
březen

MHD pojede po dvanácti minutách
V dubnu přijdou menší změny 

v jihlavské MHD, zkrátí se časové 
intervaly, vznikne noční linka. Od 
podzimu dojde i na úpravy tras a 
nové linky.

Cestovaní jihlavskou MHD bude 
jednoduší. Od začátku dubna se 
zkrátí intervaly, ve kterých městem 
projíždí trolejbusové linky. Vznikne 
také nová noční linka. Na podzim se 
chystají další změny, upravené trasy 
nebo nové linky zpřehlední a urychlí 
cestu městem. Návrhy vzešly mimo 
jiné z průzkumu, který zjišťoval ná-
zory a požadavky asi čtyř tisíc osob a 
také velkých zaměstnavatelů. 

Zkrácení dojezdových časů umož-
nila opatření tzv. preference vozidel 
městské hromadné dopravy, jako 

jsou BUS pruhy nebo semafory, kte-
ré na křižovatkách „dávají přednost“ 
trolejbusům a autobusům. Systém 
funguje, vozidla jezdí do zastávek 
na čas, někdy šoféři dokonce musí 
čekat na čas odjezdu. Od dubna se 
tedy zkrátí odstup jednotlivých spo-
jů, ale i celkový čas, který pasažéři na 
cestě stráví. 

Nové jízdní řády se na zastávkách 
začnou vylepovat koncem března. 
Asi od poloviny března budou nové 
jízdní řády k dispozici na webu Do-
pravního podniku města Jihlavy, ke 
stažení v aplikaci do mobilních te-
lefonů, k zakoupení v předprodeji 
v budově radnice na Masarykově 
náměstí a k vyhledání v systému 
IDOS.

Nyní jezdí většina trolejbusových 
spojů po třinácti minutách. „Od za-
čátku dubna v době přibližně od 5:00 
do 18:00 budou trolejbusy A, B a BI 
jezdit v intervalech 12 minut. Věříme, 
že to cestující přivítají. Budou se jim 
lépe dopočítávat a pamatovat časy 
odjezdů. Spoje budou mít v každé ho-

dině stejnou minutu odjezdu,“ popi-
suje změny náměstek primátor pro 
dopravu Jaroslav Vymazal. Po šesté 
večer se interval prodlouží na 15 mi-
nut, po osmé večer až do ukončení 
denního provozu pojedou vozy indi-
viduálně v odstupu 20 až 30 minut.

Linka C v ranních hodinách pojede 
po devíti minutách. Od osmé hodiny 
pojede po 12 minutách, odpoledne 
po třinácté hodině do večera do šes-
ti opět po devíti minutách. „Éčko“ 
pojede v ranní a odpolední špičce 
rovněž po dvanácti minutách. Mimo 
špičku se bude střídat takt odjezdů 
24 a 36 minut tak, aby na zastávce 
Chlumova a Dům kultury trolejbusy 
linky E navazovaly na linky A a C.

O víkendech pojedou trolejbusy 
ráno a večer v intervalu 20 minut, 
přes den (9:00 – 17:00) po patnácti 
minutách. Linka E o víkendu pojede 
celodenně v intervalu 45 – 60 minut. 

Nová noční linka
Od 1. dubna začne jezdit nová noč-

ní linka, která nahradí nepřehlednou 
kombinaci několika spojů. Trolej-
bus bude jezdit na trase od hlavního 
vlakového nádraží přes Březinky na 
Masarykovo náměstí, a po Jirásko-
vě ulici na Horní Kosov. Linka bude 
nově označena písmenem N.

BI na podzim skončí, 
nahradí ji linka D

Nejpozději v posledním čtvrtletí 
tohoto roku bude v prodloužené 
ulici Vrchlického vybudováno tro-
lejové vedení. To bude základem 
pro změny nechvalně proslulých 
„zasukovaných“ linek B a BI. 

Linka B pojede po své součas-
né trase z hlavního vlakového ná-
draží přes Březinky a centrum až 
k Domu zdraví. Nově odtud bude 
pokračovat Vrchlického ulicí ko-
lem nemocnice na Dolinu a do Sta-
rých Hor. Před železničním přejez-
dem se na staronové konečné otočí 
a pojede po stejné trase zpět. 

 (Pokračování na str. 2)

Oslavy Velikonoc
v sobotu 26. března

od 14 hodin 
v budově jihlavské radnice.

(více na str. 12 uvnitř novin)

CESTUJÍCÍM BLÍŽ. Městská hromadná doprava v Jihlavě jde vstříc současným i budoucím cestujícím. Od dubna zkracuje intervaly spojů a začne jezdit 
noční linka. Na podzim začnou jezdit speciální spoje z největších sídlišť města do průmyslové zóny, dojde k úpravám tras některých linek, které pak budou 
přehlednější a atraktivnější. Foto: archiv MMJ  
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Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Přestěhováno v místě:

75
48

123
71
44

115

8
0

2
153

Město Jihlava má k 31. 1. 2016 
přihlášeno k trvalému pobytu 
50.718 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel

v měsíci lednu 2016

Odborníci z Českého hydrome-
teorologického ústavu a společnos-
ti ENVItech Bohemia představili 
výsledky dlouhodobého měření kvali-
ty ovzduší v průmyslové zóně Jihlavy. 
Sledování znečištění probíhá nepře-
tržitě už sedm let, jde o společný pro-
jekt města Jihlavy a Kraje Vysočina.

Rok 2015 byl výjimečný a to i 
v dlouhodobém porovnání, hodno-
ty škodlivin zůstaly s velkou rezer-
vou pod ročními imisními limity. 
„Koncentrace škodlivin poklesly v celé 
ČR, ale takový výsledek jsme nečeka-
li. Přispěly tomu velmi dobré rozptylo-
vé podmínky zejména v zimním obdo-
bí. V rezidenčních částech Jihlavy byla 
velmi dobrá kvalita ovzduší, blížící se 
regionálním pozaďovým hodnotám,“ 
uvedl Robert Skeřil z ČHMÚ. 

Horší výsledky jsou v době inver-
zí, které se vyskytovaly hlavně v lis-
topadu, Vysočiny se však dotkly nej-
méně. „Z výsledků měření imisí za rok 
2015 vyplývá, že roční imisní limit pro 
prašné částice nebyl v loňském roce pře-
kročen. Denní koncentrace prašných 
částic mohou být dle legislativy překro-
čeny 35 krát za rok, v roce 2015 sta-
nice naměřila pouze devět překročení 
denních koncentrací. To je nejméně od 
počátku měření,“ uvedl radní Kraje 

Jihlavskému vzduchu nejvíce škodí 
domácí kotle a automobilová doprava

Diakonie Broumov opět umís-
tí charitativní vagon na městském 
nádraží. Do tohoto vagonu mají lidé 
možnost dovézt nejen jakékoliv odě-
vy, ale i obuv, hračky, drobnou elek-
troniku a domácí spotřebiče. 

Každý nemá tu možnost vhodit 
věci do kontejnerů na textil ve vašem 
městě. A také se do kontejnerů nedá 
vhazovat nádobí, které by třeba lidé 
rádi darovali. 

Kdy: Sobota 9. 4. 2016
Kde: nádraží Jihlava město (kolej 

směr Ferona)
Čas: 9.00 – 17.00 hodin -lm-

Víkendový vagon 
Diakonie Broumov

Český statistický úřad organizu-
je také v Jihlavě výběrové šetření o 
životních podmínkách domácnos-
tí, které navazuje na předchozí roč-
níky tohoto šetření. Smyslem toho-
to zjišťování je získávat dlouhodobě 
srovnatelné údaje o sociální a eko-
nomické situaci v celkem 32 evrop-
ských zemích. Dalším cílem je získat 
data pro výpočet ukazatelů peněžní 
a materiální chudoby.

Vlastní šetření bude probíhat do 
5. června prostřednictvím speciál-
ně vyškolených tazatelů. Do šetření 
jsou zahrnuty všechny osoby, které 
mají ve vybraném bytě obvyklé byd-
liště.

Pracovníci zapojení do šetření se  
prokazují průkazem tazatele a pří-
slušným pověřením, které je ve spo-
jení s občanským průkazem oprav-

ňují k provedení šetření Životní 
podmínky 2016 a které jim vydala 
Krajská správa ČSÚ, nebo průka-
zem zaměstnance ČSÚ. Ve všech 
fázích zpracování je zaručena ano-
nymita zjištěných údajů a získaná 
data jsou důsledně chráněna. Všich-
ni pracovníci zúčastnění na zjišťová-
ní a procesu zpracování jsou vázáni 
mlčenlivostí o všech šetřených sku-
tečnostech. -lm-

Statistici navštěvují domácnosti

(Dokončení ze str. 1)
Linka BI zanikne a vznikne linka 

D. Ta  zachová stávající přímé spo-
jení z hlavního vlakového nádraží a 
okolí do širšího centra a k nemoc-
nici. Z Havlíčkovy ulice pojede 
k Domu kultury, pokračovat bude 
kolem stadionu ulicemi Dvořákova, 
Žižkova, Seifertova a opět Žižkovou 
ulicí k Domu Zdraví. Zde se otočí a 
pojede stejnou trasou zpátky. 

Expresní linky do 
průmyslové zóny

V podzimních měsících vzniknou 
dvě nové linky z nejlidnatějších síd-
lišť do průmyslové zóny. Z Doliny 
pojede přímo do průmyslové zóny 
linka s pracovním číslem 31. Uleví se 
tak cestujícím linky 36, kteří míří do 
zóny za prací, ale musí přitom projet 
celým městem, a do cíle se dostanou 
asi za 40 minut, nová linka je tam po 
přivaděči dopraví za 10 až 15 minut. 

Druhá nová linka s pracovním čís-
lem 32 bude jezdit do průmyslové 
zóny z Březinek.

Změn dozná i aktuálně poněkud 
nepřehledný autobusový spoj čís-
lo 4, který bude po úpravách lépe 
obsluhovat cíle v průmyslové zóně. 
Podmínkou pro plný servis uprave-
né linky bude dobudování několika 
zastávek.  

Před zrušením je takřka nevyužitá 
autobusová linka číslo 9. Z Hosova 
vozí průměrně čtyři osoby. „Kolem 
sedmé zde projede asi šest spojů mezi-
městské dopravy. Město Jihlava jedná 
s Krajem Vysočina o zajíždění vybra-
ných odpoledních spojů do obce, aby 
zejména děti nemusely chodit přes 
fr ekventovanou silnici na Pelhřimov,“ 
popisuje řešení Jaroslav Vymazal.  

V podzimním balíku změn by měly 
být i úpravy jízdních řádů linek 5, 
12 a 36. Na Bedřichově se sjíždí 
v podobných časech, které násle-
dují dlouhé prodlevy bez dopravní 

obsluhy. Po úpravách budou roze-
stupy mezi jednotlivými spoji rov-
noměrné. 

Pořádek se udělá i v číslování auto-
busových linek, které je nyní poně-
kud neuspořádané.

MHD opět Benešovou ulicí? 
Předmětem odborných i laických 

diskuzí je myšlenka návratu MHD 
do pěší zóny v Benešově ulici. Mohl 
by tudy vést autobusový spoj, který 
by rychle a pohodlně spojil centrum 
města s Domem zdraví a pak Dolinou 
a zpět. Obsluhu by mohly zajišťovat 
tzv. midibusy, tedy autobusy o veli-
kosti dodávek. Linka by jezdila asi 
ve 40minutových intervalech. Krátký 
spoj středu města s centrem lékařské 
péče by mohla zajistit upravená linka 
č. 6, která nyní takřka bez cestujících 
pendluje mezi městským vlakovým 
nádražím a Masarykovým náměstím. 
O změně vedení trasy linky č. 6 se 
dosud nerozhodovalo. -rat-

MHD pojede po dvanácti...

Vysočina pro oblast životního pro-
středí Zdeněk Chlád.

Měření potvrdilo, že největším 
znečišťovatelem vzduchu jsou tzv. 
lokální topeniště, tedy kotle a kam-
na na tuhá paliva, ve kterých nedo-
chází ke kvalitnímu spalování, a 

navíc v nich lidé topí nevhodným 
palivem. Měření prokázala zvýše-
ný výskyt nežádoucích složek pouze 
v zimním období, kdy jsou v provo-
zu tyto malé zdroje. Dalším význam-
ným znečišťovatelem je samozřejmě 
doprava – v rezidenčních částech 

Jihlavy je velmi dobrá kvalita ovzdu-
ší, v oblasti průmyslové zóny souse-
dící s dálnicí D1 je kvalita ovzduší 
přirozeně horší.

Celkové náklady na nepřetržité 
měření se pohybují kolem půl milio-
nu korun za rok, na úhradě nákla-
dů se město a kraj podílí rovným 
dílem. Podle zástupců Kraje Vysoči-
na a města Jihlavy společný projekt 
poskytuje důležité informace a obě 
strany počítají s jeho pokračováním. 

„Jde o ojedinělý projekt, který 
každým rokem nabývá na svém význa-
mu. Radnici mimo jiné pomáhá napří-
klad v tom, jaké průmyslové techno-
logie je možné do města pustit, aby se 
kvalita ovzduší nezhoršila,“ uvedl pri-
mátor Jihlavy Rudolf Chloupek, kte-
rý podporuje myšlenku, aby město 
i do budoucna do sledování kvality 
ovzduší investovalo.

Kvalitě ovzduší na Vysočině při-
spívá i projekt tzv. kotlíkových dota-
cí. V první vlně podpoří výměnu 
asi dvou tisíc kotlů na tuhá paliva, 
následně by mělo dojít na výměnu 
celkem až šesti tisíc kotlů, tedy 15 
procent z asi 40 tisíc kotlů, které jsou 
na Vysočině v provozu.

Kompletní výsledky ročního měře-
ní, včetně závěrečné zprávy, jsou 
zveřejněny na webových stránkách 
Kraje Vysočina. -tz-

KLESAJÍCÍ GRA FY. Potěšitelné informace mohli předat na radnici odborní-
ci Českého hydrometeorologického ústavu - loňský rok byl do co kvality ovzduší 
nejlepším za dlouhou řadu let, po které jihlavské „povětří“ bez přestávky sledují. 
Výsledku přispěla mírná zima, během které se méně topilo v kotlích a kamnech s 
nekvalitním spalováním tuhých paliv, do který navíc nezřídka majitelé přikládají, 
co přikládat nemají, třeba plastové odpady. Právě tato tzv. lokální topeniště, přes-
něji jejich topiči, zůstávají největšími znečišťovateli jinak velmi dobrého ovzduší v 
Jihlavě a na Vysočině. Foto: archiv MMJ
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Víte, že…

Obyvatele Jihlavy čeká několik 
změn v oblasti nakládání s odpady. 
Od 1. března bude ve městě uprave-
na frekvence vývozu nádob na směs-
ný komunální odpad od rodinných 
domů a spuštěn celoplošný svoz bi-
oodpadu.

Od 1. března se budou nádoby 
na směsný komunální odpad od ro-
dinných domů pravidelně vyvážet 
jednou za čtrnáct dní, a to v sudé týd-
ny. Všechny domácnosti s takto upra-
venou frekvencí svozu odpadu budou 
automaticky zahrnuty do Programu 
zodpovědného nakládání s odpady. 
To znamená, že členům domácnosti 
při splnění podmínek programu, bude 
snížen poplatek za svoz odpadu. Sníže-
ní poplatku se projeví v následujícím 
roce, tedy v roce 2017. Sleva na poplat-
ku je nyní 70 korun na osobu. 

Produkuje-li vaše domácnost větší 
množství odpadu, jako jsou například 
dětské pleny nebo inkontinenční po-
můcky, je možné si dohodnout dodání 
větší (černé) nádoby na směsný komu-
nální odpad. 

Svoz bioodpadu ve dvoutýdenním 
intervalu vývozu nádob od rodinných 
domů není místní specialita, stejné 
schéma používají i jiná města a obce 
jako například Olomouc, Přerov, Mo-
ravská Třebová nebo Mikulov i řada 
obcí v našem kraji. „Pokud domácnost 
třídí, je dvoutýdenní interval na vyvezení 
nádoby naprosto dostačující. Třídíme po-
ctivě a někdy by nám postačil vývoz i jed-
nou za měsíc,“ potvrzuje z vlastní zku-
šenosti primátor Rudolf Chloupek.

Třídění bioodpadu 
od března v celé Jihlavě

Do všech 260 současných stanovišť 
s kontejnery na tříděný odpad budou 
umístěny nové hnědé nádoby, které 
se budou vyvážet každý týden. Od 
začátku března tak můžete začít tří-
dit a vynášet bioodpad na místa, kam 

běžně nosíte i jiný tříděný odpad. 
„Bioodpad se zpracovává na kompost, 
proto se nevyhazuje v igelitových pytlích 
a sáčcích, snižovalo by to kvalitu a hod-
notu kompostu,“ informuje vedoucí 
odboru životního prostředí Katarína 
Ruschková. 

Vlastníci rodinných domů mohou 
žádat o přidělení 240 litrové nádoby 
na bioodpad, tzv. kompostejneru, pří-
mo k domu. Kompostejner bude k ne-
movitosti přidělen zdarma, vyvážet se 
bude pravidelně jednou za čtrnáct dní, 
v liché týdny. 

Menší bytové domy lze řešit indivi-
duálně. „Pokud mají obyvatelé těchto 
domů zájem třídit bioodpad, vítáme to a 
nádoby jim mohou být přiděleny. Pro čis-
totu odpadu ale bude žádoucí, aby kom-
postajner, kromě svozového dne, nebyl 
veřejně přístupný prostor,“ říká vedoucí 
odboru životního prostředí Katarína 
Ruschková.

Od zavedení svozu bioodpadu a 

úpravy frekvence svozu směsného od-
padu radnice očekává zásadní zvýšení 
procenta třídění, snížení nákladů, efek-
tivnější využití kompostárny a zlepšení 
životního prostředí. „Očekáváme, že se 
v Jihlavě dostaneme mnohem blíže k 50 
procentní míře třídění, kterou jsme si dali 
jako metu. Nyní v Jihlavě vytřídíme asi 
36 procent odpadu,“ věří v zodpověd-
nost spoluobčanů primátor Rudolf 
Chloupek.   

Přidělení nádoby na bioodpad, 
přidělení větší nádoby na směs-
ný komunální odpad, stejně jako 
veškeré dotazy k tématu můžete 
vyřídit na Magistrátu města Jihla-
vy, na odboru životního prostře-
dí, telefonicky na číslech 567 167 
111 nebo 565 590 111, nebo 
e-mailem na adrese tridime.od-
pad@jihlava-city.cz. Informace 
najdete také na městském webu 
www.odpadyjihlavy.cz. -tz-

Od března začíná v Jihlavě vývoz 
popelnic jednou za čtrnáct dní

Služby města Jihlavy (SMJ) připra-
vují nový kompost z použitých vá-
nočních stromků, které byly svezeny 
z ulic města Jihlavy na kompostárnu.  

Letos bylo svezeno na kompostár-
nu v Henčově u Jihlavy bezmála 15 
tun tohoto biologicky rozložitelného 
odpadu, a ten poslouží jako základ 
do nového kompostu. SMJ použí-
vají kompost při rekultivaci skládky, 
údržbě zeleně nebo na hnojení ve-
řejných prostranství. „Také si mohou 
kompost od nás zakoupit fi rmy nebo 
fyzické osoby. Kompost je velmi kva-
litní, a proto ho lze použít na hnojení 
zahrad i záhonů. Momentálně je na 
kompostárně, která je součástí areálu 
skládky komunálního odpadu, uloženo 
300 tun tohoto biologického produktu. 
SMJ prodávají tunu kompostu za 500 
korun bez DPH,“ upřesnil mluvčí 
SMJ Martin Málek.  -lm-

SMJ připravují kompost z 
loňských vánočních stromků

VÁNOČNÍ stromky slouží dál veřejnosti v podobě kompostu, na který je zpracují 
Služby města Jihlavy. Foto: Lubomír Maštera

…obálku s okýnkem můžete vytří-
dit do papíru? Mnozí se domnívají, 
že obálka kvůli fóliovému okýnku 
nepatří do tříděného papíru. Opak je 
pravdou, okýnko nijak nevadí. Do-
konce ani zapomenutá kancelářská 
sponka není problém, během dalšího 
zpracování vytříděného papíru dojde 
k jejich oddělení. Akorát z bublinko-
vé obálky je dobré odstranit plastový 
vnitřek. Je to záležitost na pár vteřin.
 -tz-

KOMPOSTEJNERY DO ULIC. Město Jihlava od března zahajuje třídění biologicky 
rozložitelného odpadu. Do všech 260 stanovišť s nádobami na tříděný odpad v dru-
hé polovině února umisťovali pracovníci Služeb města Jihlavy kontejnery na bioodpad, 
tzv. kompostejnery. Před rozvozem na hnědé nádoby umisťovali informace o tom, co 
do bioodpadu patří, a co nikoliv. Menší kompostejner o objemu 240 litrů si mohou ne-
chat zdarma přistavit i obyvatelé rodinných domů. Foto: archiv MMJ

Sponzorství 
kočky divoké

Klub jihlavských zastupitelek již ně-
kolik let sponzoruje v jihlavském ZOO 
kočku divokou. I tento rok se zastupi-
telky domluvily a v rámci neformální 
spolupráce napříč politickými stra-
nami opět přispěly částkou 4.000 Kč.  
Svou „adoptovanou“  kočičku plánují 
navštívit v květnu, kdy ve spolupráci 
s p. ředitelkou Kubíkovou připravu-
je Klub zastupitelek prohlídku ZOO 
v rámci akce „Společné odpoledne“ 
pro zastupitelky a jejich děti .

 Stanislava Prokešová,  
 zastupitelka města

Co do bioodpadu 
patří a nepatří? 

Pozor, bioodpad se nevyhazuje 
v igelitových pytlích a sáčcích, po-
škozovalo by to kvalitu kompostu. 
Bioodpad do nádoby jednoduše 
vysypte a igelitový sáček vhoďte 
do sousedního žlutého kontejne-
ru.

Do nádoby na bioodpad patří
z domácnosti:
• zbytky jídel rostlinného půvo-

du
• slupky a zbytky ovoce a zeleni-

ny
• kávový odpad včetně papíro-

vých fi ltrů 
• použité papírové ubrousky
• čajové sáčky
• zbytky obilnin

ze zahrady:
• tráva a plevele
• listí, seno, sláma
• košťály a celé rostliny
• drcené větve 
• skořápky ořechů

Do nádoby na bioodpad nepat-
ří všechny ostatní odpady:

• maso, kosti, pomazánky
• vařené těstoviny, omáčky
• plasty, sklo, hliník a další kovy
• barvy, ředidla a další nebezpeč-

ný odpad
• elektro a baterie
• stavební odpad, kamení
• textil, jednorázové pleny
• pytlíky z vysavače, cigarety, po-

pel
• fritovací olej
• uhynulá zvířata. -tz-



Náměstek primátora Vratislav Vý-
borný (ČSSD) o spolupráci s Čínou, 
problémech s novým územním plá-
nováním, jeho pohled na situaci 
s JVAKem a používání selského ro-
zumu při protestech proti výstavbě 
ve Zborné. Vzrostl význam doprav-
ního terminálu a město iniciuje ře-
šení dopravní zácpy u ONO.

 Lubomír Maštera 

V minulém roce zastupitelé 
schválili podepsání memoranda 
o spolupráci s čínským městem 
Wuhan. Kdy se začnou podnikat 
bližší kroky?

Krajská hospodářská komora při-
pravuje obchodní misi do Číny bě-
hem tohoto roku, které bychom se 
měli zúčastnit společně se zástupci 
kraje Vysočina. Předpokládám, že 
by mohlo dojít k podpisu memo-
randa a při té příležitosti bychom 
mohli začít hovořit o konkrétní 
podobě spolupráce.

Máte na mysli kongresové cen-
trum, o kterém jsme spolu hovo-
řili v září loňského roku?

Například. I vzhledem k účasti 
řady podnikatelů na této cestě lze 
předpokládat, že proběhnou bi-
laterální setkání účastníků obou 
stran a bude se již hovořit o kon-
krétní podobě projektů.

Je znám termín návštěvy Číny?
Mělo by se to odehrát v dubnu.

