
duben

KŮROVEC V HEULOSE. Loňské přemnožení kůrovce lze pozorovat nejen v lesích, ale také v městských parcích. Platí to bohužel i pro lesopark Velký Heulos v centru 
Jihlavy, kde muselo být nařízeno odstranění bezmála stovky stromů. Tento krok by měl zamezit dalšímu šíření brouka a odstranit poškozené nebezpečné stromy. Jak 
se škůdci „daří“, ukazuje na kůře z právě pokáceného smrku  Libor Chromek z oddělení lesního hospodářství a myslivosti jihlavského magistrátu. Vykácené jehličnany 
nahradí nejpozději během příštího roku pestřejší skladba nově vysazených stromů, které jsou do parků vhodnější a vůči škůdcům odolnější. Foto: archiv MMJ

JEDNÁNÍ MĚSTSKÉHO 
ZASTUPITELSTVA
v jednací síni magistrátu

úterý 12. dubna od 13 hodin.
Přenos je přenášen on-line na 

webu města.

FÓRUM ZDRA VÉHO MĚSTA
10 TOP akcí a problémů

středa 13. dubna 2016 od 16.30
DIOD Jihlava, Tyršova 12a

DEN ZEMĚ
středa 20. dubna

Masarykovo náměstí od 9 do 17
(více o programu na str. 30)

 Jihlavské jarmarky 2016: 
BIOJARMARK
středa 20 dubna

Masarykovo náměstí

ČARODĚJNICE 2016
„slet čarodějnic, čarodějů“ a 

BRÁNY PAMÁTEK DOKOŘÁN 
sobota 30. dubna 2016

(více na str. 16)

V divadle DIOD proběhlo začát-
kem března Fórum mladých aneb 
Desatero problémů města Jihlavy 
očima žáků základních škol, které 
uspořádalo Zdravé město Jihlava. 

Cílem bylo vytipovat top aktivity 
ve městě, desatero problémů města 
z pohledu jihlavské mládeže a pro-
střednictvím pocitové mapy určit, 
kde se jim ve městě nejvíce líbí a 
nelíbí. Své zástupce zde měly míst-
ní základní školy. Společné diskuse 
s vedením města se zúčastnilo více 
než 60 žáků základních škol.

Patronem akce byl náměstek pri-
mátora pro oblast školství, kulturu 
a tělovýchovu  Milan Kolář. Připo-
mněl největší problémy formulované 
na Fóru mladých z loňského roku  – 
Obtěžování problémovými osobami 
na veřejnosti, Možnost brigád pro 

studenty – informační portál, Ob-
nova letního kina, Finanční podpora 
menších sportů a další. 

„Pro zvýšení bezpečnosti zvyšujeme 
počet strážníků, nyní se o Jihlavu stará 
68 městských policistů, a rozšiřujeme 
kamerový systém v ulicích města. Pro-
blematika brigád pro studenty je mimo 
kompetenci města, existuje dostatečné 
množství soukromých serverů, zabý-
vajících se nabídkou práce. Areál amfi -
teátru se využívá na koncerty, festivaly 
apod. Ve městě fungují jiná kina, která 
navštěvují stovky návštěvníků, nikoli 
tisíce, aby se využila kapacita letního 
kina. Sporty, které jsou na ligové úrov-
ni, jsou podporovány více, propagují 
Jihlavu,“ reagoval náměstek primáto-
ra Milan Kolář. 

Před samotnou diskuzí účastníci 
shlédli fi lm „O havíření“, na který na-

vazoval kratičký kvíz.
Poté se žáci pustili do samotné 

práce. U každého z osmi stolů mladí 
diskutovali o akcích, které se jim ve 
městě líbí. Dvě z nich vybrali a pak o 
nich všichni hlasovali.

Top akce / aktivity ve městě:

Vysočina fest (23 hlasů)
Eurojack (7 hlasů)
Festival Mahler (7 hlasů)
MFDF (7 hlasů)
Letní pouť (6 hlasů)
Havíření (3 hlasů)
Vánoce (3 hlasů)
FC, HC (2 hlasů)
Půlmaratón (2 hlasů)
Den památek (1 hlasů)

(Pokračování na str. 3)

U mladých zvítězil festival, vadí 
jim  nedopalky od cigaret



Šestý ročník celorepublikové 
soutěže Do práce na kole má letos 
poprvé nové kategorie i pro běžce 
a chodce. 

Cílem kampaně je ulevit obcím 
přetíženým automobilovou dopra-
vou a přivést co nejvíce lidí k šetr-
nějším způsobům přepravy. K 
zapojení stačí utvořit s kolegy 2-5 
členný tým a jezdit během května 
co nejčastěji do práce na kole (ane-
bo chodit či běhat). 

V Jihlavě bude kampaň a sou-
těž Do práce na kole probíhat 
již počtvrté. Každý registrovaný 
účastník získá originální eko tri-
ko s motivem letošního roční-
ku. Registrovat se lze až do konce 
dubna,  vše pak odstartuje právě ve 
spolupráci s městem jarní cyklo-
jízda 20. dubna kolmo Jihlavou do 
pivovaru. 

Soutěžní měsíc květen, kdy se 
společně rozjedou staronové 
firemní kolektivy, bude jistě atrak-
tivní i z pohledu nabídky akcí 
zdarma „na triko“. Nebude chybět 
tradiční „Kafe na triko“. Šlapáči v 
Jihlavě si budou mít možnost užít 
i „Spinning na triko“, „Koncert na 
triko“ nebo „Kino na triko“, a to 
jistě není všechno. 

Kdo bude poctivě šlapat do pedá-
lů po celý květen, odměnou mu 
bude 16. června „Koupák na triko“, 
kde budou vyhlášeny výsledky a 
předány věcné ceny. 

Hlavní cenou v kategorii pravi-
delnost jednotlivců bude jak jinak 

než jízdní kolo. Díky dalším part-
nerům bude připraveno ale mnoho 
dalších atraktivních věcných cen. 

Neváhejte tedy, vytvořte s kole-
gy svůj firemní tým, rozjeďte svůj 
koloktiv, vyhecujte se navzájem k 
maximální pravidelnosti cest do 
práce realizovaných na kole nebo 
jinak bezemisně, a přispějte tím ke 
zlepšení své kondice, nálady i lep-

šímu životní prostředí ve městě.
Organizaci kampaně a soutěže se 

bude věnovat opět spolek SLIBY – 
CHYBY, hlavním partnerem je sta-
tutární město Jihlava, které cyklo-
dopravu dlouhodobě podporuje a 
je aktivním členem Asociace měst 
pro cyklisty. 

Odkaz na stránky www.
dopracenakole.cz -tz-
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Jihlavská městská vyhláška tak-
řka zastavila hazard v hernách a 
restauracích. 

Někteří provozovatelé tak přesu-
nuli svoje podnikání do soukromých 
klubů, kam mají přístup obvykle jen 
registrovaní hráči. Vyhláška ale pla-
tí i za zdmi těchto široké veřejnosti 
nepřístupných provozoven. 

„Vyhláška nezakazuje herny jako 
takové, ale provoz hazardních her,“ 
upozorňuje Jan Jaroš, který na jih-
lavském magistrátu vede ekonomic-
ký odbor. Úřady ve spolupráci s poli-
cií zahájily první kontroly v těchto 
„skrytých“ hernách. 

Dosud měli kontroloři možnost 
do heren volně vstupovat. Při prv-
ní kontrole, která proběhla začát-
kem března v soukromém klubu, 
bylo všechno jinak. Vstup jim nebyl 
umožněn ani přes přítomnost stát-
ní policie, dovnitř se dostali až po 
odvrtání zámku. 

„V prostorách klubu ještě sálalo tep-
lo z výherních přístrojů, které obsluha 
hromadně vypnula jediným stiskem 
tlačítka dálkového ovládání. Zadním 
vchodem se pokoušeli uniknout dva 
muži, jak policie zjistila, šlo o hosty 
podniku,“ popsal zkušenost Jan Jaroš. 

Hazard jako podpora 
duševního rozvoje hráčů
Za pozornost také stojí veřejně 

dostupné stanovy hráčských klubů, 
které se označují třeba za spolek des-
kových her. „Mimo jiné uvádí, že úče-
lem a cílem jejich činnosti je podpora 
členů spolku při jejich psychickém a 
duševním rozvoji. Pokud si vybavíte řa-
du tragických osudů osob, které hazar-
du propadly, pak to nelze označovat 
ani za hořkou ironii, jako spíše za vul-
garitu nejhrubšího zrna,“ poznamenal 
vedoucí ekonomického odboru Jan 
Jaroš.  

Na kontrole se podílely dva odbo-
ry jihlavského magistrátu – Obec-
ní živnostenský úřad a ekonomický 
odbor, dále Specializovaný fi nanční 
úřad, Městská policie Jihlava a Poli-
cie České republiky. 

Kontrola se zaměřila na porušová-
ní příslušné městské vyhlášky zaka-
zující provozování hazardních her, 
dále na zákaz nalévání alkoholu mla-
distvým a dodržování povinností dle 
živnostenského zákona a souvisejí-

cích právních předpisů. 
Do doby uzavření kontroly nebu-

dou zúčastněné orgány sdělovat 
podrobnosti. „Již nyní však můžeme 
konstatovat porušení živnostenského 

zákona ve třech případech,“ doplnil 
Jan Kubišta, vedoucí Obecního živ-
nostenského úřadu. Další kontro-
ly  následovaly ještě během měsíce 
března po naší uzávěrce. -tz-

Hazard podléhá předpisům 
i v soukromí. Úřady zahájily kontroly

KONTROLY hazardu odhalily obcházení zákona také v Jihlavě.
 Foto: archiv MMJ

Do klubu se kontrola dostala až po odvrtání zámku. Osazenstvo unikalo zadním vchodem

ZMĚNY V MHD. Od dubna budou jezdit trolejbusy podle nového jízdního řádu, 
a vznikne nová noční linka s označením N. Další změny v městské hromadné 
dopravě se připravují na podzim. Nově začnou jezdit expresní linky z největších 
sídlišť do průmyslové zóny.  Radnice uspořádala na tématu besedu s veřejností v 
divadle DIOD, kam dorazila asi stovka lidí. Foto: archiv MMJ

Nová noční linka MHD

Jezděte Do práce na kole Pomožte městu 
s proměnou 

náměstí
Jihlavská radnice chce promě-

nit slova v činy a začít pracovat na 
roky diskutované úpravě vzhledu 
a funkčnosti centra města. 

Pro tento záměr hledá aktivního 
a zapáleného partnera, odborníka, 
který se k výzvě dokáže postavit 
čelem. 

Na podnět vedení města je 
vyhlášeno výběrové řízení na 
pozici manažer/manažerka revi-
talizace městského prostoru.

„Půjde o zajímavou práci pro kre-
ativního odborníka zaměřenou na 
sběr informací od respondentů vč. 
tvorby průzkumů a jejich vyhod-
nocování, přípravu podkladů pro 
zadání architektonické soutěže na 
regeneraci Masarykova nám. v Jih-
lavě a další,“ uvádí tajemník úřadu 
Lubomír Dohnal k pozici, která 
bude svým rozsahem překračo-
vat zaměření jednotlivých odborů 
magistrátu. 

Město hledá komunikativní 
osobnost se znalostí problemati-
ky městského prostoru a městské 
památkové rezervace, vztahem k 
historii, orientací v tvorbě, zpra-
cování a vyhodnocování šetření 
a průzkumů a znalostí zákona o 
obcích.

Bližší informace najdou zájem-
ci na webu města www.jihlava.cz 
v sekci výběrová řízení. Přihlášku 
je nutné doručit do 8. 4. 2016 do 
pravého poledne. -tz-
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(Dokončení ze str. 1)
Diskuze probíhala též nad problé-

my a náměty na zlepšení ve městě. 
Žáci u tematicky zaměřených stolů 
vybrali 2 největší problémy, které 
poté prezentovali všem v sále. 

Témata stolů: 
1. Životní prostředí, 
2. Zdravý životní styl, 
3. Sportovní činnosti a zařízení, 
4. Volný čas, 
5. Kulturní vyžití, 
6. Doprava, 
7. Já ve škole, 
8. Jak se cítím v Jihlavě.

Jednotlivé prezentace byly prolo-
ženy fi lmem „O Jihlavě“ a kvízy – 
ZOO a Jihlava. Kvízy byly průběžně 
vyhodnocovány a nejúspěšnější žáci 
oceněni. Odměnu v podobě plyšo-
vého ježka si odnesli i všichni pre-
zentující.

V závěru setkání žáci měli možnost 
oznámkovat město Jihlavu pomocí 
Pocitové mapy a společného hlaso-
vání o problémech města.

Z Pocitové mapy vyplynulo, že 
nejvíce mladých se cítí nebezpečně 
v centru města, nejvíce zanedbané 
je Městské vlakové nádraží a Masa-
rykovo náměstí, naopak nejlépe se 
cítí v areálu letního kina, zoologické 

zahradě a celé lokalitě Heulos, volný 
čas nejraději tráví v DIODu, na zim-
ním stadionu, lokalitě Český mlýn a 
na bazénu E. Rošického.

Problémy popsané na setkání bu-
dou ověřeny  anketou, která bude 
probíhat na jihlavských školách. 
Výsledky budou předloženy vede-
ní města a následně bude zpracován 
Plán zdraví a kvality života mládeže 
2016 – 2017, kde budou u jednotli-

vých problémů uvedena konkrétní 
opatření a aktivity.

FORUM ZDRA VÉHO MĚSTA, 
obdobná diskuse s vedením města 
o problémech a jejich řešení určena 
pro širokou veřejnost, se bude ko-
nat 13. dubna  v 16 hod. v Diodu. 
Jihlavská mládež už nám svůj názor 
řekla, přijďte o Vy říci co si myslíte! 

Ing. Soňa Krátká, 
koordinátorka PZM a MA21

U mladých zvítězil festival, vadí jim...

Problémy města Jihlavy očima mladých:
1. Nedopalky od cigaret 
(18 hlasů)
2. Cítím se jako menšina (pro-
blém s pozitivní diskriminací) 
(16 hlasů)
3. Nedokončené cyklostezky + 
přidat další (15 hlasů)
4. Chybí koncertní sál (11 hla-
sů)
5. – 8. MHD – málo linek, pře-
plněné spoje, nedůsledná kon-
trola v MHD (8 hlasů)
5. – 8. Obědy – jejich zlepšení 
(chuť, fronta) (8 hlasů)
5. – 8. Dobíjení MHD karet 
přes internet (8 hlasů)
5. – 8. Podpora menších umě-
leckých uskupení (8 hlasů)

9. – 10. Více peněz do škol-
ních jídelen – zdravější a kva-
litnější (7 hlasů)
9. – 10. Delší veřejné bruslení  
(7 hlasů)
11. Více otevřených sportov-
ních lokací (5 hlasů)
12. - 13. Zákaz přístupu na 
školní hřiště ve volném čase 
(3 hlasy)
12. - 13. Problematické chování 
strážníků a revizorů (3 hlasy)
14. – 15. Velké množství aut – 
znečišťování ovzduší (2 hlasy)
14. – 15. Větší kontrola silnic, 
křižovatek a přechodů (2 hlasy)
16. Více veřejných WC (a čis-
tých)

FORUM zdravého města mladých ukázalo na hlavní problémy jihlavské mláde-
že.  Foto: archiv MMJ

Jihlavská veřejnost se zodpo-
vědně zapojila do třídění další 
složky odpadu.

Od začátku března se v Jihlavě 
celoplošně třídí a sváží bioodpad. 
Obyvatelé bytových domů mají 
možnost donášet třeba zbytky ze-
leniny a ovoce do všech 260 sou-
časných stanovišť s kontejnery na 
tříděný odpad, kde jsou nově umís-
těny hnědé nádoby. 

Majitelé rodinných domů si mo-
hou nechat zdarma přistavit 240 
litrovou nádobu na bioodpad. Bě-
hem necelého měsíce si o tzv. kom-
postejner požádalo už více než 900 
domácností a zájem trvá. „Další ná-
růst zájmu o kompostejnery čekáme 
v období, kdy se začnou sekat tráv-
níky. Ne každý využije kompost na 
vlastní zahradě,“ říká vedoucí od-
boru životního prostředí Katarína 
Ruschková. 

Pro další zpracování bioodpadu 
je zásadní jeho čistota, protože se 
zpracovává na kompost. Bioodpad 
nelze odkládat do kontejnerů v ige-
litových sáčcích, snižuje to kvalitu 

a hodnotu kom-
postu. Po vysy-
pání bioodpadu 
do hnědého kon-
tejneru je možné 
igelitovou tašku 
nebo sáček hodit 
do kontejneru na 
plasty.

První zkušenos-
ti, kdy do hně-
dých kontejnerů 
na bioodpad ně-
kdo buď z nezna-
losti nebo ze ško-
dolibosti vysypal 
např. plasty, na-
štěstí nejsou pra-
vidlem. „Z 260 

kontejnerů na bioodpad jsme nakonec 
do skládky směsného odpadu vyvezli 
obsah jen asi čtyř desítek nádob, které 
byly znečištěny plasty, sklem a dalšími 
odpady. Napoprvé to považuji za vel-
mi dobrý výsledek a oceňuji odpověd-
nost obyvatel města. Obsah nádob od 
rodinných domů je téměř bezvadný,“ 
hodnotí první zkušenosti vedoucí 
divize odpadů společnosti Služby 
města Jihlavy Josef Eder s tím, že do 
poloviny března společnost z Jihla-
vy svezla 31 tun bioodpadu. 

Přidělení nádoby na bioodpad 
se provádí na základě žádosti, její 
formulář je ke stažení na www.
odpadyjihlavy.cz. Žádost může-
te vyřídit osobně na Magistrátu 
města Jihlavy, na odboru život-
ního prostředí, nebo doručením 
originálu. Případné dotazy můžete 
řešit telefonicky na čísle 567 167 
111, nebo e-mailem na adrese 
tridime.odpad@jihlava-city.cz. 

Třídění bioodpadu má také eko-
nomické dopady. Uložení bioodpa-
du do kompostárny je o polovinu 
levnější, než uložení netříděného 

Počet nádob na bioodpad vzrostl

Co do bioodpadu 
patří a nepatří? 

Bioodpad se nevyhazuje v igeli-
tových pytlích a sáčcích.

Do nádoby na bioodpad patří
• z domácnosti: 
-zbytky jídel rostlinného původu
- slupky a zbytky ovoce a zeleniny
- kávový odpad včetně pap. 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 nepatří 
všechny ostatní odpady:
- maso, kosti, pomazánky
- vařené těstoviny, omáčky
- plasty, sklo, hliník a další kovy
- barvy, ředidla a další nebezpečný 
odpad
- elektro a baterie
- stavební odpad, kamení
- textil, jednorázové pleny
- pytlíky z vysavače, cigarety, popel
- fritovací olej
- uhynulá zvířata
- podestýlka pro domácí mazlíčky 
(kočkolity, apod.)
- exkrementy od domácích mazlíčků
 -tz-

odpadu do skládky. Jihlavský po-
platek za svoz odpadu reflektu-
je skutečné náklady na odpadové 
hospodářství, pokud bude město 
platit za ukládání odpadů méně, 
projeví se nižší náklady i na výši 
poplatku.

NÁDOBY na bioodpad jsou zřetelně označeny pokyny, co 
lze a nelze vhazovat.  Foto: archiv MMj

Dukla naučí bruslit
Hokejový klub Dukla Jihlava při-

pravil Kurz bruslení pro dospělé. 
Začne v úterý 5. dubna a zájemci 
mohou absolvovat celkem deset lek-
cí pod vedením zkušených trenérů 
a trenérek. Lekce budou probíhat 
vždy v úterý od 20.15 hodin. Více 
informací na www klubu. -tz-

Padnou také stromy
u Staré plovárny

Na svahu mezi Starou plovárnou a 
sídlištěm Nad Plovárnou byla zahá-
jena 29. března těžba dřeva, je nutné 
vykácet stromy napadené kůrovcem. 
Akce bude podle okolností trvat dva 
až tři týdny. Těžba probíhala i v sou-
sedství dětského hřiště poblíž hráze, 
na které byl zakázaný vstup. Správ-
ce městské zeleně vyzývá občany, 
aby v době těžby dodržovaly poky-
ny v místě těžby a nevstupovali na 
pozemky, na kterých těžba probíhá. 
Obyvatelé sídliště Nad Plovárnou 
dostali informace o připravované 
těžbě do domů. 

 „Porost určený k těžbě je v mýtním 
věku, část smrků v porostu je napade-
na kůrovcem. Z důvodu zamezení šíře-
ní kůrovce bylo rozhodnuto o celkovém 
vytěžení porostu,“ vysvětlila Martina 
Gregorová, vedoucí oddělení slu-
žeb v životním prostředí jihlavského 
magistrátu s tím, že těžba proběhne 
v souladu s legislativou a v souladu s 
hospodářským plánem.  -tz-

PŘÍČINOU kácení u Staré plovárny je 
také napadení dřevin kůrovcem.
 Foto: archiv MMj
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Dvě nové pracovny má k dispozici 
Mateřská škola a Speciálně pedago-
gické centrum Jihlava v Demlově uli-
ci. Pracovna pro fyzioterapii umožní 
dětem s těžkým postižením ze speciá-
lních tříd MŠ pravidelná odborná 
cvičení pod vedením fyzioterapeu-
tky. „Pracovna je vybavena hydroma-
sážní vanou, zvedákem, magnetote-
rapeutickými přístroji, rehabilitačním 
stolem, biolampou a množstvím dal-
ších rehabilitačních pomůcek,“ přiblí-
žil novinku primátor města Jihlavy 
Rudolf Chloupek. 

Druhé pracoviště je určeno pro 
práci speciálních pedagogů. Zde 
jsou poskytovány poradenské služby 
dětem a žákům se speciálními vzdě-

lávacími potřebami, pro radu, jak 
pracovat s postiženými dětmi, sem 
přicházejí i rodiče.

Náklady na vybudování nových 
pracoven byly 1.179.527,- Kč bez 
DPH, které uhradilo město z  roz-
počtu a také ze sponzorských darů.

„Podařilo se posunout a zkvalitnit 
podporu dětí ve speciálních třídách MŠ 
a zajistit tak všestranný rozvoj těchto 
dětí. Rovněž se zlepšily podmínky pro 
práci odborníků,“ uzavřel primátor 
Rudolf Chloupek. Mateřská škola 
a Speciálně pedagogické centrum 
Jihlava pomáhá asi třem stovkám 
„svých“ dětí, celkem zde odbornou 
podporu nachází více než patnáct set 
klientů z celého regionu. -tz-

NOVÉ pracovny umožňují pedagogům na MŠ v Demlově ulici další zlepšení péče 
o děti. Foto“ archiv MMJ

Pracovny pro lepší péči o děti
Na radnici jsou k rozebrání brožur-

ky Jak na nájem bytu. 
Nájemní smlouvu má v České re-

publice téměř 1,4 milionu domác-
ností, zdaleka ne každý nájemník se 
ale vyzná v právech a povinnostech, 
které z nájemního bydlení vyplývají. 
dTest pro nájemníky i pronajímate-
le vydal brožuru, ze které se mimo 
jiné dozví o náležitostech nájemní 
smlouvy, pravidlech pro nájemné a 
další platby, řádném užívání bytu či 
možnostech ukončení nájmu. 

Brožuru je možné získat zdarma 
také elektronicky na stránkách vyda-
vatele www.dtest.cz. -tz-

Brožurka poradí s problémy 
k nájemnímu bydlení

NA RA DNICI je k dispozici brožurka 
Jak na nájem bytu.
 Repro: archiv MMJ

Každý rok na jaře v Jihlavě probíhá deratizace, 
tedy preventivní zásah proti přemnožení hlodav-
ců. Od 6. dubna budou specializované fi rmy na 
pozemcích, v objektech, v podzemí a v kanalizaci 
města pokládat stovky návnad. 

Magistrát ke spolupráci vyzývá také občany a 
fi rmy. Jedině v jednom čase a na co největší ploše 
provedený zásah má patřičný efekt. Dlouhodobá 
prevence se vyplácí, Jihlava řadu let nezazname-
nala závažně vysoké počty hlodavců. 

„Celoplošná deratizace by měla proběhnout v ka-
nalizačních sítích, školských zařízeních, topenářské 
síti, výrobnách, obchodech, fi rmách, prodejnách, 
stravovacích provozech, obytných domech a na vol-
ných prostranstvích,” stojí v dopise, který magis-
trát pravidelně rozesílá na stovky adres jihlav-
ských fi rem.

Radnice vyzývá ke spolupráci i veřejnost. Pokud 
někdo sleduje výskyt hlodavců nebo se s jejich 
přítomností potýká např. ve vlastní nemovitosti, 
může kontaktovat magistrát města Jihlavy, odbor 
správy realit na telefonu 567 167 306, nebo e-mai-
lem na adresu katerina.kadlecova@jihlava-city.cz. 

„Reakce veřejnosti i organizací v Jihlavě jsou velmi 
dobré, díky tomu patří v tomto ohledu Jihlava k nej-
lépe ošetřeným městům v republice,“ chválí Kateřina 
Kadlecová z odboru správy realit. 

Veřejnost může pomoci nahlášením výskytu 
hlodavců, ale také udržováním pořádku u popel-
nic a kontejnerů, čímž hlodavci přijdou o snadný 
a vydatný zdroj obživy. Zvýšení účinku deratiza-
ce vyžaduje od občanů provedení preventivních 
opatření a to zejména:

- u sklepů a skladů utěsnit nežádoucí otvory, 

dveře, okna opatřit sítěmi,
- trvale znemožnit přístup hlodavců k potravi-

nám,
- uklízet odpadky do uzavíratelných nádob,
- udržovat pořádek, uklízet nepotřebný materiál 

uvnitř i mimo budovy.
K provedení práce v soukromých objektech a 

pozemcích je možné si zvolit jakoukoliv akredito-
vanou deratizační fi rmu. Náklady na deratizaci si 
jednotlivci a fi rmy hradí sami, zásahy na pozem-
cích a objektech města hradí město. 

Deratizace v městských objektech bude probíhat 
od 6. do 13. dubna 2016 v režii zlínské fi rmy De-
ratex. Objekty, ve kterých v současné době není 
zaznamenán výskyt hlodavců, je nutné také ošet-
řit, protože hlodavci vyhnaní z ošetřených míst 
hledají nová neošetřená teritoria. -tz-

Jihlava připravuje pravidelný zásah 
proti hlodavcům - deratizaci

Ještě loni jste za patnáct stovek 
přímo na úřadě vyřídili rychlo-
pas na počkání. Když na to při-
šlo, ochotné úřednice ho vydaly i 
mimo úřední hodiny, aby vytouže-
ná dovolená dobře dopadla. Rych-
lopas platil jen půl roku, ne do 
všech zemí světa na něj pouštěli, 
ale většině zapomnětlivců a nepo-
řádníků vytrhl trn z paty. 

