jsou označováni jako Apoštolové 
Slovanů.

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

2., 8. 2. v 16.45, 5., 11. 2. ve 
20.00, 15. 2. v 16.00 a 22. 2. 
v 19.30
Vlk z Wall Street
Životopisný, Drama / USA / 

179min / titulky / 110,- / 15+
Peníze, ženy, večírky, sex, drogy 

a zase peníze, výstřednosti, kte-
ré si ani neumíme představit. Bylo 
to legální? Ani náhodou! Film Vlk 
z Wall Street přináší podívanou 
z doby, kdy na Wall Street vládla 
pravidla Divokého Západu. Jen mís-
to pistolníků na koních se tu prohá-
nějí jachty a nahé blondýny a mís-
to prachu nad prérií víří vzduchem 
bankovky. 

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

2., 11. a 14. 2. v 17.00
Blízko od sebe
Komedie / USA / 130min / 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

2. 2. v 19.30 2D, 17. 2. v 17.30 
3D a 19. 2. ve 20.00 3D
Já, Frankenstein
Akční, Fantasy, Sci-fi  / USA, Aus-

trálie / 92minut / 2D 120,-, 3D 
140,-

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 / Hrají: Bill Nighy, 
Jai Courtney, Miranda Ott o

3. a 24. 2. v 17.00
Walter Mitt y a jeho tajný život 
Dobrodružná komedie / USA / 

114min / titulky / 110,-
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

3. 2. ve 20.00
Pina
Hudební / Velká Británie, Francie, 

Německo / 100min / 3D, Filmový 
klub, titulky / 100,- 

Snímek je natočen jako pocta ně-
mecké choreografce Pině Bausch, 
která zásadním způsobem ovliv-
nila tanec a divadlo poslední tře-
tiny dvacátého století. Film měl 
být společným projektem Wen-
derse a Bauschové, ale díky její 
nenadálé smrti vznikl „in memo-
riam“ a zachycuje její klíčová díla 
a vzpomínky nejbližších spolupra-
covníků.

Režie: W. Wenders / Hrají: Regi-
na Advento, Malou Airaudo, Ruth 
Amarante

4. 2. v 17.00 a 27. 2. v 19.30
Zlodějka knih
Válečné drama / Německo, USA / 

131min / titulky / 100,- / 12+
Síla slov a fantazie je ukrytá v kni-

hách. Film vypráví příběh Liesel, 
která se během druhé světové vál-
ky dostane do pěstounské rodiny, 
aby zde začala nový život. Liesel se 
snaží zapadnout – doma i ve škole, 
kde si z ní spolužáci utahují, pro-
tože neumí pořádně číst. Liesel je 
odhodlaná situaci změnit s jedno-
strannou posedlostí rodícího se 
učence.

Režie: O. Percival / Hrají: So-
phie Nélisse, Geoff rey Rush, Emily 
Watson

4., 14., 19. 2. v 19.30 a 8. 2. 
v 17.00
Nymfomanka, část I.
Erotické drama / Dánsko, Francie 

/ 110min / titulky / 80,- / 18+
Otevřená studie ženské sexuality 

podle kontroverzního dánského re-
žiséra Larse von Triera.

Režie: Lars von Trier / Hrají: Char-

lott e Gainsbourg, Shia LaBeouf, 
Stellan Skarsgård

8., 11., 15. 2. v 19.30 a 25. 2. ve 
20.00
Nymfomanka, část II.
Erotické drama / Dánsko, Francie 

/ 130min / 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

5. 2. v 16.45 2D dabing, 18. 2. ve 
20.00 3D titulky, 21. 2. v 19.30 
2D titulky, 28. 2. v 16.45 3D da-
bing
Hobit: Šmakova dračí poušť
Fantasy / USA / 161min / 2D, 

3D, titulky, dabing / 2D 90,-, 3D 
120,-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, je-
jímž cílem je získat zpět Osamělou 
horu a ztracené království trpaslíků 
Erebor.

