
Jednání zastupitelstva 
v úterý 10. února od 14 hodin
ve velké místnosti magistrátu.

Přenos bude vysílán on-line na 
webu města.

Beseda k odpadům
Udržitelná domácnost a třídění 

bioodpadu
ve středu  11. února v 18 hodin

ZŠ Nad Plovárnou (hlavní 
vchod).

VZÁCNÝ okamžik této zimy, kdy bylo možné si jen několik dní zalyžovat v upravených stopách, přišel začátkem ledna. Ob-
dobí, během kterého je ještě reálná šance na projížďku zasněženou krajinou, se rychle krátí. Na snímku pracovníci neziskové 
společnosti SK Lyžařské Jihlavsko vyráží do okolí Vysoké, aby připravili okruh pro běžecké lyžování. Stav lyžařských okruhů 
můžete sledovat na www.lyzarskejihlavsko.cz, aktivitu podporuje i město Jihlava. Foto: archiv MMJ

Zastupitelé navrhují odložit 
přemostění Sasovského údolí

Počátkem ledna proběhl pra-
covní seminář zastupitelů města 
Jihlavy. Tématem setkání bylo 
seznámení se s rozpracovaným 
návrhem územního plánu a se-
známení se s programem Zdra-
vého města Jihlavy a Agendy 21.

„Seminář se konal i proto, že se po 
podzimních volbách složení zastu-
pitelstva výrazně obměnilo, proto 
jsme považovali za vhodné s tak 
významným a komplikovaným do-
kumentem zejména nové zastupi-
tele seznámit,“ vysvětlil primátor 
města Jihlavy Rudolf Chloupek. 

Pracovní seminář byl neveřej-
ný, zastupitelé na něm nepřijímali 
žádná usnesení.

Největší debata probíhala k té-
matům dopravních staveb, které 
jsou v návrhu územního plánu 
zaneseny - vnitřní městský okruh 

a vnější obchvat města. „Vnitřní 
městský okruh by měl sloužit k op-
timalizaci vnitroměstské dopravy, 
tedy s počátkem i konce cesty v Jih-
lavě, především k odlehčení dopravy 
v centru města a k obsluze nových 
rozvojových ploch, vnější obchvat by 
měl sloužit k odvedení tranzitní do-
pravy z města,“ vysvětlil náměstek 
primátora pro oblast územního 
plánování Vratislav Výborný.

Zastupitelé se dohodli, že prio-
ritou města by mělo být odvedení 
tranzitní dopravy z města, to zna-
mená dokončení vnějšího obchva-
tu s důrazem na první etapu Zno-
jemská – Brtnická. „Zastupitelé 
se také dohodli, že poslední etapa 
vnitřního okruhu v rozsahu Zno-
jemská – Brtnická přes Sasovské 
údolí bude přeřazena z návrhu do 
rezervy. To znamená, že s její rea-

lizací se v dohledné době nepočítá,“ 
uvedl primátor Rudolf Chloupek. 

Rozhodnutí vítá předsedkyně 
spolku Zachraňte Sasovské údolí 
Marie Nováková, která řekla: 
„Zatím zastupitelé vyjádřili ocho-
tu přeřadit návrh stavby do rezer-
vy. Hlasovat o to ovšem budou až 
v únoru, tak uvidíme.“ Spolek ini-
cioval petici proti přemostění, 
kterou podepsalo přes 1.700 ob-
čanů. Jedním z důvodů odporu 
byla obava o vzácné druhy fl óry a 
fauny, které se v Sasovském údolí 
vyskytují.

V polovině ledna bylo vypsáno 
opakované veřejné projednání ná-
vrhu územního plánu a v polovi-
ně roku 2015 by mohl být územ-
ní plán předložen zastupitelstvu 
města Jihlavy ke schválení.

 -tz,lm-

K územnímu plánu se může vyjádřit každý občan

Vánoční kulturu 
pochválili

Tak se vyjádřil náměstek primáto-
ra Milan Kolář o dojmech z jihlav-
ských vánoc.

Jaký máte dojem z kultury ve 
městě ke konci roku 2014?

Ještě nikdy jsem nezažil před Vá-
nocemi tolik společenských událos-
tí, jak tomu bylo tentokrát.

(Pokračování na str. 9)

Milan Kolář
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Město Jihlava má k 31. 12. 2014
přihlášeno k trvalému pobytu 
50.613 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci prosinec 2014
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Zdraví mladých lidí, snižování 
škod způsobených alkoholem a 
drogami a zdravé životní podmínky. 
To jsou priority Zdravotního plánu 
města pro roky 2015 – 2017. 

K aktualizaci zdravotního plánu 
se sešli noví členové Komise Pro-
jektu Zdravé město (PZM) a místní 
Agendy 21 (MA21) a zástupci 
Kraje Vysočina, Krajská hygienická 
stanice, Zdravá škola ZŠ Březinova 
a další. Impulzem byla nová Ana-
lýza Zdravotního stavu obyvatel 
města Jihlavy. 

„Stanovení priorit by v praxi mělo 
přinést podporu města aktivitám v 
jednotlivých oblastech. Už při pro-
jednávání přicházely od přítomných 
první návrhy, např. rozvíjet preven-
tivní výchovně vzdělávací programy 
pomocí divadla a arteterapie, pří-
prava programů podle zadání na-
příklad na téma šikany, kouření či 
rasismu. Zazněly například také pod-

něty na vydání vyhlášky o zákazu 
konzumace alkoholu na veřejnosti 
nebo podpoře výuky sebeobrany,“ řekl 
primátor Jihlavy Rudolf Chloupek.

V příštích týdnech bude ke zvole-
ným cílům probíhat diskuse orga-
nizací a institucí spolupracujících 
na aktivitách Zdravotního plánu. 
„Bude to revize stávajících aktivit a 
partnerů, případně rozšíření o nová 
témata a aktivity,“ uvedla Soňa 
Krátká, koordinátorka Zdravého 
města Jihlava. Aktualizovaný Zdra-
votní plán na příští tři roky bude 
předložen zastupitelům města ke 
schválení.

Více informací je možno nalézt na 
webu PZM a MA21 – www.jihlava/
zdravemesto-Aktuality.

V uplynulém období 2012 – 2014 
byly prioritami podpora zdravějšího 
životního stylu a zvyšování kvality 
životního prostředí ve městě.

 -tz-

Jihlava se zaměří na zdraví mladých

ZDRA VÁ mládež, zdravé podmínky, ne alkoholu a drogám – takové jsou cíle 
Zdravotního plánu města, které aktualizovali na poradě členové Komise Projektu 
Zdravé město.                                                                                       Foto: archiv MMJ

Od začátku roku v Jihlavě platí 
vyhláška, která zakazuje hazard. 
V provozu mohou zůstat už jen ta 
zařízení, u kterých ve správním 
řízení ještě nebylo rozhodnuto o 
ukončení provozu. 

Úředníci jihlavského magistrátu v 
provozovnách zahájili sérii kontrol 
dodržování vyhlášky a možnosti ne-
legálně umístěných kvízomatů či ji-
ných nepovolených zařízení. 

„Kontroly proběhly v prvních třech 
provozovnách, porušení vyhlášky jsme 
nezaznamenali,“ uvedl vedoucí eko-
nomického odboru jihlavského ma-
gistrátu Jan Jaroš s tím, že nepravi-
delně budou kontroly probíhat celý 
rok. Kontroly probíhají za asistence 
městské policie. 

Za porušení zákonných povin-
ností a za nelegální provozování pří-
strojů jsou sankce pro právnické i 
fyzické osoby v rozmezí od 50.000 
do 10.000.000 korun. Postižen může 
být jak provozovatel, tak dozorující 
osoba v herně.

Jihlava reguluje hazard už několik 
let. Nejprve se podařilo zastavit pro-
voz tzv. výherních hracích přístrojů 

(VHP), které povoloval magistrát. 
Následoval však rozmach interak-
tivních videoloterijních terminálů 
(IVT), sofi stikovanějších hazard-
ních zařízení, jejichž provoz povo-
luje ministerstvo fi nancí. Až po ně-
kolika letech dostaly obce pravomoc 
regulovat i tato zařízení.

Například v letech 2010 a 2011 
bylo v Jihlavě povoleno bezmála 900 
zařízení, na počátku roku 2013 bylo 
v Jihlavě 507 zařízení a v prosinci 
2013 bylo 455 zařízení a 6 VHP. V 
Jihlavě je aktuálně povolených 403 
zařízení (IVT). 

V současné době zahajuje Minis-
terstvo fi nancí správní řízení s pro-
vozovateli těchto zařízení. „Vzhle-
dem k zdržovací taktice provozovatelů, 
kterou někteří zřejmě zvolí, nejsme 
schopni s určitostí sdělit, kdy v Jihlavě 
nebude jediný přístroj tohoto typu. 
Jedná se např. o IVT, hry v kostky, ru-
lety, lokální loterijní systém a podobně. 
Dřívější typ zařízení (VHP) už v Jih-
lavě není žádný“. 

Příjem města z provozu hazardu 
byl např. v roce 2014 asi 31 milionů 
korun.                                                   -tz-

Jihlavský magistrát 
kontroluje zákaz hazardu

Dotační program je systémem fi -
nanční podpory partnerským or-
ganizacím, institucím i aktivním 
občanům, kteří chtějí přispět k napl-
ňování cílů Zdravého města a MA21 
dílčí akcí, aktivitou, programem 
apod., a to na základě zpracovaného 
projektu. 

Pro rok 2015 byla na tento dotační 
program vyčleněna částka 200.000 
Kč (výše dotace na projekt činí 
20.000 Kč).

Rada města Jihlavy schválila dne 
14. 1. 2015 usnesením č. 34/15-RM 
aktualizovaná Pravidla statutárního 
města Jihlavy pro poskytování do-

tací v rámci Projektu Zdravé město 
a místní Agenda 21 a současně 
schválila usnesením č. 35/15-RM 
vyhlášení 1. výzvy k podání žádostí 
na související aktivity realizované 
v období od 1. 4. 2015 do 31. 12. 
2015. 

Termín pro doručení žádostí je 
od 2. 2. do 27. 2. 2015 do 14.00 
hod. 

Více informací k dotačnímu pro-
gramu Zdravého města naleznete na 
odkazu www.jihlava.cz/zdravemesto. 

Gabriela Součková
asistentka koordinátorky 

PZM a MA21

Dotační program Zdravého 
města disponuje 200 tisíci

Zima je obdobím vegetačního klidu a zároveň časem pro provedení 
potřebného kácení a pěstebních probírek stromů a keřů. Od ledna do března 
bude probíhat kácení postupně na několika místech ve městě.  

V místech, kde je to z prostorových důvodů možné, budou realizovány 
náhradní výsadby. 

Stromy ke kácení se vybírají na základě vlastních šetření úřadu, výstupů z 
inventarizace zeleně, nebo na základě podnětů veřejnosti. 

Město, stejně jako každý vlastník stromu, musí mít podle zákona vyřízené 
povolení ke kácení dřevin od orgánu ochrany přírody u stromů s obvodem 
větším než 80 cm ve výšce 130 cm. 

Pěstební probírky a kácení většího rozsahu: 
· sídliště Dolina,  
· 17. listopadu - první fáze obnovy stromořadí,
· Mahlerova, tř. Legionářů - částečná obnova stromořadí,
· ul. Kosovská,
· poslední část sídliště Březinova.

Aktuálně probíhající a plánované kácení v Jihlavě:
· části města Hr. Dvory, Heroltice, Popice, Antonínův Důl,  
· Demlova, Březinova, Na Kopci,
· Polenská, J. z Poděbrad, Havlíčkova, Kollárova, 
 Smrčenská, Pávovská, 8. března,
· E. Rošického, Jiráskova, Tylova, Královský vršek, Lesnov,
· Žižkova, U Pivovaru, Seifertova, U Hřbitova, Ztracená.

-tz-

Kácení stromů v období 
vegetačního klidu

Za vysvědčení 
do Zoo Jihlava 

Do neděle 1. února připravila jih-
lavská zoo pro všechny žáky a stu-
denty akci „Za vysvědčení do Zoo 
Jihlava“. 

V tyto dny budou mít všichni, 
kdo na pokladně předloží svoje ak-
tuální vysvědčení (případně jeho 
opis) se samými jedničkami, vstup 
do zoo zdarma. 

Ostatní, kteří budou mít horší 
známky, budou moci využít pade-
sátiprocentní slevy, takže místo 40,- 
Kč zaplatí jenom 20,- Kč. 

U dětí mladších 10 let je nutný do-
provod rodičů.  -tz-
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ZŠ Nad Plovárnou (hlavní vchod)¨¨

témata besedy: 

 Svoz bioodpadu z oblasti Na Slunci 

 Co patří do nádoby na bioodpad 

 Využití svezeného bioodpadu 

 středa 11. 2. 2015 v 17.00 

Zdravé město Jihlava 
Vás srdečně zve na besedu

ZŠ Nad Plovárnou (hlavní vchod)

V oblasti Na Slunci bude od za-
čátku března zahájen pilotní projekt 
svozu biologicky rozložitelného od-
padu. 

Na osmnáct stanovišť kontejnerů 
se separovaným odpadem přibude 
hnědý kontejner, do kterého budou 
moci lidé odkládat bioodpad.  Pi-
lotní projekt je situován do oblasti 
se smíšenou zástavbou s dobrou mí-
rou třídění papíru, plastů a skla. Jeho 
cílem je ověřit čistotu získaného bi-
oodpadu z veřejně dostupných kon-
tejnerů.  

Veřejně dostupné kontejnery na bi-
ologicky rozložitelný odpad umístě-
né v docházkové vzdálenosti do 150 
m preferovali občané, kteří se účast-
nili dotazníkového šetření v dubnu 
2014, před nádobami umístěnými 
adresně u domu.

Do kontejnerů lze odkládat bi-
ologicky rozložitelný odpad rost-
linného původu:

- z domácnosti:
slupky a zbytky ovoce a zeleniny, 

zbytky pečiva a obilnin, kávový od-
pad, použité papírové ubrousky, ča-

jové sáčky, skořápky vajec a další…
- ze zahrady: 
tráva a plevele, listí, seno, sláma, 

košťály i celé rostliny, drcené větve, 
skořápky ořechů, a další…

- do nádoby na bioodpad nepatří:
maso, kosti, pomazánky, vařené 

těstoviny, omáčky, plasty, sklo, hli-
ník a další kovy, barvy, ředidla a další 
nebezpečný odpad, elektro a baterie, 
stavební odpad, kamení, textil, jed-
norázové plenky, pytlíky z vysavače, 
cigarety, popel, fritovací oleje, uhy-
nulá zvířata

Bioodpad se do nádob odkládá 
volně, nesmí být zabalen v sáčcích 
a to ani v těch, které jsou deklarová-
ny jako biodegradabilní (biologicky 
rozložitelné, kompostovatelné). Řa-
da kompostovatelných sáčků se zce-
la nerozkládá, ale pouze rozpadá na 
drobnější části, které zhoršují kvalitu 
kompostu.

Chcete-li se o svozu bioodpadu z 
lokality Na Slunci dozvědět víc, zú-
častněte se besedy, která se koná dne 
11. února 2015 v době 17.00 – 18.00 
v ZŠ Nad Plovárnou. -tz-

Od března začíná svoz 
bioodpadu Na Slunci

Ověřte si na webu, zda vám 
náleží sleva poplatku

Zveřejňujeme změnu  provozní doby na  bazéně E. Rošického v Jihlavě. Jed-
ná se o rozšíření mimořádných hodin pro veřejnost v době pololetních a jar-
ních prázdnin.

  30. 1. pátek 10 – 14 hodin
    2. 2. pondělí 12 – 16 hodin 
    3. 2. úterý 10 – 14 hodin
    4. 2. středa 12 – 16 hodin
     14 – 15 hodin 3 dráhy
    5. 2. čtvrtek 10 – 14 hodin
    6. 2.  pátek 10 – 14 hodin -tz-

Plavání o prázdninách

Magistrát města Jihlavy umístil 
na web aplikaci, prostřednictvím 
které si občané zapojení do Pro-
gramu zodpovědného nakládání 
s odpady mohou ověřit, zda spl-
ňují podmínky pro získání slevy z 
poplatku za svoz odpadu.

Pro získání slevy z poplatku za odpad 
je nutné být zaregistrovaný do tzv. 
motivačního programu a dvakrát za 
půlrok donést do sběrného dvora 
odpad. Do programu se již zapojilo 
na sedm tisíc Jihlaváků, kteří si nyní 
mohou snadno a rychle na webu 
zjistit, zda splňují požadavky pro při-
znání slevy 65 korun na osobu.

„Jde o reakci na časté dotazy občanů, 
kteří se do programu zapojili. Nepama-
tovali si jistě, kolikrát se na sběrný dvůr 
dostavili, a tak nás často kontaktovali. 
Tato aplikace jim umožní si stav zjis-
tit 24 hodin denně, sedm dní v týdnu,“ 
vysvětluje pohnutky úřadu ke vzniku 
aplikace vedoucí ekonomického 
odboru jihlavského magistrátu Jan 
Jaroš.

K přihlášení do aplikace, kterou 
vytvořili informatici magistrátu, 
potřebují zapojení občané pouze 
číslo své Jihlavské karty nebo odpa-
dové karty, kterou dostali při regis-

traci. V aplikaci uvidí, kolikrát 
některý z členů společné domácnosti 
navštívil sběrný dvůr a zda je splněn 
požadavek na snížení poplatku. 

Obyvatelé města Jihlavy patří, co 
se týká vztahu k životnímu prostředí, 
k nejodpovědnějším v České repub-
lice, Jihlava patří k městům s nejvyšší 
mírou třídění odpadů z domácností, 
radnice třídění odpadu dlouhodobě 
podporuje. „Už částečné údaje z loň-
ského roku vykazují další nárůst tří-
dění odpadu v Jihlavě, v polovině února 
budeme mít defi nitivní čísla. Zdá se, 
že Program odpovědného nakládání 
s odpady spolu s dalšími aktivitami 
zafungoval,“ očekává dobrá čísla 
vedoucí odboru životního prostředí 
Katarína Ruschková. 

Občané v Jihlavě vytřídí asi 29 
procent odpadu, což je nad republi-
kovým průměrem, nicméně jihlav-
ská radnice si dává za cíl dosáhnout 
míry třídění až 50 procent. Kromě 
Programu odpovědného nakládání 
s odpady, rozšiřování sítě sběrných 
dvorů a trvalé osvěty také postupně 
rozšiřuje třídění biologicky rozloži-
telného odpadu. V roce 2016 by mělo 
být možné třídit bioodpad v celém 
městě. -tz-
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Náměstkem primátora se stal 
po volbách Vratislav Výborný 
(ČSSD), který se tak po deseti 
letech znovu vrací do vedení 
města. Co pro něho znamena-
lo uplynulých deset let, čemu 
se naučil a jak hodnotí práci 
minulého vedení?

 Lubomír Maštera

Návrat po deseti letech – jak vel-
ká je to změna v životě?

Deset let uteče rychle a hodně se 
toho změnilo. Sedm let v Africe zna-
menalo zásadní změnu pro život-
ní rytmus. V Tunisku nikdo nikam 
nespěchá, nenervuje sebe ani ostatní. 
Středomořská kuchyně je zdravá, ale 
musel jsem si na ni zvyknout. Nyní 
si zase zvykám na vepřové, knedlíky 
a podobně. Ale hlavně: život je tady 
mnohem stresovější.

Co říkají zkušenosti z Afri-
ky? Čeho se vyvarovat, co zkusit 
jinak?

Naučil jsem se tam výrazné toleran-
ci a trpělivosti vůči druhým. Pokud 
byste se tam nervoval jako zde, tak 
s těmi lidmi vůbec nevydržíte.

Čím to je?
Řekl bych, že lidé tam jsou rozváž-

nější až lenivější. Pokud mají roz-
hodnout pod tlakem, tak to odloží. 
Tunisko je muslimský stát otevřený 
obchodu a stykům s Evropou, ale 
lidé jsou velmi rozvážní. Když spě-
cháte, řeknou, že se musí rozmyslet a 
nic z nich nedostanete. Jediná mož-
nost, aby se člověk nezbláznil, je na 
to přistoupit.

Nyní se vracím do společnosti, kde 
je tlak dělat všechno hned. Optimál-
ní je zřejmě hledání nějakého středu 
mezi těmito kraji.

A co zkušenosti z minulého 
působení na radnici? 

Určitě je to poučení o vztahu 
k členské základně strany. Protože 
právě ta by měla být pro politika 
oporou.

Jakou to má spojitost s vaší zku-
šeností s jihlavskou ODS před 
těmi deseti lety, když jste byl v té-
to politické straně?

Tehdy jsem se jako primátor města 
výrazně věnoval městské problema-
tice a nenašel jsem si čas k diskusi se 
spolustraníky. To využili mí oponen-
ti a podařilo se jim mě vykreslit jako 
člověka, který není ideologicky pra-
vicově ukotven a nehájí pravicové 
názory. Svým způsobem tomu rozu-
mím, protože u mě byl vždy na prv-
ním místě zájem města a jeho obča-
nů a ne ideologické fráze. 

Navíc během let na radnici se 
nepotvrdila slova, že jen bohatí a 
úspěšní se postarají o ty, kteří měli 
v životě smůlu, jsou zdravotně hen-
dikepovaní nebo „jenom“ zestárli. 
Tento názorový rozpor mě nako-
nec dovedl k rozhodnutí rezignovat 
na post primátora. Nechtěl jsem být 
reprezentantem strany, s kterou jsem 

si přestal „ rozumět“.
Jak hodnotíte poznatky z minulé-

ho období o vztazích mezi magis-
trátem a veřejností?