Další otázka na vás směřuje 
jako na předkladatele Územní-
ho plánu města (ÚP).  Na únoro-
vém jednání zastupitelstva jste 
po delší diskuzi rozhodl projed-
návání schválení ÚP stáhnout 
z programu. Proč?

Jsem předkladatel a pověřený za-
stupitel k ÚP tedy hraji poměrně 
důležitou roli a neúspěch v jednání  
se mne osobně dotýká. 

Příčiny vidím v tomto. ÚP byl 
připraven ke schválení ještě před 
naším zvolením, tedy jej mělo 
schvalovat zastupitelstvo v roce 
2014. To ale rozhodlo, že ÚP bude 
schvalovat už nové zastupitelstvo 
po volbách. To ale znamená, že 
noví zastupitelé se musí s novým 
ÚP seznámit. Jsou okamžitě pod 
tlakem nejrůznějších zájmových 
skupin a osob, které nebyly vysly-
šeny v minulosti.

V minulém roce proběhla dvě ve-
řejná projednání a po více jak roce 
jsme se dostali v únoru ke schva-
lování. Zastupitelé se déle jak rok 
mohli seznamovat s ÚP – dvě ve-
řejná projednávání, připomínková-
ní po internetu, pracovní schůzky 
zastupitelstva, možnost konzulto-
vat atd.

Chápu opozici, že nepodpoří to, 
co připraví koalice. Ale mrzí mne, 
že jsme nedokázali ÚP prohlasovat 
v rámci koalice.

Během diskuze v zastupitelstvu 
zazněla řada věcných výhrad. Ně-
které plynuly z nepochopení role 
ÚP. Například je-li zimní stadion 
zimním stadionem, tak neplatí po-

žadovaných 40 % zeleně, ale kdy-
by někdy v budoucnu se měl sta-
dion zrušit a na jeho místě mělo 
vyrůst něco jiného, tak se přimě-
řeně v této zástavě musí přihléd-
nout k povinné zeleni. (Informaci 
na zastupitelstvu přednesl zastupitel 
Radek Popelka (ANO) a vzbudila 
údiv i smích u některých zastupitelů 
– pozn. redakce).

ÚP tedy není popis současného 
stavu, ale jde o dlouhodobý vý-
hled.

Jak se tedy bude pokračovat?
Vydal jsem pokyn, aby všechny 

vznesené připomínky jejich zpra-
covatelé zdokumentovali a ujistili 
se, že se nejedná o chyby. Zároveň 
chci s jednotlivými zastupitelský-
mi kluby probrat jejich přístup a 
budu se snažit dohodnout, aby byl 
ÚP schválen. Jsem připraven ně-
které problematické lokality zavá-
zat zpracováním územním studie, 
kterou zastupitelstvo schválí do zá-
vazné formy  regulačním plánem. 

Co to znamená?
Regulační plán je dokument 

schvalovaný zastupitelstvem města 
a je závazným  podkladem  pro sta-
vební úřad. Konkrétní území, které 
je v ÚP pojato obecně, se regulač-
ním plánem  velmi přesně speci-
fikuje a zabrání se tím realizaci 
činností, které zastupitelé nechtě-
jí v daném území připustit. Změ-
nu regulačního plánu  poté může 
schválit zase jenom zastupitelstvo 
na veřejném jednání. 

Ale těžko se můžeme vracet 
k fundamentálním rozhodnutím, 
které padla již v minulosti.

Opět poprosím o konkrétní 
příklad?

Například minulé zastupitelstvo 
(2010 – 2014 – pozn. redakce) roz-
hodlo, kterým směrem se bude 
Jihlava rozvíjet, zda severním nebo 
jižním. Já sám jsem byl zastán-
cem myšlenky rozvoje severu pro 
existenci potřebných sítí, infra-
struktury, na druhou stranu chá-
pu, že vlastníci pozemků na jihu 
vítají rozhodnutí preferovat tuto 
část města. Nový ÚP s tím počítá 

a zvrátit toto rozhodnutí znamená 
začít znovu.

Jaký mohou mít tyto prodlevy 
ve schválení ÚP dopad na město?

Více než roční prodleva zname-
ná, že za tuto dobu řada investo-
rů a občanů žádala o další změny 
v ÚP, tedy stále se to vleče. Někteří 
dokonce žádají změny v dosud ne-
schváleném ÚP – například Kro-
nospan  potřebuje velkou transfor-
movnu v místě, kde to ani nový ÚP 
neřeší.  A protože nebyl schválen, 
nemohou požádat o změnu. Nastá-
vá tak situace, kdy podle starého 
ÚP nemohl začít investor stavět, ale 
podle nového to nejde také. Nyní 
musí vyčkat na schválení nového a 
až poté požádat o jeho změnu. Ne-
schválení znamená období nejisto-
ty, a to je špatně.

Selhala tedy podle vás koalice?
Měli jsme dohodu, že koalice 

schválení podpoří. Asi bude potřeb-
né si situaci vyříkat. Ale chci jednat 
i s opozicí.

Dopravní situace u benzinky 
ONO je neúnosná. Jak město 
reaguje?

V lokalitě požádala fi rma Aventin 
o povolení výstavby a město v mi-
nulosti podmínilo výstavbu řešením 
křižovatky u ONO. Výstavba však 
dosud nezačala pro objektivní po-
tíže fi rmy s hledáním obchodního 
řetězce, který by jim tam šel.  Proto 
hledáme jiné řešení.

Jde o krajské komunikace, proto 
jsme se dohodli s krajem na vytvo-
ření kruhové křižovatky sami s tím, 
že kraj je ochoten se toho ujmout.

My bychom rádi udělali tu křižo-
vatku čtyřramennou s tím, že po 
levé straně k Havaji se udělá velké 
parkoviště pro návštěvníky hřbito-
va včetně brány, která by umožnila 
vstup na hřbitov.

Nejde ze strany Aventinu o vy-
čkávací taktiku?

Ne. Smlouva je postavena tak, že 
pokud nedojde k řešení křižovat-
ky, město bude žádat něco jiného – 
např. odbahnění rybníka, napojení 
MHD na Horní Kosov atd.

Kdy by se mělo začít se stav-
bou kruhového objezdu? Pokud 
se bude čekat na dotace?

Jednáme s krajem o výstavbě 
z prostředků kraje.

Další sledovanou stavbou je 
Dopravní terminál u městského 
vlakového nádraží. Co je tady 
nového?

Proběhlo jednání o výstavbě vy-
sokorychlostní trati Praha – Brno, 
které by pro některé spoje při-
pojilo Jihlavu. Tím pádem se pro 
Správu železniční a dopravní  ces-
ty  jihlavské městské nádraží sta-
lo jednou z investičních priorit. 
Předpokládá se demolice stávající 
budovy a výstavba nové, včetně 
podchodů, nadchodů atd. Nový 
dopravní terminál získal novou 
důležitost a jeho realizace by měla 
podstatně ulevit dopravní situaci. 
Vzhledem k přesunu autobusové-
ho nádraží do této lokality se nyní 
připravuje výstavba dvou nových 
zastávek pro linkové autobusy i 
MHD v ulici Hradební (na úrovni 
Brány M. Boží), které by umožni-
ly cestujícím vystoupit a nastoupit 
poblíž centra města, a ne až na do-
pravním terminálu. Průběžně jed-
náme na ministerstvu pro místní 
rozvoj o výši dotace, a co vše lze 
pod ni zahrnout.

V mediích se objevily infor-
mace o finančních problémech 
JVAKu, tedy městské společnos-
ti. Co k tomu můžete říct?

JVAK byl založen městem jako 
akciová společnost pro provozová-
ní vodárenské infrastruktury. Jih-
lava vystoupila ze SVAKu a JVAK 
měl provozovat vydaný maje-
tek. Bude vybírat vodné a stočné, 
z toho bude hradit nájem městu, 
které bude město zpětně investo-
vat do svého majetku. Současně 
JVAK na sebe převzal roli účastní-
ka všech řízení, kde se staví nová 
kanalizace. Malou část majetku již 
převzali a provozují. Zároveň se 
starají o povrchové vody, rybníky, 
toky atd.

Část plateb mají paušálem, pro-
tože dělají úřednické věci za měs-
to. 

Problémem je, že městu nebyl 
za SVAKu dosud vydán majetek. 
Tedy uvažovaný zisk z výběru vod-
ného a stočného společnost nedo-
stává a vznikají tím finanční pro-
blémy. Je tedy legitimní uvažovat, 
co dál.

 Jednou z možností je, aby JVAK 
pro město zajišťoval velké inves-
tiční akce v řádech desítek milio-
nů korun. Tím je myšlena výstav-
ba kanalizace Zborná, Heroltice 
a Henčov. S tím je spojena pra-
covních činností, za kterou JVAK 
dostane odměnu. To je však třeba 
ošetřit smluvně.

Situace se rapidně změní v oka-
mžiku, kdy by došlo k vydání ma-
jetku. Termín ale nelze předjímat.

 (Pokračování na str. 8)

STRANA 4 Rozhovor NJR – BŘEZEN 2016

Náměstek Vratislav Výborný: 
Na všechno selský rozum nestačí

NÁMĚSTEK primátora Vratislav Výborný.  Foto: Lubomír Maštera
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INTERNET

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

50 Mbit/s

25 Mbit/s

8 Mbit/s

4 Mbit/s

50
25
8
4

391 Kč
Cena s DPH/měsíc

250 Kč
Cena s DPH/měsíc

199 Kč 
Cena s DPH/měsíc

129 Kč
Cena s DPH/měsíc

PŘIPOJENÍ - VYSOKORYCHLOSTNÍ BEZDRÁTOVÉ

Pro informace a objednávku volejte 567 579 111

DOPORUČUJE
PRO BEZPEČNÝ
INTERNET

Jsme držiteli certifi kátu:

INTERNETOVÁ 
TELEVIZE
II. GENERACE!

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

w
w

w
.m

-s
o

ft
.c

z/
tv

www.m-soft.cz

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

pustit pořad od začátku

pozastavit pořad

přeskakovat reklamy

videorekordér 
– nahrát až 40 hodin pořadů

sledovat předchozí pořady 
až 30 hodin zpětně

Provozovatelem televizní služby je

+TV 8 Kč

+TV 39 Kč

pokročilé 
 funkce
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 Stránku připravil -lm-

HELENÍN PŘEDSTAVIL MODELY I ZMĚNY. Oděvní návrháři ze školy SUPŠ 
Helenín  vytvořili a v únoru odprezentovali kolekci modelů na téma Recyklovaná 
móda. Tou na jaře doprovodí krajskou akci na téma recyklování. Škola představi-
la i nové logo  a stavební úpravy. Na všech změnách se podílejí i studenti.
  Foto: Jiří Varhaník 

VYSOČAN TANČIL A BAVIL SE. V únoru uvedl Horácký soubor písní a tanců 
Vysočan Jihlava v pořadí 44. Horácký bál. Po dvouleté pauze byl bál obnoven loni 
ve Velkém Beranově, letos se vrátil do Jihlavy, a to do Dělnického domu. O půlnoci 
spolek Vysočan uvedl tradiční parodickou scénu. V ní letos tančili také hippies – 
jednoho z nich si střihl i vedoucí souboru Jaroslav Dřevo ml.  Foto: Jiří Varhaník

V HLEDÁČKU SENIOR. To je název výstavy, která je k vidění v přízemí historic-
ké radnice na Masarykově náměstí. Autorkou kolekce je Adéla Tomášů, studentka 
třetího ročníku denní formy studia na Soukromé vyšší odborné škole sociální. Na 
třinácti fotografi ích jsou zachyceni klienti Domova Ždírec při vybraných aktivi-
tách - např. olympiádě, vinobraní, canisterapii, zdobení perníčků, oslavách svaté-
ho Martina a Vánoc. Fotografi e vznikly od srpna minulého roku do 24. prosince. 

FRANZ JOSEF. MARIE TEREZIE. ANNA LÍZA. Vedoucí správního oddělení 
Magistrátu města Jihlavy Kateřina Škarková byla hostem Českého rozhlasu Re-
gion, kde odpovídala na otázky spojené se jmény a příjmeními, jejich kombina-
cemi, spojováním, přechylováním či změnou. Řeč byla i o jménech neobvyklých 
až kuriózních, nebo o těch nejpoužívanějších. V loňském roce dostávala narozená 
děvčata nejčastěji jméno Eliška, Tereza a Anna, chlapci Jan, Adam a Jakub. Do 
obliby se vrátila i jména používaná spíše v minulosti jako Josefína, Dorota, Josef 
nebo František. Rodiče se také nechávají inspirovat známými osobnostmi sportu, 
hudby a fi lmu, takže se v určitém období rodilo hodně Dominiků a Anet, v ČR žijí 
také osoby s křestním jménem Rambo, Vinett ou nebo Esmeralda.

ÚNOROVÉ ZASTUPITELSTVO. Ne každé jednání městských zastupitelů je 
v hledáčku veřejnosti, která se do jednacího sálu ani nevejde. Program únorového 
zastupitelstva lákal jednak schvalováním územního plánu města, tak i schvalová-
ním grantů pro oblast kultury na rok 2016.

DŘEVĚNÁ STAVBA ROKU 2016. Herní koutek v areálu Zoo Jihlava u expozice 
Australská farma se zapojil do ankety Dřevění stavba roku 2016. Je součástí nej-
větší relaxační zóny zahrady, kde v letním období nachází odpočinek mnoho ná-
vštěvníků jednak v sedě na lavičkách, ale i v leže v houpacích sítích a na lehátkách. 
Dřevěné prolézačky s laminátovou klouzačkou jsou ve tvaru traktůrku a žebřiňá-
ku a pěkně zapadají do atmosféry farmy. Podklad hřiště je pískový, součástí zóny 
je i zdroj pitné vody. Celé místo je situováno do sadu ovocných stromů, které v 
horkých letních dnech poskytují unaveným návštěvníkům stín. Své soukromí zde 
najdou i kojící maminky, pro které je k dispozici atypická lavička se zastíněním. 
Svým hlasem můžete přispět na htt p://1url.cz/0tLxq.
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(Dokončení ze str. 4 )
Situace kolem JVAKu asi víc zají-

mala média, v pozornosti občanů je 
ale plánovaná výstavba ve Zborné. 
Objevují se protesty, proti výstav-
bě byl i anonymní leták pro měst-
ské zastupitele. Jak to vnímáte?

Jako směs nepochopení smyslu 
územního plánu města, neznalosti  
historie a vývoje dané lokality, osob-
ní animozity a nakonec i závisti a so-
bectví. 

Onen leták ukazuje, že to není spon-
tánní aktivita, ale pečlivě řízený a or-
ganizovaný postup několika jedinců, 
kteří se bojí, že přijdou o výhled na 
komíny Žďasu. V letáku se argumen-
tuje 50 novými rodinnými domy. Kde 
se pisatelé k takovému číslu dostali? 
Jsou přesvědčeni, že Zborná je do-
pravně přetížená. Jak to poznali? Pro-
vedl jsem sám sčítání vozidel v největ-
ší koncentraci dopravy ve všední den 
od 5 hod. ráno do 8 hod. Za tři hodi-
ny odjelo ze Zborné 62 vozidel. 

To jenom příklad demagogie, se 
kterou argumentují. Skutečné mož-
nosti každé lokality může ukázat jen 
odborná studie, ne strašení. 

Hovořil jste také o nepochopení 
historie Zborné a jejím vývoji…

Zborná byla do roku 1989 uzavře-
ná pro jakoukoli výstavbu. Byla to 
chatová rekreační oblast. Restituce 
přinesla nové vlastníky pozemků a ti 
chtěli stavět. Pěkné prostředí přitaho-
valo movité zájemce o výstavbu ro-
dinných domů. Paradoxně ti, co tyto 
protesty iniciují, tak urputně bojovali 
za změnu územního plánu, aby moh-
li rekreační bydlení vyměnit za trvalé. 
Ale jen pro ně samotné. Ostatní zá-
jemci už mají smůlu. V tom spatřuji 
zmiňovanou sobeckost.

Z jiného pohledu je ale přiroze-
ná lidská reakce, chránit si dosaže-
né…

Ano, bohužel musím souhlasit. 

Náměstek Výborný: 
Na všechno selský rozum... 

V lednu strážníci Městské policie 
Jihlava řešili několik podnapilých 
osob. 

V prvním případě strážníci spat-
řili na Masarykově náměstí vozidlo 
jedoucí z ulice Znojemská směrem 
k OD Prior. Řidič vozidla svým 
jednáním porušil dopravní znač-
ku zákaz vjezdu všech motorových 
vozidel umístěnou ve spodní části 
náměstí. 

Jeden ze strážníků provedl zasta-
vení vozidla, poté požádal řidiče o 
předložení dokladů. Strážník zjistil, 
že se jedná o cizince, z jehož dechu 
byl cítit zápach po alkoholu. Po pro-
vedení dechové zkoušky bylo cizinci 
naměřeno 1,15 promile alkoholu. 

Ve druhém případě přijal operační 
strážník městské policie na lince tís-
ňového volání oznámení na podna-
pilého muže pohybujícího se v pro-

storu perónu hlavního vlakového 
nádraží na ulici Havlíčkova. Na mís-
to byla vyslána hlídka městské poli-
cie, která spatřila silně podnapilého 
muže stojícího na nástupišti. Pro-
vedením dechové zkoušky mu bylo 
naměřeno 4,98 promile alkoholu. 
Vzhledem k silné opilosti muže byla 
přivolána zdravotnická záchranná 
služba s lékařem. 

V posledním případě strážníci ře-
šili opilé chlapce, kteří proběhli přes 
Jakubské náměstí směrem do ulice 
Farní, kde se schovali ve výklenku 
dveří jednoho z domů. Protože se 
jejich chování jevilo jako podezře-
lé a byl z nich cítit alkohol, strážníci 
je požádali o prokázání totožnosti a 
provedli orientační dechovou zkouš-
ku. 

Vzhledem k tomu, že dechová 
zkouška byla pozitivní a dva chlapci 

Nezletilí pili alkohol a opilec řídil
byli nezletilí, byla na místo přivolána 
zdravotnická záchranná služba s lé-
kařem, který rozhodl v jednom pří-
padě o hospitalizaci v nemocnici. 

Kontrola heren
Strážníci prováděli kontrolu heren 

se zaměřením na dodržování zákazu 
vstupu osobám mladším 18 let. Při 
této kontrole zjistili ve dvou provo-
zovnách porušování zákona „O lo-
teriích a jiných hrách“ spočívající 
v provozování nepovolených výher-
ních přístrojů tzv. Kvízomatů. 

Strážníci na místě provedli foto-
dokumentaci a celou věc předali od-
bornému pracovníkovi Magistrátu 
města Jihlavy, který ve spolupráci 
s městskou policií provedl násled-
nou kontrolu s cílem zjištění majite-
le těchto přístrojů. Věc je dále řešena 
v trestně-právní rovině. 

Sedm hledaných     
V měsíci lednu bylo zadrženo sedm 

hledaných osob. Při kontrolní čin-
nosti spatřili strážníci na ulici Březi-
novy sady osobu pohybující se ko-
lem zaparkovaných vozidel. Jednalo 
se o muže, kterého strážníci požádali 
o prokázání totožnosti. Po prokázání 
totožnosti bylo zjištěno, že se jedná 
o osobu, po které bylo vyhlášeno ce-
lostátní pátrání.

Další celostátně hledaná osoba byla 
zadržena v dopoledních hodinách 
v parku Jana Masaryka. O několik 
hodin později zadrželi strážníci oso-
bu odpovídající popisu osoby hleda-
né policií na ulici Palackého. Na ulici 

Hradební byly zadrženy dvě hledané 
osoby. 

Pomocí kamerového systému byla 
v prostoru křižovatky ul. Benešova a 
Hradební MKDS zpozorována oso-
ba odpovídající popisu pohřešované 
osoby, po které PČR vyhlásila pátrá-
ní. Poslední celostátně hledaná oso-
ba byla zadržena na parkovišti u SM 
Billa na ulici Tř. Legionářů.

Statistika
V měsíci lednu zpracovala Městská 

policie Jihlava celkem 3.551 událos-
tí. Strážníci provedli 57 kontrol po-
dávání alkoholu mladistvým osobám 
a hraní na výherních hracích auto-
matech, řešili 450 oznámení občanů 
nebo jejich žádostí o pomoc. Proti 
veřejnému pořádku nebo vyhláškám 
a nařízením města bylo zaznamená-
no 885 přestupků, z tohoto počtu se 
186 týkalo dodržování pravidel sta-
novených vyhláškou o volném po-
hybu psů. Při kontrolní činnosti bylo 
zadrženo sedm osob, po kterých Po-
licie ČR vyhlásila celostátní pátrání. 

Současně bylo policii oznámeno 
osm podezření ze spáchání trestné 
činnosti. Městská policie zpracovala 
22 přestupků proti majetku. Ve spo-
lupráci s dopravním podnikem stráž-
níci provedli 137 kontrol černých 
pasažérů. Bylo zjištěno 15 dlouho-
době odstavených vozidel, která 
strážníci vyhodnotili jako vraky. Na 
psí útulek, jehož provozovatelem je 
městská policie, bylo umístěno 23 
odchycených psů. 

 Bc. Stanislav Maštera,
 zástupce ředitele MP

Jaké bylo 20. století
TO BYLO 20. STOLETÍ je název akce, kterou společně připravují SUPŠ He-
lenín, OA, SZŠ a SOŠS Jihlava a ZUŠ Jihlava. V programu večera bude mód-
ní přehlídka, modely budou inspirované dekádami 20. století, které návštěvní-
ky přenesou za hudebního a tanečního doprovodu žáků a učitelů ZUŠ Jihlava 
do dobové atmosféry. Součástí bude také výstava fotografi í. Jako host vystou-
pí SUŠ Ladislava Bielika Levice. Akce se uskuteční 2. března 2016 v divadle 
DIOD v 17. a 19. hodin. Večerem provede moderátor Pavel Bláha.  -tz-

Krátce
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Co nabízíme?

• 5 týdnů dovolené
• příspěvek na závodní stravování a životní pojištění
• sportovní a kulturní akce v průběhu roku
• zázemí stabilní české fi rmy
• perspektiva profesního růstu

Zveme vás mezi nás!
Koho hledáme?

• OBSLUHA CNC STROJŮ
• DĚLNÍK VE VÝROBĚ DVEŘÍ
• SKLADNÍK
• PRACOVNÍK STŘÍKACÍHO BOXU

silhava@sapeli.cz
eigl@sapeli.cz

JEDNIČKA VE VÝROBĚ
INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

VĚŘÍM ČESKÝM DVEŘÍM
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Jak dál s Horáckým zimním stadionem
Otázka pro zástupce politických 

klubů městského zastupitelstva:
Jihlava stojí před významným rozhodnutím o roz-

sahu rekonstrukce Horáckého zimního stadionu. 
Zastupitelé budou vybírat ze čtyř, resp. pěti variant 
různého rozsahu. K dispozici jsou dvě nové varian-
ty arch. Buchty, menší varianta s menším zásahem 
do prostoru parku, větší varianta s asi jedenácti-
metrovým zásahem do parku. Je možné zvolit také 
projekt z roku 2011 Ing. Žáka, na kterou existuje i 
stavební povolení, je nutná aktualizace projektu, ale 
jde o možnost, která by výrazně urychlila stavbu. 

Čtvrtou možností je výstavba nového stadionu 
na „zelené louce“, pak se ale nabízí i otázka využití 
starého stadionu. Nabízí se i varianta pouze výmě-
ny střechy, jejíž bezpečnost a životnost se blíží ke 
konci. 

Ke kterému řešení se přikláníte? -lm-

KSČM
Zahájení rekonstrukce Horáckého zimního sta-

dionu v tomto volebním období jsme měli ve vo-
lebním programu naší strany, který chceme reali-
zovat.

Nebyla to tedy výstavba nového zimního stadi-
onu na tzv. zelené louce za miliardu Kč ani čás-
tečná rekonstrukce Horáckého zimního stadionu 
spočívající především ve výměně střechy, u které 
v roce 2018 končí její statická životnost. Osobně 
považuji umístění stávajícího Horáckého zim-
ního stadionu ve středu města  v bezprostřední 
blízkosti zastávek městské hromadné dopravy za 
výhodné. Horácký zimní stadion v Tolstého ulici 
již veřejnosti slouží šedesát let a stal se tak nedíl-
nou, významnou součástí Jihlavy. Co se týká  dis-
kutovaného parkování u stadionu nepokládám to 
za zásadní problém. 