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

5. a 13. 2. v 19.30
12 let v řetězech
Životopisné drama / Velká Britá-

nie, USA / 134min / 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: 
Michael Fassbender, Brad Pitt , Be-
nedict Cumberbatch

6. 2. v 17.00, 13. 2. v 17.30 a 22. 
2. v 15.00
Křídla Vánoc
Drama, Komedie / ČR / 110min / 

90,- / 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

6. – 12. 2. v různé časy, 3D i 2D; 
14. 2. v 17.30 2D, 16. a 24. 2. 
v 17.30 3D a 17. 2. v 17.00 2D
LEGO příběh
Animovaný, Dobrodružný / USA / 

100min / 3D, 2D, dabing / 3D 130,- 
(děti 110,-), 2D 100,-

Příběh sleduje osudy Emmeta, 
obyčejné, pravidel dbalé a dokona-
le průměrné mini-figurky LEGO, 
která je omylem považována za 
nejvýjimečnější osobu, která jedi-
ná může zachránit svět. Je odveden 
do společenstva cizinců, kteří se 
vydali na velkolepou výpravu pro-
ti zlému tyranovi. Emmet je na ta-
kovou cestu až k popukání zoufale 
nepřipraven.

Režie: P. Lord, Ch. Miller / Mluví: 
Jan Maxián, Tereza Bebarová, Libor 
Hruška
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6. 2. v 19.30 a 18. 2. v 17.00
Cizí oběd
Drama / Indie / 104min / titulky 

/ 90,-
Už 120 let posílají ženy v Bombaji 

svým manželům do práce obědy v kas-
trůlkách prostřednictvím pozoruhod-
né sítě poslíčků. Vědci došli k závěru, 
že na špatnou adresu doputuje jen je-
den z milionu obědů. A právě tento 
ojedinělý zatoulaný oběd svede dohro-
mady osudy dvou lidí – půvabné Ily, 
která žije osaměle v domácnosti a mar-
ně bojuje o manželovu pozornost, 
a úředníka Saajana, kterému důchod 
nepříjemně klepe na dveře.

Režie: R. Batra / Hrají: Irrfan 
Khan, Nimrat Kaur, Nawazuddin 
Siddiqui

7., 10. a 19. 2. v 17.00
Prodloužený víkend
Romantický, Drama / USA / 

111min / titulky / 110,- / 15+
Adele před časem opustil manžel 

a ona se z toho dosud nevzpamato-
vala. Místo toho, aby se starala o své-
ho třináctiletého syna Henryho, 
pečuje on o ni. Při jedné návštěvě 
supermarketu se seznámí s Frankem, 
který ji dost nesmlouvavě požádá 
o pomoc. Frank právě uprchl z vě-
zení, během útěku se zranil, a proto 
hledá dočasnou skrýš, alespoň než 
se přežene první vlna pátrání. 

Režie: J. Reitman / Hrají: Kate 
Winslet, Josh Brolin, Tobey Maguire

9. 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

9. a 12. 2. ve 20.00
Příběh kmotra
Drama, Th riller / ČR / 99min / 

90,- 
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

10. 2. ve 20.00
Král Šumavy
Kriminální drama / Českosloven-

sko / 93min / Filmový klub / 80,- 
Naivní špiónské historky se zásluhou 
tohoto snímku vyšplhaly na kvali-
tativní vyšší úroveň. Syžetově – ná-
mět poskytl Rudolf Kalčík – se ještě 
podřizuje politické mytologii o zlých 
agentech, jejichž rejdy překazí hrdin-
ní pohraničníci, ale pojetí příběhu 
i vypravěčství získávají výrazovou 
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svébytnost, poučenou moderními 
trendy té doby.

Režie: K. Kachyňa / Hrají: Rado-
van Lukavský, Jiří Vala, Jiřina Švor-
cová, Jaroslav Marvan, Stanislav Re-
munda

12. 2. v 17.00
Zpátky do ringu
Komedie, Sportovní / USA / 

113min / titulky / 90,- 
Ve filmu „Zpátky do ringu“, hrají 

Stallone a De Niro dva pittsbur-
ské boxery, jejichž zavilá řevnivost 
na sebe upoutala pozornost celého 
národa. V době své vrcholné slá-
vy ve vzájemných zápasech jeden 
druhého porazili, ale v roce 1983, 
v předvečer jejich rozhodující-
ho třetího utkání, Razor nečeka-
ně oznámil odchod do penze bez 
udání důvodů svého rozhodnutí 
a vlastně tak knokautoval kariéru 
svou i svého rivala. 