Samozřejmě stále registruji infor-
mace, že úředníci jsou neochotní, 
nabubřelí, že chybí taková ta srdeč-
nost a úsměv. Ale zaznamenávám i 
chválu. 

Je to těžko měřitelný prvek a hod-
ně subjektivní. 

To je pochopitelné. Ale ptal jsem 
se spíš na jisté zjevné nesympatie 
mezi minulým vedením města a 
organizátory například petice pro-
ti ZeVO (spalovně).

Nevím. Mám pocit, že petenti se 
většinou nesnaží vnímat další sou-
vislosti. Že mají ten svůj jeden kon-
krétní cíl a vše ostatní je jim jedno. 
Například ke spalovně byla celá řada 
setkání s občany, opakovaně zazně-
lo, že čekáme na nový zákon o odpa-
dech, že nemá smysl se uzavřít a říkat 
– tohle nebude. A co tedy bude dál? 
Jedna věc je kritizovat, zakazovat a 
druhá rozhodovat s vědomím odpo-
vědnosti.  

Takže v záležitosti spalovny mám 
pocit, že se jednalo o předvoleb-
ní zviditelnění spojené se strašením 
občanů. Zaznamenal jsem i takovou 
informaci, že zastavili maminku a 
ptali se jí: Chcete umřít na rakovi-
nu? To se může stát, když bude spa-
lovna!

A to není zrovna férové jednání. 
Komunikaci se nikdo nebránil, ale 
když vás druhá strana neposlouchá 
co říkáte a stále si vede svou, brzy 
rezignujete.

Existují takové teorie, které radí 
– Nechme to vyhnít. Nebo – Nepí-
chejme do vosího hnízda. Co vy 
na to?

Nejsem jejich zastáncem. Jsem při-
praven vysvětlovat, ale i se nechat 
poučit. Zemanovo: „Jen idiot nemě-
ní svůj názor“ platí. Jsem zastán-
cem toho, že problém se má řešit 

již v okamžiku, kdy se na něj jen 
malounko pomyslí. Nenechat to 
vyhnívat. Opravdu ne. Samotný čas 
toho moc nevyřeší. A může se i stát, 
že za pár let přijde obvinění od Poli-
cie, že nekonáním jste způsobili znač-
nou škodu.

Je něco, co se dříve nedodělalo a 
nyní je k tomu příležitost?

Myslím si, že do roku 2004, kdy 
jsem na radnici působil, se poved-
ly úžasné věci. Přišly velké fi rmy: 
Bosch, Automotive Lighting, obrov-
ští zaměstnavatelé v regionu. Jihlava 
se stala krajským městem, vznikla 
vysoká škola, udělala se rekonstruk-
ce radnice – takové investice se bojí 
každý politik.

Co se nepovedlo a co mě nejvíc 
mrzí, že se nepovedlo dotáhnout do 
konce, je vznik multifunkční kulturní 
a sportovní haly. Nyní se dostáváme 
do diskuzí, jestli ji udělat z Horácké-
ho zimního stadionu, který potřebu-
je rekonstrukci, nebo zřídit halu bez 
ledu. 

Nejen městskou, ale ve spoluprá-
ci s krajem jako velké konferenční a 
společenské centrum. Nic takové-
ho zatím  nemáme a myslím si, že by 
taková investice městu i kraji prospě-
la.

Zkusil bych zapojit do projektu i 
velké fi rmy, pokud budou mít zájem 
i případné zahraniční partnery. Nej-
nověji – byla tu čínská delegace 
z Wuhanu, což je město se 6,2 milio-
nů obyvatel. V delegaci byli skutečně 
vysoce postavení úředníci, kteří říka-
li, že by se rádi v Jihlavě usadili, že to 
je pro ně strategické místo nejen pro 
Českou republiku, ale i pro Evropu. 
Proč bychom neměli domluvit na 
spolupráci i v této věci?

Připravují se reciproční návště-
vy, oni deklarovali skutečný zájem o 
spolupráci. Nemyslím si, že to byla 
jen zdvořilostní návštěva.

Jak hodnotíte výsledky minulé-
ho vedení města? Vypadalo by to 
jinak, kdybyste byl ve své nynější 
pozici?

Myslím si, že se hodně povedlo. 
Jen mi připadalo trochu komické, 
jak si před volbami strany přivlast-
ňovaly zásluhy, přitom je jasné, že 
to, co vzniklo, nemohl prosadit ani 
jednotlivec, ani strana. Považuji to 
za dílo celé koalice. 

Obecně mohu říci, že jsem velmi 
spokojen. Snad jedinou připomín-
ku mám k velké akcentaci cyklos-
tezek zde na Vysočině. To není nic 
osobního, jenom si myslím, že ty 
doby, kdy lidé jezdili do práce na 
kole, kdy se ten peloton s bandas-
kami na řidítkách šinul nocí, že to 
už je dávno pryč. 

Dokážete si představit úřední-
ka, který přijede do práce na kole, 
vyšlape čtyři kopce, posadí se mezi 
kolegy a smrdí jim tam celý den 
potem? Cyklistika na Vysočině má 
svůj význam rekreační a sportov-
ní, tomu rozumím. Ale na rozdíl 
od takového Hradce Králové, kde 
je rovina, nebude sloužit v napros-
té většině jako prostředek dojíždě-
ní do zaměstnání. Ale ač to není 
investice pro všechny, nepovažuji 
ji za vyhozené peníze. I když něk-
teré úseky v centru města a zejmé-
na jejich značení jsou diskutabilní a 
pár spoluobčanů mi už dalo najevo, 
že cyklostezek mají plné zuby.

Občan registruje, že na minis-
terské úrovni jsou politici prak-
ticky neodstíhatelní za svá, někdy 
špatná, rozhodnutí.

Jak je tomu na vaší úrovni? Jak 
velké je riziko, že šlápnete ved-
le a ponesete za své rozhodnutí 
odpovědnost?

Riziko je vždy, ale při čerpání 
dotací je obzvlášť velké. Ukažme si 
to na příkladu. V běhu je výstavba 
komplexu „Revitalizace části parku 
Malý Heulos“. Při výběrovém řízení 
na dodavatele zvítězila fi rma s nej-
nižší cenovou nabídkou. 

Při vnitřní následné kontrole byla 
zjištěna součtová chyba, která jde 
ale k tíži dodavatele a celá zakázka 
se ještě o cca 280 tisíc dodatkem ke 
smlouvě o dílo zlevnila. 

Renomovaná právní kancelář řekla, 
že to je lehce odstranitelná závada. 
Poskytovatel dotace je ale názoru, 
že to takto nelze řešit, že jsme vítě-
ze měli vyřadit a s péčí řádného hos-
podáře jmenovat druhého v pořadí, 
který byl ale o milion a půl dražší. A 
udělil korekci, tj. snížil dotaci o pět 
procent, tj. cca 2,5 mil. Kč. Opravdu 
platí, že někdy hledáme ze špatných 
řešení to nejmíň špatné. 

Můžeme se třeba několik let sou-
dit, ale s nejasným výsledkem. A 
teď se můžeme obávat, že po letech 
někdo přijde a řekne: „Vy jste to 
mohli vyřešit jinak a lépe, připravili 
jste město o hodně peněz a půjdete 
na pět let do vězení.“ 

Na druhou stranu jsem s tímto 
vědomím těchto rizik na radnici šel 
a nechci, abychom se pro jistotu ali-
bisticky  dotačním příležitostem 
vyhýbali. 

Vratislav Výborný: Jihlava potřebuje 
multifunkční kulturní halu

NÁMĚSTEK primátora Jihlavy Vratislav Výborný.     Foto: Lubomír Maštera 
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INTERNET

Jana Masaryka 12, 586 01 Jihlava, e-mail: m-soft@m-soft.cz

50 Mbit/s

25 Mbit/s

8 Mbit/s

4 Mbit/s

50
25
8
4

391 Kč
Cena s DPH/měsíc

250 Kč
Cena s DPH/měsíc

199 Kč 
Cena s DPH/měsíc

129 Kč
Cena s DPH/měsíc

PŘIPOJENÍ - VYSOKORYCHLOSTNÍ BEZDRÁTOVÉ

Pro informace a objednávku volejte 567 579 111

DOPORUČUJE
PRO BEZPEČNÝ
INTERNET

Jsme držiteli certifi kátu:

INTERNETOVÁ 
TELEVIZE
II. GENERACE!

37 TV stanic
27 rádiových stanic
videorekordér na 40 hodin
sledování pořadů až 30 hodin zpětně

w
w

w
.m

-s
o

ft
.c

z/
tv

www.m-soft.cz

Nabídka platí pro všechny zákazníky M-SOFTu, kteří platí 
za internetovou linku minimálně 250 Kč vč. DPH.

pustit pořad od začátku

pozastavit pořad

přeskakovat reklamy

videorekordér 
– nahrát až 40 hodin pořadů

sledovat předchozí pořady 
až 30 hodin zpětně

Provozovatelem televizní služby je

+TV 8 Kč

+TV 39 Kč

pokročilé 
 funkce
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 Stránku připravil -lm-

TŘI KRÁLOVÉ NAVŠTÍVILI I RADNICI. Tři králové také letos dorazili ke konci 
roku na radnici. Na dobrou věc přispělo vedení města i úřadu, koledníci navštívili 
i další pracoviště magistrátu. 

VEDENÍ MĚSTA BLAHOPŘÁLO. První jihlavské miminko narozené v letošním 
roce se jmenuje Elen Kašiarová, na svět přišla 1. 1. 2015 ve 12.38. Měřila 51 cen-
timetrů a vážila 3860 g. Rodičům se narodila jako první miminko. Maminka do-
stala pamětní list a květinu, stříbrný pamětní peníz a fi nanční dar. 

JIHLAVA PŘIVÍTALA NOVÝ ROK OHŇOSTROJEM. I letos Jihlava zahájila 
nový rok komponovaným ohňostrojem na jihlavském Masarykově náměstí, po-
dívat se přišly stovky lidí. Přítomné pozdravil a do nového roku popřál primátor 
Rudolf Chloupek, s náměstky Vratislavem Výborným a Jaromírem Kalinou také 
nalévali zájemcům tradiční novoroční svařák a teplý čaj.

KONTROLY HEREN. Zatuchlý vzduch, přítmí, v něm blikání a zvuky „beden“, 
těžká domluva s provozovateli. I tak vypadají magistrátní kontroly v jihlavských 
hernách (informujeme na jiném místě NJR). „Nenašli jsme závažná pochybení 
týkající se ustavení vyhlášky města, ohledně některých nalezených nepřesností bu-
deme komunikovat s Ministerstvem fi nancí, které je povolujícím orgánem pro pro-
voz interaktivních videoloterijních terminálů. Nenaplnily se domněnky, že v pro-
vozovnách najdeme nějaká nelegální zařízení,“ popsal první zkušenosti z kontrol 
vedoucí ekonomického odboru Jan Jaroš.

REGIONTOUR 2015. Jihlava se prezentovala na veletrhu cestovních příležitostí 
Regiontour v Brně. Zvala hlavně na připravované letošní Havíření, ale návštěv-
níky zaujaly i jiné věci z našeho města, třeba aktivita Zdravého města Jihlavy - 
brožura „Síť nekuřáckých restaurací“. Na seznam těchto provozoven se můžete 
podívat i na webu města www.jihlava.cz.

TUNY STROMKŮ. Hromada vánočních stromků na skládce v Henčově čeká na 
další zpracování. Služby města Jihlavy svezly po vánocích na 15 tun vyhozených 
stromečků.
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Služby města Jihlavy (SMJ) vyhod-
notily statistiku návštěvnosti bazénu 
Rošického a Vodního ráje za uply-
nulý rok. 

Vodní ráj je rozdělený na dvě části. 
Krytá část má kapacitu 250 a ven-
kovní 2.500 osob. V minulém roce 
krytou část navštívilo 126.935 lidí.  

V letním provozu  navštívilo ven-
kovní část 26.032 osob. Celkem 
prošlo oběma částmi Vodního ráje 
152.967 osob. 

Vodní ráj je otevřený od roku 2001 
a již ho navštívilo celkem 2.654.928 
osob. 

Z toho do kryté části přišlo už za 
tuto dobu 1.879.309 osob a do ven-
kovní části 775.619 osob.

„Dle statistických údajů SMJ musí-
me bohužel konstatovat, že návštěv-
nost ve venkovní části Vodního ráje 
za rok 2014 byla kvůli špatnému létu 
nejnižší za celou jeho existenci,“ řekl 
mluvčí SMJ Martin Málek.          -lm-

Služby města Jihlavy (SMJ) zpro-
voznily v průběhu září 2010 pro ob-
čany města Jihlavy nový sběrný dvůr 
na ulici Rantířovská. Na sběrném 
dvoře o rozloze 450 m2 je možné od-
kládat nepotřebný objemný odpad, 
kovové odpady, hliník, pneumatiky, 
papír, plasty, sklo, televize, lednice a 
další elektrozařízení a také biologic-
ké odpady ze zahrad. 

Sběrný dvůr slouží občanům každý 
všední den od 9.00 do 17.00, kromě 
státních svátků. Sběrný dvůr na Ran-
tířovské ulici vznikl ve spolupráci s 
městskou společností Správa měst-
ských lesů s.r.o., která pro tyto úče-
ly poskytla část svého areálu. V této 
lokalitě byl zřízen proto, aby obča-
né sídlišť U Hřbitova, Za Prachár-
nou, Horní Kosov a Na Dolině měli 
sběrný dvůr ve své oblasti. Náklady 
na vybudování a vybavení sběrného 
dvora dosáhli cca 400.000 Kč, veške-
ré náklady vynaložily SMJ.

Celkově bylo v roce 2014 na sběrný 
dvůr občany města Jihlavy odloženo 
240,799 t odpadů (v roce 2013 to bylo 
210,741 t odpadů), to je růst o 14 %. 
Uvedené údaje jsou bez pneumatik a 
elektrozařízení.

Z množství 8.800 zákazníků je pl-
ných 77 % (6.761) z lokalit, pro kte-
ré byl sběrný dvůr postaven, tedy pro 
obyvatele sídlišť U Hřbitova, Za Pra-
chárnou, Horní Kosov a Na Dolině. 
Velmi často využívají sběrného dvora 
občané bydlící v MPR (1021 zákazní-
ků) a příměstských částí (571 zákazní-
ků). 

S otevřením sběrného dvoru na síd-
lišti Na Slunci v listopadu 2013 došlo 
k výraznému poklesu zákazníků z té-
to lokality na 105 (proti 372 v roce 
2013). Zároveň ale také došlo před 
sběrným dvorem k vytvoření 178 čer-
ných skládek odpadů, kdy zákazníci 
nerespektovali provozní dobu sběrné-
ho dvora a odložili své odpady na ve-
řejné prostranství.                                                    

Služby města Jihlavy (SMJ) se 
snaží dále rozvíjet odpadové hospo-
dářství ve městě Jihlava tak, aby pro 
občany bylo co nejjednodušší zbavit 
se odpadů. Jedním z kroků byla vý-
stavba nového sběrného dvoru Na 
Slunci. 

Sběrný dvůr se nachází na rozloze 
950 m2 a je určený pouze občanům 
města Jihlavy, nikoliv podnikatelům. 

Zdarma zde občané mohou ode-
vzdávat objemný odpad, biologicky 
rozložitelný odpad, dřevo, pneuma-
tiky, kovy, nebezpečný odpad, papír, 
plasty, barevné i čiré sklo, zářivky, 
výbojky a elektrozařízení. 

Sběrný dvůr slouží občanům každý 
všední den od 9.00 do 17.00 hodin. 
V novém roce 2015 je otevřen i v so-
botu od 9.00 do 13.30 hodin. Sběr-
ný dvůr na Brtnické ulici vznikl ve 
spolupráci s Dopravním podnikem 
města Jihlavy, a.s. který pro tyto úče-
ly poskytl část svých pozemků. 

V této lokalitě byl zřízen proto, 
aby občané sídliště Na Slunci měli 
sběrný dvůr ve své oblasti. Výstavba 

sběrného dvoru byla zahájena v létě 
roku 2013 a celá stavba stála 3 mili-
ony korun. 

Veškeré náklady na výstavbu vy-
naložily SMJ z vlastních fi nančních 
zdrojů.

Rok 2014 potvrdil, že občané tuto 
službu vítají a především využívají. 

Celkově bylo v roce 2014 na sběr-
ný dvůr občany města Jihlavy odlo-
ženo 157.867 tun odpadů. Uvedené 
údaje jsou bez pneumatik a elektro-
zařízení. 

„Pečlivě sledujeme původ odpadů, 
které končí na sběrném dvoře. Z 5.672 
zákazníků je plných 80 % (4.535) z 
lokality, pro kterou byl sběrný dvůr po-
staven, tedy pro obyvatele sídliště Na 
Slunci. 

Velmi často využívají sběrného dvora 
také občané bydlící v městské památ-
kové rezervaci (318 zákazníků) a síd-
liště Březinova (254 zákazníků),“ řekl 
mluvčí SMJ Martin Málek.          -lm-

Statistika Vodního ráje 2014

Na Rantířovské ulici za rok 2014

Vyhodnocení provozu sběrného dvora
Na Brtnické ulici za rok 2014

Služby města Jihlavy (SMJ) začaly 
hned po skončení vánočních svátků 
monitorovat množství vyhozených 
stromečků. 

„Předpoklad byl, že jako každo-
ročně začnou lidé odstrojovat a vy-
hazovat stromečky až po svátků Tří 
králů. Následně jsme provedli první 
mimořádný svoz použitých vánoč-
ních stromků z ulic města v sobotu 
10. ledna. Od ranních hodin jezdilo 
po Jihlavě jedno  vozidlo na použi-
tý odpad a k tomu určená posádka,“ 
uvedl mluvčí SMJ Martin Málek. 

Druhý svoz proběhl o týden poz-
ději, svezeno bylo celkem 14,5 tu-
ny použitých vánočních stromků, 

které byly následně odvezené na 
kompostárnu. Ta se nachází v are-
álu skládky na  Henčově u Jihlavy. 
Na jaře proběhne jejich štěpkování 
a budou použity jako základ do no-
vého kompostu. 

Pracovníci SMJ budou nadále 
svážet použité stromky, ale už do-
hromady s komunálním odpadem.

„Přesto prosíme občany, aby pořád 
odstrojené stromky dávali ke kontej-
nerovým stáním na odpad. Důvodem 
je také to, aby nevznikaly černé sklád-
ky a vyhozené stromky se neválely po 
sídlištích a ulicích města Jihlavy,“ ře-
kl Málek.   -lm-

Vyhodnocení svozu 
vánočních stromečků z ulic

Statistické údaje z provozu sběrného dvora 
od 1. ledna do 31. prosince 2014 (V závorce údaje za rok 2013).

Statistické údaje z provozu sběrného dvora 
od 1. ledna do 31. prosince 2014.

Návštěvnost: 5.672 zákazníků 
Elektrozařízení: 1.745 ks
Pneumatiky: 835 ks 
Objemný odpad: 71,79 t
Bioodpady: 68,56 t
Kovy: 4,42 t

Papír: 5,367 t
Plasty: 2,07 t
Sklo bílé: 1,22 t
Sklo barevné: 1,32 t
Nebezpečné odpady: 3,12 t

Návštěvnost: 8.800 zákazníků 
(6.946 zákazníků) + 27%

Elektrozařízení: 3.825 ks (3.107 
ks) + 23%

Pneumatiky: 986 ks (998 ks) – 1%
Objemný odpad: 113,400 t 

(117,68 t) – 4%
Bioodpady: 109,89 t (80,16 t) + 

37 %

Kovy: 6,94 t (5,58 t) + 24%
Papír: 4,983 t (3,783 t) + 32%
Plasty: 2,741 t (1,884 t) + 45%
Sklo bílé: 0,934 t (0,757 t) + 23%
Sklo barevné: 1,494 t (0,897 t) + 

67%
Nebezpečné odpady (pouze prosi-

nec): 0,417 t

(Dokončení ze str.1)
Takže pokud jde o můj osobní do-

jem, tak nabídka byla opravdu vy-
datná a někdy jsem musel být až na 
třech událostech za jediný den. 

Bylo to velmi pestré. Program na-
bízel spoustu akcí i zvučných jmen 
a myslím si, že opravdu každý mohl 
najít to svoje. 

Takže dojem mám dobrý. Před Vá-
nocemi se kultuře opravdu dařilo.

 Všechny akce byly také velmi dob-
ře navštěvované. Pokud nebudu hle-
dat chyby, tak bych řekl, že není pří-
liš důvodů ke stížnostem.

Najdete něco, co vás mile překva-
pilo?

Nemyslím si, že by mě něco pře-
kvapilo, ale milé samozřejmě bylo, 
když mi přátelé na náměstí program 
chválili.

A také to, jak bezprostředně reago-
vali náhodní kolemjdoucí, když jsme 
těsně před Vánocemi jen tak s kyta-
rou obcházeli ulici Matky Boží a zpí-
vali koledy. 

Ve všech obchodech, do kterých 
jsme vešli, jsme byli velmi mile při-
jati.

Osobně jsem velmi potěšen tím, že 
nejen adventní koncerty pořádané ma-
gistrátem, ale všechny koncerty, které 
se konaly v gotické síni radnice, byly 
na vysoké úrovni a všechny beznaděj-
ně naplněné spokojenými diváky.

Tam už je „laťka velmi vysoko“ a 

byl bych rád, kdybychom v tomto 
důstojném prostředí tuto tradici ne-
jen zachovali a pokud možno ještě 
rozvíjeli.

Co město oslavy Vánoc a Nového 
roku stály?

Vánoční strom a výzdoba ulic sto-
jí vždy řádově sto tisíc. Bez toho se 
neobejdeme a nic na tom také neu-
šetříme. 

