
únor

LETOŠNÍ zima vytváří pro lyžaře úžasné podmínky. Jen v okolí Šacberku se podařilo pracovníkům fi rmy Salix Integra udělat rolbou více jak 10 km stop, a dostali 
se do míst, kam to už dlouho nešlo. Firma použila i výjimečné zařízení, tzv. aktivního neseného stopaře, které má pouze Šacberk. Lyžaři s klasickým běžeckým stylem 
zase mohou využívat stopu rolby se stopařem pro klasiku. Foto: Pavel Havlíček

Jihlava je o krok blíže ke svému 
vodárenskému majetku za 350 miliónů

JEDNÁNÍ MĚSTSKÉHO 
ZASTUPITELSTVA

v jednací síni magistrátu
úterý 14. února od 13 hodin.
Přenos je přenášen on-line na 

webu města.

Cena vodného a stočného v Jihla-
vě (97,33 Kč za kubík) patří k nej-
vyšším v celé ČR, a obyvatelé se 
oprávněně ptají, proč je tomu tak. 

Odpověď však nemůže dát vede-
ní města, protože s vodárenským 
majetkem hospodaří Svaz vodovo-
dů a kanalizací Jihlavsko (SVAK), se 
kterým se město dlouhodobě a zatím 
marně soudí o vydání majetku.

Zdá se, že v lednu se konečně 
pohnuly ledy. Kraj Vysočina koneč-
ně odpověděl na žádost města - a 
tuto žádost podpořilo i ministerstvo 

zemědělství -  a rozhodlo ve dvou 
výrocích o: 1. Zrušení provozování  
tohoto majetku pro VAS, a: 2. Pro-
vozování pro smluvního partnera 
SM Jihlava u  majetku s právem hos-
podaření města. 

Rozhodnutí se týká vodovod-
ních řadů Jihlava – Hosov, Henčov, 
Hruškovy Dvory a kanalizačních 
stok Jihlava – A. Důl, Červený Kříž, 
Helenín, Heroltice, Pávov, Pístov, 
Hubenov, Hosov, Popice, Vysoká a 
Zborná, v celkové výši 350 milionů 
korun. 

„Vykonavatelnost tohoto rozhodnu-
tí platí od nabytí právní moci, ale jako 
vždy je tu malé „ ale “. Pro majetek, 
který nesousedí s majetkem Jihlavy, 
prozatím neoprávněně zadržovaným  
SVAK Jihlavsko, není podmínkou pro-
vozování zákonná podmínka Dohoda 
vlastníků sousedící VHI. 

Prakticky tedy, pokud JVAK získá 
povolení k provozování, může tento 

majetek začít provozovat. U ostatního 
majetku musí splnit zákonnou povin-
nost dohody, a je ponechán na libovůli 
SVAK Jihlavsko, který se dosud ubránil 
i žalobě o určení obsahu této dohody u 
OS v Jihlavě. 

V každém případě se dá očekávat, že 
se VAS odvolá. Kraj srozumitelně argu-
mentoval, že pokud Jihlava vystoupila 
ze SVAK Jihlavsko, pak pro tento druh 
majetku nelze v žádném případě uplat-
ňovat smluvní vztah mezi SVAK Jihlav-
sko  a VAS , která tím pádem postrá-
dá titul pro jeho provozování,“ sdělil 
náměstek primátora Jaromír Kalina.

Výsledek uvítal primátor Jihlavy 
Rudolf Chloupek opatrným optimis-
mem a připomenul délku jednání 
mezi městem a Krajem. Jihlava se již 
před rokem a půl obrátila na Kraj, aby 
rozhodl, zda vznikl SVAK v souladu 
s platnou legislativou, a zda Jihlava 
byla právoplatným členem SVAKu. 

„Těmto otázkám se KrÚ v roce 

2015 vyhnul, protože se necítil být 
kompetentní pro toto rozhodnutí, 
ale ministerstvo vnitra nesouhlasilo, 
a Kraji nařídilo vydat rozhodnutí. 
Celý proces trval devatenáct měsí-
ců, a Kraj rozhodl, že vznik SVAKu 
a členství Jihlavy bylo v pořádku. 
Bohužel, rozhodnutí Kraje se nevy-
pořádalo i s dalšími otázkami, kte-
ré MV Kraji zaslalo jako doplňující 
otázky, a to je důvodem, proč se Jih-
lava proti rozhodnutí Kraje v této 
věci odvolává,“ doplnil náměstek 
Kalina.

JVAK dosud v Jihlavě hospodaří 
s částmi vodovodního a kanalizační-
ho řadu v Rezidenci Kaskáda v Hor-
ním Kosově, v Henčově, Herolti-
cích, Kosově, Hruškových Dvorech a 
Zborné. Cena vodného a stočného je 
pro odběratele stanovena pro letošek 
na 77,08 Kč za kubík, tedy o více než 
dvacet korun méně, oproti SVAKu. 

