
květen

Zveme zájemce na 
Oslavy 70. výročí
Dne osvobození

ve dnech 6. a 7. května.
Program otiskujeme na str. 9.

Letošní hudební festival
Mahler Jihlava – Hudba tisíců

startuje 18. května a končí
7. července.

Program zveřejňujeme na str. 14.

Vzpomínková akce na oběti HIV 
pozitivní

Světlo pro AIDS
se koná v Jihlavě 18. května.

Program na str. 18.

Nekuřácký den 
Cesta za čistým vzduchem

Pořádá Zdravé město Jihlava 
31. května.

Program na str. 18.

Zastupitelé v dubnu uvolnili z 
městského rozpočtu prostředky 
na opravy komunikací. Na opravy 
chodníků, pěšin, opěrných zdí i 
povrchů ulic je připraveno 15 mi-
lionů korun. 

V ulici U Městského nádraží se le-
tos vyřeší špatné vyspádování vozov-
ky, odvodnění a povrchy chodníků. 
Při děštích voda z ulice neodtéká, 
podmáčí jak samotnou komunika-
ci, tak při intenzívnějších srážkách 
stoupá nad obruby chodníků a hro-
zí zatopení sklepů přilehlých domů. 
Odhadované náklady jsou 1,75 mi-
lionu korun. „Ještě horší povrch má 
vedlejší Úprkova ulice, která na ulici U 
Městského nádraží ve velkém klesání 
navazuje, kde by bylo vhodné pokra-
čovat s opravami v příštím roce,“ uvedl 
náměstek primátora pro oblast do-
pravy Jaroslav Vymazal. 

Tři a půl milionu korun je připra-
veno na opravy chodníků, bezbarié-

rové trasy a zastávky MHD. Radnice 
naváže na úpravy z roku 2014, za-
měří se především na bezbariérové 
přístupy k Domu zdraví od zastávek 
MHD.

V ulici Jana Masaryka od knihku-
pectví směrem ke křižovatce s Palac-
kého ulicí se už vyměňujet nevyho-
vující granitová dlažba za kamennou 
mozaiku. Oprava navazuje na připra-
vovanou stavbu podzemních kontej-
nerů a na již provedené opravy v uli-
ci Jana Masaryka.

Finančně náročnější bude oprava 
komunikace v ulici Na stráni. Cílem 
je odstranit nevyhovující dopravně 
stavební stav komunikace, opravit 
odvodnění, zvýšit bezpečnost a ply-
nulost provozu. Na akci je vyčleněno 
pět milionů korun.

V ulici Na Vrchu se bude opravovat 
opěrná zeď, ve které jsou trhliny, od-
lupuje se beton a vypadávají kameny. 
Na zásah je připraveno 350 tisíc ko-

run. Určitě vítaná bude oprava zni-
čeného chodníku od ulice Jiráskova 
směrem do sídliště Dolina kolem 
prodejny autodílů. Betonová dlažba 
je daleko za svou životností. Vyčle-
něno je 1,2 milionu korun. 

Nový povrch a upravené odvodně-
ní bude v ulici Václavkova. Oprava za 
asi 750 tisíc korun zde byla odložena 
z důvodů ukládání inženýrských sítí. 
V ulici Na Vyhlídce se dokončí po-
slední neupravený úsek chodníku, v 
rozpočtu se na akci počítá s částkou 
850 tisíc korun.  

Milion korun dali zastupitelé na 
další zajištění bezpečnosti provozu 
cestní sítě v parku Malý Heulos. „V 
roce 2014 proběhla oprava první čás-
ti kritických úseků, nyní je nutné řešit 
další havarijní úseky. Oprava také ze-
fektivní údržbu cestní sítě v parku,“ 
uvedl náměstek primátora Vratislav 
Výborný. -tz-

Jihlava dá miliony do oprav 
chodníků a opěrných zdí

DEN ZEMĚ se už tradičně slaví i v Jihlavě. Program byl 22. dubna velmi pestrý, u malých návštěvníků mají největší úspěch zvířata, letos byly středem zájmu sovy ze 
záchranné stanice pro hendikepované živočichy v Pavlově.   Foto:archiv MMJ
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Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Přestěhováno v místě:

78
36

114
74
38

112

2

5
159

Město Jihlava má k 31. 3. 2015
přihlášeno k trvalému pobytu 
50.556 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci březnu 2015

Město Jihlava, které realizu-
je projekt Zdravé město a místní 
Agendu 21, připravilo v  dubnu 
pro občany veřejné projednání 
tzv. Fórum Zdravého města. 

Toto veřejné setkání proběhlo i 
v letošním roce formou „Desate-
ro problémů“ a nově byla zařazena 
i diskuse k „Top akcím ve městě“ a 
„Pocitová mapa“ – možnost označit 
místa, kde se cítím/necítím dobře.

Cílem setkání bylo zjistit, jaké akce 
se občanům Jihlavy ve městě líbí, 
jaké problémy vnímají aktuálně jako 
nejpodstatnější. Občané přišli disku-
tovat o rozvoji města, problémech a 
možnostech jejich řešení s vedením 
města a zaměstnanci magistrátu. Na 
veřejné debatě se sešlo v DIODu 
přes 100 účastníků. Primátor Rudolf 
Chloupek přiblížil přítomným stav 
řešení problémů, které byly vytipo-
vány v roce 2014. 

U každého z osmi stolů diskutovali 
občané nejprve o aktivitách, které se 
jim ve městě líbí. Dvě z nich vybra-
li a pak o nich všichni měli možnost 
hlasovat.

Top akce / aktivity ve městě:
1.  Havíření
2.  Mezinárodní festival dokumen-
tárních fi lmů
3.  Festival Gustava Mahlera
4.  Svatý Martin
5.  Kulturní pivovarské léto
6.  Kamerový systém
7.  Den Seniorů
8. - 9.  24 MTB
8. - 9.  Bezbariéry
10. – 12.  Den památek
10. - 12.  Jazzové koncerty
10. - 12.  Fórum Zdravého města

Z pocitové mapy vyplynulo, že 
nejvíce občanů se necítí dobře v 
centru města, na náměstí, v okolí 
Městského vlakového nádraží či na 
křižovatce u Coopu, naopak nejlépe 
se cítí v areálu letního kina, zoolo-
gické zahradě a celé této lokalitě, na 
Skalce, v areálu Českého mlýna, na 
Staré plovárně či v okolí Pístova.

Diskuse o problémech města pro-
bíhala u 8 tematických stolů, kde 
jednotlivé skupiny určily dva nej-
větší problémy. Témata, o kterých 
se diskutovalo, byla zaměřená na 
všechny oblasti rozvoje města (A - 
udržitelný rozvoj města a plánová-
ní, B - životní prostředí, C - kultura 
a cestovní ruch, D - sport, volný čas, 
E - sociální oblast, zdravotnictví a 
bezpečnost, F - vzdělání a výcho-
va, G - podnikání a zaměstnanost, 
H - doprava, udržitelná mobilita). 
V průběhu společných diskuzí byly 
zaznamenány připomínky obyvatel 
a návrhy řešení, které budou předá-
ny vedení města a příslušným od-
borům. 

Výsledkem následné diskuse bylo 
defi nování tzv. „Desatera hlavních 
problémů“. Zde je pořadí problémů, 
o kterých se na Fóru hlasovalo:

Desatero hlavních problémů:
1.  Čistota města – psí exkrementy 
a nedopalky (B2)
2.  Obchvat města (H2) 
3.  Revitalizace náměstí (C2)
4.  Absence noclehárny (E1) 
5. – 6.  Řešení zeleně na náměstí, v 
ulicích a kultivace veřejného pro-
storu (B1) 
5. – 6.  Oživení náměstí o prázdni-
nách a víkendech (C1) 

Občanům se líbí kulturní akce, nelíbí 
se nepořádek v ulicích

STOVKA  občanů se sešla s vedením města v DIODu, aby diskutovala o desateru 
hlavních problémů, které tíží Jihlavany. Foto: archiv MMJ

Legendární
hokejista Jaroslav 

Holík zemřel

Jaroslav 
Holík

Jan 
Koday

V sobotu 28. března 2015 se ve 
Slovanském domě v Praze konala 
celostátní konference Klubu čes-
kých turistů (KČT), během níž byl 
do Síně slávy české turistiky uve-
den Ing. Jan Koday. 

Byl čestný předseda KČT Čeřínek 
Jihlava, celoživotní propagátor tu-
ristiky, přírody a kultury Vysočiny, 
osobnost, která měla zásadní podíl 
na regionální organizované turistice 
a ovlivnila několik generací násle-
dovníků. 

K nejvyšší poctě, kterou lze v tu-
ristice dosáhnout, blahopřáli dceři a 
synovi Jana Kodaye ministr školství, 
mládeže a tělovýchovy Marcel Chlá-
dek, předseda KČT Vratislav Chvátal 
a emeritní předseda KČT Jan Havel-
ka.

Jan Koday se narodil 28. června 
1920 v Moravských Křižánkách a 
jedinečná příroda Žďárska jakoby 
předurčila priority jeho života. 

První turistické túry začal podnikat 
v roce 1937 – jeho pečlivé zápisky 
v denících jsou dokladem o vývoji 
turistiky ve třicátých letech minulé-

J. Koday uveden do Síně slávy

ho století.
Po válce dostudoval Vysokou ško-

lu obchodní v Praze, žil a pracoval 
v Jihlavě, všechen volný čas věnoval 
turistice a orientačnímu běhu. Tou-
to činností a mnohaletým předsed-
nictvím v odboru, i pořádáním za-
jímavých a dokonale připravených 
akcí, se stal Ing. Jan Koday výraznou 
a uznávanou postavou: dokázal mo-
tivovat členy k osobnímu rozvoji a 
všestrannému poznávání navštíve-
ných lokalit.

Turisté k Janu Kodayovi vzhlíželi 
– v době, kdy nebyly informace tak 
snadno dostupné jako dnes, dosta-
li tazatelé od něj vždycky kvalifi ko-
vanou odpověď – přezdívalo se mu 

„chodící encyklopedie“ nebo jako 
skvělému společníkovi láskyplně 
„náš Jánoš“.

 Míša Svatošová, KČT Čeřínek

Ve věku 72 let zemřel v dubnu le-
gendární útočník a úspěšný trenér 
Jaroslav Holík. Během své kariéry 
vybojoval s Duklou Jihlava jedenáct 
mistrovských titulů (sedm jako hráč, 
čtyři jako trenér), získal světové zla-
to v roce 1972. Coby trenér přivedl 
české juniory dvakrát ke zlatu na MS. 
Jaroslav Holík byl také zastupitelem 
města Jihlavy v letech 1998 – 2002. 

Poslední rozloučení proběhlo za 
přítomnosti stovek lidí v jihlavském 
krematoriu. Smutečního obřadu se 
zúčastnili zástupci vedení města, kte-
ré vyjádřilo účast rodině a nejbližším. 

Čest památce Jaroslava Holíka

7.  Zpřístupnění sportovišť veřej-
nosti (D1) 
8. - 10.  Finanční podpora mino-
ritních sportů (D2)
8. – 10.  Schází kapacita školních 
družin (F1) 
8. – 10. Podpora zaměstnávání 
ZTP (G2) 
11. – 13. Revitalizace sídlišť (A1) 
11. – 13. Zřízení instituce Hlavní-
ho architekta (A2) 
11. – 13. Řešení dopravy na Masa-
rykově náměstí (H1)
14. – 15. Revitalizace povrchu Ma-
sarykova náměstí (E2) 
14. – 15. Zlepšení bezpečnosti na 
dětských hřištích (F2)
16. Živnostenský dům – podpora 
podnikání (G1) 

Tyto problémy budou před před-
ložením radě či zastupitelstvu měs-
ta ověřeny ještě veřejnou anketou. 
Anketní lístek k této problematice je 
součástí květnového vydání Novin 
jihlavské radnice a bude k dispozici i 
v elektronické podobě na webových 
stránkách města.

Výsledky budou předloženy vede-
ní města a následně bude zpracován 
Plán zdraví a kvality života 2015 – 
2016, kde budou u jednotlivých pro-
blémů uvedena konkrétní opatření a 
aktivity. 

Více informací: 
www.jihlava.cz/zdravemesto.

 Soňa Krátká, 
 koordinátorka PZM a MA21
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Ředitelka jihlavské Základní 
školy speciální a Praktické školy 
Zuzana Šimková obdržela Medai-
li Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy 1. stupně - za dlou-
hodobou vynikající pedagogickou 
činnost. Medaile je nejvyšším re-
sortním oceněním. 

K udělení ministerstvo uvádí, že 
se Mgr. Zuzana Šimková mimořád-
ně zasloužila o zlepšování podmí-
nek pro výchovu a vzdělávání žáků 
se zdravotním postižením, svým lid-
ským a profesionálním přístupem 
podporuje individuální možnosti 
rozvoje jednotlivých žáků, založi-
la poradenské centrum na podporu 
rodin žáků, aktivně vyhledává nové 
trendy v péči o hendikepované oso-
by v tuzemsku i zahraničí.

Ředitelku jihlavské speciální 
školy vyznamenal ministr

Zuzana
Šimková

Zřizovatelem školy je statutární 
město Jihlava. „Paní ředitelce blaho-
přejeme, jsme na ni velmi pyšní. Váží-
me si toho, že ministerstvo si činnosti 
paní ředitelky a jejího týmu povšimlo, 
odborný ale i lidský přístup v této ško-
le je opravdu mimořádný. Jsme rádi, 
že město mohlo školu modernizovat a 
rozšířit, ale důležité je, že v ní pracují 
tak výjimeční lidé. Mám opravdu ra-

dost,“ vyjádřil se náměstek primátora 
pro oblast školství Milan Kolář. 

Medaile Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy je oceněním 
významné pedagogické, výchovné, 
vědecké nebo umělecké práce, dlou-
hodobého a vynikajícího působení 
v resortu školství nebo mimořád-
ně záslužného činu při zajišťování a 
zlepšování podmínek pro výchovu a 
vzdělávání v České republice. Medai-
le se uděluje ve dvou stupních – 1. a 
2. stupně - a jejich udělování se řídí 
Statutem Medaile Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy. 

Medaile uděluje ministr školství, 
mládeže a tělovýchovy každoročně 
u příležitosti Dne učitelů 28. března. 
Medaile je nejvyšším resortním oce-
něním, uděluje se od roku 1997. -tz-

Upozornění pro 
vlastníky vozidel 
„V PŘEVODU“

Odbor dopravy Magistrátu města 
Jihlavy upozorňuje vlastníky silnič-
ních vozidel, která ke dni 1. 1. 2015 
byla tzv. „V PŘEVODU“, tj. vozidel, 
u nichž nejsou v dokladech k vozidlu 
(osvědčení o registraci a technický 
průkaz) zapsáni jako aktuální vlast-
níci vozidla, že takovýto vlastník sil-
ničního vozidla může do 30. 6. 2015 
podat žádost o svůj zápis do registru 
silničních vozidel pro vozidlo, u kte-
rého není zapsán jako vlastník. 

Pokud tak vlastník vozidla v uve-
dené lhůtě neučiní, bude toto vo-
zidlo podle ustanovení čl. II bod 
4 písm. b) zákona č. 239/2013 Sb. 
považováno za zaniklé. Zákonným 
důsledkem zániku vozidla je pak zá-
nik technické způsobilosti vozidla a 
skončení platnosti technického prů-
kazu. -tz-

Společnost  O2 Czech Republic in-
formovala město Jihlavu o zrušení 
několika veřejných automatů (VTA). 
Jak uvádí zástupce společnosti, dů-
vodem zrušení je výrazný trvalý po-
kles zájmu o službu VTA:

- ul. Seifertova, u čp. 1847/63 - v 
průběhu období  2/2014 – 2/2015 
bylo uskutečněno z tohoto VTA v 
průměru jen šest odchozích tel. ho-
vorů měsíčně,
- ul. Demlova, u čp. 3596/16 - v 
průměru jen šest odchozích tel. ho-
vorů měsíčně,
- ul. Vrchlického, u čp. 2496/55 - v 
průměru jen 21 odchozích tel. hovo-
rů měsíčně,
- ul. Březinova, u čp. 3681/52 - v 
průměru jen sedm odchozích tel. 
hovorů měsíčně,
- ul. Březinova, u čp. 3988/103 - v 
průměru jen devět odchozích tel. 
hovorů měsíčně,

Operátor ruší telefonní budky. 
Skoro se z nich netelefonuje

TELEFONNÍ budky dosloužily. Bu-
dou odstraněny z jihlavských ulic.
 Foto: Lubomír Maštera

Vážení přátelé,

jako již v letech minulých, tak i le-
tos statutární město Jihlava vydá 
souhrnný kalendář kulturních a 
sportovních akcí konaných v období 
červen – září 2015 na území města 
Jihlavy.

Tištěný program akcí je určen ne-
jen pro občany našeho města, ale zá-
roveň i návštěvníky Jihlavy v období 
turistické sezóny. 

Odbor školství, kultury a tělový-
chovy magistrátu vyzývá všechny 
pořadatele kulturních a sportovních 
akcí konaných v uvedeném období  o 
zaslání písemných podkladů, a to do 
4. května 2015 na adresu: Magistrát 
města Jihlavy, Turistické informační 

centrum – Marcela Medová, Masa-
rykovo nám. 2, 586 01 Jihlava nebo 
elektronicky na adresu: 

Marcela.Medova@jihlava-city.cz. 
Prosíme o dodržení termínu z důvo-
du zadání do tisku.

V podkladech uveďte:
datum, název a stručný popis akce, 

hodinu a místo konání, přesný název 
pořadatele, výši vstupného. Pokud 
budete organizovat více akcí v da-
ném období, uveďte je posloupně a 
dle jednotlivých měsíců.

Věříme, že tato tiskovina přispěje 
stejně tak, jak již mnoho předešlých 
let, k ucelenému přehledu kultur-
ních a sportovních akcí konaných v 
našem městě.

 Mgr. Tomáš Koukal
 vedoucí odboru

Kalendář kulturních a
sportovních akcí do září 2015
Všem pořadatelům kulturních a sportovních akcí:

Jihlava i letos připravila deratizaci, 
tedy preventivní zásah proti přemno-
žení hlodavců. Od 7. dubna probíhala 
akce, při které byly na pozemcích, v 
objektech a také v podzemí a kanali-
zaci města položeny stovky návnad. 

Radnice opět vyzvala veřejnost ke 
spolupráci. „Reakce veřejnosti i orga-
nizací v Jihlavě jsou velmi dobré, díky 
tomu patří v tomto ohledu Jihlava k nej-
lépe ošetřeným městům v republice,“ po-

chválila veřejnost Kateřina Kadlecová 
z odboru správy realit. 

Radnice koordinovala zásah v celém 
městě, jedině na velkém prostoru a ve 
stejném čase provedená deratizace 
může mít požadovaný efekt. „Pokud 
se deratizace provede jen v části města, 
populace hlodavců se z neošetřených 
míst opět velmi rychle rozšíří,“ vysvět-
luje nutnost koordinace Kateřina Ka-
dlecová. -tz- 

Jihlava hubila potkany

DERA TIZÁTOŘI pod povrchem Jihlavy u Černého slunce.  Foto: archiv MMJ

V gotickém sále jihlavské his-
torické radnice probíhala tradič-
ní chovatelská přehlídka trofejí. 

Ukázky a povídání se setkaly s vel-
kým zájmem a úspěchem nejen u 
dětí z jihlavských škol.  -tz-

- ul. Kainarova, u čp. 4361/1 - v 
průměru jen 13 odchozích tel. hovo-
rů měsíčně. -lm-

Co je vábnička aneb jak umí 
lovečtí psi aportovat

LETOS pořadatelé připravili také ukázky práce s loveckými psy a zajímavým 
výkladem zkušených chovatelů a myslivců.  Foto: archiv MMJ
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Skórujte
s vychytaným balíčkem!

Pořiďte si výhodný balíček (internet + televize) 
a sledujte svoje oblíbené pořady až na 4 chytrých 

zařízeních přes mobilní aplikaci Kuki TV
po 3 měsíce zdarma.

VĚTŠÍ + STAČÍ
600 Kč/měs.

 �spolehlivý internet 
a chytrá telka

 �posun v čase 
48 hodin, pauza, 

nahrávání

Svůj vychytaný tarif si objednejte na
539 01 01 01 nebo na www.netbox.cz
Nabídka platí pro nové zákazníky při uzavření
smlouvy na 24 měsíců do 31. 5. 2015.

Zákaznické centrum
Jana Masaryka 12, Jihlava

Tel.: 567 579 111, 777 711 200
Po–Pá: 8.00–17.00

Smluvní partner
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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-

KONTEJNERY NA ELEKTRO. Už 22 červených kontejnerů na drobné elektro 
slouží v Jihlavě. Tento nový je na Štefánikově náměstí, sloužit bude ke stejnému 
účelu, ale měl by být odolnější proti pokusům průzkumníků, kteří se čas od času 
zajímají o jeho obsah. V dohledné době se počet těchto nádob zvýší na celkem 26 
kusů. Loni Jihlaváci do těchto kontejnerů odevzdali bezmála 11 tun elektroodpa-
du.

OSLAVA VELIKONOC. S velkým zájmem se setkala akce, kterou radnice připra-
vila na Velký pátek. Bohatý program se sice musel před nepřízní počasí přesunout 
do Brány Matky Boží, což ale nic neubralo na dobré atmosféře, podařilo se ode-
hrát i hojně navštívené divadelní představení. Na jednom ze stanovišť ředitel jih-
lavského Domu dětí a mládeže Vilibald Prokop učil plést pomlázky. 

VYPOUŠTĚLI NETOPÝRY. S nečekaně velkým zájmem se setkala aktivita Sta-
nice Pavlov, která v Jihlavě v polovině dubna vypouštěla zpět do přírody netopýry. 
V lesoparku Heulos u toho bylo asi pět desítek zvědavých diváků všeho věku. Si-
tuace je způsobena ničením jejich zimních úkrytů, zejména zateplováním fasád a 
kácením doupných stromů.  Foto: Katarína Ruschková

KOČÁRKY NA POMOC NEMOCNICI. V Jihlavě proběhl 4. ročník celorepubli-
kových závodů kočárků ve sportovní chůzi. Soutěžilo se ve třech hlavních kate-
goriích (maminka, tatínek, celá rodina), akce se zúčastnilo 31 kočárků. Částka, 
která byla vybrána na startovném, činila 2.840,- korun. Celá částka byla věnová-
na Nemocnici Jihlava, dětskému oddělení novorozenecké JIP na nákup pelíšků pro 
předčasně narozené děti. V Jihlavě byla akce uspořádána v areálu letního kina za 
podpory projektu Zdravé město, MA 21, města Jihlavy a místních partnerů.

PŘEHLÍDKA TROFEJÍ. Na pět stovek trofejí, včetně raritních, bylo k vidění v go-
tickém sále jihlavské historické radnice. 

Chovatelskou přehlídku trofejí každý rok navštíví bezmála tisíc lidí. Přehlídka 
představuje trofeje zvěře ulovené od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2015. Mimo pěti stovek 
trofejí se návštěvníci přehlídky mohou seznámit se současnou veterinární proble-
matikou, s modely mysliveckých zařízení, s druhy a množstvím lovené zvěře v ho-
nitbách, mohou se dovědět, jak se určuje věk zvěře, jak se bodují trofeje.
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Základní umělecká škola v Jihla-
vě, výkladní skříň města. Tak se, 
zcela po právu, o této organizaci 
mluví. 