Na stadion snad ještě mnozí občané Jihlavy mo-
hou přijít i pěšky, nebo dojet městskou dopravou. 
Sám jezdím na hokej z Březinek zásadně trolejbu-
sem, který nikdy není přeplněn. Jsem přesvědčen, 
že kdo přijede na hokej autem, určitě také zapar-
kuje, ne však vždy v blízkosti stadionu.

Samotná rekonstrukce Horáckého zimního sta-
dionu je již připravována řadu let. V roce 2009 
byla AS Project CZ. s.r.o. Ing. Žákem vyhotove-
na projektová dokumentace  pro realizaci stavby, 
za kterou město zaplatilo 3,6 milionů Kč včetně 
DPH. Tato projektová dokumentace byla projed-
nána vedením města  i zastupitelstvem v minulém 
volebním období bez podstatných připomínek 
a na rekonstrukci stadionu bylo vydáno stavební 
povolení, které je platné do 19. 8. 2017. 

V minulém roce byla městem zadána další stu-
die rekonstrukce Horáckého zimního stadionu 
BFB studio s.r.o. Praha. BFB Studio arch. Buchta, 
který má s projektováním zimních stadionů zku-
šenosti, předalo městu půdorysné návrhy v dvou 
variantách. Menší varianta B řeší jižní stranu sta-
dionu pro stojící diváky a v malé míře zasahuje 
do parku Smetanovy sady. Větší varianta D je tra-
dičním oválem většinou pro sedící diváky zajišťu-
jící lépe potřeby stadionu. 

Tato alternativa však zasahuje 11 m do parku 
Smetanovy sady a dále s nutným  přilehlým chod-
níkem znamená likvidaci šesti listnatých stromů, 
z toho tři stromy jsou více než stoleté.   Tento zá-
sah do parku by byl jistě předmětem velké kritiky 
veřejnosti.

Je třeba podotknout, že tyto varianty jsou jen 
studie a náklady na projektovou dokumentaci u 
BFB studio s.r.o. Praha jsou odhadovány na 15 
až 20 milionů Kč. Po seznámení s těmito skuteč-
nostmi se osobně přikláním k aktualizaci projek-
tové dokumentace zpracované AS Project CZ. 
s.r.o. Ing. Žákem s využitím studie BFB studia 
s.r.o. Praha, pokud možno s menším záborem 
parku Smetanových sadů. 

Náklady na aktualizaci této projektové doku-
mentace jsou odhadovány na dva miliony Kč. Do-

šlo by tak k úspoře nákladů na projekci a zejména 
by bylo možné využít stavební povolení platné do 
19. 8. 2017. Začít od začátku, tj. od výběrového ří-
zení na projektovou dokumentaci, může být velmi 
náročné a zdlouhavé s nebezpečím, že rekonstruk-
ce Horáckého zimního stadionu nemusí být ani v 
tomto volebním období zahájena, což si v žádném 
případě nepřeji.   Pavel Šlechtický,

 předseda zastupitelského 
 klubu KSČM 

KDU-ČSL
Otázka nutnosti řešit opravu, rekonstrukci či no-

vou výstavbu HZS je známa drahnou řádku let. V 
tuto chvíli je navrženo pět variant možného řeše-
ní. Každá z nich má své výhody či úskalí, řešení 
pod tlakem času asi nejsou ta nejlepší.

Je třeba si odpovědět na řadu otázek. Ta první 
je, k čemu bude HZS sloužit? Využití pro školy 
a širokou veřejnost je ověřeno. Zbývá tedy spor-
tovně společenská rovina. Pokud je cílem návrat 
do extraligy, pak je třeba vědět, kolik to bude 
stát, kdo to bude provozovat a fi nancovat, a zda 
je reálná  koncepce založena na vlastních odcho-
vancích. Ani na jednu z těchto otázek nemáme v 
tuto chvíli odpověď. 

Z provozu HZS, za stávajících aktivit, je zřejmé, 
že pro další akce kulturní či sportovní není tolik 
prostoru. Dá se předpokládat, že navýšení počtu ta-
kovýchto akcí bude v řádu jednotek.

Co tedy víme, náklady variant od velké opravy 
stávajícího HZS cca 100 mil. až po výstavbu na 
zelené louce cca 1 000 mil. Kč. Z provozování 
stávajících zařízení se dá odvodit, že roční pro-
vozní náklady budou mezi 5,5 - 7 mil. Kč. Podle 
arch. Buchty je přímá úměra mezi počtem divá-
ků a investičními náklady. Tedy na 1000 diváků 
je třeba investovat  100 mil Kč .

Dopravní obslužnost na stávajícím místě je ře-
šena MHD či pěšky, chybí parkovací místa. Va-
rianta na vytipovaném  místě blízko obchvatu 
města směrem na Pelhřimov znamená investovat 
do obou zmíněných dopravně obslužných staveb 
a vazeb. Nejistota, či jistota, že vybudování no-
vého nákupního centra v této lokalitě je ve vzdu-
choprázdnu znamená, že uvedené náklady by v 
tomto případě hradilo město bez dalších ekono-
mických bonusů. Záchytné parkoviště a napojení 
na MHD je v tomto případě sice jeden z potřeb-
ných počinů ale fi nančně zřejmě nejdražší. 

Doba realizace je dva roky, kratší dobu lze před-
pokládat jedině v případě velké opravy, tedy nej-
levnější varianty. 

Značka Dukla Jihlava a význam úspěšného ho-
kejového klubu známého po celém světě je v tuto 
chvíli ta nejcennější deviza, kterou reálně máme.

Pokud tedy investovat, pak po zvážení všech 
okolností a vyhodnocení položených otázek, 
mi i s ohledem na genius loci stávajícího místa, 
vychází varianta D arch. Buchty. Velké moderní 
hokejové koloseum na stávajícím místě, kapaci-
ta cca 5 400 diváků. Je třeba si uvědomit, že tato 
varianta je časově nejnáročnější, má řadu úskalí 
a nemusí být nakonec realizovatelná. V každém 
případě vyřčený předpoklad zahájení realizace 
této varianty v roce 2017 je velmi optimistický.

 Jaromír Kalina,
 náměstek primátora

TOP 09
Předně bych rád poděkoval Novinám jihlav-

ské radnice za možnost se vyjádřit k otázce re-
konstrukce Horáckého zimního stadionu. Mám 
ovšem obavu, že přibližně 20 řádek je na tak zá-
važné téma poměrně málo. 

Rád bych uvedl, že znám Duklu (a mám tím 
na mysli Dukla s.r.o. a Dukla Jihlava mládež z. 
s.) z pohledu lékaře, rodiče, amatérského hráče, 
velkého fanouška, který byl u posledních pádů 
a návratů jak „dospělé“, tak „mladé“ Dukly. 

Je zde zvažována rekonstrukce zimního sta-
diónu za nemalé veřejné peníze. A mě napadá 
mnoho otázek, které je nutné zvážit před defi-
nitivním rozhodnutím. Vzhledem k tomu, že 
je Dukla mojí „srdeční“ záležitostí, tak jsou to 
otázky spíše palčivé, často s nejednoznačnou 
odpovědí. Ať se nám to líbí nebo ne, rozhodnu-
tí o zimním stadionu je zároveň rozhodnutím o 
dalším směřování klubu. 

Hned první otázku, kterou musíme položit, je 
dotaz na generálního sponzora a vlastníka klu-
bu. Hokej je byznys a neznám ve světě úspěšný 
klub, jehož majoritním vlastníkem by byla stát-
ní správa. Kdo bude vlastnit rekonstruovaný 
stadion? Z mnoha ohledů velmi důležitý pohled 
jak z hlediska využívání haly, finančních toků 
z pronájmů a celého marketingu fungování. 

Jistě by odpadlo mnoho spekulací, které se ko-
lem tohoto problému vyrojily. 

Město, resp. stát, by měl a musí podpořit zdra-
vý vývoj a rozvoj dětí a mládeže. Toto jsou 
účelně vynaložené veřejné finance, a pokud to 
budeme dělat, tak se vší zodpovědností a účel-
ností. Na pomyslnou misku vah se přidávají 
další témata. 

Jak funguje přechod z juniorky do dospělého 
hokeje? Jaké jsou poslední výsledky juniorky 
jako vrcholu výchovy akademie? Jaké výsledky 
mají hráči ve škole (mimochodem jedna z pod-
mínek fungování akademie) a jak se uplatňují 
hráči, kteří končí se soutěžním hokejem? Jaké 
zázemí mají hráči akademie (regenerace, výži-
va, dodatečné tréninky)? Je plánována výchova 
všech hráčů, nebo jen některých? Jaká je úroveň 
trenérů odborná i morální? A takových otázek 
mě napadá daleko více. 

Pokud se podaří zodpovědět tyto otázky, nebo 
se o to aspoň budeme smysluplně snažit, tak 
odpověď zní nový stadion. Vše ostatní je kom-
promis. 

Pokud se to nepodaří, tak nezbytná rekon-
strukce, protože vše ostatní jsou ztracené veřej-
né finance.  Roman Peschout,

 předseda zastupitelského 
 klubu TOP 09

ANO
Každá z nastolených variant je možná, každá 

má své významné pro, ale i proti. Pokud pou-
žijeme vylučovací metodu, tak jako nejméně 
vhodná se mi jeví varianta „výměny střechy“. 
Jde sice o nejlevnější řešení, ale zároveň řeše-
ní, které je z dlouhodobějšího hlediska neudr-
žitelné a nekoncepční. Protipólem této levné 
varianty je novostavba na zelené louce. V tom-
to případě může vzniknout skutečně moderní 
a nadčasová aréna, která bude sloužit městu po 
další dlouhá desetiletí. 

Pokud se budeme rozhodovat pro jednu 
z variant rozsáhlých stavebních úprav stávající 
haly, tak v tomto případě bych preferoval řeše-
ní, které bude pokud možno pouze aktualizovat 
stávající projekt.

Naše finální rozhodnutí, které jak věřím, bude 
učiněno v dohledné době, nemůže být založeno 
jen na základě emocí a pocitů. Pro rozhodnutí 
tohoto významu je nutné znát investiční a pro-
vozní náklady jednotlivých variant a dále získat 
pokud možno úplný seznam souvisejících in-
vestic a opatření.

Bez ohledu na to, ke které variantě se nakonec 
přikloníme, se městu, ale i Dukle, nabízí příleži-
tost vyzkoušet v zahraničí běžné PPP projekty. 
V případě těchto projektů dochází k propoje-
ní soukromého a veřejného kapitálu. Případný 
partner může nejenom významně přispět do 
rozpočtu samotné výstavby, ale může se stát i 
budoucím strategickým partnerem hokeje v Jih-
lavě a jejím okolí. Radek Popelka,

 zastupitel města

 (Pokračování na str. 20)
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Teď je ten pravý čas, kdy zimní poča-
sí přímo nabádá k lázeňským a sau-
novým rituálům. Že o sauně mnoho 
nevíte. Možná je to tím, že jste nemě-
li možnost poznat taje a krásu sauno-
vých mravů.  Pak je čas zavítat do Infi -
nitu a nechat se hýčkat.

U Brněnské přehrady, uprostřed pří-
rody Podkomorských lesů, na vás čeká 
doslova saunový ráj. Unikátní Wellne-
ss & SPA Infi nit.

Vítání jste kdykoliv, o víkendu nebo 
ve všední den. Dorazíte li však ve všed-
ní dny dopoledne, čeká vás nejen zvý-
hodněné vstupné, ale je tam volněji a 
více prostoru k relaxaci.

Co zde najdete?
Ojedinělý a rozsáhlý saunový svět, 

zázračnou sílu vody, odpočinek, kon-
takt s krásnou přírodou, vnitřní poho-
du a dokonalou osobní péči. Tuto 
léčivou kombinaci vám všem nabí-
zí wellness centrum Infi nit. Tady si 
můžete prodloužit léto, ale také léta, 
díky vodě, jejíž zázračná síla s námi 
putuje již od pradávna.

Teplé bazény pod širým 
nebem

Užít si můžete horký bazén pod 
širým nebem, ozářený sluncem nebo 
hvězdnou noční oblohou s vířivý-
mi lavicemi, vodními lehátky a chr-
liči. Teplota vody se pohybuje v roz-
mezí 35- 38 °C a je otevřeno po celý 
rok, svítí-li slunce, prší či padá sníh. 

Můžete se zde také ponořit do nejsla-
nějšího bazénu v Česku, do venkovní-
ho whirlpoolu, se slaností vody 1-3%. 
A tak blahodárnost čistého koupání ve 
vodním SPA se čtyřmi teplými bazé-
ny a dvanácti druhy saun pomáhá léčit 
vaše tělo i duši.

Saunový svět s 12 druhy saun
 vnitřních i venkovních saun 
Ticho, kouzlo přírody, vodopád, bys-

třina, ledové jezírko a samozřejmě 12 
originálních saun Infi nitu. V nich se 
snoubí blahodárnost tepla, ticha a byli-
nek. Která je ta pravá? Je to jako s lás-
kou, když si nějakou zamilujete, pak, je 
to pouto na celý život.

Můžete si vybrat… medovou, tropic-

kou, fi nskou, vulkáno s vysokou teplo-
tou, bylinnou či alchymistickou nebo 
tématický saunový ceremoniál, plný 
emocí a krásy. Ale vždy je tu hlavně 
léčivá kombinace tepla a studené vody.  

Jste-li zdaleka, 
zůstaňte na noc

Toužíte po klidu na vytříbení svých 
myšlenek, po čase, kdy se kolem Vás 
všechno zastaví a vodě, která léčí? 
Pak přijeďte a objevte svět Infi nitu a 
jeho umění relaxace a zůstaňte déle.                                                                                               
K dispozici pro váš delší pobyt je v are-
álu Maximus resortu také hotel, kde 
najdete dostatek prostoru pro dozní-
vání nevšedního zážitku. Najdete zde 
skvělou restauraci pro vaše gurmánské 
zážitky a  máte li energii na sportov-
ní zážitky, je k dispozici  čtyř dráhový 
bowling, tři celoroční tenisové kurty, 
beach-volejbalový areál, krásy Brněn-
ské přehrady a nespočet cyklostezek.  
Pokud nemůžete přenocovat, nevadí, 
pak přijeďte hned ráno a můžete u nás 
strávit celý den. Stále je co objevovat.                                                                                                                               
A hlavně je krásné, když se o vás někdo 
stará. Přijeďte si odpočinout a načerpat 
sílu.   (PI-j03-infD)

www.infi nit.cz

Hledáte tip na zážitkový výlet nedaleko Jihlavy?
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 Velká gotická síň 
14.00 zahájení  |  moderuje Karel Paštyka

14.15 pohádka O NEPOSEDNÉ POMLÁZCE  |  Liduščino divadlo Praha

15.15 velikonoční zvyky a obyčeje  |  soutěže a písničky Bobodivadla 

15.45 pohádka VESELÉ VELIKONOCE  |  Liduščino divadlo Praha

16.45 velikonoční zvyky a obyčeje  |  soutěže a písničky Bobodivadla

17.15 pohádka O ČERVENÉM VAJÍČKU A ROZMARNÉM SRDÍČKU  |  
 Liduščino divadlo Praha

18.15 ukončení

Průběžné povídání o velikonočních zvycích a obyčejích v podání 
Mirka Marka z Agentury Dobrý den z Pelhřimova – povídání o postních 
nedělích, co se má jíst, co se má dělat, o symbolice pomlázky aj.

 Velká zasedací místnost (přízemí) 
Od 15.00 hodin promítání oblíbených krátkých fi lmových pohádek 

pro děti. 

 Vestibul jihlavské radnice (hlavní vchod, vestibul MHD) 

Agentura Dobrý den z Pelhřimova
Velikonoce z České knihy rekordů  |  VÝSTAVA vybraných fotografi í velikonoč-

ních NEJ…  |  Muzeum rekordů a kuriozit: Unikátní obří dvoumetrová kraslice 

pomalovaná tradičními moravskými motivy, odrátované kraslice, obří pštrosí 

vejce, obří  třímetrová pomlázka…  |  Zdobení kraslic voskovou batikou a ve-

likonoční zdobení perníčků ve tvaru vajíček.

Vrátka Třebíč 
Zdobení velikonočních perníků – ozdobím a sním  |  Malování na sklo – jarní 

vitráž – ukázka i možnost zkoušky

Tkaní ha hrábích – dříve tradiční venkovská zimní práce a zábava – možnost 

si vyzkoušet  |  Pletení pomlázek z proutí  |  Pletení košíků z pedigu – výroba 

velikonočních ošatek  |  Vizovické pečivo – výroba fi gurek z těsta –  možnost 

si vyzkoušet a odnést domů k usušení. Ke koupi velikonoční zboží jedna ra-

dost z chráněné dílny.

Kavárna Vrátka – nejen káva a další nápoje, ale i zákusky, zvykoslovné veli-

konoční pečivo, mazance a drobné pečivo, které připravují šikovné ruce hen-

dikepovaných přímo v jejich pekárně.

Kytky u Vrátek – aranžované květiny a suché vazby, proutěné výrobky  a další 

zboží z chráněné dílny k dekoraci velikonočního stolu.

Koření u Vrátek – prodej produktů od více než 20 fi rem z regionu Vysoči-

na, čerstvé Davídkovo koření bez soli a glutamátu, kmín, bílý i modrý mák 

z regionu, mouka ze mlýna Střížov, pedigové a slaměné ošatky, suroviny pro 

pečení domácího i bezlepkového chleba. Doplňkový prodej kávy, čaje, medu, 

čokolády, suchých plodů, výrobků FAIR TRADE a výrobků pekárny:  kváskový 

chléb, bagety, perník, židovské cukroví.

Dům dětí a mládeže Jihlava 
výtvarné dílny s velikonoční tématikou – barvení vajec, pletení pomlázek, 

malování a jiné velikonoční kousky.

Dále uvidíte ukázky různých technik zdobení kraslic, včetně drátování  |  
pletení košíků z pedigu  |  výroby panáčků ze šustí.

Malování na obličej – velikonoční motivy. 

Před jihlavskou radnicí ohrada s živými ovečkami.

Informace: Magistrát města Jihlavy (tel. 567 167 438)  |  Turistické informační centrum (tel. 567 167 158–9)  |  www.jihlava.cz
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Studenti jihlavského gymnázia 
uspořádali před jarními prázdnina-
mi matematicko-fyzikální soutěž s 
názvem Mafyn  pro žáky základních 
škol a nižších gymnázií. 

Prostřednictvím on-line progra-
mu, který si sami vytvořili, probíha-
la soutěž zároveň na čtyřech místech 
a zúčastnilo se jí 236 žáků z několika 
jihlavských škol. 

„Oceňujeme celkově velmi dobrou 
úroveň soutěže – organizaci i přístup 
k soutěžícím. Žáky soutěž zaujala také 
díky její nestandardní formě – práce ve 
skupině a na PC,“ řekla Soňa Dvořá-
ková ze ZŠ Polná.

„Obtížnost úloh byla volena tak, 
aby se mohli zúčastnit i studenti, kte-
ří s matematickými soutěžemi nema-
jí mnoho zkušeností, a přitom si přišli 
na své i úspěšní řešitelé matematických 
olympiád,“ vysvětlil jeden z organizá-
torů Ladislav Štefk a z gymnázia Jih-
lava. 

Úspěch proto většinou nezávisel 
jen na schopnostech jednotlivých 
členů, ale i na efektivní týmové spo-

lupráci. V soutěži podle pořadatelů 
nešlo o bezduchou aplikaci postupů 
naučených ze školy, úlohy zpravidla 
vyžadovaly jistou dávku invence a 
důvtipu. 

„Snažíme se, aby příklady byly netra-
diční a pomáhaly rozvíjet předsta-
vivost, logické myšlení, a především 
zájem o matematiku. Obtížnost příkla-
dů postupně vzrůstá,“ doplnil Štefk a.  

Žáci soutěžili v až čtyřčlenných 
týmech. Tým byl sestaven žáky stej-
né školy  a soutěž byla rozdělena do 
čtyř kategorií. 

Každému týmu byl přiřazen koefi -
cient, podle kterého byl tým zařazen 
do příslušné kategorie. Koefi cient se 
vypočítal jako aritmetický průměr 
ročníků, ve kterých soutěžící daný 
rok studují.

kategorie A: koefi cient týmu ≤ 9
kategorie B: koefi cient týmu ≤ 8
kategorie C: koefi cient týmu ≤ 7
kategorie D: koefi cient týmu ≤ 6
Všechny kategorie měly stejné 

zadání úloh. 

Gymnazisté vymysleli 
atraktivní soutěž

Celkoví vítězové:
Pořadí   Tým    Škola    Kategorie  Body
1  ALL STARS  Gymnázium Jihlava  B  166
2  MedWeČeSka  Gymnázium Jihlava  A  160
3  GetRekt   ZŠ O. Březiny   B    74
4  Mafyn-s.r.o  Gymnázium Jihlava  D    63
5  ROG team  Gymnázium Jihlava  B    53
Více o soutěži najdete na htt p://www.gymnaziumjihlava.cz/wricugotil/

mafyn/index.php. -tz-
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Středisko křesťanské pomoci po-
skytuje v Jihlavě dvě sociální služ-
by. Obě jsou pobytové a obě svým 
druhem patří k oboru sociální pre-
vence. 

Ačkoliv tato dvě zařízení sociál-
ních služeb vznikala v různých do-
bách i okolnostech, mají odlišnou 
cílovou skupinu klientů a jsou de 
iure dvěma různými organizacemi 
s právní subjektivitou. Obě dvě se 
postupně vyprofilovala jako azy-
lové domy. Navíc obě dvě zařízení 
jsou shodně zastřešována Diakonií 
Evangelické církve metodistické. 

O azylových domech by se zjed-
nodušeně dalo říci, že společným 
jmenovatelem jejich práce je pre-
vence bezdomovectví. Co však tato 
služba obsahuje konkrétně? 

Pěstovat naději pro život
Azylový dům zahrnuje poskytnu-

tí přechodného ubytování a vytvo-
ření podmínek pro samostatnou 
přípravu nebo pomoc s přípravou 
stravy. V neposlední řadě tato služ-
ba obsahuje pomoc při uplatňová-
ní práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí. 
Sociální práce se soustřeďuje na to, 
aby člověk měl v azylovém domě 
zajištěno základní bydlení a věci, 
které k bydlení potřebuje.  Kromě 
toho, že se člověk stabilizoval, je 
však hlavním cílem, aby se nade-
chl a mobilizoval své síly, protože 
azylové ubytování je pouze dočas-
né. Služba včetně přechodného 
ubytování se poskytuje na základě 
smlouvy zpravidla na půl roku až 
jeden rok. V sociální prevenci tedy 
pracovníci azylového domu a člo-
věk v něm usilují o to, aby člověk 

Pomoc zaměřená na dostupné bydlení

SKP – Naděje pro život Jihlava nabízí azylové ubytování pro osamělé rodiče, úpl-
né rodiny a samotné ženy. Ilustrační foto: archiv SKP
svou nepříznivou situaci zlepšil či 
změnil. 

V tomto směru neexistují malé 
cíle a každý sebemenší krok je dob-
rý. Předpokladem je mít na běžné 
a dostupné bydlení reálnou nadě-
ji, kterou postupně člověk zakládá 
na svých obdarováních, dovednos-
tech, vztazích, příjmech a cílech. 

Azylové ubytování pro 
rodiny s dětmi a ženy

SKP – Naděje pro život Jihlava 
nabízí azylové ubytování pro osa-
mělé rodiče, úplné rodiny a samot-
né ženy. Lidé, kteří užívají službu, 
mají k dispozici samostatnou by-
tovou jednotku v základním vyba-
vení. Osoby, pro které je azylové 
ubytování určeno, mohou být v 
bytové nouzi anebo v nevyhovují-
cích podmínkách bydlení. Dále se 
může jednat o oběti domácího ná-

V domově pro seniory na Lesno-
vě se počátkem února slavilo. Za-
městnanci připravili Masopustní 
rej. Po celém domově se procházel 
klienti i zaměstnanci v maskách, 
k tanci a poslechu hrála skupina  
TrioMix. Přítomné přišel pozdra-
vit náměstek primátora Milan Ko-

lář a vedoucí odboru sociálních 
věcí magistrátu Jozef Labuda.