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

12. 2. v 19.30
Paranormal Activity: Prokletí
Horor / USA / 84min / titulky / 

100,- / 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: Andrew 
Jacobs, Molly Ephraim, Ric

13. 2. v 17.00
47 róninů
Dobrodružné fantasy / USA / 

119min / dabing / 100,- 
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: Kea-
nu Reeves, Hiroyuki Sanada, Ko 
Shibasaki

13. – 16. 2. ve 20.00, 18., 22. 2. 
a 2. 3. v 17.30
Zimní příběh
Fantasy, Romantický, Drama / 

USA / titulky / 100,-
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: A. Goldsman / Hrají: Rus-
sell Crowe, Colin Farrell, Jessica 
Brown Findlay

15. – 16. 2. v 15.30
Ledové království
Animovaný, Komedie / USA / 

109min / BIJÁSEK, dabing / 80,-
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

16. 2. v 17.00
Vše je ztraceno
Dobrodružný / USA / 106min / 

titulky / 100,-
Z chování osamělého mořské-

ho vlka vycítíte, že v životě zažil už 
mnoho krizí. Ani ta, při které se je-
ho jachta střetla s plovoucím kontej-
nerem plným čínských bot, ho zpo-
čátku nevykolejí. Jednoduše zalepí 
mohutnou díru v boku lodi, která 
po nárazu vznikla, a pluje vstříc nej-
bližší pevnině a bezpečí. Jenže tahle 
srážka je jen ochutnávkou před sérií 
katastrof, které musí zkušený moře-
plavec čelit.

Režie: J.C. Chandor / Hraje: Ro-
bert Redford

16. 2. v 19.30
Rivalové
Akční, Biografi cký / USA, Němec-

ko, Velká Británie / 123min / titulky 
/ 90,- / 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

17. 2. v 19.30 a 27. 2. v 17.00
Frajeři ve Vegas
Komedie / USA / 105min / titulky 

/ 90,-
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

17. 2. ve 20.00
Rozbitý svět
Drama / Velká Británie / 90min / 

Filmový klub, titulky / 80,- 
Skunk je 11 let, je diabetička a je 

dost cool. Letní prázdniny právě za-
čaly a její dny jsou plné bezstarost-
ných nadějí. Pak ale pan Oswald, 
hnusný chlápek, který žije přes uli-
ci, zbije Ricka, milého, ale labilního 
kluka odvedle, a Skunk začne ztrácet 
svou nevinnost takovou rychlostí 
a takovým způsobem, že se jí to vy-
myká z rukou.

Režie: R. Norris / Hrají: Tim Ro-
th, Eloise Laurenc, Cillian Murphy

18. 2. v 19.30
Koyaanisqatsi
Hudební, Dokumentární / USA / 

86min / Beze slov / 80,-
Majestátní věkovitost skalních úte-

sů, zdánlivá nehybnost pouště i věč-
ná dynamika mořských vln sugerují 
prapůvodní čistotu života, do níž 
náhle, po staletích pozvolného, tak-
řka neměřitelného vývoje, vstupuje 
člověk, měnící svou energií podobu 
světa i rytmus plynutí času.

Režie: G. Reggio / Hudba: Philip 
Glass

20. 2. a 2. 3. v 17.00, 1. 3. v 15.00
Bella a Sebastián
Dobrodružný / Francie / 95min / 

PREMIÉRA , dabing / 100,-
Film z okouzlujícího horského pro-

středí natočený podle slavného seriálu 
z roku 1965, ve kterém se odehrávají 
dobrodružné příběhy malého chlapce 
Sebastiána a jeho fenky Belly.