V posledních letech především 
v souvislosti s velmi povedenou re-
konstrukcí a rozšířením, které pod-
mínky pro rozvoj talentu nejen jih-
lavských dětí a mládeže skutečně 
pozvedly na dosud nebývalou úro-
veň. Jakkoliv je to jedna z nejpove-
denějších a nejhodnotnějších inves-
tic města posledních let, při obdivu 
povedeného „obalu“ se někdy tro-
chu zapomíná na obsah. A to by byla 
škoda. Pojďme se podívat, co se děje 
za zdmi tohoto příbytku múz.

Základní umělecká škola Jihlava je 
příspěvková organizace zřizovaná 
městem Jihlavou. Školu s devadesá-
tiletou tradicí navštěvuje bezmála 
třináct stovek studentů, škola se tak 
řadí mezi největší v republice. Jde o 
výběrovou školu, nikoliv zájmový 
kroužek. Na základě talentu a nadá-
ní žáka poskytuje komplexní a sys-
tematické vzdělávání pro zájemce 
ve věku zpravidla od pěti let až do 
dospělosti ve čtyřech uměleckých 
oborech. „A to je to pro nás obrov-
ská výzva, kdy můžeme spolupraco-
vat na různých projektech. V letošním 
školním roce jsme například provedli 
minioperku Karkulka od Zdeňka Svě-
ráka a Jaroslava Uhlíře před zcela za-
plněným sálem DKO,“ zmínila jednu 
z opravdu dlouhého seznamu aktivit 
ředitelka školy Dana Fučíková.

V hudebním oboru se vyučuje 
na téměř všechny hudební nástro-
je a zpěvu. Výtvarný obor vyuču-
je kresbu, malbu, keramiku a další 
techniky, taneční obor se věnuje od 
klasického až po moderní tanec, lite-
rárně-dramatický obor připravuje v 
přednesu, dramatické výchově, diva-
dlu a dalších činnostech. Výchovně 
vzdělávací proces zajišťuje 36 pře-
počtených pedagogických pracovní-
ků a pět ostatních zaměstnanců. 

„Absolventi jsou schopni na velmi 
dobré úrovni provozovat amatérsky 
hudbu nebo jinou uměleckou činnost. 
Připravujeme také budoucí studenty 
profesionálních hudebních škol nebo 
pedagogických fakult,“ uvádí ředitelka 
školy Dana Fučíková. Za pravdu jí 
dávají čísla, která ukazují, kolik dětí 
a mladých lidí každý rok odchází ke 
studiu na konzervatoře nebo k dal-
šímu studiu mimo Jihlavu. Že jsou 
studenti i učitelé aktivní v mnoha 
orchestrech, hudebních a tanečních 
skupinách, divadelních spolcích a 
dalších organizacích, je dobře zná-
má věc. 

„Kolik lidí si hraje doma pro radost 
svoji a svého okolí, a díky škole třeba 
i na velmi vysoké úrovni, to nikdo ne-
spočítá. Přínos pro společnost je těžko 
popsatelný a nevyčíslitelný, role školy 
v oblasti prevence sociopatologických 
jevů je velká. Škola vzdělává a vycho-
vává posluchače koncertů, návštěvníky 
divadel, výstav a podobně,“ vyjádřil se 
náměstek primátora pro oblast škol-
ství, kultury a tělovýchovy Milan 
Kolář. 

Záběr školy je obrovský, učitelé 

musí zvládnout žáky od předškolní-
ho věku až po středoškoláky nebo 
dospělé studenty. Nezastupitelnost 
školy ve výchově mládeže a přípra-
vě na profesionální umělecké školy 
je zřejmá. „Škola nevyučuje studenty 
jen individuálně, ale dává jim cíleně 
možnost hrát a pracovat ve skupinách, 
vede je k toleranci, spolupráci, ale i 
k důvěře v sebe sama, dostávají mož-
nost vystupovat, soutěžit, vystavovat,“ 
dává nahlédnout do výchovy žákyň 
a žáků školy ředitelka Dana Fučíko-
vá. Škola pro svoje studenty organi-
zuje prázdninová soustředění mimo 
budovy školy, kde se výuka, rozvoj 
individualit i spolupráce prohlubují. 

Ve škole více než deset souborů 
v hudebních oborech, například Vel-

ký dechový orchestr TUT-
TI, vítěz mezinárodních 
soutěží dechových hudeb, 
symfonický orchestr, pě-
vecký sbor, kytarový nebo 
akordeonový soubor, smyč-
cový orchestr a další. Za 
školní rok se účastní bezmá-
la šesti desítek vystoupení 
od malých slavností až po 
velké koncerty a vystoupe-
ní v zahraničí. Na řadu akcí 
jsou hudebníci zváni, množ-
ství jich organizuje škola 
z vlastní aktivity. Je už dob-
rou tradicí, že koncerty mají 
vynikající uměleckou a spo-
lečenskou úroveň, což nejen 
jihlavské publikum umí oce-
nit a návštěvnosti koncer-
tů a hudebních večerů jsou 
vysoké.

Rovněž mladí taneční-
ci se v průběhu školního 
roku pravidelně představují 
na veřejných vystoupeních 
v Jihlavě i mimo ni. Jde o 
tradiční představení i výji-
mečné události a vstoupení 
na společenských akcích ať 
individuálně nebo ve spolu-
práci s dalšími soubory. Vý-

borně funguje spolupráce tanečního 
oboru s výtvarným oborem nejen 
při přípravě plakátů a pozvánek, ale 
i při tvorbě rekvizit a návrhů kostý-
mů. 

Výtvarný obor v minulém školním 
roce zaznamenal úspěchy v uplatně-
ní žáků na profesní školy, tři student-
ky úspěšně složily talentové zkoušky 
na vysoké školy na obor architektu-
ra, šest žáků uspělo u přijímaček na 
střední umělecké školy. Kvalita pe-
dagogické práce výtvarného oboru 
byla konfrontována v krajském kole 
Národní přehlídky výtvarného obo-
ru ZUŠ ČR. Všechny představené 
projekty byly přijaty do celostátního 
kola. Práce žáků výtvarného oboru 

byly nepřehlédnutelnou součástí na-
příklad otevření rekonstruovaných 
budov školy nebo Dne otevřených 
dveří s názvem „Spřízněni uměním“. 
Činnost výtvarného oboru je vidět 
nejen na výstavách, ale i na grafi c-
kých pracích například při tvorbě 
plakátů, přání, bulletinů apod.

Ke škole neodmyslitelně patří li-
terárně dramatický obor, který pra-
videlně přispívá do jihlavského kul-
turního kalendáře svěžími kusy, ale 
rovněž reprezentuje školu a město i 
za hranicemi kraje. Soubor pracuje 
ať už s adaptacemi, tak s autorským 
materiálem vyučujícího Martina Ko-
láře. Aktuálně je v ZUŠ sedm sou-
borů, ve kterých jsou děti od šesti 
let do věku maturantů, věnují se od 
základních technik až po pantomi-
mu a improvizaci, nechybí recitace 
či moderování či dějiny divadla. Ně-
kteří studenti přicházejí s vlastními 
texty, včetně poezie, ke kterým ve 
škole dostávají odborný komentář a 
podporu.

Nezastupitelnou roli ve fungování 
školy má Unie rodičů při ZUŠ Jih-
lava. Unie pomáhá škole fi nančně, 
organizačně i morálně. Prakticky 
zastupuje radu školy. Unie rodičů je 
občanské sdružení, členy jsou rodi-
če i prarodiče dětí, které ZUŠ Jihla-
va navštěvují, také příznivci, kteří se 
zajímají o akce a dění v ZUŠ Jihlava. 

Základní umělecká škola se zásad-
ním způsobem podílí na kulturním 
a společenském životě města Jihla-
vy. Studenti či pedagogové ročně 
účinkují na dvou stech vystoupe-
ních, kromě vlastních aktivit zdobí 
umělecké výkony žáků a pedagogů 
řadu slavnostních událostí ve městě. 
Škola se zapojuje i do charitativních 
projektů, aktuálně dvakrát výrazně 
podpořila benefi čními koncerty a 
darem výtvarných děl Domácí hos-
pic Vysočina.  

Internetové stránky školy: 
www.zus-jihlava.cz.  -tz-

Jihlavská ZUŠka je výběrová škola,
ke studiu je potřeba talent

S VELKÝM ohlasem publika se setkalo originální zpracování originální miniopery Karkulka od Zdeňka Svěráka a Jarosla-
va Uhlíře.  Foto: Michal Flaška

SNÍMEK zachycuje žákyně a žáky lite-
rárně dramatického oboru na pódiu v nej-
novějším kusu Překvapení v dračí sluji.
 Foto: Michal Kouba
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Mediální partner

Změna programu vyhrazena.



STRANA 10 Aktuality NJR – KVĚTEN 2015

V uplynulém měsíci zpracovala  Městská policie 
Jihlava celkem 3.863 událostí. Ve 190 případech 
byla provedena kontrola podávání alkoholu mla-
distvým osobám.  V 534 případech se na městskou 
polici obrátili občané s oznámením nebo žádostí o 
pomoc. Proti veřejnému pořádku nebo vyhláškám 
a nařízením města bylo zaznamenáno 885 přestup-
ků. 

Při kontrolní činnosti bylo zadrženo osm osob, 
po kterých Policie ČR vyhlásila celostátní pátrání.  
Současně bylo policii oznámeno deset podezření 
ze spáchání trestné činnosti.

Městská policie zpracovala 26 přestupků proti 
majetku. Jedná se o drobné krádeže. Ve spolupráci 
s dopravním podnikem strážníci provedli 114 kon-
trol černých pasažérů. Ve dvou případech požádali 
majitelé vozidel o umístění „botičky“, jelikož došlo 
ke ztrátě klíčů a měli obavu o krádež vozidla. 

V rámci jarního blokového čištění města Jihla-
vy strážníci asistovali   při odtahu 79 vozidel. Bylo 
nalezeno sedm dlouhodobě odstavených vozidel, 

které strážníci vyhodnotili jako vrak, a oznámili 
tuto skutečnost na odbor dopravy.

Na psí útulek, jehož provozovatelem je městská 
policie, bylo umístěno 22 odchycených psů. 

Při šetření zvlášť závažného trestného činu vraž-
dy na ulici Dvořákova byly využity kamerové 
záznamy městské policie.  Na základě jejich vy-
hodnocení byly zjištěny zásadní informace, které 
vedly k vytipování a následné identifi kaci pacha-
tele. 

V hodnoceném období bylo mimo výše uvedené 
šetření poskytnuto policistům dalších 20 kamero-
vých záznamů. Operační strážník městské policie 
Jihlava přijal na lince tísňového volání oznámení 
na napadení dítěte psem. Na místo byla ihned vy-
slána hlídka MP, která zjistila, že procházející dítě 
před Albertem na ulici Březinova napadl přiváza-
ný pes bez náhubku a způsobil dítěti tržnou ránu 
na tváři. Strážníci poskytli první pomoc a přivolali 
zdravotnickou záchrannou službu, která dítě pře-
vezla k ošetření do nemocnice. 

Dále městská policie řešila oznámení na skupinu  
házejících kameny větších rozměrů z lesoparku 
Heulos do prostoru Zoologické zahrady.

Na základě využití kamerového systému byla na 
Jakubském náměstí spatřena skupinka dětí odpo-
vídající popisu oznamovatele. Strážníci při kont-
rolní činnosti města Jihlavy zadrželi na ulici Hra-
dební osobu, po které bylo vyhlášeno celostátní 
pátrání. Další osobu v celostátním pátrání zadrželi 
strážníci na Masarykově náměstí.

Na základě místní znalosti řešili strážníci osobu, 
která řídila vozidlo bez platného řidičského opráv-
nění. Vozidlo spatřili v dolní části Masarykovo 
náměstí. Vzhledem z podezření z protiprávního 
jednání pokračovala hlídka MP za jedoucím vozi-
dlem do ulice Palackého, kde vozidlo zaparkovalo 
na parkovišti. Strážníci provedli kontrolu totož-
nosti řidiče, zde se potvrdilo, že se jedná o muže 
bez řidičského oprávnění.

 Stanislav Maštera,
 zástupce ředitele MP Jihlava

Kamery pomohly vytipovat vraha

Rovných sto let existence osla-
ví 1. května 2015 jihlavské kino 
Dukla. 

Slavit se bude v kině i před kinem, 
kromě fi lmové produkce zdarma 
jsou pro návštěvníky připraveny ex-
kurze do promítací kabiny, promí-
tání historických fotografi í a beseda. 
Oslavy nesou jasný název 1OO let 
kina Dukla Jihlava, přičemž kulaté 
nuly v čísle sto mají připodobňovat 
fi lmové cívky. 

„Kino Dukla je nedílnou součás-
tí kulturní historie našeho města, ale 
především patří současnosti kultury v 
Jihlavě. Rozšiřuje nabídku trávení vol-
ného času ve městě nejen o promítání 
fi lmů, je zázemím pro setkávání s ve-
řejností, pro školení nebo společenské 
akce. Snad můžeme říct také to, že zde 

vyrůstal dnes už dospělý Mezinárodní 
festival dokumentárního fi lmu. Kinu 
přeji samozřejmě diváky a provozova-
teli dostatek energie a nápadů, kterými 
diváky do kina přivádět,“ blahopřeje 
ke stovce primátor Jihlavy Rudolf 
Chloupek.

Ke gratulaci se připojuje za provo-
zovatele Jiří Šamonil ze společnos-
ti D-cinema: „Kino jsme převzali na 
jaře 2013, kdy začínala jeho digitální 
éra. Byla to výzva nejen pro nás, ale i 
pro všechny Jihlaváky, jestli o podob-
ný druh kultury ještě stojí. Díky týmu 
nadšenců z personálu kina už máme 
odpověď na tuto výzvu - diváci nás při-
jali, návštěvnost stále roste a nám ne-
zbývá, než Dukle popřát slovy klasika 
Ad multos annos.“  -tz-

Jihlavské Kino Dukla slaví sto let
pátek 1. května:
- 13.00 dětský den před kinem Duk-
la, občerstvení,
- 13.00 organizované exkurze do 
promítací kabiny (přednostně pro 
předem domluvené na emailu
lukas@dcinema.cz) 
-  projekce: 
· 13.00  Tři oříšky pro Popelku 
/1973/
· 16.00  Amélie z Montmartru 
/2001/
· 17.00  Obecná škola /1991/ pro-
jekce ze 16mm promítačky v sále
· 19.00  Ahasver /1915/ a Gravitace 
3D /2013/
· 20.00  Klub rváčů /1999/
- 19.00 vyvrcholení oslav programem 
ve velkém sále - projekce starých fo-

tek, projekce fi lmu z roku 1915 s 
živým klavírním doprovodem, pro-
slovy vzácných hostů, nakonec pro-
jekce fi lmu Gravitace ve 3D

sobota 2. května:
- 14.30 - organizované exkurze do 
kabiny 
- projekce:
· 15.30  S čerty nejsou žerty /1984/
· 17.00  Nejistá sezóna /1987/ pro-
jekce ze 16mm promítačky v sále
· 17.30  Jak vycvičit draka 2 3D 
/2014/
· 20.00  Dejte mi pokoj /2015/
· 20.00  Klub rváčů /1999/

Podrobnosti k programu najdete na 
adrese www.kinodukla.cz.  

Program 1OO let kina Dukla Jihlava

V městském klubu důchodců na 
Okružní 13 se každoročně konají 
besedy jihlavských důchodců s po-
zvanými hosty. 

V lednu besedovali jihlavští senioři 
s vedením města o městské hromad-
né dopravě, v dubnu o prioritách 
města v novém volebním období.

Další dvě besedy se budou konat 

29. září na téma spalovny a 24. listo-
padu na téma Integrovaného centra 
sociálních služeb. Obě besedy začí-
nají v 9 hodin a předpokládána doba 
trvání je dvě hodiny.

Akci pořádá Rada seniorů města 
Jihlavy a besedy jsou veřejnosti pří-
stupné. -lm-

Senioři stanovili téma besed

Mládežnický hokej v Jihlavě 
byl předmětem dlouhé debaty 
na posledním zasedání zastu-
pitelstva. Jednalo se o uvolnění 
bezmála sedmimilionové dotace 
pro Dukla Jihlava - mládež, z. s.

Současná praxe je taková, že mlá-
dež je na ledě zdarma, město ji de 
facto dotuje formou provozní ztrá-
ty. Ač je to administrativně méně 
náročné, levnější a transparent-
nější, postup se nelíbí zástupcům 
jiného spolku Sport Hokej Vyso-
čina, který tuto formu napadl u 
několika institucí, například u po-
skytovatele dotace na zimáček, 
tedy sportoviště pro lední sporty 
v Tyršově ulici, kde malí hokejisté 
trénují. 

K věci se vyjádřilo ministerstvo 
financí tak, že doporučilo, aby i 
spolek Dukla Jihlava - mládež za 
hodiny tréninku v malé hale u Ho-
ráckého zimního stadionu platil 
stejně jako každý jiný nájemce.

Zástupci Dukla Jihlava – mládež 
proto požádali zastupitele o dota-
ci necelých sedm milionů korun, 

která by roční fungování sdružení, 
které se stará o tři stovky mladých 
hokejistů a krasobruslařek, umož-
nila. „Bez dotace by to zřejmě byl 
konec mládežnického hokeje a kra-
sobruslení v Jihlavě. Roční částka 
za každé dítě by byla asi o 20 tisíc 
korun větší, to je pro většinu rodičů 
nemožné,“ vyjádřil se před časem 
k očekávaným následkům předse-
da výkonného výboru Petr Kolá-
ček. 

Původně měli zastupitelé od-
hlasovat sedmimilionovou dota-
ci přímo, po dlouhé debatě a po 
přestávce se rozhodli odhlasovat 
uvolnění peněz až v případě, že 
Evropská unie bude chtít změnu 
dosud zavedené praxe. 

 „Poskytovatel dotace v nejbližších 
dnech zašle dotaz, jakým způsobem 
jsme zajistili rovný přístup. Finanční 
audit potvrdil, že přístup je diskri-
minační, mládež z Dukly má vstup 
zadarmo. Jenže to tak není, protože 
oni mají nájem řešený formou pro-
vozních ztrát,“ vysvětlovala zastu-
pitelům vedoucí odboru rozvoje 

Mládežnický hokej dotaci dostal i nedostal
města Magistrátu města Jihlavy 
Alena Kottová.

 „Navrhnuté řešení je zbytečně pře-
dražené o daň z přidané hodnoty, 
která by se musela odvést. Dotaci 
může město poskytnout na příštím 
zastupitelstvu,“ uvedla zastupitelka 
Jana Mayerová, která s myšlenkou 
uvolněním peněz až po vyjádře-
ní Evropské unie přišla. Jak také 
uvedla, vždy bude mít někdo po-
cit, že je diskriminován, že někte-
rý žadatel dotaci dostane a někte-

rý nikoliv. „Ale tak to je,“ uzavřela 
Jana Mayerová.

Zastupitelé odhlasovali, že po-
kud bude poskytovatel dotace na 
malé hale zimního stadionu v Jih-
lavě požadovat změnu současné 
praxe, peníze mládežnickému ho-
keji město poskytne. „K uvolnění 
finančních prostředků Dukle Jihla-
va – mládež dojde až na základě 
písemného stanoviska poskytovatele 
dotace,“ vyjádřil se primátor Ru-
dolf Chloupek. -tz-
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Akce platí od 4. 5. 2015
JIHLAVA, Masarykovo náměstí 35

Chcete mít stabilní !
 

  bezúhonnost a spolehlivost
  komunikativnost 

  samostatnou práci
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Renault CLIO
Rozdílné potřeby, stejná vášeň.
Které bude to vaše?

Uvedené ceny platí na vybrané skladové vozy od 1. 4. do 31. 5. 2015 při fi nancování Renault Finance. Renault Finance znamená fi nancování poskytované společností RCI Financial 
Services s.r.o. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km (dle toho, co nastane dříve) se řídí kon-
krétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Clio: spotřeba 3,2–7,0 (l/100 km), emise CO2 90–127 (g/km); Clio Grandtour: spotřeba 3,2–7,0 
(l/100 km), emise CO2 90–127 (g/km); Clio RS: spotřeba 5,1–8,1 (l/100 km), emise CO2 144 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle 
platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

Renault doporučuje renault.cz

za

s klimatizací a rádiem
219 900 Kč

AUTOSALON KUDRNA CZ a.s., VÝHRADNÍ KONCESIONÁØ RENAULT PRO VYSOÈINU
www.renaultvysocina.cz

Jihlava, Brnìnská 4768, tel. 739 566 189, 739 566180  •  Humpolec, Okružní 1345, tel. 565 536 030, 608 384 973

J0
5-
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Teplé jarní počasí láká na silnice vět-
ší počet motocyklistů. S tím by měli 
počítat nejen samotní motocyklisté, 
ale také všichni ostatní účastníci silnič-
ního provozu. Motocyklisté by měli 
dbát zvýšené opatrnosti a neměli by 
přeceňovat svoje schopnosti, zvlášť 
když vyjíždějí na silnice po delší zim-
ní přestávce. Na dodržování zásad 
bezpečné jízdy a pravidel silničního 
provozu, nejen u řidičů motocyklů, 
budou během celého roku dohlížet 
také policisté.

Následky dopravní nehody jsou u 
řidičů a spolujezdců na motocyklu ve 
většině případů vážnější než u osádek 
automobilů. V roce 2014 šetřili poli-
cisté na Vysočině celkem 148 doprav-
ních nehod s účastí motocyklu. Ve 
101 případech bylo zavinění nehody 
na straně motorkáře. Šest motorkářů 
vloni při nehodách na silnicích našeho 
kraje zemřelo, 22 bylo zraněno těžce a 
103 utrpělo lehké zranění.

„I když se na chování motorkářů na 
silnicích budeme zaměřovat v rámci 
dohledu nad silničním provozem v prů-
běhu celého letošního roku, postihovat 
všechny jejich přestupky je nad naše síly,“ 
uvedl vedoucí odboru služby doprav-
ní policie Krajského ředitelství policie 
kraje Vysočina plk. Mgr. Jan Kostečka 
s tím, že nejčastěji zjištěným přestup-
kem v případě řidičů motocyklů bývá 
překročení nejvyšší povolené rychlos-
ti. Policisté proto připravují na jarní 
období dopravně bezpečnostní akce, 
které budou zaměřeny speciálně na 
kontroly řidičů motocyklů.

Motocyklisté patří k nejzranitelněj-
ším účastníkům silničního provozu a 
případný střet s vozidlem nebo s pev-
nou překážkou končí ve většině pří-
padů úmrtím, nebo těžkým zraněním 
motocyklisty. Aby vyjížďky motor-
kářů byly bezpečnou a příjemnou 
záležitostí, je nutné dodržovat základ-
ní pravidla. Před první jarní vyjížďkou 
je bezpodmínečně nutné zkontrolo-
vat technický stav motocyklu. Řidiči 
by měli zkontrolovat zejména brzdy, 
pneumatiky a světla, ale i další součás-
ti stroje. Velmi důležité je také nepod-
ceňovat vybavení řidiče, které zvyšuje 
komfort během jízdy a v případě neho-
dy může podstatně zmírnit následky. 
Patří sem speciální motocyklové oble-
čení, obuv a rukavice, kvalitní a dobře 
padnoucí přilba, chránič páteře a další 
prvky pasivní bezpečnosti. Stejně jako 
ostatní účastníci silničního provozu by 
měl být i motorkář dobře vidět, a tak 
je vhodné používat refl exní prvky, kte-
ré podstatně zvyšují viditelnost.