Letos na poslední chvíli nic ne-
vyřídíte, ministerstvo vnitra rych-
lopasy zrušilo. Nahradily je cestov-
ní pasy se strojově čitelnými údaji 
a s nosičem dat s biometrickými 
údaji s dobou vydání do 6 pracov-
ních dnů. Tyto pasy mají dobu 
platnosti 10 let, správní poplatek 
činí 4.000,- Kč, u dětí do 15 let je 
doba platnosti 5 let, správní popla-
tek je 2.000,- Kč. 

„Pokud tedy zjistíte těsně před od-
jezdem do zahraničí, že nemáte plat-
ný cestovní pas, pořádně si za nový  
připlatíte. Co je horší, že se nový pas 
do odjezdu nemusí stihnout vyrobit. 
Pasy se odesílají do centrální výrobny 
cenin,“ upozorňuje vedoucí správ-
ního oddělení magistrátu města 

Jihlavy Kateřina Škarková.
Není tedy od věci si dokumenty 

dát do pořádku třeba už teď. Na 
úřadech nyní cestovní doklady vy-
řídíte s krátkým, či spíše žádným 
čekáním. S každým dalším týdnem 
blíže k dovoleným bude zájemců 
na chodbách úřadů přibývat. 

Co je příjemnou novinkou, že o 
cestovní pas můžete zažádat kde-
koli v ČR na obecních úřadech 
obcí s rozšířenou působností, po-
dání není podmíněno místem trva-
lého pobytu. 

Cestovní pas se strojově čitelný-
mi údaji a s nosičem dat s biome-
trickými údajise vydává s dobou 
platnosti 10 let, správní poplatek 
činí 600,- Kč, u dětí do 15 let se 
vydává s dobou platnosti 5 let a 
správní poplatek činí 100,- Kč. Vý-
robní doba těchto pasů je do 30 
dnů. 

„Připomínáme, že i malé dítě musí 
mít platný doklad totožnosti, a to 
buď cestovní pas nebo občanský prů-
kaz, který se dá použít pro cestování 
po Evropské unii,“ dodává Kateřina 
Škarková.  -tz-

Zítra letíte na dovolenou 
a nemáte pas? Neletíte… 

Po Praze a Brnu je Jihlava jediným 
městem v České republice, kde se 
poběží dobře známý charitativní 
Běh pro Světlušku. Ve čtvrtek 28. 
dubna 2016 večer jsou zváni nejen 
běžci, ale všichni, kdo chtějí pod-
pořit osoby se zrakovým postiže-
ním, do areálu letního kina v Ma-
lém Heulose. Po 18. hodině začne 
doprovodný program. Samotný 

běh bude odstartován po setmě-
ní. Účastníci s čelovkami si budou 
moci k běhu či chůzi zvolit tří nebo 
pětikilometrový okruh setmělou 
Jihlavou - na trasách bude do dobu 
akce vypnuté veřejné osvětlení.

Světluška svítí od roku 2003. Do 
projektu se zatím zapojilo více než 
66 000 dobrovolníků a miliony dár-
ců. -tz-

Běhu pro Světlušku poběžíme 
letos poprvé v Jihlavě
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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



STRANA 6 Události měsíce NJR – DUBEN 2016

 Stránku připravil -lm-

100LETÉ VÝROČÍ. V domově pro seniory na Lesnově poblahopřál náměstek pri-
mátora Jaroslav Vymazal za účasti ředitele Vladimíra Maštery paní Josefě No-
váčkové ke krásnému životnímu jubileu. Z rodiny se zúčastnil syn,  o víkendu pro-
běhla oslava v rodinném kruhu.  

REFLEXNÍ PÁSKY. Refl exní pásky s motivy Jihlavy jsou k mání v Turistickém 
informačním centru. Za symbolickou cenu si lze pořídit jednoduchou pohotovou 
pomůcku zejména pro chodce na cesty po méně osvětlených nebo vůbec neosvět-
lených komunikacích. „Odborníci doporučují refl exní prvky nejen mimo obce, jak 
ukládá zákon, ale i do ulic obcí a měst s veřejným osvětlením. Pro přežití v příro-
dě je důležité být nenápadný, v dopravě je to přesně naopak,“ uvádí koordinátor 
mobility Michal Procházka a apeluje především na používání refl exních prvků na 
oděvu dětí.  

VLAJKA PRO TIBET. U příležitosti 57. výročí tibetského povstání proti čínské 
okupaci se Jihlava připojila k mezinárodní kampani na podporu ochrany lidských 
práv nejen Tibeťanů. 
V loňském roce se k akci připojilo 697 obcí, měst, městských částí nebo krajů. 
Stovky vlajek vlají každoročně např. v Německu, Francii, Belgii a dalších zemích. 
Vlajky vyvěšuje celá řada škol, včetně Univerzity Karlovy a kromě různých orga-
nizací také spontánně mnoho občanů ČR. Jihlava pravidelně vyvěšuje vlajku Ti-
betu od roku 2007.

NOVÁ SAMICE MARGAYE. Jihlavská zoo se dočkala nového vzácného zvířecí-
ho obyvatele. Stala se jím tříletá samice margaye jménem Hervée ze zoologické 
zahrady Calviac ve Francii. Pro zoo je to významná událost, protože se konečně 
podařilo dopárovat sedmiletého samce jménem Yoro, který do Jihlavy přišel v roce 
2010 také z Francie.

DOTISK KNIHY. Město Jihlava nechalo dotisknout úspěšné knihy Ladislava Vi-
límka I domy umírají vstoje. První z knih vyšla v roce 2014, dvojka následovala 
o rok později. Obě vydání rychle zmizela z pultu Turistického informačního cen-
tra v Jihlavě. Nyní jsou opět k dispozici, k prodeji je 250 kusů první knihy a 200 
kusů pokračování.

POHÁR U PRIMÁTORA. Kapitán Dukly Jihlava Jiří Dobrovolný představil pri-
mátorovi Jihlavy Rudolfu Chloupkovi a jeho náměstkovi Vratislavu Výbornému 
pohár pro vítěze WSM Ligy. Následovala diskuze představitelů radnice a vítězné-
ho týmu o baráži, hodnotil se průběh sezony, řeč přišla i na plánovanou výstavbu 
nového stadionu. Pohár bude během měsíce dubna k vidění na vlastní oči v radni-
ci ve vitríně v prostoru před sekretariátem primátora.
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Na lince tísňového volání bylo při-
jato oznámení na osobu, která na 
Masarykově náměstí u Mariánské-
ho sloupu napadala jinou osobu. 
Na místo byla vyslána hlídka, která 
spatřila zraněného muže sedícího na 
schodech u Morového sloupu. 

Muž krvácel v oblasti pravého obočí, 
byl silně opilý a stěžoval si na závrať a 
bolest hlavy. Na místo byla přivolána 
zdravotnická záchranná služba, která 
muže po provedení dechové zkoušky 
s výsledkem 4,73 promile alkoholu 
v krvi převezla do nemocnice. Osobu, 
která zranění způsobila, strážníci za-
drželi v ulici Hluboká. Jednalo se tak-
též o muže posilněného alkoholem, 
kterému bylo naměřeno 2,21 promile 
alkoholu v krvi. 

Pohřešovaní
Strážníci nalezli pohřešovanou dív-

ku a zadrželi dvě osoby, po kterých 
bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Po-
hřešovanou dívku, která již v minu-
losti několikrát utekla z domova, za-
drželi na Masarykově náměstí, kde se 
dívka odpovídající popisu pohřešo-
vané osoby pohybovala se skupinou 
mladých osob. Celostátně hledanou 
osobu zadrželi v ulici Hluboká, o ně-
kolik dní později byl zadržen další ce-
lostátně hledaný muž ve spodní části 
Masarykova náměstí.

U Marie hořelo
Na základě telefonického oznámení 

strážníci vyjížděli do Čajkovského uli-
ce, kde byl zaznamenán silný dým vy-
cházející z restaurace U Marie. Hlídka 
městské police na místě zjistila, že je 
restaurace uzavřena a žádná osoba se 
v jejich prostorách nenachází. Stráž-
níci přivolali Hasičský záchranný sbor 
a po nezbytnou dobu usměrňovali 
v přilehlé ulici Znojemská dopravu.

Prevence
V rámci programu vzdělávání stráž-

níků bylo realizováno školení zamě-

řené na rozpoznávání psychických 
poruch. Školení provedli lektoři 
z Psychiatrické nemocnice Jihlava a 
zúčastnili se ho všichni strážníci měst-
ské policie.

Městská police se podílela na zajiš-
tění bezpečnosti při zápasech Dukly 
Jihlava v závěru dlouhodobé části 1 
ligy a při zápasech play off . Podobnou 
činnost strážníci prováděli také při za-
hajovacím zápase FC Vysočina v jarní 
části fotbalové ligy.  

Sebeobrana pro seniory
Začátkem kalendářního roku při-

pravilo oddělení prevence městské 
policie v Jihlavě kurz sebeobrany pro 
seniory. Hlavním partnerem této akce 
je Senior Point Jihlava. 

Samotný program začal teoretickou 
částí, přednáškou v malém sále kina 
Dukla, kde se strážníci věnovali pro-
blematice podomního, pouličního 
prodeje a dalším nežádoucím prakti-
kám páchaných na lidech v důchodo-
vém věku. 

Od února se pak 12 vybraných se-
niorů účastní kurzu sebeobrany, kte-
rý se koná v prostorech tělocvičny 
městské policie. Pro účastníky je při-
praveno pět na sebe navazujících lek-
cích, ve kterých se učí základním se-
beobranným technikám. Připravené 
hodiny potrvají do konce školního 
roku, kdy proběhne ofi ciální ukonče-
ní kurzu. 

Kromě příprav programu pro senio-
ry se strážníci věnovali besedování 
s dětmi v mateřinkách a na základ-
ních školách, kde odučili cca 40 ho-
din. Jednalo se o témata nastavená 
koncepcí městské policie pro žáky 1. 
stupně a o první preventivní pohádku 
určenou pro mateřské školy.

Statistika
V měsíci únoru zpracovala Městská 

policie Jihlava celkem 3.807 událostí. 
Strážníci provedli 40 kontrol podá-
vání alkoholu mladistvým osobám 
a hraní na výherních hracích auto-
matech, řešili 420 oznámení občanů 
nebo jejich žádostí o pomoc. Proti 

Zmlátil opilce a utekl, U Marie hořelo
veřejnému pořádku nebo vyhláškám 
a nařízením města bylo zaznamená-
no 856 přestupků, z tohoto počtu se 
150 týkalo dodržování pravidel sta-
novených vyhláškou o volném pohy-
bu psů. Při kontrolní činnosti byly za-
drženy dvě osoby, po kterých Policie 
ČR vyhlásila celostátní pátrání. Sou-
časně bylo policii oznámeno 12 po-
dezření ze spáchání trestné činnosti. 

Městská policie zpracovala 20 pře-
stupků proti majetku. Ve spolupráci 
s dopravním podnikem strážníci pro-
vedli 120 kontrol černých pasažérů. 
Bylo zjištěno sedm dlouhodobě od-
stavených vozidel, která strážníci vy-
hodnotili jako vraky. Na psí útulek, 
jehož provozovatelem je městská 
policie, bylo umístěno 27 odchyce-
ných psů.  -tz-

Inkluze ve školství by neměla být 
násilná. Shodlo se na tom na sto sta-
rostek a starostů, kteří se sešli v Jih-
lavě na čtvrtém Krajském setkání 
2016. Tradiční akci uspořádal Svaz 
měst a obcí ČR. Debatovalo se také 
o fi nančních prostředcích z Evrop-
ské unie. Už teď je bohužel jasné, že 
evropské dotace začíná Česká re-
publika čerpat výrazně později. Je 
rok 2016 a Evropské strukturální a 
investičních fondy (ESIF) jsou urče-
ny na období 2014 – 2020.

„Jihlava je odpůrce „nepřipravené 
inkluze“, dlouhodobě přitom požadu-
jeme po Ministerstvu školství, aby za-
vedlo opatření na podporu speciálních 
vzdělávacích potřeb. Na to bohužel 
resort příliš neslyší a bez patřičné pří-
pravy chce od letošního podzimu udě-
lat naprosto radikální změnu – zavést 
společné vzdělávání všude,“ říká pri-
mátor Jihlavy Rudolf Chloupek.

„Na realizaci však není dostatek pat-
řičně vzdělaných asistentů, ani rozum-

ně nastaveno, kdo bude o začleňování 
dětí se speciálními vzdělávacími potře-
bami do běžné třídy rozhodovat. Má to 
snad být pouze na osobní odpovědnosti 
a rozhodnutí rodičů? Ani ti často ne-
mají všechny potřebné informace, navíc 
tuzemský školský systém, kde praktické 
školy velmi dobře fungují, je nastaven 
zcela jinak,“ doplnil Chloupek.  

Svaz měst a obcí ČR jedná s pří-
slušnými resorty, aby se potřeby, na 
které nebude možné čerpat peníze 
z Evropské unie, pokryly z národ-
ních zdrojů. 

Jednoduše: aby tuzemské rozpoč-
tové prostředky doplnily tam, kde je 
to třeba, výpadek evropských zdrojů 
a obráceně: tam, kde je možné čer-
pat dotace z EU, aby je Česká repub-
lika maximálně využila. Na tuzem-
ské projekty by na základě Dohody 
o partnerství schválené Evropskou 
komisí mělo jít v období 2014-2020 
celkem 24 miliard eur, podstatná 
část právě do samospráv. -tz- 

Starostové z Vysočiny 
diskutovali o školní inkluzi

Od začátku roku jsou pro ty, 
kteří mají trvalý pobyt na Masa-
rykově nám. 97/1 Jihlava, uklá-
dána oznámení o uložení zásilky
a výzvy s poučením na pracovišti 
Informačního centra magistrátu – 
vchod Hluboká 8. Na tomto praco-

višti si fyzická osoba s trvalým poby-
tem na ohlašovně může oznámení o 
uložení zásilky a výzvu s poučením 
vyzvednout v provozních hodinách 
magistrátu. Výzvy a poučení jsou 
zde uloženy po dobu 10 dnů od do-
ručení. -tz-

Výzvy o doručení písemností

Informace MP



 STRANA 9 Inzerce NJR - DUBEN 2016

j04-MOPd

Akce platí od 4. 4. 2016.

2
2
.4

. 
v
 1

7
:0

0
 h

o
d
.

D
K

O
 J

IH
L
A

V
A

Pø
ed

pr
od

ej
: P

ok
la

dn
a 

DK
O 

- t
el

: 6
04

 2
93

 0
37

 

j04-scD



STRANA 10 Politické strany NJR – DUBEN 2016

Otázka pro zástupce politických 
klubů městského zastupitelstva:

Kulatý stůl s jihlavskou mládeží loni ukázal, že 
mladým nejvíce vadí obtěžování problémovými 
osobami na veřejnosti, letos na druhém místě mlá-
dež uvádí, že se cítí jako menšina ve městě. Jaká 
opatření by mělo město podniknout, aby se situace 
zlepšila? -lm-

ODS
Jsme přesvědčeni, že je třeba s obyvateli města 

mluvit o jejich problémech, a o mládeži to platí 
dvojnásob, protože mladí lidé jsou schopni ak-
centovat věci, které my, jejich rodiče a prarodiče, 
často nevidíme. Vítáme proto jakoukoli formu 
komunikace i zpětné vazby na dění a situaci ve 
městě. 

Na druhou stranu považujeme za svou povin-
nost hledat pouze taková řešení, která budou 
primárně odpovídat potřebám a vůli skutečné 
většiny a zároveň budou jakýmsi společenským i 
občanským kompromisem, který je schopen re-
spektovat a akceptovat i menšinový názor. To se 
samozřejmě netýká pouze etnické a národnostní 
příslušnosti, ale i rozdílných generačních potřeb, 
jednotlivých zájmových skupin, občanů s han-
dicapem, ale třeba i podnikatelů a živnostníků, 
nebo právě studentů. 

Ke zmiňovanému výstupu z kulatého stolu žáků 
základních škol lze z našeho pohledu zaujmout 
jediné stanovisko, a to neustále dbát, prosazo-
vat a také kontrolovat, zda jsou zákony a městem 
přijaté vyhlášky dodržovány, zda platí pro všech-
ny stejně a že je v těchto intencích měřeno všem 
stejným metrem, pokud se společnost nedohod-
ne jinak. K tomu je třeba využívat efektivně a dů-
sledně všechny dostupné nástroje od prevence, až 
po nutnou represi, nicméně na tom, jestli to bude 
skutečně fungovat, bude mít vždy i velký podíl 
osobní přístup každého z nás. 

Prosazování těchto věcí zkrátka musíme dělat 
společně. 

Ve vedení města se samozřejmě aktivně podílí-
me na diskuzi o nově připravovaných městských 
vyhláškách, které by mohly dalším dílem přispět 
ke zlepšení sociálního klimatu ve městě, ale rádi 
bychom znali třeba i návrhy, jak si řešení předsta-
vují i samotní jihlavští žáci a studenti. Jsme při-
pravení jim naslouchat a diskutovat o tom s nimi. 
Rozhodně se však při návrzích řešení nehodláme 
uchylovat k jednoduchým a „laciným“ návodům, 
které by jakkoli podněcovali nebezpečné nacio-
nalistické vášně, lidskou zlobu a vzájemnou ne-
snášenlivost.  Vítězslav Schrek,

za zastupitelský klub ODS Jihlava 

KSČM
Fóra mladých jsem se zúčastnil.  60 žáků jih-

lavských základních škol zde diskutovalo i o ne-
dostatcích  města. Vybráno jimi bylo 15  různých 
problémů Jihlavy. K nim pak mladí účastníci fóra 
přiřazovali důležitost a tak stanovili jejich pořadí. 
Za největší problém Jihlavy byla 18 hlasy ozna-
čena čistota města, konkrétně nedopalky cigaret 
na zastávkách. Jako druhý s počtem 16 hlasů se 
stal názor cítím se jako menšina a pozitivní dis-
kriminace.  Další s 15, 11, 8 hlasy  byly označeny  
cyklostezky, chybějící koncertní síň, MHD, škol-
ní stravování a jiné. Potěšilo mě, že naopak byla  
mladou slečnou  oceněna možnost školního stra-
vování s bezlepkovou dietou.  

Opatření k nápravě  konkrétních problémů Jih-
lavy jako zlepšení čistoty města jsou jednoznačně 
v možnostech města.

Jihlavské mládeži vadí obtěžovatelé 
a cítí se ve městě jako menšina

Složitější je to s názorem cítím se v Jihlavě jako 
menšina a o pozitivní diskriminaci.  Chlapec, který 
to  přednesl,  svůj pocit blíže neobjasnil  a uvádějící  
fóra pan Petr Palovčík  ho k tomu  nevyzval. Další 
mladí účastníci  se ve svých vystoupeních k tomuto 
problému nevyjádřili.

Mohu  se tak jen domnívat, že se to týkalo chová-
ní některých lidí na veřejných prostranstvích, třeba  
jihlavských bezdomovců,  části romské populace 
nebo i obavy z případných  přistěhovalců.  Ulice 
a náměstí města jsou pro všechny lidi bez rozdílu. 
Pokud se tam chovají lidé i skupiny lidí slušně, ne-
mohou být i přes různé pocity  k nim výhrady. Ni-
kdo však nemůže  omezovat  a obtěžovat  jiné obča-
ny. V tomto případě je třeba, aby zasáhla  městská i 
státní policie. 

Osobně  se  jako menšina v Jihlavě rozhodně  ne-
cítím. Pojem pozitivní diskriminace považuji za ne-
smyslný. Každá diskriminace je negativní. K tématu 
menšiny se pojí bezprostředně i stanovení míst Jih-
lavy, kde se mladí lidé necítí dobře. 

Nejhůře dopadl prostor u městského nádraží ČD 
a Masarykovo náměstí. Špatná pověst náměstí mě 
mrzí i proto, že jsem na Masarykově  náměstí 19 do 
24 let bydlel a žilo se mi tam více než dobře. Prav-
da, některé domy na náměstí byly otřískané, ale ná-
městí žilo. 

Dnes je náměstí, i z důvodu vysokého nájmu 
městských bytů, téměř  vylidněné, je velkým parko-
vištěm, dopravním uzlem. Obchodní význam ztra-
tilo Cityparkem. O sobotách a nedělích je skoro 
prázdné. Restaurace, kde se vaří, jsou zavřené, kdo 
by tam chodil. O nočním životě na náměstí nemlu-
vě. Tak se nemůžeme divit, že zde někdy vidíme 
většinou jen naše romské spoluobčany.  Rozhodně 
jim to nemůžeme mít za zlé. Bez vrácení Masary-
kova náměstí lidem, kteří zde budou bydlet, není 
možná jeho změna v důstojné centrum města, kte-
rým vždy bylo. Bude to však dlouhá cesta. Fórum 
mladých jinak velmi oceňuji. Přivítal bych však 
kromě monologů více vzájemné diskuze. 

 Pavel Šlechtický, 
zastupitel města Jihlavy za KSČM

ANO
Mládež se cítí být ve středu města obtěžována 

problémovými osobami-  centrum města nyní ne-
žije. Vzhledem k tomu, že se v historickém jádru 
města  snížil počet stálých obyvatel a že docházelo  
ke skupování nemovitostí „obchodníky  s  chudo-
bou“ je logickým důsledkem zvýšená koncentrace  
problémových obyvatel ve večerních hodinách. 

Svůj podíl má i tzv. suburbanizace, kdy si rodiny 
„plní svůj sen“ a stěhují se do „přírody“. V mnoha 
případech je to jen přespávání v periferní obci bez 
náležitého občanského vybavení , bez  větších ob-
chodů a škol... To  zase nutí obyvatele ke stálému 
dojíždění.

Centrum dále nenabízí možnosti parkování, 
eventuálně menších hřišť. Bylo by vhodné pod-
pořit turismus a stěhování zejména mladých ro-
din opět do centra Jihlavy. 

S tím úzce souvisí i druhá otázka: centrum měs-
ta  kulturně i obchodně příliš nežije. Bohužel se 
projevil vliv nedalekého obchodního centra City 
Park, které přispělo k přesunu řady obchodů z 
centra města.  Bylo by vhodné ze strany vedení 
města ve spolupráci s podnikateli umožnit opět 
nový rozvoj kulturního a  společenského života v 
centru města. 

Zde bych chtěl vyzdvihnout aktivity podnikate-
lů , kteří i přes problémy s parkováním a  vylidně-
ností centra města  zde podnikají i nadále.

Bylo by opravdu vhodné společně  se zamyslet 
a v rámci kulatého stolu si o všem promluvit. Po-
kud bych byl  pozván, velmi rád se této diskuze 
zúčastním. Zdeněk Faltus,

zastupitel města za ANO  

ČSSD
Nejdříve by bylo potřeba specifi kovat, co je 

myšleno obtěžováním problémovými osobami. 
Míra tolerance jinakosti je velmi rozdílná. Něko-
mu vadí až trestná činnost, jinému stačí hlasitý 
hovor. 

Opatření mohou být represivní, je však třeba se 
zamyslet i nad preventivní činností.

Například na Masarykově náměstí již dlouho-
době není zaznamenán výskyt trestné činnosti. Je 
otázkou, jestli tomu tak je opravdu, nebo pouze 
není hlášena policii (ať už městské nebo státní).

Obecně k monitorování slouží kamerový sys-
tém a pěší hlídky městské policie. PČR koná 
hlídky pouze namátkově.

A co na to město?
- rozšiřuje a modernizuje kamerový systém
- chystá nový systém pro organizaci práce hlí-

dek městské policie
 -zvyšuje počet strážníků.
Dalším opatřením, které snad brzy spatří světlo 

světa, je vyhláška o zákazu konzumace alkoholu 
na veřejném prostranství. Její uplatnění by mělo 
omezit problémy zejména s bezdomovci, ale i 
dalšími osobami, které v podnapilém stavu obtě-
žují kolemjdoucí.

Podstatné však také je, aby byly důsledně řeše-
ny všechny přestupky a trestné činy, které byly na 
veřejných prostranstvích spáchány. Byť je to pře-
devším věc orgánů činných v trestním řízení, na-
pomoci mohou i občané oznamováním takového 
jednání.

Určitě by napomohlo zmapování „kritických“ 
lokalit. Tím jsou myšlena místa, kde dochází ke 
konfl iktům (shromažďování osob, které svým 
chováním obtěžují ostatní – kryté vstupy do 
domů, prodejny alkoholu apod., dětská hřiš-
tě, cyklostezky, parky atd.)  Kritickou lokalitou 
může být i jeden dům s konkrétní adresou, na-
příklad vznikající byznys s ubytovnami. Na tyto 
lokality pak zaměřit činnost městské policie i pří-
slušných orgánů.

Město může působit i pozitivně „vytlačová-
ním“ nepřizpůsobivých osob z cenných loka-
lit např. rekonstrukcí zatím méně lukrativního 
bydlení v domech, které ještě v centru jsou ma-
jetkem města    a hledáním nájemců a oživo-
váním veřejných prostor vhodnou kulturou.
V  oblasti  prevence je důležitá práce s dětmi a 
mládeží.  Měl by se ale hlavně snažit o zlepšení 
práce OSPOD a odbor sociálních věcí, mít nápa-
dy na zlepšení situace, zdá se, že není příliš aktiv-
ní, ZŠ si také stěžují, že nic neřeší.

Grantové programy v oblasti sociální a Zdravé-
ho města ještě více zaměřit na témata - uplatni-
telnost na trhu práce, fi nanční gramotnost, zvy-
šování vzdělání, využívání volného času. A tyto 
programy ve spolupráci s  některými NNO vná-
šet mezi romskou komunitu.

Podporujeme rovněž zařízení pro práci s pro-
blémovou mládeží jako Vrakbar, Středisko vý-
chovné péče apod. Rudolf Chloupek,

primátor města Jihlavy

FORUM JIHLAVA
Kulatý stůl s jihlavskou mládeží loni ukázal, že 

mladým nejvíce vadí obtěžování problémovými 
osobami na veřejnosti, letos na druhém místě 
mládež uvádí, že se cítí jako menšina ve městě. 
Jaká opatření by mělo město podniknout, aby se 
situace zlepšila?

Žáci a studenti jihlavských škol se na svém Fóru 
mladých především shodli na tom, že je nejvíce 
trápí nedopalky od cigaret – tedy čistota města. 
To bychom měli umět vyřešit! 

(Pokračování na str. 25)
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ČERVENÁ HOSPODA U TŘEBÍČE

„TRADICE A ZKUŠENOST OD ROKU 1996“

VÝKUP A PRODEJ AUTOMOBILŮ 
NABÍDKA Z VÍCE JAK 100 VOZŮ

GARANCE - ZÁRUKA

www.autoinvest.cz 777 567 819

Za necelý měsíc odstartuje tradiční 
motoristická soutěž Řidič Vysočiny, 
kterou pořádají Jihlavské listy spo-
lu s Útvarem policejního vzdělávání 
a služební přípravy. Její jubilejní 20. 
ročník se koná v sobotu 30. dubna. 
V letošním roce je pro řidiče připra-
vena trať o délce kolem 70 kilomet-
rů s řadou průjezdních kontrol. Start 

se uskuteční v areálu Celního úřadu 
pro Kraj Vysočina ve Stříteži a cíl bude 
v nově budovaném areálu HZS na uli-
ci Kosovská v Jihlavě.