Program je vždy tak bohatý, jak 
bohatého Ježíška si přejeme nebo 
zasloužíme. A zdá se, že tentokrát u 
nás byl bohatý Ježíšek! 

Město tentokrát vynaložilo asi his-
toricky nejvyšší částku na program 
(přibližně 750 tisíc korun). Měli 
jsme za to pod stromečkem pěkné 
dárky se slavnými jmény jako např.: 
Yvett a Blanarovičová, Irena Budwei-
serová, Světlana Nálepková, Pavel 
Helan, Ivan Mládek a jeho Banjo 
band, Naďa Urbánková, Nezmaři, 
Eva Pilarová, Leona Machálková, Jo-
sef Zoch…

Nebylo to úplně podle přísloví „za 
málo peněz hodně muziky“, ale hod-
ně muziky to bylo!

A co se nepovedlo nebo nelíbilo? 
Tak příliš se nevydařil vánoční trh 

a slíbili jsme si, že se pokusíme o to, 
aby byl příště lepší. Věřím, že je to 
možné! -lm-

Vánoční kulturu pochválili
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Zoologická zahrada v Jihlavě opět 
potvrdila, že je nejvýznamnějším 
turistickým cílem na Vysočině. 

Za rok 2014 zavítalo do zoo přesně 
285.558 návštěvníků. To je o 10.573 
více než za rok 2013. Nejúspěšnější-
mi měsíci jsou tradičně červenec a 
srpen, které tvoří skoro polovinu z 
celkového počtu návštěvníků. 

A co rekordní výsledek ovlivnilo? 
Největší význam mělo příznivé po-
časí – mírná zima, brzký nástup jara, 
příjemné letní dny a teplý podzim. 

Přispěly i nové druhy pozoruhod-
ných zvířat (např. pekari Wagnerův, 
kasuár přilbový, voduška abok, oví-
ječ skvrnitý a další) a nejrůznější ak-
ce pořádané pro návštěvníky. 

V neposlední řadě rekord pod-
pořilo i environmentální centrum 
PodpoVRCH, které se díky svým 
vzdělávacím programům stalo pra-
videlným zpestřením výuky mnoha 
škol.

„Za celý tým pracovníků Zoo Jihla-
va musím sdělit naši radost z výsledku 
návštěvnosti. Všichni se snažíme, aby 
se tu lidem líbilo, a to, že se k nám vra-
cí, je pro nás známkou dobrého směřo-
vání našeho úsilí. Těší nás, že můžeme 
pomoci nejen k záchraně ohrožených 
druhů, ale i podporou cestovního ru-
chu na Vysočině,“ sdělila s úsměvem 
na tváři z čerstvě zasněžené zoolo-
gické zahrady její ředitelka Eliška 
Kubíková.                                    -lm, tz-

Jihlavská zoo  se stala 
magnetem turistů na Vysočině

V uplynulém měsíci zpracova-
la  Městská policie Jihlava celkem 
2.786 událostí. Z uvedeného počtu 
se 372 záznamů týkalo zákroků pro-
ti bezdomovcům. Ve 213 případech 
byla provedena kontrola podávání 
alkoholu mladistvým osobám. V 
309 případech se na městskou polici 
obrátili občané s oznámením nebo 
žádostí o pomoc. 

Proti veřejnému pořádku nebo 
vyhláškám a nařízením města bylo 
zaznamenáno 772 přestupků. Při 
kontrolní činnosti byly zadrženy tři 
osoby, po kterých Policie ČR vyhlási-
la celostátní pátrání.  Současně bylo 
policii oznámeno osm podezření ze 
spáchání trestné činnosti. Městská 
policie zpracovala 31 přestupků 
proti majetku, obvykle se jedná o 
drobné krádeže v obchodech. Ve 
spolupráci s dopravním podnikem 
strážníci provedli 48 kontrol černých 
pasažérů. 

Ve třech případech strážníci při 
obchůzkové činnosti zadrželi a 
následně předali policii osoby, po 

kterých bylo vyhlášeno celostátní 
pátraní. Na základě místní znalosti 
řešili strážníci v centru města Jihlavy 
řidiče, o kterém věděli, že nevlastní 
řidičské oprávnění. 

Na linku tísňového volání se obrátil 
muž s oznámením, že při stěhování 
bytu nalezl zajištěný ruční granát. 
Bezprostředně po přijetí oznámení 
se na místo dostavila hlídka městské 
policie a granát převzala. Ten byl ih-
ned předán Policii ČR.  

Pomocí využití kamerového sys-
tému byla na ulici Znojemská před 
City Parkem spatřena osoba, která 
vbíhala do vozovky před projíždějící 
vozidla. Jednalo se o podnapilého 
muže hledajícího hlavní vlakové 
nádraží. Přítel ženy s epileptickým 
záchvatem v ulici Komenského zavo-
lal na linku tísňového volání a žádal 
o pomoc. Strážníci se ihned dostavili 
na místo, kde ženě poskytli první 
pomoc a následně ji předali do péče 
přivolané rychlé záchranné službě. 

Bc. Stanislav Maštera,
zástupce ředitele MP Jihlava

Při stěhování nalezl granát
Výkaz činnosti operační služby MP Jihlava

Česká pošta se rozhodla zrekon-
struovat hlavní jihlavskou pobočku 
na Masarykově náměstí, a tím vytvo-
řit příjemnější prostředí, ve kterém 
mohou její návštěvníci využívat širo-
ké spektrum všech služeb.

Rekonstrukce pošty proběhne ve 
dvou etapách a měla by co nejmé-
ně zkomplikovat obsluhu klientů, k 
omezení otevírací doby nedojde. 

V první etapě, která bude zaháje-
na 26. 1. 2015, proběhne přestavba 
části pošty přímo naproti hlavních 
dveří, kde v tuto chvíli byla umístě-
na obchodní přepážka, která dozná 
příjemné změny. Po dokončení prv-
ní fáze rekonstrukce bude od konce 
února 2015 navazovat druhá etapa 

a proměny se dočká hlavní hala pro 
veřejnost. 

Při rekonstrukci hlavní haly obslu-
hu klientů zajistíme na nově vznik-
lém pracovišti v přízemí pošty z prv-
ní etapy přestavby, kde bude zajištěn 
příjem a výdej především balíkových 
zásilek, a zároveň na provizorních 
přepážkových pracovištích zřízených 
dočasně pro tuto příležitost v 1. pat-
ře pošty. 

Klienti mohou využít služeb poš-
ty na našich ostatních městských 
pobočkách v Horním Kosově, na 
Březinkách nebo v ulici Erbenova a 
Havlíčkova. Rekonstrukce by měla 
být dokončena do 90 dnů od zaháje-
ní. -tz-

Pošta projde rekonstrukcí, 
provoz nebude omezen

Ekonomický odbor magistrátu 
města Jihlavy upozorňuje občany, 
kteří bydlí v pronajatých bytech a 
zaplatili vlastníkovi bytu poplatek za 
komunální odpad, že tím nesplnili 
svoji povinnost vůči městu.

Poplatek za svoz odpadu městu 
hradí totiž osoba přihlášená k trvalé-
mu pobytu, případně cizinec přihlá-
šený k dlouhodobému přechodné-
mu pobytu, a to i v případě, že bydlí 
právě v pronajatém bytě. „Osoba je 
pak vedena jako dlužník a město po 
něm ze zákona musí požadovat úhra-
du poplatku,“ vysvětluje vedoucí eko-
nomického odboru magistrátu měs-
ta Jihlavy Jan Jaroš s tím, že takových 
případů už odbor řešil celou řadu.

Majitelé nemovitostí mají také svo-
je povinnosti, vlastníci bytů, ve kte-

rých není hlášena k pobytu žádná 
fyzická osoba, mají povinnost hradit 
poplatek ve výši odpovídající poplat-
ku za jednu fyzickou osobu, tj. část-
ku 680 Kč pro rok 2015. „Často se 
setkáváme s tím, že vlastník bytu tuto 
povinnost přenáší na nájemníka, ten 
se pak mylně domnívá, že má poplatek 
městu uhrazen. Tímto přístupem ně-
kterých vlastníků bytů se stává, že ob-
čan může platit poplatek za komunál-
ní odpad dvakrát,“ doplňuje vedoucí 
odboru Jan Jaroš.

Jak dvojímu placení poplatku pře-
dejít? „Nájemník by si měl s majitelem 
bytu vyjednat a do smlouvy uvést, co je 
v částce nájemného zahrnuto. Poplatek 
za svoz odpadu musí mít občan vyře-
šen s městem,“ uvádí vedoucí ekono-
mického odboru Jan Jaroš. -tz-

Neplaťte dvakrát poplatek 
za svoz odpadu

Rada města Jihlavy
z vo l i l a :

členem představenstva ob-  
chodní společnosti Jihlavské 
vodovody a kanalizace a.s.
Vratislava Výborného, Davida Be-
ke, Jaromíra Kalinu, Miroslava To-
mance 

členem dozorčí rady obchodní  
společnosti Jihlavské vodovody a 
kanalizace a.s.
Jiřího Dvořáčka, Zdeňka Geista, 
Karla Voldána, Jiřího Vohralíka, 
Radka Popelku

členem představenstva obchodní  
společnosti Dopravní podnik 
města Jihlavy, a.s.
Františka Zelníčka, Jaroslava Vy-
mazala, Antonína Holuba, Petra 
Kristýnka 

členem dozorčí rady obchodní  
společnosti Dopravní podnik 
města Jihlavy, a.s.
Karla Vybírala, Lenku Rokosovou, 
Vladimíra Hinka, Petra Piáčka, Pe-
tra Kopřivu

členem dozorčí rady obchodní  
společnosti SLUŽBY MĚSTA 
JIHLAVY s.r.o.
Vratislava Výborného, Ivo Přibyla, 
Evu Krpálkovou, Josefa Kodeta, 
Milana Koláře 

členem dozorčí rady obchodní  
společnosti Správa městských 
lesů Jihlava, s.r.o.
Rudolfa Chloupka, Radka Blechu, 
Jaroslava Huňáčka, Josefa Holej-
šovského, Vladislava Hodače

členem dozorčí rady obchodní  
společnosti Prádelna a čistírna 
Jihlava, s.r.o. 
Janu Novákovou Hotařovou, Ro-
mana Křivánka, Štěpána Pojera, 
Pavlu Radovou, Evžena Zámka

členem dozorčí rady obchodní  
společnosti HC Dukla Jihlava, 
s.r.o. 

Radní města rozdělili funkce
Stanislavu Prokešovou, Bohumila 
Nováka, Petra Laštovičku, Zdeňka 
Geista, Jaromíra Kalinu

Rada města dále 
d o p o r u č i l a :

valné hromadě obchodní společ- 
nosti JIHLAVSKÉ KOTELNY, 
s.r.o. zvolit tyto zástupce města 
Jihlavy v dozorčí radě obchodní 
společnosti:
Martin Hyský, Jaroslav Vymazal, 
Milan Horký

valné hromadě obchodní společ- 
nosti FC VYSOČINA JIHLAVA, 
a.s. zvolit tyto zástupce města 
Jihlavy v dozorčí radě:
Vratislav Výborný, Jroslav Vymazal

valné hromadě obchodní spo- 
lečnosti TENISCENTRUM JIH-
LAVA, a.s. zvolit tyto zástupce 
města Jihlavy v představenstvu 
obchodní společnosti:
Rudolf Chloupek, Jaroslav Vyma-
zal, Jan Sedlák, Jana Vítů

valné hromadě obchodní spo- 
lečnosti TENISCENTRUM JIH-
LAVA, a.s. zvolit tyto zástupce 
města Jihlavy v dozorčí radě 
obchodní společnosti: 
Stanislava Prokešová, Jan Procház-
ka. -lm-

Rada města Jihlavy delegovala své 
zástupce do těchto komisí: 
Dopravní komise:  J. Vymazal
Komise pro informatiku:  J.Kalina
Komise pro zahraniční spolupráci: 
V. Výborný
Komise životního prostředí:              
R. Chloupek
Kulturní komise: K. Koubová
Legislativní komise: V. Výborný
Majetková komise: J. Kalina
Regionální komise: V. Výborný
Školská komise: J. Nováková Hota-
řová -lm-

Zástupci
 v komisích
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Inzerujte v Novinách jihlavské radnice
Kontakt: Hana Ilečková, tel.: 732 507 191
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Služby města Jihlavy (SMJ) provo-
zují protialkoholní záchytnou stanici 
v kraji Vysočina. 

Každoročně provádějí vyhodnoce-
ní provozu. 

Níže uvádíme některé sledované 
statistické prvky:

1. Počet zachycených osob  –  
1.292 osob celkem, 1.145 osob muž-
ského pohlaví, 147 osob ženského 
pohlaví.

2. Počet opakovaně zachycených 
- 398 osob (1 osoba – 96x zadržená, 
2 osoby – 82x zadržené, 2 osoby – 
69x zadržené, 1 osoba – 63x zadrže-
ná). Tento počet je od roku 2004.

3. Žádost Policie ČR, Vojenské 
policie a Městských policií v Kraji 
Vysočina o umístění osob v PZS – 
1.292 osob.

4. Podíl zdravotnických zařízení 
při zachycení osob – 479 osob

5. Věková kategorie – zadržený 
musí dosáhnout minimálně 15 let 
(nižší věková kategorie se předává na 
dětské oddělení).

Nejmladší zachycený za rok 2014 
– 16 let (v kategorii 15 - 18 let – 15 
osob)

Nejstarší zachycený za rok 2014 – 
76 let

Nejvíce zachycených osob bylo 
ve věkové kategorii 41 - 50 let - 332 
osob

Průměrný věk zachycených osob – 
42 let.

6. Trvalé bydliště zachycených 
osob – kraj VYSOČINA

Jihlava – 258
Třebíč – 226 
Žďár nad Sázavou – 147 
Pelhřimov – 143 
Havlíčkův Brod – 121

Trvalý pobyt zadržených osob z ji-
ných krajů – 344

Cizí státní příslušníci – 53 (Sloven-
sko - 34, Ukrajina - 5, Litva - 3, Bul-
harsko - 3, Polsko - 3, Rumunsko - 2, 
Maďarsko - 2, Arménie - 1).

7. Pracovní zařazení zachyce-
ných osob – 

uveden zaměstnavatel – 244
hlášen na Úřadu práce dle trvalého 

bydliště - 453
bez pracovního poměru, neevido-

vané – 268
studující – 19
důchodce – 69
částečný důchodce – 36
invalidní důchodce – 52
soukromý podnikatel – 5
živnostník – 64
neurčeno – 72
mateřská dovolená – 10
chovanec - 0
voják z povolání – 0
státní zaměstnanec – 0
duchovní – 0
péče o osobu blízkou - 0

8. Nejvyšší naměřená hodnota – 
4,82 promile.

Průměrná doba zadržení osob v 
PZS byla 12 hodin 55 minut.

9. Cena za záchyt - 4000,- Kč 
(stejná pro cizince)

pokud nezaplatí zachycená osoba 
na místě, převezme takzvané „Uzná-
ní dluhu“ a má 14 denní lhůtu na za-
placení.

Platby přímo na místě v hotovosti 
– 247 osob - 420 350,- Kč.

14. Přehled důvodů k přijetí do 
PZS Jihlava:  

ohrožení vlastního života a zdraví 
- 571

veřejné pohoršení - 151
ohrožení života a zdraví jiných 

osob - 12  
řidič pod vlivem alkoholu - 50
násilí vůči jiným osobám, fyzické i 

slovní napadení - 112
násilí vůči rodinným příslušníkům, 

fyzické i slovní napadení - 90
trestná činnost - 41
ohrožení BESIP - 21
pokus nebo vyhrožování sebevraž-

dou - 43
rušení nočního klidu – 12
agrese při ošetření - 51
agrese fyzická nebo slovní proti 

Policii ČR – 3
neuposlechnutí výzvy PČR - 13
přestupkové jednání – 66
ničení majetku – 46
výtržnost - 10                                -lm-

Za pobyt na záchytce 4 tisíce 

Pohotovostní služba zubních lékařů – únor 2015
Datum Den Jméno Místo poskytování, telefon

1. Ne MUDr. Brož Jiří Telečská 1727/34, 58601 Jihlava, tel. 567 309 654

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

3. Út MUDr. Nahodil František Staroříšská 295, 588 65 Nová Říše, tel. 567 318 137, 567 

318 137

4. St MUDr. Němečková Jarmila Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel. 567 574 576

5. Čt MUDr. Nestrojilová Jarmila třída Legionářů 1470/9, 586 01 Jihlava, tel. 567 301 917

6. Pá MDDr. Novák Lukáš Stomatologické centrum ARTDENT s.r.o., Vrchlického 

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

7. So MUDr. Brychtová Miluše Vrchlického 2497/57, 58601 Jihlava, tel. 567 574 571

8. Ne MUDr. Caklová Danuše Brtnická 4267/1, 58601 Jihlava, tel. 724 129 699

9. Po MUDr. Novotný Vojtěch Stomatologické centrum Jihlava, Lékařský dům, 

Havlíčkova 34a, 586 01 Jihlava, tel. 774 417 100

10. Út MDDr. Pačutová Michaela Franze Kafky 109, 589 01 Třešť, tel. 567 234 137

11. St MUDr. Pavlasová Alice Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel. 567 574 577

12. Čt MUDr. Pejchalová Renata Palackého 1222/18, 586 01 Jihlava, tel. 721 970 188

13. Pá MUDr. Peřina Vojtěch Stomatologické centrum Jihlava, Lékařský dům, 

Havlíčkova 34a, 586 01 Jihlava, tel. 774 417 100

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

15. Ne MUDr. Červinková Hana Varhánkova 227, 588 13 Polná, tel. 732 925 481

16. Po MDDr. Poukarová Kateřina Svatojánská 431, 588 56 Telč-Staré Město, tel. 567 223 

818

17. Út MDDr. Jomaa Banijowda SmilingDent s.r.o., Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava,

tel.  567 574 580

18. St MUDr. Petříková Marie Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel. 567 574 578

19. Čt MUDr. Pivničková Taťána Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel. 567 574 579

20. Pá MUDr. Plucarová Vlasta Masarykova 445, 588 56 Telč, tel. 567 213 169

21. So MDDr. Červinková Hana Varhánkova 227, 588 13 Polná, tel. 777 753 636

22. Ne MUDr. Dobrovolný Lumír 5. května 3311/4, 58601 Jihlava, tel. 567 11 681

23. Po MUDr. Policarová Marie Masarykova 445, 588 56 Telč, tel. 567 213 173

24. Út MDDr. Štrejbarová Radka Masarykova 445, 588 56 Telč, tel. 567 213 173

25. St MUDr. Pollaková Silvia Kamenice, 588 23 Kamenice 405, tel. 567 273 380

26. Čt MUDr. Salašová Barbora Březinova 4420/62a, 586 01 Jihlava, tel. 733 284 783 

27. Pá MDDr. Siudová Eva Palackého 1334, 589 01 Třešť, tel. 567 210 820

28. So MUDr. Doležalová Jitka Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, tel. 567 574 572

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

Zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina

Aktuálnost přehledu prosím 
NUTNĚ ověřte na recepci Nemocnice Jihlava, 
Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
tel. 567 157 111

Jednou z priorit, na kterou se 
soustředí policisté na Vysočině, je 
bezpečnost v silničním provozu. 

Ke snížení tragických následků 
dopravních nehod mohou přispět 
i osoby jedoucích ve vozidlech, a to 
tím, že budou věnovat větší pozor-
nost používání zádržných systémů. 

Pro zvýšení bezpečnosti všech 
osob přepravovaných ve vozidle 
je nezbytně nutné, aby používaly 
zádržné systémy. Člověk, který je 
řádně připoutaný bezpečnostním 
pásem, má šestkrát větší šanci při 
dopravní nehodě přežít, než osoba, 
která je nepřipoutaná. 

Pokud se osoba ve vozidle nepři-
poutá a automobil při rychlosti 50 
kilometrů v hodině narazí do pře-
kážky, nejčastěji do jiného vozidla, 
znamená to pro člověka volný pád ze 

třetího poschodí, tj. přibližně z dese-
ti metrů. Při rychlosti 70 kilometrů v 
hodině odpovídá vliv nárazu na po-
sádku vozidla volnému pádu z šesté-
ho poschodí.

Každý nepřipoutaný člověk před-
stavuje také velké riziko pro ostatní 
spolujezdce ve vozidle, a to i pokud 
jsou oni sami připoutaní. Podstat-
né je také myslet na to, že airbag pl-
ní svou funkci pouze v kombinaci s 
bezpečnostním pásem, pro nepři-
poutaného se může stát smrtícím 
nástrojem.

Jezdit připoutaný v autě je důležité
Nelze podceňovat ani krátké jízdy, 

v žádném případě nejsou bezpečněj-
ší. I při těchto cestách může dojít k 
vážné dopravní nehodě.

Důležité je se připoutat správně. 
Pod pásem by neměly být tvrdé a os-
tré předměty, jako propisky, mobilní 
telefony apod., které mohou při do-
pravní nehodě jejich majitele vážně 
poranit. 

Autosedačka musí být plně funkč-
ní a pro dítě bezpečná, pohodlná a 
příjemná. Nesmí být pro dítě příliš 
malá. U starších dětí nesmí vést pásy 
přes břicho a krk. 

Podsedák dítě vyzvedne tak, aby 

mohlo správně použít bezpečnostní 
pásy, ty by měly vést přes pánev a ra-
meno. 

Velmi nebezpečné je mít dítě při 
jízdě na klíně nebo zajištěné bez-
pečnostním pásem spolu s dospělou 
osobou.