Důležitou roli při jízdě na motocyklu 
hraje také psychika. Řidič by neměl 
přeceňovat své schopnosti a měl by 
se plně soustředit na řízení. Velmi 
důležitá je u motorkářů předvídavost. 
Zejména při projíždění zatáčkami a 
dalšími nepřehlednými úseky je nutné, 
aby řidič předvídal případné nebezpe-
čí jako například stojící vozidlo nebo 
jinou překážku na vozovce, chodce, 
znečištěnou vozovku a podobně. Při 
předjíždění také pozor na „slepé úhly“ 
zpětných zrcátek.  

 KŘ policie kraje Vysočina
 Oddělení tisku a prevence
 por. Bc. Monika Pátková
 tisková mluvčí 

Kontroly řidičů 
motocyklů
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 pondělí 18. května 
19.00  |  DKO, Jihlava
Slavnostní koncert k výročí ukončení 
2. světové války
Bedřich Smetana – Má vlast
Filharmonie Hradec Králové
Marek Štilec - dirigent

 čtvrtek 21. května  
19.00  |  Velká gotická síň radnice, Jihlava
Crossover – klasika, fi lm, muzikál
A.Vivaldi, A. Chačaturjan, Sedm statečných, 
Piráti z K aribiku
Shadow Quartet (housle, violoncello, 
akordeon, kontrabas)        

21.00  |  klubová scéna Radniční pivovar, Jihlava
Hudebně zábavné nocturno  
Improvizace na přání, setkání s účinkujícími
Shadow Quartet 

 středa 27. května 
19.00  |  Velká gotická síň radnice, Jihlava
Duchovní hudba východního křesťanství                              
P. I. Čajkovskij, A. A. Archangelskij, 
P. G. Česnokov, A. D. Kastalskij
Sbor chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze
Valentina Shuklina a Marios Christou 
– sbormistři                           

 pondělí 1. čevna 
19.00  |  Hotel Gustav Mahler
Fibichův Poem a německé texty 
v dílech českých autorů
Josef Václav Tomášek, Zdeněk Fibich
Lucie Silkenová – soprán, Markéta 
Janoušková – housle, Miroslav Sekera 
– klavír, Ondřej Kepka – umělecký přednes

 čtvrtek 4. června 
19.00  |  Velká gotická síň radnice, Jihlava
Hudba mezi obrazy Rudolfa Veverky
W. A. Mozart, Cl. Debussy, M. Ravel  
Vilém Veverka – hoboj, 
Kateřina Englichová – harfa                      

 úterý 9. června  
19.00  |  Hotel Gustav Mahler
Poezie a violoncellové sonáty
J. S. Bach / R. M. Rilke
Jitka Vlašánková – violoncello, 
Václav Vydra – umělecký přednes                                                     

 čtvrtek 11. června 
15.00  |  Park Gustava Mahlera
Živý obraz „Komenský“ u sochy 
Gustava Mahlera 
Koncert a vystoupení všech Jihlavanů
Zdeněk Fibich Jan Ámos Komenský 
se loučí s Jihlavou
Symfonický orchestr ZUŠ Jihlava, 
Jan Nosek – dirigent                               

 středa 17. června  
19.00  |  Velká gotická síň radnice, Jihlava
Vrcholy světového kvartetního umění
W. A. Mozart, Dm. Šostakovič, F. Schubert
Benda Quartet

 středa 24. června 
19.00  |  Kostel Povýšení sv. Kříže
Pravdy každému přejte…
Sborový koncert inspirovaný postavou 
Jana Husa, čtení citátů z díla Jana Husa
Jistebnický kancionál, P. Eben, A. Tučapský
Alfréd Strejček – umělecký přednes, 
Pěvecké sdružení Campanula, 
Pavel Jirák – sbormistr 

 pátek 26. června  
19.00  |  Kostel Povýšení sv. Kříže, Jihlava
Ewig, ewig – modravé dálky Vysočiny
Gustav Mahler Píseň o zemi (komorní verze)
Eva Garajová – alt, Lukáš Hacek – tenor
Komorní filharmonie Pardubice, 
Petr Altrichter – dirigent  

 doprovodné akce 

 čtvrtek 28. května 
18.00  |  Dělnický dům
Slavnostní koncert ZUŠ Jihlava
Symfonický orchestr ZUŠ Jihlava, 
Jan Nosek – dirigent

 sobota 30. května 
14.00  |  Kaliště u Humpolce, open air
Evropan Gustav Mahler
Dechové hudby mladých z Čech a Rakouska
Sázení růží do mahlerovského rozária

 úterý 2. června 
19.00  |  Divadlo na Kopečku, Jihlava
Divadelní představení    
Ladislav Fuks Pan Th eodor Mundstock
Jaroslav Achab Haidler / Činoherák 
Ústí nad Labem                                                 

 neděle 7. června 
10.00  |  Rodný dům Gustava Mahlera, 
Kaliště u Humpolce
Na kole po stopách Gustava Mahlera
Slavnostní start cyklojízdy Kaliště – Jihlava
Ve spolupráci s Klubem českých turistů Jihlava
8.30 ul. Legionářů Jihlava – odjezd autobusu  

 úterý 16. června 
17.00  |  Dům Gustava Mahlera, Jihlava
Podvečer s Gustavem Mahlerem
Přednáška, divadlo, fi lm                                         

 neděle 5. července  
15.00  |  Rodný dům Gustava Mahlera 
Kaliště u Humpolce
Soňa Červená  |  Čím vším jsem žila
výstava a koncert  
Soňa Červená – zpěv a recitace

 čtvrtek 15. října 
19.00  |  DIOD
Ozvěny festivalu – Nový cirkus 
jako hudební a scénická inspirace       
Valentina Shuklina – Stabat mater
www.tichaopera.cz

 Předprodej vstupenek 

Turistické infomační centrum, Masarykovo nám. 2, Jihlava, tel. 567 167 158–9  |  DKO Jihlava, Tolstého 2, Jihlava, tel.: 567 571 671
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4, Jihlava, tel. 567 320 501  |  Občanské sdružení Mahler 2000, Jaromírova 48, 120 00 Praha 2, 
tel. 223 006 935, info@mahler2000.cz  |   On-line:  www.mahler2000.cz

pořádá Občanské sdružení Mahler 2000
– společnost Gustava Mahlera 
ve spolupráci s:

  18. 5.–7. 7. 2015  

Mahler Jihlava 
Hudba tisíců
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Na Základní škole Jihlava, Jung-
mannova 6  se konal program u 
příležitosti Mezinárodního rom-
ského dne. 

Celý den probíhal program ve 
všech učebnách školy pod vede-
ním učitelů a asistentů školy. V no-
vém cvičném bytě se připravovala 
tradiční romská jídla, v odborných 
učebnách se žáci účastnili besedy 
o romské historii, jazyce. Žáci  dis-
kutovali o  tom, jak vypadá romská 
svatba, křtiny, pohřeb... 

V jednotlivých třídách se četly 
romské pohádky. Žáci druhého stup-
ně sledovali fi lm „Cikáni jdou do 
nebe“, poté společně hovořili o tradi-
cích a zvycích Romů. 

V tělocvičně se konal kulturní pro-
gram, kde se představily děti z jihlav-
ské Charity s romskými i moderními 
tanci. Celý program moderovali žáci 
z „Rady žáků“. Moderování  bylo je-
jich prvním vystoupení před žáky, 
učiteli, asistenty školy a pozvanými 
hosty. Všichni tak měli možnost blí-
že se seznámit se životem Romů.
 Ivana Málková, 
 ředitelka školy

Žáci oslavili Mezinárodní romský den

V RÁMCI oslav Mezinárodního romského dne vystoupili také žáci školy s romskými písněmi a hrou na drumbeny.
 Foto: archiv MMJ

Služby města Jihlavy (SMJ) zahájily v dubnu 
provoz městské tržnice na Masarykově náměs-
tí. Ukončení provozu bude až po Památce ze-
snulých 5. listopadu.

Prodejní místa na tržnici jsou v podobě pul-
tů, kterých je na náměstí umístěných 14 kusů. 
Trhovci mohou prodávat zemědělské produk-
ty, květiny, potraviny, řemeslné a rukodělné vý-
robky. Denní pronájem na tržnici je stanoven 
na 200 korun. 

Zájem trhovců o prodejní místa bude určitě 
jako každý rok úzce souviset s aktuálním poča-
sím. Prodávaný sortiment se většinou týká hos-
podářských přebytků. Jedná se zejména o ovo-
ce, zeleninu a sazenice. Tento prodej převažuje 

zvláště v jarním období. 
„Například v minulém roce trhovci již od rána 

prodávali sazenice salátu, paprik, okurek a dal-
ších produktů. Pevně věříme, že tento trend bude 
pokračovat i letos. Zázemí tržnice tvoří určený 
prostor, který nebude oplocen a na noc ho nelze 
zamykat. K dispozici mají trhovci bezplatně ve-
řejné WC. Na místě je také mobilní umývárna 
pro prodávající, která bude zároveň sloužit i pro 
nakupující, takže je možnost si třeba opláchnout 
zakoupené zboží,“ řekl mluvčí SMJ Martin Má-
lek.

Dalším zázemím je bouda správce tržnice. 
Ten bude řídit prodej, vybírat poplatky a kon-
trolovat oprávnění i podmínky prodeje. Dále je 

tržnice vybavena kontrolní váhou na převážení 
koupeného zboží. Trhovci budou mít nad pulty 
plachty, které pokryjí vždy dva stoly naráz. Na 
tržnici se také umístí kontejner na komunální 
odpad. Trhovci mají vyhrazené místa pro svoje 
auta na ulici Mrštíkova (parkovišti za Snahou).

„SMJ budou doplňovat provoz tržnice také kaž-
doročním pořádáním trhů a jarmarků. Termíny 
jarmarků jsou záměrně spojeny s různými kultur-
ními akcemi v Jihlavě. V minulosti se například 
jednalo o Dny evropského dědictví, Havířský prů-
vod a Vánoce v Jihlavě. V letošní roce budou SMJ 
pořádat osm jarmarků, dva trhy řemesel a  speci-
ální vánoční jarmark,“ upřesnil Málek. -lm-

Zahájení provozu městské tržnice
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Fórum Zdravého města
a MA21! Desatero problémů města Jihlavy.

Už víme, jaké jsou… ale… souhlasíte s nimi?

Pokud budete mít zájem podílet se na dalším rozvoji města, 
být informováni a zváni na projednávání problémů ve městě, 
uveďte zde, prosím, své kontaktní údaje. 

jméno a příjmení: 

bydliště: 

e-mail: 

Čistota města – psí exkrementy a nedopalky 
Obchvat města 
Revitalizace náměstí 
Absence noclehárny  
Řešení zeleně na náměstí, v ulicích a kulti-
vace veřejného prostoru 
Oživení náměstí o prázdninách a víkendech 

Zpřístupnění sportovišť veřejnosti 
Finanční podpora minoritních sportů  
Schází kapacita školních družin 
Podpora zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením
Revitalizace sídlišť 
Zřízení instituce hlavního architekta 

Řešení dopravy na Masarykově náměstí 
Revitalizace povrchu Masarykova náměstí 
Zlepšení bezpečnosti na dětských hřištích 
Živnostenský dům – podpora podnikání 
Problém, který zde není uveden: 

Problémy nejsou řazeny dle důležitosti – tu jim dáte Vy svým hlasem!  |  TERMÍN odevzdání dotazníku 

je do 31. května 2015.  |  Dotazník můžete odevzdat na následujících sběrných místech, kde jsou také 

k dispozici samotné dotazníky: Městská informační centra v ul. Hluboká a na Masarykově náměstí  |  
Turistická informační centra na Masarykově náměstí a na Bráně Matky Boží v ul. Věžní  |  Centrum pro 

rodinu a sociální péči Vysočina, Chlumova 3  |  Dotazník můžete zaslat poštou na adresu: Magistrát 

města Jihlavy, Projekt Zdravé město a místní Agenda 21, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava  |  
Anketa je uveřejněna i k přímému vyplnění a odeslání na adrese www.jihlava.cz.  |  S výsledkem budete 

seznámeni prostřednictvím Novin jihlavské radnice a webových stránek města Jihlavy bezprostředně 

po projednání výstupů radou či zastupitelstvem.  |  Děkujeme Vám za zájem o naše město a za Váš čas.  
|  Informace: Ing. Soňa Krátká, tel. 567 167 125, sona.kratka@jihlava-city.cz

Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou anketní lístek, který obsahuje problémy formulované 

na Fóru Zdravého města a místní Agendy 21, konaném dne 15. 4. 2015. Nezúčastnili jste se tohoto 

setkání? Nevadí, zajímá nás i Váš názor! Prosíme Vás, abyste označili max. 2 problémy, které pova-

žujete za nejaktuálnější, a jejichž řešení by podle Vašeho názoru mělo být upřednostněno.

Problémy, které vyplynuly z veřejné diskuse s Vámi, občany města Jihlavy:

ZDRAVÝ KRAJ

— v rámci akce Světlo pro AIDS
— pondělí 14:00–18:00
— sanitka R-R u City parku Jihlava 
 (zadní vstup z ulice U Dlouhé stěny)
— bazplatné, bez objednání, anonymní, výsledky do 20 minut
— testování pořádá sdružení ROZKOŠ bez RIZIKA
— cílem je prevence HIV a dalších pohlavně přenosných infekcí

e-mail: vysočina@rozkosbezrizika.cz, tel.: 777 180 209, www.rozkosbezrizika.cz

  bezplatné
testování
      na HIV
      infekci!

18. května 2015 

31. 5. 2015 
vyhlídková věž kostela sv. Jakuba
Brána Matky Boží 10–13, 14–18 hod.

Vstup na vyhlídkovou 
věž kostela sv. Jakuba 
a na Bránu Matky Boží zdarma!
Přijďte a podpořte zdravý život 
bez kouření!

Brána Matky Boží: 
10.00–13.00 měření zanesení 
plic CO

2

celý den zdarma analýza složení 
těla na přístroji IN-Body 230

Cesta za čistým 
vzduchem
Světový den bez tabáku

pořádá Zdravé město Jihlava  |  informace: Ing. Soňa Krátká, 
koordinátorka PZM a MA21, tel.: 567 167 125, e-mail: 
KOORDINATORMA21@jihlava-city.cz, www.jihlava.cz/zdravemesto
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LET s Vámi

ESKÁ OKNA
OPRAVDU

OKNA V KV TNU SE SLEVOU 50 %
UD LEJTE SI SVÉ NOVÉ JARO ZA VAŠIMI NOVÝMI OKNY

20 LET TRADICE, 7 LET ZÁRUKA
OKNA, DVE E, VRATA, FASÁDY

NAVÍC V KV TNU PARAPETY K OKN M ZDARMA

NOVINKA ROKU 2015
PLASTOVÉ OKNO SPACE 8
osmikomorové provedení
90 mm stavební hloubka
systém t í t sn ní

PRAMOS, a.s.,  pobo ka Jihlava, Jana Masaryka 32,
e-mail: jihlava@pramos.cz, tel.: 567 211 215, 775 591 331
800 100 111, www.pramos.cz 

STAVBA, DOMOV, ZAHRADA ...

STAVEBNICTVÍ
PROJEKCE
ZÁMEČNICTVÍE K O S

STAVÍME RODINNÉ DOMY, HRUBÉ STAVBY, NÁSTAVBY, PŘÍSTAVBY, OPRAVUJEME 
A REKONSTRUUJEME, ZATEPLUJEME A OPRAVUJEME FASÁDY, MONTUJEME 

SÁDROKARTONY, OBKLADY A DLAŽBY, VYRÁBÍME OCELOVÉ KONSTRUKCE, SCHODIŠTĚ 
A ZÁBRADLÍ, VRATA, MŘÍŽE, REGÁLY, OBRÁBÍME NA SOUSTRUHU A FRÉZCE, PROJEKTUJEME

tel.: 777 941 000

www.ekosbrtnice.cz

BO
LD

LI
G
H
T

• ŘIDIČE kontejneru s hydraulickou rukou, ŘP C případně +E, nutná praxe! 

• PŘÍPRAVÁŘE/ ROZPOČTÁŘE staveb - nutná praxe s rozpočtováním! 

• ZEDNÍKY - nutná praxe klasické zedničiny a zateplovacích systémů, ŘP B 

• OMÍTKÁŘE - nutná praxe se strojními omítkami, ŘP B 

DO NAŠEHO TÝMU PŘIJMEME:

K oblíbeným letním radovánkám 
většiny majitelů zahrad patří pose-
zení při ohni spojené s opékáním 
či grilováním. 

Nabídka grilů je v současnosti 
pestrá a vyhoví každé peněžence. 
Když vynecháme elektrické grily, 
které se pojí především s přípravou 
jídla na kuchyňském stole v domě 
či na terase, grilovat můžete na dře-
věném uhlí (asi nejlevnější alter-
nativa, ale příprava jídla trvá déle 
a gril je nutné po každém použití 
vyčistit) nebo na lávových kame-
nech ohřívaných plynem (použí-
vají se opakovaně a jídlo se připra-
ví rychleji a zdravěji, nemá však 
typické kouřové aroma). 

V zásadě si můžete vybrat pře-
nosný, nebo stabilní gril. I ten pře-
nosný by však měl mít v zahradě 
stabilně určené místo – ideálně v 
závětří, na dostatečně velké zpev-
něné či travnaté ploše, nejlépe na 
takové, na níž se dá vytvořit i pro-
stor pro přípravu a stolování.  -lm-

Hitem je zahradní gril
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NOVÉ DVEŘE MERA

SLEVA 
15 % 
NA KOMPLET
DVEŘE + ZÁRUBEŇ

AKCE

Sleva 15 % platí pouze při nákupu modelové řady MERA. 
Vztahuje se na základní cenu dveří a zárubní. Navíc sleva 
10 % na kliky SAPELI. Akce platí od 1. 5. 2015. 

Navštivte SAPELI CENTRUM JIHLAVA, Pávovská 15a, 
mobil: 728 240 652, j.homolac@hosap.cz
www.sapeli.cz 

U malého bytu má člověk pocit, 
že ho musí nutně co nejvíce využít a 
postavit či vestavit co nejvíce skříní a 
úložného prostoru.

Na prvním místě, zvlášť v malém 
bytě, jsou úložné prostory. A často 
se jim nevyhnete ani v hlavní obyt-
né místnosti. Pokud má vše předem 
pevně dané místo, od šperků přes 
knížky až po žehlicí prkno, odpadne 
vám mnoho práce s úklidem, a navíc 
bude váš byt vypadat stále útulně a 
čistě. 

Nebojte se úložné prostory vyhnat 
až do stropu. A nezapomeňte, že jako 
úložný prostor lze využít každý vol-
ný roh, stejně jako prostor pod scho-
dištěm. V malém obývacím pokoji to 
však nepřehánějte a vyčleňte vesta-
věným skříním a policím maximálně 
jednu stěnu.

Ač byste ve stísněném prostoru 
měli dodržovat pravidlo, že méně je 
více, na doplňky a dekorace rezigno-
vat nemusíte. Naopak. Jen vybírejte 
chytře a se vkusem, malý byt nes-
mí působit příliš „přecpaně“. Vázy 
nemusí sloužit jen na květiny, lze 
do nich nasypat i oblázky a mušle z 
dovolené u moře. Líp než jedna jed-
noduchá váza vypadají hned tři ved-
le sebe – větší, menší, nejmenší… 
V malém obývacím pokoji nesmí-
te zapomenout ani na zrcadla, která 
prostor opticky zvětšují.

Víceúčelové obýváky jsou trendy, 
avšak praktické je jednotlivé zóny 
alespoň částečně rozdělit. V malém 
prostoru spíš opticky, aby ve výsled-
ku nepůsobil jako shluk minikomů-

rek. Pro tento účel se nejlépe hodí 
různé policové díly a knihovny, jež 
slouží vedle svého základního účelu 
zároveň jako příčka. Ale není nutné 
ani to. Často stačí dát do každé zó-
ny jiný koberec. Praktickým pomoc-
níkem může být též paraván, který 
částečně zakryje např. čtecí koutek, 
kde byste rádi měli trochu soukro-
mí. Nezbytný je v prostorách, které 
slouží i jako příležitostná ložnice.

Výrazné vzorované tapety, tma-
vé barvy stěn, či dokonce stropu – 
to vše místnost opticky zmenšuje a 
my přece chceme opak. Tudíž vsaď-
te na barvy světlé, nebojte se bílé, 
na malém prostoru budete mít čas 
udržovat nábytek čistý. Bílou stě-
nu samozřejmě může oživit trochu 
výraznější barva v jedné části míst-
nosti. V multifunkčním obývacím 
pokoji je dobré využít efekt optické-
ho rozdělení místnosti jinou barvou 
stěny. Je totiž důležité mít odděle-
nou část, kde pracujete (kuchyňský 
či pracovní kout) a kde relaxujete 
(obývací část). Barevnost se pro-
mítne i na teplotě místnosti, pokoje 
orientované na sever a na západ pro-
teplí žluté a hnědé odstíny.

Pokud bojujete v obývacím poko-
ji s místem, před tím, než jej začne-
te vybavovat nábytkem, si dobře roz-
myslete, k čemu jej nejčastěji budete 
využívat. Rozhodně nekupujte např. 
sedačku s tím, zda se na ní bude dob-
ře sedět vašim návštěvám, ale mysle-
te především na sebe. Vaše pohodlí 
je prvořadé.  -lm-

Malý obývací pokoj chce řád
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Zatímco kupříkladu ve Francii 
je pěstování bylin, zeleniny, ovoce 
a třeba i malých stromků na bal-
konech a terasách vcelku běžnou 
záležitostí, u nás na balkónech 
vídáme spíše zástupy muškátů a 
další ryze okrasné rostliny. 

Proč ale nespojit příjemné s 
užitečným? I jedlé rostliny mohou 
být dekorativní. Krásné květy ma-
jí třeba okurky, cukety, barevně 
kvetoucí popínavka lichořeřišnice 
(ředkvičkově pikantní listy se hodí 
do salátů), půvabně rozkvétá třeba 
i pažitka.

Z keřů vám balkónovou zahradu 
již na začátku března ozelení kam-
čatská borůvka plodící již v květnu. 
Zelené balkóny a střechy se navíc 
mohou alespoň malou částí podí-
let na zvyšování kvality vzduchu 

Zahrada na balkóně 
– bylinky, mrkev i 

borůvky!

ve městech. Zvláště zelené stře-
chy mají celou škálu zajímavých 
funkcí; například při deštích mírní 
nápor vody na kanalizaci, omezují 
přehřívání betonových ploch apod. 

Ve zmíněné Francii byl letos 
dokonce schválen zákon, že nově 
postavené komerční objekty musí 
mít na svých střechách zeleň (nebo 
solární panely). Mohou-li mít 
Francouzi park či louku na střeše, 
proč bychom nemohli mít mini-
zahrádku na balkóně?

Co lze na balkóně s úspěchy pěs-

tovat: bylinky (polévkové, čajové, 
léčivky i koření), balkónové kulti-
vary rajčat i keříková a tyčková raj-
čata, různé druhy paprik, okurky, 
cukety, mrkev, různé saláty, ředk-
vičky, hrášek, fazole, špenát, jaho-
dy, kanadské borůvky i kamčatské 
borůvky. Ale třeba i fíky či bram-
bory a mnoho dalších rostlin, keřů 
a dokonce i malé ovocné stromky 
(zákrsky).