Hlavním cílem pořadatelů je upo-
zornění na dopravní nehodovost jako 
na závažný společenský problém a její 
medializování a poskytnutí možnosti 
neregistrovaným „závodníkům“ zasou-

těžit si v oblasti, která se stala neoddě-
litelnou součástí života většiny z nás, 
tedy v řízení motorového vozidla.

Soutěž se jede v běžném provozu. Na 
kontrolách na řidiče čekají úkoly, které 
mají buď přímou souvislost s pre-
vencí dopravní nehodovosti, nebo 
rozvíjejí dovednosti osobnosti řidiče 
a posádky. -lb-

20. ročník Řidiče Vysočiny se blíží
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Studuj obory  se kter mi se v pra i neztra  

www.VSTECB.cz  p i ky do 29. 4.

Existence a působení jihlavské 
městské kanceláře, předpokládané 
nejpozději kolem poloviny 13. sto-
letí, dovoluje už v této době brzy po 
založení města  uvažovat  o  počát-
cích jihlavské  městské  školy. 

Nejpozději  můžeme  s existen-
cí  jihlavské  městské  školy  počítat 
v sedmdesátých letech 13. století a 
sama výuka probíhala zpočátku na  
faře  u  Sv.  Jakuba  Většího.  Chodili  
do ní  chlapci,  ale  ani  pro  ty nebyla  
docházka  dlouho  povinná  a  výcho-
va  záležela  především  na rodině. 

Městský notář a správce školy Heř-
man (rector scholarum)  je  připo-
mínán  v lednu 1288  jako  svědek  
odkazu  moravského mincmistra 
Dětmara jihlavské faře, které odká-
zal les mezi Popicemi a  Kostelcem. 
Jednalo  se  o  vzdělaného  kněze  a  
právníka.  Kolem roku  1290  měst-
ský  notář  a  správce  školy  Heřman  
sepsal  druhou, rozšířenou  verzi  jih-
lavského  městského  a  horního  prá-
va,  tzv. exemplář „B“, i další jihlavské 
listiny z let 1272–1293.

Mezi  jihlavskými  písaři  či  notáři,  
které  jmenovitě  známe  až  od polo-
viny 14. století, byla řada význam-
ných osobností a ti museli mít urči-
té právní vzdělání, získávané zprvu 
na zahraničních univerzitách a od 
poloviny 14. století také na nově 
založeném pražském vysokém 

učení a později i v Krakově, ve Víd-
ni, Heidelbergu i dalších nových uni-
verzitách. 

Městské knihy Jihlavské obnovil v 
roce 1359 Mikuláš z Mělníka,  jenž  
v Jihlavě  působil  do  roku  1360  a  
mezi  jeho pokračovatele  patřili  
Jan  z Humpolce  (1361–1369)  a  
Mikuláš  

z Chotěbuze  (1369–1383).  
Všichni  byli  zároveň  školmistry  a  
měli pomocné  písaře.  

Mimo  právní  oblast  vyvíjel  v 
letech  1385 – 1392 rozsáhlou  čin-
nost  Ondřej  ze  Slavonic  a  sice  
krátké  trvání,  ale neobyčejný  
dosah  mělo  v letech  1397–1404  
působení  Jana z Gelnhausenu  v 
Jihlavě.  

Ten  zahájil  svoji  kariéru  jako  
horní  písař v Kutné  Hoře,  pak  
se  za  kancléřství  Jana  ze  Stře-
dy  pohyboval v císařské  kanceláři  
Karla  IV.  a  spolu  s ním  odešel  
po  jeho jmenování olomouckým 
biskupem ( Jan IX. ze Středy 
[1364–1380]) do  tohoto  jednoho  
ze  dvou  hlavních  měst  Moravy,  
poté  působil v brněnské  městské  
kanceláři  a  svoje  životní  osudy  
uzavřel  právě v Jihlavě.  

Snad  v roce  1400  vznikla  v blíz-
kosti  školy  kaple sv. Václava  s čes-
kým  kazatelem. 

Po Janu  z Gelnhausenu  následova-
li  další  městští  písaři  Michal,  Jan z 
Višňové,  uprchlík  z Čáslavi  doby-
té  husity  Samson,  Jan  z Řečice a 
po ukončení husitské revoluce řada 
dalších.

 (Pokračování na str. 13)

Jihlavské školství se traduje 
od poloviny 13. století

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ 
JIHLAVA

Nabízíme prakticky zaměřené bakalářské i magisterské studium v prezenční 
(P) i kombinované (K) formě studia:

Cestovní ruch (P, K)

Komunitní péče v porodní asistenci (K)

BAKALÁŘSKÉ OBORY:

MAGISTERSKÉ OBORY:

Finance a řízení (P, K)

Aplikovaná informatika (P, K)

Počítačové systémy (P, K)

Porodní asistentka (P, K)

Všeobecná sestra (P, K)

Zdravotně sociální pracovník (P, K)

Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi (P)

Získejte kvalitní vzdělání s praxí!

Dlouhodobá praxe během studia 

Přihlášky ke studiu přijímáme právě teď 
na www.vspj.cz/eprihlaska! 

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16, 586 01 Jihlava
tel.: 567 141 181, e-mail: studijni@vspj.cz
www.vspj.cz

i

Bezplatné studium, individuální přístup, zahraniční 
stáže i lepší uplatnění díky praxi během studia?  

To vše je VŠPJ!! !
facebook.com/vsp.jihlava
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Jak vypadá hrad Lipnice nad Sáza-
vou z vlnité lepenky? To brzy uvidíme. 
Odstartoval totiž desátý ročník oblíbe-
né soutěže Stavby z vlnité lepenky. Vel-
kou výzvou pro mladé stavařky a mla-
dé stavaře jsou letos národní kulturní 
památky. Lepenkovou výzvu přijala 
také Střední škola stavební Jihlava. Šan-
ci na fi nále má poprvé 10 staveb. Kro-
mě cen v hodnotě 40 000 Kč je ve hře 
i Zvláštní cena Národního památko-
vého ústavu (NPÚ), který je letos no-
vým partnerem soutěže. Soutěž pořádá 
Svaz výrobců vlnitých lepenek (SVVL) 
ve spolupráci s obalovou společností 
EKO-KOM.

Tématem jubilejního 10. roční-
ku soutěže Stavby z vlnité lepenky 
je „Národní kulturní památka České 
republiky“. Studenti si pro zpracová-
ní modelu vybírají nemovité kulturní 
památky, které jsou na seznamu národ-
ních kulturních památek pod správou 
NPÚ. Na vytvoření stavby mají sou-
těžící čas do 23. května 2016.

Každá z přihlášených 29 středních 
stavebních škol má možnost do soutěže 
přihlásit dvě stavby. Mimořádně letos 
postoupí do fi nále 10 nejlepších staveb. 
Finálové kolo se uskuteční během červ-
na v Zahradách pod Pražským hradem, 
které jsou jednou z národních kultur-
ních památek ve správě NPÚ. 

Ve fi nále vyberou nejlepší stavby dvě 
poroty. Porota pořadatele soutěže udě-
lí celkem 3 ceny. Za nejlepší model 
získá vítězná škola cenu v hodnotě 25 
000 Kč. Škola, která obsadí druhé mís-
to, získá cenu v hodnotě 10 000 Kč a v 
pořadí třetí škola získá cenu v hodnotě 
5 000 Kč.  

Zvláštní cenu pak udělí odborníci 
Národního památkového ústavu. Oce-
nění studenti se mohou těšit na zážit-
kový den ve vybrané památce. Ostatní 
fi nalisté obdrží od poroty věcné ceny a 
pořadatel jim uhradí cestovné na místo 
konání.

Jihlavské školství se traduje...
(Dokončení ze str. 12)

S jihlavskou městskou školou z doby 
na prahu husitské revoluce souvi-
sí  svým  pravděpodobným  tvůrcem  
Urbanem  Matějův  z Potěh u Čáslavi 
výjimečná učebnice rétoriky, vzniklá 
někdy v letech 1415 až 1417 (1419).  
Její autor zřejmě absolvoval studium 
na pražském vysokém učení a pozdě-
ji vyučoval právě na jihlavské městské 
škole. 

Ve své příručce  podal  prozaický  i  
veršovaný  popis  Jihlavy a doprovodil  
jej  charakteristikami  více  než  třice-
ti  jihlavských měšťanů,  přičemž  měl  
zřejmě  důvody,  aby  použil  v řadě  
případů kritických  a  ironických  obra-
tů  podle  rétorických  fi gur.  

Svým obsahem  patří  tyto  skladby  k 
Chválám  měst,  jež  jsou  v našem pro-
středí  doloženy  jako  projevy  raného  
humanismu  až  od  konce 15. století, 
takže právě jihlavským skladbám pat-
ří v českých zemích časový  primát.  
Také  po  stránce  obsahové  a  formál-
ní  představuje vynikající  dílo  svého  
druhu.  

Podněty  protohumanismu  nalez-

ly  na Moravě  příznivý  ohlas  a  od  
doby  episkopátu  Jana  IX.  ze  Stře-
dy (1364–1380)  můžeme  sledovat  
sice  málo  rozsáhlou,  ale  v podstatě 
souvislou  linii  uplatnění  humanis-
tického  myšlení  až do  počátku  roz-
voje  humanismu  na  konci  15.  a  na  
počátku  16. věku.

Také v těchto  aspektech  se  situa-
ce  na  Moravě,  otevřené  evropským 
uměleckým, kulturním a ideovým vli-
vům, liší od vývoje v Čechách, kde je 
mezera mezi prehumanismem a nástu-
pem humanismu vzhledem k odlišné 
politické a kulturní situaci velmi výraz-
ná.

Během  pohusitského  období  se  
jihlavská  škola  postupně  stává výluč-
ně  městskou  a  také  dochází  k perso-
nálnímu  oddělení  funkcí městského  
notáře  a  rektora  školy.  

Vedle  ofi ciální  městské  školy exis-
tují  také  různá  pokoutní  učiliště.  V 
průběhu  první  poloviny 16. století se 
městská škola stává latinskou a vedle ní 
se objevují také školy  německé  i  čes-
ké,  poskytující  základní  vzdělání,  a  
dokonce školy dívčí,  vedené  manžel-

kami  protestantských  kazatelů. Eko-
nomická závislost těchto luteránských 
učitelů i duchovních na „opatrných“ 
jihlavských měšťanech nebyla na zákla-
dě svědectví písemných pramenů závi-
děníhodná.  Latinská městská škola se 

naopak stává přípravkou pro univerzit-
ní studia a velmi rychle se vyvíjí ve vyš-
ší latinskou školu povýšenou na ni prá-
vě před 450 lety v roce 1561  a  někdy  
také  nazývanou  latinské  gymnázium. 

Z podkladů VŠPJ připravil –lm-

Jihlavští studenti staví hrad 
Lipnice nad S. z vlnité lepenky

Stavby musí být zpracované výhradně 
z vlnité lepenky, ekologického obalové-
ho materiálu. Model může být oboha-
cen barvami. Jiný materiál je dovolené 
použít pouze jako spojovací. Velikost 
stavby je omezena rozměrem 1 x 1,5 m. 
Určité množství vlnité lepenky obdrželi 
od pořadatele všichni soutěžící zdarma.

Celostátní soutěž dlouhodobě pou-
kazuje na všestranné použití vlnité 
lepenky a na její šetrnost k životnímu 
prostředí. Vlnitá lepenka je materiál 
používaný k výrobě obalů. Jeho velkou 
výhodou oproti ostatním obalovým 
materiálům je stoprocentní recyklova-
telnost. -tz-



TRADIČNÍ LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR 
Kalich

Antonín Hubený
  +420 602 583 747
  anton.hubeny@seznam.cz
  http://www.dtkalich.cz/

Dětský tábor se nachází u Kamenice nad Lipou 
v půvabném, ekologicky čistém prostředí jižních Čech. 
Pro Vaše děti je zde k dispozici rybník s pláží a loďkami. 
Množství sportovního vyžití, klubovna s diskotékou 
a výlety. Výborná česká kuchyně.

Překvapte děti táborem plným 
zábavy, fantazie a objevů

TÁBOR JE:
  pro děti od 6 do 16 let

  pro teenagery od 16 do 18 let

   s netradiční výukou němčiny pro děti od 10 do 17 let

j

Dětsk

   s n

KONTAKTY
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Letní táboření...
STRANA 14

Chystáte se v létě s dětmi 
na dovolenou nebo je pošle-
te na tábor? Obojí vyžaduje 
stejné - základem je pláno-
vat a dodržovat jednodu-
chá pravidla, zvláště pokud 
vyrážíte na cesty s kojenci a 
batolaty.

1. Příprava
Zaměřte se na výběr destinace, je-

jí vzdálenost a  čím budete cestovat. 
Jako první byste měli mít na paměti 
pohodlí dítěte – nikoli vaše. 

Proto dobře zvažte, kam vycesto-
vat, zda dáte přednost exotice, nebo 
raději zůstanete u nás v České repub-
lice. 

Informujte se předem, jak to v kon-
krétní zemi vypadá se stravováním, 
pitnou vodou a ubytováním, aby vás 
nic nezaskočilo.

2. Co zabalit
Předem si připravte seznam věcí, 

které budete potřebovat (určitě 
nemusíte vozit vše, co jinak využívá-
te každý den). Určitě nezapomeňte 
na lékárničku! Podívejte se, jestli jste 
si zabalili skutečně vše.

3. Očkování
Zkontrolujte, zda má dítě všechna 

povinná očkování za sebou. A pou-
važujte o očkování nepovinném, 
například proti klíšťové encefaliti-
dě apod. Cestujete-li do exotických 
zemí, poraďte se i o dalších očková-
ních.

4. Pozor na nevolnost
Cestovní nevolnost, tzv. kinetóza, 

se u kojenců projevuje neklidem a 
pláčem, u větších batolat pocity na 
zvracení či zvracením, bolestmi bříš-
ka. Trpí-li dítě cestovní nevolnos-
tí, před jízdou mu dejte sníst něco 
lehčího (nejsou vhodná tučná jídla, 
čokoláda a podobně). Většímu dítěti 
už můžete nabídnout lék proti nevol-
nosti, o vhodnosti použití se poraďte 
s lékařem.

Pokud přece jen dojde k nevolnos-
ti, zastavte a použijte navlhčený ruč-
ník či plenu na osvěžení. Pro jistotu 
mějte po ruce i mikrotenové sáčky 
na zvracení.

5. Kdo si hraje, nezlobí
Nezapomínejte na to, že o dovole-

né byste měli zajistit zábavu pro děti. 
Někdy je to obtížné, ale není nic hor-
šího, než nudící se a kňourající dítě. 
Zabalte mu proto oblíbené hračky, 

Dětský tábor nebo dovolená? 

DVD přehrávač, knížky a hry. S oblí-
benou hračkou i cesta uběhne rych-
leji.

6. Jídelníček o dovolené
Zdravá a vyvážená strava má být 

samozřejmostí také o dovolené. 
Správný jídelníček má obsahovat 
dostatek obilovin (zejména v podo-
bě kaší), masa, ovoce, zeleniny a také 
mléka. 

Speciální batolecí mléka obohace-
né o LCP mastné kyseliny a prebio-
tika GOS a FOS nejen dodají vaše-
mu dítku všechny potřebné živiny, 
ale také podporují zdravou střevní 
mikrofl óru, která je základem pro 
silnou imunitu. 

7. Koupání
Koupejte se s dětmi jen v kvalitní 

vodě, pozor na rybníky se sinicemi, 
chlorované bazény apod., které ško-
dí citlivé dětské pokožce. 

Abyste předešli úrazům, nenechá-
vejte dítě nikdy u vody samotné a do 
moře vstupujte jen ve speciální obu-
vi.

8. Péče o pokožku
Dětská kůže je citlivější než 

pokožka dospělých. 
Do 3 let děti nevystavujte přímé-

mu slunci a neopalujte je, při pobytu 
u vody je mažte vhodným opalova-
cím přípravkem.  -lm-

Plánování trasy
Trasu si naplánujte předem, abyste 

se vyvarovali neočekávaných situací. 
Máte-li navigaci, zkontrolujte si, jest-
li funguje. 

Připravte si mapu i popis cesty, 
bude vše snazší. 

Vždy buďte připraveni na všechny 
možné eventuality, například zpo-
ždění, nehodu na dálnici a podobně.

Kdy cestovat
Cestujete-li v letních měsících s 

malým dítětem, pak je vhodněj-
ší zvolit cestování přes noc, kdy je 

chladněji a dítě obvykle spí. 
Cestujete přes den? Pak často 

zastavujte a dělejte přestávky. Urči-
tě nedoporučujeme během cesty 
autem větrat, dítě by mohlo nastyd-
nout.

Pozor na klimatizaci
Teplotu seřiďte tak, aby byla maxi-

málně 4 až 5 stupňů Celsia pod ven-
kovní teplotou. 

Chladný vzduch by nikdy neměl 
foukat na dítě, a to ani v případě, že 
sedí na zadním sedadle.

 -lm-

Cestujete na dovolenou
s dítětem autem?
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Stavba, domov, zahrada... STRANA 17

Nová prodejna, větší výběr!Nová prodejna, větší výběr!Nová prodejna, větší výběr!
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Asi největší výhodou života v rodin-
ném domě je, že za pěkného počasí 
může váš životní prostor rozšířit za-
hrada – jak o další čtvereční metry, 
tak i o úplně jiný rozměr bydlení. Mů-
že se stát vaším letním obývacím po-
kojem, jídelnou či kuchyní pod širým 
nebem... jen ji na to musíte připravit.

K oblíbeným letním radovánkám 
většiny majitelů zahrad patří pose-
zení při ohni spojené s opékáním či 
grilováním. Nabídka grilů je v sou-
časnosti pestrá a vyhoví každé peně-
žence. 

Když vynecháme elektrické grily, 
které se pojí především s přípravou 
jídla na kuchyňském stole v domě či 
na terase, grilovat můžete na dřevě-
ném uhlí (asi nejlevnější alternati-
va, ale příprava jídla trvá déle a gril 
je nutné po každém použití vyčistit) 
nebo na lávových kamenech ohříva-
ných plynem (používají se opakovaně 
a jídlo se připraví rychleji a zdravěji, 
nemá však typické kouřové aroma). 

V zásadě si můžete vybrat přenosný 
nebo stabilní gril. I ten přenosný by 
však měl mít v zahradě stabilně ur-
čené místo – ideálně v závětří, na do-
statečně velké zpevněné či travnaté 
ploše, nejlépe na takové, na níž se dá 
vytvořit i prostor pro přípravu a sto-
lování. Podobná pravidla platí i pro 
otevřená ohniště, která můžete v pří-
padě potřeby doplnit grilovacím roš-

Jaro je časem péče o zahradu
tem či stojanem, aby byly možnosti k 
přípravě vašich romantických letních 
večeří co nejširší. 

V zahradě si můžete vybudovat i 
celé grilovací centrum. V této sou-
vislosti je zajímavá rozšiřující se na-
bídka zahradních krbů (na rozdíl od 
ohniště či grilu mají komín, často i 
spodní přívod vzduchu, který zlepšu-
je hoření, a popelník; prostor ohniště 
by měl být obložen šamotovými cih-
lami). Složitější zahradní krby býva-
jí vybaveny i pracovním pultem, na 
který lze něco položit, a často i stříš-
kou. I u jednodušších zařízení je však 
dobré počítat s určitým manipulač-
ním prostorem (ať už stabilním ne-
bo s mobilním nábytkem), nejlépe 
alespoň částečně zastřešeným. Ideál-

ní místo pro krb je v blízkosti domu 
(abyste nemuseli daleko běhat se su-
rovinami), na zpevněné ploše se za-
hradním nábytkem a u zdroje vody; 
myslete i na místo na grilovací nářadí 
či zásobu dřeva. Protože krb je stabil-
ní prvek, měl by ladit s domem a na-
vazovat na okolí, ne působit jako sám 
voják v poli – podle tohoto pravidla 
volte formu i materiál.

Zapomeňte na věčné běhání mezi 
kuchyní a altánem či sezením upro-
střed trávníku. Trendem jsou malé 
kuchyňské koutky, vybudované pří-
mo v zahradě. Míváte-li v létě často 
hosty, případně rádi stolujete venku, 
nemáte nad čím přemýšlet. Základem 
je stůl a pracovní plocha s dostatkem 
odkládacích prostorů... 

Asi největším rozdílem oproti kla-
sické kuchyni je, že všechno stabilní 
zařízení musí odolávat vlhku, sluneč-
ní výhni a dalším vrtochům počasí. 

Prostor zahradní kuchyně by měl 
být alespoň částečně krytý a pama-
tujte i na přívod vody a odpad (roz-
hodně by tu měl být alespoň malý 
dřez), případně i na elektrickou zá-
suvku s vhodným stupněm ochrany 
– tak si můžete zabezpečit při prá-
ci vhodné osvětlení a budete moci i 
venku využívat některé kuchyňské 
spotřebiče. 

Exteriérová kuchyň by měla souse-
dit s místem na stolování a stejně ja-
ko všechny stabilní prvky v zahradě 
by měla stylem ladit s okolím.  
 -lm-
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Tomáš Pecka, Josef Jekl - 777 624 862  
Jungmannova 595, 588 13 Polná

e-mail: studny.pecka@email.cz I www.vrtanestudnypecka.cz

NA PRAMENY SPODNÍ VODY ø 150 mm
GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ min. 2000 l / 24 h.
V CENĚ OD 700 Kč za 1m JE ZAHRNUTO:
• vyhledání pramene • vyvrtání
• vypažení PVC - u (atest na pitnou vodu)
• čerpací zkouška • poradenský servis
NA POŽÁDÁNÍ DODÁME:
• kompletní rozvod vody až do domu

ODVEDENÍ DÍLA
„od A až do Z“

ŽÁDNÉ PLATBY
PŘEDEM

ZDARMA
veškerá doprava a zaměření

STAVÍME, OPRAVUJEME,
REKONSTRUUJEME, ZATEPLUJEME 

A OPRAVUJEME FASÁDY,
 MONTUJEME, VYRÁBÍME Z KOVU, 

OBRÁBÍME, PROJEKTUJEME

tel.: +420 777 941 000

www.ekosbrtnice.cz

BO
LD
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T

STAVEBNICTVÍ
PROJEKCE
ZÁMEČNICTVÍE K O S

STROJNÍ OMÍTKY
MODERNÍ A RYCHLÁ TECHNOLOGIE 

PRO VAŠI STAVBU

e

r

+420 777 941 000
+420 777 588 773

www.omitkystrojne.cz

K oblíbeným letním radovánkám 
většiny majitelů zahrad patří posezení 
při ohni spojené s opékáním či grilo-
váním. 

Nabídka grilů je v současnosti pestrá 
a vyhoví každé peněžence. Když vyne-
cháme elektrické grily, které se pojí 
především s přípravou jídla na kuchyň-
ském stole v domě či na terase, grilovat 
můžete na dřevěném uhlí (asi nejlev-
nější alternativa, ale příprava jídla trvá 
déle a gril je nutné po každém použití 
vyčistit) nebo na lávových kamenech 
ohřívaných plynem (používají se opa-
kovaně a jídlo se připraví rychleji a 
zdravěji, nemá však typické kouřové 
aroma). 

V zásadě si můžete vybrat přenosný 
nebo stabilní gril. I ten přenosný by 

však měl mít v zahradě stabilně urče-
né místo – ideálně v závětří, na dosta-
tečně velké zpevněné či travnaté ploše, 
nejlépe na takové, na níž se dá vytvořit 
i prostor pro přípravu a stolování. 

Podobná pravidla platí i pro otevřená 
ohniště, která můžete v případě potře-
by doplnit grilovacím roštem či sto-
janem, aby byly možnosti k přípravě 
vašich romantických letních večeří co 
nejširší. 

V zahradě si můžete vybudovat i 
celé grilovací centrum. V této souvis-
losti je zajímavá rozšiřující se nabídka 
zahradních krbů (na rozdíl od ohniště 
či grilu mají komín, často i spodní pří-
vod vzduchu, který zlepšuje hoření, a 
popelník; prostor ohniště by měl být 
obložen šamotovými cihlami).  -lm-

Jarní slunce svádí ke grilování
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E K O S +420 777 925 408
www.ekosbrtnice .cz

KONTEJNEROVÁ DOPRAVA
Rozvoz písku, šterku, uhlí, práce s hydraulickým ramenem, pronájem kontejneru, likvidace suti 
a odpadu, převoz stavebních strojů, dovoz stavebních materiálů ze stavebnin (nosnost 6 tun)
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V posledních letech lidé bydlící 
v panelových domech stále více 
využívají možností zasklít lodžii 
a získat tak další prostor přede-
vším pro odpočinek nebo i pro 
malou zimní zahradu, především 
pro období od jara do zimy. Od 
r. 1994 je na náš trh dodáván sys-
tém pro přídavná zasklení domů 
OPTIMI®, od stejnojmenné praž-
ské firmy. 

Od počátku uvedení na trh bylo 
firmou a jejími smluvními part-
nery v celé republice zaskleno 
více než 80 000 lodžií, což samo 
o sobě svědčí o oblíbenosti a spo-
lehlivosti tohoto systému. Důvo-
dem je hned několik předností, 
především snadná ovladatelnost, 
minimální údržba, zlepšení tepel-
né pohody v bytě, snížení prů-
niku hluku, ochrana proti dešti, 
prachu, sněhu, a především další 
překážka proti vniknutí v nižších 
patrech domu. 

Další oceňovanou skutečností 
je, že systém nenarušuje vzhled 
domu, protože skleněné díl-
ce nemají svislé rámování, jako 
např. okna, takže může být použit 
i pro jednotlivé lodžie, vždy však 
na základě stavebního povolení. 

Samotný systém je vyroben 
ve finské licenci, kde se již po 
více než 40 let spolehlivě uží-
vá. Rychlá návratnost vložených 
prostředků do zasklení lodžie, 
vzhledem k úsporám nákladů na 
teplo, získává stále více jak jed-
notlivých zájemců, tak majitelů 
celých obytných domů. 

Základem systému je horní 
pojezdové a spodní kluzké vede-
ní, ve kteých se posouvají skle-
něné dílce, které jsou vsazeny na 
svých vodorovných stranách do 
hliníkových profilů, ve kterých 
jsou uložena pojezdová kolečka. 

Skleněné dílce se posouvají na 
předem stanovenou stranu k boč-
ní stěně lodžie, ke které se pro-
střednictvím mechanismu horní-
ho vedení otočí a zajistí. Lodžii 
lze tedy otevřít buď částečně, 
nebo úplně. Uzavřený systém je 
bezpečně zajištěn zevnitř, takže 
jej nelze zvenčí otevřít. Skla jsou 
vyrobena tuzemskými dodavate-
li s tloušťkou 6 mm, bezpečnost-
ní, tvrzená. Na systém OPTI-
MI®- KVADRO® je poskytována 
záruka 5 let. Zasklívací systém je 
po celou dobu pravidelně certifi-
kován.