„Po celé odpoledne vládla veselá 
masopustní nálada a podávaly se 
tradiční masopustní koblihy,“ řekl 
ředitel Domova pro seniory Vladi-
mír Maštera.

 -lm-

Představujeme

SENIOŘI na Lesné poslouchali kapelu, pochutnali si na masopustních koblihách 
a slavili masopust. Foto: Vlastimil Václavek

Masopustní rej na Lesnově

POŘADATELÉ KULTURY HODOVALI. Vedení města uspořádalo pro pořadate-
le kulturních akcí ve městě další setkání, tentokrát s ochutnávkami jídel v DIODu.
Sousedské setkání nad dobrým jídlem se odehrálo v duchu exotické kuchyně, dob-
ré hudby a náročné akrobacie. Vybrané spolky v rámci znovuobnoveného formátu 
připravili prezentaci svých videí. Foto: Adam Hruška

Setkání pořadatelů kulturních 
akcí krajského města

silí nebo osoby v nevyhovujícím 
rodinném prostředí s dopadem 
na bydlení. Naopak služba není 
obvykle určena pro osoby ve sta-
robním důchodu, pro osoby, které 
ohrožují bezpečnost, osoby závis-
lé na návykových látkách, nesobě-
stačné jedince nebo osoby, jež po-
třebují bezbariérový přístup, nebo 
jinou často pečovatelskou službu. 

Azylový dům pro muže
SKP Jihlava poskytuje dočasné 

ubytování mužům. Azylový dům 
pro muže má charakter komunit-
ního sdíleného ubytování, protože 
obsahuje společné pokoje, společ-
nou kuchyň, prádelnu a sociální 
zařízení. Svým posláním a veřej-
ným závazkem je azylový dům pro 
muže zaměřen podobně jako azy-
lové ubytování pro rodiny a ženy 

s tím rozdílem, že cílovou skupi-
nou jsou výhradně muži ve věku 
nad 18 let.  

V obou azylových domech půso-
bí profesionální sociální pracovní-
ci, kteří člověka během jeho poby-
tu doprovází a ve funkci jakéhosi 
trenéra se snaží člověka podpořit 
v zapojení do společnosti, při hle-
dání práce či bydlení, v mezilid-
ských vztazích, v abstinenci, v řeše-
ní zadlužení a v dalších oblastech. 
Nezbytným předpokladem v tom 
je motivace a vůle klienta ke spo-
lupráci. 

Byl Ježíš bezdomovec? 
Jako církevní organizace usilu-

jeme nejen o etický profesionální 
přístup a vzdělávání pracovníků, 
ale permanentně také ozřejmujeme 
smysl a účinnost pomoci. Ačkoliv 
v sociální práci rozeznáváme míru 
vlastního zavinění, přistupujeme 
k lidským příběhům individuál-
ně a s vědomím, že každý člověk 
má hodnotu. Podle mezinárod-
ně uznávané typologie ETHOS je 
bezdomovství široký společenský 
fenomén, který není dobré zužo-
vat, podceňovat a už vůbec ne stig-
matizovat nebo tabuizovat. Problé-
my nezmizí tím, že se neřeší, nebo 
odsunou.

I když některé problémy jsou vět-
ší než my, jak každý zná z vlastní-
ho života, považujeme za potřebné 
nevzdávat se a začít se angažovat 
částečně také v sociálním bydlení, 
v sociálním podnikání a v preven-
ci ztráty bydlení, které často chybí 
nejen v Jihlavě, ale v celé České re-
publice. 

 David Chlupáček
 za SKP – Naděje pro život 
 Jihlava & SKP Jihlava



STAVÍME, OPRAVUJEME,
REKONSTRUUJEME, ZATEPLUJEME 

A OPRAVUJEME FASÁDY,
 MONTUJEME, VYRÁBÍME Z KOVU, 

OBRÁBÍME, PROJEKTUJEME

tel.: +420 777 941 000

www.ekosbrtnice.cz
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+420 777 941 000
+420 777 588 773

www.omitkystrojne.cz

Stavíme, bydlíme...
STRANA 15

Z hlediska užitné hodnoty jsou pane-
lové byty hendikepované ze dvou dů-
vodů. Jednak je to umakartové jádro, 
a pak poměrně nízká světlá výška. Po-
kud budeme považovat jádro za rekon-
struované, pak nízkou výšku můžeme 
vykompenzovat vhodnou prací se svět-
lem, a to samé platí v případě, kdy nám 
panelákový byt připadá ke všemu ještě 
poněkud stísněný. 

Prvním nástrojem změny bude přive-
dení světla do místností, respektive od-
stranění všeho toho, co světlu brání. 

Zkuste odstranit veškeré předměty z 
okenních parapetů. Přímo proti oknu 
by neměly stát žádné velké tmavé plo-
chy, ale naopak plochy bílé, světlé, kte-
ré světlo nepohltí, ale odrazí zpět do 
místnosti. 

Zkuste třeba takovou věc, jako je při-
vedení toho nejatraktivnějšího světla, 
tedy světla denního, přímo do koupel-
ny. To je přece vysoce komfortní. Stačí k 
tomu „skleněné cihly“, tzv. luxfery. 

Zamyslete se také, zda by nestačilo 
jen přemalovat stěny na bílo. 

Musíte dělit místnosti na dvě funkč-
ně odlišné části? Pokud ano, pak to dě-
lejte tak, aby omezení přístupu denní-
ho světla bylo v té vzdálenější části co 
nejmenší. Zkuste použít např. „příčku“ 
v podobě otevřené knihovny, tj. knihov-
ny bez „zad“.

Máte malé místnosti? Udělejte si jed-

nu velkou spojením dvou malých. Spoj-
te kuchyň a obývací pokoj. V kuchyni se 
bydlet nedalo, ale její čtvereční metry 
se dají využít. Díky kuchyni se mimo-
řádně zvětší obývací pokoj, kde tráví-
te nejvíce času. A ten, kdo pracoval v 
kuchyni, si najednou nemusí připa-
dat odstrčený a odříznutý od dění v 
bytě. 

Pocit stísněnosti je dán malým pro-
storem, který se bohužel nafouknout 
nedá. Je ale možné odstranit vše, co 
prostor nadále zmenšuje. Jste si např. 
jistí, že potřebujete vše, co je ve vašem 
obývacím pokoji? Potřebujete všechny 
ty skříně, police atp. ? Není možné je 
dát do sklepa?  -lm-

Nevýhody panelákového bytu 
a možnosti rekonstrukce
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Každý dětský pokoj by měl být dosta-
tečně velký a dostatečně světlý. Proto, 
máte-li na výběr ze dvou pokojů růz-
ných velikostí, sami si pro ložnici vy-
berte ten menší a dítěti dopřejte větší. 
Vy budete v ložnici pouze přespávat, 
ale Váš potomek v pokoji tráví nejen 
noc, ale i den. I když nemáte v rodin-
ném rozpočtu větší obnos, který byste 
investovali do přestavby nebo plného 
zařízení, věřte, že se i s málem dají udě-
lat zázraky.

Dětská duše je krásná, fantazií překy-
pující a měli bychom ji udržovat vese-
lou a šťastnou. K tomu nám skvěle po-
slouží barvy. Nejprve si představte, v 
jakém duchu pokoj máte v úmyslu zaří-
dit, a pak vyberte barvy a motivy. Máte-
li bílý nábytek, klidně lze použít sytější 
pastelové barvy, naopak je-li nábytek 
tmavý, pokoj rozjasníme světlými bar-
vami.

Myslete na dva prostory, které by měl 
každý dětský pokojíček představovat – 
spací prostor a druhý prostor pro hra-
ní. Jiné potřeby má samozřejmě čer-
stvě narozené miminko, jiné čtyřletý 
prcek a jiné desetiletá slečna. Dětem 
se všeobecně lépe usíná v zatemněné 
místnosti. Některé vyžadují tlumené 
světlo lampičky, jiní pootevřené dveře 
nebo záplavu hvězdiček, měsíc a oveč-
ky, na stěně nebo stropě, které ve tmě 
svítí. Jsou vyrobeny z fosforeskujícího 
materiálu a po nasvícení ve tmě svítí.

Mějte na paměti, že vámi zvolená bar-
va, ač se to nezdá, může na dítě působit 
a ovlivňovat ho. Je vědecky dokázáno, 
že miminka spí hůře ve žlutě vymalo-
vaných pokojích.

Podle psychologů vám prý dítě umí 
dát najevo, v jakých barvách se cítí dob-
ře. Stačí sledovat jeho reakce, navštíví-
te-li modře vymalovaný pokoj, červený 
nebo zelený. Nikterak se nemá podce-
ňovat jeho věk. Tohle ještě nevnímá ne-
bo tomu ještě nerozumí a podobné vý-
roky prý nejsou na místě.

Také dítě, které již samo kreslí, umí 

říci naprosto jasně, které barvy prefe-
ruje. Stačí si vzít na pomoc jeho malíř-
ské výtvory. Jasně zde bude zřetelné, 
které barvy jsou jeho oblíbené. Dále se 
řídíme dle psychologů temperamen-
tem dítěte.

K uklidnění hyperaktivních dětí při-
spívají tóny světlejší, studené odstíny 
modré, zeleno-modré nebo fialové. Ži-

vé barvy, jakými oranžová, žlutá, čer-
vená a purpurová, děti povzbuzují a 
dodávají jim pocit tepla. Designeři do-
poručují volit maximálně tři barvy - z 
toho jednu barvu výraznou a dvě tlu-
menější.

Nevhodné barvy, především pro ma-
lé děti, jsou syté, agresivní barvy, na-
příklad oranžová nebo rudá. -lm-

Zamysleme se nad dětským pokojem
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Panelákové koupelny jsou známé ne-
dostatečným prostorem, menší bývají 
ale někdy i v novostavbách. Je to škoda, 
protože pak si nemůžeme tolik vybírat, 
jsme limitovaní velikostí a rozměrem 
sanity, koupelnového nábytku.

Rady a tipy:
- Barvy obkladů a dlažeb: světlé, lesk-

lé, aby opticky zvětšovaly prostor. 
- Velké zrcadlo na stěnu, méně volně 

ležících předmětů, nezahlcovat se de-
koracemi. 

- Sprcha umí nahradit vanu: pořiď-
me si do ní relaxační sedák, dokonalou 
hlavici s různě nastavitelnými proudy. 

- Vany: raději asymetrickou, která se 
na straně zužuje (v místech máme no-
hy), nezapomeneme na sprchovou zá-
stěnu. 

- Využité místo pod umyvadlem: 

Přemýšlíme, jak na malou koupelnu
skříňky na kosmetické pomůcky.

Výrobce van, umyvadel, sprchových 
koutů ale přesto chválíme, protože po-
chopili, kde je tzv. díra na trhu. Snaží 
se nabídnout sanitu do malých koupe-
len, která je cenově přijatelná a lahodí 
i oku. Designéři tak zákazníkům umějí 

nabídnout originální tvary a provede-
ní, které sluší i koupelnám na pětníku.

Co s malým prostorem?
Možností máme více, než si mys-

líme. Jestliže se chystáme na kom-
pletní rekonstrukci koupelny, není 
od věci navždy spojit koupelnu s WC 

místností. Výhody jsou jasné: znásobí-
me dispoziční možnosti, a tím i počet 
řešení koupelny. V koupelnovém stu-
diu má pak projektant volnější pole 
působnosti, my dostaneme více návr-
hů, ze kterých lze vybírat to pravé.

  -lm-

Dotační program IROP pro revitalizaci bytových domů

Vašeho nerevitalizovaného domu.

KDY: 
KDE: JIHLAVA, Radniční restaurace a pivovar v Jihlavě, Masarykovo náměstí 66/67
CENA: pro registrované účastníky je seminář zdarma

 

PŘÍPADNÉ OSOBNÍ KONZULTACE, POSOUZENÍ STAVU VAŠEHO DOMU NEBO PORADENSKÉ SLUŽBY OBJEDNÁVEJTE  

Alumbrado s.r.o. – provozovatel poradenského centra Dům plný úspor o.p.s.  Pobočka Morava, korespondenční adresa:  
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Rychlá půjčka
bez rizika
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výběrovým řízením formou dražby 
dne 16. 3. 2016 s uzávěrkou žádostí 
dne 14. 3. 2016 (v 17.00 hod.)

 pronajmout nebytové prostory 
v domech:

• Matky Boží 31 v Jihlavě, 1. NP, 
12,27 m2, minimální nájemné po slevě 
12.626 Kč/rok

• Komenského 30 v Jihlavě, neby-
tový prostor č. 1361/9 v 1. NP, 51 m2, 
býv. vinotéka, min. nájemné 96.237 
Kč/rok

• Komenského 36 v Jihlavě, 1. 
NP, 19 m2, býv. tabák, min. nájemné 
35.853 Kč/rok

 prodat:
pozemky v k.ú. Jihlava, obec a okres 

Jihlava p.č. 119 – zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 
82 v Jihlavě, ul. U Mincovny or.č. 6 
a pozemek p.č. 120 – zastavěná plo-

cha a nádvoří, jehož součástí je budo-
va č.p. 83 v Jihlavě, ul. U Mincovny 
or.č. 8, býv. sídlo Okresní vojenské 
správy, energetická náročnost budo-
vy dle PENB: F, 256 kWh/(m2/rok), 
minimální kupní cena činí celkem 
9.000.000 Kč

 prodat:
• ideální podíly pozemků v k.ú. Ba-

touchovice, obec Bochovice, okres 
Třebíč: podíl ve výši jedné ideální čtvr-
tiny pozemku p.č. 17/74 – orná půda o 
celkové výměře 5.003 m2; podíl ve výši 
jedné ideální šestatřicetiny pozemku 
p.č. 17/23 – ostatní plocha, ostatní ko-
munikace o celkové výměře 1.915 m2;

• ideální podíly pozemků v k.ú. Přec-
kov, obec Přeckov, okres Třebíč: podíl 
ve výši jedné ideální čtvrtiny pozemku 
p.č. 919/1 – trvalý travní porost o cel-
kové výměře 4.776 m2; podíl ve výši 
jedné ideální čtvrtiny pozemku p.č. 

919/4 – trvalý travní porost 
o celkové výměře 814 m2; mi-
nimální kupní cena činí celkem 
40.522 Kč

Bližší informace na www.jih-
lava.cz či na tel. 567 167 279 
(pronájem nebytových pro-
storů), 567 167 278 (prodej 
budov), 567 167 287 (prodej 
spoluvlastnických podílů na 
pozemcích), příp. na Majet-
kovém odboru Magistrátu 
města Jihlavy, Hluboká 8, Jih-
lava. 

Statutární město Jihlava si vy-
hrazuje právo změnit či doplnit 
tyto záměry, příp. od nich od-
stoupit.
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Statutární město Jihlava, 
Masarykovo nám. 1, Jihlava 

zveřejňuje záměry 
Uplynulý rok 2015 završil dvanáctile-

té působení městské knihovny v účelo-
vě zrekonstruované budově bývalého 
jezuitského gymnázia v Hluboké 1. 

Právě vyhovující prostory se staly 
důležitým mezníkem pro dokončení 
transformace knihovny do současné 
podoby informační a vzdělávací insti-
tuce disponující bohatými knihovními 
fondy, širokým spektrem služeb a také 
vhodnými podmínkami pro pořádá-
ní nejrůznějších společenských akcí 
a setkání. Poslední novinkou, kterou 
knihovna nabídla, je knihovnický tro-
lejbus, který mimo jiné představuje 
netradiční způsob propagace knihov-
ny a jejích služeb.

Více než 200 tisíc svazků       
Knihovní fond čítal celkem 206.162 

svazků. Bylo zpracováno 10.269 svaz-
ků nových knih, 264 audio dokumen-
tů, 403 zvukových knih a 151 elek-
tronických dokumentů. Čtenáři měli 
k dispozici 272 titulů periodik ve 463 
exemplářích. 

300 tisíc návštěvníků měst-
ské knihovny 

V městské knihovně bylo registro-
váno 9.893 čtenářů, kteří si vypůjči-
li 479.309 dokumentů. Počet fyzic-
kých návštěvníků se vyšplhal k číslu 
192.358. Dalších 107.317 virtuálních 
návštěvníků využilo prostřednictvím 
webových stránek elektronické služby 
knihovny.  Zvukovou knihovnu pravi-
delně navštěvovalo 66 registrovaných 
čtenářů, kteří si vypůjčili 5.849 zvuko-
vých knih. 

900 besed, výstav a akcí
Pro různé věkové a zájmové katego-

rie uživatelů bylo připraveno 301 be-
sed, výstav, autorských a  scénických  
čtení,  hudebních pořadů  a   dalších  
kulturních akcí.  Kromě   toho  v  prů-
běhu roku proběhlo 594 vzdělávacích 
akcí, např. informační lekce pro školy, 
exkurze, přednášky, tvůrčí dílny, kurz 
stylu, kurzy znakového jazyka, tréno-
vání paměti, angličtiny pro začáteční-
ky, ajurvédy a počítačové kurzy pro 
seniory.

Pobočky Bedřichov, 
Březinova a Horní Kosov

Městská knihovna poskytovala kni-
hovnické a informační služby kromě 
hlavní budovy také na pobočkách Bed-
řichov, Březinova a Horní Kosov. Pro 
děti z mateřských a základních škol 
bylo na pobočkách připraveno 258 in-
formačních, kulturních a vzdělávacích 
pořadů.

 Z rozpočtu Kraje Vysočina obdr-
žela městská knihovna účelovou do-
taci 1.653.000,- Kč na činnosti spo-
jené s výkonem regionálních funkcí. 
V souboru těchto činností je zahrnuto 
poskytování výměnných knižních sou-
borů, vzdělávání knihovníků, pomoc 
při revizi a aktualizaci knižních fondů,  
postupná automatizace knihoven a 
poradenská činnost. V regionu  Jihlav-
sko tyto služby pravidelně využívalo 
99 neprofesionálních knihoven. 

 PhDr. Jarmila Daňková,
 ředitelka Městské knihovny
 Jihlava

Městská knihovna v číslech

Jak dál s Horáckým zimním stadionem
FORUM Jihlava

Pro konečné rozhodnutí bude 
potřeba určitě více informací, než 
jsme dosud dostali – chybí nám 
finální náhledy, finance pro jed-
notlivé varianty jsou velice obec-
né. Představení kompletních vari-
ant by podle našeho názoru mělo 
proběhnout na veřejné platformě, 
například jako panelová diskuze, 
abychom se mohli rozhodnout na 
základě kompletních informací. I 
ve Foru stále váháme, která varian-
ta je nejlepší, máme stále nezodpo-
vězené dotazy. 

Pro variantu „na zelené louce“, 
která je samozřejmě nejdražší, hra-
je do karet možnost získat nové in-
vestory, které Dukla bezesporu po-
třebuje. Stále ale například nevíme, 
kdo by měl s aktivním sháněním 
partnerů začít - Dukla, nebo samo 
město? Tato atraktivní varianta, 
která nabízí spojení nového stadi-
onu s velkým obchodnímh kom-
plexem, řeší i parkování a veškerou 
obslužnost přímo v místě.

Naopak z nevýhod lze jmenovat 
například to, že jde o urbanisticky 

nesprávné řešení (stavět bychom 
měli nejdřív v intravilánu), krouž-
ky by se přesunuly z centra za měs-
ta, nejistá je také spolupráce s part-
nery. Je to celé velký otazník, a celý 
projekt je velmi rizikový. 

Naopak rekonstrukce stávajícího 
stadionu je reálnější, levnější, ale 
bohužel nenabízí takový prostor 
pro nové investory, a velkým otaz-
níkem je i parkování (což bychom, 
jako město, měli řešit koncepčně, a 
ne ulici po ulici). Otázek je mno-
hem více, a dokud na ně nebude-
me znát odpovědi, neměli bychom 
se do rozhodování o minimálně 
půl miliardě pouštět (ano, varian-
tu opravy střechy nepočítáme jako 
nosnou, protože věci se mají dělat 
pořádně).  Za FORUM Jihlava 

 Karolína Koubová, 
 Lenka Tomášová a Milan Kolář

Máte otázku na politické strany v 
jihlavském zastupitelstvu? Pošlete 
ji na adresu njr. redakce@centrum.
cz. Otázky posílejte nejlépe první 
týden v měsíci. Redakce NJR .

(Dokončení ze str. 10)

ODS
Stadion stěhovat nechceme! 

Rozhodnutí, kterou variantu zvo-
lit, je velmi složité a najdou se ar-
gumenty pro každou z variant. 

My jsme přesvědčeni, že hala by 
měla zůstat na místě, kde po více 
než 60 let spolutvořila hokejovou 
historii města i naší země. Genius 
loci místa se prostě přesunuje ob-
tížně, a navíc proti přesunu hovo-
ří celá řada jasných důvodů. 

Nová hala za městem by přines-
la vyšší náklady spojené s provo-
zem, nutnost spojení MHD, další 
personální náklady, nové náklady 
spojené s údržbou infrastruktury 
apod. Umístění haly za městem 
by neprospělo ani našim podni-
katelům a živnostníkům.

Bohužel, dle našeho názoru ne-
bude projekt Ing. Žáka možné 
bez výraznější aktualizace pou-
žít. Prověřovací studie architek-
ta Buchty vnímáme jako vodítko 
pro úpravu finálního zadání pro-
jektu. Nejprve je nutné formu-
lovat (aktualizovat) racionální 
zadání, a to zejména vzhledem k 
velikosti investice i následným 
výdajům na provoz. 

Důležitý je přiměřený komfort 
pro všechny, kteří halu budou v 

budoucnosti užívat a její kvalitní 
uživatelské spojení s malým zi-
máčkem. Stadion by měl v rám-
ci rekonstrukce řešit i své okolí, 
které považujeme dlouhodobě za 
zanedbané, a měl by svým vzhle-
dem kultivovat prostor ulic Tols-
tého a Jiráskova. Hala potřebuje 
důstojný hlavní vstup s předpro-
storem a neměla by se příliš roz-
pínat směrem do parku.

Nejsme příznivci polovičatých 
a průměrných řešení, a proto se 
rozhodujeme mezi variantou mi-
nimální rekonstrukce a variantou 
maximální, za kterou považujeme 
demolici a novou stavbu na stej-
ném místě. 

Demolice a novostavba pravdě-
podobně nebude o výraznou část-
ku dražší než varianta maximalis-
tické rekonstrukce, která zůstane 
vždy jen rekonstrukcí a nevyřeší 
některá problematická místa a 
prostory (spojení hal, výškové 
rozdíly, hlediště, parkování, logis-
tické návaznosti, srovnání uliční 
fronty a veřejný prostor...).

Budeme podporovat architek-
tonickou soutěž na novou halu, 
která nám přinese řadu odpovědí 
a pomůže nám vybrat kvalitní ře-
šení za přiměřené náklady. 