Není balkón jako balkón: z hle-
diska pěstování poskytují nejlepší 
podmínky na jih a západ oriento-

vané balkóny a terasy.
Většina zeleniny a bylin totiž 

upřednostňuje přímé slunce (více 
než 6 hodin přímého slunečního 
svitu) nebo polostín (4 – 6 hodin 
přímého slunečního svitu). Na 
dobře strukturované jižní a západ-
ní „balkonové zahradě“ při troše 
kreativity polostín bez problémů 
vytvoříte. Východní balkón, pokud 
mu nestíní ostatní domy apod., 
poskytuje dobré podmínky pro 
rostliny upřednostňující polostín.
 -lm-
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800 155 156 
www.sulko.cz

•  Vyzkoušejte kompozitová okna 
SULKO profi line-REHAU GENEO

•  Nejlepší tepelná izolace 
a maximální pevnost bez použití
ocelových výztuh

Navštivte naši vzorkovnu v Jihlavě: 
Adresa:  Březinova 144, 586 01 Jihlava
E-mail: jihlava@sulko.cz
Tel.: 725 189 749, 723 603 379

Před konečným výběrem vhodné-
ho druhu dřeviny se nejprve zamysle-
te nad tím, jak by měl váš budoucí ži-
vý plot vypadat. Pro menší zahrady či 
zúžený prostor se nejvíce hodí stříha-
né živé ploty. Nezaberou tolik místa 
a průchod kolem nich je jednodušší. 
Pro tento typ plotu se však hodí jen 
dřeviny, které po řezu dobře obrůsta-
jí a nerostou moc do šířky. Konečnou 
šířku tohoto plotu ovlivníte intenzi-
tou řezu, minimálně se však pohybuje 
okolo sedmdesáti centimetrů.

V zahradách, kde nemusíte šetřit 
prostorem, se více uplatní volně ros-
toucí živé ploty. Keře v nich nebu-
dete sestříhávat tak intenzivně, takže 
mají šanci se rozvinout do plné krá-
sy. Takový živý plot vás potěší i květy 
a stane se domovem pro ptáčky. Pro 
volně rostoucí živý plot však počítejte 
se šířkou záhonu alespoň metr a půl, 
jinak vám keře budou vymezené mís-
to neustále přerůstat.

THUJA OCCIDENTALIS – 
ZERA V ZÁPADNÍ

V českých zahradách se ze všech jeh-
ličnanů uplatňuje snad nejvíce. Zerav 
není náročný na půdní podmínky, 
nevadí mu nedostatek světla ani 
chladné zimy. Roste poměrně rych-
le, takže za několik málo let vytvoří 
kompaktní zelenou stěnu. Po výsadbě 
jej nezapomeňte pravidelně sestřihá-
vat, alespoň dvakrát do roka, protože 
přerostlé keře budete jen těžko doda-
tečně redukovat. Zeravy nabízejí vel-
ké množství žlutě zbarvených kultiva-
rů, které jsou neméně ceněné.

CARPINUS BETULUS – HABR 
OBECNÝ

Mezi opadavé druhy využívané do 
stříhaných plotů patří i habr. Je to náš 
domácí strom, proto v našich pod-
mínkách dobře prosperuje. K řezu je 
velmi tolerantní a dobře obráží. Přes-
tože opadává, službu odclonění bude 
plot z habru plnit i v zimě. Na větvích 
se totiž drží uschlé listy, které na jaře 
nahradí listy nové.

CHAMAECYPARIS LAWSONI-
ANA – CYPŘIŠEK LAWSONŮV

Cypřišek, často zaměňovaný za 
zerav, je další z jehličnatých dřevin, 
kterou lze využít pro stříhaný ži-
vý plot. Stejně jako zerav je poměr-
ně tolerantní k podmínkám prostře-
dí, miluje vápnitou půdu a nevadí 
mu zastínění. Oproti zeravům jsou 
cypřišky méně mrazuvzdorné, proto 
jsou ideální do teplejších či chráně-
ných poloh. Mezi nejčastěji vyhledá-
vané kultivary cypřišků patří ty mod-
ře ojíněné, které jsou také odolnější 
vůči mrazu.

TAXUS BACCATA – TIS ČER-
VENÝ

Přestože se tis řadí mezi naše jedo-
vaté rostliny, neměli byste ho při 
výběru dřevin opomenout. Zaujmout 
by vás mohl svým temně zeleným 
zabarvením a jemnými, plochými jeh-
licemi. Tis se dobře uplatní v nejstin-
nějších partiích zahrady nebo tam, 
kde jsou vzrostlé stromy. Plný stín mu 
totiž nevadí, stejně jako úplné ořezá-
ní (zmlazení), po kterém jako jediný z 
jehličnanů pěkně obrazí. -lm-

Založte si živý plot
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Sprchový kout s 
rozmyslem

Sprchových koutů je na trhu mno-
ho. Rozdíl mezi jednotlivými výrob-
ky přitom netvoří pouze cena. Uživa-
telé na to bohužel často přicházejí až 
ve chvíli, kdy kout začnou používat.

Základním rozlišujícím prvkem 
je samotná konstrukce sprchových 
koutů. Existují tedy sprchové kouty 
rámové, u kterých jsou skla zasazena 
do obvodové konstrukce, která by 
měla být hliníková s kvalitní povr-
chovou úpravou.

Tyto kouty jsou navíc vyztuženy i 
svislými profi ly, což zvyšuje jejich 
odolnost proti nešetrnému zachá-
zení (např. sprchové kouty Super-
nova). Dále jsou na trhu k dispo-
zici kouty půlrámové, které mají 
odlehčenou obvodovou konstrukci 
bez svislých vnitřních profi lů (např. 
sprchové kouty Rapier). A nako-
nec jsou tu kouty bezrámové (např. 
GlassLine), které se skládají pouze z 
bezpečnostních skel a pantů, který-
mi jsou přichyceny ke zdi. 

Skla těchto koutů by měla být 
minimálně 6 mm silná, aby splňo-
vala přísné nároky na bezpečnost. 
Panty i krytky by měly být zase 
celomosazné, aby dokázaly spoleh-
livě udržet těžká bezpečnostní skla 
sprchového koutu a vydržely časté 
používání. Například na panty typu 
G Set poskytuje výrobce RA VAK 
test životnosti 30 let. Celomosazné 
panty poznáte jednoduchým pokle-
páním mincí, která i přes různou 
povrchovou úpravu spolehlivě odha-
lí použitý materiál.

Kromě klasických koutů můžete 
pro vytvoření místa pro sprchová-
ní použít i sprchové dveře. Ty jsou 
vhodné v případě, že máte vyzděné 
3 stěny a potřebujete vyřešit pou-
ze vstup. Nebo je můžete použít v 
kombinaci s pevnou stěnou, kte-
rá umožňuje umístit další vybavení 
koupelny hned vedle prostoru pro 
sprchování tak, že nijak neomezuje 
vstup do sprchového koutu. Dveře 
mohou mít konstrukci různou stej-
ně jako sprchové kouty, jen jejich 
cena je v porovnání s kouty výrazně 
nižší. Sprchové dveře nabízejí také 
větší variabilitu a umožňují vytvořit 
prostor pro sprchování 70 až 200 cm 
široký. Řešení prostoru pro sprcho-
vání pomocí dveří můžete realizovat 
téměř všude, neboť dveře umožňu-
jí vyrovnání i drobných stavebních 
nepřesností. Díky nastavovacím, 
resp. ustavovacím profi lům můžete 
upravit šířku dveří až o několik cen-
timetrů bez toho, abyste museli při-
plácet za atypické provedení na 
míru.

Vedle povrchové úpravy je u kon-
strukce sprchového koutu důležitý 
systém otevírání. Podle dispozic 
koupelny můžete volit buď klasic-
ké křídlové otevírání, nebo prosto-
rově úspornější posuvný systém. 
Zejména u posuvných systémů 
je třeba pečlivě vybírat, protože 
pokud není posuv dveří dostateč-
ně kvalitní a spolehlivý, po čase se 
vám mohou začít dveře zasekávat, 
skřípat, vibrovat a vydávat nepří-
jemné zvuky. Právě těmto obtěžu-
jícím jevům dokáže zabránit uni-
kátní systém AntiBlock, který byl 
testován na 1.000.000 otevření a i 
na konci fungoval spolehlivě.  -lm-
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 prodat bytové jednotky v domě Jarní 11, 13, 
15, 17 v Jihlavě – Horním Kosově:
č. 394/3, 2. NP, 4+1, 87,52 m2, energetická ná-
ročnost dle PENB: E, 313 kWh/(m2/rok), mini-
mální kupní cena po slevě činí 755.000 Kč
č. 394/8, 4. NP, 3+1, 67,12 m2, energetická ná-
ročnost dle PENB: F, 414 kWh/(m2/rok), mini-
mální kupní cena po slevě činí 630.000 Kč

 prodat nemovité věci v k.ú. Antonínův Důl, 
a to pozemek p.č. 63 – zastavěná plocha a nádvo-
ří, jehož součástí je budova č.p. 2 v Červeném 
Kříži, a pozemek p.č. 64/1 – zahrada dle v katast-
ru nemovitostí dosud nezapsaného geometrické-
ho plánu č. 371-11/2012, energetická náročnost 
budovy dle PENB: F, 346 kWh/(m2/rok), mini-
mální kupní cena činí 2.000.000 Kč

Dále statutární město Jihlava zveřej-
ňuje záměry výběrovým řízením for-

mou dražby 
dne 20. 5. 2015 s uzávěrkou žádostí 

dne 18. 5. 2015 (v 17.00 hod.)
 prodat volné jednotky:

• nebytový prostor č. 1183/1 ve 2. NP domu 
Matky Boží 3, 5, 7 v Jihlavě, kancelář, 59,90 m2, 
energetická náročnost budovy dle PENB: G, 
394 kWh/(m2/rok), minimální kupní cena činí 
605.000 Kč
• bytovou jednotku č. 1185/4 ve 4. NP domu 
Matky Boží 3, 5, 7 v Jihlavě, 4+1, 141,50 m2, 
energetická náročnost budovy dle PENB: G, 
394 kWh/(m2/rok), minimální kupní cena činí 
1.380.000 Kč
• bytovou jednotku č. 394/4 ve 2. NP domu Jar-
ní 15 v Jihlavě, 3+1, 67,12 m2, energetická nároč-
nost budovy dle PENB: E, 234 kWh/(m2/rok), 
minimální kupní cena činí 680.000 Kč
• bytovou jednotku č. 5060/2 v 1. NP domu 
Sokolovská 141a v Jihlavě, 1+1, 30,50 m2, ener-
getická náročnost dle PENB: F, 745 kWh/(m2/
rok), minimální kupní cena činí 495.000 Kč
• bytovou jednotku č. 230/2 ve 2. NP domu 
Pod Jánským kopečkem 8 v Jihlavě, 3+1, 89,80 
m2, energetická náročnost budovy dle PENB: G, 
398 kWh/(m2/rok), minimální kupní cena činí 
770.000 Kč

 prodat nemovité věci:
• 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 příjez-
dové 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 výmě-
ře 1.795 m2, pozemek se nachází v obci Zborná 

poblíž parkoviště pro lyžaře na protilehlé straně 
sjezdovky Šacberk, pozemek je zastavitelný a lze 
ho tedy využít pro výstavbu rodinného domu, 
minimální 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
• pozemek p.č. 169 v k.ú. Pávov o výměře 1.092 
m2, pozemek se nachází v části Starý Pávov v zá-
stavbě RD, je rovinatý a má charakter zahrady, je 
zastavitelný a lze na něm realizovat individuální 
bytovou výstavbu, minimální kupní cena pozem-
ku činí 1.092.000 Kč

 prodat nemovité věci v bývalém vojenském 
areálu „Nová kasárna Pístov“:
Jedná se o nemovitosti, které se nacházejí v části 
bývalého vojenského areálu „Nová kasárna Pís-
tov“ situovaném v lokalitě mezi obcí Rančířov 
a příměstskou částí Pístov. Nabízenými nemovi-
tostmi jsou jak pozemky v uvedeném areálu, tak 
stavby – bývalé vojenské objekty (přízemní stráž-
nice s věznicí, dvoupodlažní a částečně podskle-
pená jídelna a kuchyně mužstva, přízemní jídelna 
vedení, tři totožné čtyřpodlažní a částečně pod-
sklepené ubytovací objekty a dva přízemní objek-
ty ošetřovny mužstva a umývárny mužstva).

Konkrétně se jedná o: 
- nemovitosti v k. ú. Pístov u Jihlavy: p.č. 172/3  
– ostatní plocha, jiná plocha o výměře 242 m2, 
p.č. 172/4 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
31 544 m2, p.č. 172/5 – ostatní plocha, jiná plo-
cha o výměře 26 363 m2, p.č. 172/6 – ostatní plo-
cha, jiná plocha o výměře 1 258 m2, p.č. 172/13 
- ostatní plocha, jiná plocha o výměře 7 686 m2, 
p.č. 172/14 – ostatní plocha, jiná plocha o výmě-
ře 586 m2, p.č. 172/23 – ostatní plocha, jiná plo-
cha o výměře 1 590 m2, p.č. 172/16 –zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 251 m2 včetně stav-
by – jiná stavba bez č.p. a č.ev. na tomto pozem-
ku a na pozemku st. p. č. 198 v k. ú. Rančířov, p.č. 
172/17 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
515 m2 včetně stavby – jiná stavba bez č.p. a č.ev. 
na tomto pozemku p.č. 172/18 – zastavěná plo-
cha a nádvoří o výměře 927 m2 včetně stavby – 
jiná stavba bez č.p. a č.ev. na tomto pozemku p.č. 
172/19  – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
550 m2 včetně stavby - jiná stavba bez č. p. a č. ev. 
na tomto pozemku p.č. 172/20  – zastavě-
ná plocha a nádvoří o výměře 801 m2 včetně stav-
by - jiná stavba bez č.p. a č. ev. na tomto pozemku 
p.č. 172/21 – zastavěná plocha a nádvoří o vý-
měře 801 m2 včetně stavby - jiná stavba bez č.p. 
a č.ev. na tomto pozemku p.č. 172/22 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 803 m2 včetně stavby 
– jiná stavba bez č.p. a č.ev. na tomto pozemku
- nemovitosti v k. ú. Rančířov: p.č. 806/2  
– ostatní plocha, jiná plocha o výměře 39 m2, st. 
p.č. 198 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
314 m2 včetně stavby – jiná stavba bez č.p. a č.ev. 
na tomto pozemku a na pozemku p.č. 172/16 v k. 
ú. Pístov u Jihlavy, st. p.č. 199  – zastavě-
ná plocha a nádvoří o výměře 233 m2 včetně stav-
by – jiná stavba bez č.p. a č.ev. na tomto pozem-
ku. 

Na nabízených nemovitostech se nacházejí inže-
nýrské sítě související s provozem areálu (voda, 
vodoměrná šachta, kanalizace, NN, z části ne-
funkční telekomunikace), není vyloučeno i umís-
tění jiných inženýrských sítí. Přes část areálu jsou 
vedeny inženýrské sítě ve vlastnictví jiných sub-
jektů.
Stavby jsou odpojeny od veškerých sítí, je mož-
nost napojení na elektřinu (společná trafostanice 
v majetku obce Rančířov) a veřejný vodovod za-
vedený do areálu, kanalizace byla řešena do bio-
logického rybníka (v současné době je nefunkč-
ní), možnost na napojení na zemní plyn v dané 
lokalitě není.
Energetická náročnost staveb dle PENB:
Stavba na pozemku v k.ú. Pístov u Jihlavy p.č. 
172/17 – D, 280 kWh/(m2/rok)
Stavba na pozemku v k.ú. Pístov u Jihlavy p.č. 
172/18 – C, 285 kWh/(m2/rok)
Stavba na pozemku v k.ú. Pístov u Jihlavy p.č. 
172/19 – C, 489 kWh/(m2/rok)
Stavba na pozemku v k.ú. Pístov u Jihlavy p.č. 
172/20 – C, 234 kWh/(m2/rok)
Stavba na pozemku v k.ú. Pístov u Jihlavy p.č. 
172/21 – C, 234 kWh/(m2/rok)
Stavba na pozemku v k.ú. Pístov u Jihlavy p.č. 
172/22 – C, 234 kWh/(m2/rok)
Stavba na pozemku v k.ú. Pístov u Jihlavy p.č. 

172/16 a na pozemcích v k.ú. Rančířov st. p.č. 
198 a st. p.č. 199 – C, 793 kWh/(m2/rok).
Minimální kupní cena činí celkem 8.000.000 Kč.

Bližší informace je možné získat na tel. 
567 167 278 (prodej budov a jednotek), 
567 167 277 (prodej pozemků),  567 167 287 
(prodej „Nových kasáren Pístov“), na
www.jihlava.cz či přímo na Majetkovém odbo-
ru 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. 

Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, Jihlava zveřejňuje záměry
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Více informací a pravidla na www.visitjihlava.eu nebo Turistickém informačním centru na naší radnici, Masarykovo náměstí 2, tel: 567 167 158, 159, e-mail: tic@jihlava-city.cz
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Usnesení z 4. zasedání zastupitelstva města, konaného 21. dubna

NJR – KVĚTEN 2015

(Redakčně kráceno)

Usnesení č. 82/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

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

prostředků ze sázkové činnosti sub-
jektům na rok 2015 na provoz:

Sportovní klub Jihlava 746.900  ¨
Kč - na náklady na energie (el. 
energie, zemní plyn, vodné a 
stočné);
Tělocvičná jednota Sokol Bed- ¨
řichov  746.900 Kč - na náklady 
na opravy a revize, služby, energie, 
materiál, pomůcky a drobné vyba-
vení, pronájem aparatury a tech-
niky, služby spojů;
Tělocvičná jednota Sokol Jih- ¨
lava 363.900 Kč - na náklady na 
služby, materiál a vybavení, opravy 
a revize, energie, služby spojů, účet-
nictví a poradenství;
Tenisový klub ČLTK Jihlava  ¨
58.100 Kč - na náklady na opravy, 
revize, materiál na opravy, energie

a provedení rozpočtového opat-
ření:

zvýšení tř. 5 Běžné výdaje
§ 3419 Tělovýchovná činnost – 

příspěvky a transfery (odbor škol-
ství, kultury a tělovýchovy)

o částku 1.915.800 Kč
a zvýšení tř. 8 Financování
zapojení fi nančních prostředků z 

Fondu města Jihlavy na podporu 
sportu, kultury a sociální

oblasti ve výši 1.915.800 Kč 

a uzavření Smlouvy o poskytnu-
tí dotace dle přílohy č. j.: MMJ/
OŠKT/375, 376, 377, 378/2015

Usnesení č. 83/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

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

prostředků ze sázkové činnosti na 
rok 2015 subjektům:

FC VYSOČINA JIHLAVA  ¨
2.298.000 Kč - na úhradu nákladů 
spojených se sportovní činností 
juniorských hráčů a správou 
sportovního areálu Jiráskova 69 
a E. Rošického – služby, mate-
riál, pomůcky a drobné vybavení, 
opravy, servisní a montážní práce, 
energie, pronájem prostor, odměny 
rozhodčích, trenérů, mandatářů, 
doprava a cestovné, ubytování 
včetně soustředění, náklady na 
zdravotní péči, pitný režim, služby 
spojů, náklady na utkání, regis-
trace;
Tenisový klub Spartak Jihlava  ¨
191.500 Kč - na část nákladů na 
extraligu a tréninkovou činnost 
extraligy – materiál, pronájem pro-
stor, odměny rozhodčích, činnost 
kapitána, delegáta, trenérů, hráčů, 
poplatky za soutěže a registrace 
hráčů;

a provedení rozpočtového opat-
ření:

zvýšení tř. 5 Běžné výdaje
§ 3419 Tělovýchovná činnost – 

příspěvky a transfery (odbor škol-
ství, kultury a tělovýchovy)

o částku 2.489.500 Kč
a zvýšení tř. 8 Financování
zapojení fi nančních prostředků z 

Fondu města Jihlavy na podporu 
sportu, kultury a sociální

oblasti ve výši 2,489.500 Kč

a uzavření Smlouvy o poskytnu-
tí dotace dle přílohy č. j.: MMJ/
OŠKT/380, 381/2015

Usnesení č. 84/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

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

z fi nančních prostředků ze sázkové 
činnosti na r. 2015 subjektům:

Club sportů Jihlava 194.500 Kč ¨
Tělocvičná jednota Sokol Jihlava  ¨
576.600 Kč
Fotbalový klub mládeže VYSO- ¨
ČINA JIHLAVA 378.300 Kč
TJ Blesk Jihlava 131.100 Kč ¨
BĚŽEC VYSOČINY 23.100 Kč ¨
Krajské centrum talentované  ¨
mládeže VOLEJBAL VYSO-
ČINA    62.800 Kč
Kynologický klub Jihlava 12.300  ¨
Kč
Sportovní klub OK Jihlava  ¨
84.600 Kč
Tenisový klub Spartak Jihlava  ¨
175.000 Kč
BASKETBALOVÝ KLUB JIH- ¨
LAVA 216.100 Kč
HAS JIHLAVA 19.100 Kč ¨
Sport pro všechny Spartak Jih- ¨
lava 8.300 Kč
Tělovýchovná jednota Start Jih- ¨
lava 38.700 Kč
Powerlift ing Jihlava 26.500 Kč ¨
Školní sportovní klub Demlova  ¨
Jihlava 84.600 Kč
Jihlavský plavecký klub AXIS  ¨
332.800 Kč
ATLETIKA  JIHLAVA 95.300 Kč ¨
Florbalová škola Jihlava 229.300  ¨
Kč
Malá kopaná Jihlava 332.500 Kč ¨
Sportovní klub Jihlava 772.500  ¨
Kč
Tělocvičná jednota Sokol Bedři- ¨
chov 615.900 Kč
„GAMBIT JIHLAVA“ 21.200 Kč ¨
SK Vodomílek 24.900 Kč ¨
DUKLA Jihlava – mládež  ¨
254.500 Kč
Kuželkářský klub PSJ Jihlava  ¨
41.600 Kč
Golf Jihlava 34.500 Kč ¨

Dotace u těchto subjektů je urče-
na na čerpání nákladů v r. 2015 na 
honoráře a odměny rozhodčích, sči-
tatelů, porotců, lékařský dozor na 
akcích, odměny trenérům, proná-
jmy prostor včetně ostatních služeb 
s nájmem bezprostředně souvisejí-
cích, režijní náklady – užívání spor-
tovního zařízení vlastními členy, 
služby v rámci technického zajištění 
(ozvučení, osvětlení, videoprojekční 
technika, pronájem zařízení včetně 
dopravy bezprostředně související), 
dopravu, cestovné a ubytování roz-
hodčích a aktérů včetně soustředě-
ní, propagaci (grafi cké návrhy, tisk, 

kopírování, distribuce, výlep pla-
kátů, pronájem výlepových ploch, 
propagace na webu a jiné služby 
bezprostředně s propagací souvi-
sející), materiálové náklady a vyba-
vení, drobné ceny a odměny (niko-
liv fi nanční), diplomy, služby spojů, 
startovné a vklady do soutěží

a provedení rozpočtového opat-
ření:

zvýšení tř. 5 Běžné výdaje
§ 3419 Tělovýchovná činnost – 

příspěvky a transfery (odbor škol-
ství, kultury a tělovýchovy)

o částku 4.786.600 Kč
a zvýšení tř. 8 Financování
zapojení fi nančních prostředků z 

Fondu města Jihlavy na podporu 
sportu, kultury a sociální

oblasti ve výši 4.786.600 Kč

a uzavření Smluv o poskytnu-
tí dotace dle příloh č. j. MMJ/
OŠKT/395 - 422/2015

Usnesení č. 85/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e
skytnutí dotace z fi nančních pro-

středků ze sázkové činnosti na r. 
2015 subjektu:

Jihlavská unie sportu 360.000 
Kč

na úhradu nákladů na mzdy, pojist-
né a zákonné odvody a platby z 
vyplacených mezd, úklidové služby, 
spotřební a kancelářský materiál a 
drobné vybavení, energie, pronájem 
prostor;

a provedení rozpočtového opat-
ření:

zvýšení tř. 5 Běžné výdaje
§ 3419 Tělovýchovná činnost – 

příspěvky a transfery (odbor škol-
ství, kultury a tělovýchovy)

o částku 360.000 Kč
a zvýšení tř. 8 Financování
zapojení fi nančních prostředků z 

Fondu města Jihlavy na podporu 
sportu, kultury a sociální oblasti 
ve výši 360.000 Kč. 

a uzavření Smlouvy o poskytnu-
tí dotace dle přílohy č. j.: MMJ/
OŠKT/382/2015

Usnesení č. 86/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

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

z rozpočtu statutárního města Jihla-
vy na r. 2015 subjektu:

DUKLA Jihlava – mládež 
6.717.960 Kč

na úhradu nákladů na užívání ledo-
vé plochy včetně sportovišť a prostor 
Horáckého zimního stadionu v Jihla-
vě a Veřejného sportoviště pro lední 
sporty v ulici Tyršova v Jihlavě na 
provoz webových stránek, techniky 
během zápasů a soutěží a adminis-
trativní náklady na činnost spolku

a provedení rozpočtového opat-
ření – převod z rezervy běžných 
výdajů ve výši 6.717.960 Kč na 
posílení rozpočtu odboru školství, 

kultury a tělovýchovy § 3419 Tělo-
výchovná činnost – příspěvky a 
transfery

a uzavření Smlouvy o poskytnutí 
dotace dle upravené přílohy č. j.: 
MMJ/OŠKT/437/2015 Smlouva 
o poskytnutí dotace.