Režie: N. Vanier / Hrají: Félix Bos-
suet, Tchéky Karyo, Margaux Châte-
lier

20. 2. v 17.30
Kapitán Phillips
Th riller / USA / 134min / titulky 

/ 80,- / 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

20., 24. 2. a 2. 3. v 19.30, 21., 22., 
23., 26. 2. ve 20.00, 22. a 25. 2. 
v 17.00 a 1. 3. v 17.30
Dědictví aneb Kurva se neříká
Komedie / ČR / 106min / 120,- / 

12+
Vlastička umřela. Vesnický kostel, 

pohřební kočár tažený koňmi, farář, 
obyvatelé Olšan a souputníci zvlášt-
ního života Bohumila Stejskala, mul-
timilionáře z vůle Boží, z Dědictví I. 
Trochu zestárli. Bohumil taky trochu 
zestárl. Přibyly mu majetek, starosti, 
kilogramy a děti. Ztratil ženu svého 
života.

Režie: R. Sedláček / Hrají: Bolek 
Polívka, Dagmar Havlová, Arnošt 
Goldfl am

20. 2. ve 20.00
DK
Dokument / ČR / 73min / Filmo-

vý klub / 80,-
Stavitel, který nejradši bourá. Pla-

chý excentrik, chladnokrevný pa-
nikář, asketický hédonik, velkorysý 
uzurpátor. Vynálezce života. Nevkus-
né obrazy a kryty od vafek vyhazoval 
lidem z oken. „Dezinfi kuju prostor,“ 
říkal, a nepřestal s odstrojováním 
a demolováním, dokud nedosáhl 
svého: zdi a předměty přestaly exis-
tovat, zůstalo jen zachycené světlo.

Režie: B. Kopecká
21. 2. v 17.00, 23. 2. ve 20.00 
a 26. 2. v 19.30
V nitru Llewyna Davise
Drama / USA / 105min / titulky / 

100,- / 12+
příběh ambiciózního a talentova-

ného mladého muzikanta, který se 
snaží získat si trochu uznání, v době 
obrody folkové hudby, v New Yor-
ku roku 1961. Ačkoliv se jeho život 
zdá být nekonečným řetězem smůly, 
Llewyn se nevzdává a pevně si jde za 
svým snem. 

Režie: bratři Coenové / Hrají: Os-
car Isaac, Carey Mulligan, John Go-
odman, Justin Timberlake

21. 2. 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



Jana Masaryka 20

22. 2. v 15.30, 23. 2. ve 14.30
Mrňouskové: Údolí ztracených 

mravenců
Animovaná komedie (podle TV 

seriálu) / Francie, Belgie / 80min / 
BIJÁSEK, Česká verze / 90,-Jednoho 
dne na malém lesním paloučku vznik-
ne nepřátelství mezi koloniemi čer-
ných a červených mravenců. Příčinou 
sporu jsou zbytky jídla z pikniku, kte-
ré tam zanechal mladý pár. Najednou 
se uprostřed znepřátelených stran 
objeví odvážná beruška. Skamarádí 
se s černým mravencem Mandiblem 
a pomůže mu zachránit mraveniště 
před invazí červených bojovníků v če-
le s hrozivým Butorou. Vydejte se na 
cestu plnou dobrodružství, přátelství 
a fantazie – do světa těch nejdrobněj-
ších Mrňousků. 

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

23. 2. v 16.45
Ztracené iluze
Balet / Rusko – Moskva / 170min 

/ 250,- 
24. 2. ve 20.00
Život Adèle
Drama, Romantický / Francie / 

179min / Filmový klub, titulky / 
100,- / 15+

V 15 letech Adèle nic nezpochybňu-
je: dívky zkrátka chodí s kluky. Adèlin 
život se však obrátí vzhůru nohama, 
když potká Emmu, mladou ženu 
s modrými vlasy, která jí umožní ob-
jevit touhu a prosadit se jako dospělá 
žena. Adèle dospívá, hledá sama sebe, 
ztrácí se a znovu nachází…

Režie: A. Kechiche / Hrají: Léa 
Seydoux, Adèle Exarchopoulos, 
Jeremie Laheurte

27. 2. – 2. 3. ve 20.00
Památkáři
Válečný / USA / 112min / PRE-

MIÉRA , titulky / 120,- / 12+ 
Památkáři nejsou žádní nudní pa-

troni, ale unikátní vojenská jednot-
ka, která nasazovala vlastní krky, aby 
z rukou nacistů vyrvala skvosty, kte-
ré za trvání Druhé světové války na-
kradli. Film se odehrává v době, kdy 
už bylo víceméně jasné, že hitlerov-
ské Německo bude poraženo a po-
malu se začínaly napravovat válečné 
škody.