Na používání zádržných systémů 
si stačí pouze zvyknout. Po nějakém 
čase je člověku, který je zvyklý po-
užívat bezpečnostní pásy, jízda bez 
nich již nepříjemná.

KŘ policie kraje Vysočina
Oddělení tisku a prevence

nprap. Martin Dušek
koordinátor prevence

Bezpečnostní pás 
nesmí vést přes krk, 
vždy přes klíční kost. 
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Platí do 28. 2. 2015 nebo do vyprodání zásob. Slevy se vzájemně nesčítají.Platí do 28. 2. 2015 nebo do vyprodání zásob. 
Slevy se vzájemně nesčítají.



Statutární město Jihlava zveřejňuje záměry výběrovým řízením formou dražby
dne 25. 2. 2015 s uzávěrkou žádostí dne 23. 2. 2015 (v 17.00 hod.)
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Nabídka v rámci výběrového řízení bude rozšířena a bližší informace bude možné získat na tel. 567 167 278, na www.jihlava.cz či 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.

pronajmout nebytové prostory v domech: 
Komenského 18 v Jihlavě,•  62,10 m2, 1. NP, 

býv. prodejna chovat. potřeb, minimální roční ná-
jemné 117.183 Kč

Masarykovo nám. 23 v Jihlavě,•  84 m2, 1. NP, 
býv. prodejna sport. vybav., minimální roční ná-
jemné po slevě 84.000 Kč

Matky Boží 31 v Jihlavě,•  12,27 m2, 1. NP, býv. 
prodej zmrzliny, minimální roční nájemné 25.239 
Kč

 Masarykovo nám. 34 v Jihlavě,•  75 m2, zvýše-
né 1. NP, býv. kancelář Orifl ame, minimální roční 
nájemné 83.625 Kč

Bližší informace na tel. 567 167 279, 
na www.jihlava.cz či na Majetkovém odboru 
Magistrátu města Jihlavy, Hluboká 8, Jihlava.

Statutární město Jihlava si vyhrazuje právo změnit 
či doplnit tyto záměry, příp. od nich odstoupit.

prodat nemovité věci v k.ú. Antonínův Důl,  
a to pozemek p.č. 63 – zastavěná plocha a nádvoří, 
jehož součástí je budova č.p. 2 v Červeném Kříži, a 
pozemek p.č. 64/1 – zahrada dle v katastru nemo-
vitostí dosud nezapsaného geometrického plánu č. 
371-11/2012, energetická náročnost budovy dle 
PENB: F, 346 kWh/(m2.rok), minimální kupní 
cena činí 2.000.000 Kč

dále statutární město Jihlava 
zveřejňuje záměry výběrovým řízením 

formou dražby 
dne 25. 3. 2015 s uzávěrkou žádostí 

dne 23. 3. 2015 (v 17.00 hod.)

prodat nemovité věci: 
pozemek st. p.č. 25 – zastavěná plocha a nádvo-• 

ří v k.ú. Rounek, obec Vyskytná nad Jihlavou, se 
stavbou č.p. 39 (hájenka Rounek, pronajatá) a 
pozemek p.č. 853 – zahrada dle v katastru nemo-
vitostí dosud nezapsaného geometrického plánu 
č. 345-9/2014 ze dne 3. 3. 2014 pro k.ú. Rounek, 
energetická náročnost budovy dle PENB: G, 579 
kWh/(m2.rok), minimální kupní cena činí cel-
kem 1.500.000 Kč

pozemek p.č. 120 – zastavěná plocha a nádvo-• 
ří v k.ú. Jihlava s budovou č.p. 83 v Jihlavě, ul.              
U Mincovny or.č. 8 (budova býv. sídla Okresní 
vojenské správy, volná, nepronajímaná), jedná se 
o dům se třemi nadzemními podlažími, částečně 
podsklepený, energetická náročnost budovy dle 
PENB: F, 256 kWh/(m2.rok), minimální kupní 
cena činí celkem 5.000.000 Kč

pozemek p.č. 119 – zastavěná plocha a nádvo-• 
ří v k.ú. Jihlava s budovou č.p. 82 v Jihlavě, ul.              
U Mincovny or.č. 6 (budova býv. sídla Okresní 
vojenské správy, volná, nepronajímaná), jedná se 
o dům, který je nemovitou kulturní památkou, se 
čtyřmi nadzemními podlažími, částečně podskle-
pený, energetická náročnost budovy dle PENB: 
F, 256 kWh/(m2.rok), minimální kupní cena činí 
celkem 4.000.000 Kč

pozemek p.č. 5158 – zastavěná plocha a nádvoří • 
v k.ú. Jihlava s objektem k bydlení č.p. 2353 v Jih-
lavě, ul. U Hlavního nádraží or.č. 7 a id. ½ na-
vazujícího pozemku p.č. 5160 – ostat. pl., ostatní 

komunikace v k.ú. Jihlava, jde o bytový dům v řa-
dové zástavbě bytových domů, v domě jsou 4 vol-
né byty (3x 2+1, 1x 1+1), dům je dvoupodlažní, 
plně podsklepený, s jednou podkrovní místností, 
energetická náročnost budovy dle PENB: G, 254 
kWh/(m2.rok), minimální kupní cena činí cel-
kem 1.890.000 Kč

pozemek p.č. 828 – zastavěná plocha a nádvoří v • 
k.ú. Jihlava se stavbou č.p. 373 v Jihlavě, ul. Mlýn-
ská or.č. 52 (bytový dům se 7 volnými byty) a 
pozemek p.č. 829 – zahrada v k. ú. Jihlava a dále 
pozemek p.č. 830/4 – zahrada dle v katastru ne-
movitostí dosud nezapsaného geometrického plá-
nu č. 6467-9/2014 pro k.ú. Jihlava, energetická 
náročnost budovy dle PENB: E, 375 kWh/(m2.
rok), minimální kupní cena činí celkem 5.150.000 
Kč

pozemky v k.ú. Antonínův Důl p.č. 62/1,•  po-
zemek dle v KN dosud nezapsaného GPL č. 371-
11/2012 pro k.ú. Antonínův Důl p.č. 64/3 a dále 
navazující pozemek p.č. 379/1 v k.ú. Pávov, 
celková výměra pozemků činí 1.090 m2, minimál-
ní kupní cena pozemků činí 820.000 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 příjezdo-
vé 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 zeměděl-
skému obhospodařování na základě uzavřené ná-
jemní 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

pozemek p.č. 830/1 v k.ú. Jihlava•  o výmě-
ře 1.202 m2 dle v KN dosud nezapsaného GPL 
č. 6467-9/2014, pozemek oddělený z původní-
ho pozemku p.č. 830 se nachází poblíž souběhu 
ulic Chodská a Na Kalvárii v Jihlavě, je terasovitě 
svahovitý, je zastavitelný a je možné na něm rea-
lizovat individuální bytovou výstavbu, minimální 
kupní cena pozemku činí 1.514.520 Kč

prodat volné bytové jednotky: 
č. 5060/2 v 1. NP domu • Sokolovská 141a v 

Jihlavě, 1+1, 30,50 m2, energetická náročnost dle 
PENB: F, 745 kWh/(m2.rok), minimální kupní 
cena 495.000 Kč

č. 3440/3 ve 2. NP domu • Pod Rozhlednou 19 
v Jihlavě, 2+1, 57,10 m2, energetická náročnost 
dle PENB: E, 418 kWh/(m2.rok), minimální 
kupní cena po slevě 540.000 Kč

č. 217/5 ve 2. NP domu • Antonínův Důl 216, 
217, 3+1, 72,00 m2, energetická náročnost budo-
vy dle PENB: E, 208 kWh/(m2.rok), minimální 
kupní cena 780.000 Kč

v domě • Benešova 17 v Jihlavě:
č. 1254/3, 2. NP, 1+1, 32,40 m2, energetická 
náročnost budovy dle PENB: F, 351 kWh/(m2.
rok), minimální kupní cena 390.000 Kč
č. 1254/4 a 1254/7, bytová jednotka č. 
1254/4, 4+1 ve 2. NP, 129,20 m2, energetická 
náročnost dle PENB: E, 240 kWh/(m2.rok), 
bytová jednotka č. 1254/7, 4+1 ve 3. NP, 
137,30 m2, energetická náročnost dle PENB: 
G, 394 kWh/(m2.rok), minimální kupní cena 
činí celkem 2.520.000 Kč
v domě • Kosmákova 1 v Jihlavě:
č. 1093/1 v 1. NP domu, 2+1, 52,30 m2, 

energetická náročnost dle PENB: E, 378 kWh/
(m2.rok), minimální kupní cena po slevě 
610.000 Kč
č. 1093/4 ve 3. NP domu, 3+1, 130,20 m2, 
energetická náročnost dle PENB: F, 407 kWh/
(m2.rok), minimální kupní cena 1.210.000 Kč
č. 618/5 ve 3. NP domu • Lazebnická 17 v Jih-

lavě, 1+1, 49,40 m2, energetická náročnost dle 
PENB: F, 411 kWh/(m2.rok), minimální kupní 
cena 680.000 Kč

č. 56/2 ve 2. NP domu • Brněnská 5 v Jihlavě, 
2+1, 93,70 m2, energetická náročnost budovy dle 
PENB: E, 622 kWh/(m2.rok), minimální kupní 
cena 845.000 Kč

č. 2087/3 v 1. NP domu • Mahlerova 31 v Jih-
lavě, 2+1, 59,80 m2, energetická náročnost dle 
PENB: E, 523 kWh/(m2.rok), minimální kupní 
cena 710.000 Kč

 v domě • Chlumova 11 v Jihlavě:
č. 1433/9 ve 2. NP, 1+1, 38,20 m2, energetická 
náročnost dle PENB: F, 449 kWh/(m2.rok), 
minimální kupní cena 410.000 Kč
č. 1433/20 ve 3. NP, 1+1, 36,30 m2, 
energetická náročnost dle PENB: E, 529 kWh/
(m2.rok), minimální kupní cena 395.000 Kč
v domě • Třebízského 22 v Jihlavě: 
č. 197/1 v 1. NP, 1+1, 34,50 m2, energetická 
náročnost dle PENB: G, 1020 kWh/(m2.rok), 
minimální kupní cena 390.000 Kč
č. 197/4 v 1. NP, 1+1, 34,70 m2, energetická 
náročnost dle PENB: F, 548 kWh/(m2.rok), 
minimální kupní cena 590.000 Kč
č. 197/9 ve 3. NP, 1+1, 33,20 m2, energetická 
náročnost dle PENB: G, 646 kWh/(m2.rok), 
minimální kupní cena 480.000 Kč
č. 197/11 ve 3. NP, 1+1, 37,50 m2, energetická 
náročnost dle PENB: G, 528 kWh/(m2.rok), 
minimální kupní cena 410.000 Kč
v domě • Jarní 11, 13, 15, 17 v Jihlavě, energe-

tická náročnost budovy dle PENB: E, 234 kWh/
(m2.rok):

č. 392/6, 3. NP bytové sekce Jarní 11, 2+1, 
50,69 m2, minimální kupní cena 600.000 Kč
č. 394/4, 2. NP bytové sekce Jarní 15, 3+1, 
67,12 m2, minimální kupní cena 680.000 Kč
v domě • Jarní 24, 26, 28, 30 v Jihlavě, energe-

tická náročnost budovy dle PENB: C, 134 kWh/
(m2.rok):

č. 382/2, 1. NP bytové sekce Jarní 26, 1+1, 
30,90 m2, minimální kupní cena 420.000 Kč
č. 382/12, 4. NP bytové sekce Jarní 26, 3+1, 
72,80 m2, minimální kupní cena 810.000 Kč
č. 177/2 v 1. NP domu • Srázná 29 v Jihlavě, 

2+1, 60,20 m2, energetická náročnost dle PENB: 
E, 395 kWh/(m2.rok), minimální kupní cena 
520.000 Kč

bytové jednotky v domě • Na Vyhlídce 1 v Jih-
lavě:

č. 255/14 v 1. NP sekce B, 2+1, 46,50 m2, 
energetická náročnost dle PENB: E, 332 kWh/
(m2.rok), minimální kupní cena po slevě 
450.000 Kč 
č. 255/21 ve 3. NP sekce B, 1+kk, 23,50 m2, 
energetická náročnost dle PENB: E, 383 kWh/
(m2.rok), minimální kupní cena po slevě 
250.000 Kč
č. 230/2 ve 2. NP domu • Pod Jánským kopeč-

kem 8 v Jihlavě, 3+1, 89,80 m2, energetická ná-
ročnost dle PENB: G, 398 kWh/(m2.rok), mini-
mální kupní cena 770.000 Kč

č. 922/3 ve 2. NP domu • U Dvora 17 v Jihlavě, 
1+1, 29,80 m2, energetická náročnost dle PENB: 
E, 549 kWh/(m2.rok), minimální kupní cena po 
slevě 350.000 Kč 
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Ohlédnutí za rokem 2014

PRIMÁTOR JIHLAVY JAROSLAV VYMAZAL a jeho náměstci Rudolf Chlou-
pek (vpravo) a Josef Kodet na první den roku před slavnostním ohňostrojem na 
Masarykově náměstí rozlévali lidem zdarma novoroční svařák.

JIHLAVSKÉ ZOO již delší dobu dominuje výškový jeřáb a pod ním probíhající 
stavební činnost. Projekt Zoo pěti pavilonů vstupuje do své fi nální fáze, a tak se 
nedá ani mluvit o zimním klidu, nehledě na nezvyklé jarní počasí.

PĚTADVACET DĚTÍ strávilo jarní prázdniny v příměstském táboře DDM Jih-
lava, kde pro ně byl připraven bohatý program.

NÁMĚSTEK PRIMÁTORA RUDOLF CHLOUPEK a vedoucí odboru životního 
prostředí magistrátu Katarína Ruschková v kině Dukla besedovali s občany města 
o programu třídění odpadů.

 Byla zahájena druhá etapa revi-
talizace parku Malý Heulos

 Ve městě začali občané třídit i 
bioodpad, Služby města Jihlavy roz-
místily nové kompostajnery

 Byla vyřešena trasa městského 
okruhu přes Havaj
 Aktivisté bojují za referendum 

proti energetickému využívání 
odpadu
 Na RegionTour 2014 Jihlava 

představuje svoje naučné stezky
 Vedení města nalévalo 1. ledna 

před slavnostním ohňostrojem 
svařák
 Město aktualizuje na svém webu 

přehled čestných občanů města

Únor
 V Zoo se pracuje na výstavbě 

pavilonu plazů a projektu Zoo pěti 
kontinentů – pavilonu Asie
 Jihlava po dlouhých právních ta-

hanicích získala ze Svazu vodovodů 
a kanalizací Jihlavska 54 milionů 
korun, které obratem investovala na 
opravy
 Vedení města převzalo ocenění 

za kvalitu a inovaci ve veřejné správě 
za rok 2013

 Ve městě se podařilo bez váž-
nějších problémů umístit všechny 
prvňáčky
 Město vyhlásilo grantové pro-

gramy pro Zdravé město
 Ve Zborné proběhla beseda 

vedení města s občany o třídění 
bioodpadu
 Byl položen základní kámen vý-

stavby sportovně relaxačního centra 
Český mlýn

 V Jihlavě začaly úpravy veřej-
ného prostranství v městské památ-
kové rezervaci – hradebních zdí, 
parkánu, průchodu do Heulosu

 MHD upravuje svoje trasy 
s ohledem na plánované opravy jih-
lavských mostů

 V krajské soutěži Zlatý erb si 
Jihlava odnáší dvě vítězství – za 
nejlepší web a ze soutěže Kam letí 
naše smetí

 Arnika doručila vedení města 
nabídku na vypracování studie na 
řešení nakládání odpadů, město ne-
souhlasí s cenou za studii
 Dlouhodobý průzkum ovzduší 

ve městě vynáší verdikt – největší 
znečištění přináší domácí topeniště 
a doprava
 Ve městě začíná blokové čistění 

ulic
 V centru města proběhly oslavy 

Dne Země

Duben
 Dubnové zastupitelstvo města 

rozhodlo o 68 milionech přebytku 
z minulého roku. Peníze půjdou do 
oprav škol, bezbariérových křižova-
tek a protihlukového opatření.
 Vedení schvaluje výběrové řízení 

k Revitalizaci sídliště Březinova
 Uzavírá se most v ulici Pražská a 

doprava se komplikuje
 Radnice představuje veřejnosti 

systém motivačních plateb za třídění 
odpadu

 Vedení klade květiny k pamětní 
desce Evžena Plocka

 V gotickém sále magistrátu se 
koná Chovatelská přehlídka trofejí 
zvěře

 Magistrát navštívil velvyslanec 
Nizozemska Eduard Hoeks
 Základní umělecká škola získala 

ocenění v soutěži Top Invest 2013

(Pokračování na str. 18)

BřezenLeden
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SOŠ a SOU Třešť vám – jako je-
diná škola v Kraji Vysočina – na-
bízí atraktivní studijní obory v 
oblasti okrasného zahradnictví, 
krajinářství a ekologie:

41-44-M/01 
EKOLOGIE 
A ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ
Čtyřletý maturitní obor pro 

chlapce a dívky vhodný pro ucha-
zeče se studijními předpoklady a 
zájmem o přírodu a životní pro-
středí. 

41-44-M/01 
ZAHRADNICTVÍ
Čtyřletý maturitní obor pro 

chlapce a dívky zaměřený pře-
devším na okrasné zahradnictví 
s možností další specializace na 
„Květinářství a floristiku“, „Pro-
jektování zahrad a veřejné zele-
ně“ nebo „Krajinářství“.

Bližší informace o oborech na-
leznete na www.sskola-trest.cz

CHCETE ZÍSKA T VZDĚLÁNÍ 
V PERSPEKTIVNÍCH 
MATURITNÍCH OBORECH?

ZAUJALA VÁS NAŠE NABÍDKA ? PŘIJĎTE SE K 
NÁM PODÍVAT. RÁDI VÁS NA NAŠÍ ŠKOLE PŘIVÍ-
TÁME.  (PI-j02-soštd)
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Vyšší odborná škola zdravotnická
a t dní odborná škola  r o

- Vyšší odborná škola zdravotnická 
  a t dní odborná škola  r o

Znojemská 76, 586 01 Jihlava
tel.: 567 306 261, gsm: 739 387 973
farmeko@farmeko.cz

 pro žáky s ukončeným základním vzděláním nabízíme atraktivní  
 čtyřleté obory s maturitou:

 16-01-M/01 EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 (školní vzdělávací program: Monitorování a ochrana životního prostředí) 
 53-43-M/01 LABORATORNÍ ASISTENT

 pro studenty s ukončeným středoškolským vzděláním nabízíme  
 tříletý vzdělávací program ukončený absolutoriem  
 (absolventi získají titul DiS.):

 53-43-N/11 DIPLOMOVANÝ 
         FARMACEUTICKÝ ASISTENT

 pro zájemce z řad veřejnosti nabízíme  
 rekvalifikační kurzy kosmetiky:

 KOSMETICKÉ SLUŽBY
 (akreditováno MŠMT, možnost samostatného podnikání)

Dny otevřených dveří a další info na: www.farmeko.cz
Prohlídku školy umožníme kdykoliv po předchozí telefonické domluvě.

NABÍDKA STUDIA PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/16NABÍDKA STUDIA PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/16NABÍDKA STUDIA PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/16NABÍDKA STUDIA PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/16
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:  Kritéria pro přijetí naleznete na www.ssptaji.cz19. 2. 2015  od 12.00 do 18.00 hodin. 
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Květen

Červen

 Křižovatku u Tří Věžiček nově 
řídí semafory
 Je zahájena rekonstrukce Br-

něnské ulice
 Je slavnostně zahájen projekt 

Snížení znečistění ve vodních tocích 
ze stokové sítě města, cena 138 
milionů bez DPH
 Město projektem Otevřená 

škola podporuje žáky ohrožené neú-
spěchem při studiu
 Na stránkách Novin jihlavské 

radnice město hodnotí uplynulé 

čtyřleté volební období
 O post městského zastupitele 

se před volbami uchází 417 ucha-
zečů
 Ve městě probíhají oslavy Dne 

otevřených dveří památek
 Na silnicích se nově objevují 

červené pruhy pro cyklisty
 Město opět odmítá návrh na 

vyhlášení referenda o nakládání 
s odpady jako nevhodný

(Pokračování na str. 20)

O NÁZORY OBČANŮ NA TŘÍDĚNÍ ODPADŮ se zajímali pracovníci magistrátu 
na Masarykově náměstí v rámci Dne Země.

VELVYSLANKYNĚ RUMUNSKA. Jihlavu navštívila velvyslankyně Rumunska 
Daniela Gitman s doprovodem. Setkala se s vedením města Jihlavy, prohlédla si 
radnici a populární jihlavské podzemí. Stěžejní část návštěvy se odehrála i za pří-
tomnosti zástupců Jihlavy v obci Dobroutov, kde proběhlo odhalení nového pa-
mátníku rumunským vojákům padlým na českém území za druhé světové války. 

PRO PŘÍZNIVCE dechovek pořádá v době prázdnin město čtvrteční koncerty 
na Masarykově náměstí. V červenci se představila veřejnosti i Šumavská osmička 
z Českých Budějovic.

POKLEPÁNÍM základního kamene začala realizace opatření, která mají dosáh-
nout zlepšení kvality vod na Jihlavsku.