 Za zastupitelský klub ODS 
 Ing. arch. David Beke
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Usnesení č. 15/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e

poskytnutí dotace z rozpočtu sta-
tutárního města Jihlavy 2016 v rámci 
programu JEDNOLETÁ PODPO-
RA  2016 následujícím subjektům na 
úhradu nákladů při realizaci projektu 
v oblasti kultura v kategoriích:

 hudba klasická:
DKO, s.r.o. 
Opera Hubička   80.000 Kč
Opera Rigolett o 77.000 Kč
Opereta Krásná Helena 63.000 Kč
Opereta Netopýr 70.000 Kč
Jihlavský smíšený pěvecký sbor 
Melodie z.s.  
Koncertní činnost JSPS Melodie v 
období leden-červen 2016 v Jihla-
vě 75.000 Kč
Koncertní činnost JSPS Melodie 
v období červenec-prosinec 2016 
v Jihlavě 80.000 Kč 

 hudba ostatní:
AlternativaPro, občanské sdru-
žení 
Přijďte na koncert, pomůžete 2016 
 77.000 Kč
Centrum pro rodinu Vysočina, 
z.s. 
Jiří Pavlica & Hradišťan pro rodiny 
 84.000 Kč
FABES, s.r.o. 
JAZZ a Swing do Jihlavy
 85.960 Kč
Oliva Gastro, s.r.o. 
LADÍME Z JIHU NA SEVER
 98.000 Kč
PAROLAART, s.r.o.  
Gospelové Vánoce 100.000 Kč
Vietnamský spolek na Jihlavsku, 
z. s. 
Den dětské vietnamské kultury
 60.000 Kč

 divadlo místní:
DE FACTO MIMO, o.s. 
De Facto s námi za divadlem
 65.000 Kč 
Divadlo T.E.J.P. 
Site specifi c projekt – Divadlo na 
Staré Plovárně 100.000 Kč
Sdružení na podporu meziná-
rodního přátelství „Slunce“, o.s. 
JID 20-16 100.000 Kč

 divadlo hostující:
DKO, s.r.o. 
Pražská divadla 54.000 Kč
FABES, s.r.o. 
Letní divadlo pod jihlavským 
nebem 73.500 Kč
PAROLAART, s.r.o.
Jihlavské divadelní léto 94.500 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Jihlava 
NE/KLASIKA  100.000 Kč

 divadlo dětská představení:
Anna Doležalová 
Dětské karnevalové divadlo Je-
žek (DKD Ježek) 
Série 35. divadelních představení 
pro děti 60.000 Kč
PAROLAART, s.r.o. 
S Jihlavskými listy za pohádkou 
pro celou rodinu 77.722 Kč

S Jihlavskými listy za pohádkou 
pro MŠ a 1. třídy ZŠ 76.412 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Jihlava 
POHÁDKY PRO ŠKOLY I.
 100.000 Kč

 tanec:
Tělocvičná jednota Sokol Jihlava 
Pohybové inscenace v DIODu
 100.000 Kč
Taneční inscenace v DIODu
  100.000 Kč

 happening:
DKO s.r.o.  
Malá scéna DKO 85.480 Kč
PAROLAART, s.r.o. 
O nejhezčí vánoční stromeček
 60.700 Kč

 výstava:
TRIALOG, spol. s r.o. 
Výstava fotografi í města Jihlavy
 55.000 Kč

 vzdělávací pořady:
Tělocvičná jednota Sokol Jihlava 
Interaktivní pořady pro děti 
v DIODu 80.000 Kč

 fi lm:
DOC.DREAM - Spolek pro pod-
poru dokumentárního fi lmu 
Jihlava Industry 2016 100.000 Kč
FABES, s.r.o. 
LETNÍ KINO na náměstí
 56.770 Kč

 městské slavnosti a jiné akce a ak-
tivity:

Karolina Jarošová
Multikulturní odpoledne
 60.755 Kč
Svaz důchodců České republiky, 
o. s., místní organizace Jihlava 
Mezinárodní den seniorů 2016
 54.500 Kč

V rámci realizace projektu lze z do-
tace hradit tyto náklady:

na pronájem prostor včetně ostat-
ních služeb s nájmem bezprostředně 
souvisejících; na služby v rámci tech-
nického a organizačního zajištění a 
na výrobu rekvizit, včetně dopravy 
bezprostředně související; na ho-
noráře a náklady na dopravu všech 
účinkujících i aktérů bezprostředně 
souvisejících s projektem; na služby 
bezprostředně související s propa-
gací; na autorské poplatky; na ma-
teriál, včetně nákupu drobných cen 
(do výše 500,- Kč/ks) a odměn (ni-
koli fi nančních), případně na „další 
nezbytné náklady“, které musí být 
odůvodněny a konkrétně rozepsány 
– musí souviset s předloženým pro-
jektem a musí být nezbytné pro jeho 
zajištění.

Nemusí být čerpány všechny ná-
kladové položky. Z dotace nelze hra-
dit náklady na stravování, občerstve-
ní (rauty), cestovní náklady žadatele, 
mzdy žadatele (včetně odvodů), in-
ternet, poštovné, telefon, služby spo-
jů, nákup tonerů a pohonné hmoty 
na základě samostatného dokladu.

a   d á l e   s c h v a l u j e

uzavření smluv o poskytnutí do-
tace s těmito subjekty v souladu se 
zdůvodněním

a    u k l á d á

vedoucímu odboru školství, kultu-
ry a tělovýchovy zabezpečit uzavření 
smluv o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 16/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

n e s c h v a l u j e

poskytnutí dotace z rozpočtu sta-
tutárního města Jihlavy 2016 v rámci 
programu JEDNOLETÁ PODPO-
RA  2016 následujícím subjektům na 
úhradu nákladů při realizaci projektu 
v oblasti kultura v kategoriích:

 divadlo místní:
Divadlo T.E.J.P. 
Dílny a pronájmy Divadla Diod 
spojené s přípravou a prezentací 
nové inscenace Divadla T.E.J.P. v 
Divadle Diod 100.000 Kč
Horácké divadlo Jihlava, pří-
spěvková organizace 
D-komplex aneb S divadlem se ma-
turit nebojím  97.000 Kč

 divadlo hostující:
Divadlo KoMa z.s. 
Pět představení pro Jihlavu
  85.000 Kč

 divadlo dětská představení:
Bedřich Němeček 
BoBo divadlo - pro děti  98.000 Kč 
Horácké divadlo Jihlava, pří-
spěvková organizace 
Poprvé v divadle a nejen ve hledišti 
  88.000 Kč

 tanec:
Karolina Jarošová  
Swingové tančírny 79.800 Kč

 vzdělávací pořady:
Montessori Jihlava 
Jihlava mluví o vzdělávání a Mon-
tessori pedagogice IV.  63.680 Kč

 městské slavnosti a jiné akce a ak-
tivity:

Tělocvičná jednota Sokol Jihlava 
Koprodukční projekty v DIODu
 100.000 Kč

Usnesení č. 17/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e

poskytnutí dotace z rozpočtu statu-
tárního města Jihlavy 2016 a uzavře-
ní smluv o poskytnutí dotace v rámci 
programu VÝZNAMNÉ KULTUR-
NÍ AKCE 2016 následujícím subjek-
tům na úhradu nákladů při realizaci 
projektu v oblasti kultura dle příloh 
v souladu se zdůvodněním:

JID 2522/2016/MMJ, č. j. MMJ/
OŠKT/1469/2015

JID 2647/2016/MMJ, č. j. MMJ/
OŠKT/1468/2015

JID 2652/2016/MMJ, č. j. MMJ/
OŠKT/1514/2015

JID 2733/2016/MMJ, č. j. MMJ/

OŠKT/1413/2015
JID 2734/2016/MMJ, č. j. MMJ/

OŠKT/1467/2015

DOC.DREAM - Spolek pro pod-
poru dokumentárního fi lmu 
20. Mezinárodní festival doku-
mentárních fi lmů Ji.hlava 2016
 1.666.000 Kč

FILHARMONIE G. MAHLERA   
Filharmonie G. Mahlera pro Jihla-
vu 960.000 Kč

Jihlavský havířský průvod 
Jihlavský havířský průvod a Pouť ke 
svatému Jánu 2016 308.000 Kč

Občanské sdružení Mahler 2000 
- Společnost Gustava Mahlera
Mezinárodní festival Hudba tisíců 
Mahler - Jihlava 2016  915.000 Kč

Společnost pro FSU, o.s. 
59. festival sborového umění Jihla-
va 2016 400.000 Kč

a   u k l á d á

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

Usnesení č. 18/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e

poskytnutí dotace z rozpočtu sta-
tutárního města Jihlavy 2016 v rámci 
programu JEDNOLETÁ PODPO-
RA  - ČINNOST 2016 následující-
mu subjektu na úhradu nákladů při 
realizaci projektu v oblasti kultura:

Hotch-Potch  
Zajištění pronájmu na rok 2016 na 
výchovu dětí, dospívající mládeže 
v tanci 100.000 Kč

V rámci realizace projektu lze z do-
tace hradit náklady:

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

- na energie související s proná-
jmem prostor (voda, plyn, elektřina, 
vytápění)

a   d á l e   s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o poskytnutí do-
tace dle přílohy: 

JID 2739/2016/MMJ, č. j. MMJ/
OŠKT/1488/2015

v souladu se zdůvodněním

a   u k l á d á

vedoucímu odboru školství, kultu-
ry a tělovýchovy zabezpečit uzavře-
ní Smlouvy o poskytnutí dotace dle 
přílohy.

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

Zastupitelé rozdělili peníze na kulturu
Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva města ze dne 1. 2. 2016
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Jihlavské
Jarmarky
2016
 20. 4. 2016 Biojarmark

 13. 5. 2016  Jarní květinový jarmark

 24. 6. 2016 Trh řemesel

 3. 9. 2016  Trh řemesel

 16. 9. 2016  Zelenino-ovocnářský 

  jarmark

 11. 11. 2016  Vepřové hody

Pro bližší informace se obraťte na jarmarky@jihlava-city.cz,
případně na pana Forsta, tel.: 736 522 482

 30. 4. Brány památek dokořán a oslava čarodějnic
 18. 5.–24. 6. 15. ročník Mezinárodního festivalu
  Hudba tisíců Mahler Jihlava
 20.–22. 5. Jihlavská MTB
 11.–12. 6. Eurojack
 23.–26. 6. Oslavy 10 let od rekonstrukce radnice 
  a Heimattage Jihlava 2016
 3. 9. Den evropského dědictví
 11. 9. Jihlavský půlmaraton
 25.–30. 10. Mezinárodní festival dokumentárních fi lmů

Dejte si
do kalendáře
na rok 2016! 
Prohlédněte si také nové fi lmy o Jihlavě, 
kulturních a sportovních akcích v Jihlavě
na youtube.com/mestojihlava
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Jihlavští hokejisté zakončili v polo-
vině února základní část WSM-Ligy. 
Po dvaapadesáti odehraných kolech 
jim patřilo druhé místo v tabulce.

O konečném postavení v tabulce a 
nasazení pro blížící se play off  se v le-
tošní sezoně rozhodovalo až do po-
sledního kola. Výhra Dukly v Havířově 
a současná nečekaná prohra Českých 
Budějovic doma s Benátkami nad Ji-
zerou rozhodla o tom, že Dukla Jihla-
va postoupila do další fáze soutěže – 
čtvrtfi nále play off  ze druhého místa.

Jihlavští hokejisté sice po Novém 
roce nepředváděli žádné oslnivé výko-
ny, jenže občas zaváhaly i ostatní celky 
ze špičky tabulky, takže z toho nakonec 
bylo nejlepší umístění po základní čás-
ti ze několik let zpátky.

Svěřenci trenérů Petra Vlka a Fran-
tiška Zemana v letošní základní části 
odehráli 52 zápasů. Z toho 29 vyhráli v 
základním hrací čase, čtyřikrát zvítězili 
po prodloužení, či trestných stříleních. 
V šestnácti případech prohráli v zá-
kladní hrací době a třikrát prohráli po 
prodloužení nebo trestných stříleních.

Oproti předchozím sezonám tak 
Dukla získala do tabulky o něco více 
bodů – 98. V šestadvaceti domácích 
zápasech Dukla zvítězila devatenáct-
krát, pouze v sedmi případech odešla z 
ledu poražena. Horší bilance je z ven-
kovních zápasů, kde jihlavští hokejisté 
vyhráli čtrnáctkrát a ve dvanácti přípa-
dech prohráli.

V prvoligových zápasech nastříle-
li jihlavští hokejisté celkem 163 gólů, 
což činí průměr 3,13 gólů na zápas a 
stali se tak pátým nejlépe střílejícím 
týmem ze čtrnácti účastníků WSM-Li-
gy. Daleko lepší bilanci získali v počtu 
obdržených branek. Jihlavští gólmani 
inkasovali pouze 124 gólů, což je prů-
měr 2,231 branek na zápas. Dukla se 
tak stala nejlépe bránícím týmem dru-
hé nejvyšší české hokejové soutěže.

Dukla vstupuje do play off s Havířovem

JOSEF SKOŘEPA (ve žlutém) v souboji s protihráčem z Českých Budějovic, 
přišel do Jihlavy před letošní sezonou z Benátek nad Jizerou. S dvaadvaceti 
vstřelenými góly se stal nejlepším střelcem Dukla v základní části. 
 Foto: Vladimír Šťastný

V dresu s ježkem na dresech v zá-
kladní části nastoupilo celkem 38 hrá-
čů, z toho tři brankáři, třináct obránců 
a dvaadvacet útočníků. Nejvíce zápa-
sů, plných 52, odehrál jediný hokejista 
– útočník Michal Důras. O dva zápa-
sy méně odehrál slovinský obránce ve 
službách Jihlavy Miha Štebih, naopak 
pouze k jednomu zápasu nastoupili 
na výpomoc bývalý sniper Tomáš Ča-
chotský, který v letošní sezoně působí 
v extraligovém Zlíně a Dalibor Řezní-
ček.

Pokud se podíváme na kanadské bo-
dování týmu, v něm zvítězil již zmíně-
ný Michal Důras, který si na své kon-
to připsal 40 bodů za 13 branek a 27 
asistencí. Druhý v tomto hodnocení 
skončil nováček v jihlavském dresu, ale 
zkušený útočník Josef Skořepa, který 

získal 37 bodů (22+15). 
Čtyřiatřicetiletý hráč, který do Jihla-

vy přišel před sezonou na hostování z 
Benátek nad Jizerou, dokázal poprvé 
ve své seniorské kariéře v základní čás-
ti nastřílet více než dvacet branek. 

Mezi obránci vyhrál kanadské bodo-
vání pilíř obrany Tomáš Kaláb, který 
nashromáždil slušných 25 bodů za 8 
branek a 17 asistencí.  Druhým nej-
lepším bekem se stal Miha Štebih s 19 
body (6+13). V brankovišti nejvíce 
zápasů odchytal David Honzík (29) 
a teprve šestnáctiletý Jakub Škarek 
(20). Oba mladí gólmani se ve statis-
tikách WSM-Ligy umístili na čelních 
místech.

K hokeji patří i diváci. Letošní sezo-
na celkově návštěvnosti přála, a to díky 
poměrně velkým návštěvám v Českých 

Budějovicích. V Budvar aréně vidělo 
šestadvacet zápasů 142.783 diváků, 
což představuje průměr na jeden zápas 
5.492 návštěvníků.

Ostatní týmy mohou jihočechům 
jen závidět, protože druhý celek s nej-
vyšší návštěvností – nováček soutěže 
Přerov vidělo doma jen 59.621 s prů-
měrem na jeden zápas 2.293 diváků. 
V Jihlavě přišlo na Horácký zimní sta-
dion celkem 49.754 diváků, což činí 
průměr 1.914 diváků na zápas.

Jihlavští hokejisté si vedli velice dob-
ře v soutěži slušnosti. Dukla se stala 
druhým nejslušnějším týmem ligy, 
když její hráči nasbírali 660 minut 
trestů. V nich Dukla inkasovala pouze 
33 branek, což ji řadí na první místo v 
počtu obdržených branek v oslabení 
ze všech týmů ligy.

Dukla startuje čtvrtfi nále play off  v 
pondělí 29. února, a hned následující 
den ji čeká na Horáckém zimním sta-
dionu druhý zápas série. Jejím soupe-
řem bude Havířov, přemožitel Litomě-
řic z předkola play off .

Papírovým favoritem je celek z kraj-
ského města Vysočiny, který Slezany 
porazil ve třech ze čtyř vzájemných 
utkání letošní sezony.

Čtvrtfi nálová série se hraje na čtyři 
vítězná utkání. 

Vstupné na čtvrtfi nále činí 100 ko-
run. V platnosti zůstávají permanent-
ky, které si jejich majitelé pořídili za 
1990 nebo 2200 korun. Platnost pro 
play off  pozbyly permanentky poří-
zené za 1590 Kč. V platnosti zůstá-
vají i permanentky Ice Card partner 
a VIP.  

Čtvrtfi nálový program Dukly: 1. 
a 2. utkání (29. února a 1. března v 
Jihlavě), 3. a 4. utkání (4. a 5. března v 
Havířově), případná další utkání: 7. 
března v Jihlavě, 9. března v Havířově, 
11. března v Jihlavě. -vš-

Porážkou 0:2 v Jablonci, respektive 
bezbrankovou domácí remízou s praž-
skou Slavií vstoupili fotbalisté FC Vy-
sočina Jihlava do jarní části Synot ligy, 
v které je čeká tuhý boj o udržení se 
mezi elitou.

„Bude to pravděpodobně nejtěžší jaro v 
historii účinkování klubu v nejvyšší soutě-
ži,“ řekl před úvodním výkopem ředi-
tel FC Vysočina Zdeněk Tulis. „Dobře 
si uvědomujeme, jaká je situace, proto 
jsme se snažili vytvořit mužstvu v zim-
ní přípravě takové podmínky, aby bylo 
v boji o záchranu úspěšné,“ dodal.      

Jihlava vsadila na změnu hlavní-
ho kouče. Lavičce velí Slovák Michal 
Hipp. „Přišel jsem klubu pomoci. Věřím, 
že splníme cíl. Vynasnažím se dostat 
z hráčů to nejlepší,“ prohlásil bývalý asi-
stent u slovenské reprezentace.

Hipp má k dispozici kádr, jehož po-
doba se oproti podzimu nijak radikál-
ně nezměnila. Z důležitých odchodů 
zmiňme konec hostování středopo-
laře Adama Jánoše (Sparta Praha) a 
přestup útočníka Murise Mešanoviče 
do Slavie. Za toho FC Vysočina získal 
na hostování záložníka Josefa Bazala s 
forwardem Radkem Voltrem.

Mistrovská Plzeň pak uvolnila Jih-
lavě pro jaro špílmachra Tomáše Ku-
čeru, jenž se vrátil na místo, kde fot-
balově nejvíce vyrostl. „Patřil k našim 
stěžejním oporám. Chtěli jsme zkvalitnit 
středovou řadu o hráče, který má ke klu-
bu vztah a něco s ním prožil. Jsem velice 
rád, že Tomáš na tuto výzvu slyšel,“ po-
znamenal Tulis.

Kádr FC Vysočina pro jaro 2016 
– brankáři: Jan Hanuš (ročník 1988), 
Jan Kotnour (1994), Matej Rakovan 
(1990), obránci: Jiří Krejčí (1986), 
Lukáš Kryštůfek (1992), Vladimír 
Kukoľ (1986), Tomáš Marek (1981), 
Milan Mišůn (1990), Ondřej Šourek 
(1983), Petr Tlustý (1986), Yani Ur-
dinov (1991), záložníci: Josef Bazal 
(1993), Patrik Demeter (1994), Jakub 
Fulnek (1994), Petr Hronek (1993), 
Tomáš Kučera (1991), Petr Nerad 
(1994), Filip Novotný (1995), David 
Štěpánek (1997), Peter Šulek (1988), 
Lukáš Vaculík (1983), útočníci: Pavel 
Dvořák (1989), Marek Jungr (1987), 
Jiří Klíma (1997), Matúš Marcin 
(1994), Radek Voltr (1991).

Jarní domácí zápasy Jihlavy (ter-
mín může být změněn): Slavia Praha 

Boj o záchranu Synot ligy má být těžký

(19. 2., výsledek 0:0), Sigma Olomouc 
(5. 3.), Příbram (19. 3.), Teplice (9. 4.), 

Bohemians 1905 (23. 4.), Mladá Bole-
slav (30. 4.), Ostrava (11. 5.). -cio-

FOTBALISTÉ Jihlavy (v modrém útočník Radek Voltr) vyšli v prvních dvou jar-
ních utkáních Synot ligy střelecky naprázdno.  Foto: Michal Boček
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Výstavy

od 14. 1. 
STÁLÁ EXPOZICE ZE SBÍREK  
Stálá expozice českého umění dvacá-

tého století představující výběr ze sbí-
rek Oblastní galerie Vysočiny.

OGV, Masarykovo nám. 24 

do 5. 3.  
Václav Rožánek: OBRA ZY A 

MONOTYPY
Václav Rožánek se narodil v Písku a 

celý život zůstal věrný profesi strojní-
ho zámečníka. Přesto své dílo konzul-
toval s autory a pedagogy jako Emil 
Filla, nebo Oldřich Smutný, který ho 
považoval za svého nejnadanějšího žá-
ka. Přestože mu politická situace neu-
možnila příliš vystavovat, jde o velmi 
pilného malíře, který byl typický pro 
použití neobvyklých materiálů, jako 
latex, asfaltový lak či tiskařské barvy. 
Jeho díla jsou ve sbírkách Prácheň-
ského muzea v Písku, Alšově galerii i 
Národní galerii v Praze. 

Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4

do 13. 3.  
JEŠTĚ ZNETVOŘENÝ SPÁN-

KEM NALÉVÁ ŽIVÝ ČAJ  
Výstava studentů ateliéru Malby a 

ilustrace SUPŠ Jihlava-Helenín.
OGV, Masarykovo nám. 24 

do 13. 3.  
UDÁLOSTI - Jiří Středa/Dalibor 

David 
Výstava představuje tvorbu malí-

ře Dalibora Davida a sochaře Jiřího 
Středy ve vzájemném dialogu. I když 
se nejedná o generační souputníky, 
přesto lze nalézt pojítka - dlouhodo-
bý zájem o lidskou fi guru (člověka 
vnímají s empatií a pozornost věnují 
všedním událostem) i věrnost vlastní-
mu médiu v jeho specifi ckých výrazo-
vých hodnotách (u Jiřího Středy je to 
precizně řešená plasticita, u Dalibora 
Davida výrazný zájem o barvu).

OGV, Masarykovo nám. 24

do 13. 3.  
FOTOGRA FIE STUDENTŮ OZS 

JIHLAVA
Práce studentů oboru Fotografi e a 

multimédia OZS Jihlava.
Kavárna Muzeum, Mas. nám. 55

do 18. 3.   
„JID 20-16 – KE KOŘENŮM 

ANEB 15 LET
REGIONÁLNÍ PŘEHLÍDKY 

STUDENTSKÉHO DIVADLA“
Městská knihovna, Hluboká 1

do 18. 3.  
DAGMAR HOCHOVÁ - OSOB-

NOSTI
Minigalerie Trifoil, grafi cké papíry, 

Husova 10

do 20. 3.  
ČERNÁ HVĚZDA
Černá hvězda je název eseje Jana 

Balabána zabývající se specifi ky Ostra-
vy, jako města s jedinečným geniem 
loci a sociální strukturou – stejně tak 
v malbě(?). Vystavují ostravští malí-
ři – Daniel Balabán, Aleš Hudeček, 
Katarína Szanyiová, Hana Puchová, 
Jiří Kuděla.

OGV, Komenského 10

do 20. 3.  
DŘEVNÍ DOBA
Výstava Pavla Matysky (1977), 

absolventa ateliéru Malby na FAVU 
VÚT Brno u prof. Jiřího Načeradské-
ho.  Přestože ve svých malířských cyk-
lech (komíny, květiny, cesty, dřevo) 
vychází z inspirace reálnými předmě-
ty, událostmi či situacemi, jeho ruko-
pis směřuje ke stále výraznější tvarové 
redukci. Nosným prostředkem vyjád-
ření se mu stává radikální vitální gesto 
a stylizace, často formálně spřízněná s 
výtvarnou tvorbou dětí.

OGV, Galerie Alternativa, budova 
Komenského 10

do 20. 3. 
POCTA OLDŘICHU KULHÁN-

KOVI - výběr z díla
M&K galerie, Hany Kvapilové 24

do 28. 3.   
ZA DÁMU
Nahlédnutí do dámského šatníku 

– kabelky, módní doplňky a zajímavé 
modely šatů z dob minulých.

Muzeum Vysočiny, 
Masarykovo nám. 57/58 

do 28. 3.  
KDE ROSTOU NAŠE ENDE-

MITY
Vít Grulich a členové Botany.cz tex-

ty a fotografi emi přiblíží, co je to ende-
mit.

Muzeum Vysočiny, 
Masarykovo nám. 57/58 

do 29. 4.  
HLEDÁNÍ STŘEDU
Obrazy Miroslava Procházky.
Bez obav, Výtvarná dílna a prodejní 

galerie Denního a týdenního stacioná-
ře Jihlava, Husova 16

do 31. 3.  
OZVĚNY 75. výročí Horáckého 

divadla
Galerie Horácké divadlo Jihlava, 

Komenského
Divadlo Na Kopečku, Brněnská 54

do 3. 4.  
VIDĚT S ÚSMĚVEM
Prezentace práce Střediska rané péče, 

pobočka Brno, které pomáhá rodinám 
s dětmi s kombinovaným postižením.