Režie: G. Clooney / Hrají: Matt  
Damon, Bill Murray, Cate Blanchett 

28. 2. a 1. 3. v 17.00, 2. 3. v 15.00
Angelika
Romantický / Francie / 113min 

/ dabing / 120,-Markýza Angelika 
Sancé de Monteloup je nejen mla-
dá a okouzlující, ale také neústupná 
a svéhlavá. Proti své vůli je provdána 
za bohatého muže, který je o mno-
ho let starší než ona. Hrabě Joff rey 
de Peyrac je zjizvený a má pověst 
mocného čaroděje a temného kací-
ře. Přes počáteční odpor Angelika 
poznává Peyracovu skutečnou tvář 
vzdělaného a něžného člověka a za-
miluje se do něj.

Režie: A. Zeitoun / Hrají: Nora 
Arnezeder, Gérard Lanvin, Tomer 
Sisley

1. – 2. 3. v 15.30
Velká oříšková loupež
Dětský / Kanada / 86min / BIJÁ-

SEK / 110,-
Veverčák Surly a jeho krysí kama-

rád Buddy mají něco za lubem. Zima 
se nezadržitelně blíží a oni přemýšlí, 
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kde ve městě nashromáždí zásoby. 
Zoufalá doba si žádá zoufalé činy, 
a proto se společně se svými kum-
pány pokusí vykrást obchod s oříšky. 
Nic ale není tak jednoduché, jak se 
jim na první pohled zdálo...

Režie: P. Lepeniotis / Hrají: Liam 
Neeson, Katherine Heigl, Brendan 
Fraser

Mostecká 10

8. 2.   
VYSOČINA HLEDÁ TALENT – 

SEMIFINÁLE
14. 2. ve 21.00 
TÖRR + HAZARDOOM
Koncert.
15. 2.   
NAZDRA VÍ FEST
21. 2. ve 21.00 
PRODLEVA, Mr.Hanky, Zero 

Number One
22. 2. ve21.00 
ROBERT HLAVATÝ A BAND + 

HOSTÉ
28. 2. ve 21.00 
MORČATA NA ÚTĚKU
Koncert.

Masarykovo nám. 25
15. 2. ve 20.00 
COTT AGE CHEESE PAR-

TY ISHADOW AREA, BORN 
AGAIN, PRŮMYSLOVÁ SMRT, 
THE VACANT EYES, THE SEA 
CHARMER 

21. 2. ve 20.00 
EDCHAROVA RA JSKÁ ZA-

HRA DAGAGARIN, ESAZLESA, 
TABULA RA SA, DISBEATLESS, 
DJ BOSSUCK

Žižkova 15
1. 2. 
Livin´FunkLivin´Funk = taneč-

ní batt le / funková kapela Sly Rab-
bits / party s DJ Noxem / speaker 
Poeta (Radio Spin). 

7. 2. 
Lipstick R´n´B Party BEYON-

CÉ Special!DJ MAZTAH (Illu-
zionists) / STREJDA FILÍ (Pio 
Squad) Nové koncepty Lipstick 
večerů jsou tady! 

8. 2. 
TOXICFEST Vol.4 
Čtvrté pokračování mejdanu, na 

kterém spolu vystupují kapely Kaka-
ový domeček a Straight. 

12. 2. 
Freaked Out Night Další stu-

dentská párty z produkce KOOK! 
DJ‘s a pohoda celou středeční noc.

14. 2. 
TOXIQUE v Soulu! do Soulu na 

Sv. Valentýna přijede česká elekt-
ro/popová kapela Toxique! 

15. 2. 
Trénink po osmé! Tentokrát si 

kluci z Housefruit partičky na 
protažení pozvali dvě krásné a ta-
lentované trenérky C´moi a St. 
Claire. 