K uvolnění fi nančních prostředků 
dojde až na základě písemného sta-
noviska poskytovatele dotace (ROP 
JV), pokud bude požadovat změnu 
současné praxe. Na nejbližším zastu-
pitelstvu následujícím po uvolně-
ní prostředků pro DUKLA Jihlava 
– mládež dojde k přiměřené úpravě 
dotace určené pro HC Dukla Jihla-
va, s.r.o. na úhradu nákladů na pro-
voz zimního stadionu v roce 2015.

Usnesení č. 87/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e
poskytnutí fi nančních dotací 
Oblastní charita Havlíčkův Brod 

    10.000 Kč
na materiální náklady, rehabilitační 

pobyty, terapeutické 
aktivity pro uživatele, osob-

ní náklady SK Vodomílek                                                                                                
52.000 Kč

Erbenova 2604/43, Jihlava 
na pronájem bazénů

a uzavření veřejnoprávních smluv o 
jejich poskytnutí v souladu se Zása-
dami pro činnost Komise pro nezis-
kovou, sociální oblast a prevenci 
Rady města Jihlavy.

Usnesení č. 88/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e
seznam akcí zařazených do Progra-

mu regenerace MPR na rok 2015
církevní: kostel sv. Jakuba Většího, 

kostel Nanebevzetí Panny Marie
soukromé: Masarykovo nám. 43, 

Matky Boží 10, Matky Boží 24, Mrš-
tíkova 22 a Palackého 7

a   s o u h l a s í

s vyplacením fi nančních prostřed-
ků z rozpočtu statutárního města 
Jihlavy majitelům nemovitých kul-
turních památek: 

Královská kanonie premonstrá-
tů na Strahově, Strahovské nádv. 1, 
118 00 Praha 10.000,- Kč

kostel sv. Jakuba Většího – restau-
rování pozdně gotického portálu v 
podvěží 

 
Provincie Řádu minoritů v ČR, 

Minoritská 1, Brno 47.000,- Kč
klášter minoritů a kostel Nanebe-

vzetí Panny Marie – oprava části 
omítek 

 
Ing. Radek Hažmuka, K Pančavě 

9, Jihlava 53.000,- Kč
Masarykovo nám. 43 – oprava fasá-

dy do ul. Palackého 
 
Společenství vlastníků jedno-

tek obytného domu Palackého 

Zastupitelé podpořili mládežnický hokej
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Zastupitelé podpořili mládežnický hokej
1236/3, Matky Boží 1237/10, Jihla-
va 42.000,- Kč

Matky Boží 10 – výměna střešní 
krytiny, oprava komínů 

 
Společenství vlastníků jedno-

tek obytného domu Matky Boží 
1244/24, Jihlava 18.000,- Kč

Matky Boží 24 – oprava dvorní 
fasády 

 
Jaroslav Görner, Zahradní 700, 

Jedovnice 127.000,- Kč
Mrštíkova 22 – celková obnova 

objektu 
 
Ing. Peter Klokner a Ing. Marti-

na Kloknerová, Benešova 18, Jihla-
va 56.000,- Kč

Palackého 7 – obnova dvorní fasá-
dy, obnova vchodových dveří, výmě-
na výkladců 

Usnesení č. 89/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e
poskytnutí dotace Dopravní-

mu podniku města Jihlavy, Brt-
nická 1002/23, 586 01 Jihlava ve 
výši 3,500.000,- Kč na rekonstruk-
ci trolejového vedení v rámci stav-
by „II/523 Jihlava  žel. přejezd Staré 
Hory-křiž. s III/13112-křižovatka 
ul. Jiráskova s S.K. Neumanna, točna 
trolejbusů“ dle zdůvodnění

a uzavření Smlouvy o poskytnu-
tí dotace dle přílohy č. j.: MMJ/
OD/7388/2015 JID: 53538/2015

Usnesení č. 90/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e
poskytnutí neinvestiční dotace 

společnosti SLUŽBY MĚSTA JIH-
LAVY s.r.o., Havlíčkova 64, 586 01 
Jihlava ve výši 500 tis. Kč na úhradu 
nákladů spojených s provozem areá-
lu Amfi teátru Březinovy Sady v Jih-
lavě na rok 2015.

Usnesení č. 91/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

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

spěvku z Pojistného fondu statu-

tárního města Jihlavy příspěvkové 
organizaci Dům dětí a mládeže 
Jihlava, Brněnská 29 ve výši

23.000 Kč dle zdůvodnění.

Usnesení č. 92/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

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

spěvku z Pojistného fondu statu-
tárního města Jihlavy příspěvkové 
organizaci Základní škola O. Bře-
ziny Jihlava, Demlova 34 ve výši 
157.000 Kč dle zdůvodnění.

Usnesení č. 94/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e
Statut Fondu rezerv a rozvoje sta-

tutárního města Jihlavy dle přílohy 
č. j. MMJ/EO/2081/2015

Usnesení č. 95/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e
Statut Pojistného fondu statutár-

ního města Jihlavy dle přílohy č. j. 
MMJ/EO/2082/2015

Usnesení č. 96/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e
úpravu Statutu  Fondu pro opra-

vy domů dle přílohy č. j. MMJ/
ORM/741/2015

Usnesení č. 97/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e
znění aktualizovaného Statutu 

Ekologického fondu Statutárního 
města Jihlavy dle přílohy č.j. MMJ/
OŽP/3091/2015

Usnesení č. 98/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

r u š í
Fond pro partnerství a Zásady pro 

poskytování příspěvků z Fondu pro 
partnerství

a

s ch v a l u j e
převod zůstatku fi nančních pro-

středků na bankovním účtu Fondu 
pro partnerství do rozpočtu města 

a
schvaluje

provedení rozpočtového opatře-
ní – zapojení fi nančních prostředků 
ze základního běžného účtu ve výši 
150.000,- Kč do rozpočtu odboru 
kanceláře tajemníka § 6223 Mezi-
národní spolupráce dle zdůvodnění 

Usnesení č. 99/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

b e r e   n a   v ě d o m í
informaci o stavu pohledávky za 

dlužníkem CGM Czech a.s., Pražská 
třída 184/65, Hradec Králové, IČ 
49973215

s c h v a l u j e
zpětvzetí incidenční žaloby podané 

dne 23.02.2015 a zpětvzetí přihlášky 
pohledávky ze dne 05.12.2014, kte-
rými Statutární město Jihlava uplat-
nilo v rámci insolvenčního říze-
ní vedeného u Krajského soudu v 
Hradci Králové pod sp.zn. KSHK 
40 INS 14518/2014 svou pohledáv-
ku za společností CGM Czech a.s., 
Pražská třída 184/65, Hradec Krá-
lové, 

IČ 49973215 ve výši 944.981,75 
Kč

a
odpis pohledávky za společnos-

tí CGM Czech a.s., Pražská tří-
da 184/65, Hradec Králové, IČ 
49973215, ve výši 944.981,75 Kč na 
podrozvahový účet.

Usnesení č. 100/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

p o v o l u j e 
prominutí odvodu za porušení 

rozpočtové kázně ve výši 100.000 
Kč a penále z odvodu za porušení 
rozpočtové kázně ve výši 66.700 Kč 
spolku DOC.DREAM - Spolek pro 
podporu dokumentárního fi lmu, 
se sídlem Jana Masaryka 1662/16, 
586 01 Jihlava,  IČ 670 08 062, dle 
žádosti č.j.: MMJ/EO/2296/2015

Usnesení č. 101/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku č. 

2/2015, kterou se stanoví systém 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů vznikajících 
na území statutárního města Jihla-
va a systém nakládání se stavebním 
odpadem ve znění přílohy č.j. MMJ/
OŽP/2999/2015. 

Usnesení č. 180/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

v o l í
členem Kontrolního výboru Zastu-

pitelstva města Jihlavy:
Bc. Lenka Rokosová, Janská 1, 

Jihlava
Provede: T Termín: ihned

Usnesení č. 181/15-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

u r č u j e
členy osadního výboru Pávov 

(počet členů osadního výboru je 3)
pana Ondřeje Škorpíka, 
pana Radka Šerého, 
paní Veroniku Dáňovou

členy osadního výboru Henčov 
(počet členů osadního výboru je 4)

pana Pavla Körbera, 
paní Hanu Peřinovou, 
pana Manfreda Kosaka, 
pana Ing. Daniela Držmíška, 

dalšího člena osadního výboru 
Sasov (počet členů osadního výboru 
bude 5)

pana RNDr. Aleše Tomana, 

a zároveň 
v o l í 

předsedou osadního výboru Pávov
paní Veroniku Dáňovou, 

předsedou osadního výboru Hen-
čov

pana Pavla Körbera.

 PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek 
  primátor města 
 Ing. Vratislav Výborný  
 náměstek primátora

TRŽNICE VE STŘEDU ZÁJMU. Teplejší jaro, než bývá, dává možnost trhov-
cům nabízet jarní produkty na tržnici města. To vítají občané a návštěvníci jih-
lavského centra, kteří tak využívají možnosti nakoupit čerstvou zeleninu a ovoce 
od drobných pěstitelů. Služby města Jihlavy, které městskou tržnici provozují, tak 
přispěly včasným otevřením ke spokojenosti zájemců o tyto produkty.
 Foto: Lubomír Maštera

DALŠÍ INVESTICE DO KOMUNIKACÍ. Zastupitelé města na svém dubnovém 
jednání  uvolnili další fi nance do oprav komunikací a paradoxně tak přispěli 
k dalšímu rozkopání jihlavských ulic. Dosavadní centra staveb na ulicích Srázná, 
Mlýnská (na snímku) a Brněnská se tak rozšíří o další stavební omezení.
 Foto: Lubomír Maštera
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Klikněte si do mapy, kdy se bude uklízet ve vaší ulici

Plán blokového čištění místních komunikací na květen
NÁZEV KOMUNIKACE DATUM DEN BLOK

Propojka od Olbrachtovi po Ortenovu 4.5.2015 pondělí 13b

chodník od Vlasty Javořické po Kainarovu 4.5.2015 pondělí 13b

Vančurova (chodníky) 4.5.2015 pondělí 13b

Kainarova (chodníky) 4.5.2015 pondělí 13b

chodník S.K.Neumanna od ul. Hlasova po Kainarovu 4.5.2015 pondělí 13b

chodník Kainarova-Olbrachtova 4.5.2015 pondělí 13b

chodník S.K.Neumanna 8-8 4.5.2015 pondělí 13b

chodník S.K.Neumanna 5-6 4.5.2015 pondělí 13b

chodník S.K.Neumanna 3-4 4.5.2015 pondělí 13b

chodník S.K.Neumanna 1-2 4.5.2015 pondělí 13b

Horní 5.5.2015 úterý 13c

Zelená 5.5.2015 úterý 13c

Sadová 5.5.2015 úterý 13c

Okrajová 5.5.2015 úterý 13c

Za lesem 5.5.2015 úterý 13c

Jabloňová 5.5.2015 úterý 13c

Květnová 5.5.2015 úterý 13c

Prostřední 5.5.2015 úterý 13c

Nad Splavem 5.5.2015 úterý 13c

Kpt. Nálepky 5.5.2015 úterý 13c

Romana Havelky (od Humplecké po Hybráleckou) 5.5.2015 úterý 13c

Nad Splavem (chodník lesem) 5.5.2015 úterý 13c

Humplecká (točna MHD) 5.5.2015 úterý 13c

Pod Školou - R. Havelky (chodník) 5.5.2015 úterý 13c

Romana Havelky (cyklostezka) 5.5.2015 úterý 13c

Humpolecká (chodníky) 5.5.2015 úterý 13c

J. V. Prchala 5.5.2015 úterý 13c

Šlezingerova 5.5.2015 úterý 13c

Romana Havelky (chodníky) 5.5.2015 úterý 13c

spojka Nad Splavem a Hybrálecká 5.5.2015 úterý 13c

spojka Horní - R.Havelky 5.5.2015 úterý 13c

R.Havelky chodník 5.5.2015 úterý 13c

Fügnerova 6.5.2015 středa 14a

Strmá 6.5.2015 středa 14a

Rovná 6.5.2015 středa 14a

Peckova 6.5.2015 středa 14a

Resslova 6.5.2015 středa 14a

Halounova 6.5.2015 středa 14a

Kosárkova (střed) 6.5.2015 středa 14a

Václavkova 6.5.2015 středa 14a

Jaroslava Haška 6.5.2015 středa 14a

Pod Rozhlednou 6.5.2015 středa 14a

Pod Rozhlednou - k I/38 6.5.2015 středa 14a

Smrčenská - u krematoria 6.5.2015 středa 14a

Fügnerova (sídliště) 6.5.2015 středa 14a

Královský vršek (chodník pravá část) 6.5.2015 středa 14a

Kosárkova 6.5.2015 středa 14a

Na Kopci (od ICOM stavební) 7.5.2015 čtvrtek 02a

Na Kopci (18-20) 7.5.2015 čtvrtek 02a

Na Kopci (13 – 16) 7.5.2015 čtvrtek 02a

Na Kopci (21 – 23) 7.5.2015 čtvrtek 02a

NÁZEV KOMUNIKACE DATUM DEN BLOK

Na Kopci (24 – 27) 7.5.2015 čtvrtek 02a

Na Kopci – Březinova (cyklostezka) 7.5.2015 čtvrtek 02a

Březinova (69 - 80) 7.5.2015 čtvrtek 02a

Březinova (63 - 68) 7.5.2015 čtvrtek 02a

Březinova (chodník a schody u zdravotního střediska) 7.5.2015 čtvrtek 02a

Na Kopci 9) 7.5.2015 čtvrtek 02a

Na Kopci (parkoviště) 7.5.2015 čtvrtek 02a

Na Kopci (1 - 3) 7.5.2015 čtvrtek 02a

Spojovací chodník Na Kopci 7.5.2015 čtvrtek 02a

Chodník Březinova-Na Kopci 7.5.2015 čtvrtek 02a

Na Kopci (propojovací chodník) 7.5.2015 čtvrtek 02a

Na Kopci – Březinova (cyklostezka) 7.5.2015 čtvrtek 02a

Na Kopci  (24 spojovací chodník) 7.5.2015 čtvrtek 02a

Na Kopci (68) 7.5.2015 čtvrtek 02a

Na Kopci (21 spojovací chodník) 7.5.2015 čtvrtek 02a

Březinova (75/81) 7.5.2015 čtvrtek 02a

Březinova (81 chodník k NS Vysočina) 7.5.2015 čtvrtek 02a

Březinova (komunikace, chodník) 11.5.2015 pondělí 03a

Březinova (1-19, komunikace) 11.5.2015 pondělí 03a

Březinova (20 – 29) 11.5.2015 pondělí 03a

Březinova (32 – 41) 11.5.2015 pondělí 03a

Březinova (42 – 61) 11.5.2015 pondělí 03a

Březinova (52 – 56) 11.5.2015 pondělí 03a

Březinova (57 – 61) 11.5.2015 pondělí 03a

Březinova (2-14, chodníky) 11.5.2015 pondělí 03a

Březinova 133 11.5.2015 pondělí 03a

Březinova (61-41 spojovací chodník) 11.5.2015 pondělí 03a

Březinova 29-41 spoj.chodník) 11.5.2015 pondělí 03a

Březinova (zdravotní středisko-lávka) 11.5.2015 pondělí 03a

Březinova (komunikace, chodník) 11.5.2015 pondělí 03a

Březinova (komunikace, chodník) 11.5.2015 pondělí 03a

Březinova (81 – 92) 12.5.2015 úterý 04a

Březinova (112a) 12.5.2015 úterý 04a

Březinova (117 – 132) 12.5.2015 úterý 04a

Březinova (115 – 116) 12.5.2015 úterý 04a

Březinova (93 - 97) 12.5.2015 úterý 04a

Březinova (98 - 102) 12.5.2015 úterý 04a

Březinova (103 - 107) 12.5.2015 úterý 04a

Březinova (112 – 108) 12.5.2015 úterý 04a

Březinova (134 - 143) 12.5.2015 úterý 04a

Březinová (nová propojka) 12.5.2015 úterý 04a

Březinova (138-143, chodníky) 12.5.2015 úterý 04a

Březinova (134-137, chodníky) 12.5.2015 úterý 04a

Březinova (81-92, chodníky) 12.5.2015 úterý 04a

Březinova (93-102) 12.5.2015 úterý 04a

Březinova (spojka 98-119) 12.5.2015 úterý 04a

Březinova (127) 12.5.2015 úterý 04a

Březinova (132) 12.5.2015 úterý 04a

Březinova 129 12.5.2015 úterý 04a

Březinova 120 12.5.2015 úterý 04a

Pokračování na str. 31

Chcete vědět, kdy ve vaší ulici proběhne jarní 
blokové čistění? Stačí si kliknout do mapy na webu 
města Jihlavy a informaci okamžitě dostanete. 

Blokové čistění probíhá v Jihlavě od 28. března 
do 31. května 2015, čistit se bude zhruba 320 

km chodníků a silnic včetně téměř 3,5 tisíce 
kanalizačních vpustí. Čistění zajišťuje městská 
společnost Služby města Jihlavy, která k tomuto 
účelu prostřednictvím Úřadu práce přijme tři 
desítky brigádníků. Za úklid radnice zaplatí asi 

8,5 mil. Kč.  I letos budou s patřičným předstihem 
před začátkem čistění označovány ulice, pokud 
řidiči zapomenou svoje vozidla v den úklidu na 
označených ulicích, budou muset počítat s tím, že 
překážející vozidlo bude odtaženo.