Muzeum Vysočiny, 
Masarykovo nám. 57/58 

březen 
DNK – foyer a Violka: SPOLU JE 

NÁM VŠUDE DOBŘE
Prezentace odlehčovací služby 

ADAPTA Jihlava.

březen 
ZVINO VA AFRICA – prodejní 

výstava originálních dřevěných soch ze 
Zimbabwe.

Africká vesnice Matongo – areál.
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10

březen 
Výstava fotografi í „PŘÍRODA 

ZBLÍZKA “ - Lubomír Doubek.
Infocentrum v areálu hlavního 

vstupu.
Jde o výstavu jedenácti velkoformá-

tových fotografi í zvířat. Každá foto-
grafi e má i s paspartou rozměry 90 
x 60 cm. Všechny objekty byly foto-
grafovány ve volné přírodě a během 
této činnosti nebyly nijak omezová-
ny. Kromě bezobratlých živočichů a 
rostlin, kdy byla použita tzv. techni-
ka makrofotografi e, jsou ostatní zví-
řata fotografována většinou z úkrytu. 
U každého fotografi ckého obrazu je 
informace s názvem objektu, místem 
pořízení a údaje o nastavení fotogra-
fi cké techniky během expozice.

ZOO Jihlava, Březinovy sady 10

březen 
VÝSTAVA OBRA ZŮ PETRA  

MIRČEVA
Jako host výstavy s několika svými 

obrazy mladá malířka Zuzanka Rum-
lová.

Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

1. 4. – 31. 8. 
NONSENS ANEB SMYSL HLE-

DÁM V NESMYSLU
Lehce úsměvná výstava těžko před-

stavitelných exponátů – vernisáž výsta-
vy 31. března v 17:00 hodin.

Muzeum Vysočiny, 
Masarykovo nám. 57/58 

4. 3. – 28. 3. 
CHOROŠE – duchové lesa
Výstava fotografi í Jarmily Včelové.
Muzeum Vysočiny, 
Masarykovo nám. 57/58 

15. 3. – 1. 5. 
Z KA VÁRNY I ODJINUD (podru-

hé)
Soubor výtvarných prací pěti autorů, 

pravidelně se scházejících a tvořících v 
Kavárně Muzeum.

Kavárna Muzeum, Mas. nám. 55.

17. 3. – 15. 5.  
JAN RA THSAM  
Jihlavský výtvarník realistickou kre-

sebnou technikou nejraději zobrazuje 
hudbu, biblické náměty nebo surrea-
listické krajiny. V portrétní tvorbě pře-
vládají tváře známých osobností. Ver-
nisáž 17. 3. 2016 v 17 hodin.

OGV, Masarykovo nám. 24 

21. 3. – 29. 4.  
 „UMĚNÍ JE ODRA ZEM DUŠE“ 

– výstava obrazů Michaely Maškové.
Městská knihovna, Hluboká 1

23. 3. – 24. 4.  
PAVLA CZEINEROVÁ 
Autorská výstava rodačky z Havlíč-

kova Brodu, akademické malířky Pavly 
Czeinerové, aktuálně žijící a působící v 

rakouském Salzburku.
Vernisáž: 22. 3. 2016 v 17. hodin.
Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4

24. 3. – 15. 5.  
IRENA WAGNEROVÁ
Vernisáž 24. 3. 2016 v 17 hodin.
Irena Fila Wagnerová vystudovala 

užitou malbu na Střední umělecko-
průmyslové škole v Brně, a užitou 
malbu v architektuře, propagaci a 
scénografi i na Vysoké škole umělec-
koprůmyslové v Praze. V Jihlavě se 
věnovala učitelské činnosti na Střed-
ní umělecké škole grafi cké a působi-
la jako vedoucí výpravy v Horáckém 
divadle Jihlava.

OGV, Masarykovo nám. 24 

29. 3. – 1. 4.  
VÝSTAVA SVAZU DŮCHODCŮ 

JIHLAVA 
Přednáškový sál.
Městská knihovna, Hluboká 1

31. 3. – 29. 5.  
NA POMEZÍ SAMOTY 
Vernisáž 31. 3. 2016 v 17 hodin.
Výstava zkoumá aktuální otázky pro-

měn krajiny a problematiku prováza-
nosti postindustriální společnosti a 
přírody. Tato témata jsou refl ektována 
a rozpracována prostřednictvím inter-
disciplinárních expedicí / uměleckého 
průzkumu kulturní geografi e a morfo-
logie tří specifi ckých oblastí střední a 
severní Evropy. 

OGV, Komenského 10

31. 3. – 24. 4.  
SPOLU – UMĚNÍ SPOLUPRÁ-

CE 
Vernisáž 31. 3. v 17 hod.
Na výstavě se představí výběr sou-

časných umělců, kteří používají prin-
cipy „dialogického umění“ jako sou-
část tvůrčího procesu, jejichž umění 
vzniká v průběhu spolupráce a dia-
logu s jinými umělci či neumělecký-
mi komunitami, nebo pro něž jsou 
formy spolupráce tématem jejich 
děl. Bude se jednat o umělce napříč 
uměleckými obory, často překraču-
jící pouze umělecký rámec (komix, 
performance, video, grafi ka a design, 
fotografi e, vaření, divadlo, komunitní 
formy umění…).

OGV, Galerie Alternativa, budova 
Komenského 10

Městská knihovna
Hluboká 1

3. 3.  17.00 
„POLIBEK OD ŽIVOTA“ 
Hudebně-literární autorský pořad 

autorky básnických sbírek EVY 
SÁDECKÉ.

7. 3.  18.00 
„MANŽELKA  ZA 50 OVCÍ, TŘI 

DARY“
Promítání dvou fi lmů v rámci projek-

tu Promítej i Ty!
EUROPE DIRECT JIHLAVA A 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA JIHLAVA

9. 3.  14.00 –18.00 
„DEN S AUDIOKNIHOU“
Poslech vybraných audioknih a něco 

navíc. Koná se v malém přednáškovém 
sále v přízemí a v salonku ve 3. poscho-
dí knihovny.
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10. 3.  18.30 
„MOUDRÁ A ZDRA VÁ ŽENA“ 
Večerní rozjímání v knihovně s 

IVOU GEORGIEVOVOU.
Pořad v rámci volného cyklu „Večer s 

mojí knihovnou“; Vstupné 180,-

11. – 12. 3.   
KLAUNI S DOBRÝM SRDCEM - 

akce v rámci dobrovolnického projek-
tu Nebojme se vnímat stáří.

Pobočka Horní Kosov, S. K. Neu-
manna 22.

Děti, čtenáři knihovny, stráví páteční 
noc v knihovně, kde pro ně bude při-
pravený program plný čtení, her a zába-
vy. Celý večer bude spjatý se Zdeňkem 
Svěrákem, který oslaví v březnu 80. 
narozeniny, a soutěžní formou se děti 
dostanou do světa pohádek a balad s 
knihami Tři bratři a Kytice. Druhý den 
dopoledne se děti, Klauni s dobrým 
srdcem, vypraví na Oddělení geriat-
rické a následné péče Nemocnice Jih-
lava, kde jako dobrovolníci zpříjemní 
čas pacientům tohoto oddělení. Pro 
pacienty si děti připraví vystoupení a 
dárky. 

17. 3.  17.00 
„VÝZNAMNÉ STŘEDOVĚKÉ 

KRONIKY“ 
Přednáška MGR. LENKY ŠIMO 

představí nejdůležitější kroniky stře-
dověku s důrazem na Vysočinu

Podrobně také o kronikách z obdo-
bí Karla IV., jehož výročí (700 let od 
narození) letos slavíme.

22. 3.   
ČTEME HROU S MRA VENČÍ 

UKOLÉBAVKOU - zábavné odpo-
ledne pro děti od 2 - 5 let.

Pobočka Horní Kosov, S. K. Neu-
manna 22.

Pro děti a jejich maminky bude při-
pravený program inspirovaný tvorbou 
Zdeňka Svěráka. Čtení s Mravenčí 
ukolébavkou, tanečky a další hry pro 
děti.

24. 3.  17.00 
„TUVA“ 
Diashow o horách, pastevcích 

a šamanech – přednáší TOMÁŠ 
KUBEŠ.

Divadla

Divadlo Na Kopečku
Psychiatrická nemocnice,

Brněnská 54

VELKÁ SCÉNA

1. 3.  10.00 
J. Ondra, B. Němcová: Bajaja, 

pěšák snů  
pohádka
Klasická pohádka o princi, který se 

vypraví do světa a jako němý sluha 
Bajaja si dokáže získat srdce princezny, 
utkat se s drakem a především sám se 
sebou… Pohádka o hrdinství bez vel-
kých gest a slov, o tom, že právě outsi-
der  může  být  „velký člověk“  -  velký 
duchem a srdcem.  mimo předpl.

2. 3.  19.00 
É. Schmitt : Hotel mezi dvěma 

světy
komedie
Ve hře jednoho z nejúspěšnějších a 

nejhranějších současných francouz-
ských dramatiků se ocitneme v tajem-
ném hotelu - mezi světem živých a 
mrtvých. Všichni jsou v tomto „hote-
lu“ ve stejném postavení a na stej-
né startovní čáře. Podaří se jim vrátit 
zpátky na zemi a pokračovat v novém 
poznání?

Vtipná a brilantně napsaná hra, která 
nás nutí k zamyšlení, jaké životy vlast-
ně prožíváme, jaké máme vztahy ke 
svým blízkým i sami k sobě. D/4

4. 3.  19.00 
É. Schmitt : Hotel mezi dvěma 

světy 
K/4

5. 3.  19.00 
P. Pörtner: Splašené nůžky
crazy komedie
Interaktivní detektivní crazy kome-

die. V kadeřnickém salónu Splašené 
nůžky pracuje svérázný a zábavný per-
sonál. Když se najednou v poschodí 
nad kadeřnictvím stane vražda, jedi-
nými pozorovateli a svědky jsou divá-
ci v hledišti. A jen na nich záleží, zda se 
podaří usvědčit vraha. 

G/4

8. 3.  17.00 
É. Schmitt : Hotel mezi dvěma 

světy 
M/3

9. 3.  10.00 
P. Pörtner: Splašené nůžky
mimo předpl.

10. 3.  10.00 
Molière: Lakomec
komedie
Molièrova komedie z roku 1668, 

kde hlavní roli hraje člověk, z něhož 
mamon a hon za penězi učinily otro-
ka zlata a bohatství, který pro samé 
peníze nevidí, že ztrácí své nejbližší, 
že ztrácí svou lidskost, radost i lidskou 
pospolitost, je bezesporu i v dnešní 
době velmi živá. 

mimo předpl.

11. 3.  19.00 
P. Pörtner: Splašené nůžky C/4

12. 3.  16.00 
Pohádky na schodech  
HERCI Horáckého divadla  čtou 

DĚTEM a jejich dospělým ve foyer 
Velké scény. 

Foyer VS

12. 3.  19.00 
Stone-Styne-Merrill: Někdo to 

rád horké
muzikál
Příběh plný komických situací a vtip-

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

mimo předpl.

15. 3.  19.00 
Molière: Škola žen
Divadlo F.X.Š. Liberec
komedie
Stárnoucí pan Arnolf dlouho odmí-

tá stát se podváděným manželem, 
nakonec však přece zatouží po sňat-
ku – svou ženu si chce ovšem nejprve 
sám vychovat. Své schovance chystá 

budoucnost po svém boku a osobně se 
jí stará o důsledně ctnostnou výchovu. 
Život se ovšem řídit nedá (tím méně 
ženy), a tak všechno dopadne docela 
jinak… 

X/4

16. 3.  19.00 
P. Pörtner: Splašené nůžky
mimo předpl.

17. 3.  19.00 
É. Schmitt : Hotel mezi dvěma 

světy 
T/4

18. 3.  19.00 
M. Coonex: Habaďůra
komedie
Situační komedie ze současnosti o 

tom, jak to vypadá, když přijde kon-
trola ze sociálního úřadu na člověka, 
který v sociálním systému pro sebe 
objevil jisté trhliny… 

mimo předpl.

19. 3.  19.00 
Eurípidés: Médeia
antické drama
Mocná kouzelnice a královská dce-

ra Médeia zradila pro lásku k Iásonovi 
svou rodinu i vlast. Když se pak sama 
stává oklamanou a zrazenou, uchýlí se 
k pomstě nejvyšší…Antický svět ve 
své jednotě a celistvosti řešil překro-
čení řádu a porušení etických hodnot 
ještě absolutně a nekompromisně.  
Režisérka Eva Herajtová je zároveň 
autorkou úpravy textu. Její zpracování 
je důkazem, že více než 2.500 let sta-
rá hra je stále aktuální a vhodná  pro 
moderní divadlo. 

Premiéra P/5

21. 3.  10.00              
J. Ondra, B. Němcová: Bajaja, 

pěšák snů
mimo předpl.

21. 3.  17.00 
Stone-Styne-Merrill: Někdo to rád 

horké 
mimo předpl.

22. 3.  17.00 
É. Schmitt : Hotel mezi dvěma svě-

ty 
Š/4

23. 3.  19.00 
Eurípidés: Médeia 
KV/5

24. 3.  19.00 
Eurípidés: Médeia 
F/4

29. 3.  19.00 
É. Schmitt : Hotel mezi dvěma 

světy 
J/4

30. 3.  19.00 
Eurípidés: Médeia 
O/4

31. 3.  19.00 
Eurípidés: Médeia 
L/4

MALÁ SCÉNA

3. 3.  19.30 
P. Vogel: Nejstarší řemeslo
Do 15 let nevhodné 
Tragikomedie o ženách, kterým 

nezbývá než dřít do roztrhání těla. V 

úvodu hry zastihneme pětici starých 
žen kdesi v New Yorku na lavičkách v 
parku. Stařenky probírají témata, při-
měřená jejich věku a duševnímu roz-
položení, ale zvolna v nás začíná sílit 
podezření, že titul Nejstarší řemeslo se 
vztahuje právě k nim… 

mimo předpl.

7. 3.  19.30 
Improvizace 
mimo předpl.

14. 3.  9.00  a 10.30 
J. Marek: Autopohádky
pohádka
Naše divadelní verze pohádek pro 

předškoláky i školáky hraje „naživo“ 
písničky od Chinaski a vypráví příběhy 
o tom, Jak si pan Chrysler koupil  šofé-
ra, O Plivníkovi, O princezně, která se 
nesmála, nebo pohádku Účetní a víla.

mimo předpl.

DIVADELNÍ KLUB 
HORÁCKÉHO DIVADLA

14. 3.  19.30 
JAZZJOINT
Jazz/Havlíčkův Brod
Volné sdružení ortodoxních zastán-

ců skupinového jazzu. Společná je jim 
náklonnost ke všem odnožím jazzu, 
jakož i dalším příbuzným stylům, chuť 
improvizovat, a hlavně radost z hraní. 

Divadlo  Na Kopečku, Psychiatrická 
nemocnice, Brněnská 54 

3. 3. – 4. 3.  19.00 
KA MČATKA  - poloostrov sopek
Digitální diashow Martina Loewa.
Divokým krajem tajgy, tundry a špi-

čatých vulkánů. Krátery s jezírky, lávo-
vá pole i dýmající gejzíry.

7. 3.  19.00 
TOU TOU 
Francouzská komedie v režii Petra 

Soumara.
Pořádá a hraje DS NaKop Tyjátr Jih-

lava.

9. 3. – 10. 3.  19.00 
HOP TROP
Dvojkoncert v rámci pořadu „ Zpívá-

ní se Sampajem“. 
260 Kč předprodej, 300 Kč na místě. 

Předprodej Ráj spánku, Žižkova 10.
Vstupenky na 10. 3. v prodeji až po 

naplnění kapacity sálu 9. 3.

16. 3.  19.00 
DAR Z NEBES 
Příběh radosti, který začal slzami. 

Pořádá a hraje Léčivé divadlo Gabrie-
ly Filippi.

23. 3.  19.30 
DRUHÁ TRÁVA 
Koncert s Robertem Křesťanem.

DKD Ježek
Jarní 22 (areál MŠ), 

Jihlava – Horní Kosov 

5. 3.  10.00 
Bunkr plný VODNÍKŮ 
Veselé vodnicko-hastrmanské před-

stavení s písničkami.

12. 3.  10.00 
Kdo si hraje, NEZLOBÍ
Písničky a soutěže pro malé i velké.
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19. 3.  10.00 
POPLETENÉ POHÁDKY
Pohádkové písničky, soutěže a 

pohádka. 

26. 3.  10.00 
VELIKONOCE S JEŽKEM 

Dům kultury
Tolstého 2

2. 3.  19.00 
Bedřich Smetana: HUBIČKA 
Prostonárodní opera ve dvou děj-

stvích. Moravské divadlo Olomouc. 
Pořadatel: DKO Jihlava. Vstupné 

270 Kč. Divadelní sál DKO.
 
6. 3.  19.00 
2. ORCHESTRÁLNÍ KON-

CERT PRO JIHLAVU
„VIVAT VRA NICKÝ“
Koncert k výročí 260 let od naro-

zení Pavla Vranického a 255 let od 
narození Antonína Vranického.

Účinkují:
Filharmonie G. Mahlera
Jiří Jakeš - dirigent
Petr Nouzovský - violoncello 
Pořadatel: Filharmonie G. Mahle-

ra, www.f-gm.cz
Vstupné 220/170 Kč.

9. 3.  19.00 
ČTYŘI DOHODY
Benefi ční divadelní představení 

na záchranu amazonských deštných 
pralesů.

ŽIVOT POSTARU o.s.
Účinkují: Jaroslav Dušek, Pjér La 

Š´éz, Zdeněk Konopásek.
Vstupenky: Knihkupectví Jitka.

10. 3.  19.00 
PÁTÁ DOHODA
Benefi ční divadelní představení 

na záchranu amazonských deštných 
pralesů.

ŽIVOT POSTARU o.s.
Účinkují: Jaroslav Dušek, Pjér La 

Š´éz, Zdeněk Konopásek.
Vstupenky: Knihkupectví Jitka.

13. 3.  19.00 
Ray Cooney, John Chapman: 

DO LOŽNICE VSTUPUJTE JED-
NOTLIVĚ

I prostorná exkluzivní ložnice s 
velikou kruhovou postelí může být 
náhle těsná. Přesně takové „převýše-
ní poptávky nad kapacitou“ nastane 
v bláznivé komedii známých anglic-
kých dramatiků. Divadelní společ-
nost Háta. Vstupné 360 Kč.

15. 3.  19.00 
HONZA NEDVĚD: NÁVRA T
V pořadu uslyšíte nejznáměj-

ší Nedvědovky, a také písničky z 
posledního CD Souhvězdí jisker. 

17. 3.   
SPORTOVEC JIHLAVSKA 

2015 
www.sportovecjihlavska.cz

18. 3.  19.00 
VĚNEČEK
Slavnostní zakončení Kurzu tance 

pro partnerské dvojice. K tanci hraje 
skupina APRIORI Josefa Moravce, 
večerem provází taneční mistři Jana 
Valentová a David Novotný.

19. 3.  13.00 
FESTIVAL VÍNA
6. ročník prezentační přehlídky s kul-

turním programem.
Vstupné včetně 50 Kč kreditu na 

nákup lahvového vína:
v předprodeji: 150 Kč, na místě: 170 

Kč.

30. 3.  18.00 –22.00 
Filmový festival: EXPEDIČNÍ 

KA MERA 
Cestování, dobrodružství, divoká 

příroda ve více než 200 městech.
www.expedicnikamera.cz

31. 3.  19.00 
MONOLOGY VAGINY – Intimní 

divadlo Bláhové Dáši.
„Nejzábavnější show v Londýně.“ 

Hrají: Jitka Asterová, Dáša Bláhová, 
Míša Sajlerová. Vstupné: 350, 330 Kč. 

DIOD
Tyršova 12

2. 3.   
FÓRUM MLADÝCH
Neveřejná diskuze s žáky ZŠ o roz-

voji zdravého města Jihlava. Pořádá 
Magistrát města Jihlava.

4. 3. – 5. 3.  19.00 
OSLAVTE S NÁMI 20 LET EXIS-

TENCE WOHNOUTŮ! 
Těšte se na úplně NOVÝ PLAY-

LIST, který bude obsahovat skladby 
ze všech desek, co jsme vydali. Pove-
zeme si vlastní světelný i zvukový park. 
Chystáme i wohnoutí aft erparty v mís-
tě konání. Těšte se i na nový merchan-
dising! Jo, a spolu s námi pojede 
brněnská kapela Poletíme? ! 

Předprodej v CK Kompas, Komen-
ského 7, Jihlava. 250 předprodej/300 
na místě.

7. 3.  20.00 
OTEVŘENÁ VEČEŘE VOL. 2
Formát Otevřené večeře pokračuje 

dalším vydáním, kde se budeme bavit 
o možnostech fi nancování spolkového 
života v našem městě. Výzva „Přines 
jídlo či pití a ochutnej od ostatních“ 
platí stále.

9. 3.  9.00 
DOCELA MALÝ FESTIVAL
Pořádá ZŠ Havlíčkova.
21. ročník festivalu s postupem do 

krajského kola. Přehlídka divadelních 
souborů ze ZŠ, ZUŠ, DD, gymnázií a 
MŠ.

10. 3. – 12. 3.   
JID 20-16
Regionální postupová přehlídka stu-

dentského divadla.
Mott o pro letošní ročník zní: „Ke 

kořenům“. Čekají na Vás opět tři dny 
plné divadla, fantazie a kreativity, nad-
šení, ambicí i očekávání, ale i obyčejné 
radostí z hraní pro sebe i pro druhé.

16. 3.  19.30 
BUTCH CASSIDY A SUNDAN-

CE KID
De Facto Mimo.
Napsal Luboš Balák. Hrají Pavel Ště-

pán, Jakub Vyvážil a Markéta Ketnero-
vá. Dramaturgie Markéta Ketnerová. 
Režie Jakub Vyvážil.

Pyžamový western pro ženy s dvě-
ma  legendárními urostlými pistolníky, 
jejichž touhu po svobodě nezastaví ani 

mříže a koňské dávky.
Vstup 90-70 Kč.

18. 3.  19.30 
MANON LESCAUT 
Divadlo Anfas (Praha).
Moderní verze klasického milostné-

ho příběhu v podání Anny Suchánko-
vé, Petra Mikesky (držitel Ceny Th álie 
za rok 2013) a Filipa Tomsy (Policie 
Modrava). Klasický text z pera před-
ního českého básníka se střetává s 
moderní divadelní formou a nabízí 
nové výklady a pohledy na jednu z nej-
romantičtějších a zároveň nejtragičtěj-
ších básní v české literatuře. Manon a 
rytíř de Grieux se znovu pokusí pře-
konat úklady, které brání jejich lás-
ce. Anebo to dopadne všechno úplně 
jinak? Režie: Pavel Khek

Vstup 280/200 Kč.

19. 3.  19.30 
HUKOT 4 (a půl) 
De Facto Derniéra.
Vyslechněte si hlášení. Vedení žádá 

zaměstnance, aby se převlékli do čis-
tých stejnokrojů a umožnili ministru 
Baďurovi nerušenou prohlídku veške-
rých částí provozu elektrárny, kromě 
jádra reaktoru a úklidové komory ve 
druhém sektoru. Radioaktivní grotes-
ka o jednom dějství a předvídatelném 
konci, který přesto uspokojí.

Vstup 90/70 Kč.

20. 3.  16.00 
VELKÁ HASIČSKÁ POHÁDKA 
De Facto Mimo.
Pohádka o tom, že nemusí hořet, co 

je potřeba uhasit, a není lehké znovu 
zapálit, co bylo jednou uhašeno. Hlav-
ně bude potřeba vzbudit oba hasiče, a 
nikdy se neví, jestli jim zrovna dneska 
pojede auto. Jo, a taky jsou tam písnič-
ky. V případě skutečného požáru volej-
te 150!

Vstup 50 Kč.

23. 3.  18.00 
KRÁL AFRIKY
Hotch-Potch.
Taneční pohádkové představení klu-

bu Hotch-Potch o vítězství malých 
nad velkými, o boji dobra se zlem, ten-
tokráte v netradičním prostředí divoké 
Afriky.

Vstup 100 Kč.