21. 2.   
Dirty Dancing No.6 Šestý díl 

večerů s UK music, kde uslyšíš 
všechno, co máš! 

22. 2.   
PRA GO UNION @ Champion 

Sound + Hip Hop Classics Party-
Nejvýraznější česká hip hopová 
skupina současnosti se vrací do 
Soulu v celé sestavě s živou kape-
lou. 

28. 2.   
RYBY DUB project
Rybydub je experimentální dubový 

projekt producentské dvojice Ngo-
Mau a Jahly Soul (Mateyka). 

23. 2. v 19.00 
1. ORCHESTRÁLNÍ KONCERT 

FILHARMONIE G. MAHLERA 
účinkují:Filharmonie G. Mahlera
Jiří Jakeš – dirigentKristina Fialová 

– viola
Na koncertě zazní skladby G. F. 

Händela, J. Haydna a W. A. Mozarta.
Předprodej: DKO Jihlava. Vstupné: 

190 Kč/150 Kč
DKO Jihlava

12. 2. v 18.00 
Cestovatelské promítání: ZAM-

BIE
Posluchárna P3 Vysoké školy poly-

technické Jihlava, Tolstého 16. Vstup 
zdarma.

18. 2. v 17.00 
OZVĚNY EKOFILMU: Lidé od 

jezera
Aralské moře, které se nachází me-

zi Uzbekistánem a Kazachstánem, 
bývalo kdysi 4. největším jezerem 
na světě – ohromné množství slad-
ké vody pokrývalo plochu o rozloze 
68.000 km2. Pak se ale Sovětský svaz 
rozhodl podpořit pěstování bavlny, 
byly vybudovány přehrady na dvou 
velkých řekách Amudarji a Syrdar-
ji, přitékajících do Aralského moře. 
Když jsem se setkal s místními oby-
vateli a uviděl, jak hluboce byli za-
saženi oněmi drastickými změnami 
a jak silný vztah k jezeru chovají, vě-
děl jsem, že tento hluboce lidský pří-
běh bude klíčovým motivem mého 
fi lmu. Bude to fi lm o lidech od jeze-
ra. Délka: 44 min.

Centrum PodpoVRCH, www.zoo-
jihlava.cz. Vstup zdarma. 

20. 2.   
KROCENÍ LITERÁRNÍ MÚZY 

V JIHLAVĚ
Seminář je určen mladým lidem 

s aktivním zájmem o autorskou tvor-
bu ve věku od 12 do 19 let.

I. kategorie v 10.00–11.00; II. kate-
gorie v 11.15–12.45,

25. 2. v 17.00 
MORA VSKÝ KRA S ZDOLA 

(I SHORA )
Přednáší Mgr. Ing. Evžen Zámek
Muzeum Vysočiny.

9. 2. v 15.00 
S Jihlavskými listy za pohádkou: 

TROJLÍSTEK POHÁDEK
Jde o směs tří klasických pohádek 

Hrnečku, vař! O Otesánkovi a O Bu-
dulínkovi. Hlavní hrdinové pohádky 
– Lojza a Líza žijí na svém Jihočes-
kém „ranči“. Lojza celé dny myslí jen 

na hru na kytaru nebo na jídlo. Když 
už je celý dům vyjedený, Líza se vydá 
do lesa na houby. Tam, ale místo hub 
objeví pohádkovou babičku.

Vstupné 60 Kč. 
Kino Dukla, Jana Masaryka 20
15. 2. v 19.30 
ŠIBŘINKY
Hraje Prezent. Účast v maskách 

vítána. Tři nej masky obdrží cenu. 
Vstupné 120 Kč. 

TJ Sokol Jihlava v sokolovně, Tyr-
šova 12.

23. 2. v 15.00 
S Jihlavskými listy za pohádkou: 

JAK SI KUBA MARJÁNKU ZA-
SLOUŽIL

Pohádka vás zavede do jedné ne-
jmenované jihočeské vesnice. V té ži-
je chudý chalupník Kuba. Po rodičích 
mu zbyla jen malá chaloupka, kousek 
pole a starý líný kocour. Bohatý sice 
nebyl, zato ruce měl šikovné a hlavně 
měl srdce na pravém místě.