OPTIMI® spol. s r.o., Praha
Zasklení lodžií originálním bezrámovým 

zasklívacím systémem OPTIMI®-KVADRO®

www.optimi.cz
Ing. František Aberle, OPTIMI® spol. s r.o. 

Dubečská 4/74,100 00 Praha 10
j04-optčD

 Mnoho domácností věnuje dostatek 
pozornosti uvažování o tom, jaký způ-
sob vytápění pro svůj dům zvolit, pro-
tože náklady spojené s vytápěním ne-
jsou zanedbatelné. 

 Je příjemným zjištěním, že existují 
možnosti, které jsou kromě ekonomic-
kého hlediska rovněž ekologické. Z 
jakých zdrojů tepelné energie je mož-
no vybírat?

 Nejběžnějším zdrojem pro vytápění 
je v našich zemích zemní plyn. Z dlou-
hodobého hlediska je na zemní plyn 
pohlíženo jako na zdroj energetické 
závislosti dodávat surovinu z Ruska a 
Alžírska. Evropské zdroje plynu tvoří 
pouhá dvě procenta světových zásob. 
Tam, kde není zavedena plynofi kace, 
mohou lidé používat plyn kapalný ze 
zásobníku. 

 Při spalování propanu, butanu nebo 
jejich směsí nevzniká žádný pevný 
odpad ani saze. V případě, že se uživa-
tel bude chtít v budoucnu napojit k 
rozvodné síti, přestavba pro použití 
zemního plynu není nijak nákladná.

 Na ústupu jsou již tuhá paliva, jako 
je černé a hnědé uhlí nebo koks. Nao-
pak na vzestupu je dřevo. Pro životní 
prostředí je to plus. Při spalování dře-
va nevznikají téměř žádné emise SO2 
a obsah popelovin a dusíku je velmi 
nízký. Hodnoty CO2 jsou neutrální. 
Znamená to, že pro nárůst tuny dřevní 
hmoty je spotřebováno právě tolik oxi-
du uhličitého, kolik je ho vypuštěno 
při spalování stejného množství dře-
va. Velikou předností dřevní hmoty je 
fakt, že se jedná o tuzemský a obnovi-
telný zdroj energie.

 Dalším oblíbeným a pohodlným 
zdrojem vytápění je elektrická energie. 
S vytápěním pomocí elektrické ener-
gie rychle dosáhneme požadovaného 
výkonu a stejně snadno se výkon regu-
luje. Jedná se o nejluxusnější, ale na 
druhou stranu také o nejdražší způsob 
vytápění. 

 Elektrická energie se jeví jako čis-
tá a nezávadná k životnímu prostředí, 
ale její výroba představuje pro příro-
du jednu z největších zátěží.  Nejvíce 
elektrické energie produkují jaderné 
elektrárny. Zde hrozí podobný pro-
blém jako u zemního plynu. Tedy 
závislost na státech vlastnící zásoby 
uranu. 

 Největší naděje jsou vkládány do 
obnovitelných zdrojů. Jedná se o 
biomasu, bioplyn, tepelná čerpadla, 
tepelné solární kolektory nebo napří-
klad větrné elektrárny. Zatím jen asi tři 
procenta energie jsou získána z obno-
vitelných zdrojů, do roku 2020 to má 
být ale 20 procent.

 Surovina pro výrobu biomasy 
pochází zejména z odpadů vzniklých v 
dřevozpracujícím a těžebním průmys-
lu, jedná se například o dřevěné pelet-
ky nebo brikety. Ze zemědělské čin-
nosti je používána sláma z obilovin a 
olejnin, traviny či rákos. V budoucnu 
se slova ujmou rychlerostoucí a „ener-
getické“ plodiny, které jsou pěstovány 
přímo za účelem výroby biomasy.

 Tepelné čerpadlo dokáže využívat 
tepelnou energii obsaženou ve vnějším 
prostředí (ve vodě, v půdě, ve vzdu-
chu), čímž zvyšuje teplotu pracovního 
média.  -lm-

Přemýšlejme nad vytápěním 
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Jaro je tady a nastává ten vhodný 
čas pro kontrolu domu a jeho údrž-
bu. Pozornost si přitom kromě stře-
chy, okapů a fasády žádají hlavně 
choulostivější části staveb, jako jsou 
okna, dveře, garážová vrata, ale i prv-
ky stínicí techniky. I když si to mno-
ho lidí neuvědomuje, zanedbání či 
dokonce ignorování jejich kontroly 
se může pořádně prodražit. V násle-
dujícím článku proto najdete základ-
ní tipy, jak se o svůj domov dobře 
postarat.

Ač se může na první pohled zdát, 
že prohlídka domu před jarní sezó-
nou nutná není, opak je pravdou. Už 
proto, že v zimě jsou stavby a jejich 
části vystaveny mnohem tvrdším 
podmínkám, a je nutné zkontrolo-
vat, zda je nízké teploty spojené se 
sněhem či ledem nepoškodily. Mno-
ho lidí si myslí, že prohlídka sta-
čí jednou za rok, a to před zimou. 
Důležité ale je také zkontrolovat, zda 
mrazy a špatné zimní počasí domu 
nějak neuškodily. Čím dříve se pak s 
podobnými pracemi začne, tím lépe. 
Včasná kontrola a případné opravy 
totiž mohou předejít podstatně vyš-
ším škodám.

V první řadě je nutné zaměřit se 
na kontrolu čistoty okapů, fasády, a 
střechy. Střechu bychom měli pro-
hlédnout, zda není některá z jejích 

částí poškozená. Podobnou kontrolu 
si zaslouží také fasáda domu. Pokud 
je popraskaná či dokonce začíná 
opadávat, je nutná její vysprávka. 
Také okapy musí být zcela čisté, bez 
jakýchkoliv nánosů například spada-
ného listí, jehličí a další špíny, která 
by je mohla ucpat. Zde by poté hro-
zilo nebezpečí, že voda ze střechy 
poteče na fasádu a přímo pod dům. 
Pokud by se problém neřešil delší 
dobu, mohla by stavba začít vlhnout.

Nejen oknům, ale i žaluziím a 
roletám věnujte pozornost. Dalším 
důležitým prvkem ke kontrole jsou 
okna, u nichž je dobré nechat seřídit 
jejich zámky a zkontrolovat těsnění. 
Díky tomu nebudou okna během 
vysokých letních teplot dovnitř pro-
pouštět teplý vzduch a tím zbyteč-
né vyhřívat interiér. Podobnou kon-
trolou by měly projít také rolety a 
venkovní žaluzie. Doporučuje se  
především prohlídku vodicích lišt a 
kolejnic a plynulost jejich stahování 
či vytahování. Pokud jsou vybavena 
elektrickými pohony, i ty by měly 
projít důkladnou kontrolou a pří-
padně seřízením. Nesmíme zapomí-
nat ani na zdánlivé maličkosti, jako 
kontrola baterií v jejich dálkových 
ovladačích.

U dveří zkontrolujte správný chod. 
Také dveře by měly dostat podobnou 

Jarní údržba domu není 
jen kontrola střechy a okapů

péči jako okna. Zvláštní pozornost si 
zaslouží například zámek, u něhož je 
nutná kontrola jeho správného cho-
du a případné promazání speciálními 
prostředky. Někteří majitelé domů 
se sice pokouší ušetřit na speciálních 
mazivech jejich různými náhradami, 
tím ale velmi riskují. Pokud k proma-
zání zámku použijí například moto-
rový olej nebo dokonce máslo, vel-
mi pravděpodobně jej poškodí nebo 
zcela zničí. -lm-

Inzerujte v Novinách 
jihlavské radnice

tel.: 732 507 191
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ZÁPIS DĚTÍ do mateřských škol 
na školní rok 2016/2017

Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková 
organizace, Demlova 3608/28, samostatný právní subjekt s odloučenými 

pracovišti MŠ Mašinka Demlova 34a, Jihlava a MŠ Na Stoupách 3, Jihlava

MATEŘSKÁ ŠKOLA MOZAIKA JIHLAVA, BŘEZINOVA 114
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Zápis do těchto mateřských škol 
bude probíhat ve dnech 4.4.2016 
od 8.00 do 16.00 a 5.4.2016 od 
8.00 do 14.00 v mateřské škole a 
Speciálně pedagogickém centru 
Jihlava, příspěvková organizace, 
Demlova 28. V těchto dnech bude 
zároveň probíhat den otevřených 
dveří. V den zápisu rodiče ode-
vzdají vyplněnou žádost o přijetí 
do MŠ, kterou si mohou vytisk-
nout z webových stránek msdem-
lova.cz nebo osobně vyzvednout 
v MŠ. Na webových stránkách 
školy naleznete také kritéria při-
jímání dětí do MŠ pro školní rok 
2016/2017 a postup u zápisu.

PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY 
ZAMĚŘENÍ A AKTIVIT MA-
TEŘSKÝCH ŠKOL:

školní vzdělávací program pro  
předškolní vzdělávání „Podej mi 

ruku“, v pedagogické práci uplat-
ňujeme především metody pro-
žitkového učení hrou a činnostmi 
dětí, které jsou založeny na pří-
mých zážitcích dítěte

v osmi speciálních třídách je za- 
jištěna péče o děti se zrakovým, 
sluchovým, mentálním, tělesným 
postižením a o děti s vadami řeči, 
poruchami autistického spektra a 
s postižením více vadami - je za-
jištěna úzká spolupráce mateřské 
školy se speciálně pedagogickým 
centrem 

nadstandardně vybavené zaří- 
zení v dosahu městské hromadné 
dopravy, zahrada s vybudovaným 
dopravním hřištěm a se speciálním 
hřištěm na kolektivní sporty

pro vzdělávání využíváme in- 
teraktivní tabule, ergopracovnu 
s prolézačkou Chacha box, multi-

funkční pracovnu s trampolínou a 
s plně automatickým zasouvacím 
pódiem, s posilovacími stroji, dále 
místnost pro zrakovou stimulaci a 
multisenzorickou místnost – snoe-
zelen, pracovnu pro fyzioterapii 

saunování ve vlastní sauně MŠ +  
relaxace dětí ve vířivém bazénku u 
sauny

rehabilitace u dětí se zdravotním  
postižením, hydroterapie v perlič-
kové vířivé vaně

lyžařský výcvik, bruslení, canis- 
terapie, návštěvy horolezecké stě-
ny, výlety na kolech

podporujeme vzájemnou spolu- 
práci rodiny s postiženými i zdra-
vými dětmi, vytváříme podmínky 
ke vzniku plnohodnotných vztahů 
mezi nimi, tvořivá odpoledne s ro-
diči, školy v přírodě 

práce s keramickou hlínou –  

vlastní keramická pec (společné 
tvoření s rodiči)

seznamování dětí se základy ci- 
zího jazyka – angličtina

logopedická péče ve všech tří- 
dách (skupinová logopedická péče 
+ individuální logopedická péče 
zajištěna logopedy MŠ a SPC)

speciální cvičení a terapie pod  
vedením pedagogů a odborných 
pracovníků ze speciálně pedago-
gického centra

hudebně – taneční dílny, na MŠ  
Mašinka pěvecký sbor

„Předškoláček“ - příprava na  
vstup do základní školy zábavnou 
formou – spolupráce se ZŠ Dem-
lova 

Předplavecký výcvik pro před- 
školáky

Časopis „Klokánek“ –  pro děti a  
rodiče. -tz-

ZÁPIS DĚTÍ na školní rok 
2016/2017 se uskuteční ve dnech:

• 4. dubna 2016 v době od 10.00 
hod. – 17.00 hod.  

• 5. dubna 2016 v době od 14.00 
hod. – 16.00 hod.

ORGANIZACE ZÁPISU A 
PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

Pracoviště Mahenova
Zřizovatel v souladu se § 34 odst. 

8 zákona č. 561/2004 Sb., o před-
školním, základním, středním, vyš-
ším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), v platném znění, 
určil usnesením Rady města Jih-
lavy č.: 41/16 - RM ze dne 21. 1. 
2016 pro školní rok 2016/2017  
MŠ Mozaika - odloučené pracoviš-
tě Mahenova 3 ke vzdělávání dětí 
zaměstnanců zřizovatele, tj. statu-
tárního města Jihlavy a zaměstnan-
ců Kraje Vysočina zařazených do 
Krajského úřadu Kraje Vysočina. 
O přijetí ke vzdělávání do tohoto 
odloučeného pracoviště MŠ roz-
hoduje ředitelka školy na základě 
kritérií stanovených zřizovatelem. 
Potvrzení zaměstnavatele je třeba 
doložit k žádosti o přijetí.

Pracoviště Kollárova – zápis se 
zde neuskuteční

Pracoviště v ZŠ Kollárova bylo 
zřízeno na výjimku KHS kra-
je Vysočina do 31. 8. 2016. Pří-
padné prodloužení výjimky bude 
předmětem dalšího jednání pod-
le výsledků zápisu na školní rok 
2016/2017.

Pracoviště Dvořákova 11 –  Do 
speciální třídy pro děti s vadami 
řeči budou  přijímány děti s vada-

mi řeči podle kritérií stanovených 
ředitelkou školy na základě dopo-
ručení poradenského zařízení do 
počtu volných míst této třídy.

Při podávání žádosti o přijetí dí-
těte k předškolnímu vzdělávání 
předloží zákonný zástupce: origi-
nál rodného listu dítěte, občanský 
průkaz (doklad) k doložení trvalé-
ho pobytu, cizinci – doklad o po-
bytu v ČR. Zákonný zástupce si do 
MŠ Mozaika Jihlava podá pouze 
jednu žádost, kde uvede preferova-
né pracoviště. Podle svého zvážení 
dále uvede v žádosti souhlas či ne-
souhlas s umístěním dítěte na kte-
rékoliv jiné pracoviště školy (pro 
případ naplnění počtu volných 
míst k zápisu na preferovaném pra-
covišti podle stanovených kritérií 
a nenaplnění počtu volných míst 
k zápisu na jiném pracovišti podle 
stanovených kritérií). Zákonný zá-
stupce v žádosti o přijetí dítěte na-
vrhne délku docházky dítěte. Kaž-
dé žádosti bude školou přiděleno 
registrační číslo, které obdrží i ža-
datel. Je nutné si toto číslo uscho-
vat. Výsledky zápisu s určením 
pořadí pro každé pracoviště školy 
zvlášť budou zveřejněny na zákla-
dě registračních čísel. Při přijetí 
dítěte může ředitelka školy ve výji-
mečném případě zohlednit proka-
zatelně dokladovanou tíživou soci-
ální situaci. 

Do mateřské školy může být při-
jato pouze dítě, které se podrobilo 
stanoveným pravidelným očko-
váním, nebo má doklad, že je pro-
ti nákaze imunní, nebo se nemů-
že očkování podrobit pro trvalou 

kontraindikaci. Potvrzení lékařem 
o očkování dítěte doloží zákonný 
zástupce u zápisu. 

Veškeré další informace pro rodi-
če k organizaci zápisu,  počty vol-
ných míst v jednotlivých školkách, 
žádost o přijetí a formulář potvrze-
ní o očkování  jsou aktuálně  zve-
řejňovány na webových stránkách 
školy www.msmozaikaji.cz . 

KRITÉRIA k přijímání dětí MŠ 
Mozaika Jihlava  s výjimkou od-
loučeného pracoviště Mahenova 3:

K předškolnímu vzdělávání se 
přednostně přijímají děti, které 
mají rok do zahájení povinné škol-
ní docházky bez ohledu na místo 
jejich trvalého pobytu (t. j. děti na-
rozené do 31. 8. 2011 a starší).

Děti k celodenní docházce, které 
k 30. 9. 2016 dosáhnou tří let věku, 
mají místo trvalého pobytu na úze-
mí města Jihlavy a v mateřské škole 
se již vzdělává sourozenec dítěte.

Děti k celodenní docházce, které 
k 30. 9. 2016 dosáhnou tří let věku, 
mají místo trvalého pobytu na úze-
mí města Jihlavy. Z hlediska tohoto 
kritéria budou děti řazeny věkově 
od nejstaršího k nejmladšímu na 
každém požadovaném pracovišti 
školy zvlášť do naplnění počtu vol-
ných míst každého pracoviště.

Děti k celodenní docházce, které 
k 30. 9. 2016 dosáhnou tří let věku, 
mají místo trvalého pobytu na úze-
mí města Jihlavy. Podle kritérií 1, 
2 a 3 bude naplněn počet volných 
míst k přijetí v preferovaném pra-
covišti školy (tj. tam, kde zákonný 
zástupce uskutečnil podání žádos-

ti) a nebude-li naplněn počet vol-
ných míst podle kritérií 1, 2 a 3 
na jiných pracovištích a zákonný 
zástupce uvede v žádosti o přijetí 
souhlas s umístěním dítěte na kte-
rékoliv pracoviště školy, může být 
dítě umístěno na kterékoliv jiné 
pracoviště školy. Dle tohoto kri-
téria budou děti řazeny věkově od 
nejstaršího k nejmladšímu.

Ostatní děti – dle tohoto kritéria 
budou děti řazeny věkově od nej-
staršího k nejmladšímu do kapaci-
ty volných míst školy.

Při přijetí dítěte zohledňuje ředi-
telka ve výjimečném případě pro-
kazatelně dokladovanou tíživou 
sociální situaci.

KRITÉRIA k přijímání dětí MŠ 
Mozaika Jihlava  pro pracoviště 
Mahenova 3, stanovená zřizovate-
lem školy:

Děti zaměstnanců zřizovatele, 
tj. statutárního města Jihlavy a za-
městnanců Kraje Vysočina zařa-
zených do Krajského úřadu Kraje 
Vysočina k celodenní docházce 
(usnesení Rady města Jihlavy č.: 
41/16 - RM ze dne 21. 1. 2016).

Do výše nenaplněné kapacity 
dětmi zaměstnanců zřizovatele a 
zaměstnanců Kraje Vysočina za-
řazených do Krajského úřadu Kra-
je Vysočina, budou děti přijímány 
dle podmínek pro přijímání dětí 
k předškolnímu vzdělávání a kri-
térií pro přijetí dítěte k předškol-
nímu vzdělávání pro školní rok 
2016/2017, stanovených ředitel-
kou školy. -tz-
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Jihlavské mládeži vadí ...
(Dokončení ze str. 10)

Měli bychom důsledně dbát o to, aby Služ-
by městy Jihlavy prováděly každý den pečlivý 
úklid. Aby se nám ve městě dobře žilo, abychom 
se v něm cítili dobře, abychom na něj mohli být 
pyšní! To, že zakopaný pes je především v těch 
kuřácích, kteří bezohledně odhazují nedopalky 
kamkoliv, je samozřejmě ten hlavní důvod zne-
čištění. Doufám, že už jim zákon konečně brzy 
zakáže kouření na veřejnosti. Nic nepomáhají ná-
pisy na krabičkách, že kouření škodí zdraví a jistě 
by ani nepomohlo, kdybychom na ně připsali, že 
kuřáci jsou „prasata“. Takže musíme lépe a pečli-
vě uklízet!

K problému pozitivní diskriminace a našich po-
citů jako menšiny budu mít nejspíše jiný názor, 
než většina. Ačkoli bych mohl být největším kri-
tikem všech těch podivných skupinek výrostků, 
které v nás mohou vyvolávat pocit strachu. Mám 
tu smutnou zkušenost, že právě takoví obstoupi-
li mou dvanáctiletou vnučku Aničku, zeptali se jí, 
kolik je hodin, a když vytáhla mobil, aby se podí-
vala, tak už se jim ten mobil zalíbil a začali jej po 
ní požadovat. Maminka však naštěstí  byla nedale-
ko a všechno dobře dopadlo. Kromě pocitu v na-

šich duších, kterého se tak snadno nezbavíme. 
Zůstává v nás strach z něčeho neznámého. Z ně-
čeho, co by se mohlo stát! Z lidí, kteří se chovají 
jinak, vypadají jinak, mají možná jinou kulturu, 
jiné náboženství. Je to velmi nebezpečné, pokud 
ten strach necháme přerůst v odpor nebo nená-
vist.  To vše se ovšem odehrává v našich předsta-
vách, v našich duších. Dnes by se dalo říci, že to 
jen v našem virtuálním světě. 

Skutečnost je totiž jiná. Za posledních pět let 
došlo v centru našeho města, které je prošpiko-
váno bezpečnostními kamerami a ve kterém je 
neustále přítomna hlídka Městské policie, pouze 
k pěti trestným činům, které policie prošetřila, 
objasnila a viníky potrestala. A pokud jde o pře-
stupky a drobné incidenty, tak je v poslední době 
znám jen jeden, kdy se poprali dva bezdomovci 
mezi sebou.

Pocit diskriminace tedy vůbec není na místě. 
Myslím si, že bychom měli přijmout dobu, ve 
které žijeme. Naše město je prostě už velké měs-
to, které láká k pobytu řadu etnik a menšin. Žijí 
tu v krásné komunitě Vietnamci, Ukrajinci, Mon-
golové. Teď přijímáme Iráčany. Jsme součástí Ev-
ropy, žijeme v multikulturním světě. Když jsem 

při návštěvě Amsterodamu viděl na ulicích více 
černochů, než nás Evropanů, tak jsem si uvědo-
mil, že je Amsterodam světové město. Nikdo tam 
s tím neměl problém.  Na počátku devadesátých 
let jsem v dnes našem partnerském německém 
městě Heidenheimu zažil demonstraci, veliký 
koncert a následný svíčkový průvod k jejich krás-
nému hradu nad městem, kterého se zúčastnilo 
tisíce lidí. Celá tato událost byla uspořádána na 
podporu imigrantů a jejich uplatnění  na trhu 
práce. Neumím si dost dobře představit, že by-
chom nějakou podobnou akci uspořádali u nás. 
Hlavně kolik by asi měla podporovatelů. Nás 
hned napadá, že nám „někdo“ bere naše pracov-
ní místa, že nám „někdo“ ukrajuje z našich sociál-
ních dávek…

Možná je to ještě stále důsledek našeho dlouho-
dobého „pobytu“ za železnou oponou. Možná je 
to v nás jako v malém národu, který byl historic-
ky často utlačován. Snad máme jen málo sebevě-
domí. Jihlava je naše město! Pojďme v něm spo-
kojeně žít! Pojďme k sobě hledat cesty! Začátkem 
měsíce dubna je Týden romské kultury. Přijďte se 
podívat! Milan Kolář,

náměstek primátora

pořádá
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ 

ŠKOLY
4. 4. 2016 15 – 18 hod.
5. 4. 2016 14 – 16 hod.

S sebou: rodný list dítěte
občanský průkaz obou rodičů
vyplněnou žádost o přijetí

Zákonný zástupce dítěte se dosta-
ví k zápisu do budovy mateřské ško-
ly (vchod z ulice Hany Kvapilové).

Formulář žádosti o přijetí je ke 
stažení na webových stránkách 
www.zsplovarna.ji.cz (vytiskněte 
oboustranně na jeden list papíru), 
nebo k vyzvednutí ve vestibulu bu-
dovy mateřské školy v době od 7 
do 16 hodin ve dnech školního vy-

učování. Postup rozhodování o při-
jetí je zveřejněn tamtéž.

Pro zájemce mateřská škola po-
řádá před zápisem den otevřených 
dveří v úterý 15. 3. 2016 - 13 – 16 
hod.

Mateřská škola s provozem od 6 
do 17,30 hodin se nachází v areálu 
základní školy uprostřed městské 
části Na Slunci na okraji Jihlavy. 

Areál zdraví má rozlohu téměř dva 
hektary a slouží nejen k tělesné vý-
chově dětí a žáků, ale i ke sportov-
nímu vyžití obyvatel městské části 
Na Slunci. 

V těsném sousedství je oddychová 
zóna lesoparku s vodní nádrží Stará 
Plovárna. 

 www.zsplovarna.ji.cz
  skola@zsplovarna.ji.cz

Základní škola a mateřská škola Jihlava, 
Nad Plovárnou 5, příspěvková organizace Statutární město Jihlava, 

Masarykovo nám. 1, Jihlava 
zveřejňuje záměr 

výběrovým řízením formou dražby 
dne 5. 4. 2016 s uzávěrkou žádostí 
dne 

4. 4. 2016 (v 17.00 hod.)

 pronajmout nemovitosti v k.ú. 
Jihlava za účelem vybudování zázemí 
sloužící k pohybovým aktivitám ve-
řejnosti a to dle geometrického plá-
nu č.  6846-7/2016 ze dne 1. 3. 2016  
na pozemku p. č. 4719/1 a  pozemku 
p. č. 4720, jehož součástí je objekt 
občanské vybavenosti s č. p. 2350 
a  na pozemku dle KN p. č. 4719/4 
– který je zastavěn stavbou  ve vlast-
nictví jiné právnické osoby. 

Nemovitosti o celkové výměře 
2.842 m2, které jsou předmětem to-
hoto záměru, se nacházejí na pravém 

břehu řeky Jihlavy při ul. Mostecká 
v sousedství nově vybudovaného 
Sportovně relaxačního centra Český 
mlýn. 

Jedná se o částečně zaplocený areál, 
jež je v současné době využíván na 
základě nájemní smlouvy vodáckým 
oddílem Sportovního klubu Jihlava, 
o. s. Minimální roční nájemné činí 
86.179 Kč bez DPH.

Bližší informace lze získat na www.
jihlava.cz či na tel. 567 167 287, příp. 
na Majetkovém odboru Magistrátu 
města Jihlavy, Hluboká 8, Jihlava. 

Statutární město Jihlava si vyhra-
zuje právo změnit či doplnit tento 
záměr, příp. od něj odstoupit. -tz-

Zvažovali jste někdy možnost roz-
šířit svoje podnikatelské aktivity i do 
dalších zemí v rámci EU? Řekli jste si, 
že takovou myšlenku prozatím nechá-
te stranou, protože nemáte čas shánět 
velké množství informací, které jsou 
pro start podnikání potřeba? Víte, 
že můžete oslovit živnostenský úřad 
v Jihlavě?

Jednotná kontaktní místa (JKM) 
vznikla před několika lety při obecních 
živnostenských úřadech u jednotlivých 
krajů. Nyní jsou pracovníci k dispozici 
na celkem patnácti živnostenských 
úřadech včetně Jihlavy. JKM slouží 
českým i zahraničním podnikatelům 
k usnadnění vstupu na evropské trhy. 
Poskytuje informace o tom, za jakých 
podmínek příležitostně poskytnout 
službu v zahraničí, ale i tom, jak se v za-
hraničí trvale usadit. Podnikatel zís-
ká rámcový přehled nejen o právních 
předpisech v oblasti služeb ve všech 
členských státech EU, ale i např. infor-
mace týkající se ochrany spotřebitele, 

možnosti řešení případných sporů, 
apod. Díky zákonu o volném pohybu 
služeb se řada administrativních úko-
nů zjednodušila.