24. 3.  20.00 
TRA BANTEM NAPŘÍČ TICHO-

MOŘÍM
Dan Přibáň.
Vyprávění z nejnáročnější cesty Dana 

Přibáně o setkání dvou světů, které kři-
žuje jeho žlutý cirkus. Napříč pustou 
Austrálií, kde problémy střídá špatné 
počasí a špatné počasí problémy, a nic 
nejde podle plánu, do nádherné tro-
pické Jihovýchodní Asie, jiného světa, 
kde mělo být vše jednoduché a neby-
lo, a právě proto to stálo za to! Stovky 
fotek a příběhů, které člověk někdy ani 
nechtěl zažít, ale o to větší má radost, 
že to všechno přežil.

Vstup 170 Kč.

Hotel Gustav Mahler
Křížová 4 

4. 3.  15.00 –18.00 
24. PLES DENNÍHO A TÝDEN-

NÍHO STACIONÁŘE JIHLAVA
Hudba: Milan Polreich. 
Vystoupení tanečních skupin Úlet, 

Farah a Rebelové. Tombola. 

14. 3.   
JARNÍ KONCERT HUDEBNÍ-

HO SDRUŽENÍ GYMNÁZIA JIH-
LAVA

19. 3.   
PLES RODINNÝCH PASŮ KRA -

JE VYSOČINA

26. 3.   
O ŠTÍT MĚSTA JIHLAVY - 41. 

ročník výstavy
Veřejná soutěž plastikových mode-

lářů. 

Dům dětí a mládeže
Brněnská 29 

4. 3.  15.30 
VESELÉ PLÍSNĚNÍ A FILCOVÁ-

NÍ
Přijďte si odpoledne kreativně hrát 

a objevovat společně s námi úžasné 
možnosti tvoření. Pro rodiče a děti (6 
- 9 let).

Brněnská 46, JI. Materiál zajištěn, 
vstupné je 50,- dospělí a 25,- děti. Při-
hlásit se můžete do konce února na 
DDM nebo na melounovadmjihlava.
cz. S sebou si vezměte přezutí, pracov-
ní oděv a dobrou náladu.

14. 3.  9.00 
VELIKONOČNÍ TURNAJ TRO-

JIC VE FLORBALU
Tělocvična DDM JI, Brněnská 29 

(stará budova).
Pro žáky – 1. kategorie do 12 let, 2. 

kategorie do 15 let.
Startovné 30,- za osobu.
Přihlášky: rychetsky@ddmjihlava.cz 

17. 3.   
SPORTOVEC A KOLEKTIV 

ROKU JIHLAVSKA  DO 15 LET
Slavnostní vyhlášení nominovaných 

bude v DKO v Jihlavě, 17. 3., jako sou-
část galavečera  Sportovec roku 2015 
Jihlavska.

19. 3.  8.30 
VELIKONOČNÍ VOLEJBALO-

VÝ TURNAJ
Pro smíšená amatérská družstva 

(dvě ženy na hřišti) v hale SK Jihlava v 
Okružní ulici.

Startovné 1 000,- za družstvo.
Přihlášky a pokyny na www.ddmjih-

lava.cz. Přihlásit se a zaplatit startov-
né nejpozději do 11. 3. na DDM JI – 
informace - napravnik@ddmjihlava.cz. 

23. 3.  15.00 
VELIKONOCE V DOMEČKU
Velikonoční tradice a zvyky, pletení 

pomlázek, malování vajíček, veliko-
noční dekorace.

 Brněnská 46, příspěvek na materiál 
40,-.

Kdo může, přinese si vyfouklá vajíč-
ka.

Březen - duben  
KURZ VÝCHOVY A VÝCVIKU 

PSŮ
Kurz zahrnuje 1 teoretickou a 12 

praktických hodin na cvičišti KK Jih-
lava v Heleníně. Cena 1 500,-. Lek-
ce probíhá 2x týdně (středa 17.00 – 
18.00, neděle 11.00 – 12.00).

Přihlášky a informace – Tomáš 
Rychetský, 736 430 886, rychetsky@
ddmjihlava.cz
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Zuš
Masarykovo nám. 16 

2. 3.  17.00 a19.00 
TO BYLO 20. STOLETÍ 
DIOD, Tyršova 12. 
Společný projekt SUPŠ a Helenín 

a ZUŠ Jihlava.

3. 3.  18.00 
KLAVÍRNÍ KONCERTÍK 
Koncertní sál ZUŠ.

10. 3.  18.00 
Klavírní koncert posluchače 

Jana Lukše JAMU Brno 
Koncertní sál ZUŠ.

16. 3.  18.00 
HUDEBNÍ VEČER 
Koncertní sál ZUŠ.

23. 3.  18.00 
ABSOLVENTSKÝ KONCERT 
Koncertní sál.

31. 3.  8.30 a 10.00 
JAK ČARUJE HUDBA 
Pro MŠ a ZŠ v 8. 30 a 10. hod. 

Koncertní sál ZUŠ.

Zacheus, klub pro volný čas
Komenského 20 

15. 3.  19.00 
MODLITBA TAIZÉ
V kostele sv. Kříže. 

20. 3.  10.00 
SETKÁNÍ RODIN S DĚTMI s 

hrami a malým divadýlkem

22. 3.  18.00 
VELIKÁ NOC, SEDER A 

POSLEDNÍ VEČEŘE
Přednáška (F. Tichý).

24. 3.  20.00 
POSLEDNÍ VEČEŘE

25. 3.  17.00 
PAŠIJOVÉ ČTENÍ A ZPĚVY
V kostele sv. Kříže. 

Centrum multikulturního

 vzdělávání
Masarykovo nám. 34

11. 1. – 21. 3.  16.30 
THE GLOBAL LEADERSHIP 

SUMMIT JIHLAVA
7. 3.  Brené Brown: Vstáváme posí-

lení
14. 3.  Jim Collins: Jak z dobré fi r-

my udělat skvělou
21. 3. Craig Groeschel: Zvětšení 

tvé vůdcovské kapacity
Přednášky z konference Th e global 

leadership summit.Přednášky budou 
prezentovány videozáznamem z 
konference. Následně po promítání 
bude krátká diskuze.

Pořádá DIRECTION - mládež 
Apoštolské církve v Jihlavě.

Centrum pro rodinu
Chlumova 3

7. 3. - 23. 3.  
PROGRA MY PRO ŠKOLY 

Cyklus: Evropské kořeny, program: 
Velikonoce. 

7. 3. a 21. 3. 16.00 
PROGRA M RUKU V RUCE  
Rozvíjení kreativních schopností a 

dovedností dětí. 

14. 3.  16.00 
PROGRA M HARMONIE  
Rozvíjení alternativních způsobů 

komunikace rodičů s dětmi, společ-
né muzicírování. 

29. 3.  17.00 
Přednáška PRA KTICKÉ 

POSTUPY při setkání s bezprávím. 
Přednášející je psycholožka, Mgr. 

Marie Vyhnanovská, z Bílého kruhu 
bezpečí.

Senior Point
Kraj Vysočina, Žižkova 57

2. 3.  14.00 
Mgr. Eduard Kreiner: SEBEO-

BRA NA aneb Máte právo bránit se!

16. 3.  14.00 
Mgr. Et Bc. Monika Brzoňová: 

CO JE EMOČNÍ INTELIGENCE 
– I. ČÁST

30. 3.  14.00 
Mgr. Et Bc. Monika Brzoňová: 

CO JE EMOČNÍ INTELIGENCE 
– II. ČÁST

SOUL music club
Žižkova 15

4. 3. 20.00
Visací  Zámek & Záviš: PORNO-

PUNK TOUR 2016 
Legendární punková kapela, v čele 

s punkovým králem Honzou Hau-
bertem, se vydává s pornokníže-
tem Závišem na společné PORNO-
PUNK TOUR 2016

5. 3. 20.00
Funky večírek s kapelou MON-

KEY BUSINESS 

11. 3. 22.00
STYLE WARS Australan & 

Maztah 

12. 3. 22.00
DEEPWAVE SHOWCASE II  
Pokračování úspěšné noci evrop-

ského labelu, kde jsou představeni 
jedni z nejlepších českých producen-
tů house music.

18. 3. 21.00
OLDIES PARTY 
Největší hudební hity od 70. let po 

současnost.

19. 3. 
SOULTEK w/ SUBURBASS /

FR/ + YMB /NL/

25. 3. 21.00
IDEAFATT E  & REST 

26. 3. 21.00
FACE OF DRUMS - RIDO

Family Point
 Palackého 26 

1. 3.  15.00 
JAK POMOCI BLÍZKÉMU ČLO-

VĚKU V KRIZI ... a nejen jemu ... 
Odbornice Krizového centra Mgr. 

Tereza Vágnerová a psycholožka 
PhDr. Monika Kyršová na téma „prv-
ní pomoci“ v různých krizových situa-
cích, do kterých se člověk může dostat.

9. 3.  15.00 
CO VŠE POTŘEBUJEME VĚ-

DĚT PŘED ZÁPISEM DÍTĚTE 
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Povídání s ředitelkou MŠ Mozai-
ka Mgr. Jarmilou Bučkovou o tom, co 
všechno by děti měly umět, a nejen o 
tom ...

21. – 23. 3.   
JARNÍ DNY NA FAMILY POIN-

TU 
Přijďte si i s dětmi vyzkoušet různé 

velikonoční techniky – malování kras-
lic, pletení pomlázek, malování perníč-
ků s velikonoční tematikou či veliko-
noční fl oristika.

FILM

KINO DUKLA
Jana Masaryka 20

1. a 17. 3. v 17.00
Líza, liščí víla
Komedie, fantasy, romantický / 

Maďarsko / 98min / Filmový klub / 
titulky / 90,- / 12+

Režie: K. Ujj Mészáros/ Hrají: Móni 
Balsai, Szabolcs Bede-Fazekas, David 
Sakurai, Zoltán Schmied

1. 3. v 17.30
Zoolander No. 2
Komedie / USA / titulky / 110,- / 

12+
Režie: B. Stiller / Hrají: Ben Stiller, 

Owen Wilson, Penélope Cruz, Bene-
dict Cumberbatch, Justin Bieber

1. 3. v 19.30, 14. a 28. 3. v 17.00
Ma Ma
Drama / Španělsko / 111min / titul-

ky / 90,-
Režie: J. Medem / Hrají: Penelépe 

Cruz, Àlex Brendemühl, Asier Etxean-
dia 

1. 3. ve 20.00
Lemmy
Dokumentární, hudební, životopisný 

/ USA / 116min / titulky / 100,-
Režie: G. Olliver, W. Orshoski / Hra-

jí: Lemmy, Alice Cooper, James Het-
fi eld, Ice-T, Ozzy Osbourne

2. 3. v 17.00
Sedm statečných
Western / PROJEKT 100 / USA 

1960 / 123min / titulky / 80,-
Režie: J. Sturges / Hrají: Yul Bryn-

ner, Steve McQueen, Charles Bron-
son, James Coburn, Brad Dexter

5. 12. a 27. 3. v 15.30, 6., 20. a 25. 
3. v 15.00

Řachanda
Pohádková komedie / ČR / 120,- 

(děti 100,-)
Režie: M. Ferencová/ Hrají: Bolek 

Polívka, Vladimír Polívka, Jan Hrušín-
ský, Vilma Cibulková, Oldřich Kaiser, 
David Novotný, Petr Čtvrtníček

2. 3. ve 20.00, 4. 3. v 16.00, 16. 3. v 
17.30, 23. 3. v 17.00

Zkáza krásou
Dokument / ČR / 90min / 80,- 
Režie: H. Třeštíková

3., 7. a 20. 3. v 17.00, 14. 3. v 19.30
Brooklyn
Romantický, historický, drama / 

Irsko, Velká Británie / 111min / titul-
ky /110,- / 12+

Režie: J. Crowley/ Hrají: Saoirse 
Ronan, Domhnall Gleeson, Emory 
Cohen, Jim Broadbent

3., 9. a 14. 3. v 17.30
Deadpool
Akční komedie / USA, Kanada / 

104min / titulky / 100,- / 15+
Režie: T. Miller/ Hrají: Ryan Rey-

nolds, Morena Baccarin, Ed Skrein, 
T.J. Miller

3., 5. a 17. 3. v 19.30, 21. 3. v 17.00
Suburra
Th riller / Itálie, Francie / 134min / 

PREMIÉRA  / titulky / 110,- / 15 +
Režie: S. Sollima/ Hrají: Pierfrances-

co Favino, Jean-Hugues Anglade, Gre-
ta Scarano

3., 4. a 5. 3. ve 20.00, 8. 3. v 17.30, 
13. a 23. 3. v 18.00, 3. 4. v 19.30

Ave, Caesar!
Komedie / USA / 106min / PRE-

MIÉRA  / titulky / 110,- / 12 +
Režie: E. Coen, J. Coen/ Hrají: Josh 

Brolin, George Clooney, Ralph Fien-
nes, Scarlett  Johansson, Tilda Swinton

4. 3. v 17.00, 13. a 23. 3. v 16.00
Chůvák
Komedie / Německo / 110min / 

dabing / 110,- 
Režie: M. Schweighöfer, T. Künstler 

/ Hrají: Matt hias Schweighöfer, Milan 
Peschel, Arved Frie

4. a 18. 3. v 18.00, 6. 3. v 17.00, 10. 
a 16. 3. ve 20.00, 13. 3. v 19.30, 22. 
3. v 17.30

Decibely lásky
Romantický hudební fi lm / ČR / 

85min / 110,-
Režie: M. Halík / Hrají: Otec a syn 

Rudolfové Hrušínští, Iva Janžurová, 
Filip Cíl, Roman Vojtek, Lucie Von-
dráčková

4. a 23. 3. v 19.30, 8. 3. ve 20.00, 
30. 3. v 17.30

Dánská dívka
Drama / Velká Británie, USA / 

119min / titulky / 100,- 
Režie: T. Hooper/ Hrají: Eddie 

Redmayne, Alicia Vikander, Ben 
Whishaw, Sebastian Koch

5. 3. a 2. 4. v 15.00
Malý princ
Animovaný, rodinný / Francie / 

106min / dabing / 80,-
Režie: M. Osborne / Hrají: 

Klá ra Nová ková , Petr Pelzer, Anna 
Brousková , Ondř ej Brzobohatý 

5. 3. v 17.00, 15. 3. ve 20.00
Bohové Egypta
Dobrodružný, fantasy, akční / USA 

/ dabing - v 17.00, - titulky v 19.30 / 
110,-

Režie: A. Proyas/ Hrají: Gerard 
Butler, Nikolaj Coster-Waldau, Rufus 
Sewell
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5., 7. a 21. 3. v 17.30, 18. 3. v 
17.00, 23. 3. ve 14.30

Lída Baarová
Životopisný, historický, drama /ČR 

/ 110min / 23. 3. Baby Bio / 90,- /12 
+

Režie: F. Renč / Hrají: Táňa Pau-
hofová, Karl Markovics, Gedeon 
Burkhard, Simona Stašová, Martin 
Huba, Lenka Vlasáková, Pavel Kříž, 
Anna Fialová, Jiří Mádl

6. 3. v 15.30, 24. 3. v 15.00
Alvin a Chipmunkové: Čiperná 

jízda
Rodinná komedie / USA / 92min / 

dabing / 90,- 
Režie: W. Becker / Hlasy: Dalibor 

Gondík, Jan Maxián, Sabina Lauri-
nová

6. a 27. 3. v 17.30, 9. 3. ve 20.00
Padesátka
Komedie / ČR / 97min / 90,- 
Režie: V. Kotek / Hrají: Marek Tac-

lík, Ondřej Pavelka, Vilma Cibulko-
vá, Tereza Voříšková, Jiří Mádl, Jakub 
Prachař

6. a 19. 3. v 19.30, 15. a 29. 3. v 
17.00

REVENANT Zmrtvýchvstání
Dobrodružný, drama / USA / 

156min / titulky / 100,- / 15 +
Režie: A. G. Iñárritu/ Hrají: Leonar-

do DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall 
Gleeson, Will Poulter

6. 3. ve 20.00, 15. 3. v 17.30, 19., 
22. 3. v 17.00 

Rodinný fi lm
Drama / ČR, Německo, Francie, 

Slovinsko, Slovensko / 95min / 110,- 
/ 12+

Režie: O. Omerzu/ Hrají: Karel 
Roden, Vanda Hybnerová, Jenové-
fa Boková, Daniel Kadlec, Martin 
Pechlát

7. a 21. 3. v 19.30
Th e Boy
Th riller, horor / USA / 97min / 

titulky / 110,- / 15 +
Režie: W. B. Bell/ Hrají: Lauren 

Cohan, Rupert Evans, Ben Robson, 
Diana Hardcastle

7. 3. ve 20.00
Umění plakat
Drama s prvky černého humoru / 

Dánsko / 106min / Filmový klub / 
titulky / 80,- 

Režie: P. S. Fog / Hrají: Jesper 
Asholt, Bjarne Henriksen, Hanne 
Hedelund

OZVĚNY EKOFILMU
8. 3. 2016
17.00 – Cesta na nejbezpečněj-

ší místo na světě – režie E. Hagen/ 
Švýcarsko /100min / titulky/

Na závěr beseda s Edvardem 
Sequensem, energetickým konsul-
tantem  Sdružení pro záchranu pro-
středí – Calla.

19.00 – 22.00
Jak se dělá prales - režie: R. 

Schlamberger / Rakousko / 52min 
Dokument nás zavádí hluboko do 

odlehlých lesů rakouského národ-
ního parku Vápencové Alpy (Kal-
kalpen) – nejrozlehlejšího území 
divočiny v Alpách, krajiny téměř po 
čtvrtstoletí opuštěné a nedotčené 
člověkem.  Co na první pohled vypa-

dá jako zkáza a zhouba, je ve skuteč-
nosti součást elementárního procesu 
obnovy lesa a jeho přeměny zpět do 
přirozeného, pravěkého stavu.

Na okraji světa - režie: C.  Drexel / 
Francie / 98min

Pohled na Paříž, jak ji neznáte. Pří-
běhy lidí žijících  v ulicích Paříže a  v 
tunelech metra. Přežívají na okraji 
světa a vypráví nám o tom. Snímek 
získal několik mezinárodních oceně-
ní. 

9. 3. 2016
17.00 -  K2  a její neviditelní pěšá-

ci - režie: I. Lee / Pákistán / 54min
Iara Lee se svým týmem líčí život 

domorodých nosičů, kteří umožňu-
jí horolezcům zdolat druhou nejvyš-
ší horu světa, K2. Snímek na pozadí 
úchvatné scenérie zobrazuje odvahu 
a každodenní oběti těchto nosičů, 
kteří zůstávají bez povšimnutí. Přiná-
ší také neotřelý pohled na Pákistán.  
Na závěr beseda se známým horolez-
cem Tomášem Kučerou.

19.00 – 22.00
Mandala z odpadků - režie: A. 

Bernard/P. Cerett o / Itálie / 52min
Vlčí hory - režie: E. Baláž / Sloven-

sko / 48min
Příběh o jednom z posledních 

míst v Evropě, kde každý tvor hraje 
svou roli ve věčném koloběhu živo-
ta a smrti. Cesta zpět do doby, kdy 
evropská divočina byla divoká a živá 
organická jednotka. 

Plast v mojí vodě - režie: A. Faas / 
Nizozemsko / 85min

Faas zkoumá, proč se z plastů stal 
problém, který nedokážeme zvlád-
nout. A začíná od vynálezce prvního 
plastu L. H. Bakelanda, přes Ivanu, 
která se snaží žít život bez plastů, až 
po studenta Boyana Slata, jenž vyna-
lezl revoluční způsob, jak umožnit 
oceánům, aby se vyčistily samy. 

10. 3. 2016
17.00 – Moudrost k přeži-

tí - Režie: J. Ankele, A. Macksoud / 
USA / 56min

Snímek upozorňuje na shodu věd-
ců, že klimatické změny již nastaly, a 
pokládá otázku, co nám brání v jed-
nání. Budeme dostatečně moudří 
k tomu, abychom přežili? Vědečtí, 
ekonomičtí i duchovní lídři a aktivis-
té ve snímku diskutují o tom, jak se 
můžeme vyvíjet a jednat tváří v tvář 
klimatickým změnám.  

Na závěr beseda s Ing. Janou 
Kotoučkovou na téma Udržitelné 
systémy, základ přežití.

19.00-22.00
Změníme to? - režie: Carlos Isabel 

La Moneda / Španělsko / 53min
Na jedné straně skandály, odha-

lující vykořisťování, ničení životní-
ho prostředí a porušování lidských 
práv některými velkými textilními 
fi rmami. Na straně druhé vznikají-
cí hnutí malých podniků a návrhářů, 
odhodlaných změnit výrobu oděvů s 
respektem k lidským právům a život-
nímu prostředí. 

Říše zkamenělého času- režie: M. 
Srba / ČR / 25min

Sledujme v 3D proměny krajiny, i 
tajemství ukrytá hluboko pod zemí v 
Moravském Krasu během 4 ročních 
období. Aneb divy přírody, které by 
mnozí z nás několik kilometrů od 
Brna rozhodně nečekali.

Antropoložky - režie: S. Kramer, 

D. A. Miller, J. Newberger / USA / 
80min

Cestujme se Susie Craet, antropo-
ložkou zabývající se následky klimatic-
kých změn. Unikátní příběhy, odhalují-
cí, jak jsou komunity nuceny vypořádat 
se s narušením svého tradičního života, 
ať již v důsledku změny způsobené tají-
cím permafrostem, ustupujícími pev-
ninskými ledovci, či zvyšující se hladi-
nou světového oceánu.
 