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

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Přestěhováno v místě:
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Město Jihlava má k 31. 12. 2016 
přihlášeno k trvalému pobytu 
50.660 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci prosinci 2016

Primátor 
poděkoval

V půli ledna pozval primátor Ru-
dolf Chloupek zástupce organiza-
cí, jejichž projekty byly v loňském 
roce fi nančně podpořeny z rozpočtu 
Zdravé město Jihlava. Cílem setkání 
bylo poděkovat za spolupráci a in-
formovat o změnách na letošní rok, 
podle nichž mohou opět do konce 
února podat žádost o dotaci na rok 
2017. Úspěšným realizátorům pri-
mátor Chloupek předal certifi kát za 
spolupráci se Zdravým městem Jih-
lavou. 

 -lm-

První letošní 
novorozenec 

Prvním letos narozeným občán-
kem města Jihlavy je Natálie Adamo-
vá, která přišla na svět  1. ledna 2017 
ve 12.31 hodin (3.100 g, 49 cm). S 
ohledem na to, že nemocnice měla 
zákaz návštěv, zástupci města Jihlavy 
poblahopřáli a předali dary dítěti a 
rodičům později. 

 -lm-

Lokální topeniště 
škodí ovzduší

Podle zjištění Českého hydrome-
teorologického ústavu (ČHMÚ) je 
Vysočina jeden z nejčistějších regi-
onů ČR, pokud se týká ovzduší.  V 
Jihlavě se na výsledcích měření po-
depisuje také městská doprava, dob-
ře si vede velký průmyslový znečis-
ťovatel, fi rma Kronospan. Pravidelné 
měření ovzduší fi nancuje Kraj Vyso-
čina.

 -lm-

Magistrátní 
vymahač dluhů

Již dva roky působí na magistrá-
tě vymahač dluhů. Nevyhrožuje a 
nezastrašuje, ale jedná s dlužníky 
o způsobu úhrady dluhu. Informu-
je, upomíná, pomáhá při sestavení 
splátkového kalendáře. Za dva roky 
svého působení dokázal vymoci dlu-
hy ve výši 900 tisíc korun. Jen dluhy 
za svoz komunálního odpadu činily 
v roce 2016 pro Jihlavu skoro 12 mi-
lionů korun.

 -lm-

Na adrese www.jihlava.cz od za-
čátku února najdete nový web 
města Jihlavy. Zcela se změnil jeho 
vzhled i struktura. 

„Weby měst musí unést obrovské 
množství požadavků, které jsou na ně 
kladeny. Snahou bylo najít co nejjed-
nodušší, přehledné a intuitivní řešení. 
Změnám předcházel i průzkum poža-
davků uživatelů,“ představuje nové 
stránky náměstek primátora pro ob-
last informatiky Jaromír Kalina. 

Nový jihlavský web odpovídá sou-
časným technologickým a designo-
vým trendům. 

„Responzivní design umožňuje plno-
hodnotné zobrazování a funkčnost na 
různých zařízeních - na různě velkých 
monitorech počítačů a notebooků, i na 
tabletech či mobilních telefonech,“ říká 

vedoucí odboru informatiky Vladi-
mír Křivánek.

Dodavatel webu, společnost Web-
house, vytvořil novou informační 
architekturu, podle níž jsou všechny 
informace na webu řazeny. 

„Nabídka témat by měla pokrýt vět-
šinu požadavků, s nimiž uživatelé na 
stránky přicházejí. Analýzy například 
ukazují, že návštěvníci webu se dale-
ko častěji zajímají o to, jak si vyřídit 
občanský průkaz, než o úřední desku. 
Podle toho je web postaven,“ uvádí 
technický ředitel fi rmy Vít Savický. 

Redakční systém jihlavského webu 
eviduje více než 26 tisíc dokumentů 
a přes osm tisíc fotografi í.

Nový web Jihlavy nadále zajišťuje 
služby, které jeho návštěvníci už běž-
ně využívají, jako je např. rezervace 

času na vyřízení dokladů nebo infor-
mace o stavu jejich vyřízení. 

Dostupnější jsou nyní například in-
formace o událostech v kulturním a 
sportovním kalendáři, přístupy k na-
bídkám poledních menu jihlavských 
restaurací, nebo aktuálně informace 
o lyžařských stopách v okolí města. 

Soudobým požadavkům odpovídá 
i design webu z dílny grafi čky Evy 
Bystrianské. 