Jihlavské Jednotné kontaktní místo 
loni zpracovalo více než stovku dota-
zů. Nejčastěji mají podnikatelé zájem 
o informace související s podnikáním 
v sousedních zemích, zejména v Ra-
kousku a Německu. Poradíme, jak po-
skytnout zednické práce, hlídací nebo 
například kosmetické služby, ale i jak 
si založit v zahraničí fi rmu, nebo vyslat 
své zaměstnance.

V Jihlavě najdete JKM v sídle živnos-
tenského úřadu na ulici Třebízského 16.
Kdy nás můžete navštívit:
Pondělí a středa 8 – 17 hod., 
úterý, čtvrtek a pátek 8 – 14 hod.
Telefon:  567 167 352, 
  567 167 359
E-mail:  jkm@jihlava-city.cz
Dotazy je možné pokládat také pro-
střednictvím on-line formuláře na we-
bovém portálu BusinessInfo.cz.  -tz-

Cestu k podnikání začněte na 
Jednotném kontaktním místě

Krátce
Od 1. dubna 2016 dojde v Jihlavě 

k úpravě jízdních řádů na trolejbu-
sových linkách městské hromadné 
dopravy. 

Nové jízdní řády jsou k dispozici 
na webu Dopravního podniku města 
Jihlavy. 

Zveřejněn je rovněž jízdní řád nové 
noční linky s označením N. 

Došlo k dílčím úpravám také na 
autobusových linkách 7 (Popice/
Vysoká) a 36 (Horní Kosov / Bosch 
Diesel).

Nové jízdní řády budou v nejbližší 
době ke stažení v aplikaci do mobil-
ních telefonů, k zakoupení v před-
prodeji v budově radnice na Ma-
sarykově náměstí a k vyhledání v 
systému IDOS.  -tz-

Příznivci strolleringu – sportovní 
chůze s kočárky - si mohou protáh-
nou tělo v dubnu při soutěži v amfi -
teatru letního kina na Heulose.

Podstatou samotných závodů je 
chůze s kočárkem na cca 100 metrů 
dlouhé trati v co nejkratším čase. 

Na  každý  „rozchod“  budou  do-
hlížet  rozhodčí,  jejichž  úkolem  je  
kontrolovat  především  regulérnost 
stylu  chůze,  jelikož  právě  ta  je  
předmětem  závodů.

Pro  soutěžící  jsou  připraveny  
vždy  tři  hlavní kategorie  závodů:  
pro  maminky,  pro  tatínky  a pro 
celé rodiny, kdy je třeba, aby se dva 
členové rodiny  drželi  madla  kočár-
ku  současně.  

Letos poprvé  bude  soutěž  zaháje-
na  dětskou  jízdou  na odrážedlech 
nebo s dětskými kočárky na soutěžní 
trati. 

Součástí  závodů  bude  také  do-
provodný program  pro  účastníky  
závodů.  (Skákací  hrad, trampolí-
na,  malování  na  obličej,  sportovní 

Závody kočárků v chůzi 
soutěže, krativní dílna, líčení pro ma-
minky).  

Soutěž začíná v neděli 10. dubna v 
15 hodin. -tz-



STRANA 26 Aktuality NJR – DUBEN  2016

Klikněte si do mapy, kdy se bude uklízet ve vaší ulici

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

Na Kopci (13 – 16) 29.3.2016 úterý 02a

Na Kopci (21 – 23) 29.3.2016 úterý 02a

Na Kopci (24 – 27) 29.3.2016 úterý 02a

Na Kopci – Březinova (cyklostezka) 29.3.2016 úterý 02a

Březinova (69 - 80) 29.3.2016 úterý 02a

Březinova (63 - 68) 29.3.2016 úterý 02a

Březinova (chodník a schody u zdravotního střediska) 29.3.2016 úterý 02a

Na Kopci 9) 29.3.2016 úterý 02a

Na Kopci (parkoviště) 29.3.2016 úterý 02a

Na Kopci (1 - 3) 29.3.2016 úterý 02a

Spojovací chodník Na Kopci 29.3.2016 úterý 02a

Chodník Březinova-Na Kopci 29.3.2016 úterý 02a

Na Kopci (propojovací chodník) 29.3.2016 úterý 02a

Na Kopci – Březinova (cyklostezka) 29.3.2016 úterý 02a

Na Kopci  (24 spojovací chodník) 29.3.2016 úterý 02a

Na Kopci (68) 29.3.2016 úterý 02a

Na Kopci (21 spojovací chodník) 29.3.2016 úterý 02a

Březinova (75/81) 29.3.2016 úterý 02a

Březinova (81 chodník k NS Vysočina) 29.3.2016 úterý 02a

Březinova (komunikace, chodník) 30.3.2016 středa 03a

Březinova (1-19, komunikace) 30.3.2016 středa 03a

Březinova (20 – 29) 30.3.2016 středa 03a

Březinova (32 – 41) 30.3.2016 středa 03a

Březinova (42 – 61) 30.3.2016 středa 03a

Březinova (52 – 56) 30.3.2016 středa 03a

Březinova (57 – 61) 30.3.2016 středa 03a

Březinova (2-14, chodníky) 30.3.2016 středa 03a

Březinova 133 30.3.2016 středa 03a

Březinova (61-41 spojovací chodník) 30.3.2016 středa 03a

Březinova 29-41 spoj.chodník) 30.3.2016 středa 03a

Březinova (zdravotní středisko-lávka) 30.3.2016 středa 03a

Březinova (komunikace, chodník) 30.3.2016 středa 03a

Březinova (komunikace, chodník) 30.3.2016 středa 03a

Březinova (81 – 92) 31.3.2016 čtvrtek 04a

Březinova (112a) 31.3.2016 čtvrtek 04a

Březinova (117 – 132) 31.3.2016 čtvrtek 04a

Březinova (115 – 116) 31.3.2016 čtvrtek 04a

Březinova (93 - 97) 31.3.2016 čtvrtek 04a

Březinova (98 - 102) 31.3.2016 čtvrtek 04a

Březinova (103 - 107) 31.3.2016 čtvrtek 04a

Březinova (112 – 108) 31.3.2016 čtvrtek 04a

Březinova (134 - 143) 31.3.2016 čtvrtek 04a

Březinová (nová propojka) 31.3.2016 čtvrtek 04a

Březinova (138-143, chodníky) 31.3.2016 čtvrtek 04a

Březinova (134-137, chodníky) 31.3.2016 čtvrtek 04a

Březinova (81-92, chodníky) 31.3.2016 čtvrtek 04a

Březinova (93-102) 31.3.2016 čtvrtek 04a

Březinova (spojka 98-119) 31.3.2016 čtvrtek 04a

Březinova (127) 31.3.2016 čtvrtek 04a

Březinova (132) 31.3.2016 čtvrtek 04a

Březinova 129 31.3.2016 čtvrtek 04a

NÁZEV KOMUNIKACE DATUM DEN BLOK

Březinova 120 31.3.2016 čtvrtek 04a

Březinova 122 31.3.2016 čtvrtek 04a

Březinova 124 31.3.2016 čtvrtek 04a

Březinova 126 31.3.2016 čtvrtek 04a

Březinova 128 31.3.2016 čtvrtek 04a

Březinova (121-123) 31.3.2016 čtvrtek 04a

Březinova 130 31.3.2016 čtvrtek 04a

Březinova 131 31.3.2016 čtvrtek 04a

Březinova 117 31.3.2016 čtvrtek 04a

Březinova (112a) 31.3.2016 čtvrtek 04a

Březinova 125 31.3.2016 čtvrtek 04a

Demlova (sídliště) 1.4.2016 Pátek 05a

Stavbařů (od ul. U Břízek po parkoviště) 1.4.2016 Pátek 05a

Demlova (chodníky) 1.4.2016 Pátek 05a

Demlova (chodníky u ZŠ) 1.4.2016 Pátek 05a

Židovská 2.4.2016 sobota 01a

Havířská 2.4.2016 sobota 01a

Znojemská (od Masarykova nám. po ul. Hradební) 2.4.2016 sobota 01a

Kosmákova 2.4.2016 sobota 01a

Smetanova 2.4.2016 sobota 01a

Mrštíkova 2.4.2016 sobota 01a

Matky Boží 2.4.2016 sobota 01a

Minoritské náměstí 2.4.2016 sobota 01a

Věžní (od ul. Benešova po ul. Matky Boží) 2.4.2016 sobota 01a

Benešova 2.4.2016 sobota 01a

Palackého (od ul. Benešova po ul. Kosmákova) 2.4.2016 sobota 01a

U Brány 2.4.2016 sobota 01a

Židovská (chodník) 2.4.2016 sobota 01a

Úlehlova 2.4.2016 sobota 01a

Masarykovo náměstí 2.4.2016 sobota 01a

Masarykovo náměstí 2.4.2016 sobota 01a

Hradební (chodník) 2.4.2016 sobota 01a

Palackého (od ul. Benešova po J. Masaryka) 3.4.2016 neděle 01b

Čajkovského 3.4.2016 neděle 01b

Farní 3.4.2016 neděle 01b

Věžní (od ul. Benešova po ul. Husova) 3.4.2016 neděle 01b

Husova 3.4.2016 neděle 01b

Hluboká 3.4.2016 neděle 01b

Joštova 3.4.2016 neděle 01b

Křížová 3.4.2016 neděle 01b

Tolstého 3.4.2016 neděle 01b

Škrétova 3.4.2016 neděle 01b

Bezručova 3.4.2016 neděle 01b

Komenského 3.4.2016 neděle 01b

U Mincovny 3.4.2016 neděle 01b

Dominikánská 3.4.2016 neděle 01b

Jana Masaryka 3.4.2016 neděle 01b

Březinovy sady 3.4.2016 neděle 01b

třída Legionářů (od Jana Masaryka po Tolstého) 3.4.2016 neděle 01b

náměstí Svobody 3.4.2016 neděle 01b

Pokračování na str. 27

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

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

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

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



NÁZEV KOMUNIKACE DATUM DEN BLOK

Jakubské náměstí 3.4.2016 neděle 01b

Úlehlova 3.4.2016 neděle 01b

Křivá 3.4.2016 neděle 01b

U Kasáren 3.4.2016 neděle 01b

Bezručova (parkoviště) 3.4.2016 neděle 01b

Slepá 3.4.2016 neděle 01b

Úzká 3.4.2016 neděle 01b

Chodník pod VŠPJ 3.4.2016 neděle 01b

Lazebnická 3.4.2016 neděle 01b

Divadelní 3.4.2016 neděle 01b

Tyršova 3.4.2016 neděle 01b

Jiráskova (chodník u zimního stadionu) 3.4.2016 neděle 01b

Příjezd k Policejní škole 3.4.2016 neděle 01b

Dvořákova (chodníky) 3.4.2016 neděle 01b

Chodská 4.4.2016 pondělí 05b

Dělnická 4.4.2016 pondělí 05b

Stavbařů (část) 4.4.2016 pondělí 05b

U Břízek 4.4.2016 pondělí 05b

Nad Řekou 4.4.2016 pondělí 05b

Na Samotě 4.4.2016 pondělí 05b

Purkyňova 4.4.2016 pondělí 05b

Helenínská 4.4.2016 pondělí 05b

Družstevní 4.4.2016 pondělí 05b

Na Kalvárii 4.4.2016 pondělí 05b

Chelčického 4.4.2016 pondělí 05b

Okružní (podchod pod ulicí) 4.4.2016 pondělí 05b

Okružní 5.4.2016 úterý 06a

Brněnská (stará, most) 5.4.2016 úterý 06a

Pod Jánským kopečkem (starý most) 5.4.2016 úterý 06a

parkoviště u ZOO 5.4.2016 úterý 06a

ZOO - příjezdová cesta 5.4.2016

cyklostezka u ZOO 5.4.2016 úterý 06a

Brněnská (schody) 5.4.2016 úterý 06a

Okružní (schody) 5.4.2016 úterý 06a

Brněnská (chodníky) 5.4.2016 úterý 06a

Březinova (chodník při Okružní) 5.4.2016 úterý 06a

Havlíčkova (schody, nový most) 5.4.2016 úterý 06a

Okružní (naproti SMJ) 5.4.2016 úterý 06a

Pod Jánským kopečkem(starý most- chodník) 5.4.2016 úterý 06a

Okružní (chodník při SMJ) 5.4.2016 úterý 06a

Mlýnská (chodník při Okružní) 5.4.2016 úterý 06a

Březinova (chodník při Okružní II) 5.4.2016 úterý 06a

Demlova )chodník při Okružní) 5.4.2016 úterý 06a

Okružní (chodník při LIDL) 5.4.2016 úterý 06a

Okružní (chodník) 5.4.2016 úterý 06a

Stavbařů (chodník při Okružní) 5.4.2016 úterý 06a

Okružní (podél hřbitova) 5.4.2016 úterý 06a

Okružní (od Mlýnské) 5.4.2016 úterý 06a

Okružní (ÖMV) 5.4.2016 úterý 06a

Hradební (chodník) 5.4.2016 úterý 06a

Hradební (chodník) 5.4.2016 úterý 06a

Na Vrchu 6.4.2016 středa 06b

Kosovská 6.4.2016 středa 06b

Na Valech 6.4.2016 středa 06b

Březinova (OS–příjezd. komunikace, parkoviště, lávka) 6.4.2016 středa 06b

Dlouhá stezka 6.4.2016 středa 06b

Kosov 6.4.2016 středa 06b

Na Valech (chodník) 6.4.2016 středa 06b

NÁZEV KOMUNIKACE DATUM DEN BLOK

II.spojka Na Valech 6.4.2016 středa 06b

I.spojka Na Valech 6.4.2016 středa 06b

Srázná (sídliště) 7.4.2016 čtvrtek 07a

Úvoz 7.4.2016 čtvrtek 07a

Gorkého 7.4.2016 čtvrtek 07a

Rokycanova 7.4.2016 čtvrtek 07a

Třebízského 7.4.2016 čtvrtek 07a

Sportovní klub-příjezd 7.4.2016 čtvrtek 07a

Havlíčkova (spojka Srázná) 7.4.2016 čtvrtek 07a

Srázná 7.4.2016 čtvrtek 07a

Srázná (chodníky na sídlišti) 7.4.2016 čtvrtek 07a

Havlíčkova (od náměstí Svobody po Fritzovu) 7.4.2016 čtvrtek 07a

Na Stoupách 7.4.2016 čtvrtek 07a

Na Stoupách 7.4.2016 čtvrtek 07a

Mlýnská (od Úvozu k Okružní, koryto, parkoviště) 7.4.2016 čtvrtek 07a

cyklostezka Okružní-Amfi teátr 7.4.2016 čtvrtek 07a

cyklostezka Okružní-Amfi teátr 7.4.2016 čtvrtek 07a

Nerudova 8.4.2016 pátek 07b

Majakovského 8.4.2016 pátek 07b

třída Legionářů (od ul. Tolstého po ul. Fritzovu) 8.4.2016 pátek 07b

Chlumova 8.4.2016 pátek 07b

Úprkova 8.4.2016 pátek 07b

Boženy Němcové 8.4.2016 pátek 07b

Karolíny Světlé 8.4.2016 pátek 07b

Plk. Švece 8.4.2016 pátek 07b

U Městského nádraží (od ul. Úprkova po ul. Pluk. Švece) 8.4.2016 pátek 07b

parkoviště tř. Legionářů 8.4.2016 pátek 07b

Frtizova (chodníky) 8.4.2016 pátek 07b

Jiráskova (chodníky od Fritzovy po Boženy Němcové) 8.4.2016 pátek 07b

Stará nemocnice 8.4.2016 pátek 07b

přístup.cesta k OD MMJ 8.4.2016 pátek 07b

Fritzova 8.4.2016 pátek 07b

Fritzova 8.4.2016 pátek 07b

Fritzova 8.4.2016 pátek 07b

Jiráskova (chodníky od 17. listopadu po Zborovskou) 8.4.2016 pátek 07b

Mostecká 11.4.2016 pondělí 07c

U Tunelu 11.4.2016 pondělí 07c

U Viaduktu 11.4.2016 pondělí 07c

U Pražského mostu 11.4.2016 pondělí 07c

Pražská (schody, viadukt) 11.4.2016 pondělí 07c

třída Legionářů (Legio park) 11.4.2016 pondělí 07c

třída Legionářů (od ul. Fritzova po městské nádraží) 11.4.2016 pondělí 07c

Havlíčkova (chodníky od Pražské po Fritzovu) 11.4.2016 pondělí 07c

Havlíčkova (chodníky po Pražskou) 11.4.2016 pondělí 07c

Havlíčkova (od Fritzova po Okružní) 11.4.2016 pondělí 07c

Pražská 11.4.2016 pondělí 07c

Mostecká 11.4.2016 pondělí 07c

Pražská - chodník 11.4.2016 pondělí 07c

Malátova 12.4.2016 úterý 08a

Mahlerova 12.4.2016 úterý 08a

U pivovaru (sídliště) 12.4.2016 úterý 08a

Vrchlického (od Dvořákové po 17. listopadu) 12.4.2016 úterý 08a

17. listopadu 12.4.2016 úterý 08a

Štefánikovo námestí 12.4.2016 úterý 08a

Žižkova (chodníky od ul. Dvořákovy po Štefanikovo nám.) 12.4.2016 úterý 08a

Jiráskova (chodníky od Dvořákovi po 17. listopadu) 12.4.2016 úterý 08a

Pěší spojka Na Hliništi 12.4.2016 úterý 08a
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Plán blokového čištění místních komunikací na duben
Pokračování ze str. 26

Pokračování na str. 28



NÁZEV KOMUNIKACE DATUM DEN BLOK

Dvořákova (chodníky) 12.4.2016 úterý 08a

Žižkova (chodníky od Šteránikova nám. po pečov. dům) 12.4.2016 úterý 08a

Sukova 13.4.2016 středa 08b

Erbenova (od 17. listopadu po Zborovskou) 13.4.2016 středa 08b

Zborovská 13.4.2016 středa 08b

U Cvičiště 13.4.2016 středa 08b

Na Hliništi 13.4.2016 středa 08b

Vrchlického 13.4.2016 středa 08b

Leoše Janáčka (od 17. listopadu po Zborovskou) 13.4.2016 středa 08b

Žižkova (chodníky od Šteránikova nám. po pečov. dům) 13.4.2016 středa 08b

Vrchlického (chodníky od 17. listopadu po Zborovskou) 13.4.2016 středa 08b

Vrchlického (chodníky od 17. listopadu po ul. U Cvičiště) 13.4.2016 středa 08b

Jiráskova (chodníky od 17. listopadu po Zborovskou) 13.4.2016 středa 08b

Erbenova (od Zborovské po Hamerníkovu) 14.4.2016 čtvrtek 08c

Štursova 14.4.2016 čtvrtek 08c

Hamerníkova 14.4.2016 čtvrtek 08c

Leoše Janáčka (od Zborovské po Hamerníkovu) 14.4.2016 čtvrtek 08c

Leoše Janáčka (vnitroblok II) 14.4.2016 čtvrtek 08c

Leoše Janáčka (vnitroblok I) 14.4.2016 čtvrtek 08c

Jiráskova (chodníky od Zborovského po Hamerníkovu) 14.4.2016 čtvrtek 08c

Vrchlického (chodníky od Zborovské po Hamerníkovu) 14.4.2016 čtvrtek 08c

Ladova 15.4.2016 pátek 08d

Pavlovova (po Ladovu) 15.4.2016 pátek 08d

Vrchlického (od Dr. J. Procházky po S. K. Neumanna) 15.4.2016 pátek 08d

Dr. Jiřího Procházky 15.4.2016 pátek 08d

Leoše Janáčka (od Hamerníkovy po Dr. J. Procházky) 15.4.2016 pátek 08d

Erbenova (vnitroblok Spartak, schody) 15.4.2016 pátek 08d

Ladova (vnitroblok II) 15.4.2016 pátek 08d

Ladova (vnitroblok I) 15.4.2016 pátek 08d

Jiráskova (chodník po E. Rošického) 15.4.2016 pátek 08d

Dr. Jiřího Procházky (vnitroblok) 15.4.2016 pátek 08d

Vrchlického (chodníky od Hamerníkovy po Dr. J. Procházky) 15.4.2016 pátek 08d

Erbenova (od Hamerníkovy po E. Rošického) 15.4.2016 pátek 08d

Erbenova (chodní a schody v parku) 15.4.2016 pátek 08d

parkoviště U Dubu 15.4.2016 pátek 08d

Vrchlického (parkoviště u Domu zdraví) 15.4.2016 pátek 08d

Vrchlického (parkoviště u nemocnice) 15.4.2016 pátek 08d

Pavlovova (od Ladovy po E. Rošického) 18.4.2016 pondělí 08e

Kpt. Jaroše 18.4.2016 pondělí 08e

Evžena Rošického (vč. parkoviště) 18.4.2016 pondělí 08e

Jiráskova (rodinné domky proti ICOMU) 18.4.2016 pondělí 08e

U Městského nádraží (FERONA) 18.4.2016 pondělí 08e

Jiráskova (chodník od Ferony po most) 18.4.2016 pondělí 08e

Zátopkova 18.4.2016 pondělí 08e

F. Bartáka 19.4.2016 úterý 09a

U Hřbitova 19.4.2016 úterý 09a

Mahenova 19.4.2016 úterý 09a

U hřbitova (chodníky) 19.4.2016 úterý 09a

za Krystalem 19.4.2016 úterý 09a

Žižkova (chodníky od hřbitova po Bří Čapků) 19.4.2016 úterý 09a

Bratří Čapků 19.4.2016 úterý 09a

Seifertova od ul( U Hřbitova po ul.Bří Čapků) 19.4.2016 úterý 09a

Ke Skalce 20.4.2016 středa 09b

Svatopluka Čecha 20.4.2016 středa 09b

Seifertova 20.4.2016 středa 09b

Wolkerova (chodníky) 20.4.2016 středa 09b

Žžikova (chodníky od Bří Čapků po Seifertovu) 20.4.2016 středa 09b

NÁZEV KOMUNIKACE DATUM DEN BLOK

chodník ZŠ Seifertova 20.4.2016 středa 09b

Parkoviště VZP, KV 20.4.2016 středa 09b

Telečská (chodníky) 20.4.2016 středa 09b

Telečská 20.4.2016 středa 09b

U Dvora 21.4.2016 čtvrtek 09c

Zahradní (sídliště) 21.4.2016 čtvrtek 09c

Fibichova 21.4.2016 čtvrtek 09c

Na sádkách 21.4.2016 čtvrtek 09c

Pod Příkopem 21.4.2016 čtvrtek 09c

U Koželuhů 21.4.2016 čtvrtek 09c

Na Bělidle 21.4.2016 čtvrtek 09c

U Větrníku 21.4.2016 čtvrtek 09c

Telečská (chodníky) 21.4.2016 čtvrtek 09c

V Důlkách 21.4.2016 čtvrtek 09c

Žižkova (parkoviště u Dělnického domu) 21.4.2016 čtvrtek 09c

Hradební (chodník) 21.4.2016 čtvrtek 09c

Nad Plovárnou 22.4.2016 pátek 10a

K Pančavě 22.4.2016 pátek 10a

Lidická kolonie 22.4.2016 pátek 10a

Brtnická (spojka Nad Plovárnou) 22.4.2016 pátek 10a

Brtnická (MHD) 22.4.2016 pátek 10a

Brtnická (chodníky od ÚP po Pančavu) 22.4.2016 pátek 10a

Tylova 22.4.2016 pátek 10a

K Pančavě (pěší spojka) 22.4.2016 pátek 10a

Brtnická (točna trolejbusu) 22.4.2016 pátek 10a

Polní (parkoviště a chodníky) 25.4.2016 pondělí 10b

Mošnova 25.4.2016 pondělí 10b

Vojanova 25.4.2016 pondělí 10b

Hany Kvapilové 25.4.2016 pondělí 10b

U Dlouhé stěny (po Hany Kvapilové) 25.4.2016 pondělí 10b

U Slunce 25.4.2016 pondělí 10b

Škroupova 25.4.2016 pondělí 10b

Polní (25, 25a) 25.4.2016 pondělí 10b

Brtnická (chodníky od Znojemské po ÚP) 25.4.2016 pondělí 10b

Znojemská (vrchní chodník nad tarasem) 25.4.2016 pondělí 10b

Polní 25.4.2016 pondělí 10b

Tovární 26.4.2016 úterý 11a

Ztracená 26.4.2016 úterý 11a

U Rybníčků 26.4.2016 úterý 11a

U Dlouhé stěny (od Hany Kvapilové po Křižíkovu) 26.4.2016 úterý 11a

U Dlouhé stěny (od Hany Kvapilové po Mošnovu) 26.4.2016 úterý 11a

Brněnská (schody na Křižíkovu) 26.4.2016 úterý 11a

Znojemská (chodníky od Brtnické) 26.4.2016 úterý 11a

Křižíkova 26.4.2016 úterý 11a

Mošnova 26.4.2016 úterý 11a

Krajní 27.4.2016 středa 11b

Musilova 27.4.2016 středa 11b

Holíkova 27.4.2016 středa 11b

Nezvalova 27.4.2016 středa 11b

Nad Jihlávkou 27.4.2016 středa 11b

Znojemská (chodníky od Brtnické) 27.4.2016 středa 11b

Znojemská- točna MHD V Ráji 27.4.2016 středa 11b

Brtnická (Musilova,Holíkova) 27.4.2016 středa 11b

Sasov (vč. příjezdové komunikace) 27.4.2016 středa 11b

Kolmá 28.4.2016 čtvrtek 11c

Lípová 28.4.2016 čtvrtek 11c

Plán blokového čištění místních komunikací na duben
Pokračování ze str. 27
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Pokračování na str. 29



NÁZEV KOMUNIKACE DATUM DEN BLOK

Dlouhá 28.4.2016 čtvrtek 11c

Kamenná 28.4.2016 čtvrtek 11c

Na Vrchovině 28.4.2016 čtvrtek 11c

Za Poštou 28.4.2016 čtvrtek 11c

U Pískovny 28.4.2016 čtvrtek 11c

Náhorní 28.4.2016 čtvrtek 11c

Jasanová - Dlouhá (chodník) 28.4.2016 čtvrtek 11c

Rantířovská  od ul. Lípové-chodník 28.4.2016 čtvrtek 11c

Purmerendská 28.4.2016 čtvrtek 11c

Heidenheimská 28.4.2016 čtvrtek 11c

Užhorodská 28.4.2016 čtvrtek 11c

Jasanová (48 - 76) 29.4.2016 pátek 12a

Jasanová (30 - 46) 29.4.2016 pátek 12a

Za Prachárnou (sídliště) 29.4.2016 pátek 12a

Rantířovská (za Tank ONO) 29.4.2016 pátek 12a

Trnková 29.4.2016 pátek 12a

Šípková 29.4.2016 pátek 12a

Jasmínová 29.4.2016 pátek 12a

Rantířovská - Pelhřimovská - spojka 29.4.2016 pátek 12a

Rantířovská k ul. Lípová - chodník 29.4.2016 pátek 12a

Za Prachárnou (chodníky) 29.4.2016 pátek 12a

chodník kolem Heliportu 29.4.2016 pátek 12a

Rantířovská  od ul. Jasanové-chodník 29.4.2016 pátek 12a

Chodník nad Jihlavským tunelem 29.4.2016 pátek 12a

Plán blokového čištění místních komunikací na duben
Pokračování ze str. 28
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Jarní 2.5.2016 pondělí 12b

Letní 2.5.2016 pondělí 12b

Přední 2.5.2016 pondělí 12b

Buková 2.5.2016 pondělí 12b

S. K. Neumanna 2.5.2016 pondělí 12b

Sluneční 2.5.2016 pondělí 12b

Spojovací 2.5.2016 pondělí 12b

Ve Vilách 2.5.2016 pondělí 12b

Nové sady 2.5.2016 pondělí 12b

Zimní 2.5.2016 pondělí 12b

U Studně 2.5.2016 pondělí 12b

Stříbrná 2.5.2016 pondělí 12b

Kainarova (od Vrchlického po Ortenovu) 3.5.2016 úterý 12c

Ortenova 3.5.2016 úterý 12c

Vlasty Javořické 3.5.2016 úterý 12c

Poláčkova 3.5.2016 úterý 12c

Na Dolech (řadové domky) 3.5.2016 úterý 12c

F. X. Šaldy 3.5.2016 úterý 12c

Hellerův rybník (chodník) 3.5.2016 úterý 12c

Poláčkova (chodníky) 3.5.2016 úterý 12c

Vnitroblok F. X. Šaldy 3.5.2016 úterý 12c

F. X. Šaldy (chodníky) 3.5.2016 úterý 12c

Halasova 3.5.2016 úterý 12c

Další termíny blokového čištění města přineseme v příštím vydání NJR.