10. a 11. 3. v 17.30, 12., 19. a 31. 3. 

v 17.00
Série Divergence: Aliance
Dobrodružný, romantický, sci-fi  / 

USA / PREMIÉRA  / titulky (10., 11. 
a 31. 3.), dabing (12. a 19. 3.) / 110,- 
/ 12 +

Režie: R. Schwentke/ Hrají: Shai-
lene Woodley, Th eo James, Naomi 
Watt s, Zoë Kravitz

11. 3. v 17.00, 12. a 18. 3. v 19.30, 
25. a 29. 3. v 17.15

Už je tady zas
Komedie, satira / Německo / 

110min / titulky / 110,- 
Režie: D. Wnendt/ Hrají: Oliver 

Masucci, Fabian Busch, Christoph 
Maria Herbst, Katja Riemann

11., 16., 20. a 27. 3. v 19.30, 13. 3. 
a 3. 4. ve 20.00

Rudý kapitán
Krimi, thriller / ČR / 120,- / 15 +
Režie: M. Kollár / Hrají: Oldřich 

Kaiser, Martin Finger, Michal Suchá-
nek, Maciej Stuhr, Marián Geišberg

11. 3. ve 20.00, 12., 13. a 19. 3. v 
17.30, 26. 3. v 17.00

Polednice
Horor / ČR / 90min / 130,- / 12 +
Režie: J. Sádek / Hrají: Aňa Geislero-

vá, Karolína Lipowská, Daniela Kolá-
řová, Zdeněk Mucha

12., 19. a 28. 3. v 15.00, 13. 3. ve 
14.00

Zootropolis: Město zvířat
Animovaná komedie / USA / dabing 

/ 130,-; děti 105,- 
Režie: B. Howard, R. Moore

12. 3. ve 20.00
Osm a půl
Drama / Itálie, Francie 1963 / 

138min / Filmový klub / titulky / 80,- 
Režie: F. Fellini / Hrají: Marcel-

lo Mastroianni, Claudia Cardinale, 
Anouk Aimée, Sandra Milo, Rossella 
Falk

13. 3. v 15.00
Jaro s Kamarády
Divadelní pohádka / 50min / 60,-
Hraje: Divadlo Kamarádi

14. 3. ve 20.00, 29. 3. v 19.30
Saulův syn
Drama / Maďarsko / 107min / Fil-

mový klub / titulky / 90,- / 15+
Režie: L. Nemes / Hrají: Géza 

Röhrig, Levente Molnár

15. 3. v 19.30, 12. 2. ve 20.00
Osm hrozných
Th riller, western / USA / 182min / 

titulky / 100,- / 15 +
Režie: G. Tarantino / Hrají: Samuel 

L. Jackson, Jennifer Jason Leigh , Wal-
ton Goggins, Kurt Russell, Tim Roth

16. 3. v 17.00
Zde Harold
Drama, komedie / Norsko, Švédsko 

/ 87min / titulky / 90,- / 15 +
Režie: G. Vikene/ Hrají: Bjørn Sun-

dquist, Vidar Magnussen, Björn Gra-
nath

17. 3. v 17.30, 18. 3. a 3. 4. v 16.00, 
19., 20. a 26. 3. a 2. 4. v 15.30, 27. 3. 
v 15.00

Kung Fu Panda 3
Animovaná komedie / USA / PRE-

MIÉRA  / 94min / dabing 2D, 3D 
(17. a 27. 3.) / 3D 140,- (děti 120,-); 
2D 125,- (děti 100,-) 

Režie: A. Carloni, J. Y. Nelson

17., 18., 19., 20. a 27. 3. ve 20.00, 
26. a 31. 3. v 17.30

Dvojníci
Komedie / ČR / PREMIÉRA  / 

103min / 120,- / 12 +
Režie: J. Chlumský / Hrají: Ondřej 

Sokol, Petr Nárožný, Jakub Kohák, 
Jitka Schneiderová, Petr Čtvrtníček, 
Miroslav Táborský

20. 3. v 17.30
Tři tenoři
Koncert pěveckých legend / 200,-
Tenoři: Luciano Pavarott i, José 

Carreras, Plácido Domingo

21. a 29. 3. ve 20.00
Trabantem do posledního dechu
Dokument / ČR / 95min / Filmový 

klub / 100,-
Režie: Dan Přibáň

22. 3. ve 20.00
Kmotr
Krimi, drama / USA 1972 / 175min 

/ titulky / 100,- / 15 +
Režie: F. F. Coppola / Marlon Bran-

do, Al Pacino, James Caan, Richard S. 
Castellano, Robert Duvall

23. 3. ve 20.00
Zbrusu Nový zákon
Komedie / Lucembursko, Belgie, 

Francie /115min / titulky / 80,- / 
12+

Režie: J. V. Dormael / Hrají: Pili 
Groyne, Benoît Poelvoorde, Catheri-
ne Deneuve

24. 3. v 15.30, 26. 3. v 15.00, 3. 4. 
ve 14.00

Barbie: Tajná agentka
Animovaná pohádka / USA / PRE-

MIÉRA  / 75min / dabing / 115,- 
(děti 90,-) 

Režie: C. Helten

od 24. 3. - informace o časech a ver-
zích na webu kina a v programu

Batman vs. Superman: Úsvit 
spravedlnosti

Akční, dobrodružný, fantasy / USA 
/ PREMIÉRA  / 151min / titulky, 
dabing 2D i 3D / 2D 110,-; 3D 130,-  
/ 12 +

Režie: Z. Snyder/ Hrají: Hen-
ry Cavill, Ben Affl  eck, Amy Adams, 
Jeremy Irons

24. 3. v 17.30, 26. a 28. 3., 1. 4. v 
19.30

Čarodějnice
Horor / USA, Kanada / PREMIÉ-

RA  / 92min / titulky / 110,- / 15 +
Režie: R. Eggers/ Hrají: Anya Tay-

lor-Joy, Ralph Ineson, Kate Dickie

24. a 25. 3. v 19.30, 30. 3. a 2. 4. 
v 17.00

Já, Olga Hepnarová
Drama, historický / ČR / PREMIÉ-

RA  / 105min/ 110,- 
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tradiční irské pivo. Svěží irskou muzi-
ku nám z Brna přiveze skupina Dálach 
a rozhodně se máme na co těšit! 

laOliva cafe-restaurant, Palackého 1. 
Vstup zdarma, nutnost rezervace.

19. 3.  19.00 
IRSKÁ HUDBA - AMARILYS 
Klubová scéna Radničního pivova-

ru. To nejlepší nakonec! Závěr irského 
týdne na Radniční proběhne opět ve 
velkém stylu. Čeká nás koncert irské 
hudby v podání kapely Amarylis. Při-
jdete i letos všichni v zeleném? Vstup-
né: 80 Kč. Lístky v předprodeji od 1. 3. 
u obsluhy Radniční restaurace.

Přednášky

1. 3.  18.00 
„JAK NA UČENÍ BEZ MUČE-

NÍ“
Jak psát domácí úkoly, aby se dítě 

nevztekalo, jak si poradit s nechutí, 
nesoustředěností a motivací při uče-
ní, jak zvládat nálady dětí při učení.

Přednáška zdarma.
Studijní centrum BASIC Jihlava, 

Masarykovo náměstí 9, www.basic.
cz

2. 3.  16.00 
HOSPICE A UMĚNÍ DOPRO-

VÁZET 
MUDr. Marie Svatošová – česká 

lékařka, spisovatelka a publicistka. 
Zakladatelka a vůdčí osobnost čes-
kého hospicového hnutí. Je odbor-
nou garantkou projektu hospice 
Mezi stromy pro Vysočinu. 

Dobrovolným vstupným podpoří-
te vznik hospice pro Vysočinu.

www.hospicmezistromy.cz
Aula Vysoké školy polytechnické 

Jihlava, Tolstého 16.

3. 3.  17.00 –18.30 
Klubový večer na téma: 

VÝCHODNÍ TURECKO
Pravidelné jarní a podzimní Klu-

bové večery Vás zavedou do dale-
kých krajů! S Pavlem Mrázem z 
Tábora se vydáme do nejodlehlej-
šího koutu Turecka. Cestu zahá-
jíme u rozlehlého jezera Van, v 
nadmořské výšce 1700 m. Náhor-
ní plošinou dojedeme do města 
Doğubayazit, pod bájným Arara-
tem. Od hranic s Arménií a Írá-
nem se přesuneme na jih, do měst 
a až čtyřtisícových hor, při hra-
nicích Turecka s Irákem, tedy do 
dějiště známého románu Divo-
kým Kurdistánem od Karla Maye. 
Čekají nás však také hliněné vesni-
ce v rovinaté krajině, na hranicích 
Turecka a Sýrie.

Klubové večery jsou besedy se 
zajímavými cestovateli a přírodo-
vědci, každý první čtvrtek v měsí-
ci. Vstupné je 40 Kč. Každý poslu-
chač obdrží drobný dárek.

Beseda se koná v budově zoolo-
gické zahrady, v centru PodpoVR-
CHem. 

Vchod do centra je přes parkoviš-
tě, vlevo od hlavního vstupu.

8. 3.  18.00 
Science Café: CO BY SPOTŘE-

BITEL MĚL VĚDĚT O POTRA VI-
NÁCH 

Malovaný sál kavárny Muzeum. 
Březnové Science Café se bude 

věnovat potravinám. Jak probíhá kon-

trola potravin z hlediska jejich kvality 
či složení? O tom nám, u šálku kávy či 
čaje, povypráví paní Ing. Alena Hon-
zlová ze Státního veterinárního ústavu 
ČR. Rezervace míst u obsluhy kavárny 
Muzeum, nebo na tel. 774 570 360

10. 3.  17.00 
ZROZENÍ A SMRT HVĚZDY
Přednáší Bc. Miloš Podařil z České 

astronomické společnosti, pobočka 
Vysočina, začátek v 17:00 hodin.

Muzeum Vysočiny.

16. 3.   
BESEDY S FARMÁŘI
Malovaný sál Muzea Vysočiny, Masa-

rykovo nám. 55.

16. 3.  18.00 
Cestovatelské promítání: SRÍ 

LANKA 
Od 18:00 hodin v posluchárně P3 

Vysoké školy polytechnické Jihlava, 
Tolstého 16. Vstup ZDARMA.

Pořádá: Katedra cestovního ruchu 
VŠPJ a cestovatelský klub JihlaVAN-
DR.

17. 3.  16.30 
CO SE STALO V POLNÉ? 
aneb „Obžalovaný Leopolde Hilsne-

re, povstaňte!“
Další beseda z cyklu Dějiny na vlast-

ní kůži, povidání s Mgr. Věrou Tydlitá-
tovou, Th .D., a Ladislavem Vilímkem, 
začátek v 16:30 hodin.

Muzeum Vysočiny.

21. 3.  18.00 
SUKULENTY JIŽNÍ AFRIKY
Přednáší prof. RNDr. Jan Gloser, 

CSc., přednáška Klubu pěstitelů kak-
tusů a sukulentů.

Muzeum Vysočiny.

22. 3.  17.00 
JAN BLAŽEJ SANTINI AICHEL 

– genius české barokní tvorby
Přednáší Stanislav Růžička, 
Muzeum Vysočiny.

Ostatní 

5. 3.    9.00
 MaRS 2016
4. ročník unikátní sportovně - 

dobročinné akce pro pacienty s 
roztroušenou sklerózou. Připojte 
se k maratonu MaRS i Vy!

Cvičit přijdou lékaři, sestřičky a 
rehabilitační sestry z neurologické-
ho odd. v Jihlavě. Přijďte podpořit 
myšlenku zdravého pohybu, aktiv-
ního přístupu k nemoci a boje „se 
sebou samým“.

Registrace: Jitka Večeřová, roska.
ji@centrum.cz, mob. 724 594 131

Fitness Fitpeople Bedřichov, 8. 
března 2a.

  
8. 3.  16.00 
HAPPENING PAMATUJ!
Zpívali, když šli na smrt… zpí-

váme na jejich památku a k oslavě 
života.

PS Foerster Sokola Jihlava se svým 
pěveckým vystoupením připojí k 
celorepublikové akci. Připomenutí 
více než 10.000 obětí největší hro-
madné vraždy v historii naší země, 
v plynových komorách koncentrač-
ního tábora Osvětim-Birkenau 8. 3. 
a 10. – 11. 7. 1944.

S krátkým proslovem vystoupí jih-

Režie: T. Weinreb, P. Kazda / Hrají: 
Michalina Olszańska, Marika Šopo-
ská, Klára Melíšková, Petra Nesvačilo-
vá

25. 3. v 15.30
Robinson Crusoe: Na ostrově zví-

řátek
Animovaný, dobrodružný / Francie, 

Belgie / 90min / dabing / 100,-
Režie: B. Stassen

28. 3. v 15.30
Králové hor
Dobrodružný / Rakousko / 97min / 

dabing / 80,-
Režie: G. Olivares, O. Penker/ Hra-

jí: Jean Reno, Tobias Morett i, Manuel 
Camacho

28. 3. v 17.30
Obecná škola
Komedie, drama / ČR / 97min/ 80,- 
Režie: J. Svěrák / Hrají: Jan Tříska, 

Zdeněk Svěrák, Libuše Šafránková, 
Václav Jakoubek

28. 3. ve 20.00
Malá z rybárny
Animovaný, loutkový / ČR / 75min 

/ Filmový klub / 80,- / 12+
Režie: J. Balej

31. 3. a 2. 4. v 19.30
Humr
Romantický, thriller, sci-fi  / Irsko, 

Řecko / 118min / titulky / 110,-
Režie: Y. Lanthimos / Hrají: Colin 

Farrell, Rachel Weisz, Léa Seydoux, 
Ben Whishaw

31. 3. a 1. 4. ve 20.00, 2. a 3. 4. v 
17.30

Teorie tygra
Tragikomedie / ČR, Slovensko / 

PREMIÉRA  / 101min/ 120,- 
Režie: R. Bajgar / Hrají: Jiří Bartoš-

ka, Eliška Balzerová, Iva Janžurová, 
Táňa Vilhelmová, Jiří Havelka, Jakub 
Kohák

1. 4. v 17.30, 3. 4. v 18.00
Smrtelné historky
Animový, povídkový / ČR / 80min/ 

110,- 
Režie: J. Bubeníček / Hrají: Jan 

Budař, Pavel Landovský, Jan Bubení-
ček, Ondřej Trojan

3. 4. v 15.00
Klaun Pingu
Divadelní pohádka / 50min / 60,-
Hraje: Bilbo compagnie

>>> AKTUÁLNÍ PROGRA M SLE-
DUJTE NA WEBU KINA >>> ZMĚ-
NA V PROGRA MU VYHRA ZENA 

 
AKCE MĚSTA JIHLAVY

VELIKONOCE
26. 3. 2016
Bílá sobota
Jihlavská radnice, Masarykovo 

náměstí 1, 
od 14.00 hodin

Velká gotická síň
14.00 zahájení | moderuje Karel 

Paštyka 
14.15 pohádka O NEPOSEDNÉ 

POMLÁZCE | Liduščino divadlo 
Praha 

15.15 velikonoční zvyky a obyčeje | 
soutěže a písničky Bobodivadla 

15.45 pohádka VESELÉ VELIKO-
NOCE | Liduščino divadlo Praha 

16.45 velikonoční zvyky a obyčeje | 
soutěže a písničky Bobodivadla 

17.15 pohádka O ČERVENÉM 
VAJÍČKU A ROZMARNÉM 
SRDÍČKU | Liduščino divadlo Pra-
ha 

18.15 ukončení 
Průběžné povídání o velikonočních 

zvycích a obyčejích v podání Mirka 
Marka z Agentury Dobrý den z Pel-
hřimova – povídání o postních nedě-
lích, co se má jíst, co se má dělat, o 
symbolice pomlázky aj.

Velká zasedací místnost 
(přízemí) 

Od 15.00 hodin promítání oblíbe-
ných krátkých fi lmových pohádek 
pro děti.

Vestibul jihlavské radnice 
(hlavní vchod, vestibul MHD) 
Agentura Dobrý den z Pelhři-

mova
Velikonoce z České knihy 

rekordů 
VÝSTAVA vybraných fotogra-

fi í velikonočních NEJ… | Muzeum 
rekordů a kuriozit: Unikátní obří 
dvoumetrová kraslice, pomalovaná 
tradičními moravskými motivy, odrá-
tované kraslice, obří pštrosí vejce, 
obří třímetrová pomlázka… | Zdo-
bení kraslic voskovou batikou a veli-
konoční zdobení perníčků ve tvaru 
vajíček.

Vrátka Třebíč 
Zdobení velikonočních perníků 

– ozdobím a sním
Malování na sklo – jarní vitráž – 

ukázka i možnost zkoušky
Tkaní na hrábích – dříve tradič-

ní venkovská zimní práce a zábava – 
možnost si vyzkoušet

Pletení pomlázek z proutí
Pletení košíků z pedigu – výroba 

velikonočních ošatek
Vizovické pečivo – výroba fi gu-

rek z těsta – možnost si vyzkoušet a 
odnést domů k usušení.

Kavárna Vrátka – nejen káva a dal-
ší nápoje, ale i zákusky, zvykoslovné 
velikonoční pečivo, mazance a drob-
né pečivo, které připravují šikovné 
ruce hendikepovaných přímo v jejich 
pekárně. 

Kytky u Vrátek – aranžované kvě-
tiny a suché vazby, proutěné výrobky 
a další zboží z chráněné dílny k deko-
raci velikonočního stolu.

Koření u Vrátek – prodej produk-
tů od více než 20 fi rem z regionu 
Vysočina.

Dům dětí a mládeže Jihlava 
Výtvarné dílny s velikonoční téma-

tikou – barvení vajec, pletení pomlá-
zek, malování a jiné velikonoční 
kousky. 

Dále uvidíte ukázky různých tech-
nik zdobení kraslic, včetně drátová-
ní | pletení košíků z pedigu | výroby 
panáčků ze šustí. Malování na obli-
čej – velikonoční motivy. Před jihlav-
skou radnicí ohrada s živými ovečka-
mi.

Koncerty

14. 3.  19.00 
Ladíme z jihu na sever: DÁLACH 

- irský večer
Přijďte si užít irský večer, skvělou 

muziku plnou jigů a reelů, irské jídlo a 



Vydává: Parola spol. s r.o., IČ 18199283, Fritzova 1552/34, 586 01 Jihlava,www.
jihlavske-listy.cz/njr – Vychází 1× měsíčně v nákladu 22.200 ks, zdarma do každé 
rodiny v Jihlavě, č. 3 vyšlo 26. 2. 2016. Vychází od roku 1994.

Redakční rada: primátor města Rudolf Chloupek, náměstci primátora Vrati-
slav Výborný, Jaroslav Vymazal, Milan Kolář, Jaromír Kalina, tajemník primátora 
Lubomír Dohnal, tiskový mluvčí Radek Tulis, redaktor Lubomír Maštera.

Adresa redakce: Vrchlického 16, 586 01 Jihlava – Redaktor: Lubomír Maštera, 
tel. 567 167 434, mobil: 603 805 141, e-mail: njr.redakce@centrum.cz – Inzerce: 
Hana Ilečková, tel.: 567 167 435, mobil: 732 507 191,  
e-mail: ileckova.njr@seznam.cz. – Tisk: Czech Print Center a.s. Registrace: MK 
ČR E 11733. – Distribuce: Parola spol. s r.o., Fritzova 1552/34, 586 01 Jihlava – 
Reklamace: 567 578 027. 

© Parola, spol. s r.o. Jakékoliv užití a šíření částí nebo celku obsahu Novin jihlav-
ské radnice bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. 

Výběr z novinek z fondu Městské 
knihovny Jihlava na březen 2016

lavský archivář Ladislav Vilímek.
Masarykovo náměstí. 

13. 3.  15.00 
S Jihlavskými listy za pohád-

kou: JARO S KAMARÁDY
Hraje: Divadlo Kamarádi
V pohádce o hodinách s jed-

nou ručičkou přivolají Křemílek s 
Vochomůrkou jaro, a s ním i Veliko-
noce. Dozvíte se o jarních zvycích. 
V poetické pohádce o víle Květun-
ce zase vyjde najevo, proč veliko-
noční zajíci nosí vajíčka. Nechy-
bí ani informace o Velkém pátku a 
oslavách Vzkříšení, se závěrečným 
apelem na nejcennější lidskou vlast-
nost – vzájemnou lásku…

Vstupné 60 Kč. Kino Dukla.

14. – 20. 3.   
CIRKUS HUMBERTO 
Na Dolech za PENNy marketem. 

16. 3. 17.00
BESEDY S FARMÁŘI aneb 

existují farmáři?
Beseda s panem Lubošem Nos-

kem, Včelí farma Nosek, Kostelní 
Myslová.

Malovaný sál Muzea Vysočiny, 
Masarykovo nám. 55 

19. 3.   
DEN VODY V ZOO
Že voda není zadarmo, a kdo v 

ní žije, se mohou přesvědčit děti i 
dospělí.

Zoo Jihlava, www.zoojihlava.cz

26. 3.  18.00  
„Dělám kino“ v Salottu: „NO“, 

kavárna Da Salotto
Kino v Salottu! Každou posled-

ní sobotu v měsíci. V březnu nás 
čeká film „NO“. Jak se dělá reklam-
ní kampaň na pravdu a lásku? Sní-
mek nominovaný na Oscara za 
nejlepší neanglicky mluvený film 
je lehkým, místy až groteskním 
pohledem na osmdesátá léta, a 
především na to, že pravda je sice 
jenom jedna, ale abychom ji doká-
zali prodat, nesmíme ji lidem říkat 
úplně celou. Film o síle moderního 
marketingu v politických kampa-
ních. Rezervace u obsluhy kavárny 
Da Salotto, nebo na tel. čísle 775 
570 360.

27. 3.   
VELIKONOCE V ZOO
Jarní dovádění a české velikonoč-

ní zvyky. 
Zoo Jihlava.

Sport

5. 3.  15.00 
FC VYSOČINA JIHLAVA – SK 

Sigma Olomouc
FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s. -  

SYNOT liga 2015/2016.
Hraje se na fotbalovém stadionu v ul. 

Jiráskova v Jihlavě.

13. 3.   
BK VYSOČINA – PÍSEK
BASKETBALOVÝ KLUB JIHLA-

VA: I. liga mužů – play-out
Sportovní hala nad bazénem v ul. 

Evžena Rošického 6. 

19. 3.  17.00 
FC VYSOČINA JIHLAVA – 1. FK 

Příbram 
FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s. -  

SYNOT liga 2015/2016.
Hraje se na fotbalovém stadionu v  

ul. Jiráskova v Jihlavě.

20. 3.   
BK VYSOČINA – TRUTNOV
BASKETBALOVÝ KLUB JIHLA-

VA: I. liga mužů – play-out
Sportovní hala nad bazénem v ul. 

Evžena Rošického 6.

25. 3.   
1. ročník JIHLAVSKÉ BRUSLIČ-

KY - kategorie solo 
Horácký zimní stadion.

26. 3.  13.30 
JIHLAVSKÝ JEŽEK
Dukla Jihlava – mládež, z. s. – oddíl 

krasobruslení. 23. ročník mezinárod-
ního závodu v synchronizovaném 
bruslení za účasti týmů z Německa a 
Maďarska na Horáckém zimním stadi-
onu v Jihlavě. 

26. 3.  20.00 
AXIS NOČNÍ DESÍTKA  2015
Druhý ročník. Přijď zažít atmosféru 

nočního běhu!
Kde: Lávka za Kaufl andem v Jihlavě 
Start: hlavní kategorie 20:00, děti od 

19:00 hodin.
Doporučení: Vezměte si vlastní 

čelovku, část trati nebude osvětlena. 
Startovné: dospělí 150 Kč do 18. 3. 

2016 
200 Kč na místě v den závodu 26. 3. 

2016 
Děti startují ZDARMA 
Vyzvednutí startovních čísel v pro-

dejně AxiS Modeta Style Passage (ul. 
Palackého 18 Jihlava) od 21. 3. 2016 
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Beletrie

Albrecht, Jiří, 1948- Poslouchej, v dálce už píská lokálka
Nečada, Václav, 1993- Pověsti a zvyky z Vyskytné a okolí
Bauer, Jan, 1945- Zlatodějové
Cerman, Petr Bez svědomí 
Civade, Lenka, 1971- Pohlednice z kavárny
Coben, Harlan, 1962- Cizinec
Eco, Umberto, 1932- Nulté číslo
Foley, Lucy, 1986- Kniha ztrát a nálezů
Hošková, Blanka, 1967- Zlato(v)lásky
Houellebecq, Michel, 1958- Podvolení
Christie, Agatha, 1890-1976 Kapsa plná žita
Mankell, Henning, 1948-2015 Firewall
Morton, Kate, 1976- Šepot vzdálených chvil
Niedl, František, 1949- Dotek zla
Rehn, Heidi Vojenská felčarka
Sparks, Nicholas, 1965- Nezapomenutelná cesta

Dvojice fotbalistů FC Vysočina 
brankář Jan Hanuš a kapitán mužstva 
Ondřej Šourek za doprovodu tisko-
vého mluvčí Miroslava Fukse zavíta-
la v únoru do ZŠ Jungmannova.

Fotbalisté zavítali do školy před 
domácím zápasem proti Slavii Pra-
ha. Akce měla tři části. Nejprve měli 
možnost všichni získat od hráčů kar-
tičky s autogramy. Fotbalisté museli 
čelit velkému davu žáků, kteří sbíra-
li autogramy, a poté každý žák dostal 
zdarma vstupenku na nadcházející 
duel.

Druhou částí byla krátká bese-
da.  Žáci se dotazovali na současnou 
situaci v mužstvu, na tréninky, kdo 

hráče  přivedl k fotbalu, pod kolika 
trenéry již trénovali, ale také je zají-
malo, zda mají hráči manželky, nebo 
jaký používají parfém, jaké obleče-
ní a jakou značku mají nejraději. Jan 
Hanuš a Ondřej Šourek ochotně na 
všechny otázky odpověděli. Besedu 
moderoval tiskový mluvčí Miroslav 
Fuks. Poslední částí programu bylo 
společné fotografování žáků s hráči. 
Pro všechny to byla příjemně stráve-
ná hodina. 

FC Vysočina  do této školy v 
posledních třech letech zavítal 
podruhé. Škola již plánuje další spo-
lečnou akci na jarní měsíce tohoto 
roku. -tz-

Fotbalisti navštívili školáky

BESEDA fotbalistů FC Vysočina se školáky se nesla v duchu opravdového zájmu o 
fotbal. Foto: archiv MMJ

do 25. 3. 2016.
Přihlášky: online do 18. 3. 2016 

www.pteam-registration.com

Turistika

19. 3.  9.30 
25. ZAHÁJENÍ JARNÍ TURIS-

TICKÉ SEZONY V KČT VYSOČI-
NA

KČT Čeřínek Jihlava, Dvoustovka, 
IVV, pěší, cyklo.

Trasy: pěší 10 – 25 km, cyklo 10 – 20 
km.

Start: 9.30 hodin turistická chata na 
Čeřínku.

Kontakt: tel. 604 456 475, e-mail: 
jves31@seznam.cz

Změna programu vyhrazena!
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