NÁZEV KOMUNIKACE DATUM DEN BLOK

Březinova 122 12.5.2015 úterý 04a

Březinova 124 12.5.2015 úterý 04a

Březinova 126 12.5.2015 úterý 04a

Březinova 128 12.5.2015 úterý 04a

Březinova (121-123) 12.5.2015 úterý 04a

Březinova 130 12.5.2015 úterý 04a

Březinova 131 12.5.2015 úterý 04a

Březinova 117 12.5.2015 úterý 04a

Březinova (112a) 12.5.2015 úterý 04a

Březinova 125 12.5.2015 úterý 04a

Demlova (sídliště) 13.5.2015 středa 05a

Stavbařů (od ul. U Břízek po parkoviště) 13.5.2015 středa 05a

Demlova (chodníky) 13.5.2015 středa 05a

Demlova (chodníky u ZŠ) 13.5.2015 středa 05a

Jiřího z Poděbrad 14.5.2015 čtvrtek 14b

Jánská 14.5.2015 čtvrtek 14b

U Hraničníku 14.5.2015 čtvrtek 14b

Pod Jánským kopečkem 14.5.2015 čtvrtek 14b

Krátká 14.5.2015 čtvrtek 14b

Pod Jánským kopečkem (cyklostezka) 14.5.2015 čtvrtek 14b

Nad Přejezdem 14.5.2015 čtvrtek 14b

chodník od Jánské po Havlíčkovu 14.5.2015 čtvrtek 14b

Královský vršek-kotelna 14.5.2015 čtvrtek 14b

Královský vršek (chodník) 14.5.2015 čtvrtek 14b

Královský vršek (chodníky pravá část) 14.5.2015 čtvrtek 14b

Královský vršek (chodníky levá část) 14.5.2015 čtvrtek 14b

Královský vršek (sídliště) 14.5.2015 čtvrtek 14b

Kosárkova (část na K.V.) 14.5.2015 čtvrtek 14b

Královský vršek chodník 14.5.2015 čtvrtek 14b

Pávovská 15.5.2015 pátek 14c

Pošumavská 15.5.2015 pátek 14c

Pávov 15.5.2015 pátek 14c

Červený Kříž 15.5.2015 pátek 14c

Antonínův Důl 15.5.2015 pátek 14c

Pávov (průmyslová zóna) 15.5.2015 pátek 14c

Školní 15.5.2015 pátek 14c

Sokolovská 18.5.2015 pondělí 14d

Luční 18.5.2015 pondělí 14d

Lomená 18.5.2015 pondělí 14d

U Rybníka 18.5.2015 pondělí 14d

Heroltická 18.5.2015 pondělí 14d

U Hlavního nádraží 2-11 18.5.2015 pondělí 14d

Hruškovy Dvory (chodníky, sídliště) 18.5.2015 pondělí 14d

Na Hranici (z Heroltické) 18.5.2015 pondělí 14d

Hruškovy Dvory (cyklostezka) 18.5.2015 pondělí 14d

U Hlavního nádraží 3 18.5.2015 pondělí 14d

Sokolovská 128-132 18.5.2015 pondělí 14d

Pávovská 18.5.2015 pondělí 14d

5.května (připojení) 19.5.2015 úterý 15a

Nová 19.5.2015 úterý 15a

Široká 19.5.2015 úterý 15a

Příční 19.5.2015 úterý 15a

Máchova 19.5.2015 úterý 15a

Zrzavého 19.5.2015 úterý 15a

Sládkova 19.5.2015 úterý 15a

Mánesova 19.5.2015 úterý 15a

8. března 19.5.2015 úterý 15a

5. května 19.5.2015 úterý 15a

NÁZEV KOMUNIKACE DATUM DEN BLOK

Stamicova 19.5.2015 úterý 15a

Šafaříkova 19.5.2015 úterý 15a

Slavíčkova 19.5.2015 úterý 15a

Na Růžku 19.5.2015 úterý 15a

Jungmannova 19.5.2015 úterý 15a

Špálova 19.5.2015 úterý 15a

chodník od 8. května po Máchovu 19.5.2015 úterý 15a

Slavíčkova (sídliště) 19.5.2015 úterý 15a

Riegrova 20.5.2015 středa 15b

Zborná-páteřní 20.5.2015 středa 15b

Kollárova (sídiště) 20.5.2015 středa 15b

Riegrova (chodníky) 20.5.2015 středa 15b

U Cihelny 20.5.2015 středa 15b

U Skály 21.5.2015 čtvrtek 15c

Havlíčkova (od hlav. nádr. po Polenskou) 21.5.2015 čtvrtek 15c

Alšova 21.5.2015 čtvrtek 15c

Na Vyhlídce 21.5.2015 čtvrtek 15c

V Zahrádkách 21.5.2015 čtvrtek 15c

Údolní 21.5.2015 čtvrtek 15c

Alšova (chodníky) 21.5.2015 čtvrtek 15c

spojka Havlíčkova-Polenská 21.5.2015 čtvrtek 15c

Havlíčkova od Okružní po Polenskou 21.5.2015 čtvrtek 15c

Havlíčkova (chodníky po Okružní) 21.5.2015 čtvrtek 15c

Havlíčkova (chodníky po Okružní) 21.5.2015 čtvrtek 15c

Havlíčkova (chodníky po Okružní) 21.5.2015 čtvrtek 15c

Havlíčkova (chodníky po Okružní) 21.5.2015 čtvrtek 15c

Havlíčkova (chodníky po Okružní) 21.5.2015 čtvrtek 15c

Havlíčkova (chodníky po Okružní) 21.5.2015 čtvrtek 15c

Havlíčkova (chodníky po Okružní) 21.5.2015 čtvrtek 15c

II/352 H.Dvory-Heroltice 22.5.2015 pátek 16c

Popice 22.5.2015 pátek 16c

Vysoká 22.5.2015  pátek 16c

cyklostezka Jihlava - Pístov 22.5.2015 pátek 16c

Polenská 22.5.2015 pátek 16c

Hruškové Dvory (Agrostav) 22.5.2015 pátek 16c

Pístov-chodník 22.5.2015 pátek 16c

Pístov 22.5.2015 pátek 16c

Pístov 22.5.2015 pátek 16c

Pístov 22.5.2015 pátek 16c

Lesní (Helenín) 25.5.2015 pondělí 16b

Hálkova (Helenín) 25.5.2015 pondělí 16b

Kmochova (Helenín) 25.5.2015 pondělí 16b

Šrámkova (Helenín) 25.5.2015 pondělí 16b

Osvobození (Helenín) 25.5.2015 pondělí 16b

Zas.MHD 25.5.2015 pondělí 16b

sjezd 25.5.2015 pondělí 16b

Helenín - spojka na M. Beranov 25.5.2015 pondělí 16b

Hůlová (Helenín) 25.5.2015 pondělí 16b

Arbesova (Helenín) 25.5.2015 pondělí 16b

Na Člunku 25.5.2015 pondělí 16b

Hauptova (Helenín) 25.5.2015 pondělí 16b

Brněnská (od hlavní po Starou cestu) 25.5.2015 pondělí 16b

Tkalcovská (Helenín) 25.5.2015 pondělí 16b

Soukenická (Helenín) 25.5.2015 pondělí 16b

Vlnařská 25.5.2015 pondělí 16b

Stará cesta 25.5.2015 pondělí 16b

Helenín zast.MHD 25.5.2015 pondělí 16b
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Plán blokového čištění místních komunikací na květen
Pokračování ze str. 30

Pokračování na str. 32



V týdnu od 11.-17. 5. 2015 můžete 
s týmem Centra pro rodinu Vysočina 
oslavit Mezinárodní den rodin již 
osmým ročníkem Týdne pro rodinu. 
Čeká na vás program plný zábavy, 
her, poznání, společenských akcí, 
tvoření. 

„Můžete se s námi také účastnit 
netradičního českého rekordu. Rekord 
bude ve stylu „Zlaté brány otevřené“, 
kde rodiny projdou bránou za 
doprovodu hudby. Celý rekord bude 
zapisovat a hodnotit agentura Dobrý 
den, následně ho zapíše i do České 
knihy rekordů. Program je určen všem 
věkovým kategoriím, rodinám, dětem, 
školám a lidem, kteří jsou rádi aktivní 
a kreativní. Celý program je zdarma,“ 
řekla Eva Kucharská z Centra pro 
rodinu.

Program Týdne pro rodinu

Od pondělí 11. 5. do pátku 15. 5. 
budou probíhat dny otevřených 
dveří. V tomto čase se můžete 
podívat do Centra pro rodinu 
Vysočina na Chlumovu 3 v Jihlavě. 
Prozkoumat prostory, kde probíhají 
Kluby pro děti, učebny i prostor 
kanceláří. Na konec si můžete 
vytvořit svůj vlastní výrobek, který 
použijete na pátečním rekordu.

Ve středu 13. 5. se uskuteční kon-
cert rodin. Program začíná v 18.00 
v koncertním sále ZUŠ Jihlava.

V pátek 15. 5. se bude konat průvod 
rodin s rekordem. Program začíná 
v 15.15 na náměstí. U náměstí se 

projde historickou částí Jihlavy, na 
zakončení je připravena pohádka v 
podání De Facto Mimo.

V sobotu 16. 5. se uskuteční 
Senohraní, kde budou po celý den 
domácí koláče, kotlíkový guláš.

Program Senohraní: 

10.00 - 16.00 Tvoření ze sena, Běh 
rodin, dílny pro děti

10.30 Loutkohra František a Klára

12.00 Modrej drahokamen anóbrž 
Zelená Gizela a Mrkvajzníci - 
divadlo De Facto Mimo

13.30 Vystoupení kejklíře Lukáše 
Vláčila

15.00 Hrnečku vař – NaKop 
Tyjátr

V neděli 17. 5. bude mše svatá pro 
rodiny. Mše začíná v 10.00 v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie v Jihlavě.

Akci podpořili: Město Jihlava a 
ZUŠ Jihlava. -lm-

NÁZEV KOMUNIKACE DATUM DEN BLOK

Hosov 26.5.2015 úterý 16a

Henčov 26.5.2015 úterý 16a

Heroltice 26.5.2015 úterý 16a

Lesní správa 26.5.2015 úterý 16a

Hosov 26.5.2015 úterý 16a

Helenínská k ČOV 27.5.2015 středa 16a

Helenínská (kolem ČOV) 27.5.2015 středa 16a

Průmyslová a průmyslová zóna 27.5.2015 středa 16a

Pávovská (napojení na I/38) 27.5.2015 středa 16a

Plán blokového čištění
místních komunikací na květen
Pokračování ze str. 31
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Oslavte Týden pro rodinu

MINULÝ ročník Týdne pro rodinu byl příležitostí k dobré zábavě nejen pro 
nejmenší děti. Foto: archiv MMJ

Rada města Jihlavy schválila 
poskytnutí dotace v oblasti sportu a 
volného času subjektu:

BASKETBALOVÝ KLUB JI., 
45.000 Kč

na realizaci akce Festival starších 
minižáků v basketbale U13 v Jihlavě 
7. – 10. 5. 2015 na úhradu nákladů 
na honoráře a odměny rozhodčích, 
komisařů, moderátorů, na ubytování 
rozhodčích a delegáta, na pronájmy 
prostor, na ceny, odměny a diplomy 
(nikoliv fi nanční)

Česká asociace skateboardingu 
50.000 Kč

na realizaci akce Skate contest Jihlava 
2015 v červnu – září 2015 v Jihlavě na 
úhradu nákladů na honoráře a odměny 
rozhodčích, dopravu a ubytování 
organizačního týmu, produkce, 
rozhodčích, moderátorů, pronájem 
aparatury, technické zajištění akce – 
doprava techniky, ozvučení, propagaci, 
materiál a drobné vybavení

Sport pro všechny Spartak Jihlava                   
10.000 Kč

na účast členů spolku na 15. světové 
gymnaestrádě ve Finsku –   Helsinkách 
ve dnech 12. – 18. 7. 2015.

Rada města dále schválila poskytnutí 
dotace z rozpočtu statutárního města 
Jihlavy 2015 subjektu Unie rodičů 
při ZUŠ Jihlava na úhradu nákladů 
při realizaci projektu v oblasti kultura 
„Slavnostní koncert. Přehlídka 
úspěšných žáků v podání všech oborů 
ZUŠ“ ve výši 21.525 Kč. -lm-

Rada města v 
dubnu přidělila 

dotace

Brněnská (stará, po ulici Křižíkova)
II/523 (KSÚS)
II/405 (KSÚS)
III/4062 (KSÚS)
Pražská
III/03824 (KSÚS)
III/01945 (KSÚS)
II/602 (KSÚS)
Mlýnská
Na Stráni
Pavlovova (příjezd ke garážím)
Lomená
Jasanová
Kaštanová
Na Hranici
Jeřebinová
II/352
U Hřbitova - cesta ke kotelně a garážím
Havaj
Strojírenská - Humpolecká - spojka

Popice-vodárna
Popice - cesta střelnice
Popice - domky nad silnicí
Znojemská - zahrady Ráj
Barvířská
Strojírenská - Humpolecká - spojka
Buková
III/4062 (KSÚS)
R. Havelky - chodník
II/405
Buková (sídliště)
Sasov (vč. příjezdové komunikace)
III/4062  (KSÚS)
III/03824  (KSÚS)
Na Stoupách
Na Stoupách
Vrchlického (parkoviště u nemocnice)
Srázná
Mlýnská (od Úvozu k Okružní, koryto, parkoviš-
tě)

ÚSEKY, KTERÉ SMJ NEUKLÍZÍ:
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Výstava na Bráně Matky Boží

Od června do září 2015 se na Bránu Matky Boží v Jihlavě nastěhují panenky 
Barbie, Monster High, autíčka, motorky a modely slavných staveb z Puzzle.
Mezi panenkami se najdou i slavné osobnosti jako královna Elizabeth, 
císařovna Josefína, dále pak také filmové a hudební hvězdy např. Lady 
Gaga.
Pro děti bude připraven zajímavý kvíz, nebude chybět ani hrací koutek  
s Barbie domem, prostor pro autíčka a malování.
Výstava bude určena jak pro holčičky, tak i kluky! 
Srdečně Vás všechny zveme!

Výstava zapůjčena z Galerie panenek DollsLand v Praze, www.dollsland.eu

Více informací na  www.visitjihlava.eu

ÚŘEDNÍCI MAGISTRÁTU ČISTILI JIHLAVU. Čistá Jihlava je už tradiční akce, 
při které se dobrovolníci zapojují do úklidu města. Letos se v Jihlavě zapojilo 
2.642 osob, z toho bezmála šest desítek bylo pracovníků Magistrátu města Jihla-
vy,  kteří uklízeli na Heulose, kolem Staré plovárny a na Lesnově. Letos se z celé-
ho města tímto způsobem podařilo shromáždit bezmála čtyři tuny odpadu. Úklid 
probíhá opakovaně už několik let, přesto dobrovolníci znovu a znovu z lesů a par-
ků vynášejí věci, které mohou se stejnou námahou a možná i levněji dopravit do 
sběrných dvorů, kde se odpad odevzdává zdarma a kde se  s nimi dál odborně 
nakládá.  Foto: archiv MMJ

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ V HEIDENHEIMU. Partnerské město Heidenheim vyhlá-
silo u příležitosti 70. výročí ukončení II. světové války literární soutěž na téma 
„Mám rád mír, protože…“, které se zúčastnili i žáci a studenti základních a 
středních škol z Jihlavy. Žáci a studenti měli zaslat úvahu na výše dané téma. Ze 
zaslaných prací byla porotou jako nejlepší vybrána práce studentky Gymnázia 
Jihlava Kateřiny Břízové, které se spolu s delegací z Jihlavy zúčastnila slavnostní-
ho setkání v partnerském městě Heidenheim. Na fotce první zleva primátor Hei-
dennheimu Bernhard Ilg , třetí zleva Kateřina Břízová. Práce všech studentů bu-
dou představeny na jihlavské radnici od 6. – 31. 5. 2015.  Foto: archiv MMJ
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Pouze měsíc a deset dní od skon-
čení hokejové sezony 2014/15, 
kdy jihlavští hokejisté zakončili své 
působení ve druhé nejvyšší čes-
ké soutěži vyřazením v semifinále 
play off Chomutovem, začal kolo-
toč tréninků na novou sezonu na-
novo.

Od pondělí 27. dubna se pr-
voligoví hokejisté Dukly Jihlava 
pod vedením trenérů Petra Vlka a 
Františka Zemana připravují, nej-
prve při suché přípravě a později, 
ve druhé fázi přípravy i na ledě, na 
novou sezonu 2015/16.

První, zahajovací trénink, pro-
běhl za účasti devatenácti hráčů. 
Další hokejisté kvůli zdravotnímu 
stavu trénovali individuálně napří-
klad na kole, další si plnili školní 
povinnosti. 

Do přípravy se zapojila pětice 
mladých hokejistů z Karlových 
Varů i nová, výraznější posila kád-
ru – zkušený útočník Josef Skořepa 
z Benátek nad Jizerou.

První část přípravy na suchu bude 
trvat devět týdnů. Pro hokejisty 
velmi nepopulární období skončí 
poslední týden v červnu, poté po 
dovolené nastoupí na led.  

Jarní část Synot ligy se přehoupla 
do své poslední třetiny. Fotbalistům 
FC Vysočina po 25 odehraných zá-
pasech patří aktuálně osmá příčka 
se ztrátou pouhých dvou bodů na 
momentálně pátou Příbram.

„Teď nás čeká Brno, chtěli bychom 
odsud odvézt nějaké body,“ hlásí ak-
tuálně třígólový střelec Jihlavanů 
Haris Harba. Utkání začne v pá-
tek 1. května od 18 hodin a živě ho 
bude přenášet televizní stanice Slo-
vak Sport. 

Dosavadní zápasy podle serveru 
synotliga.cz vidělo dohromady už 
téměř 43 tisíc diváků. Průměrná 
návštěvnost zápasů Vysočiny se po-
hybuje těsně pod hranicí 3.300 di-
váků na jednou její soutěžní utkání.

Svěřenci trenéra Luďka Klusáčka 
v dosavadní sezoně viděli celkem 
43 žlutých karet. Společně s Tep-
licemi je Jihlava na vrcholu co do 
počtu inkasovaných červených ka-
ret, kterých obdrželi už celkem pět. 
Hráčů s kartou je v týmu aktuálně 

Zbývající zápasy Synot ligy
26. pá 1. 5.  Brno  - FC Vysočina 18.00 

27. so 9. 5.  FC Vysočina  - Teplice 16.00 

28. so 16. 5.  Plzeň  - FC Vysočina 17.00 

29. so 23. 5.  FC Vysočina  - Liberec 17.00 

30. so 30. 5.  Ml. Boleslav  - FC Vysočina 17.00

Hokejisté zahájili suchou přípravu

PRVNÍ trénink byl pro jihlavské hokejisty trochu „volnější“. Zleva Martin Ku-
řítko a Josef Skořepa provádí pod dohledem trenéra Petra Vlka cvičení s míčem. 
 Foto: Vladimír Šťastný

Liga jde do fi nále, na Vysočinu čeká
na jaře ještě pět mistrovských zápasů

AŽ na domácí prohru s pražskou Duklou se Jihlavanům v Synot lize daří. Mají 
jistou záchranu a reálně jsou ve hře o páté místo v konečné tabulce.
 Foto: David Kratochvíl

16 a nejdelší série bez napomenutí 
trvala v Jihlavě maximálně 160 mi-
nut. 

V průběhu soutěžního roční-
ku Jihlavané zahrávali tři penalty a 
střelu ze značky pokutového kopu 
zatím pokaždé dokázali proměnit. 
Navíc gólman Jan Hanuš už doká-
zal udržet dohromady sedm čistých 
kont, naposledy neinkasoval doma 
proti ostravskému Baníku.

Jihlavané mají ale o motivaci po-
staráno, sice už mají jistou záchra-
nu i pro příští soutěžní ročník, ale 
ve zbytku soutěže chtějí bojovat o 
co nejlepší umístění v konečné ta-
bulce. V pěti zápasech mohou zís-
kat maximálně patnáct bodů.

V domácím prostředí nastoupí 
Vysočina už jen dvakrát. V sobotu 
9. května proti Teplicím a v předpo-
sledním kole na vlastním stadionu 
vyzve Liberec. Naopak zajíždí do 
Brna, Plzně a sezonu 2014/2015 
uzavře v Mladé Boleslavi.  -kra-

Prvního tréninku se zúčastnili
Brankáři:Lukáš Sáblík a David 
Honzík 
Obránci: Filip Dundáček, Tomáš 

Kaláb, Tomáš Kvapil, Denis Šimek  a 
Vojtěch Zadražil
Útočníci: Tomáš Harkabus, David 
Březina, Michal Důras, Lukáš Jícha, 

Martin Kohout, Martin Kuřítko, 
Ondřej Malec, Marek Prokš, Patrik 
Přidal, Filip Seman, Jiří Severa a Jo-
sef Skořepa. –vš-

Již po jedenadvacáté proběhla v kraj-
ském městě soutěž v synchronizova-
ném bruslení Jihlavský ježek. Mezi té-
měř dvaceti zúčastněnými týmy ze tří 
evropských zemí se svými výkony ne-
ztratily ani čtyři dívčí družstva klubu 
Dukla Jihlava – mládež.

Nejmladším týmem byl začínající 
Gemini, vedený trenérkou Lindou Ha-
ferníkovou. V kategorii, ve které Gemi-
ni soutěžily, se představilo šest týmů. 
Začínající a velmi mladý jihlavský tým 
zatím na své soupeře nestačil a obsadil 
šesté místo.

Druhým jihlavským týmem, který se 
představil divákům, byl Ice Flowers, 
startující v kategorii Novice Basic. 
Děvčata vedená trenérkou Vlaďkou 
Pokornou dokončila závody na dru-
hém místě.

V kategorii Junior se představil již 
zkušený tým Starlets, vedený trenér-
kou Věrou Paulusovou. Starlets měly 
jen jednoho soupeře, a tím byl Orion 
z Pardubic. Na lednových závodech 
v Salzburku se Starlets umístily před 
Orionem, ale na domácích závodech 
jim Východočešky porážku z Rakous-
ka oplatily.

Posledním týmem z krajského města 
byl v kategorii Adults výběr bývalých 
jihlavských krasobruslařek N´Ice Age. 
Mezi třemi týmy dokázaly jihlavské 
ženy, že nic ze svého umění nezapo-
mněly, a v konkurenci tří týmů skonči-
ly druhé.  –vš-

Krasobruslařský 
ježek ve druhé 

dvacítce
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Výstavy
od 1. 12. 
Stálá výstava ATM „AXMANOVY 
TECHNIKY HMATU“
Možnost nákupu.
Galerie Umění s handicapem, Jihlav-
ské terasy, Havlíčkova 30

do 3. 5.  
JIŘÍ JIRMUS 
Výstava připomene malířskou tvor-
bu jihlavského architekta, který se ve 
svém umění zabýval otázkami časo-
vých vrstev, délkou vznikání, zrání a 
ticha.
OGV, Masarykovo nám. 24

do 3. 5. 
SKLO A GRA FIKA 
SUPŠ Jihlava – Helenín – výstava 
prací studentů Ateliéru designu a vi-
zuální komunikace.
OGV, Masarykovo nám. 24

do 3. 5. 
VELKÉ NOCI 
Výstava sochařky Anny Hulačové a 
malířky Veroniky Holcové vznikne 
v předvelikonočním čase na zákla-
dě propojení jejich energií, chutí a 
obrazotvorností; obě inklinují k pří-
rodě, mýtům a lidovým tradicím v 
kombinaci s řemeslnou bravurou. 
OGV, Galerie Alternativa

do 5. 5. 
VÝSTAVA ČARODĚJNIC
Práce dětí MŠ a žáků ZŠ o nejlepší 
vyrobenou čarodějnici ve vestibulu 
jihlavské radnice
 
do 7. 5.  
Pavel Dvořák: OBRA ZY
Galerie Horácké divadlo Jihlava, Ko-
menského 22

do 29. 5. 
VÝSTAVA DĚTSKÝCH PRA CÍÍ – 
MĚSTSKÁ POLICIE JIHLAVA
Městská knihovna, Hluboká 1 

do 31. 5.  
VZPOMÍNKA 
Pohled na svět očima fotografk y 
Olgy Žákové.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58 

do 31. 5.  
SOUČASNÁ ILUSTRA CE DĚT-
SKÝCH KNIH – BAOBAB  
Výstava představí výběr z tvorby ně-
kolika současných ilustrátorů dět-
ských knih z okruhu vydavatelství 
Baobab, sdružení NaPOLI a Kopr.
OGV, Komenského 10

do 31. 5.  
SECRET JOURNEYS - AINI TO-
LONEN / FIN, Helsinky
Fotovýstava. Vstup volný.
Každý obraz vypráví příběh. V ně-

kterých obrazech je ukryto tajem-
ství. V tomto případě je to tajná ces-
ta dosud nespatřených věcí, emocí a 
krajin ukrytých v předmětech, které 
každodenně míjíme, kterých jsme si 
nikdy nevšimli… ani o nich nepře-
mýšlíme.
Café Etage, Masarykovo nám. 39

do 31. 5.  
VRSTVY - VENDULA BRDIČ-
KOVÁ / CZ, Náchod
Fotovýstava. Vstup volný.
Dvojexpozice, které vznikly ručním 
přetažením fi lmu a následnou novou 
expozicí na již vyfotografovaný sní-
mek v manuálním fotoaparátu Ca-
non AE – 1. 
Café Etage, Masarykovo nám. 39 

do 4. 6.  
JAN HUS roku 1415 a 600 let poté
Výstava k výročí úmrtí náboženské-
ho myslitele, kazatele, reformátora, 
učitele a kněze.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

do 14. 6.  
SOPKY
Sopečná činnost jako geologický fe-
nomén – sopečné katastrofy i aktiv-
ní vulkány.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

do 14. 6.  
RYTINY ZEMĚTŘESENÍ A 
ERUPCÍ SOPEK
Zemětřesení, sopečná činnost a pří-
rodní katastrofy zachycené umělci 
minulých staletí.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

do 26. 6.  
René Nestrojil - „STMÍVÁNÍ“
Výstava fotografi í. Telč a okolí v bar-
vách mobilního telefonu.
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

do 15. 9. 
PŘÍBĚH NEMOCNÉ DUŠE
Seznámení s historií péče o duševně 
nemocné.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

květen 
DNK – foyer a Violka: VÝSTAVA 
FOTOGRA FIÍ LENKY MONČE-
KOVÉ
Divadlo Na Kopečku, Brněnská 54

květen 
ŠKODOVKOU AŽ NA HRA NICE 
ČÍNY 
Jiří Folbrecht a Michal Mázl - výsta-
va fotografi í.
„To nejde, to nemůžete zvládnout!“, 
fotografi e z cesty „tří magorů“, kte-
ří jeli 17.065 km napříč střední Asií 
stařičkou škodovkou, kde se střída-

li nekonečné pláně, sedmitisícové 
hory pohoří Taň-šan, pouště a bez 
výjimky milí a vstřícní lidé.
Vstupní areál zoo – infocentrum za 
hlavní pokladnou

květen 
„ZE ŽIVOTA HMYZU“
Ing. Milan Slavinger – výstava foto-
grafi í.
Výstavní místnost zoo

květen 
„ÚDĚL AFRICKÉ ŽENY“
Lenka Klicperová - výstava fotogra-
fi í. 
Africká vesnice Matongo – Škola.
Zoo

květen 
ZVINO VA AFRICA – prodejní vý-
stava originálních dřevěných soch ze 
ZimbabweAfrická vesnice Matongo 
– areál.
Zoo Jihlava, Březinovy sady 10

1. 5. – 3. 7.  
Oldřich Smutný: OBRA ZY A 
KRESBY
Minigalerie Trifoil, grafi cké papíry, 
Husova 10

4. 5. – 30. 6. 
SVĚT A DÍLY
Open výstava výtvarných činností 
klientů DTS Jihlava.
Bez obav, Výtvarná dílna a prodejní 
galerie Denního a týdenního stacio-
náře Jihlava, Husova 16

6. 5. – 19. 6. 
Bílek – Šerý – Váňa: TĚLO
Výstava sochařského kolektivu.Ver-
nisáž za účasti autorů 6. 5. v 16:00 
hodin. 
Galerie Jána Šmoka, Dvořákova 12

6. 5. – 31. 5.  
DOMÁCÍ ODBOJ – MORA VA
Putovní výstava o dějinách domácí-
ho protinacistického odboje na Mo-
ravě a ve Slezsku. 
Tato výstava vznikla za podpory Mi-
nisterstva obrany ČR k 70. výročí 
osvobození naší vlasti od nacistické 
okupace. 
Vernisáž výstavy uvede plk. v.v. Emil 
Šneberg a Mgr. Jan Jandl. 
Vestibul hlavního vchodu jihlavské 
radnice.