Talentový průzkum se koná 
vždy ve středu:

30. 3., 6. 4., 13. 4. a 20. 4. 2016
vždy 16:30 - 17:30

(přízemí, místnost č. 1001)

Hra na klávesové nástroje
- klavír
- keyboard

ZUŠ JIHLAVA pořádá talentové zkoušky
- varhany
- cembalo
  • pop music
  • chrámová praxe
Hra na smyčcové nástroje
- housle
- viola
- violoncello
- kontrabas
  • komorní hra
  • hra ve smyčcovém souboru a or-

chestru
Hra na dechové nástroje
- dřevěné: zobcové, fl étny, příčná 

fl étna, pikola, hoboj, fagot, klarinet, 
saxofon

- žesťové: trubka, lesní roh, trom-
bon, baskřídlovka, tuba

  • komorní hra
  • hra v dechovém orchestru Tutt i
Zpěv
- sólový – klasická i populární hud-

ba
- komorní
- sborový – DPS Gaudium
Hra na kytaru
- komorní a souborová hra
- elektrofonická kytara
- basová kytara
- countryová kytara
Hra na akordeon
Hra na bicí nástroje

Talentový průzkum se koná 
vždy v pátek:

1. 4., 15. 4. a 6. 5. 2016 
vždy  16:30 - 18:00

(přízemí, místnost č. 1008)

Taneční a pohybová průprava
Základy klasického tance
Základy lidového tance
Současný tanec
Historický tanec

Talentový průzkum se koná 
vždy v pátek:  

15. 4. a 6. 5. 2016
vždy  16:30 - 17:30

(přízemí, místnost č. 1008)

Hudebně pohybová příprava pro 
předškolní děti (5- 6 let) 

Talentový průzkum se koná 
vždy v pátek:

8. 4., 22. 4. a 13. 5. 2016 
vždy  16:30 - 18:00

(druhé patro, místnost č. 3055)
(s sebou 5 - 10 domácích prací)

Plošná tvorba (kresba, malba, 
grafi ka)

Prostorová tvorba
Objektová a akční tvorba

Talentový průzkum se koná:
úterý  3. 5. 2016 

čtvrtek  12. 5. 2016
vždy 16:00 – 17:00

(první patro, místnost č. 2035)

Skupinová a individuální drama-
tická průprava

Výuka výslovnosti
Hry rozvíjející tvořivost a fantazii

Umělecký přednes
Práce v divadelním souboru

DALŠÍ NABÍDKA 
• příprava na profesní a umělecké 

školy ve všech oborech
• spolupráce mezi obory
• uplatnění v souborech
• kontakty se zahraničními školami
• ve všech oborech mají žáci mož-

nost veřejně vystupovat, nebo vysta-
vovat

DOPLŇUJÍCÍ TALENTOVÁ 
ZKOUŠKA 

Talentový průzkum se bude 
konat do všech oborů

ve středu 7. 9. 2016 16:00 – 
17:00

Na setkání s Vámi se v naší škole 
těší Mgr. Dana Fučíková, ředitelka 
školy, Mgr. Antonín Veselý, zástup-
ce ředitelky, MgA. Jan Nosek, zá-
stupce ředitelky.

Bližší informace Vám rádi podá-
me přímo ve škole, telefonicky nebo 
e-mailem.

Základní umělecká škola Jihlava,
příspěvková organizace

Masarykovo nám. 65/16, 58601 
Jihlava

tel.: 564 565 621, 776 300 622
e-mail: info@zus-jihlava.cz

-tz-
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Den Země
Přijďte s námi oslavit

středa 20. dubna 2016

 Fórum Zdravého města 

 10 TOP akcí a problémů 

 středa 13. dubna 2016 od 16.30 

 DIOD Jihlava (bývalé kino Sokol) 

 Tyršova 12a 

 

 

 www.jihlava.cz/zdravemesto 

tombola, občerstvení, 
cvičení pro děti 

 Masarykovo náměstí 9.00–17.00 

Statutární město Jihlava
Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 – Zdravý životní styl, 

propagace sítě nekuřáckých restaurací, naučných stezek, 
cyklostezek apod.

Úřad územního plánování – Územní plánování hrou

EKO-KOM – BAREVNÝ DEN
» den plný her a soutěží s tématem třídění a recyklace odpadů
» propagační přívěs EKO-KOM
» KDO ROZTŘÍDÍ VYHRAJE – soutěž pro mladé a děti 
» výstava Tonda Obal
» ODPADOVÉ RISKUJ – soutěž o ceny pro dospělé a děti 
» WIPE OUT – originální atrakce ve stylu čtyř barevných kontej-

nerů (účastníci se snaží přeskakovat nafukovací kontejnery 
v co nejrychlejším čase)

» RODEO LÁHEV V KONTEJNERU – divoká láhev v zeleném kon-
tejneru 

» POPELÁŘSKÉ AUTO – skákací hrad pro nejmenší 

Dům dětí a mládeže
činnost přírodovědného kroužku – ukázky chovaných zvířat v DDM

Ekoinfocentrum
» poradna pro ekologickou domácnost, ukázky technologií pro 

udržitelný život

Elektro-bicykl
» elektrokola a skútry

KTM-EBIKES.CZ
» elektrokola, kola KTM, koloběžky a elektrokoloběžky, přestav-

by všech typů kol, přívěsné vozíky a elektrovozíky

Záchranná Stanice Pavlov
» výklad o životě, ohrožení a ochraně dravců, sov a dalších 

volně žijících živočichů (netopýři, vydry, norci)
» ukázka sov, informace o činnosti Stanice Pavlov

ZOO Jihlava
» kampaň „Let it grow! – Dejme jim šanci!“ – Pomozme rostli-

nám i živočichům z našeho okolí najít vhodné místo k životu

ZŠ T.G.M.
» projektové práce dětí k environmentální výchově, aktivita „na-

maluj strom, budeme mít les“, kvízy a skládání puzzle

Centrum pro rodinu Vysočina, z.s.
» zábavné hraní pro děti předškolního a školního věku

MŠ Hájenka
» zábavné tvoření pro děti

SLIBY-CHYBY, o.s.
» prezentace akce „Do práce na kole“ – pstejskal.ji@gmail.com
» informace k připravovaným sportovním akcím: Jihlavská 24 

MTB a Jihlavský půlmaratón

ASMJ Jihlava
» regionální třídění odpadů – papíru, plastů
» praktické ukázky recyklovatelných výrobků
» soutěž pro děti – skládání obrázků z víček od PET lahví
» informace o exkurzi na třídící linku v Hruškových Dvorech

 Zelená cyklojízda 
 Masarykovo náměstí 17.00 
Cyklojízda po jihlavských cyklostezkách za doprovodu městské 
policie. Cyklojízda je vhodná i pro děti, které bezpečně ovládají 
své kolo. Přijďte v zeleném!
» sraz: 17.00 Masarykovo náměstí   |  cíl: nádvoří Pivovaru 

Jihlava   |  nápoj pro účastníky ZDARMA
» bližší informace: Bc. Michal Procházka, koordinátor mobility, 

MMJ, tel.603 166 575

 Bio – farmářský jarmark 
 Masarykovo náměstí 
 8.00–17.00 
» prodejci nejen bioproduků, výrobky z proutí, dřeva, pediku, ...
» občerstvení
» historický kolotoč a vystoupení žongléra

 Muzeum Vysočiny Jihlava 
 Masarykovo nám. 57, Jihlava 
 9.00–17.00 
Pracovníci muzea pro Vás připravili zajímavý program s ekologic-
kou tématikou ve všech přírodovědných expozicích. Více informa-
cí o programu naleznete na http://muzeum.ji.cz.

 Další akce konané u příležitosti 
 oslav DNE ZEMĚ 2016 
9. dubna 2016

HLEDÁNÍ JARA
celostátní akce Mladých ochránců přírody
» sraz: u VETERINY, Romana Havelky 8a v 9.00 hod.
» trasa: VETERINA – rybník Borovinka – Trpasličí jeskyně –

Sportovně relaxační centrum Český mlýn (asi 10 km)
» program: cestou hledání znaků jara, otevírání studánek u Sed-

lářského a Hamerského mlýna, soutěže pro děti.
» informace: Ing. Jaroslav Kněžíček, tel.731 888 321

16. dubna 2016

OSLAVA DNE ZEMĚ – 26. pochod
pořádají Příznivci přiměřeného pohybu, městys Větrný Jeníkov,
KČT Čeřínek 
» sraz: Větrný Jeníkov  9.00, Jihlava zastávka Motorpalu 9.15,

doprava tam i zpět zajištěna Délka trasy 10 mil
» bližší informace: Jiří Palán, tel.723 887 520

17. dubna 2016

Zahájení cykloturistické sezóny 2016 na Jihlavsku
bližší informace – Jiří Veselý, tel. 604 456 475, jves31@seznam.
cz, web: http://www.kctvysocina.cz/ 

23. dubna 2016

DEN ZEMĚ V ZOO
Jarní slavnost na počest naší zelené planety Země.

18.–30. dubna 2016

VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ DĚTÍ
V prostorách historické budovy radnice pro Vás pořádáme výsta-
vu výtvarných prací dětí z jihlavských MŠ a ZŠ na téma: „Krásy
jihlavských parků“.

23. dubna 2016
Cesta na nejbezpečnější místo na světě
fi lm a beseda v DIODu od 18.00 hodin
» promítání švýcarského dokumentu o hledání  místa pro ko-

nečné úložiště jaderného odpadu a beseda s odborníky geo-
logy a hydrology

» informace: Ing. Jana Kotoučková, tel.: 721 862 692, mail:
ekoinfo@centrum.cz 

 Těšíme se na Vaši návštěvu! 
Změna programu vyhrazena!

ZDRAVÝ KRAJ

Informace: Ing. Soňa Krátká, koordinátorka PZM a MA21, 
Masarykovo nám. 1, Jihlava, 
tel. 567 167 125, 731 540 526
www.jihlava.cz/zdravemesto
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Farmářský
biojarmark
20. 4. 2016
od 8.00 do 17.00 hodin

na Masarykově náměstí v Jihlavě

Srdečně Vás zveme na 1. jarmark
v novém kabátě! 

Nabídka: farmářské výrobky z Vysočiny 
(mléčné výrobky, zvěřinové a rybí 
speciality, sýry holandského typu, koření 
a jiné doplňující výrobky). Velký výběr 
občerstvení např. grilované maso, pečivo 
z rodinné pekárny, placky, víno, pivo aj.

Statutární město Jihlava pořádá v rámci akce Den Země

Občanská poradna Jihlava posky-
tuje odborné sociální poradenství 
pro osoby, které se ocitli v tíživé 
životní situaci nebo jim taková situ-
ace hrozí. Poskytujeme jim informa-
ce, rady, aktivní pomoc a realizujeme 
přednášky a odborné semináře. 

Občanská poradna poskytuje své 
služby BEZPLATNĚ, DISKRÉT-
NĚ, NEZÁVISLE A NESTRA NNĚ. 

V současné době je poradenství 
poskytováno v Jihlavě (Žižkova 13)  
od roku 1999 a na dvou kontaktních 
místech – v Telči (Masarykova 330) 
a Dačicích (Bratrská 221). V Telči 
je poradenství poskytováno od roku 
2001 a v Dačicích od roku 2013.  

Občanská poradna poskytu-
je osobní a telefonické konzultace, 
které mohou trvat až 45 minut. Na 
osobní konzultace v Jihlavě je nutné 
se objednat, v Telči (úterý) a Dači-
cích (čtvrtek) je poradenství posky-
továno bez objednání. 

Nejčastěji řešenou oblastí pora-
denství je dluhová a fi nanční pro-
blematika – tvoří kolem 40 % všech 
zodpovídaných dotazů. Další skupi-
nou jsou dotazy z oblasti pracovního 
práva, rodinného práva, smluvního 
práva a další. Občanská poradna je 

schopna poskytnou informace z 18 
oblastí práva. Díky tomuto širokému 
zaměření spolupracujeme s právní-
ky, insolvenčními správci, psycholo-
gy a dalšími odborníky.

Občanská poradna Jihlava se také 
věnuje prevenci zadlužování obča-
nů, kdy prostřednictvím fi nancí zís-
kaných z Fondu Vysočiny, realizuje 
přednášky s fi nanční tématikou na 
základních školách, středních ško-
lách a v neziskových organizacích. 
Občanská poradna také ve spolu-
práci s Občanskou poradnou Třebíč 

realizuje každoročně krajský semi-
nář věnovaný dluhové problematice 
pro odbornou veřejnost.  

Dlouhodobě také spolupracuje se 
Střední uměleckou školou grafi ckou, 
jejíž studenti pro poradnu připravu-
jí opakovaně materiály upozorňující 
na dluhovou problematiku. 

V současné době pracují v porad-
ně tři poradci na celý úvazek, ředi-
tel a administrativní pracovnice na 
zkrácený úvazek. Občanská poradna 
během svého působení zodpovědě-
la v letech 1999 – 2015 přes 25.000 

dotazů, které spadají do oblasti 
poskytovaného poradenství. 

Detailnější informace je možné 
nalézt na webových stránkách orga-
nizace - www.obcanskaporadna.cz či 
na facebookovém profi lu.     

Příběh uživatelky
Na poradnu se obrátila žena ve 

věku 62 let. Na konzultaci přišla 
z důvodu řešení své dluhové situace. 
Uživatelka dlužila částku 450 000,- 
Kč. Půjčky si brala na opravu nemo-
vitosti, ale také na nákup dárků pro 
své děti a vnoučata. Později si další 
půjčky brala na splácení předcháze-
jících.  O jejím zadlužení se dozvě-
děla její rodiny, která jí částečně 
pomohla. Tato pomoc byla na zákla-
dě částečného přiznání dluhů. Zby-
tek dlužné částky byl před rodinou 
zamlčen. Bohužel rodina se dozvě-
děla i tomto zbytku a odmítla se dál 
stýkat s matkou a babičkou.

Klientka toto velice špatně nes-
la – v poradně využila možnost roz-
hovoru s psycholožkou a její dluho-
vá situace se řešila prostřednictvím 
oddlužení. „V létě byla mnou viděna 
při rodinném výletu s celou rodinou,“ 
dodává Karel Křivánek. 

Bc. Karel Křivánek, DiS. 
ředitel Občanské poradny Jihlava 

Občanská poradna Jihlava pokořila 
25.000 zodpovězených dotazů

OBČANSKÁ poradna pořádá každoročně krajský seminář na dluhovou proble-
matiku. Foto: archiv OP

Představujeme
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Komise pro sport se novou kon-
cepcí zabývala minulý rok na něko-
lika svých schůzích a užších schůz-
kách pracovní skupiny.

Pro lepší přehled o sportovním 
prostředí v Jihlavě zpracovala Ko-
mise pro sport, tělovýchovu a volný 
čas Rady města Jihlavy analýzu, jež 
vycházela z dotazníků rozeslaných 
všem sportovním subjektům i pro-
vozovatelům sportovních zařízení 
v Jihlavě. Dotazníky byly rozeslány 
v květnu 2015 celkem 46 sportov-
ním subjektům. Vyplněné je vráti-
lo 26 subjektů. Dotazníky zahrnuly 
85 – 90 % registrovaných sportovců 
v Jihlavě, tj. cca 7 000 sportovců. 

Analýza se zabývala zmapováním 
potřebných fi nančních prostředků 
pro zajištění sportování mládeže a 
dospělých, ale i množstvím a kvali-
tou sportovních zařízení v Jihlavě. 
Z dotazníkového šetření vyplynulo 
že, největším problémem je absence 
kvalitní haly pro kolektivní míčové 
sporty. Také chybí zimní sportoviště 
pro atlety a řada současných sporto-
višť potřebuje celkovou rekonstruk-
ci.(HZS, Sportovní hala SK)

Chybí kvalitní hala pro 
míčové sporty. A trenéři

Další důležitou věcí, kterou analý-
za ukázala, je nedostatek cvičitelů a 
trenérů. Stále méně lidí je ochotno 
sportovní výchově obětovat svůj čas 

dobrovolně a bez odpovídající fi -
nanční podpory. I z tohoto důvodu 
jsou v některých subjektech odmítá-
ni zájemci o sport.

Pracovní skupina provedla několik 
úprav jednotlivých článků koncep-
ce. Dotace by se měly poskytovat 
na všechny členy jihlavských spolků 
(doposud se poskytovaly pouze na 
členy s bydlištěm v Jihlavě) a byly 
přehodnoceny koefi cienty v tabulce 
při zařazení sportů do 3 kategorií na 
základě významu a úrovně jednotli-
vých sportů v Jihlavě s přihlédnutím 
k nákladovosti v jihlavských pod-
mínkách jednotlivých sportů a vol-
nočasových aktivit a jejich rozšíření 
ve městě.

Koncepce také upřednostňuje za-
bezpečení každoročních velkých 
akcí v Jihlavě s mezinárodní účastí a 
tradicí, akce se záštitou statutárního 
města Jihlavy a akce nejvyššího spor-
tovního významu jako Jihlavský půl-
maraton, AXIS Cup, MTB 24 hodin, 
Jihlavský triatlon, Velká cena Jihlavy 
zápasníků, Pohár Vysočiny v akroba-
tickém rokenrolu.

Do úpravy koncepce byla nově 
zahrnuta podpora servisního cent-
ra sportu v Jihlavě, které významně 
pomáhá neziskovým sportovním 
organizacím v Jihlavě s legislativou a 
účetnictvím.

Mgr. Jana  NOVÁKOVÁ 
HOTAŘOVÁ,

radní města Jihlavy

Koncepce sportu a volného 
času 2016-2018

Utkání města a kraje zahájí hokejo-
vá legenda Jiří Holík.

Přátelské exhibiční utkání mezi 
městem Jihlavou a Krajem Vysoči-
na se odehraje v sobotu 16. dubna 
2016 od 15.00 hodin v tzv. zimáč-
ku, tedy ve Veřejném sportovišti pro 
lední sporty v Tyršově ulici v Jihlavě. 
Úvodní buly vhodí čestný host udá-
losti, hokejová legenda Jiří Holík, o 
puk pro svůj tým zabojují primátor 
města Jihlavy Rudolf Chloupek a 
hejtman kraje Vysočina Jiří Běhou-
nek.

 „Přátelské utkání by mohlo nefor-

málně podpořit vzájemnou komu-
nikaci mezi krajem a městem ve věci 
budoucnosti jihlavské hokejové arény. 
Komunikace mezi oběma radnicemi je 
dobrá už nyní, s nadsázkou jsme ale 
utkání dali pracovní název Prolomíme 
ledy,“ říká iniciátor zápasu, jihlavský 
radní Vítězslav Schrek. Partnerem 
a spolupořadatelem utkání je HC 
Dukla Jihlava.

Jihlavská i krajská radnice už sesta-
vují týmy, ve kterých se setkají jak 
volení zástupci, tak pracovníci úřa-
dů, do zápasu nastoupí možná i žen-
ská reprezentace obou institucí. -tz-

Primátor a hejtman na buly

MĚSTO si porovná svaly s krajem. Tentokrát na ledě 16. dubna od 15 hodin na 
zimáčku, přípravy na utkání jsou v plném tempu. Foto: archiv MMJ

JIHLAVA – Ze všech sil bojují na 
jaře prvoligoví fotbalisté FC Vyso-
čina o záchranu Synot ligy. Osm 
kol před koncem letošního ročníku 
se jim dýchá podstatně lépe než po 
skončení podzimní části, přesto ještě 
nemají vyhráno.

Náskok Jihlavanů na patnáctou se-
stupovou příčku, patřící olomoucké 
Sigmě, aktuálně činí šest bodů. Prá-
vě tohoto soupeře FC Vysočina po-
razil v prvním březnovém utkání. Na 
domácím trávníku vybojovala mi-
mořádně důležité body po vítězství 
2:1. Následovaly tříbodový import 
z pražské Dukly (1:0) a domácí bla-
máž s Příbramí (1:3).

„Vrátili jsme se zpátky na zem. Před-

Léčba koučem Hippem funguje

Tabulka po 22. kole
1. Plzeň 22 18 2 2 45:14 56
2. Sparta 21 16 2 3 46:13 50
3. Ml. Boleslav 22 12 6 4 47:27 42
4. Liberec 22 11 6 5 34:24 39
5. Slavia 22 10 6 6 31:21 36
6. Brno 22 9 4 9 25:29 31
7. Slovácko 22 9 3 10 28:37 30
8. Jablonec 22 6 9 7 35:28 27
9. Teplice 22 7 5 10 30:36 26
10. Dukla 21 6 7 8 28:29 25
11. Bohemians 22 5 10 7 25:29 25
12. Zlín 22 7 4 11 23:35 25
13. Příbram 22 7 3 12 26:39 24
14. Jihlava 22 6 5 11 23:40 23
15. Olomouc 22 3 8 11 17:35 17
16. Ostrava 22 2 2 18 19:46 8

Po dlouhých dvanácti letech se ho-
kejisté jihlavské Dukly probojovali 
do baráže o nejvyšší hokejovou sou-
těž – Extraligu. Zároveň se stali vítě-
zi WSM-Ligy. Dalšími týmy, které se 
baráže zúčastní, jsou třináctý celek 
extraligové tabulky – loňský mistr re-
publiky Litvínov, dále poslední celek 
tabulky Karlovy Vary a druhý nejlep-
ší z WSM-Ligy – Slavia Praha.

Každý tým odehraje dvanáct zápa-
sů, čtyři proti každému celku. Šest-

Dukla začala baráž o Extraligu

KA PITÁN Dukly Jihlava Jiří Dobrovolný převzal po posledním zápase play off  
pohár pro vítěze WSM-Ligy.  Foto: Vladimír Šťastný

Domácí barážové zápasy Dukly Jihlava
pátek 1. dubna Jihlava – Litvínov 17.30 hod. 
úterý 5. dubna Jihlava - Slavia Praha 17.30 hod. 
pátek 8. dubna Jihlava - Karlovy Vary 17.30 hod.  
pátek 15. dubna Jihlava   Litvínov 17.30 hod.  
úterý 19. dubna Jihlava - Slavia Praha 17.30 hod.  
pátek 22. dubna Jihlava - Karlovy Vary 17.30 hod.  

krát se Dukla představí domácímu 
publiku. První zápas odehrála Dukla 
v úterý v Karlových Varech (hrálo se 
po uzávěrce vydání Novin jihlavské 
radnice).  -vš-

vedená hra i výsledek mě velmi zkla-
maly. To, co nás zdobilo v předchozích 
vítězných utkáních, to měl soupeř,“ řekl 
hlavní kouč Jihlavy Michal Hipp.

Jeho zimní příchod na Vysočinu se 
zatím ukazuje být dobrým tahem. 
Léčka jeho tréninkovými metodami 
pozvolna funguje. Mužstvo nasbíra-
lo sedm bodů a herně i výkonnostně 
šlo nahoru. 

Tedy až na ono střetnutí s Příbra-
mí. „Tam nebyl na hřišti nikdo, koho 
bych pochválil,“ dodal trenér.

Po skalpech Olomouce a Dukly 
Praha lodivod Hipp brzdil optimis-
mus. „Ještě není nic hotové. Stále je 
před námi hodně kol. A zajíci se počí-
tají až po honu,“ glosoval.

FC Vysočina se v současnosti chys-
tá na důležité dubnové zápasy, hlav-
ně na ty domácí s Teplicemi (9. 4.) 
a Bohemians 1905 (23. 4.), bodově 
blízkými konkurenty v boji o udrže-
ní. „Ovšem v naší situaci je klíčové kaž-
dé utkáních. V každém chceme uspět,“ 
zdůraznil kouč Michal Hipp.  -cio-

ÚTOČNÍK Jihlavy Radek Voltr (v 
modrém) zatím střelecky mlčí. Schová-
vá si branky na důležitá utkání?  

Foto: Michal Boček
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Výstavy

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

cátého století představující výběr ze 
sbírek 

OGV, Komenského 10
 
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 

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

ní galerie Denního a týdenního sta-
cionáře Jihlava, Husova 16

do 29. 4. 
„UMĚNÍ JE ODRA ZEM DUŠE“ 

– výstava obrazů Michaely Maškové
Městská knihovna

do 24. 4. 
PAVLA CZEINEROVÁ – under 

my breath
Autorská výstava rodačky z Hav-

líčkova Brodu, akademické malířky 
Pavly Czeinerové, aktuálně žijící a 
působící v rakouském Salzburku.

Dům Gustava Mahlera, Znojem-
ská 4

do 30. 4. 
PAVLA CZEINEROVÁ – grafi ka
Výstavu můžete shlédnout  v sobo-

tu 2. 4. a v neděli 3. 4. od 11.00 do 
14.00 hodin. Po té kdykoliv po před-
běžném telefonickém objednání.

M&K galerie, Hany Kvapilové 24

do 30. 4. 
OZVĚNY 75. výročí Horáckého 

divadla
Pokračování výstavy Muzea Vyso-

činy. 
Galerie V suterénu, Horácké diva-

dlo Jihlava.

do 1. 5.
Z KA VÁRNY I ODJINUD 

(podruhé)
Soubor výtvarných prací pěti auto-

rů, pravidelně se scházejících a tvoří-
cích v Kavárně Muzeum.

Kavárna Muzeum, Masarykovo 
nám. 55

do 15. 5. 
JAN RA THSAM  
Jihlavský výtvarník realistickou 

kresebnou technikou nejraději zob-
razuje hudbu, biblické náměty nebo 

surrealistické krajiny. V portrét-
ní tvorbě převládají tváře známých 
osobností. 