„Dávno pryč jsou doby blikajících 
objektů a přehuštěných stránek. Tren-
dem je úspornost, přehlednost, vkus. 
To nový design skvěle splňuje. Jsem si 
jist, že se návštěvníci na novém webu 
Jihlavy rychle zorientují a budou s jeho 
užíváním spokojeni,“ dodává náměs-
tek primátora Jaromír Kalina.

 -tz-

Jihlava má nové webové stránky

NOVÝ jihlavský web odpovídá současným technologickým a designovým trendům. Dodavatel webu, společnost Webhouse,
vytvořil novou informační architekturu, podle níž jsou všechny informace na webu řazeny. 

 Repro: archiv MMJ

Nejvyšší představitelé šesti statutárních měst 
se v lednu setkali v Jihlavě. 

Při setkání v režii Svazu města a obcí české 
republiky vydali Společné stanovisko politic-
kých představitelů statutárních měst - nositelů 
integrovaných plánů rozvoje území. Nešlo jen o 
slova chvály.

Města například vyjádřila znepokojení nad 
procesem při vyhlašování výzev, nejednotnost 
postupu jednotlivých řídicích orgánů, rozdíl-
nost lhůt pro posouzení výzev, rozdílnost a až 
protichůdnost ve zpracování připomínek byť 
formálního charakteru. 

V textu určenému pro Ministerstvo pro míst-
ní rozvoj zaznívá, že prodlevy v přípravě i při 
zahájení a kvůli měnícím se podmínkám v ně-
kterých oblastech povedou k neúspěchu někte-
rých projektů. 

Představitelé statutárních měst v textu opako-
vaně apelují na ministerstvo, aby zajistilo jasné 
metodické prostředí a jednotný postup řídicích 
orgánů vzhledem k integrovaným nástrojům. 
Města stále více při řízení integrovaných stra-
tegií narážejí na odlišné výklady ze strany růz-
ných operačních programů. 

 -tz-

Šest primátorů jednalo v Jihlavě

PRIMÁTOR Rudolf Chloupek (druhý zleva) v Jihlavě přivítal nej-
vyšší zástupce Karlových Varů, Liberce, Mladé Boleslavi, Zlína a Čes-
kých Budějovic.  
 Foto: archiv MMJ
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Během ledna proběhlo pět veřej-
ných plánovacích setkání k územ-
ním studiím pěti jihlavských loka-
lit. 

Veřejnost se seznámila s návrhy 
rozvoje Špitálského předměstí, Han-
dlových Dvorů, Havlíčkovy ulice, 
Sídliště I a lokality Na Bělidle. Na 

každém setkání představili autoři 
nejúspěšnější studii z architektonic-
ké soutěže, kterou jihlavská radnice 
uspořádala na podzim 2016. 

Občané pojmenovali pozitiva a ne-
gativa návrhů, a zároveň hodnotili 
dnešní stav území defi nováním hod-
not, problémů a potenciálů oblasti. 

Proběhla veřejná plánovací setkání 
k územním studiím jihlavských lokalit

CELKEM pět setkání s veřejností připravil magistrát s občany města. Tentokrát 
se diskutovalo o pěti připravovaných lokalitách.

 Foto: archiv MMJ
Během prosince a ledna navštívilo jihlavskou radnici šest skupin studentů z 

jihlavského Gymnázia a Střední školy stavební, aby diskutovali o vznikajících 
územních studiích pěti lokalit v Jihlavě. Studenti si prohlédli návrhy hod-
nocené v architektonické soutěži, a následně se věnovali zejména územním 
studiím Havlíčkovy ulice a Špitálského předměstí. Tématem byla současná 
podoba jihlavského veřejného prostoru a způsob, jakým jsou dnes lokality 
využívány. Následovala diskuze o významu veřejného prostoru pro společ-
nost a o konkrétních úpravách, které územní studie navrhují.

 -tz-

Studenti na radnici diskutovali 
o budoucím rozvoji města

Nejvíce občanů se zúčastnilo se-
tkání k revitalizaci Sídliště I, kde 
byla důležitým tématem parkovací 
místa, a to jak jejich nedostatek, tak 
doporučení nedělat ze sídliště par-
koviště a počet stání navyšovat spíše 
s opatrností. Velmi přínosné debaty 
se odehrály i nad návrhy studií ostat-
ních lokalit. 

U Špitálského předměstí byl klad-
ně hodnocen koncepční přístup 
k budoucímu rozvoji, zároveň však 
byly vzneseny otázky k navrhované 

hustotě zástavby a dopravnímu na-
pojení nové lokality. 