Vstupné 60 Kč. 
Kino Dukla, Jana Masaryka 20
25. 2. v 18.00 
EXPEDIČNÍ KA MERA 
Expediční kamera je o skuteč-

ném životě, o dobrodružství, di-
voké přírodě, extrémních zážitcích 
i sportech.Filmový festival EXPE-
DIČNÍ KAMERA je celovečerní 
promítání filmů o dobrodružství, 
divoké přírodě, o extrémních zážit-
cích i sportech. Sedm filmů s horo-
lezeckou, cyklistickou, expediční 
tématikou. 

Kino Dukla

1. 2. v 17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – HC Čes-

ké Budějovice   
HOKEJ – 1. liga ČR 2013/2014
Horácký zimní stadion.
2. 2. ve 12.00 
BC VYSOČINA – VSK VŠB 

Ostrava
BASKETBAL – 1. liga mužů
Sportovní hala na ulici E. Rošické-

ho v Jihlavě.
5. 2. v 17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – SK Ho-

rácká Slavia Třebíč 
HOKEJ – 1. liga ČR 2013/2014
Horácký zimní stadion.
10. 2. v 17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – SK Ka-

daň  
HOKEJ – 1. liga ČR 2013/2014
Horácký zimní stadion.    
16. 2. v 15.30 
BC VYSOČINA – BK Lokomoti-

va Plzeň
Náhradní termín za 19. 1.
BASKETBAL – 1. liga mužů
Sportovní hala na ulici E. Rošické-

ho v Jihlavě.
19. 2. v 17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – Medvě-

di Beroun 1933  
HOKEJ – 1. liga ČR 2013/2014
Horácký zimní stadion. 
22. 2. v 17.00 
BC VYSOČINA – BC Kolín
BASKETBAL – Liga U 17
Sportovní hala na ulici E. Rošické-

ho v Jihlavě.
23. 2. v 10.00 
BC VYSOČINA – Tesla Pardubice
BASKETBAL – Liga U 17
Sportovní hala na ulici E. Rošické-

ho v Jihlavě.
Změna programů vyhrazena!
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Gustav
Krum
Jihlavská
pevnost
5. února–15. března 2014

vernisáž 4. února 2014 v 17.00

Dům Gustava Mahlera
Znojemská 4, Jihlava
otevřeno: út–so 10–12, 13–18
tel.: 567 167 132, 133

www.mahler.cz

facebook.com/mahlerjihlava

Soutěž Mývalova vánoční karta pro-
běhla v měsíci prosinci, kdy děti sbíraly 
při každé návštěvě razítka a nejpilnější 
byly odměněny rodinnými vstupenka-
mi do Vodního ráje. Zároveň v prosin-
ci probíhala i soutěž na fcb stránkách  
Aquapark Vodní ráj Jihlava (ofi ciální 
fcb stránka) s názvem „Poznej detail z 
Vodního ráje“, ve které se stala absolut-
ní vítězkou Lucie Svobodová z Vladi-
slavi, která obdržela poukaz na vstupné 
v hodnotě 500,-Kč.

PRVNÍ místo v soutěži Mývalova vá-
noční karta získal Vašík Haman, 
druhé místo Vojta Kalný (za kterého 
přebírala cenu Natálie a Nikola)a tře-
tí byl Honzík Wochner. 
Ceny předával za provozovatele 
Aquaparku Vodního ráje ředitel spo-
lečnosti Služby města Jihlavy Ji nd-
řich Klega, všechno sledoval bedli-
vým zrakem mýval Ondřej.
 Foto: Lubomír Maštera

Na Vodním ráji se sešli vítězové soutěží

Výstava 90. let 
amatérské 

fotografi e v Jihlavě
Horácký fotoklub Jihlava zmapo-

val devadesátiletou činnost fotografů 
amatérů ve městě. 

Výsledkem je výstava v Muzeu Vy-
sočiny, která zahrnuje na 150 velko-
formátových fotografi í.

Část výstavy je zaměřena na histo-
rii jihlavských fotoklubů, novodobá 
část představuje tvorbu současných 
členů fotoklubu. Výstava potrvá do 
konce března. -lm-
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