OGV, Masarykovo nám. 24

do 15. 5. 
IRENA WAGNEROVÁ - REMI-

NISCENCE
Irena Fila Wagnerová vystudova-

la užitou malbu na Střední umělec-
koprůmyslové 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

do 29. 5. 
NA POMEZÍ SAMOTY 
Výstava zkoumá aktuální otázky 

proměn krajiny a problematiku pro-
vázanosti postindustriální společnos-
ti a přírody. Tato témata jsou refl ekto-
vána a rozpracována prostřednictvím 
interdisciplinárních expedicí / umě-
leckého průzkumu kulturní geografi e 
a morfologie tří specifi ckých oblastí 
střední a severní Evropy. 

OGV, Masarykovo nám. 24

duben
DNK – foyer a Violka: SPOLU 

JE NÁM VŠUDE DOBŘE
Prezentace odlehčovací služby 

ADAPTA Jihlava.   
Divadlo Na Kopečku

duben - červenec 
DR. EMIL HOLUB - AFRICKÝ 

CESTOVATEL
Výstava o životě Emila Holu-

ba, jeho díle a putování po Africe.
Škola v africké vesnici Matongo.

ZOO Jihlava, Březinovy sady 10

duben
Výstava fotografi í „PŘÍRODA 

ZBLÍZKA “ - Lubomír Doubek 
Výstava jedenácti velkoformáto-

vých 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.

Infocentrum v areálu hlavního 
vstupu.

ZOO Jihlava, Březinovy sady 10

31. 3. – 24. 4. 
SPOLU – UMĚNÍ SPOLUPRÁCE 
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, komunit-
ní formy umění…).

OGV, Galerie Alternativa, budova 
Komenského 10

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

DÁM V NESMYSLU
Lehce úsměvná výstava těžko před-

stavitelných exponátů.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58 

1. 4. – 29. 5. 
MELANCHOLIE SEVERU 
Výstava fotografi í Vladimíra Vojíře 

představí oblasti za severním polár-
ním kruhem.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58 

7. 4. – 19. 6. 
HISTORICKÁ KRA JINA 
Českomoravské vrchoviny v pravě-

ku a středověku
Shrnutí výsledků výzkumného 

projektu několika vědeckých praco-
višť představí vývoj krajiny i lidských 
aktivit v regionu od pravěku po stře-
dověk.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58 

21. 4. – 5. 6. 
KA REL IV. A JEHO DOBA
Doba císaře Karla IV. v dokumen-

tech a památkách - výstava k  700. 
výročí jeho narození ve spolupráci se 
Státním okresním archivem Jihlava.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58 

Městská knihovna

4. 4. 16.00
„TVŮRČÍ DÍLNA“
Výroba organzové brože a dlou-

hých korálů; lektorky – Magdaléna 
Kupková a Martina Pavlíčková.

4. 4. 18.00
„KREV V MOBILECH“ 
Promítání fi lmu v rámci projektu 

Promítej i Ty! Europe Direct Jihlava 
a Městská knihovna Jihlava

6. 4. 17.00
„ŽIVOTNÍ MAPY“ 
Beseda o životních mapách, lektor-

ka Jitřenka Kadrnková; vstupné 50,- 

7. 4. 17.00
„DO JARA  ZDRÁV A ŠŤAS-

TEN“
Přednáška z cyklu Praktická Ay-

urveda s Ivou Georgievovou, vstup-
né 70,-

13. 4. 18.00
„PAUL MCCARTNEY“ 
Poslechový pořad Jiřího Černého.

14. 4. 17.00
„AUTORSKÉ ČTENÍ BLANKY 

HOŠKOVÉ“
Autorské čtení a beseda se spisova-

telkou Blankou Hoškovou.

21. 4. 17.00
„ZE SRDCE EVROPY DO SAN-

TIAGA DE COMPOSTELA“ 
Přednáška Patrika Kotrby o cestě 

pěšky z České republiky až k oceánu.

28. 4. 17.00
„ZLATÁ STOPA“ 
Po stopách zlata napříč dějinami; 

přednáška Richarda Honse.

Divadla

Horácké divadlo
Komenského 22

VELKÁ SCÉNA
1. 4. 19.00
G. Chevallier: Zvonokosy
hudební komedie                                            
Poklidné plynutí všedních dní v jiho-

francouzském městečku Zvonokosy, 
kde stereotypní život místních obyva-
tel jen občas zpestří nějaký drb nebo 
milostná aférka, najednou naruší roz-
hodnutí starosty Pěšinky postavit u 
kostela veřejný záchodek… Rázem se 
z poklidného maloměsta stává politic-
ké kolbiště.

mimo předpl.

2. 4. 16.00
Pohádky na schodech       
HERCI Horáckého divadla čtou 

DĚTEM
a jejich dospělým ve foyer Velké scé-

ny. 
V dubnu: ITALSKÉ POHÁDKY. Ke 

každé dětské vstupence zdarma placka 
se slovy, z nichž si děti mohou skládat 
vlastní nápisy.  

             
2. 4. 19.00
Eurípidés-Herajtová: 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.  

G/5

4. 4. 19.00
Eurípidés-Herajtová: Médeia
A/5

5. 4. 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, jediný-
mi opravdu nestrannými pozorovateli 
a svědky jsou diváci v hledišti. A jen na 
nich záleží, zda se podaří usvědčit vra-
ha.

H/4
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6. 4. 19.00
Eurípidés-Herajtová: Médeia
D/5

8. 4. 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.

9. 4. 19.00
Eurípidés-Herajtová: Médeia
B/5

11. 4. 10.00
W.Shakespeare: Romeo a Julie
nejkrásnější milostný příběh 
Náhlá a prudká láska dvou mladých 

lidí ze znepřátelených rodů, kterou je 
potřeba prožít intenzivně a naplno - 
co kdyby zítra bylo najednou všechno 
jinak.

mimo předpl.

12. 4. 17.00
P. Pörtner: Splašené nůžky
M/4

13. 4. 17.00
Molière: Lakomec
komedie                               
Moliérova 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.

14. 4. 19.00
E. Schmitt : Hotel mezi dvěma svě-

ty
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.

U/4

15. 4. 19.00
Eurípidés-Herajtová: Médeia
R/4

16. 4. 19.00
P. Pörtner: Splašené nůžky
mimo předpl.

18. 4. 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 out-
sider může být „velký člověk“  -  velký 
duchem a srdcem. 

mimo předpl.

19. 4. 10.00
W.Shakespeare: Romeo a Julie
mimo předpl.

20. 4. 19.00
E. Schmitt : Hotel mezi dvěma svě-

ty
mimo předpl.

21. 4. 19.00
Eurípidés-Herajtová: Médeia
T/5

22. 4. 19.00
P. Pörtner: Splašené nůžky
mimo předpl.

23. 4. 16.00
Pohádky na schodech      

23. 4. 19.00
Eurípidés-Herajtová: Médeia
E/5

26. 4. 17.00
Eurípidés-Herajtová: Médeia
Š/5

27. 4. 17.00
Eurípidés-Herajtová: Médeia
mimo předpl.

28. 4. 19.00
E. Schmitt : Hotel mezi dvěma svě-

ty
F/5

29. 4. 19.00
Eurípidés-Herajtová: Médeia
K/5

MALÁ SCÉNA
6. 4. 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.

25. 4. 9.00 a 10.30
J. Marek: Autopohádky
mimo předpl.

30. 4. 9.00 a 10.30
J. Marek: Autopohádky
mimo předpl.

DIVADELNÍ KLUB 
4. 4. 19.30
Jazzové koncerty v Divadelním 

klubu HDJ: DUENDE
Autorskéý projekt Tomislava Zvar-

doně  s hostem Carlo Zegarrou z Peru.
Autorská tvorba zaujme především 

stylovou rozmanitostí. Od jazzu, přes 
rytmicky zajímavou latinskou a afric-
kou muziku až po fl amenco. 

22. 4. 21.00
NIL
Opět v Jihlavě. Tentokrát akusticky! 

S novým materiálem & novým CD. 
Vstupné 100 Kč.

Divadlo Na Kopečku
Psychiatrická nemocnice,

Brněnská 54
 
4. 4. 10.00
HRNEČKU VAŘ aneb Dvě pohád-

ky pro mlsné jazýčky
Pohádka. Pořádá a hraje DS NaKop 

Tyjátr Jihlava. 

9. 4. 19.00
DURCH DIE LIEBE 
Českoněmecká hra, ve které každý 

něco je.
Pořádá a hraje DS Ochotni pro coko-

liv Jihlava – DERNIÉRA 

11. 4. 8.30 a 10.00
HRNEČKU VAŘ aneb Dvě pohád-

ky pro mlsné jazýčky 
Pohádka. Pořádá a hraje DS NaKop 

Tyjátr Jihlava.

Dkd JEŽEK
Jarní 22 (areál MŠ), Jihlava – Horní 

Kosov

2. 4. 10.00
POJĎTE S NÁMI ZA ZVÍŘÁTKY
Zábavné představení plné písniček.

9. 4. 10.00
JEŽEK MEZI PIRÁTY
Mokré písničky a soutěže.

16. 4. 10.00
POHÁDKY PRO hodné děti
Písničky z pohádek, pohádka a sou-

těž.

23. 4. 10.00
Hrajeme si s Ježkem 
Soutěže pro děti i dospěláky a písnič-

ky taky.

30. 4. 10.00
PLES ČARODĚJNIC
Písničková veselice strašidelná pře-

velice.

Dům kultury
Tolstého 2

4. 4. 19.00
HONZA NEDVĚD: NÁVRA T
NÁHRA DNÍ TERMÍN. V pořa-

du uslyšíte nejznámější Nedvědovky 
a také písničky z posledního CD Sou-
hvězdí jisker. Divadelní sál DKO.

6. 4. 19.00
Matt hieu Delaporte & Alexandre 

de la Patelliere: JMÉNO
Divadlo VERZE. Jméno je brilant-

ní komedií podle nejlepší francouzské 
tradice. Polštářová bitva omezenců, 
kteří jsou přesvědčeni o tom, že svá 
omezení už dávno překonali. Hra nabí-
zí vysoce komický pohled na sebejisté 
zastánce svobodného myšlení. Hrají: 
Roman Zach, Jana Janěková ml. Linda 
Rybová a další. Vstupné 360, 330 Kč. 
Divadelní sál DKO.

6. 4. 19.30
LANUGO
Nadžánrové hudební uskupení 

Lanugo je jednou z nejosobitějších 
kapel současné české hudební scény.

Koncert z projektu Malá scéna DKO. 
Vstupné 150 Kč. 

7. 4. 19.00
Cimrman / Smoljak / Svěrák: 

AFRIKA 
V pořadí objevů čtrnáctá Cimrma-

nova hra nás zavede do nitra kontinen-
tu téměř nedotčeného civilizací. Češ-
tí cestovatelé se tu setkají s podivným 
kmenem lidojedů a málem skončí na 
jejich jídelním lístku. Vstupné 460, 
430 Kč.

Divadelní sál DKO.

11. 4. 17.30 a 20.00
PARTIČKA 
Richard Genzer, Ondra Sokol, 

Michal Suchánek, Igor Chmela, Mari-
án Čurko a Dano Dangl. Vstupné 430 
Kč. Předprodej: Ticketstream. 

Divadelní sál DKO.

15. 4. 19.00
PÁR KA MÍNKŮ OD PRA MÍN-

KU
Pořad k 30. výročí založení souboru 

Pramínek.
Hosty pořadu budou jihlavské folk-

lorní soubory Vysočan a Dřeváček.
Vstupné 120/90 Kč. Divadelní sál 

DKO.

16. 4. 20.00
LADIES NIGHT - California 

dreams MAGIC MIKE XXL
Strhující dvou a půl hodinová show 

(20.00-22.30), erotikou nabitý pro-
gram s tou nejlepší striptýzovou sku-
pinou v České republice. Divadelní sál 
DKO.

VIP sektor 599 Kč, balkon 499 Kč. 
Vstup pro ženy 18+

18. 4. 19.00
Irena Dousková: HRDÝ BUDŽES
DIVADLO A. DVOŘÁKA  Příbram. 

Více než 600 repríz! Bára Hrzánová. 
Vstupné 420, 390 Kč. Divadelní sál 
DKO.

21. 4. 19.00
František Ringo Čech: DÍVČÍ 

VÁLKA 
Hrají: Sandra Pogodová, F.R.Čech, 

Mojmír Maděrič, Jiří Štědroň, Oldřich 
Navrátil, Roman Skamene a další. 
Vstupné 399, 349 Kč. Divadelní sál 
DKO.

Přijďte si hrát! Michal bude Vaší 
hračkou! Vstupné 160 Kč.

24. 4. 19.00
3. ORCHESTRÁLNÍ KONCERT 

PRO JIHLAVU
Vstupné 220 / 170 Kč. Divadelní sál 

DKO.

Dům dětí a mládeže
Brněnská 29 

8. 4. 15.30
HRÁTKY S DRÁTKY 

A KORÁLKY
Přijďte si odpoledne kreativně hrát 

a objevovat společně s námi úžasné 
možnosti tvoření. 

Pro rodiče s dětmi (6 -9 let).
Brněnská 46, JI. Materiál zajištěn, 

vstupné je 40,- dospělí a 20,- děti. Při-
hlásit se můžete do 1. 4. na DDM nebo 
na melounova@ddmjihlava.cz. 

S sebou si vezměte přezutí.



STRANA 36 Kultura NJR –DUBEN 2016

30. 4. 
DDM JIHLAVA OPEN
Závěrečný turnaj ze série Ligy mlá-

deže Vysočiny v rapid šachu.
Hráči a hráčky narozeni v roce 2000 

a mladší.
Prezence od 8.00 do 9.00 hodin v ZŠ 

Kollárova 30, Jihlava (vstup bočním 
vchodem do školní jídelny).

Hraje se Švýcarským systémem na 9 
kol – 2x15 minut na partii.

Startovné 50,-
Přihlášky do 26. 4. – Jiří Widerlech-

ner, widerlechner@centrum.cz.
Nutno vzít si s sebou přezutí (i 

doprovod).

Zuš
Masarykovo nám. 16 

1. 4. 19.30
Dvojpremiéra  DIOD  
„Od půl druhé do čtvrt na tři“ hraje 

soubor Čupakábra.
„Štempl“ hraje soubor Šubrd.

6. 4. 
Krajská soutěž ZUŠ v komorní hře 

s převahou smyčců 
Koncertní sál ZUŠ.

14. 4. 16.00
Zahájení výstavy Výtvarného obo-

ru v prostorách ZUŠ 
„V koupelně“ – výstava potrvá do 

konce dubna.

14. 4. 18.00
Dechový večer  v ZUŠ 
Malý koncertní sál

15. 4. 
Krajská přehlídka ve hře na kla-

vír „ MLADÝ PIANISTA – Jihlava 
2016“ 

Koncertní sál ZUŠ.

20. 4. 18.00
Hudební večer 
Koncertní sál ZUŠ.

27. 4. 18.00
Slavnostní koncert ZUŠ v DKO 

28. 4. 18.00
Koncert úspěšných pianistů 

v Domě fi lharmonie 

Centrum pro rodinu

Vysočina
Chlumova 3 

4. 4. a 18. 4. 16.00
Program RUKU V RUCE – rozví-

jení kreativních schopností a doved-
ností dětí.

11. 4. a 25. 4. 16.00
Program HARMONIE – rozvíjení 

alternativních způsobů komunikace 
rodičů s dětmi.

19. 4. 17.00
Přednáška vrchního komisaře Policie 

České republiky kpt. Mgr. Aleše Hin-
ka: BEZPEČNOST NA INTERNE-
TU PRO RODIČE I DĚTI

Senior Point
Kraj Vysočina, Žižkova 57

13. 4. 14.00
Peter Gajdošin: TEPLOMILNÁ 

ZELENINA NA VYSOČINĚ 
Jak na to. Zasedací místnost B 3.16

27. 4. 14.00
Romana Hánělová: JAK PŘED-

CHÁZET CIVILIZAČNÍM CHO-
ROBÁM

Zasedací místnost B 3.16

DIOD
divadlo otevřených dveří, 

Tyršova 12

1. 4. 19.30
Šubrd ZUŠ Jihlava uvádí: 

ŠTEMPL
Čupakábra ZUŠ Jihlava uvádí: OD 

PŮL DRUHÝ DO ČTVRT NA TŘI
Dvojpremiéra ZUŠ
Vstup 70/50 Kč.
 
2. 4. 14.00 – 22.30
Slavíme 5 let DIODu
První tak trochu kulaté výročí, které 

můžeme slavit, a tak ho taky oslavíme! 
Kavárna a bar v režii Mikulka crew! 
Čaje nabídne knihkupectví Kuba a 
Pařízek.

Program: 
14.00 – 18.00 Knižní odpoled-

ne nejen pro děti, stánky knihkupců, 
knihovny, herna, burza vinylu, burza 
knih, program pro děti.

18.00 přestavba živě, 
19.30 slavnostní moment, 
20.20 PechKuchaNight Jihlava, 
22.20 Af.terparty s Mango Sheikem 

set a dj set.
Vstupné dobrovolné.
 
6. 4. 19.30
ŽIJÍ MEZI NÁMI (sk. B)
De Facto Mimo, činohra
Psychologická komedie s vedlejší-

mi účinky. Objevte psychoevokaci a 
odblokujte se! Kurzy sebeovládání a 
sebeprosazení pod vedením zkušené-
ho terapeuta! Máte problém? S námi 
ho můžete vyřešit. 

Vstup 90/70 kč.

 8. 4. 19.30
UHOZENÉ KVĚTINOU
Petra Tejnorová a kol.
tanec
Cesta do vnitřního světa tří konkrét-

ních žen, která v několika obrazech a 
pod různými úhly pohledu odhaluje 
představy o ženách, které vytváří spo-
lečnost a které si někdy vytvářejí i ony 
samy. 

Vstup 160/50 Kč.
 
9. 4. 19.30
BUTCH CASSIDY A SUNDAN-

CE KID
De Facto Mimo, činohra
Pyžamový western pro ženy s dvě-

ma legendárními urostlými pistolní-
ky, jejichž touhu po svobodě nezasta-
ví ani mříže a koňské dávky opiátů. 
Kam se hrabou Robert Redford a Paul 
Newman… Taky komedie.

Vstup 90/70 Kč.
 

13. 4. 16.30
FÓRUM ZDRA VÉHO MĚSTA

14. 4. 19.30
FUN FATALE 2016: HoopStep + 

Image - Selfi e with eggs
Originální show s obručemi Hula 

Hoop! Pedantská učitelka a její nepří-
liš nadaná žákyně s přemrštěnými 
ambicemi v jednom z nejlepších před-
stavení s obručemi Hula Hoop, kte-
ré se roztáčí kolem všem možných i 
nemožných částí těla, létají vzduchem 
i po podlaze.

Vstup 160/50 Kč
 
15. 4. 19.30
FUN FATALE 2016: Cirkus 

Mlejn:  Enola
Akrobacie na visuté hrazdě, tanec 

a papír. Inscenace je inspirována kni-
hou Sadako a tisíc jeřábů, je ale hlavně 
o tom, co Vám během jejího sledování 
vytane na mysl. Eliška Brtnická ve své 
nové choreografi i exceluje jako nikdy 
předtím.

Vstup 160/50 Kč
 
16. 4. 10.00 – 14.00
FUN FATALE 2016: worshopy
Přijďte si vyzkoušet Hoola Hop 

nebo duo na šále s Eliškou Brtnickou. 
Sobotní den bude v rámci festivalu 
Fun Fatale zasvěcen praktické ukázce 
a výuce cirkusových dovedností pro 
každého. Přihlásit se můžete na adrese 
adam.hruska@diod.cz

 
17. 4. 16.00
ODPOLEDNE S PANEM 

HUBOU
interaktivní pohádka
Klaunské představení, které není 

pouze „pohledovým“ divadlem! Jed-
ná se o spojení interaktivního herectví, 
improvizace a zapojení diváků do dě-
je. Obsahuje hru na hudební nástroje, 
žonglování a kouzla.

Vstup 50 Kč.
 
18. 4. 20.00
PŘED OBJEKTIVEM VÁLKA 
Markéta Kutilová, Lenka Klicperová
Zveme na besedu o situaci ve válkou 

zasažených regionech Iráku a Sýrie. 
Dostanete se na místa, kam má šanci 
se podívat jen málokdo. 

Vstupné dobrovolné. 
 20. 4. 19.30
BUTCH CASSIDY A SUNDAN-

CE KID
De Facto Mim, činohra
Vstup 90/70 Kč.
 
22. 4. 18.00
DOMINIKA  NA CESTĚ DO 

KYRGYZSTÁNU
cestopis
Přednáška o 13.000 kilometrech 

metr a půl vysoké motorkářky, kte-
rá se vydala úplně sama přes Pobaltí, 
Rusko, Kazachstán a Kyrgyzstán na 
malinké motorce, která je vším, jen 
ne cestovním strojem, a překonala 
tak hlavně sama sebe.

Vstup 120 předprodej/150 na místě.
 
23. 4. 18.00
CESTA NA NEJBEZPEČNĚJŠÍ 

MÍSTO NA SVĚTĚ 
dokument
Cesta na nejbezpečnější místo na 

světě – režie Edgar Hagen, země – 
Švýcarsko, 100 min., titulky. Jader-
ný fyzik Charles McCombi hledá 

napříč světem místo pro konečné 
úložiště jaderného odpadu. Snímek 
Edgara Hagena odborně a zároveň 
kriticky představuje problematiku 
hledání úložiště a vysvětluje, proč je 
to tak důležité, stejně jako zatím bez-
nadějné.

Vstupné dobrovolné.
 
29. 4. 19.30
LÁSKA  A JINÉ SUPERSCHOP-

NOSTI (sk.A)
De Facto Mimo
Nevyspíme se spolu? Pravdivá 

komedie o lásce pro každého, kdo 
se ji nebojí prožít a nemá strach, že 
se na to přijde. Možná se poznáte, 
možná se budete smát, možná vám 
nebude úplně dobře. Přátelství, lás-
ka a scénáristika v praxi. A ve dvojím 
obsazení! Vstup 90/70 Kč.

 

FILM

KINO DUKLA
Jana Masaryka 20

1. a 4. 4. v 17.00, 2. 4. ve 20.00, 
12. a 24. 4. v 19.30

Batman vs. Superman: Úsvit spra-
vedlnosti

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

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

1. 4. v 19.30, 24. 4. ve 20.00
Čarodějnice
Horor / USA, Kanada / 92min / 

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

lor-Joy, Ralph Ineson, Kate Dickie

1. 4. ve 20.00, 2., 3., 9., 16. a 29. 4. 
v 17.30, 22. 4. v 18.00

Teorie tygra
Tragikomedie / ČR, Slovensko / 

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

toška, Eliška Balzerová, Iva Janžuro-
vá, Táňa Vilhelmová, Jiří Havelka, 
Jakub Kohák

1. 4. v 17.30, 3. 4. v 18.00, 12. 4. 
ve 20.00

Smrtelné historky
Animový, povídkový / ČR / 

80min/ 110,- 
Režie: J. Bubeníček / Hrají: Jan 

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

2. 4. v 17.00, 5., 10., 19. a 26. 4. ve 
20.00

Já, Olga Hepnarová
Drama, historický / ČR / 105min/ 

110,- 
Režie: T. Weinreb, P. Kazda / 

Hrají: Michalina Olszańska, Mari-
ka Šoposká, Klára Melíšková, Petra 
Nesvačilová

2. a 19. 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
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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  

3. 4. v 16.00, 2. 4. v 15.30, 17. 4. 
14.00

Kung Fu Panda 3
Animovaná komedie / USA / 

94min / dabing 2D / 2D 125,- (děti 
100,-) 

Režie: A. Carloni, J. Y. Nelson

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

3. 4. v 19.30, 12. 4. v 17.30
Ave, Caesar!
Komedie / USA / 106min / titul-

ky / 110,- / 12 +
Režie: E. Coen, J. Coen/ Hrají: Jo-

sh Brolin, George Clooney, Ralph 
Fiennes, Scarlett  Johansson, Tilda 
Swinton

3. 4. ve 14.00
Barbie: Tajná agentka
Animovaná pohádka / USA / 

75min / dabing / 115,- (děti 90,-) 
Režie: C. Helten

11. 4. v 19.30, 3. 4. ve 20.00, 17. 4. 
v 19.45, 1. 5. v 17.00

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

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

4. 4. ve 20.00
Eva Nová
Drama / Slovensko, ČR / 106min 

/ Filmový klub / 90,- / 15+
Režie: M. Škop / Hrají: Emília 

Vášáryová, Milan Ondrík, Anikó 
Vargová, Žofi a Martišová

4. 4. v 17.30, 25. 4. v 17.00
Deník komorné
Drama / Francie, Belgie / 96min / 

90,- / 15+
Režie: B. Jacquot/ Hrají: Léa 

Seydoux, Vincent Lindon, Clotilde 
Mollet, Vincent Lacoste

4. 4. v 19.30, 20. 4. v 16.00
Série Divergence: Aliance
Dobrodružný, romantický, sci-fi  / 

USA / titulky (4. 4.), dabing (20. 4.) 
/ 110,- / 12 +

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

5. a 27. 4. v 17.00
Červený pavouk
Psychologický thriller / Polsko, 

ČR, SR / 95min / 100,- / 15+
Režie: M. Koszałka/ Hrají: Filip 

Pławiak, Adam Woronowicz, Mał-
gorzata Foremniak

5. a 18. 4. v 17.30
Lída Baarová
Životopisný, historický, drama /

ČR / 110min / 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

5. 4. v 19.30, 22. 4. v 16.30
REVENANT Zmrtvýchvstání
Dobrodružný, drama / USA / 

156min / titulky / 90,- / 15 +
Režie: A. G. Iñárritu/ Hrají: 

Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, 
Domhnall Gleeson, Will Poulter

6. 4. v 17.00
Deadpool
Akční komedie / USA, Kanada / 

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

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

6. a 26. 4. v 17.30
Zkáza krásou
Dokument / ČR / 90min / 80,- 
Režie: H. Třeštíková

6. 4. v 19.30
Lagerfeld - důvěrně
Dokument / Francie / 89min / 

titulky /100,-
Režie: R. Marconi  / Hrají: Karl 

Ott o Lagerfeld, Nicole Kidman

6. 4. ve 20.00, 12. 4. v 17.00, 25. 
4. v 19.30

Polednice
Horor / ČR / 90min / 100,- / 12 +
Režie: J. Sádek / Hrají: Aňa Geis-

lerová, Karolína Lipowská, Daniela 
Kolářová, Zdeněk Mucha

7. a 26. 4. v 17.00, 18. 4. v 19.30
Už je tady zas
Komedie, satira / Německo / 

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

Masucci, Fabian Busch, Christoph 
Maria Herbst, Katja Riemann

7. 4. v 17.30, 8., 9. a 13. 4. a 1. 5. 
ve 20.00, 21. 4. v 19.30

Spotlight
Drama / USA / 129min / PREMI-

ÉRA  / titulky / 120,- / 12 +
Režie: T. McCarthy/ Hrají: Mark 

Ruff alo, Michael Keaton, Rachel 
McAdams, Liev Schreiber

7. a 9. 4. v 19.30, 17. 4. ve 20.00, 
24. 4. v 17.30

Ulice Cloverfi eld 10
Sci-fi , thriller / USA / 105min / 

PREMIÉRA  / titulky / 120,- / 12 +
Režie: D. Trachtenberg/ Hra-

jí: Mary Elizabeth Winstead, John 
Goodman, John Gallagher Jr.