 Ve městě je zahájen festival Gus-
tava Mahlera 2014 Hudba tisíců
 Vedení města pořádá besedu na 

téma Desatero problémů města
 Placené parkovné u jihlavské 

nemocnice přináší problémy s par-
kováním v přilehlých ulicích
 Probíhá přestavba Domu dětí a 

mládeže
 František Dohnal (in me-

moriam) a Igor Šmelko přebírají 
nejvyšší jihlavské ocenění, čestné 
občanství
 Jihlava nevybočuje z celostát-

ního průměru při volbách do Evrop-
ského parlamentu – volební účast 
16,6 %
 Jihlava končí na druhém místě 

soutěže Hlavní město cyklistů
 Vedení města odmítá drahou 

studii sdružení Arniky o zpracování 
odpadů na Vysočině

 Město vyhlásilo granty na kul-
turní akce
 Jihlava si připomenula oběti 

války a na Masarykově náměstí se 
konala vzpomínková akce Světlo pro 
aids 2014

 Město navštívil prezident Miloš 
Zeman
 Za účasti veřejnosti se projed-

nává návrh územního plánu města 
 Město propaguje svůj program 

odpovědného nakládání s odpady
 Začíná se mluvit o opravě scho-

diště na Keťásku
 Judista Lukáš Krpálek převzal 

Cenu primátora města za sportovní 
úspěchy a dobrou propagaci města
 Základní umělecká škola získala 

ocenění Stavba roku kraje Vysočina 
2013
 Jihlavský magistrát získal cenu 

Mluvčí roku Kraje Vysočina 2013 za 
komunikaci a činnost svého mluv-
čího Radka Tulise
 Radnice do třídění odpadu za-

pojuje i seniory a děti
 Na radnici přivítali velvyslan-

kyni Rumunska Danielu Gitmano-
vou
 Sedm tisíc dětí oslavilo svůj den 

v letním kině

 Na Masarykově náměstí město 
pořádá koncerty dechových hudeb
 Dohody mezi Jihlavou a Svazem 

vodovodů a kanalizací Jihlavsky 
konečně umožňují zahájit potřebné 
opravy vodovodní a kanalizačních 
řadů
 Opravy mostů a komunikací ve 

městě donutily vedoucího odboru 
dopravy Jána Tinku k označení situ-
ace jako krizový rok
 Náklady na likvidaci odpadu 

v Jihlavě jsou 200 korun pod celo-

státním průměrem
 Ve městě proběhl festival Vyso-

čina fest za účasti 20 tisíc návštěv-
níků
 Hudební produkce v pivovaru 

byly přerušeny pro opakované 
stížnosti jednoho občana města za 
překročení hladiny hluku, proti tako-
vému jednání vznikla petice
 Diskutuje se o plánu postavit na 

Srázné ulici kruhový objezd
 V zoo vzniká nová odpočinková 

zóna

Červenec

Srpen
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Prosinec

 Radnice zpřístupnila občanům 
kolektory, atraktivní rozsáhlé pod-
zemní prostory
 V Jihlavě jednali odborníci o 

změně zákonů, které by zamezily 
využívat ubytovny jako „díry na 
peníze“
 Radnice opravila chodníky ve 

městě za 85 milionů korun
 Nová cyklostezka spojila Bře-

zinky s centrem města novou lávkou
 Bylo dokončeno rozšíření 

skládky v Henčově

 Město zveřejnilo výstupy  k De-
sateru problémům města z ankety a 
besedy s občany – Jihlava bez heren, 
více veřejných sportovišť, parkování

 Jihlavský Vodní ráj získal druhé 
místo mezi Aquaparky

 Jihlava se účastní slavnosti havíř-
ských měst v Českém Krumlově

 Město uspořádalo setkání všech 
zastupitelů města za uplynulých 25 
let

RADNICE zpřístupnila veřejnosti kolektory, atraktivní rozsáhlé podzemní pro-
story, které slouží především k vedení inženýrských sítí. Podle původních plánů 
mělo být celkem 14 kilometrů těchto chodeb, podařilo se však vybudovat pouze 
1,7 kilometru v hloubce 8 až 25 metrů pod povrchem v několika patrech nad se-
bou. 

PRIMÁTOR JIHLAVY JAROSLAV VYMAZAL ocenil sportovce Davida Lupače 
a Tomáše Šárika Cenou primátora. Oba siláky primátor přivítal ve své pracovně, 
předal jim cenu za jejich úspěchy a poděkoval za reprezentaci města  Jihlavy. 

ŠEST MUŽŮ tvoří nejužší vedení města. Tvoří je (zleva) náměstek Jaroslav Vy-
mazal, tajemník magistrátu Lubomír Dohnal, primátor Jihlavy Rudolf Chloupek 
a náměstci Vratislav Výborný, Jaromír Kalina a Milan Kolář.

JEDEN Z NEJMODERNĚJŠÍCH SKATEPARKŮ V ČR je od prosince k dispo-
zici mládeži v relaxačním centru Český mlýn.

Přehled připravil –lm-

Září

Říjen
 Z komunálních voleb vzešlo 

nové vedení města a noví zastupitelé
 Nejvyšší správní soud rozhodl 

o žalobě proti městu zamítnutím 
konání referenda o spalovně
 Masarykovo náměstí prošlo 

novou elektrifi kací
 Svaz vodovodů a kanalizací 

Jihlavsko a vedení města stále nena-

chází soulad a soudní spory pokra-
čují
 Město zveřejňuje na webu a ve 

svých novinách stav řešení problémů 
z Desatera problémů města
 Primátor ocenil sportovce Da-

vida Lupače a Tomáše Šárika  Cenou 
primátora
 Je dokončena oprava mostu 

v Pávovské ulici

Listopad
 Proběhlo ustavující městské 

zastupitelstvo, primátorem města se 
stává Rudolf Chloupek
 Veřejnosti se otevírá pavilon 

Asie v jihlavské zoo
 Na konci měsíce je rozsvícen vá-

noční strom na Masarykově náměstí
 Cenu primátora dostala Vero-

nika Lišková za skvělé sportovní 
výsledky
 Opravená kaplička v Heleníně 

se dočkala požehnání

 Byla dokončena oprava schodů 
z Heulosu do Jakubského náměstí

 Město vzpomnělo na válečné 
veterány

 Služby města Jihlavy pořídily 
nové vozidlo na svoz odpadů za 4 
miliony

 Ve městě skončil 18. ročník 
Mezinárodního festivalu dokumen-
tárních fi lmů

 Probíhá modernizace kanali-
zační sítě
 Jsou dokončeny další bezpeč-

nější přechody pro chodce ve městě
 V centru města i na radnici pro-

bíhají vánoční oslavy
 Je dokončena výstavba spor-

tovně relaxačního centra Český 
mlýn
 Zastupitelstvo schvaluje Pro-

gram zodpovědného nakládání 
s odpady
 Primátor tradičně přijal na rad-

nici nejúspěšnější jihlavské sportovce

 Zastupitelé si na své schůzi 
schválili rozpočet města, přidělili 
dotace a rozdělili funkce

 Rada města odvolala Renatu 
Fehérovou z Komise pro občanské 
záležitosti a nově jmenovala členkou 
komise Alenu Řehořovou.

 Dále radní delegovali jako svého 
zástupce do orgánů Svazu měst a 
obcí ČR Rudolfa Chloupka, aby v 
nich hájil zájmy obce.
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 Stránku připravil -lm-

Nabídka psů 
z městského útulku

Městský útulek pro opuštěná a nalezená zvířata Jihlava 
vedoucí: RNDr. Aleš Toman
kapacita útulku: 30 psů
Statutární město Jihlava, Městská policie
adresa: oddělení útulek pro zvířata - Jihlava - Pístov, PSČ 586 01  
e-mail: utulek.jihlava@seznam.cz
telefon: 723 446 583, 721 282 895
otevírací doba: po – pá 7 - 20 hod 1. Bohouš, pes, kříženec vlčáka, 

2 roky, pes na hlídání
2. Shiela, fena německého ovčáka, 
2 roky, nesnáší malé psy

3. Čert, kříženec knírače, 
4 roky, bojácný, hodný

4. Brita, fena, kříženec ovčáka 
a rotvajlera, 2 roky, hodná, na dvorek

5. Rex, pes, 
4 roky, klidný

6. Brix, pes, kříženec dalmatina, 
4 roky, ostrý

7. Rouzí, fena, kříženec, 
1 rok, nevhodná do bytu

8. Ferda, fena, kříženec jezevčíka, 
5 let, nesnáší psy a děti

9. Vendula, fena, kříženec, 
2 roky, nesnáší feny

10. Charlie, pes, kříženec, 
2 roky, hodný, na zahrádku

11. Miška, fena, kříženec belgického 
ovčáka, 2 roky,vhodná do bytu

12. Terik, pes, kříženec bulteriéra,
12 let, vhodný do bytu, ke starším lidem

13. Miška, fena, kříženec, 
2 roky, bojácná

Dále jsou na útulku dva hadi 
– užovka červená a krajta.
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otevírací doba: sobota–neděle
10–17 hod.

Novinka pro vás: 
nov  hv zdné nebe a 
osv tlené soupravy!
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Hotel Zámek Vale  se nachází v klidném a malebném prost edí Vyso iny, 15 kilometr  jihovýchodn  od T ebí e.
Po velkolepé rekonstrukci byl slavnostn  otev en v ervnu 2013. Od té doby poskytuje svým host m ubytování 
v historických i moderních pokojích, reprezentativní prostory pro po ádání kulturních a spole enských akcí, 
svatebních ob ad  a hostin, školení a seminá .  
Od lo ského roku nabízí nevšední zážitky také nov  otev ené wellness centrum, které tvo í vyh ívaný venkovní 
bazén, vnit ní bazén, ví ivý bazén, relaxa ní zóna a saunová vesni ka s p ti druhy saun.

Srde n  Vás zveme:
na pravidelné hudební ve ery (Duo Band a Ve-
ronika, skupina Ládi Kerndla – Slow Hand Band, 
Lazaret,… ), Valentýnské, Velikono ní, Májové 
pobytové balí ky a tyto akce:

 14. 2. Valentýnská tane ní zábava se skupinou 
Lazaret, a po celý víkend speciální valentýnské 
menu

 4. 4. Ochutnávka vína s cimbálovkou, a po celý 
víkend tradi ní velikono ní pokrmy 

 5. 4. Velikono ní zábava se skupinou Lazaret 
 21.6. Zámecké slavnosti s dechovou kapelou 

Túfaranka a skupinou Slow Hand Band.

www.hotel-valec.cz
tel. 724 400 497
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Jihlavští fotbalisté míří na soustředění 
do Turecka, v teple chtějí ladit formu

DOMA v rámci zimní přípravy odehráli fotbalisté FC Vysočina v lednu dva přátelské duely. Nejprve přivítali Znojmo a 
posléze také Brno (na snímku hráč v červeném). Oba zápasy skončily svorně remízou 1:1. Foto: David Kratochvíl

Fotbalisté prvoligového FC Vyso-
čina v sobotu 31. ledna odletí z Víd-
ně na herní soustředění do Turecka. 
V Antalyi stráví celkem osm dnů, 
během nichž sehrají trojici příprav-
ných zápasů proti zahraničním sou-
peřům. 

Na úvod to bude 2. února FK Ill-
jičivec Mariupol, jemuž po podzimu 
náleží poslední 14. příčka ukrajin-
ské ligy. O dva dny později Jihlava 
změří síly s osmým celkem dánské 
Superligy - Esbjerg f B. Na sobotu                  
7. února je pak naplánovaný duel 
proti sedmému celku rumunské ligy 
FC Botosani. 

Oba celky na sebe v Turecku narazí 
po roce, když vloni Vysočina zvítězi-
la 2:0 díky brankám Karlíka a Meša-
noviće. Do Turecka už odcestoval 
kádr, se kterým realizační tým včet-
ně hlavního lodivoda Luďka Klusáč-
ka počítá pro jarní boje v odvetné 
části letošního ročníku Synot ligy.

V době uzávěrky aktuálního vydání 
měli Jihlavané za sebou dva příprav-
né zápasy. Oba odehráli na umělé 
trávě jihlavského sportovního areálu 
Na Stoupách, kde remizovali nejpr-
ve 1:1 s druholigovým celkem Zno-
jma a minulý týden totožný výsle-
dek zaznamenali také proti brněnské 
Zbrojovce.

O víkendu ještě žlutomodré pro-
věřila pohárovými ambicemi moti-
vovaná Mladá Boleslav a ve středu 
se A-tým vydal na pražský Strahov, 

Prvoligovým hokejistům se 
v novém kalendářním roce zatím 
daří na jedničku. Z osmi odehraných 
zápasů prohráli svěřenci trenérů Pet-
ra Vlka a Františka Zemana jen jed-
nou. V ostatních případech vždy zís-
kali body a v tabulce soutěže k 24. 
lednu vystoupali na pátou příčku.

Ze zmíněných osmi zápasů pro-
hrála Dukla v základním hra-
cím čase jednou, dvakrát zvítězila 
v prodloužení a v pěti zbývajících 
případech hokejisté brali všechny 
body za výhru v základní hrací době.

Hned po Novém roce, v sobotu 
3. ledna, se hrál v Jihlavě výjimeč-
ný zápas. Na Horáckém zimním sta-
dionu se představil Motor České 
Budějovice, který přijelo podpořit 
více než dva tisíce fanoušků z jižních 
Čech.

Zápas se hrál v retrodresech z doby 
připomínající největší slávu obou 
klubů. Bouřlivá atmosféra šesti a půl 
tisícovky diváků však domácím příliš 
štěstí nepřinesla. Hosté hned úvod-
ní minutě šli do vedení a krátce před 
odchodem do kabin přidali druhý 
gól. 

Na další branky se čekalo až do 
třetí třetiny. Hosté nejprve navýšili 
vedení na tříbrankový náskok, poté 
pět minut před koncem třetí třeti-
ny snížil Prokš, ale poslední slovo 

měli krátce před koncem třetiny hos-
té, kteří si tak z Vysočiny odvezli tři 
body za výhru 1:4.

Následující zápas sehráli jihlavští 
hokejisté na Hané, kde jim byl sou-
peřem celek ze spodních pater tabul-
ky, Prostějov. Zápas se pro Jihlavu 
vyvíjel jako ve zlém snu. Po dvaceti 
minutách prohrávali 3:0. Ve druhé 
třetině potom čtyřmi góly Dukla oto-
čila skóre a v závěrečné periodě při-
dali svěřenci trenérů Vlka a Zemana 
pátou pojišťovací branku. Z Hané se 
Dukla vracela z výhrou 5:3.

Otočení nepříznivě se vyvíjejícího 
zápasu v Prostějově jako by změni-
lo tým z Vysočiny k lepšímu. Tře-
tí zápas roku 2015 sehrála Dukla 
na domácím ledě s nebezpečnými 
Litoměřicemi. Domácí si vypra-
covali v úvodní části dvoubrankový 
náskok, o který bohužel v rozmezí tří 
minut prostřední periody přišli. Dva 
slepené góly ve třetí části však zajisti-
li Dukle po výhře 4:2 všechny body. 

Při vloženém pondělním kole 
12. ledna přijel do Jihlavy lídr sou-
těže Chomutov. Dukla vstoupila 
do zápasu aktivně a odměnou jí byl 
vedoucí gól. Jenže Chomutov sti-
hl v poslední minutě úvodní části 
vyrovnat. Po bezbrankové prostřední 
části se diváci dočkali gólu až ve 46. 
minutě, ale radovali se hosté. Domá-

kde v tamním tréninkovém centru 
poměřil síly s aktuálním mistrem 
prvoligové scény, pražskou Spartou. 
Oba tyto zápasy se ale hrály až po 
uzávěrce tohoto vydání.

Ze základních stavebních kamenů 
sestavy FC Vysočina pro jaro vypadl 
záložník Lukáš Masopust, jenž pře-

stoupil do Jablonce, a defenzivního 
univerzála si z Jihlavy po podzimní 
části stáhla zpět z hostování pražská 
Sparta. 

Do této chvíle nebylo přitom jas-
né, jestli talentovaný fotbalista bude 
na jaře pokračovat ve svém mateř-
ském klubu,  nebo i odvetnou část 

sezony odehraje ve žlutomodrém 
dresu jihlavského klubu. 

Ze severu Čech přišel na hosto-
vání z Jablonce mladý a talentova-
ný defenzivní hráč Vojtěch Kubis-
ta, pomoci v útočné činnosti by měl 
forvard z Ekvádoru Augusto Batioja.
 -kra-

V novém roce se jihlavské Dukle daří
cím se ještě do konce řádné hrací 
doby podařilo vyrovnat a v posled-
ní minutě prodloužení vyvolal eufó-
rii na tribunách svým gólem kapitán 
Dukly Čachotský. Jihlava porazila 
nejsilnějšího soupeře 3:2 po pro-
dloužení.

Hned o dva dny později se hrá-
lo v Třebíči derby Vysočiny. Před-
chozí tři duely vždy vyhrála Horác-
ká Slavia Třebíč, ale čtvrtý zápas byl 

naprosto jiný. Hosté šli do vedení, 
ale domácí velmi rychle odpověděli 
vyrovnáním, jenže to bylo brankově 
ze strany Třebíče v derby vše. Zato 
hokejisté Dukly překonali domácího 
gólmana ještě pětkrát a z Třebíče si 
odvezli zaslouženou výhru 6:1.

Následovalo další derby Vysočiny, 
když na jihlavský les přijel poslední 
celek tabulky Havlíčkův Brod.

–vš-

V POSLEDNÍCH zápasech vypomáhal Dukle mladý gólman David Ritt ich. 
Jihlavský odchovanec působí v letošní sezoně v extraligovém klubu BK Mladá      
Boleslav.  Foto: Vladimír Šťastný
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OZVĚNY MINULOSTI – DOTE-
KY KRÁSNA 

Stálá expozice Oblastní galerie Vyso-
činy v Jihlavě  

Expozice nabízí část z výběru těch 
nejlepších děl ze sbírky Oblastní galerie 
Vysočiny v Jihlavě. Prezentováno je zde 
české umění od 19. století až po sou-
časnost s odborným výkladem širšího 
kontextu a vývoje moderního českého 
výtvarného umění.

OGV, Masarykovo nám. 24

od 1. 12. 
Stálá výstava ATM „AXMANOVY 

TECHNIKY HMATU“
Možnost nákupu.
Galerie Umění s handicapem, Jihlav-

ské terasy, Havlíčkova 30

do 8. 2.  
PHOTOGRA PHIA NATURA  

2014
XI. ročník tradiční fotografi cké soutě-

že, tentokrát na téma Staré cesty, aleje a 
úvozy. Výstava prodloužena do 8. 2.!

Muzeum Vysočiny, Masarykovo nám. 
57/58

do 8. 2. 
POSEDY, LOVECKÉ A ZVÍŘECÍ 

STEZKY
Umělci v rámci výstavy o středoev-

ropském land-artu „Seno, sláma“ vy-
tvářeli instalace na mysliveckých pose-
dech. Dokumentace z doprovodných 
programů výstavy Seno, sláma.

OGV, Galerie Alternativa, budova 
Komenského 10

do 20. 2.
VÝSTAVA FOTOGRA FIÍ FOTO-

GRA FA MARTINA DOBROVOL-
NÉHO

Městská knihovna, Hluboká 1

do 22. 2. 
POKLADY VYSOČINY
Velký výstavní projekt představující 

sbírky muzeí a galerií zřizovaných Kra-
jem Vysočina.  

Muzeum Vysočiny, Masarykovo nám. 
57/58

do 22. 2. 
POKLADY VYSOČINY
Tento rozsáhlý výstavní projekt před-

staví to nejlepší, co galerie a muzea v 
kraji Vysočina mají ve svých sbírkách. 
Výstava by měla vynikat svou interak-
tivní formou, kterou návštěvníkům při-
blíží nejen obsah sbírek, ale především 
celé zákulisí galerijního provozu.

OGV, Masarykovo nám. 24

do 27. 2.  
Eva Macholánová: OBRA ZY
Minigalerie Trifoil, grafi cké papíry, 

Husova 10

do 28. 2.  
VZPOMÍNKA  NA LETNÍ VÝSTA-

VU SKŘÍTKŮ A STRA ŠIDEL

Při návštěvě vyhlídky na Bráně Matky 
Boží si můžete prohlédnout výtvory 
našich malých návštěvníků, kteří k nám 
zavítali během letní výstavy skřítků a 
strašidel od paní Vítězslavy Klimtové. 
Pro malé návštěvníky je zde i nadále 
možnost nakreslit si obrázek.

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

do 28. 2. 
BAREVNÉ SNĚNÍ
Enkaustické obrázky výtvarníků z 

Denního a týdenního stacionáře Jihla-
va.

Bez obav, Výtvarná dílna a prodejní 
galerie Denního a týdenního stacioná-
ře Jihlava, Husova 16

do 1. 3. 
TAJEMSTVÍ
Fotografk a a básnířka Mirka Hedbáv-

ná představí soubor fotografi í z cyklu 
Tajemství krajiny. Kavárna Muzeum, 
Masarykovo nám. 55.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo nám. 
57/58

do 7. 3. 
FANTAZIE A REALITA FRA N-

TIŠKA  DLOUHÉHO
Výstava představí výběr dosud ne-

vystavených děl Františka Dlouhého. 
Hlavní důraz je kladen na abstraktní, 
papírová díla, ve kterých  se odráží tvůr-
čí ovzduší 60. let s hledáním nového 
uměleckého vyjadřování a experimenty 
s novými technikami i výtvarnými po-
stupy. Dům Gustava Mahlera, Znojem-
ská 4

do 29. 3. 
Tomáš Pokorný: REALITA V RE-

ALISMU
Výstava obrazů.  
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

do 6. 4. 
HUDEBNÍ NÁSTROJE V PRO-

MĚNÁCH ČASU
Historické hudební nástroje sběratele 

Jaromíra Růžičky z Prahy.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo nám. 