6. 5. – 31. 5. 
Literární soutěž partnerského měs-
ta Heidenheim „MÁM RÁD MÍR, 
PROTOŽE…“
Výstava prací žáků ZŠ Otokara Bře-
ziny, E. Rošického a studentů Gym-
názia Jihlava.
Magistrát města Jihlavy, Masarykovo 
náměstí 1

7. 5. – 14. 6.  
POZITIV / NEGATIV
Trojice fotografek – Barbora Fastro-
vá, Jana Šašková a Miroslava Večeřo-
vá - se zaměří na fotografi cký princip 
pozitivu a negativu, postavený do 
nových souvislostí konceptuálních 
prostorových postupů; tradiční po-
loha fotografi e, jak je obvykle chápá-
na, se stává bodem k vymezování a 
překonávání 
OGV, Galerie Alternativa, budova 
Komenského 10

9. 5. – 30. 6.  
Petr Adamčík OBJEKTY a Dorota 
Zlatohlávková OBRA ZY
Galerie Horácké divadlo Jihlava, Ko-
menského 22

13. 5. – 21. 6.  
POČÁTKY KONCŮ
Světové války v archivních doku-
mentech.
Autoři výstavy: Mgr. Petr Dvořák, 
Mgr. Jiří Jelínek, PhDr. Renata Pis-
ková
Výtvarník: Jan Morkus.
Vernisáž: 12. 5. v 17.00 hodin.
Dům Gustava Mahlera, Znojemská 
4

14. 5. – 23. 8.  
JAKUB SCHIKA NEDER (1855-
1924) 
Známý český malíř přelomu devate-
náctého a dvacátého století proslul 
hlavně obrazy nostalgických praž-
ských zákoutí, která na výstavě ne-
budou chybět.
OGV, Masarykovo nám. 24 

Městská knihovna
4. 5.  15.30  
„ASTROLOGIE: SYSTÉM ZOB-
RA ZUJÍCÍ SKUTEČNOST“
vše, co nám astrologie prostřednictvím 
horoskopů zobrazuje, nás vede k vědo-
mějšímu prožívání různých životních 
situací; ukázka použití různých ast-
rologických technik na horoskopech.
Přednášející: JAN SANTA (člen Ast-
rologické společnosti a praktikující as-
trolog).

13. 5. 19.00, 19.30, 20.00 a 20.30
„NOC LITERA TURY 2015“
Noc literatury přibližuje veřejnosti ne-
tradičním způsobem současnou ev-
ropskou literaturu prostřednictvím sé-
rie veřejných čtení.
Charles Lewinsky: „Gerron“ - čte 
ZDENĚK DRYŠL (Velká gotická síň 
jihlavské radnice)
Jonas Karlsson: „Místnost“ - čte 
STANISLAV GERSTNER (Městská 
knihovna Jihlava - salonek 3. poscho-
dí)
Paul Colize: „Back Up“ - čte RI-
CHARD VOKŮRKA  (Brána Matky 
Boží - přednáškový sál) 
Pořádá: Městská knihovna Jihlava ve 
spolupráci s Horáckým divadlem Jih-
lava, statutárním městem Jihlava a Čes-
kými centry.

14. 5.  17.00  
„PODPORA  IMUNITY A ZDRA -
VÍ: Aktuální prostředky na podpo-
ru zdraví“
Přednáška z cyklu PRA KTICKÁ AY-
URVEDA s IVOU GEORGIEVO-
VOU. Vstupné 70 Kč.

18. 5.  16.00  
„VAŠE PRÁVA PŘI ONLINE NA-
KUPOVÁNÍ V JINÝCH ZEMÍCH 
EU“
Přednášející: MATĚJ SLEZÁK, EV-
ROPSKÉ SPOTŘEBITELSKÉ CEN-
TRUM
Seminář se zaměří na bezpečné naku-
pování a platby přes internet. Jaká je 
záruční doba při nákupu přes internet 
a jak probíhá reklamace. Dále na ná-
kup zboží v jiných zemích EU, zda má 
český spotřebitel stejná práva ve všech 
zemích EU, a další užitečné informace.
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21. 5.  17.00  
„PALESTINA: ZEMĚ NEZEMĚ“
Cestovatelská přednáška JIŘÍHO 
KA LÁTA
Vymezení toho, co se vlastně roz-
kládá na území, které my většinou 
známe pod označením západní břeh 
Jordánu a Gaza, je zmatené a v mno-
ha případech značně nestabilní. Jak 
žijí lidé na místech, kde prakticky 
neustále doutnající i vybuchující 
konfl ikt na sebe dennodenně upo-
zorňuje?

28. 5.  17.00  
„FALUN DAFA“
Přednáška ZDENKY DANKOVÉ.
Prezentace historie a zdravotních 
účinků starobylé metody Falun 
Gong, názorné ukázky meditačního 
cvičení za doprovodu hudby, poru-
šování lidských práv - pronásledová-
ní lidí praktikujících Falun Gong v 
Číně, nabídka petice.

každé pondělí 16.00 
KNIHÁČKOVO POČTENÍČKO  
Každé pondělí od 16 hodin ve Stu-
dovně pro mládež společné čtení z 
vybraných knih.

každou poslední středu 15.00 
DESKNI-TO! Každou poslední 
středu v měsíci se schází Klub des-
kových her pro mladé (věková hra-
nice 13+) ve Studovně pro mládež.

Divadla

Horácké divadlo
Komenského 22

VELKÁ SCÉNA

2. 5.  19.00 
J. Giraudoux: Ondina
Romantická „pohádka“ pro do-
spělé o síle lásky a obětavosti                                
Ondina je rusalka. Je jí šestnáct let, 
narodila se před mnoha sty lety a 
nikdy neumře. Nikdy také nepotka-
la žádného muže. Jednoho dne ale 
spatří Hanse - rytíře, který v temném 
lese náhodou zabloudil, zamiluje se 
do něj a prožije neuvěřitelnou vášeň 
a nekonečnou bezpodmínečnou lás-
ku… B /5/

5. 5.  19.00 
T. Dorst: Merlin aneb Pustá zem
Historická freska o rytířích krá-
le Artuše a hledání Grálu…                              
Dorst v této hře hledá odpověď na 
aktuální otázky svých současníků. I 
jeho hrdinové ze světa bájí mají ja-
zyk, rysy a vlastnosti současného 
člověka.  „Merlinem jsem chtěl uká-
zat, že koberec našich konvencí, mo-
rálky, našich úmluv a všeho, co jsme 
si tak hezky vymysleli, je tenounký, 
pod ním je kamení, pustá zem.“

H /5/

7. 5.  19.00 
T. Dorst: Merlin aneb Pustá zem 

T /5/

9. 5.  19.00 
M. Cooney: Habaďúra aneb ná-
jemníci pana Swana
Premiéra. Situační komedie ze sou-
časnosti o tom, jak to vypadá, když 
přijde kontrola ze sociálního úřadu 
na člověka, který v sociálním systé-

mu pro sebe objevil jisté trhliny…   
Hlavní hrdina Eric Swan využívá 
trhliny sociálního systému k vylepše-
ní svého rozpočtu. Když však na něj 
přijde kontrola ze sociálního úřadu, 
jeho habaďůry mu začnou přerůstat 
přes hlavu. Zoufalá snaha o záchranu 
celé situace, spolu s plejádou dalších 
postav, rozehraje ztřeštěnou komedii 
plnou situačního i slovního humoru. 
 P /6/

11. 5.  19.00 
P. Stone - J. Styne - B. Merrill: Ně-
kdo to rád horké
Muzikálová gangsterka. Příběh plný 
komických situací a vtipných dialo-
gů začíná ve chvíli, kdy se dva neza-
městnaní muzikanti nedopatřením 
stanou svědky vyřizování účtů dvou 
mafi ánských gangů. Aby unikli pro-
následování, odjedou s dívčí kapelou 
na Floridu - jak jinak než převleče-
ni za dívky. Rozjíždí se kolotoč plný 
bláznivých situací… 
 mimo předpl.

12. 5.  17.00 
M. Cooney: Habaďúra aneb ná-
jemníci pana Swana M /5/

13. 5.  19.00 
M. Cooney: Habaďúra aneb ná-
jemníci pana Swana O /5/

15. 5.  19.00 
T. Dorst: Merlin aneb Pustá zem  
K /5/

16. 5.  19.00 
M. Cooney: Habaďúra aneb ná-
jemníci pana Swana E /5/

18. 5.  10.00 
Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša
Drama.Strhující drama Maryši, kte-
ré její vlastní rodina a  společenské  
konvence  zničily  život. Tato dnes 
již národní klasika oslovuje i dneš-
ního člověka svým příběhem vztahu 
rodičů a dětí, poslušnosti a práva na 
vlastní život, prosazení své vlastní 
individuality - v konfrontaci „obecně 
přijímaných“ pravidel a norem.
 mimo předpl.

19. 5.  19.00 
J. Giraudoux: Ondina  J /5/

20. 5.  19.00 
M. Cooney: Habaďúra aneb ná-
jemníci pana Swana KV/6/

21. 5.  19.00 
M. Cooney: Habaďúra aneb ná-
jemníci pana Swana L /5/

25. 5.  10.00 
J. Ondra – B. Němcová: Bajaja, pě-
šák snů
Pohádka. Klasická pohádka v drama-
tizaci režiséra Jiřího Ondry o princi, 
který se vypraví do světa a jako němý 
sluha Bajaja si dokáže získat srdce 
princezny i utkat se s drakem… 

mimo předpl.

26. 5.  17.00 
Moliere: Lakomec
Komedie. Molierova komedie z roku 
1668, kde hlavní roli hraje člověk, z 
něhož mamon a hon za penězi uči-
nil otroka zlata a bohatství, který pro 
samé peníze nevidí, že ztrácí své nej-
bližší, že ztrácí svou lidskost, radost i 
lidskou pospolitost, je bezesporu i v 
dnešní době velmi živá…  

mimo předpl.

27. 5.  19.00 
T. Dorst: Merlin aneb Pustá zem
 D /5/

28. 5.  19.00 
M. Cooney: Habaďúra aneb ná-
jemníci pana Swana  U /5/

29. 5.  19.00 
M. Cooney: Habaďúra aneb ná-
jemníci pana Swana C /5/

30. 5.  19.00 
P. Stone - J. Styne - B. Merrill: Ně-
kdo to rád horké 

mimo předpl.

MALÁ SCÉNA

11. 5.  10.00 
U. Hub: Tučňáci na arše
Komedie pro teenagery. Usměvavý, 
ale i poučný a také biblický příběh o 
třech tučňácích, kteří přežijí potopu 
světa. Jak to udělají a zda jim v tom 
pomůže Bůh, se dozvíte z představe-
ní určeného všem věkovým katego-
riím, zejména pak teenagerům. 
 mimo předpl.

14. 5.  19.30 
T. Holman: Interview
Do 15 let nevhodné! Politický novi-
nář je přinucen udělat rozhovor se 
slavnou hvězdičkou televizních seri-
álů, ale raději by sledoval odstupová-
ní vlády, než být s herečkou („siliko-
novým mozkem“) v jedné místnosti. 
Herečka také není rozhovorem nijak 
nadšená a mezi dvojicí se rozpoutá 
konverzační bitva s překvapivým fi -
nále.  

mimo předpl.

22. 5.  19.30 
P. Vogel: Nejstarší řemeslo
Do 15 let nevhodné! Tragikome-
die o ženách, kterým nezbývá než 
dřít do roztrhání těla. V úvodu hry 
zastihneme pětici starých žen kdesi 
v New Yorku na lavičkách v parku. 
Stařenky probírají témata, přiměře-
ná jejich věku a duševnímu rozpolo-
žení, ale zvolna v nás začíná sílit po-
dezření, že titul Nejstarší řemeslo se 
vztahuje právě k nim…  

mimo předpl.

23. 5.  17.00 
Autopohádky
Premiéra nové pohádky na Malé scé-
ně. 

mimo předpl.

JAZZ CLUB
25. 5.  19.30 
Louis Armstrong revival
F. Procházka 

mimo předpl.

Divadlo Na Kopečku
Psychiatrická nemocnice,

Brněnská 54
19. 5.  19.30 
RA DŮZA 
Koncert

20. 5.  10.00 
O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE  
Pohádka pro děti MŠ. Hraje DUHA 
Polná

21. 5.  8.45 a 10.00 
O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE 

Pohádka pro děti MŠ. Pořádá a hraje 
DUHA Polná

30. 5.  10.00 
V.I.P. POHÁDKA   
Velká indiánská pohádka. Hraje Di-
vadlo Kobylky

DIOD
Tyršova 12

8. 5.  19.30 
DEN OPRIČNÍKA 
Studio Hrdinů, činohra. Co začalo 
ranní toaletou a koupelí v páře, skon-
čí ve vychladlé vodě, kde se vznáší 
bezvládné tělo se psí hlavou. Vstup: 
160/50 Kč.

10. 5.  16.00 
ZELENÉ PRA SÁTKO
De Facto Mimo
Pravdivá pohádka ze života v příro-
dě. Vstup 50 Kč.

15. 5.  19.30 
ŽIJÍ MEZI NÁMI (Sk. B)
De Facto Mimo, činohra. Psycholo-
gická komedie s vedlejšími účinky. 
Vstup: 90/70 Kč.

16. 5.  16.00 
ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU 
RŮŽIČKOVOU 
koncert pro děti
U písniček se děti rozhýbou, zacvi-
čí si a naučí se zpívat část písničky. 
Vstup 120 Kč.

20. 5.  10.00 – 18.00 
KA BELKOVÁ BENEFICE
Jedná se o ojedinělou charitativní 
akci na Vysočině, kdy všechny ženy 
mohou do produkce Rádia Jihlava 
přinést nositelné kabelky, které po-
tom budou za symbolické ceny pro-
dávány na veletrhu 20. května 2015 
v DIODu. 

22. 5.  19.30 
ŽIJÍ MEZI NÁMI (Sk.  A)
De Facto Mimo, činohra. Vstup: 
90/70 Kč.

29. 5.  19.30 
LÁSKA  A JINÉ SUPERSCHOP-
NOSTI (Sk. B)
De Facto Mimo
pravdivá komedie o lásce
Nevyspíme se spolu? Pravdivá ko-
medie o lásce pro každého, kdo se ji 
nebojí prožít a nemá strach, že se na 
to přijde. Vstup: 90/70 Kč.

30. 5.  16.00 a 19.00 
BYLO TO MÁJE MĚSÍCE
Pramínek
Pojďte společně se soubory Pramín-
ku prožít 5. díl - Roku na Horácku. 
Prožijme večer o čarodějnicích, po-
stavme májku, podívejme se na dět-
skou pouť, … od 16 h společně s 
koncertem Zpěváčků
Vstup: 90/60 Kč.

DKD Ježek
Jarní 22 (areál MŠ), 

Jihlava – Horní Kosov 

2. 5.  10.00 
BUNKRJEŽEKPARÁDA
Zábavné představení pro děti.                       
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9. 5.  10.00 
HODNÝ VELBLOUD NEKOU-
ŠE… 
Písničky, soutěže a pohádka.

16. 5.  10.00 
Vodnická POHÁDKA  se zpěvy. 

23. 5.  10.00 
Jak se dělá SVÁTEK ...Veselé písnič-
kové představení. 

Dělnický dům
Žižkova 15

16. 5.  22.00 
Koncert EKTOR
Koncertní turné rappera EKTORA  
s jeho novou deskou DETEKTOR.
Velký sál Dělnického domu. EKTOR 
live! DJs: NOIR, DEKO Street Bus-
ters showcase Vstupné: 199,- Kč 

Dům kultury
Tolstého 2

3. 5.  19.00 
DRUHÝ ORCHESTRÁLNÍ KON-
CERT FILHARMONIE 2015
Účinkují: Filharmonie G. Mahlera
Jiří Jakeš – dirigent
Dušan Drápela – fagot
Program: W.A.Mozart - Koncert pro 
fagot a orchestr
G. Mahler – Blumine A. Dvořák - 
Slovanské tance - výběr 
Vstupné: 190,- / 150,- KčP
ředprodej: DKO Jihlava. Platí Abo-
nentní Vstupenky „A“

12. 5.  19.30 
ROZINA PÁTKAI
Maďarská hudební hvězda, jejíž 
koncerty se vyznačují extrémně 
vzrušující originální atmosférou, 
kde hudba vypráví samotný pří-
běh.  Vstupné: v předprodeji 120 
Kč, na místě 140 Kč.

14. 5.  19.00 
Oskar Nedbal: POLSKÁ KREV 
„Jste kavalír, to vím“, „Blondýnky 
něžné“ a další populární „hity“ z 
této známé a oblíbené české ope-
rety vás čekají v podání Moravské-
ho divadla Olomouc. Vstupné: 280 
Kč. 

17. 5.  19.00 
Elaine Murphyová: TŘI HOLKY 
JAKO KVĚT
Divadlo Na Fidlovačce
Představení není vhodné pro divá-
ky do 15 let!! Láska, sex, narození, 
smrt a lekce salsy.
Hrají: Eliška Balzerová, Iva Pazder-
ková, Marie Doležalová
Vstupné: 370, 340 Kč. 

18. 5.  19.00 
Bedřich SMETANA: MÁ VLAST
Pořadatel: Občanské sdružení Ma-
hler 2000 
Slavnostní koncert k výročí ukon-
čení 2. světové války v rámci hu-
debního festivalu Mahler Jihlava 
2015.
Účinkují: Filharmonie Hradec 
Králové, Marek Štilec – dirigent
Více informací o festivalu:
www.mahler.cz
Vstupné 250 Kč. Divadelní sál 
DKO.

25. 5.  19.00 
ČTYŘI DOHODY
Benefiční představení Jaroslava 
Duška pro Hájenku.  Vy-
prodáno.
26. 5.  19.00 
PÁTÁ DOHODA
Benefiční představení Jaroslava 
Duška pro Hájenku. 
VYPRODÁNO. 

28. 5.  19.00 
Warren Adler: VÁLKA ROSEO-
VÝCH
Divadlo Antonína Dvořáka Pří-
bram. Režie: Ondřej Sokol.Hrají 
Michal Dlouhý, Kateřina Lojdová/
Helena Lapčíková a další. Pořada-
tel: Milan Kabelka. Vstupné: 390, 
370 Kč. Divadelní sál DKO.

DDM
Brněnská 29 

1. 5.  9.00 
FLORBALOVÝ TURNAJ TRO-
JIC
Tradiční turnaj, počet hráčů 2+1 
(+ náhradníci). S sebou výstroj, 
halovou obuv. Hrací schéma dle 
počtu přihlášených. Kategorie 
– do 12 let; 12 – 15 let. Zahájení 
v 9:00 hodin v tělocvičně DDM 
JI, Brněnská 29. Startovné 30,- za 
hráče. Přihlášky do 2. 4. na DDM 
nebo rychetsky@ddmjihlava.cz.

2. 5.  8.00 
TRA DIČNÍ VOLEJBALOVÝ 
TURNAJ SMÍŠENÝCH DRUŽ-
STEV
Letos místo na Velikonoce – Májo-
vý. Pro smíšená družstva neregistro-
vaných hráčů – minimálně 2 ženy na 
hřišti. Startovné 900,- za družstvo.
Prezence od 8.00 – 8.30 hodin na 
hale SK JI - Okružní ulice. Informa-
ce a přihlášky na 
www.ddmjihlava.cz;
napravnik@ddmjihlava.cz.

8. 5.  9.00 
DDM JIHLAVA OPEN mládeže 
v šachu
20. ročník šachového turnaje mláde-
že hraný současně jako Přebor Kraje 
Vysočina. Prezence od 8.00 hodin 
na DDM JI, Brněnská 29. Začátek 
v 9.00 hod.
Kategorie H 10 – H 16 (1999 – a 
mladší). Švýcarský systém na 9 kol, 
2x15 minut na partii. Startovné 50,-. 
Občerstvení je zajištěno.
Přihlášky do 4. 5. 
na wiederlechner@centrum.cz.

14. 5.  7.30 
SOUTĚŽ MLADÝCH ZDRA -
VOTNÍKŮ
Spolupráce s Obl. spolkem ČČK Jih-
lava, pro I. a II. stupeň ZŠ a víceletá 
gymnázia. Prezence od 7.30 hodin 
v areálu SŠOS (u autobusového ná-
draží, ul. K. Světlé). Vítězové postu-
pují do krajského kola.

23. 5.  8.00 
PŘEBOR MLÁDEŽE KRA JE VY-
SOČINA leteckých modelářů – 
žáků a mládeže.
Letiště Jihlava – Henčov, prezence 
8.00 – 8.30. Startovné 50,-Kategorie 
H, A3, F1H, F1A, P30. Závod je zá-
roveň nominační na MČR. Přihlášky 
do 16. 5. na 
napravnik@ddmjihlava.cz.

Zuš
Masarykovo nám. 16 

13. 5.  18.00 
KONCERT RODIN VE SPOLU-
PRÁCI S CENTREM PRO RO-
DINU 
Koncertní sál ZUŠ.

20. 5.  18.00 
HUDEBNÍ VEČER 
Koncertní sál ZUŠ.

28. 5.  18.00 
Á...ŠMYTEC 
Koncert smyčcového oddělení ZUŠ 
v Dělnickém domě, Žižkova 15.

Zacheus
  klub pro volný čas

Komenského 20 

1. 5.  19.00 
VEČER POEZIE
V kostele sv. Kříže (A. Kauer).

12. 5.  19.00 
MODLITBA TAIZÉ
V kostele sv. Kříže.

17. 5.  10.00 
SETKÁNÍ RODIN S DĚTMI
a malým  divadýlkem v klubu

26. 5.  18.00 
HUSOVSKÉ VÝROČÍ:JAN HUS 
– KNĚZ A MISTR
II. HUSOVO VENKOVSKÉ PŮ-
SOBENÍ A CESTA NA KONCIL
Historická přednáška (F. Tichý.)                     