7. 4. ve 20.00
Predátor
Akční / USA 1987 / 107min / 

titulky / 100,- / 15 +
Režie: J. McTiernan/ Hrají: Arnold 

Schwarzenegger, Bill Duke, Carl 
Weathers

8. a 11. 4. v 17.30, 17. 4. v 18.00
Dvojníci
Komedie / ČR / 103min / 110,- / 

12 +
Režie: J. Chlumský / Hrají: Ondřej 

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

8., 9. a 23. 4. v 17.00
Moje tlustá řecká svatba 2
Komedie / USA / 93min / titulky 

/ 110,-
Režie: K. Jones/ Hrají: John Cor-

bett , Lainie Kazan, Michael Con-
stantine, Nia Vardalos

8. a 30. 4. v 19.30, 10. 4. v 17.30, 
15. 4. v 17.00

Nikdy nejsme sami
Drama / ČR / 105min / 120,- 
Režie: P. Václav/ Hrají: Karel 

Roden, Lenka Vlasáková, Miro-
slav Hanuš, Zdeněk Godla, Klaudia 
Dudová

9. 4. v 15.30, 23. 4. v 15.00
Zootropolis: Město zvířat
Animovaná komedie / USA / 

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

9. a 16. 4. v 15.00
Řachanda
Pohádková komedie / ČR / 

104min / 120,- (děti 100,-)
Režie: M. Ferencová/ Hrají: Bolek 

Polívka, Vladimír Polívka, Jan Hru-
šínský, Vilma Cibulková, Oldřich 
Kaiser, David Novotný, Petr Čtvrt-
níček

10. 4. v 15.00, 16., 24. a 30. 4. 
v 15.30

Pat a Mat ve fi lmu
Animovaný, rodinný / ČR / 80min 

/ 100,-
Režie: M. Beneš / Hrají: Pat a Mat

10. 4. v 15.30
Robinson Crusoe: Na ostrově 

zvířátek
Animovaný, dobrodružný / Fran-

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

10. 4. v 16.45
Bolšoj Balet: Don Quijote
Bolšoj Balet ŽIVĚ / 190min / 

250,- (senioři 200,-)
Hudba: L. Minkus / Choreografi e: 

Alexei Faděječev

10. 4. ve 20.30, 14. 4. v 17.30, 20. 
4. v 19.30

Trabantem do posledního dechu
Dokument / ČR / 95min / Filmo-

vý klub / 90,-
Režie: Dan Přibáň

11. a 18. 4. v 17.00
Šiška Deluxe
Hořkosladká komedie / Slovinsko 

/ 110min / 100,-
Režie: J. Cvitkovič/ Hrají: 

Fodransperg Ziga, Marko Miladino-
vic, David Furlan, Jana Prepeluh

11. 4. ve 20.00
Turínský kůň
Drama / Maďarsko / 155min / Fil-

mový klub / titulky / 70,- / 12+
Režie: B. Tarr/ Hrají: János Derzsi, 

Erika Bók, Ricsi, Mihály Kormos

13. a 25. 4. v 19.30
Dánská dívka
Drama / Velká Británie, USA / 

119min / titulky / 90,- 
Režie: T. Hooper/ Hrají: Eddie 

Redmayne, Alicia Vikander, Ben 
Whishaw, Sebastian Koch

13. 4. v 19.30 
Rodinný fi lm
Drama / ČR, Německo, Fran-

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

Režie: O. Omerzu/ Hrají: Karel 

Roden, Vanda Hybnerová, Jenové-
fa Boková, Daniel Kadlec, Martin 
Pechlát

14. 4. v 17.00, 15. 4. v 19.30, 20. 
4. ve 20.00

Kolonie
Th riller / Německo, Lucembursko 

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

Režie: F. Gallenberger/ Hrají: Em-
ma Watson, Daniel Brühl, Michael 
Nyqvist, Richenda Carey

14., 16. a 22. 4. v 19.30
Orel Eddie
Komedie, drama, životopisný / 

Velká Británie, USA / 106min / 
PREMIÉRA  / titulky / 110,- 

Režie: D. Fletcher/ Hrají: Taron 
Egerton, Hugh Jackman, Christo-
pher Walken, Keith Allen

14., 15., 16. a 27. 4. ve 20.00, 17., 
23. a 30. 4. v 17.30, 20. a 24. 4. 
v 17.00

Jak básnící čekají na zázrak
Komedie / ČR / 120min / PRE-

MIÉRA  / 110,- 
Režie: D. Klein/ Hrají: Pavel Kříž, 

David Matásek, Lukáš Vaculík, Tere-
za Brodská, Linda Rybová, Josef 
Somr, Eva Jeníčková

15. a 28. 4. v 17.30, 16. a 19. 4. 
v 17.00

Pátá vlna
Akční / USA / 111min / titulky / 

120,- / 12+
Režie: J. Blakeson / Hrají: Chloë 

Grace Moretz, Nick Robinson, Ron 
Livingston, Maggie Siff , Liev Schrei-
ber

17. 4. v 16.00
Alvin a Chipmunkové: Čiperná 

jízda
Rodinná komedie / USA / 92min 

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

Gondík, Jan Maxián, Sabina Lauri-
nová

18. 4. ve 20.00
Filmový dobrodruh Karel 

Zeman
Dokument / ČR / 102min / Fil-

mový klub / 70,-
Režie: T. Hodan / Hrají: Terry Gilli-

am, Tim Burton, Ludmila Zemanová, 
Karel Hutěčka, Kosei Ono, Paul Wells

19. 4. v 17.30, 26. 4. v 19.30
Saulův syn
Drama / Maďarsko / 107min / 

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

Röhrig, Levente Molnár

20. 4. v 18.20
Vojtěch
Komedie / SR / 98min / 100,- 
Režie: V. Csudai/ Hrají: Matej 

Landl, Marián Miezga, Zuzana Šebo-
vá, Lucia Vráblicová

21. a 30. 4. v 17.00, 22. 4. ve 
20.00, 23. 4. v 19.30

Lovec: Zimní válka
Dobrodružný, fantasy / USA / 

114min / PREMIÉRA  / titulky (22. 
a 23. 4.), dabing / 120,-

Režie: C. N. Troyan/ Hrají: Chris 
Hemsworth, Charlize Th eron, Jessi-
ca Chastain, Emily Blunt
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21. 4. v 17.30
Na sever
Dokumentární fi lm / ČR, Izrael / 

87min / titulky / 100,-
Režie: N. Dudinski 

21. 4. v 19.30
Totem vlka
Dobrodružný / Čína, Francie / 

121min / dabing / 100,-
Režie: J. J. Annaud / Hrají: Shao-

feng Feng, Shawn Dou, Ankhnyam 
Ragchaa

23. 4. ve 20.00
Mlčení jehňátek
Psychothriller / USA 1991 / 

118min / Filmový klub / titulky / 
80,- / 15+

Režie: J. Demme/ Hrají: Jodie Fo-
sterová, Anthony Hopkins, Scott  
Glenn, Ted Levine, Anthony Heald

25. 4. ve 20.00
Bohémský život
Drama, komedie / Francie, 

Německo / 100min / Filmový klub 
/ titulky / 70,- 

Režie: A. Kaurismäki / Hrají: Mat-
ti Pellonpää, Evelyne Didi, André 
Wilms, Kari Väänänen

28. a 29. 4. v 17.00
Ani ve snu
Romantický, sportovní / ČR, SR, 

Bulharsko / 79min / PREMIÉRA  
/110,-

Režie: P. Oukropec/ Hrají: Barbo-
ra Štikarová, Klára Melíšková, Adam 
Mišík a parkouristé ze skupiny IN 
MOTION

28. a 29. 4. v 19.30
Boj
Drama / Dánsko / 115min / PRE-

MIÉRA  / titulky / 100,- 
Režie: T. Lindholm / Hrají: Pili 

Groyne, Benoît Poelvoorde, Cathe-
rine Deneuve

28., 29. a 30. 4. ve 20.00, 1. 5. 
v 17.30

Jak se zbavit nevěsty
Romantická, komedie / ČR / 

89min / PREMIÉRA  /110,-
Režie: T. Svoboda / Hrají: David 

Matásek, Lenka Vlasáková, Andrea 
Kerestešová, Jana Stryková, Jaroslav 
Plesl

30. 4. a 1. 5. v 15.00
Bella a Sebastian: Dobrodružství 

pokračuje
Dobrodružný, rodinný / Francie / 

99min / dabing / 110,- 
Režie: Ch. Duguay/ Hrají: Félix 

Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux 
Chatelier

17. 4. v 15.00
Poslední loupežník
Divadelní pohádka / 50min / 60,-
Hraje: Divadélko Kos

13. 4. v 17.00
Dokumentarista Jan Špáta: Ces-

topisy
Vstupné: veřejnost - 60Kč; členové 

CDF - 40Kč

27. 4. v 19.30
Reality show: Dílna o českých a 

zahraničních televizních formátech
Vstupné: veřejnost - 60Kč; členové 

CDF - 40Kč

Kluby

SOUL music club
 Žižkova 15   

1. 4. 21.00
XAVIER BAUMAXA 
Buránek regionálního charakteru 

se stále větším geografi ckým a mezi-
generačním přesahem Vám přijede 
zahrát do Soulu.

2. 4. 20.00
Koncert kapel: SOTURY - POR-

TA INFERI – MANUAL 
V sobotu 2. 4. se na Vás těší power-

metalová kapela SOTURY, která 
v Jihlavě zahraje po delší době. 

8. 4. 20.00
MŇÁGA A ŽĎORP V SOULU 
Petr Fiala přijíždí do Jihlavy v čele 

báječné rockové kapely, která nám 
znovu připomene, že svět je jenom 
hodinový hotel. 

Vstup: 290,- předprodej / 350,- na 
místě

Předprodej: Horsefeathers Store, 
Kosmákova 21, Jihlava. 

9. 4. 20.00
PUNKROCKOVEJ MEJDAN 
Punkrockovej nářez v Soulu 

sPLEXIS -legenda punk rocku /Pra-
ha/, APPLE JUICE - punk /Praha/, 
HAKMAK - hc metal punk /Roho-
zná/, FILTR - punk legenda 80 „ /
Jihlava/.

Vstup: 150,-

15. 4. 21.00
ULTIMA CREW & FRIENDS 
Večer se bude odehrávat v ryt-

mech HARDGROOVE TECHNA 
a HOUSE MUSIC 

16. 4. 21.00
PIO ZA PULTEM 

21. 4. 19.00
Zdeněk Izer: AUTOKOLEKTIV 

TOUR 
Pořad, ve  kterém se diváci budou 

moci setkat s jedinečným a nezamě-
nitelným humorem Z. Izera. 

Vstup: 260,-

22. 4. 21.00
Bezdrátová šňůra- PRA GO UNI-

ON + Champion Sound & hosté 

23. 4. 21.00
Latinské Rytmy v Soulu 
29. 4. 21.00
STYLE WARS 

30. 4. 21.00
DEPECHE MODE PARTY + 

Mechanická Dualita křest CD 

Chilli Cafe
Masarykovo nám. 25

9. 4. 19.00
ATD a LOLA – JARNÍ TOUR 

2016
Vstupné 100 Kč.

16. 4. 20.00
UKRA DENÝ OVOCE
+ Vzhůru a níž ( Jihlava), + Vypuš-

těné koupaliště (Pardubice).
Omezený počet lístků.

29. 4. 
Hardcore Warriors - Glad for 

today, Pork Soda, Alternative 
Core

Zacheus
  klub pro volný čas

Komenského 20 

12. 4.  19.00
 MODLITBA TAIZÉ
V kostele sv. Kříže.                  
 
17. 4.  10.00
 SETKÁNÍ RODIN S DĚTMI
S hrami a malým divadýlkem.
 
19. 4.  18.00
 KRÁTKÉ ZASTAVENÍ V JIŽNÍ 

AFRICE
Cestopis a fotky – Macháčkovi.
 

Koncerty

5. 4. a 19. 4. 19.00
JAM SESSION v Café Etage
Setkání muzikantů. 
Diváci a muzikanti, kteří by se 

chtěli přidat, jsou vítáni.
Café Etage, Masarykovo náměstí 39. 

11. 4. 18.00
JARNÍ KONCERT MELODIE – 

Johann Sebastian Bach
Program: Fantasie G dur BWV 

527, Passacaglia C moll BWV 582, 
vokální a varhanní zpracování 
německých chorálů.

Účinkují: varhany – Pavel Salák, 
JSPS Melodie, řídí – Leona Střítes-
ká.

Vstupné 100/50 Kč, předprodej 
Trifoil, Husova 10.

Kostel sv. Ignáce z Loyoly. 

28. 4. 19.00
3. KOMORNÍ KONCERT
V programu koncertu vystoupí nej-

lepší účastníky přehlídky „MLADÝ 
PIANISTA JIHLAVA 2016“. 

Koncert je pořádán ve spolupráci se 
ZUŠ Jihlava a v rámci koncertu vstou-
pí i vítěz CENY FILHARMONIE G. 
MAHLERA , která bude na této pře-
hlídce udělena. 

Vstupné: 120/100 Kč
Platí abonentní vstupenky „B“
Vstupenky možno rezervovat emai-

lem na adrese manager@f-gm.cz
Dům fi lharmonie – hudby, Kosmá-

kova 9, www.f-gm.cz

29. 4. 20.00
MEGAKONCERT MICHAL 

DAVID V JIHLAVĚ
Užijete si večer plný překvapení a 

skvělé show v duchu Diskopříběhu... 
mejdanu, který jen tak neskončí. 

Předprodej vstupenek v City Par-
ku, Razdvatisk.cz – druhé patro, 
www.michaldavidvjihlave.cz

Horácký zimní stadion.

Přednášky

5. 4. 17.00
JAK NA UČENÍ BEZ MUČENÍ
Přednáška zdarma. Počet účastní-

ků omezen, přihlášky na e-mail: jih-
lava@basic.cz. 

Studijní centrum Basic Jihlava, 
Masarykovo nám. 9

7. 4. 17.00
Klubový večer na téma: 

HORY, KA ŇONY A POUŠ-
TĚ MAROKA  NA KOLE 
Pravidelné jarní a podzimní Klubové 
večery Vás zavedou do dalekých krajů!
Společně s Kateřinou Lhotovou z CK 
Adventura se vydáme po stopách dáv-
ných karavan, které putovaly z Marrá-
kéše do Zagory a dále do Timbuktu.
Klubové večery jsou besedy se zají-
mavými cestovateli a přírodovědci 
každý první čtvrtek v měsíci.  Beseda 
se koná v budově zoologické zahra-
dy, a to centru PodpoVRCH. Vchod 
do centra je přes parkoviště vlevo 
od hlavního vstupu. Vstupné je 40 
Kč. Každý posluchač obdrží drobný 
dárek. 

12. 4. 18.00
STOPAŘŮV PRŮVODCE EXO-

PLANETÁRNÍ ZOO aneb Pátrání 
po druhé Zemi

Přednáší Julie Nováková, spisova-
telka a popularizátorka vědy,  před-
náška v rámci projektu Science Café. 

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 55.

13. 4. 18.00
Cestovatelské promítání: ANDA-

LUSIE A GIBRA LTAR
V posluchárně P3 Vysoké školy 

polytechnické Jihlava, Tolstého 16. 
Vstup ZDARMA.

14. 4. 17.00
ZATMĚNÍ SLUNCE V INDO-

NÉSII
Přednáší Bc. Mirek Dočekal 

z Hvězdárny a planetária Brno.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 55.
15. 4. 17.00
LUPENATÉ SVĚTLOVÝTRUSÉ 

HOUBY – 1. Část 
(hlívy, pařezníky, houževnatce a 

podobné). Přednáší Ing. Jiří Burel 
z Mykologického klubu Jihlava. 

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 55.

20. 4. 18.00
BESEDY S FARMÁŘI aneb exis-

tují farmáři?
S panem Augustinem Markem, Šic-

nerova moštárna Krahulčí, o výrobě 
moštů.

Vstupné dobrovolné.
Malovaný sál Muzea Vysočiny, 

Masarykovo nám. 55

25. 4. 18.00
ECHINOFOSSULOCACTUSY 

V PŘÍRODĚ A KULTUŘE
Přednáší Jaroslav Záhora, přednáš-

ka Klubu pěstitelů kaktusů a suku-
lentů Jihlava.  

Muzeum Vysočiny,  Masarykovo 
nám. 55.
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Ostatní 

1. 4. 14.00 – 19.00
ZAŽÍT BISTRO JINAK
3 bistra, 3 ulice. Jihlava Jinak! Hud-

ba, výstava, divadlo, tanec, dětské 
workshopy, sekáč, jídlo, pití a my 
všichni…

Pořádá: MIAM! polívkárna a bistro 
ve spolupráci s dalšími bistry Divoká 
rýže a Slunce. 

Křížová 11, Divadelní 17, Farmář-
ská tržnice- Dvořákova 2.

3. 4. 
DEN PTACTVA V ZOO
Den věnovaný všem opeřeným oby-

vatelům přírody.Ptákem roku se stala 
ČERVENKA  OBECNÁ. A proto náv-
štěvníci, kteří se na pokladně prokážou 
příjmením „ČERVENKA , ČERVEN-
KOVÁ” mají vstup do zoo zdarma. 
Ostatní ptačí příjmení mají slevu 50 %. 

11.00 a 15.00 DRA VCI NAD 
HLAVAMI – oblíbené letové ukáz-
ky sov a dravců Edy Školouda. 10.00 
– 15.00 ptačí zábavné a vzdělávací 
aktivity od ČSOP Jihlava a ZŠ Třešť.
Zoo Jihlava.

3. 4. 15.00
S Jihlavskými listy za pohádkou: 

KLAUN PINGU
Hraje: Bilbo compagnie Kome-

die se nechává volně inspirovat slav-
ným večerníčkem o tučňákovi Pin-
gu. Vstupné 60 Kč. Pořadatel: www.
parolaart.cz

Kino Dukla, Jana Masaryka 20.

7. 4. 9.00 – 15.00
DEN ZDRA VÍ V JIHLAVSKÉ 

NEMOCNICI
V modré chodbě, spojující inter-

ní a diagnostický pavilon nemoc-
nice.

Prevence je základ: Poradna pro 
odvykání kouření, nutriční tera-
peuti, měření hodnoty glykémie 
a cholesterolu, prevence rakoviny 
prsu a prostaty (vyšetření žen na 
mamografu). Vyšetření znamének 
(v čase 9-12 hodin v ambulanci 
kožního oddělení). Cyklus před-
nášek pro veřejnost – velká zaseda-
cí místnost. 

Nemocnice Jihlava.

9. 4. 14.00
VÍTÁNÍ HORÁCKÉHO PIVA
Mini festival nového pivova-

ru HORÁC. Zahrají kapely: Filtr, 
VIGO, ChinaBlue.

Dobré jídlo, pití a pohoda sobotní-
ho odpoledne – zajištěno.

Dobrovolné vstupné bude věnová-
no škole pro postižené děti v Jihlavě.

Obchodní centrum Březinky Jih-
lava (na nádvoří ve vyhřívaných sta-
nech).

12. – 14. 4. 9.00 – 17.00
BAZÁREK PRO ŽIVOT
Prodejní bazárek s všeobecným 

zaměřením – hračky, oblečení, spor-
tovní potřeby, doplňky do bytu, vše, 
co ještě nepatří do koše a zasluhuje 
si darovat život. Věci můžete darovat 
do 8. 4. 2016 na adrese: ŽIVOT 99 
Jihlava, Žižkova 98 (budova JYSK, 
4. patro). 

17. 4. 15.00
S Jihlavskými listy za pohádkou: 

POSLEDNÍ LOUPEŽNÍK

Hraje: Divadélko Kos
Naučí se Ruprecht, poslední syn lou-
pežnického rodu, svému rodinnému 
řemeslu? Vstupné 60 Kč. 

Kino Dukla, Jana Masaryka 20.

20. 4. 
Jihlavské jarmarky 2016: 

BIOJARMARK
Masarykovo náměstí.

21. 4. 8.30
Film NA SEVER
dokumentární fi lm | 87 min | Česká 

republika, Izrael 2015, české titulky
Dokumentární fi lm Na Sever před-

stavuje příběh skupiny 80 židov-
ských teenagerů, kteří odjeli v říjnu 
1939 z Prahy do Dánska. 

Projekce pro školy: 21. 4. 2016 
v 8.30 hodin, poté bude následovat 
diskuze.

Odpolední projekce: 21. 4. 2016 
v 17.30 hodin, vstupné 100 Kč.

Kino Dukla, Jana Masaryka 20.

24. 4. 11.00 a 15.00
DRA VCI NAD HLAVAMI

Oblíbené letové ukázky 
sov a dravců Edy Školouda.
Zoo Jihlava.

Sport

5. 4. 20.15
KURZ BRUSLENÍ PRO 

DOSPĚLÉ
Deset lekcí pod vedením zkuše-

ných trenérů a trenérek. Cena kurzu 
1500 Kč.

Lekce budou probíhat vždy v úterý 
od 20.15 hodin. On-line přihlášky je 
možné podávat do 31. března 2016 
na www.hcdukla.cz v sekci AKCE.

Horácký zimní stadion, Tolstého 23.

9. 4. 8.30 – 18.00
Tenisový turnaj Jihlavských listů 

SMÍŠENÝCH DVOJIC
Tenisový areál TENISCENTRUM 

JIHLAVA, a.s., Mostecká 24.
Účast nahlásit do 1. 4. 2016 na e 

mail: 
teniscentrum.jihlava@telecom.cz 

nebo tel. 725 368 748. Hraje se na 5 
kurtech s umělým povrchem v halách.

9. 4. 12.30 – 19.00
ÚDER DO TMY
Charitativní tenisový turnaj. Pre-

zentace organizace Tyfl ocentrum Jih-
lava a činnosti SVOSŠ o.p.s. Jihlava.
Přihlášky a informace na: sustrova.
kazatelova@gmail.com

Komplex Mlýnhotel, Vílánec u Jih-
lavy. 

9. 4. 17.00
FC VYSOČINA JIHLAVA – FK 

Teplice                 
FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s. -  

SYNOT liga 2015/2016.
Fotbalový stadion na ul. Jiráskova 

v Jihlavě.

10. 4. 15.00
STROLLERING® - závody kočárků 
5. ročník celorepublikových závo-

dů kočárků ve sportovní chůzi.
Organizátor: Pavlína Šťastná, pav-

lina.stastna@strollering.cz, www.
zavodykocarku.cz. Amfi teátr letního 
kina.

15. 4. 17.30
JARNÍ BĚH PÁVOV 
Start: ATC Pávov.                                                                                        

22. 4. 17.30
KOLEM TRPASLÍKA  V 

HYBRÁLCI
Start: střed obce.

23. 4. 17.00
FC VYSOČINA JIHLAVA – 

Bohemians Praha 1905
FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s. -  

SYNOT liga 2015/2016.
Fotbalový stadion na ul. Jiráskova 

v Jihlavě.

25. 4. 12.00
JUNIORSKÝ MARA TON – Běží-

me pro Evropu 2016
Štafetový závod se koná v Jihlavě 

v parku Velký Heulos v Březinových 
sadech na okruhu o délce 840 met-
rů. 

30. 4. 17.00
FC VYSOČINA JIHLAVA – FK 

Mladá Boleslav
FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s. -  

SYNOT liga 2015/2016.
Fotbalový stadion na ul. Jiráskova 

v Jihlavě.

16. 4.  15.00 
„PROLOMÍME LEDY“
Přátelské exhibiční utkání mezi 

městem Jihlavou a Krajem Vysočina.
Úvodní buly vhodí čestný host 

události, hokejová legenda Jiří Holík, 
o puk pro svůj tým zabojují primá-
tor města Jihlavy Rudolf Chloupek 
a hejtman kraje Vysočina Jiří Běhou-
nek.

Horácký zimní stadion – Zimáček.

Turistika

17. 4. 9.00
8. ZAHÁJENÍ CYKLOTURIS-

TICKÉ SEZONY NA JIHLAV-
SKU 

KČT Čeřínek Jihlava, cyklo.
Trasy: 30 – 50 km. Start: 9.00 

Masarykovo náměstí.
Kontakt: Jiří Veselý, e-mail: 

jves31@seznam.cz

23. 4. 9.30
17. BEDŘICHOVSKÉ SEDLO
KČT Bedřichov Jihlava, cyklo.
Trasa: 50 km. Start: 9.30 hlavní 

nádraží ČD, Jihlava.
Kontakt: Ivana Vychytová, e-mail: 

ivanavych@centrum.cz, 

30. 4. – 1. 5. 
31. JEŽEK VYSOČINY

KČT Bedřichov Jihlava, Dvoustov-
ka, IVV, pěší, cyklo.

Trasy: pěší 15 – 100 km, cyklo 30 
– 100 km.

Start: sportovní hala Sokolovská 
122c.

Změna programu vyhrazena!

AKCE 
MĚSTA 

JIHLAVY
FÓRUM ZDRA VÉHO 

MĚSTA
10 TOP akcí a problémů

středa 13. dubna 2016 od 16.30 
hodin

DIOD Jihlava, Tyršova 12a
tombola, občerstvení, cvičení 

pro děti
www.jihlava.cz/zdravemesto

DEN ZEMĚ
středa 20. dubna

Masarykovo náměstí 
9.00 – 17.00 hod.

ČARODĚJNICE 2016
„slet čarodějnic, čarodějů“ 

a
BRÁNY PAMÁTEK 

DOKOŘÁN 
sobota 30. dubna 2016

ČARODĚJNICE
Masarykovo náměstí 

od 16.00 hodin. 

(Více se k akcím věnujeme na 
stránkách uvnitř tohoto vydání.)
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Výběr z novinek z fondu MK Jihlava
Beletrie

Ahern, Cecelia, 1981- Jak najít lásku
Bowman, Carol, 1950- Minulé životy našich dětí
Bradička, Jan Nesesmilníš
Cole, Martina, 1958- Dobrý život
Coleman, Rowan Matkou ze dne na den
Donoghue, Emma, 1969- Pokoj
Drobný, Milan, 1944- Když se ucho utrhne...
Hanišová, Viktorie, 1980- Anežka
Hepworth, Sally Tajemství porodních bab
Houellebecq, Michel, 1958- Podvolení
Châtelet, Noëlle, 1944- Žena v barvě vlčího máku
James, E. L., 1963- Grey
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