57/58

do 6. 4. 
PROCHÁZKA  KRA SOHLEDEM 

ANEB BARVY, SNY A FANTAZIE
Výstava obrazů Pavla Bezděčky. 
Muzeum Vysočiny, Masarykovo nám. 

57/58

do 12. 4.  
4 - UVIDĚT, PROŽÍT...  
Karlík - KW - Lomová - Štourač  
Výstava čtyř umělců z jedné generace, 

které spojuje dlouhodobý zájem o fi gu-
ru a celistvý obraz. Společným znakem 
je také základní inspirace v bezprostřed-
ně, smyslově vnímané realitě, se kterou 
ale každý pracuje docela jinak.

OGV, Komenského 10

únor 
Jarka Melicharová: KRÁSY ZIMNÍ 

PŘÍRODY MAKROOBJEKTIVEM

Na této výstavě si můžete prohléd-
nout makrofotografi e se zimní témati-
kou – detaily sněhových vloček, jino-
vatky, ledových krystalů a podobně. 
Mnohdy se jedná o detaily pouhým 
okem těžko viditelné. Teprve pod ma-
kroobjektivem plně vynikne jejich 
krása.Hlavní vstupní areál – infocent-
rum  (místnost za pokladnou):

ZOO Jihlava, Březinovy sady 10

5. 2. – 8. 3. 
SOUTĚŽ TŘÍ PORTRÉTŮ 
Václav Havel, Antonín Holý, Jan Kap-

lický. Sdružení sochařů Čech, Mora-
vy a Slezska společně s Akademií věd 
a Obcí architektů vyhlásilo soutěž na 
portréty tří významných osobností. 
K soutěži se přihlásilo 24 autorů, kteří 
soutěž obeslali 37 pracemi.Společným 
předmětem byl portrét významné 
osobnosti, respektive osobností - prezi-
denta Václava Havla, významného che-
mika prof. Antonína Holého a architek-
ta Jana Kaplického. Výstava v prostoru 
vstupní haly.

OGV, Masarykovo nám. 24 

12. 2. – 12. 4.  
PAVEL PROCHÁZKA  – ILU-

STRÁTOR PŘÍRODY
Výstava prací jednoho z nejznáměj-

ších současných českých ilustrátorů 
přírody

Muzeum Vysočiny, Masarykovo nám. 
57/58

18. 2. – 12. 3.  
Oldřich Kulhánek: FIGURA 
Výběr z grafi cké tvorby. Výstava k 

nedožitému jubileu autora (1940 – 
2015).Poslední vernisáž (18. 2.) na 
této adrese.

M+K galerie, Čajkovského 33

19. 2. – 22. 3. 
UNIVERSUM 
Pětici autorů – Tomáš Polcar, Lada 

Semecká, Ilona Staňková, Dagmar Šu-
brtová a Markéta Váradiová - spojuje 
vztah ke klasické (sochařské) tradici, 
konceptuální způsob práce a zájem o 
symboliku přírodních sil, spiritualitu a 
geometrii 

OGV, Galerie Alternativa, budova 
Komenského 10

23. 2. - 20. 3.
Výstava JID 20-15 
Městská knihovna, Hluboká 1

31. 1. – 20. 3.  
Martin Došek: COLLAGES
V galerii V suterénu HDJ.
Galerie Horácké divadlo Jihlava, Ko-

menského 22

VELKÁ SCÉNA
3. 2.  17.00 
T. Dorst: Merlin aneb Pustá zem
Historická freska o rytířích krále Ar-

tuše a hledání Grálu…Dorst v této 
hře hledá odpověď na aktuální otázky 
svých současníků. I jeho hrdinové ze 
světa bájí mají jazyk, rysy a vlastnosti 
současného člověka. „Merlin je příběh z 
našeho světa. Ztroskotání utopií, to přece 
má s námi co společného, alespoň to tak 
cítím… Merlinem jsem chtěl ukázat, že 
koberec našich konvencí, morálky, našich 
úmluv a všeho, co jsme si tak hezky vy-
mysleli, je tenounký, pod ním je kamení, 
pustá zem.“ 

M /3/

4. 2.  19.00 
P. Stone – J. Styne – B. Merrill: 

Někdo to rád horké
Muzikálová gangsterka
Příběh plný komických situací a vtip-

ných dialogů začíná ve chvíli, kdy se 
dva nezaměstnaní muzikanti nedopat-
řením stanou svědky vyřizování účtů 
dvou mafi ánských gangů. Aby unikli 
pronásledování, odjedou s dívčí kape-
lou na Floridu – jak jinak než převle-
čeni za dívky. Rozjíždí se kolotoč plný 
bláznivých situací… 

D /3/

Výstavy

5. 2.  17.00  
„PŘÍRODNÍ (GEOLOGICKÉ) 

KA TASTROFY BYLY, JSOU A 
BUDOU, CO UŽ O NICH VÍME?“

Beseda Václava Procházky o změ-
nách prostředí na Zemi, nástrahách 
neživé přírody, o tom, jak jsme při-
praveni na přírodní katastrofy a další 
zajímavosti 

9. 2.  17.00  
„ENERGIE V NAŠEM ORGA-

NISMU“
Přednáška včetně praktických rad 

a ukázek – chiropraktik Vinci László. 
Vstupné 50,- 

11. 2.  16.00  
„ŠŤASTNĚ AŽ DO SMRTI? 

NENÍ TO JEN POHÁDKA ? JAK 
MÍT VZTAH, KTERÝ VYDRŽÍ…“

Beseda k 9. ročníku Národního 
týdne manželství – mimořádná na-
bídka diskutovat s manželskými a ro-
dinnými poradkyněmi, psycholožka-
mi na téma partnerských a rodinných 
vztahů v celé šíři nabízených témat

Psychocentrum – manželská a ro-
dinná poradna Kraje Vysočina,PhDr. 
Olga Hinková, psycholožka a Mgr. 
Markéta Lenzová-Rozmarinová, psy-
choložka.

12. 2.  17.00  
„MEDITACE JAKO LÉK, KTERÝ 

VEDE KE SPOKOJENOSTI A RA -
DOSTI“

Přednáška Lenky Losertové. 
Vstupné 60,-

19. 2.  17.00  
„JÍDLO JAKO ENERGIE K PO-

VZNESENÍ DUŠE, BDĚLOSTI A 
ZDRA VÍ“

Přednáška z cyklu praktická Ayurve-
da s Ivou Georgievovou

Vstupné 70,-

26. 2.  17.00 
„KYRGYZSTÁN – MONGOL-

SKO S RUSKOU TVÁŘÍ“
Cestovatelská přednáška Pavla Svo-

body. 
Společně navštívíme krásné jezero 

Ala Kol v centrálním Ťan-Šanu, pus-
tou krajinu k ledovci Inylček u čín-
ských hranic a některé geografi cké 
zajímavosti u kyrgyzského moře Issyk 
Kul. Poslední výlet po divokém Kyr-
gyzstánu povede k jezeru Song Kul le-
žícímu ve 3000 m n.m., kde nás míst-
ní pastevci, žijící v tradičních jurtách, 
rádi pozvou na kumys, kurut či čers-
tvou smetanu.

Komenského 22
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5. 2.  19.00 
T. Dorst: Merlin aneb Pustá zem
L /3/

6. 2.  19.00 
Moliere: Lakomec
Komedie
Molierova komedie z roku 1668, kde 

hlavní roli hraje člověk, z něhož mamon 
a hon za penězi učinil otroka zlata a bo-
hatství, který pro samé peníze nevidí, 
že ztrácí své nejbližší, že ztrácí svou 
lidskost, radost i lidskou pospolitost, je 
bezesporu i v dnešní době velmi živá… 

K /3/

7. 2.  19.00 
T. Dorst: Merlin aneb Pustá zem
G /4/

9. 2.  19.00 
T. Dorst: Merlin aneb Pustá zem
A /4/

11. 2.  19.00 
P. Ondruch: Kurtizána
Divadlo Ungelt.
X /3/

12. 2.  19.00 
Moliere: Lakomec 
U /3/

13. 2.  19.00 
T. Dorst: Merlin aneb Pustá zem
R /3/

14. 2.  19.00 
P. Stone – J. Styne – B. Merrill: 

Někdo to rád horké 
mimo předpl.

16. 2.  10.00 
Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša
Drama
Vrcholná hra českého realismu, strhu-

jící drama Maryši, které její vlastní rodi-
na a společenské konvence zničily život. 
Tato dnes již národní klasika oslovuje i 
dnešního člověka svým příběhem vzta-
hu rodičů a dětí, poslušnosti a práva na 
vlastní život, prosazení své vlastní indi-
viduality – v konfrontaci „obecně přijí-
maných“ pravidel a norem. 

mimo předpl.

17. 2.  17.00 
J. Stein – J. Bock – S. Harnick:  

Šumař na střeše
Muzikál
Světoznámý americký muzikál, který 

patří k nejslavnějším a mnohokrát oce-
něným muzikálům divadelní historie, 
přibližuje dramatický osud jednoho 
ukrajinského městečka na počátku 20. 
století. Svérázným hrdinou je mlékař 
Tovje, obdařený pěti dcerami a ráznou 
manželkou, díky jehož osobitému hu-
moru přerůstá děj v neokázalou oslavu 
lidské soudržnosti.  

mimo předpl.

19. 2.  19.00 
T. Dorst: Merlin aneb Pustá zem
F /4/

23. 2.  10.00 
J. Ondra – B. Němcová: Bajaja, 

pěšák snů
Pohádka
Klasická pohádka v dramatizaci reži-

séra Jiřího Ondry o princi, který se vy-
praví do světa a jako němý sluha Bajaja 
si dokáže získat srdce princezny i utkat 
se s drakem… Pohádka o hrdinství bez 
velkých gest a slov o tom, že i všemi vy-
smívaný a opovrhovaný outsider  může  
být  „velký člověk“  -  velký duchem a 
srdcem, ne svým postavením a mocí. 
mimo předpl.

24. 2.  19.00 
Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša
H /3/

25. 2.  19.00 
T. Dorst: Merlin aneb Pustá zem
KV/4/

27. 2.  19.00 
Moliere: Lakomec 
C /3/

28. 2.  19.00 
T. Dorst: Merlin aneb Pustá zem
B /3/

MALÁ SCÉNA

2. 2. v 09.00 a 10.30 
V. Peška: O perníkové chaloupce 

aneb Jenom jako
Dramatizace klasické pohádky, jejímž 

principem je hraní si na pohádku. Vše 
se děje „jenom jako“, tedy i děje stra-
šidelné a kruté, které se díky tomuto 
principu stávají legrační a hravé.  Tako-
vé jsou i pohádkové postavy, které neje-
nom pobaví a potěší malého diváka, ale 
i samotné herce.                

mimo předpl.

2. 2.  19.30 
P. Vogel: Nejstarší řemeslo
Do 15 let nevhodné! Tragikomedie 

o ženách, kterým nezbývá než dřít do 
roztrhání těla. V úvodu hry zastihneme 
pětici starých žen kdesi v New Yorku, 
kde se přes polední pauzu sluní na la-
vičkách v parku. Stařenky probírají té-
mata, přiměřená jejich věku a duševní-
mu rozpoložení, ale zvolna v nás začíná 
sílit podezření, že titul Nejstarší řemes-
lo se vztahuje právě k nim…  

mimo předpl.

11. 2.  17.00 
U. Hub: Tučňáci na arše
Komedie pro teenagery
Usměvavý, ale i poučný a také biblic-

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

16. 2.  19.30 
T. Holman: Interview
Do 15 let nevhodné! Politický novinář 

je přinucen udělat rozhovor se slavnou 
hvězdičkou televizních seriálů, ale raději 
by sledoval odstupování vlády, než být 
s herečkou („silikonovým mozkem“) v 
jedné místnosti. Herečka také není roz-
hovorem nijak nadšená a mezi dvojicí se 
rozpoutá konverzační bitva s překvapi-
vým fi nále. Brzy se z rozpačitého  inter-
view  stává  nebezpečný  psychologický  
duel,  ve kterém  chvíli  vítězí jeden a 
chvíli druhý... 

mimo předpl.

24. 2.  19.30 
T. Holman: Interview 
mimo předpl.

8. 2.  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 uhašeno. Hlav-
ně bude potřeba probudit oba hasiče a 
nikdy se neví, jestli jim zrovna dneska 
pojede auto. Jo, a taky jsou tam písnič-
ky. V případě skutečného požáru vo-
lejte 150! Hrají: Adéla Grossmannová, 
Martin Káca Kacafírek, Michal Šmidla 
Pokorný a Martin Skřítek Kolář

11. 2.  20.00 
MICHAL PROKOP A FRA MUS 

FIVE
Koncert. Michal Prokop je muž 

mnoha zájmů a profesí, v hudební ob-
lasti znám především jako zpěvák, po-
hybující se přibližně v trojúhelníku 
žánrů rock – soul – blues. Framus Five 
se řadí mezi jednu z nejvýznamnějších 
skupin české rockové historie. Prapo-
čátky skupiny lze najít už v roce 1963, 
ale skutečná historie pod stávajícím 
názvem se datuje od roku 1967, kdy se 
dosavadní kytarista Michal Prokop po-
prvé postavil k mikrofonu jako zpěvák.

13. 2.  19.30 
VALENTÝNSKÁ IMPROVIZAČ-

NÍ SHOW DŽEM THEATRE
Jedinečné předem nepřipravené 

představení, při němž budete svědky 
monologů, dramat, příběhů z červené 
knihovny, vědeckých objevů či muziká-
lů. Herci improvizují na témata diváků 
z publika a vzniká takto jedinečný a ne-
opakovatelný zážitek..

14. 2.  19.30 
LÁSKA  A JINÉ SUPERSCHOP-

NOSTI (sk. A)
De Facto Mimo
Činohra. Nevyspíme se spolu? Pravdi-

vá komedie o lásce pro každého, kdo se 
ji nebojí prožít a nemá strach, že se na 
to přijde. Možná se poznáte, možná se 
budete smát, možná vám nebude úplně 
dobře. Přátelství, láska a scénáristika v 
praxi. A ve dvojím obsazení! Hrají: Mi-
chal Kouba, Kamila Koubová, Martin 
Kacafírek, Anna Gümplová, Jakub Vy-
vážil, Jana Holubová, Dana Holíková a 
Martin Kolář. 

20. 2.  19.30 
FLAQUEDEFRA CTO
Nový cirkus. Flaque je žonglérské 

představení, každé je unikátní. Vedle 
precizně nazkoušených sekvencí je vždy 
prostor pro improvizaci a vytváření ne-
čekaných situací, které drží performery 
i diváku v pozoru. Je možné žonglovat s 
nataženýma rukama, je možné žonglo-
vat i bez objektů, je možné mít čtyřicet 
míčků na scéně ale nikdy nežonglovat 
s více než třemi a vytvořit jedinečnou 
podívanou. Erik a Guillaume jsou fas-
cinující žongléři, vedle brilantní tech-
niky spojené s tancem rozehrávají své 
charaktery s něžným humorem. Tvůr-
ci a účinkující: Eric Longequel, David 
Maillard, Guillaume Martinet.

7. 2.  10.00 
MÁME RÁDI ZVÍŘATA
Zábavné písničkové představení o 

zvířátkách.

JAZZ CLUB
16. 2.  19.30 
Lena Yellow 
mimo předpl.

FOYER VELKÉ SCÉNY
28. 2.  16.00 
Pohádky na schodech: Legendy o 

rytířích Kulatého stolu
Herci Horáckého divadla čtou pohád-

ky dětem a jejich rodičům.  Tereza Ota-
vová a Ondřej Šípek. Vstupné 10 Kč. 
mimo předpl.

Tyršova 12

Jarní 22 (areál MŠ), 
Jihlava – Horní Kosov

Dům kultury
Tolstého 2

3. 2.  19.30 
ZUBY NEHTY
Dámská skupiny ZUBY NEHTY vy-

dává po 15 letech odmlky nové album 
Kusy a hlásí tak comeback. 

Vstupné: v předprodeji 150 Kč, na 
místě 170 Kč.

Koncert v rámci projektu Malá scéna 
žije. 

Malá scéna DKO

17. 2.  19.00 
Michele Riml: SEX PRO POKRO-

ČILÉ
Studio DVA, divadlo Praha. Hrají: 

Jana Krausová a Karel Roden. Vstupné 
360 Kč.

20. 2.  19.30 
VOSTO5: Teatromat
Divadelní automat, ve kterém diváci 

rozhodují o osudu mladé dívky. Diva-
delní představení z projektu Malá scéna 
žije. Vstupné v předprodeji 150 Kč, na 
místě 170 Kč.

Malá scéna DKO.

26. 2.  19.00 
Bedřich Smetana: PRODANÁ NE-

VĚSTA
Divadelní sál DKO Jihlava.  Vstupné 

260 Kč.

14. 2.  10.00  
PÍSNIČKY PRO ŽABÁKA  
Hastrmansko-vodnická show, kostý-

my hastrmánků vítány.  

21. 2.  10.00 
POVÍDÁM, POVÍDÁM POHÁD-

KU…
Písničky z pohádek, soutěže a po-

hádka.

28. 2.  10.00 
HRÁTKY S JEŽKEM
Veselé představení DĚTI a RODIČE.

do 20. 2.  
SPORTOVEC ROKU a KOLEK-

TIV DO 15 LET 2014
Do 20. února 2015 mohou všechny 

sportovní kluby Jihlavska zasílat nomi-
nace na Sportovce roku do 15 let. Jedná 
se o sportovce, kteří v roce 2014 do-
sáhli výrazných úspěchů v ČR. Nesmí 
v daném roce přesáhnout věk 15 let. 
Sportovní kolektiv se počítá 3 a více 
členů. 

Propozice a přihlášky na 
www.ddmjihlava.cz,
informace: napravnik@ddmjihlava.cz. 

Přihlášky po uzávěrce se již nepřijí-
mají.

2. – 6. 2.  
JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

2015
Pro děti školního věku. Táborová hra 

– „Let do vesmíru“. Každý den speciál-
ní program + doplňková činnost (mí-
čové hry, pobyt venku, stolní hry). 

Provoz tábora: každý den 8.00 – 
16.00 hodin. Cena na celý týden: 
1.300,-, na vybraný den 270,-. Zajištěna 
2x svačina, oběd, pitný režim, program, 
provoz. Kapacita tábora je již obsazena.
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 Masarykovo nám. 16 

17. 2.  17.00 
Zahájení prodejní výstavy obrazů  

18. 2.  18.00 
Benefi ční koncert učitelů a absol-

ventů ZUŠ
koncertní sál ZUŠ.

19. 2. 17.00 
Benefi ční aukce vybraných obrazů 

z výstavy 
koncertní sál ZUS

Centrum pro rodinu
Vysočina, Chlumova 3 

15. 2.  16.00 – 18.00 
DĚTSKÝ KA RNEVAL  
Na motivy pohádky „O pejskovi a ko-

čičce“. 
Vstupné 80kč, dospělí zdarma. 
V divadle DIOD, Tyršova 12

Zacheus

klub pro volný čas
15. 2.  10.00 
SETKÁNÍ RODIN S DĚTMI a 

malým  divadýlkem v klubu

24. 2.  18.00 
POSTNÍ DOBA, JEJÍ POSELSTVÍ 

A ZVYKY
Přednáška s promítáním, (F. Tichý)                     
  

Centrum multikulturního

 vzdělávání
19. 2.  17.00 
INDIE 
Přednáší Pavla Vavrdová a Ladislav 

Bártů (Šroubek).

26. 2.  17.00 
KA MBODŽA 
Přednáší Alžběta Havelková.
  

1. 2. v 15:00
Animáčky
Animované snímky / ČR / 60min / 

60,- / pro děti
Pásmo krátkých animovaných fi lmů 

pochází z dílny studentů Univerzity To-
máše Bati ve Zlíně. Příběhy jsou žánro-
vě a stylově různorodé. Mezi fi lmy na-
jdete i abstraktní snímky, které umožní 
dětem zapojit vlastní fantazii. Malí 
diváci se mohou seznámit s různými 
animačními technikami, kterými jsou 
fi lmy vyrobeny.

 
1. 2. v 15:30

Dům kouzel
Animovaný, Dětský / Belgie / 85min 

/ dabing / 80,-
Opuštěný kocourek Bouřka se jedno-

ho deštivého dne ukryje v tajuplném 
domě starého kouzelníka, kde bydlí 
také celá řada nevšedních bytostí ze 
světa fantazie. Ale ne každý je nadšený 
příchodem nečekaného hosta. Králík 

Jack spolu s myškou Maggie udělají 
všechno pro to, aby kocourka vyhnali.

Režie: B. Stassen, J. Degruson

1. 2. v 17:00 s dabingem a 16. 2. 
v 19:30 s titulky

Hobit: Bitva pěti armád
Fantasy, Dobrodružný / USA, Nový 

Zéland / 144min / 2D / titulky 100,- a 
dabing 110,- 

Th orinova posedlost hromaděním 
znovu nabytého pokladu, kterému i 
přes Bilbovu snahu obětuje přátelství i 
čest, dožene Hobita k zoufalému a ne-
bezpečnému rozhodnutí. Ale ještě větší 
nebezpečí je čeká. Sauron, o jehož kro-
cích nikdo kromě čaroděje Gandalfa 
nic netuší, tajně vyslal obrovskou armá-
du Skřetů, aby zaútočila na Osamělou 
horu.