Senior Point
Krajský úřad Kraje Vysočina, 

Žižkova 57

13. 5.  14.00 
Th Mgr. Milan Klapetek: POVA-
HA, PODSTATA A VÝZNAM 
HUMORU

27. 5.  14.00 
Ludmila Horáková: DUCHOVNÍ 
PŘÍČINY NEMOCÍ

Kino Dukla
Jana Masaryka 20 

3. 5 v 15.00 a 10. 5. v 17.00
Čarovný les
Muzikál, Fantasy / USA / 125min / 
titulky / 80,- 

3., 9. a 23. 5. v 15.30
Ovečka Shaun ve fi lmu
Rodinný, animovaný / Velká Britá-
nie / 85min / dabing / 100,- 

3. a 7. 5. v 17.00, 10. a 25. 5. 
v 19.30
Je prostě báječná
Komedie / USA / 93min/ titulky / 
110,- / 12+

3., 4. a 8. 5. v 17.30, 10. a 20. 5. ve 
20.00
Pořád jsem to já
Drama / USA / 99min/ titulky / 
100,-

7. 5. ve 20.00, 9. a 13. 5. v 17.30, 3. 
5. v 19.30
Rychle a zběsile 7 
Akční / USA / 140min / titulky / 
110,-

3., 8., 9. a 12. 5. ve 20.00, 5. a 19. 
5. v 17.30
Ex Machina
Sci-fi  thriller / USA, Velká Británie / 
108min / titulky / 110,- / 15+

4. 5. v 17.00 a 26. 5. v 19.30
Teorie všeho
Životopisný / Velká Británie / 
123min / titulky / 100,- 

4. 5. v 19.30
Kód Enigmy
Životopisný / Velká Británie, USA / 
114min / titulky / 90,- / 12+

4. 5. ve 20.00
Chlapectví
Drama / USA / 166min / Filmový 
klub, titulky / 70,-

5. 5. v 17.00
Město 44
Drama, Válečný / Polsko / 127min / 
titulky / 100,-

5. a 24. 5. v 19.30, 13. a 29. 5. v 17.00
Samba
Drama / Francie / 120min / titulky 
/ 80,- / 12+

5. 5. ve 20.00 a 25. 5. v 17.30
Kobry a užovky
Drama / ČR / 111min / 80,- / 15+ 

6. 5. v 17.00 a 20. 5. v 19.30
Pestrobarvec petrklíčový
Drama / Velká Británie / 104min / 
titulky / 80,- / 15+ 

6., 10., 12. a 27. 5. v 17.30
Královna zahradnice 
Komedie, drama, romantický / Vel-
ká Británie / 116min / titulky / 
110,- / 12+

6. 5. v 19.30 a 19. 5. ve 20.00
Noční běžec
Akční, Krimi, Drama /USA / 
124min / titulky / 100,-

6. 5. ve 20.00, 19. 5. v 19.30
Ghoul 
Temný thriller / ČR / 86min/ titul-
ky /  100,- / 15+

7. 5. v 17.30
Rezistence
Sci-Fi, Akční / USA / 119min / ti-
tulky / 110,- / 12+

7. a 9. 5. v 19.30, 18. a 24. 5. 
v 17.00
Dejte mi pokoj
Komedie / Francie / 79min / PRE-
MIÉRA  / titulky /110,-

8., 10. a 24. 5. v 15.30, 20. 5. ve 14.30 
Popelka
Romantický, rodinný / USA / 
105min / dabing /80,-  

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 
budete potřebovat a po celou dobu 
projekce bude v sále přítmí. Film po-
běží se sníženou hlasitostí. Kočárky 
vám ve foyer POHLÍDÁME a vy se 
můžete jít BAVIT. 
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8. 5. v 17.00, 31. 5. v 15.30
Asterix: Sídliště bohů
Pohádka / Francie / 2D dabing / 
85min / 100,-  

8. 5. v 19.30
Neutečeš 
Horor / USA /  100min / titulky / 
110,- / 15+

9. a 31. 5. v 15.00
Konečně doma
Animovaná pohádka / USA / 
92min / dabing / 110,- (děti 90,-) 

9. 5. v 17.00
Divočina
Drama / USA / 115min / titulky / 
100,- / 15+

10. 5. v 15.00
SpongeBob ve filmu: Houba na 
suchu
Kreslený, Animovaný / USA / 
84min / dabing / 80,- 

11. 5. v 17.00, 16. 5. v 19.30, 30. 
5. v 15.00
Píseň moře
Pohádka, dětský, rodinný / Irsko /  
93min / 11. a 30. 5. dabing; 16. 5. 
titulky FK / 80,-

11. 5. v 17.30 
Chappie
Sci-Fi / USA / 121min / titulky / 
80,- 

11. 5. v 19.30
Žena v kleci
Kriminální drama / Dánsko / 
97min / titulky / 80,- / 15+

11. 5. ve 20.00
Můj strýček z Ameriky
Komedie, drama, romantický / 
Francie / 125min / Filmový klub, 
titulky / 70,-

12. 5. v 17.00, 18. 5. v 19.30
S tváří anděla
Drama / Velká Británie, Itálie, Špa-
nělsko / 101min / titulky / 110,- / 
15+

12. 5. v 17.30
Hodinový manžel
Drama, Komedie / ČR / 100min / 
80,- / 12+ 

13. 5. v 19.30
Cesta naděje
Drama, válečný / USA, Austrálie / 
111min / titulky / 100,- 

13. 5. ve 20.00
Padesát odstínů šedi
Erotický / USA / 124min / titulky 
/ 100,-

14., 17. a 20. 5. v 17.00, 27. 5. 
v 19.30
Ladíme 2
Komedie / USA / 113min / titul-
ky / 110,- / 12+ 
3D ČD: 14. a 23. 5. v 17.30; 3D 
ČT: 

17. 5. ve 20.00; 2D ČD: 15. a 16. 
5. v 17.00; 2D ČT: 20. 5. v 17.30 
a 25. 5. v 17.00
Avengers: Age of Ultron 
Akční, dobrodružný / USA / 
141min / titulky, dabing / 2D: 
120,- dospělí; 100,- děti (3D: 155,- 
dospělí; 135,- děti) / 12+

14., 15., 19. a 30. 5. v 19.30, 22. 
5. v 17.00
Zabijáci
Thriller, krimi / Dánsko / 119min 
/ titulky / 90,- 
3D ČT: 14. 5. ve 20.00; 2D ČT: 
15., 

16., 22. a 26. 5. ve 20.00, 17. 
a 24. 5. v 17.30, 23. a 29. 5. 
v 19.30
Šílený Max: Zběsilá cesta
Akční, Sci-Fi / USA / 120min / ti-
tulky, 3D i 2D, premiéra / 100,- ve 
2D a 130,- ve 3D / 15+

15., 22., 26. a 31. 5. v 17.30, 21., 
23. a 24. 5. ve 20.00, 
Život je život
Komedie / ČR / 95min / Předpre-
miéra za 140,-, dále za 110,- / 12+

16. 5. v 15.00
Zvonilka a tvor Netvor
Disney / Animovaný / USA / 
76min / 80,-

16., 17. a 30. 5. v 15.30, 23. 5. 
v 15.00
Pírkovo dobrodružství
Animovaný, dobrodružný/ Francie 
/ 90min / dabing/ 100,-

17. 5. v 15.00
Paddington
Rodinný, podle knižní předlohy / 
Velká Británie / 98min / dabing / 
90,- 

18. 5. v 17.30
Vybíjená
Komedie / ČR / 94min / 90,-

18. 5. ve 20.00
Nick Cave: 20 000 dní na zemi
Dokument / Velká Británie / 
96min / Filmový klub, titulky / 
70,-

19. 5. v 17.00
Proti přírodě
Drama / Norsko / 80min / Filmo-
vý klub, titulky / 80,- /  12+

21. 5. v 17.30, 23. a 27. 5. 
v 17.00, 31. 5. v 19.30
Den blbec
Komedie / Německo / 110min / 
titulky / 110,- /  12+

21. a 22. 5. v 19.30, 27. 5. ve 3D 
ve 20.00
Poltergeist
Horor / USA /  92min / titulky / 
2D 120,- (3D dabing 150,-) / 12+

24. 5. v 15.00 
BIO SENIOR
Druhý báječný hotel Marigold
Komedie, drama / Velká Británie / 
122min / titulky / 60,-

25. 5. ve 20.00
Klub poslední naděje
OSCARový snímek / Drama / 
USA / 117min / Filmový klub, ti-
tulky / 70,- / 15+

26. 5. v 17.00
Diplomacie
Drama / Německo / 84min / titul-
ky / 90,- /  15+

28. a 31. 5. v 17.00
Malá z rybárny
Animovaný, loutkový / ČR / 
75min / 100,- /  12+
2D ČT 28. a 30. 5. v 17.30, 3D ČT 

29. 5. v 17.30
San Andreas
Katastrofický / USA / 110min / 
PREMIÉRA, titulky / 100,- (3D 
za 130,-) / 12+

28. 5. v 19.30 a 30. 5. v 17.00
Divoká dvojka
Komedie / USA / 100min / PRE-
MIÉRA, titulky / 80,- / 12+

28. - 31. 5. ve 20.00
Dítě číslo 44
Drama, Thriller / USA, ČR / 
137min / PREMIÉRA, titulky / 
110,- / 12+

AKTUÁLNÍ PROGRAM SLE-
DUJTE NA WEBU KINA, ZMĚ-
NA V PROGRAMU VYHRAZE-
NA / www.kinodukla.cz /
 www.facebook.com/KinoDukla

 

Kluby

Hudební club JEŽEK
Mostecká 10 

2. 5.  21.00 
Koncert: Airback, Vzhůru a níž, 
Summer in head, Like Busters

8. 5.  21.00 
KOMUNÁL + ŽRALOK VE ZDI

9. 5.  21.00 
DEATHWARD + Nightfane

15. 5.  21.00 
MARABU, HAIRY GROUPIES 
A HOSTÉ

22. 5.  21.00 
GAMBA + KAREL NA NÁKU-
PECH 

23. 5.  21.00 
BLACK BULL A OCELOT

SOUL music club
 Žižkova 15 

1. 5.  22.00 
Blackcellent Night 

7. 5.  20.00 
Zpěvák VOXEL živě v Jihlavě 

8. 5.   
Music Lab

9. 5.  21.00 
Smack - P‘S A LOVE 

15. 5.  22.00 
Face of Drums MILITARY EDI-
TION  

16. 5.  20.00 
EKTOR@Dělňák Jihlava 

22. 5.  22.00 
SKYLINE DJs: HIFFI & JACOB 

29. 5.  22.00 
Elektrio 

30. 5.  15.00 
SOUL foosball CUP

Mystic club
Jiráskova 6 

2. 5.  21.00 
PUNK, ROCK AND ROLL EVE-
NING!

8. 5.  21.00 
NEURO SESSION - DETONA-
TION SOUND SYSTEM + UL-
TIMA CREW

Koncerty

15. 5.  18.00 
Jihlavská 24 MTB: KONCERT V 
AMFITEÁTRU HEULOS 
18:00 Čardáš klaunů, 19:30 Nebe, 
21:00 Petr Bende & Band + Bo-
houš Josef (Burma Jones), 22:30 
Jelen + Kateřina Marie Tichá
Vstup 150 Kč předprodej, na mís-
tě 200 Kč. Předprodej: ČMSS, Ko-
menského 30, tel. 567 320 720.
Informace, registrace, propozice: 
www.jihlavska24mtb.cz

20. 5.  19.00 
JAZZ & Swing do Jihlavy - Eg-
gnoise 
Letní zahrádka kavárny Muzeum/
klubová scéna Radničního pivova-
ru

21. 5.  21.00 
Mahler Jihlava 2015 - SHADOW 
QUARTET: 21:00, klubová scéna 
Radniční pivovaru. 

Přednášky

5. 5.  17.00 
ISLAND OČIMA GEOLOGA 
aneb Po vlastní ose za krásami so-
pečného ostrovaPřednáší Ing. Jiří 
Šura z Východočeského muzea v 
Pardubicích. 
Muzeum Vysočiny.

7. 5.  16.00 
BÝČÍ SKÁLA
Knihovna VŠPJ Vás srdečně zve na 
přednášku Mgr. Bc. Aleny Šetkové 
o druhém nejrozsáhlejším jeskyn-
ním systému v České republice a 
okolnostech vyzvednutí jednoho 
z nejvýznamnějších a zároveň nej-
záhadnějších archeologických ná-
lezů - „halštatského pohřbu v Býčí 
skále“
Zasedací místnost VŠPJ, Tolstého 
16.

13. 5.  18.00 
Cestovatelské promítání: AZO-
RY
Posluchárna P3 Vysoké školy poly-
technické Jihlava, Tolstého 16

22. 5.  17.00 
DĚJINY NA VLASTNÍ KŮŽI – 
Spravedlnost vítězů
Setkání nad knihou Jiřího Křesťana 
Případ Václava Talicha 
Muzeum Vysočiny.

29. 5.  17.00 
HOUBY JIHLAVSKÝCH PAR-
KŮ (zimní, jarní a časně letní dru-
hy)
Muzeum Vysočiny.
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Muzeum Vysočiny.

Ostatní akce

1. 5. – 30. 9.   
DRA VCI NAD HLAVAMI V ZOO
Přijďte se podívat na krásu dravých 
ptáků a sov zblízka! Zajímavé vyprá-
vění ze života dravců a sov včetně 
praktických ukázek předvádějí každý 
den kromě pondělí manželé Školou-
dovi. Sokolníky v akci lze vidět vždy 
v 11.00 a v 15.00 hodin v prostoru 
sadu, jež spojuje nový vstupní areál 
s expoziční částí zoo. Manželé Ško-
loudovi se nevěnují pouze výcviku, 
ale i chovu vzácných dravců. Cel-
kem se jim podařilo již přes padesát 
odchovů! Mláďata putují buď zpět 
do volné přírody, nebo k dalším so-
kolníkům. Jaké dravce můžete při 
ukázkách zahlédnout? Podívejte se 
na: www.dravci.com. Každý den kro-
mě pondělí v 11:00 a v 15:00 v Zoo 
Jihlava.  

2. 5.  12.15 
DUKLA FEST
Program pro děti, křest knihy o Jaro-
slavu Holíkovi, projekce zápasu Lo-
tyšsko-Česko. LEOŠ MAREŠ & DJ 
UWA. Vstup do 22:30 zdarma, od 
22:30 na místě 80 Kč, při registraci 
60 Kč. Registrace: www.clubxanadu.cz
Pořadatel: HC Dukla Jihlava & 
Xanadu Catering.
Areál Horáckého zimního stadionu.

8. 5.  9.00 - 16.00 
DĚTSKÝ JEZDECKÝ DEN
Pořádá: Nezisková organizace OKC 
Juvena Jihlava.Po celý den soutěž 
dětí a koní, jízdy zručnosti, mladý 
vystavovatel, parkur, slalom. Do-
provodný program: stánek městské 
policie, Červeného kříže, UniCre-
dit bank, VZP. Malování na obličej, 
tetování henou, ukázka sebeobrany 
Kravmaga Kapap, vystoupení Jihlava 
Cheers, ukázka výcviku vojenských 
psů, skákací hrad, fotokoutek, jízda 
na koních, občerstvení. Vstupné děti 
20 Kč, dospělí 40 Kč. Areál JK NISS 
Jihlava, Na Dolech 14 (Staré Hory), 
htt p://jknissjihlava.webnode.cz.
  
15. 5.  8.00 
MÁJOVÝ JARMARK
Pořadatel: SMJ, s.r.o., www.smj.cz. 
Masarykovo náměstí.

15. 5.   
MUZEJNÍ A GALERIJNÍ NOC 
2015
aneb do muzea v netradiční čas – 
komentované prohlídky, přednáš-
ka, překvapení pro děti, vystoupení 
kytarového dua a závěrečná ohňová 
show. 
Muzeum Vysočiny, htt p://muzeum.
ji.cz

16. 5.  10.00 – 16.00 
„KDYŽ MÁM PŘEJÍT PŘES ZE-
BRU, POŘÁDNĚ SE ROZHLÉD-
NU“
Bezpečnost na silnicích. Akci pro 
celou rodinu pořádá OS ČČK JIH-
LAVA v parku M. R. Štefánika. Bo-
hatý program vyplní ukázky sanity, 
maskovaná zranění, opilecké brýle, 
oživování, měření tlaku, soutěže a 
odměny pro děti.

25. 5.  19.00 

Filmový Jeden svět v Jihlavě: NA 
SEVER OD SLUNCE
Nocturno bar, Masarykovo nám. 39, 
Jihlava.

30. 5.  13.00 
DEN DĚTÍ S HITRA DIEM VY-
SOČINA
Amfi teátr letního kina v Jihlavě. 

31. 5.  9.00 
S VYSLOUŽILCI DO ZOO!
Za vysloužilý elektrospotřebič do 
zoo! Kdo v tento den s sebou přine-
se již nepotřebný elektrospotřebič, 
může získat pro dítě volnou vstu-
penku, dospělý pak slevu v hodnotě 
dětské vstupenky. Zoo Jihlava.

31. 5.  10.00 
DEN DĚTÍ V ZOO
Přijďte oslavit den dětí do Zoo Jih-
lava. Připraven bude program vě-
novaný ochraně přírody na pólech i 
mimo ně. Můžete se těšit na vystou-
pení dětského divadla, hudby a tan-
ce od dětí dětem a speciálních ko-
mentovaných krmení zvířat. 
Zoo Jihlava. 

Sport

7. - 10. 5.   
FESTIVAL STARŠÍCH MINIŽÁ-
KŮ V BASKETBALU U13 V JIH-
LAVĚ 
Národní fi nále za účasti 12 družstev 
z celé ČR.Pořadatel: Basketbalový 
klub Jihlava, o. s. Hraje se ve spor-
tovní hale nad bazénem na ul. E. Ro-
šického a v tělocvičně Gymnázia Jih-
lava na ul. J. Masaryka.

8. 5.  10.00 
JIHLAVA – TŘEŠŤ - Běh vítězství 
o putovní pohár starosty města
Pořadatel: MěÚ Třešť, spolupráce: 
Běžec Vysočiny o. s.
Start: hlavní závod:10.00 hod. - Te-
lečská ul. Jihlava.

9. 5.  17.00 
FC VYSOČINA JIHLAVA – FK 
Teplice FC VYSOČINA JIHLAVA, 
a. s. – Synot liga 2014/2015.
Hraje se na fotbalovém stadionu 
na ul. Jiráskova v Jihlavě v 17 hod. 
(změna času i termínu vyhrazena – v 
závislosti na Tv přenosy).

15. 5.  18.00 
19. ROČNÍK PLANDERSKÉHO 
BĚHU   
Pořadatel: BĚŽEC VYSOČINY.            
Prezence 16 – 17:15 hod., start 
18:00 hod. - obecní úřad Plandry.
Propozice na závody ke stažení na 
www.bezecvysociny.cz. Změny mož-
né jen z vážných důvodů.

16. – 17. 5.  12.00 
Jihlavská 24 MTB – MEZINÁ-
RODNÍ MISTROVSTVÍ ČR
Sobota 16. května – 12:00 start Ma-
sarykovo náměstí, 14 – 18 program 
v areálu Heulos, 20:00 živá hudba 
– pivovarský stan, 24:00 cíl 12 ho-
dinovky. Neděle 17. května -  9:00 
vyhlášení vítězů na 12 hodin, 12:00 
cíl 24 hodinovky, 13:00 vyhlášení ví-
tězů. V rámci programu 15. května – 
Koncert v amfi teátru Heulos:18:00 
Čardáš klaunů, 19:30 Nebe, 21:00 
Petr Bende & Band + Bohouš Josef 
(Burma Jones), 22:30 Jelen + Kate-
řina Marie Tichá. Informace, regis-
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knihovny Jihlava na květen 2015

trace, propozice:
www.jihlavska24mtb.cz

23. 5.  9.00 
BIKECLINIC JUNIOR TEAM
Cyklistické závody pro děti od 1 do 
15-ti let na Skalce v Jihlavě s celo-
denním programem od 9 hodin.

23. 5.  17.00
FC VYSOČINA JIHLAVA – FC 
Slovan Liberec
FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s. – 
Synot liga 2014/2015.
Hraje se na fotbalovém stadionu na 
ul. Jiráskova v Jihlavě v 17 hod.(změ-
na času i termínu vyhrazena – v zá-
vislosti na Tv přenosy).

Turistika

30. 4. – 1. 5.   
31. JEŽEK VYSOČINY 
KČT Bedřichov Jihlava, Vrchol, 
Dvoustovka, CYKLO, PĚŠÍ
Trasy: pěší 15 – 100 km, cyklo 30 – 
100 km.
Start: sportovní hala Sokolovská 
122C, Jihlava.
www.kctbedrichovjihlava.estranky.cz

3. 5.  8.00 
VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU 2015

Kdy a kde?  V neděli 3. 5. 2015 
v 8.00 hod v Jihlavě na křižovatce 
ulic Smrčenská a Slavíčkova (neda-
leko zastávky autobusu MHD č. 5)
Trasa? Cca 5 km.
Na co se můžete těšit?   Soutěž pro 
děti, procházka krásnou jarní pří-
rodou a (možná J) ukázky odchytu 
ptáků a kroužkování. Kdo vás pove-
de? Bára Kolmanová (tel. 606 885 
091)S sebou? Dalekohled, svačinu, 
dobrou obuv.

17. 5.  14.00 
6. PO JIHLAVSKÝCH STOPÁCH 
GUSTAVA MAHLERA , JEHO 
RODINY A PŘÁTEL
PĚŠÍ. Trasa: tematická procházka 
s výkladem 4 km. Start: 14:00 Park 
Gustava Mahlera.

23. 5.  6.30 
35. TESLÁCKÝ ŠOTEK
Trasy: pěší 12 – 43 km, cyklo 35 – 
80 km. Vrchol, Kočárek, Dvoustov-
ka, PĚŠÍ, CYKLO.Start: 6.30 – 9.00 
Vrátnice bývalé Tesly, a.s., Havlíčko-
va 30. 

27. 5.  14.00 
30. CESTA POHÁDKOVÝM 
LESE
2 km. Start: 14.00 
Dětské dopravní hřiště, U Rybníčků, 

Beletrie

Andrews, V. C. (Virginia C.), 1923-1986 Setba minulosti 
Arthur, Keri Nebezpečné hry 
Backman, Fredrik, 1981- Muž jménem Ove 
Banks, Maya Podlehni. Temné touhy 
Cabot, Meg, 1967- Láska v podsvětí 
Caletti, Deb, 1963- Odešel 
DeCandido, Keith R. A., 1969- Ospalá díra. Děti revoluce 
Des Horts, Stéphanie, 1965- Cartierova panteřice 
Devátá, Ivanka, 1935- Koukám se okolo 
Fieber, Michal, 1943- Zvěrolékařka na stopě 
Fišerová, Miroslava, 1960- Smlouva se životem 
Fowles, John, 1926-2005 Francouzova milenka 
French, Nicci Ztracené úterý 
Furnivall, Kate Odvrácená strana slunce 
Grannec, Yannick Bohyně malých vítězství 
Green, John, 1977- Příliš mnoho Kateřin 
Harris, Lee, 1935- Vražda v Greenwich Village 
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