Režie: P. Jackson / Hrají: Benedict 
Cumberbatch, Cate Blanchett , Elijah 
Wood 

1., 2. a 24. 2. v 17:30, 4. 2. a 1. 3. ve 
20:00, 9. 2. v 19:30

Mortdecai: Grandiózní případ
Komedie / USA / 97min / titulky / 

110,- / 12+
V žonglování nikdy nevynikal a po-

pravdě ho ani nikdy nezkoušel, teď ale 
bude muset vybalancovat partičku so-
lidně naštvaných Rusů, britskou MI5, 
mezinárodní teroristy a také svoji man-
želku s nekřesťansky dlouhýma noha-
ma. Charlie Mortdecai, světem protřelý 
obchodník s uměním a na částečný úva-
zek i podvodník, se zapojuje do honby 
za ukradeným obrazem. Pro svou zemi, 
pro královnu... a pro peníze.

Režie: D. Koepp / Hrají: Johnny 
Depp, Gwyneth Paltrow, Ewan McGre-
gor 

1., 3., 8. a 11. 2. ve 20:00, 6. a 28. 2. 
v 17:00

Kód Enigmy
Životopisný / Velká Británie, USA 

/ 114min / titulky / 120,- / 12+
V zimě roku 1952 britská policie dosta-
la hlášení o vloupání do domu profeso-
ra matematiky a kryptoanalytika Alana 
Turinga. Namísto pachatele tohoto 
zločinu však v poutech odvedli samot-
ného Turinga, který byl obviněn ze se-
xuálních přestupků a čekal ho zničující 
soudní proces. Téměř nikdo ze zúčast-
něných nevěděl, že jde o válečného hr-
dinu, který se spolu s týmem podílel na 
prolomení kódu legendárního němec-
kého šifrovacího stroje Enigma. 

Režie: M. Tuldum / Hrají: Bene-
dict Cumberbatch, Keira Knightley, 
Matt hew Goode 

1. 2. v 19:45, 3., 6., 10. a 23. 2. 
v 19:30

Slídil
Th riller / USA / 117min / titulky / 

110,- / 12+
Příběh vypráví o mladíkovi Lou 

Bloomovi, který se snaží prosadit jako 
novinář. Nedaří se mu najít uplatnění 
v již zavedených agenturách, a tak se 
vrhne na vlastní pěst do pátrání po 
stopách zločinu. Pro atraktivní novi-
nářský materiál se neštítí udělat cokoliv.

Režie: D. Gilroy / Hrají: Jake 
Gyllenhaal, Bill Paxton, Rene Russo 

2. 2. v 15:30
Tři bratři
Pohádka / ČR / 86min / 70,-
Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, 

Zdeněk Piškula) se vydávají do světa na 
zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče 
jim mohli předat hospodářství. Sou-
rozenci při svém putování vstupují do 
slavných pohádek, ve kterých je čeká 

mnoho nástrah, nečekaných příhod a 
snad také láska…

Režie: J. Svěrák / Hrají: Jiří Lábus, 
Zuzana Norisová, David Matásek 

2. a 22. 2. v 17:00, 27. 2. v 19:30
S láskou, Rosie
Romantická komedie / Velká Británie 

/ 102min / titulky / 110,-
Rosie a Alex, hrdinové romantická 

komedie S láskou, Rosie, se znají už 
od školky. V době prvních lásek a sexu 
svoje zážitky s patřičnými detaily samo-
zřejmě probírají, tomu druhému to ale 
není vždy úplně po chuti. Proč? 

Režie: Ch. Ditt er / Hrají: Lily Collins, 
Sam Clafl in, Christian Cooke 

2. a 22. 2. v 19:30, 4., 8. a 23. 2. 
v 17:30

Fotograf
Tragikomedie / ČR / 133min / 110,- 

/ 15+
Středem Janova života vždy byly ženy. 

Ať ty, které pózovaly před objektivem 
jeho fotoaparátu, nezřídka postavy až 
pitoreskní, či ty, jež ho obklopovaly v 
soukromí. Dcery, manželky, milenky, 
sexuální přítelkyně, intelektuální obdi-
vovatelky. Jedny nezištně milující a od-
dané, jiné podváděné a zhrzené, další 
sdílející s rozkoší jeho bouřlivý život.

Režie: I. Pavlásková / Hrají: Karel 
Roden, Marie Málková, Vilma Cibul-
ková 

2. 2. 2015
Rozkoš v oblacích
Komedie / Španělsko / 90min / FIL-

MOVÝ KLUB, titulky / 70,-
Děj nejnovější komedie Pedra Al-

modóvara se odehrává v letadle míří-
cím do Mexika. Někde nad Mexickým 
zálivem se letadlo porouchá a pilotům, 
letušákům i pasažérům nezbývá, než si 
naposledy pořádně užít života. 

Režie: P. Almodóvar / Hrají: Javier 
Cámara, Cecilia Roth, Penélope Cruz, 
Antonio Banderas

3. 2. v 15:30
Pošťák Pat
Animovaný / Velká Británie / 88min 

/ dabing / 70,-
Nejoblíbenější listonoš na světě, Poš-

ťák Pat, se chystá do kin v animova-
né podívané, ve které nechybí humor, 
akce, písničky a také světla ramp. Jeho 
městečko ohrožuje stovka robotů, kteří 
vypadají jako on. Ještě že má Freda, věr-
ného kocoura. 

Režie: M, Disa

3. 2. v 17:00 a 24. 2. v 19:30
Odpad
Dobrodružný, Th riller / USA / 

115min / titulky / 100,- / 15+
Tři kluci, jejichž domovem je centrál-

ní skládka v brazilském Riu - každý den 
ji prohledávají v naději, že najdou něco, 
co jim aspoň na chvíli zlepší život. Ne-
tuší, že už ten příští nález jejich životy 
nenávratně změní.

Režie: S. Daldry / Hrají: Martin 
Sheen, Rooney Mara, Wagner Moura 

3. 2. v 17:30, 11. 2. ve 14:30 (BABY 
BIO) a 21. 2. v 17:00

Hodinový manžel
Drama, Komedie / ČR / 100,- / 12+ 
Čtyři plavci - hráči vodního póla, se 

po prohraném zápase octnou na dně. 
Ti zoufalci i na dně bazénu dokonce 
bydlí. Aby se zachránili, zkusí provo-
zovat pochybnou živnost „hodinový 
manžel“ a opravdu opravují domácnos-
ti rozličným dámám. Jak se však časem 
ukáže, nejen domácnosti.

Režie: T. Svoboda / Hrají: Bolek Po-
lívka, Eva Holubová, Lukáš Latiňák, 
David Matásek

BABY BIO MAMINKY a TATÍN-
KOVÉ, vyrazte i vy se svými nejmen-
šími DO KINA! Pro děti bude v sále 
připraven koberec s hračkami a pro vás 
fi lm. Do sálu si vezmete vše, co bude-
te potřebovat a po celou dobu projek-
ce bude v sále přítmí. Film poběží se 
sníženou hlasitostí. Kočárky vám ve 
foyer POHLÍDÁME a vy se můžete jít 
BAVIT. 

4. 2. v 15:30, 21. 2. v 15:00 a 1. 3. v 
14:30

Paddington
Rodinný, podle knižní předlohy / 

Velká Británie / 98min / dabing / 110,- 
Neobyčejně půvabné a vtipné vyprá-

vění o osiřelém medvědu z nejtemněj-
šího Peru, který přijede vlakem na ná-
draží Paddington v Londýně, kde se ho 
ujmou manželé Fouskovi. 

Režie: P. King

4. 2. v 17:00, 22. 2. v 15:00
Sils Maria
Drama / Švýcarsko, Německo, Fran-

cie / 123min / titulky / 100,- / 12+
Okouzlující a stále atraktivní čtyřicát-

nice Maria Enders je na vrcholu své he-
recké kariéry, kterou před dvaceti 
lety odstartovala ztvárněním provoka-
tivní a nezapomenutelné postavy Sig-
rid v oceňovaném lesbickém dramatu. 
Právě přijala nabídku zahrát si v sou-
časném remaku tohoto slavného fi lmu, 
avšak tentokrát se má zhostit role star-
ší Heleny, kterou Sigrid svede a dožene 
až k sebevraždě.

Režie: O. Assayas / Hrají: Juliett e Bi-
noche, Kristen Stewart, Chloë Grace 
Moretz

4. a 20. 2. v 19:30, 8. 2. v 17:00
E. A. Poe: Podivný experiment
Th riller / USA / 112min / titulky / 

110,- / 12+
Kde je hranice mezi zdravým rozu-

mem a šílenstvím? Kdo si troufne, najde 
odpověď v děsivé atmosféře viktorián-
ského ústavu pro choromyslné.  Napí-
navý thriller vznikl podle povídky otce 
hororu a detektivky Edgara Allana Poea 
„Metoda doktora Téra a profesora Péra“ 
a její překvapivé vyústění je jen jedním z 
nečekaných zvratů fi lmu.

Režie: B. Anderson / Hrají: Kate Bec-
kinsale, Michael Caine, Jim Sturgess, 
Ben Kingsley

5., 7., 8., 14. a 22. 2. v 15:30, 9. a 20. 
2. v 17:00

Velká šestka
Disney / Animovaný / USA / 108min 

/ dabing / 120,- (děti 100,-)
Když se parta kamarádů kvůli kata-

strofální souhře náhod ocitne uprostřed 
nebezpečné hry, kterou kdosi rozehrál 
v ulicích San Fransokya, Hiro se obrátí 
na svého nejbližšího kamaráda – robota 
jménem Baymax - a přetvoří svou partu 
přátel na high-tech hrdiny odhodlané 
vyřešit vzniklou záhadu.

Režie: D. Hall, Ch. Williams / Mluví: 
Kamil Halbich, Ondřej Havel, Ladislav 
Županič, Táňa Vilhelmová

5. a 7. 2. v 17:00, 12., 14. a 25. 2. 
v 19:30

Big Eyes
Životopisný / Velká Británie/ 106min 

/ PREMIÉRA , titulky / 120,- / 12+
Na sklonku čtyřicátých let dosáhl 

malíř Walter Keane neuvěřitelného 
úspěchu se záhadnými obrazy tváří s 
velkýma očima. Bizarní a šokující prav-
da však nakonec vyšla najevo. Keane, jak 
se zdálo, žil kolosální lží, kterou oklamal 
celý svět.

Režie: T. Burton / Hrají: Amy 
Adams, Christopher Waltz 

Zuš
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5. 2. v 17:30 (ve 3D), 6. a 21. 2. 
v 15:30 a 7. 2. v 15:00

SpongeBob ve fi lmu: Houba na 
suchu

Kreslený, Animovaný / USA / 
84min / PREMIÉRA , dabing ve 2D i 
3D / 2D za 125,- (děti 100,-), 3D za 
140,- (děti 120,-) 

.. A přitom vše začalo tak idylicky, 
dalším báječným ránem v podmoř-
ském městečku Zátiší Bikin, kde u 
Křupavého kraba stála dlouhatánská 
fronta na mňamózní krabí Burgery 
připravované podle tajného receptu. 
Idyla skončila ve chvíli, kdy se ma-
gickým trikem zmocnil návodu na ty 
nejlepší hambáče pirát Hambivous, 
zaparkoval svoji kocábku na pláži a 
proměnil ji ve stylový stánek s rych-
lým občerstvením.

Režie: P. Tibbitt , M. Mitchell / 
Mluví: Jan Maxián, Antonín Navrá-
til, Igor Bareš

5., 7. a 13. 2. v 19:30, 26. 2. 
v 17:00

Nezlomný
Válečný, Drama / USA / 137min / 

PREMIÉRA , titulky / 120,-
Jako malý kluk byl Louis pěkný sígr, 

jeho výhodou bylo, že před následky 
svých činů dokázal skoro vždycky 
utéct. Toho si všiml jeho starší bratr 
Pete, kterého napadlo, že by běžecký 
talent mohl využít na závodní dráze. 
Dotáhl to až do amerického olympij-
ského týmu na hry v Berlíně v roce 
1936, kde mimo jiných ohromil i 
Hitlera…

Režie: A. Jolie / Hrají: Jack O’-
Connell, Domhnall Gleeson, Garrett  
Hedlund

5., 6., 7., 10. a 17. 2. ve 20:00, 11. 
a 19. 2. v 17:30 a 21. 2. v 19:30

Jupiter vychází
SciFi / USA / PREMIÉRA , titulky 

2D i 3D (10. 2.) / 100,- (140,- 3D) 
/ 15+

Když se pod noční oblohou narodi-
la Jupiter Jones, znamení napovídala, 
že je předurčena k velkým činům. 
Nyní již dospělá Jupiter sní o hvěz-
dách, ale probouzí se do chladné re-
ality uklízečky toalet a nekonečného 
sledu neúspěchů. Až když na Zem 
dorazí Caine, geneticky upravený bý-
valý armádní lovec, jehož úkolem je 
Jupiter sledovat, začne si uvědomo-
vat naplnění svého osudu.

Režie: D. Ayer / Hrají: Brad Pitt , 
Logan Lerman, Shia LaBeouf 

6., 7., 9., 10. a 25. 2. v 17:30, 14. 
a 15. 2. v 17:00

Babovřesky 3
Komedie / ČR / 103min / 120,-
Zápletka se točí okolo pomsty sta-

rosty Stehlíka a místních chasníků 
Horáčkové… do vesnice se vrací 
kontrolor Dodo. Není sám, přijíždí s 
ním jeho manželka, která Stehlíkovi 
zajistí dotaci, díky níž starosta může 
poslat všech sedm místních drben k 
moři… Akce „likvidace bab“ začíná.

Režie: Z. Troška / Hrají: Veronika 
Žilková, Jana Synková, Lucie Von-
dráčková

8. 2. v 15:00
Jak jsme hráli čáru
Rodinný, Dobrodružný / ČR, SR  / 

102min / BIO SENIOR / 60,- 
Pod řekou Moravou prý vede tunel, 

kterým se dá zdrhnout do Rakouska. 
Jen je potřeba ho najít. Na životě na 
československo-rakouském pomezí 
v šedesátých letech minulého století 
ležela těžká deka, asi jako v každém 
„citlivém“ pohraničním pásmu.

Režie: J. Nvota / Hrají: Milan La-
sica, Libuše Šafránková, Richard La-
buda, Ondřej Vetchý

8. 2. v 19:30
Exodus: Bohové a králové
Mýtický, Akční / Velká Británie, 

USA, Španělsko / 151min / titulky / 
100,- / 12+

Vyrostli jako bratři, ale stali se z 
nich nepřátelé na život a na smrt – 
egyptský faraón Ramses a Mojžíš, 
nalezenec, který se stal legendou. 
Jiná legenda, Ridley Scott , převedla 
jejich nesmrtelný příběh na fi lmové 
plátno.

Režie: R. Scott  / Hrají: Christian 
Bale, Joel Edgerton, Aaron Paul

9. 2. ve 20:00
Milenky starého kriminálníka
Komedie / Československo / 

106min /FILMOVÝ KLUB ke 1OO 
letům kina / 70,- 

Vlasta Burian se vyprávěním smyš-
lených historek o vraždách svých mi-
lenek pokouší uniknout manželství s 
energickou Anny Ondrákovou. Re-
konstruovanou kopii němé komedie 
plné honiček a dvojnických scén do-
provodí živá hudba.

Režie: S. Innemann / Hrají: Jan W. 
Speerger, Vlasta Burian, Anny Ond-
ráková

10., 16. a 25. 2. v 17:00
Bílý Bůh
Alegorický příběh / Maďarsko, Ně-

mecko, Švédsko / 119min / titulky / 
100,- 

Pes Hagen bojuje proti zlým lidem 
a nakonec i o holý život, ale stále se 
snaží najít svou milovanou Lili, tři-
náctiletou holčičku, od které byl ná-
silně oddělen. Brzy ovšem zjistí, že 
pes je možná nejlepší přítel člověka, 
opačně to ale neplatí. Ve strhujícím 
fi nále se Hagen postaví do čela dvou-
sethlavé psí smečky, aby svým trýzni-
telům vrátil vše i s úroky. Alegorický 
příběh, během nějž hlavní psí i lidští 
hrdinové projdou zásadní proměnou, 
nabízí divákovi silný fi lmový zážitek, 
katarzi a smíření.

Režie: K. Mundruczó/ Hrají: Zsó-
fi a Psott a, Sándor Zsótér, Lili Mono-
ri

11. 2. v 17:00
Jimmy P.
Drama / Francie / 117min / titulky 

/ 80,-
Je polovina padesátých let. Ame-

rický indián Jimmy Picard, který za 
druhé světové války bojoval v Evro-
pě, trpí od návratu domů chvilko-
vými závratěmi, dočasnou slepotou, 
ztrátou sluchu. Lékaři ale nedokáží 
najít žádné fyzické příčiny. Do ne-
mocnice pro válečné veterány proto 
povolají francouzského psychoana-
lytika, antropologa a odborníka na 
kulturu původních obyvatel Ameriky 
Georgese Devereuxe.

Režie: A. Desplechin / Hrají: Beni-
cio del Toro, Mathieu Amalric, Gina 
McKee

11. 2. v 19:30
Burácení
Road movie, Drama, Romantický / 

ČR / 93min / 100,-
Hrdinou příběhu je Adam Verner, 

sochař a vášnivý motorkář, který v 
sebeobraně zabije otce své přítelky-
ně Valerie. Přesto, že otec celou ro-
dinu týral, postaví se všichni proti 
Adamovi a ten je odsouzen na dva-
náct let za vraždu..

Režie: A. Zika / Hrají: Tomáš Hají-
ček, Vica Kerekes, Jana Kolesárová 

12. 2. v 17:00
Birdman
Černá komedie / USA / 119min / 

titulky / 120,- / 15+
Premiéra se pomalu blíží, když se 

představitel titulní role v jeho hře 
během zkoušky za podivných okol-
ností zraní a je třeba ho rychle na-
hradit. Na základě doporučení hlavní 
herečky Lesley  a na naléhání Rigga-
nova nejlepšího přítele a producen-
ta Jakea, Riggan nakonec neochotně 
přijme Mikea Shinera, který je ale 
naprosto neřízenou střelou.

Režie: A. G. Iñárritu / Hrají: Mi-
chael Keaton, Zach Galifi anakis, Ed-
ward Norton

12. - 18., 20. - 22., 27. a 28. 2. 
(časy projekcí na webu)

Padesát odstínů šedi
Erotický / USA / 124min / 

PREMIÉRA , titulky / 130,-
Studentka literatury Anastasia je 
podle vlastních slov nezajímavá a 
nudná „šedá myš“ s nízkým sebevě-
domím, pravý opak tajemného pod-
nikatele Christiana Greye, kterého 
přišla vyzpovídat pro článek do stu-
dentského časopisu. Přestože se ji 
Grey svým chladným a odměřeným 
chováním snaží odradit, má ho plnou 
hlavu, což ještě prohloubí jejich opa-
kovaná pracovní setkání. 

Režie: S. Taylor-Johnson / Hrají: 
Jamie Dornan, Dakota Johnson, 
Marcia Gay Harden

13. 2. v 17:00 a 28. 2. v 15:00
Co jsme komu udělali?
Romantická komedie / Francie / 

97min / 90,- / 12+
Na životě je krásné, že se v něm 

nedá nic předem naplánovat. Napří-
klad Verneuilovi si byli jistí tím, že se 
jejich čtyři nádherné inteligentní dcery 
provdají za výjimečné muže. A výsle-
dek?

Režie:  P. de Chauveron / Hrají: 
Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary 
Abitt an, Medi Sadoun

14. 2. v 15:00
Tučňáci z Madagaskaru
Animovaná komedie/ USA / 90min 

/ dabing / 100,- (děti 80,-)
Objevte tajemství nejlepších a nej-

vtipnějších supertajných agentů světa: 
Skippera, Kowalskiho, Rica a Vojína. 
Jsou to nejen veselí a povedení ptáčci, 
jsou i nejvýkonnější úderná jednotka 
tajných agentů. 

Jsou připravení kdykoliv a kdekoliv 
zasáhnout i při sebemenším ohrožení 
světa.

Režie: E. Darnell, S. J. Smith / Muví: 
Igor Bareš, Libor Terš, Pavel Tesař

15. 2. v 19:30
96 hodin: Zúčtování
Akční / Francie / 108min / 110,- / 

12+
Bryanův sen, užívat si poklidného 

života, se nenávratně rozplývá. Jeho 
manželka Lenore je nalezena brutálně 
zavražděna. Z její smrti je podezřelý 
právě Bryan. 

Podaří se mu uniknout zatčení a stává 
se lovnou zvěří všech policejních jed-
notek v USA.

Režie: O. Megaton / Hrají: Liam Ne-
eson, Maggie Grace, Famke Janssen

16. 2. ve 20:00
Opři žebřík o nebe
Dokument / ČR / 100min / FIL-

MOVÝ KLUB, slovenská verze, 
české titulky / 90,-

Marián Kuff a je farářem v malé ves-
nici Žakovce pod Tatrami na Sloven-
sku. Na faře se stará o bezdomovce, 
bývalé vězně, děvčata a kluky z dět-
ských domovů, tělesně postižené a 
týrané matky s dětmi. 

Okolo 250 lidí. Někdo zemře, 
někdo se narodí, někdo odejde... 
Příběhy bezdomovců, alkoholiků, 
feťáků a dalších ztracených existen-
cí slouží ve fi lmu kromě své vlastní 
síly a zajímavosti také jako zrcadlo k 
počínání, životu, víře a náboženské a 
osobní fi losofi i faráře.

Režie: J. Ševčíková / Vystupují: 
Marián Kuff a a další

18. 2. ve 20:00
Okno do dvora
Th riller / USA 1954 / 112min / ti-

tulky, PROJEKT 100 / 100,- / 12+
Fotograf J. B. Jeff  Jeff ries je kvůli 

zlomené noze odkázán na kolečkové 
křeslo. Jeho společníkem se v dlou-
hých chvílích stane okno vedoucí 
přímo do dvora, odkud má Jeff  vý-
hled do bytů svých sousedů. Sledo-
vání osudů nájemníků z protějšího 
domu ho pohltí natolik, že začne po-
dezřívat jednoho z nich z vraždy své 
manželky.

Režie: A. Hitchcock / Hrají: James 
Stewart, Grace Kelly, Wendell Corey

19. a 25. 2. ve 20:00, 20. 2. 
v 17:30, 1. 3. v 19:30

Kingsman: Tajná služba
Komedie, Akční / Velká Británie, 

USA / 129min / PREMIÉRA , titul-
ky / 120,- / 12+

Tato špionážní služba je oproti 
jiným britským službám rozhodně 
nevládní a pochopitelně supertajná. 
Počet jejích agentů je pevně daný a 
za každého, který odešel (většinou 
nedobrovolně a bolestně), nastoupí 
pečlivě vycvičený a otestovaný no-
váček, kterého doporučí některý z 
agentů ve službě.

Režie:  M. Vaughn / Hrají: Colin 
Firth, Taron Egerton, Mark Hamill

21. 2. ve 20:00
Vetřelec (1979)
Sci-Fi, Horor / USA / 116min / 

FILMOVÝ KLUB, režisérský střih, 
titulky / 100,- / 12+

Posádka kosmické dopravní lodi 
Nostromo, která míří z obchodních 
cest zpět na Zemi, je palubním počí-
tačem předčasně probuzena ze spán-
ku. Pasažéři zjišťují, že loď zachytila 
jakýsi vzdálený signál. Zanedlouho 
přistanou na pusté planetě, odkud 
signál pochází, a objeví havarované 
kosmické plavidlo, v němž najdou 
podivnou líheň se spoustou velkých 
vajec…

Režie: R. Scott  / Hrají: Sigour-
ney Weaver, Tom Skerritt , Veronica 
Cartwright

22. 2. v 17:30
Tosca (MET opera)
Opera / USA / 138min / titulky / 

300,-
Jde o jednu z mála oper, ve které 

žádná z hlavních postav nepřežije 
celá tři jednání až do konce. Její děj 
se odehrává v Římě v červnu roku 
1800. Církevní stát je dobyt fran-
couzskými vojsky a Cesare Angelott i 
náleží k vládě dosazené Napoleonem. 
Králi Ferdinandu IV. Neapolskému 
se však podařilo dočasně Francouze 
z Říma vytlačit a zřídit státní policii 
vedenou baronem Scarpiou.

Skladatel: Giacomo Puccini
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23. 2. v 17:00
Miluj souseda svého
Komedie / USA / 102min / titulky / 

110,- / 12+
Vincent (postava jako šitá na míru 

Billu Murraymu) je stárnoucí válečný 
veterán jak se patří - mrzutý a nepří-
jemný na všechny lidi. Když se do sou-
sedního domu nastěhují noví sousedé, 
jeho poklidný život se obrátí vzhůru 
nohama a on má najednou každý den 
na krku 12letého kluka.

Režie: T. Melfi  / Hrají: Bill Murray, 
Naomi Watt s, Melissa McCarthy

23. 2. ve 20:00
Grandhotel Budapešť
Komedie / Velká Británie, Německo 

/ 100min / FILMOVÝ KLUB, titulky 
/ 70,- / 12+ 

Pan Gustave (Ralph Fiennes) je le-
gendou mezi hotelovými zaměstnan-
ci. V bezčasí mezi dvěma světovými 
válkami, v bohem zapomenuté zemi, 
kde toho nepříliš funguje, je luxusní 
Grandhotel Budapešť oázou spolehli-
vosti, již zosobňuje právě tento šéf ho-
telového personálu. 

Přání svých hostů plní pan Gustave, 
ještě než jsou vyřčena, a většinu z nich 
navíc zcela nezištně miluje, a to i ve fy-
zickém slova smyslu.

Režie: W. Anderson / Hrají: Ralph 
Fiennes, Tony Revolori, Saoirse 
Ronan

24. 2. v 17:00
Vyšší moc
Drama / Švédsko, Dánsko, Norsko / 

118min / titulky / 100,- / 15+
Čtyřčlenná švédská rodina cestuje 

do francouzských Alp, aby si při lyžo-
vání oddychla a nerušeně spolu strá-
vila pár vzácných volných dní. Dovo-
lenkovou idylu s hřejivým sluncem 
a zasněženými velkolepými horami 
však naruší mohutná lavina, řítící se 
během oběda na otevřenou restauraci 
na terase.

Režie: R. Östlund / Hrají: Johan-
nes Bah Kuhnke, Lisa Loven Kongsli, 
Clara Wett ergren

26. 2. a 1. 3. v 17:30, 27. 2. v 17:00 
a 28. 2. v 15:30

Zvonilka a tvor Netvor
Disney / Animovaný / USA / 76min 

/ dabing 2D za 120,- (děti 100) a 3D 
za 155 (děti 135,-)

Zatímco Zvonilka a její vílí kamarád-
ky nevědí, co si mají o záhadném zví-
řeti myslet, strážci Hvězdné roklinky, 
vílí Skauti, se rozhodnou magického 
tvora ulovit dřív, než přivolá na jejich 
společný domov zkázu. 

Fauna musí poslechnout své srdce a 
zariskovat, aby s pomocí svých vílích 
kamarádek záhadného tvora Netvora 
zachránila.

Režie: S. Loter / Mluví: Tomáš 
Vaněk, Jiří Ployhar, Terezie Taberyová

26. a 28. 2 v 19:30 a 1. 3. v 17:00
Teorie všeho
Životopisný / Velká Británie / 

123min / PREMIÉRA , titulky / 120,- 
Příběh začíná v roce 1963, kdy má 

jednadvacetiletý Stephen Hawking, 
student kosmologie na Cambridge, 
našlápnuto ke skvělé budoucnosti. 

Spolužáci i profesoři ho naprosto 
zbožňují, stejně jako krásná Jane, která 
na téže škole studuje umění. On na 
oplátku zbožňuje ji. 

Když však v osobním i profesním 
životě stane na pomyslném vrcholu, 
zažije nemilosrdný pád. Doslova. Lé-
kařské vyšetření po jednom z mnoha 
jeho „nešikovných“ škobrtnutí vyřkne 
drsnou diagnózu – neléčitelné postup-

né ochrnutí nervového systému, které 
do dvou let ukončí smrt.

Režie: J. Marsh / Hrají: Eddie Red-
mayne, Felicity Jones, Charlie Cox

26. - 28. 2. ve 20:00
Focus
Akční / USA / 105min / PREMIÉ-

RA , titulky / 100,- 
Dvojnásobný držitel nominace na 

Oscara Will Smith hraje podvodníka, 
který se romanticky zamiluje do začí-
nající podfukářky, a když se ním příliš 
sblíží, rozejde se s ní. 

O tři roky později se jeho bývalá 
láska objeví v Buenos Aires a on je vy-
šachován ze hry, kterou sám rozehrál. 

Aby bylo vše ještě zamotanější, oba 
stejně nápaditě rozehrávají své podvo-
dy a oba chtějí podfouknout stejného 
miliardáře, majitele mezinárodního 
závodního týmu. 

Režie: G. Ficarra, J. Requa / Hrají: 
Adrian Martinez, Margot Robbie, Ro-
drigo Santoro, Will Smith

Kluby

Hudební club JEŽEK
Mostecká 10 

6. 2.  21.00 
SISTRUM, BOONKER, 

ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ, BRISK 
FART

Koncert. 

13. 2.  21.00 
KONCERT JINDRY KEJAKA 

14. 2.  21.00 
BRUTUS 
Koncert legendární kapely.

21. 2. 21.00 
ČARDÁŠ KLAUNŮ, MAKROPU-

LOS
Koncert.

KD – Tunell, velký sál
28. 2.   
FINÁLE VYSOČINA HLEDÁ TA-

LENT

SOUL music club
 Žižkova 15 

4. 2.  20.00 
Paulie Garand @ Kenny Rough: 

MANIFEST TOUR 2015

7. 2.  20.00 
DEPECHE MODE REVIVAL V 

SOULU 

13. 2.  22.00 
Lipstick R´n´B Party 

14. 2.  22.00 
Trénink vol. 11 aneb tělovýchovná 

house party!

21. 2.  20.00 
PIO SQUAD pro BANGLADÉŠ: 

premiéra nového videoklipu 

28. 2.  21.00 
VYPSANÁ FIXA 

Koncerty

22. 2.  19.00 
1. KOMORNÍ KONCERT 
Leoš Černý – violadoc. Vladimír 

Hollý – klavír
Program: Georg Philipp Telemann – 

Koncert pro violu
Johann Sebastian Bach – Sonáty a 

Partity pro sólové housle (violu)
Franz Schubert  - Arpeggione pro 

klavír a violu
Dům fi lharmonie-hudby, Kosmáko-

va 9

Přednášky

5. 2.  17.00 
KLUBOVÝ VEČER – Altajské puto-

vání po Čujském traktu na kole
Jedinečná cyklistická výprava do ob-

lasti ruské Altaje, která odedávna v kaž-
dém cestovateli vyvolává chvění dálek. 
Putování podél tří řek Katuně, Čuji 
a Čulišmanu nám ukáže rozmanitost 
zdejší krajiny a nádheru této unikátní 
sibiřské oblasti. Kateřina Lhotová. Klu-
bové večery jsou besedy se zajímavými 
cestovateli a přírodovědci každý první 
čtvrtek v měsíci. Vstupné 40 Kč. Každý 
posluchač obdrží drobný dárek.

Centrum PodpoVRCH 

10. 2.  18.00 
SCIENCE CAFÉ: 
Kosmonautika převážně nevážně, 

aneb Co dělají kosmonauti, když se ří-
dící středisko nedívá. Každé první úterý 
v měsíci nás čeká neformální setkání s 
vědci z různých oborů. Dozvíme se za-
jímavé informace o jejich výzkumech, či 
celkově o práci vědců v 21. století. První 
přednáška bude na téma Kosmonautika 
převážně nevážně, aneb Co dělají kos-
monauti, když se řídící středisko nedívá. 
Nepracovním životem kosmonautů nás 
provede Ing. Milan Halousek z České 
kosmické kanceláře společně s Krteč-
kem, který byl v roce 2011 šestnáct dní 
s americkým astronautem Andrewem 
Feustelem na Mezinárodní kosmické 
stanici ISS. 

Kavárna Da Salott o

11. 2.  18.00 
UDRŽITELNÁ DOMÁCNOST A 

TŘÍDĚNÍ BIOODPADU
Pořádá: Zdravé město Jihlava.
Témata besedy: Svoz bioodpadu z ob-

lasti Na Slunci
Co patří do nádoby na bioodpad
Využití svezeného bioodpadu
ZŠ Nad Plovárnou (hlavní vchod)
  
19. 2.  18.00 
VEČER S HOSTEM - socioložka Ji-

řina Šiklová: Hodnoty stáří
Evangelická fara, Vrchlického 1. Vstup 

volný. 

24. 2.  16.00 
CESTOVÁNÍ PO HIMALÁJÍCH
Zajišťuje KČT Čeřínek.
Muzeum Vysočiny.

Ostatní

do 1. 2.   
ZA VYSVĚDČENÍ DO ZOO JIH-

LAVA
V tyto dny budou mít všechny děti, 

které na pokladně předloží svoje ak-
tuální vysvědčení (případně jeho opis) 

se samými jedničkami, vstup do zoo 
zdarma! Ostatní, které budou mít horší 
známky, mohou využít padesátipro-
centní slevy, takže místo 40 Kč zaplatí 
jenom 20 Kč. U dětí mladších 10 let je 
nutný doprovod rodičů.

Zoo Jihlava

2. – 6. 2.   
KOMENTOVANÉ KRMENÍ V 

ZOO JIHLAVA
11.00 komentované krmení žiraf
14.00 komentované krmení tuleňů
Zoo Jihlava

17. 2.  10.00 
JIHLAVSKÝ MASOPUST – 2. roč-

ník
Masopustní veselí vypukne na jihlav-

ském Masarykově náměstí. Na malé 
venkovní scéně Masarykova náměstí 
bude sehrána masopustní lidová hra, k 
vidění bude vystoupení kejklířů. K do-
stání budou zabíjačkové a uzenářské 
speciality od farmářů z Vysočiny, teplé 
škvarky, zabíjačková polévka, svařák, 
masopustní koblihy. 

21. 2.  19.00
DIVADELNÍ MELODIE – večer 

s operou a operetou
Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melo-

die
Horácké divadlo Jihlava

Sport

2. 2.  17.30 
HC DUKLA JIHLAVA – HC 

SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM                                                                   
HC Dukla Jihlava, s. r. o., 1. liga ČR 
2014/15.

Hraje se na Horáckém zimním stadio-
nu v Jihlavě 

14. 2.  17.00 
BC VYSOČINA – SK UP-BCM 

OLOMOUC
Basketbalový klub Jihlava o. s.: Liga 

U17 kadeti.
Sportovní hala nad bazénem na ul. Ev-

žena Rošického 6

15. 2.  10.00 
BC VYSOČINA – BK OPAVA 
Basketbalový klub Jihlava o. s.: Liga 

U17 kadeti.S
portovní hala nad bazénem na ul. Ev-

žena Rošického 6

21. 2.  17.00 
BC VYSOČINA – BC NOVÝ JIČÍN 

Basketbalový klub Jihlava o. s.: Liga 
U19.

Sportovní hala nad bazénem na ul. Ev-
žena Rošického 6

22. 2.  10.00 
BC VYSOČINA – TJ SOKOL KA R-

VINÁ 
Basketbalový klub Jihlava o. s.: Liga 

U19
Sportovní hala nad bazénem na ul. Ev-

žena Rošického 6

Turistika

15. 2.  11.00 
NEDĚLNÍ VYCHÁZKA  ZA SV. 

VALENTÝNEM
KČT Čeřínek, pěší. Trasa 10km. Start 

11 hodin, ČD, Rantířov, cíl: kaple sv. 
Antonína na Rounku. Kontakt: Věra 
Veselá, e-mail: vves31@gmail.com

Změna programu vyhrazena!
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Městská knihovna v říjnu 2014 za-
vršila jedenáctý rok svého působení 
ve zrekonstruovaných prostorách bý-
valého jezuitského gymnázia v Hlu-
boké 1. 

Díky tomu mohl být dokončen pro-
ces přeměny knihovny do současné 
podoby informační a vzdělávací insti-
tuce, disponující bohatými knihovní-
mi fondy, širokým spektrem služeb a 
také vhodnými podmínkami pro po-
řádání nejrůznějších společenských 
akcí a setkání. 

Poslední novinkou, kterou svým 
uživatelům nabídla, je půjčování elek-
tronických knih.

Knihovní fond čítal celkem 203 397 
svazků. Bylo zpracováno 12 107 svaz-
ků nových knih, 365 audio dokumen-
tů, 256 zvukových knih a 128 elektro-
nických dokumentů. Čtenáři měli k 
dispozici 257 titulů periodik ve 369 
exemplářích.

V městské knihovně bylo registro-
váno 9 951 čtenářů, kteří si vypůjčili 
500.683 dokumentů. Počet fyzic-

kých návštěvníků se vyšplhal k číslu 
192.980. Dalších 173. 498 virtuálních 
návštěvníků využilo prostřednictvím 
webových stránek elektronické služby 
knihovny.  Zvukovou knihovnu pravi-
delně navštěvovalo 64 registrovaných 
čtenářů, kteří si vypůjčili 4 785 zvu-
kových knih. 

Pro různé věkové a zájmové kate-
gorie uživatelů bylo připraveno 428 
besed, výstav, autorských a scénic-
kých čtení, hudebních pořadů  a dal-
ších kulturních akcí. 

Kromě toho se v  průběhu roku 
uskutečnilo 465 vzdělávacích akcí, 
např. informační lekce pro školy, ex-
kurze, přednášky, tvůrčí dílny, kurzy 
znakového jazyka, trénování paměti, 
angličtiny pro začátečníky, ajurvédy a 
kurzy základů internetu pro seniory.

Městská knihovna poskytovala kni-
hovnické a informační služby kromě 
hlavní budovy také na pobočkách 
Bedřichov a Březinova. 

Do nové pobočky Horní Kosov 
(otevřena v říjnu 2013) přišlo v prv-

Městská knihovna Jihlava v číslech

Třetí ročník výstavy Region Press 
Foto 2014 - fotografi í z novin, časopi-
sů a zpravodajů vydávaných na Vysoči-
ně, je k vidění v prostorách Krajského 
úřadu v Jihlavě. 

„Smyslem výstavy snímků, které mu-
sely být otištěny v novinách či například 
ve zpravodaji, je především ukázat počet 
různých tiskovin vycházejících v Kraji 
Vysočina,“ říká Jan Kliment, předse-
da vysočinského sdružení Syndikátu, 
které výstavu pořádá. Vedle sebe tak 
nalezneme fotografi e profesionálních i 

amatérských fotografů. Letos své sním-
ky na výstavu poslalo sedmnáct redak-
cí tiskovin.

Nechybí mezi nimi fotografi e repor-
térů MF Dnes, 5+2, Deníku, Jihlav-
ských listů, Novin jihlavské radnice 
atd., nalezneme zde však i snímky z 
měsíčníků Chotěbořské ECHO, Svě-
telský zpravodaj a dalších. 

Výstava, na jejíž instalaci se podíleli i 
studenti Střední uměleckoprůmyslové 
školy Jihlava-Helenín, byla k vidění do 
konce ledna. -tz-

Přehled krajských 
tiskovin v sídle kraje

NA INSTALACI výstavy Region Press Foto 2014 na Krajském úřadě se podíleli za-
městnanci Jihlavských listů i studenti SUŠ Jihlava-Helenín.                 Foto: Petr Klukan

Služby města Jihlavy (SMJ) připra-
vily na prosinec soutěž o nejhezčí 
vánoční ozdobu na Vodním ráji. Ná-
vštěvníci mohli vyrobit, donést a po-
věsit si svojí vánoční ozdobu na stro-
meček umístěný ve vestibulu kryté 
části Vodního ráje. Odborná porota 
rozhodla o 16 nejhezčích ozdobách, 
které postoupily do fi nále. O třech 
nejkrásnějších ozdobách a výhercích 
pak rozhodli sami návštěvníci bazénu. 

„Ozdoby jsme pověsili v bazénové 
hale, kde měl každý návštěvník možnost 
si ozdoby jednak prohlédnout a také vy-
brat tu, která se mu nejvíc líbí. Potom 
pomocí plastových kelímků mohl nalít 

vodu do umístěných nádob pod každou 
ozdobou, a tím jí dal hlas, a rozhodoval 
o jejím konečném  pořadí,“ řekl mluvčí 
SMJ Martin Málek. 

Každý návštěvník, který se aktivně 
zúčastnil hlasování, dostal od organi-
zátorů drobný dárek na památku. Na 
celou akci dohlížel a děti bavil živý 
maskot Vodního ráje v podobě mýva-
la Ondřeje. 

Tři nejlepší dostali dárky od SMJ  
a rodinné vstupné do Vodního ráje. 
Dále dostali dárečky od Baumaxu, 
který se sponzorsky spolupodílel na 
celé akci a také dodal vánoční strome-
ček.    -lm-

Soutěže o nejhezčí vánoční 
ozdobu na Vodním ráji

VODNÍ ráj v Jihlavě připravil pro návštěvníky Vánoční soutěž o nejlepší ozdobu na  
stromeček.                                                                                                                Foto: archiv MMJ

ním roce její činnosti 4. 295 uživatelů, 
kteří si vypůjčili 7. 164 dokumentů a 
navštívili 72 kulturních a vzděláva-
cích akcí.

Z rozpočtu Kraje Vysočina obdrže-
la městská knihovna účelovou dotaci 
1.653.000,- Kč na činnosti spojené s 
výkonem regionálních funkcí. V sou-
boru těchto činností je zahrnuto po-
skytování výměnných knižních sou-

borů, vzdělávání knihovníků, pomoc 
při revizi a aktualizaci knižních fondů,  
postupná automatizace knihoven a 
poradenská činnost. 

V regionu  Jihlavsko tyto služby pra-
videlně využívalo 99 neprofesionál-
ních knihoven. 

PhDr. Jarmila Daňková
ředitelka 

Městské knihovny Jihlava

Už tradiční sbírka pro zvířata v útul-
cích, kterou pořádá Zoo Jihlava společ-
ně s Českým rozhlasem Region, letos 
vynesla 333 kilogramů krmení pro psy 
a kočky. Letošní rok lidé darovali nejen 
rekordní množství krmení, ale překva-
pením bylo, že šlo vesměs o velice kva-
litní a často drahá krmiva. 

K tomu se v zoo i redakci rozhlasu 
sešlo spoustu pamlsků, hraček a potřeb 
pro zvířata, například misek na krmení. 

S rostoucími mrazy během Vánoc lidé 
donesli i několik pytlů dek. 

Dary budou rozděleny zvířecím útul-
kům v Třebíči, v Polné a útulku občan-
ského sdružení Cibela z Jindřichova 
Hradce. 

Všichni zaměstnanci útulků, Zoolo-
gické zahrady Jihlava i Českého roz-
hlasu Region jménem obdarovaných 
zvířat srdečně děkují za dary a pomoc. 
 -tz-

Sbírka Vánočky (nejen) 
pro kočky trhla další rekord

V Domě Gustava Mahlera bude slav-
nostně zahájena první výstava roku 
2015, která představí zejména dosud 
nevystavená díla Františka Dlouhého.

Na výstavě budou představeny jak 
olejomalby, tak akvarely. 

Výstava se koná od 28. 1. 2015 do 
7. 3. 2015 a je možné ji navštívit od 
út – so od 10.00 do 12.00 a od 13.00 
do 18.00. 

Více informací na www.mahler.cz .
 -tz-

Výstava Fantazie a realita 
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