Nad návrhem úprav Havlíčkovy 
ulice občané diskutovali o adekvát-
ní tváři celoměstsky významného 
veřejného prostoru. Všech setkání 
se zúčastnili i autoři vítězných ná-
vrhů, kteří budou nyní dopracová-
vat územní studie. Podkladem k je-
jich další práci budou mimo jiné i 
informace získané z veřejných se-
tkání.

 -tz-

V roce 2016 byly nasvětleny další přechody pro 
chodce přes frekventované komunikace v Jihlavě: 
Jiráskova – U Tunelu, Na Dolech – Centrostav, 
Na Dolech – Strojírenská, Romana Havelky – 
Nad Splavem, Polenská – autodíly Pojer, Demlova 
– ZŠ Březinova, ZŠ Demlova.

„Cílem projektu bylo především zvýšení bezpeč-
nosti chodců na přechodech na nejrizikovějších ko-
munikacích v Jihlavě, neboť jejich stav neodpovídal 
podmínkám bezpečnosti provozu na pozemních ko-
munikacích a existovalo zde reálné nebezpečí ohrože-
ní zdraví účastníků silničního provozu, zejména pak 
chodců,“ uvedl primátor Jihlavy Rudolf Chloupek.

Nově vybudované osvětlení přechodů tvoří sto-
žáry s výložníky s oboustrannými refl exními bez-
pečnostními polepy, asymetrické svítidlo s mož-
ností naklápění a příslušné dopravní značky.

Stavební práce na projektu probíhaly od září do 
listopadu 2016. Zhotovitelem stavby byla fi rma 
AŽD Praha, s. r. o., a celkové náklady činily 987 
tis. Kč.

Tři ze šesti řešených přechodů byly fi nančně 
podpořeny z Fondu Vysočiny, v rámci projektu 
„Bezpečná silnice 2016 – Osvětlení přechodů pro 
chodce v Jihlavě“. Celková výše poskytnuté dotace 
z grantového programu Fondu Vysočiny „Bezpeč-
ná silnice 2016“ činí více než 161 tis. Kč.

Jihlava se zvyšování bezpečnosti přechodů pro 
chodce věnuje dlouhodobě, ročně do této oblasti 
investuje asi milion korun. Za uplynulých pět let 
tímto způsobem upravila už čtyři desítky přecho-
dů. V letošním roce hodlá město Jihlava podob-

ným způsobem upravit dalších 17 přechodů pro 
chodce. -tz-

Další nasvětlené přechody pro chodce

NOVÝM nasvětleným přechodem je přechod na kři-
žovatce Havlíčkova – Polenská.

 Foto: archiv MMJ

Upozorňujeme původce odpadů, kteří v roce 
2016 vyprodukovali nebo nakládali s více než 
100 kg nebezpečných odpadů, nebo s více než 
100 t ostatních odpadů, na povinnost zaslat v zá-
konném termínu do 15. 2. 2017 pravdivé a úplné  
hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech 
nakládání s nimi, elektronicky a v datovém stan-
dardu Ministerstva ŽP prostřednictvím Integro-
vaného systému plnění ohlašovacích povinností 
v oblasti životního prostředí (ISPOP). Postup 
ohlašování je k dispozici na webových stránkách 
města. Bližší informace podá Mgr. Bára Kolmano-
vá (tel.: 565 593 310, e-mail: bara.kolmanova@
jihlava-city.cz) -tz-

Podnikatelé, je čas  na 
ohlašování odpadů!Jihlavská radnice zajistila pro osoby bez domo-

va zázemí, kde mohou setrvat v době velkých 
mrazů. Objekt v Žižkově ulici 109 může být úto-
čištěm až pro patnáct lidí. K dispozici je od polo-
viny ledna.

V budově města, dříve využívané Správou měst-
ských lesů pro vázání květin, jsou pro bezdomov-
ce zajištěny nejzákladnější potřeby. 

Budova bude k dispozici na zatím blíže neurče-

ný čas, po dobu nepříznivých klimatických pod-
mínek. „Fungování zatím zajistí radnice a městská 
policie, v následujících dnech budeme řešit, jak to-
muto zařízení dát ofi ciální ráz. V tuto chvíli pova-
žujeme za důležité mít takový prostor vůbec k dispo-
zici,“ uvedl náměstek primátora Jaromír Kalina. 

O existenci zařízení informovali bezdomovce 
v ulicích strážníci městské policie.

 -tz-

Bezdomovci přečkávají mráz ve vazárně 

Od 15. do 28. února 2017 lze podávat žádosti do 
dotačního programu (DP) v rámci Projektu Zdra-
vé město a místní Agendy 21. 

Již nyní na úřední desce a webu Zdravého města 
lze nalézt Pravidla, Výzvu a Žádost o poskytnutí 
dotace z rozpočtu města Jihlavy. Výše podpory 
jednoho projektu je maximálně  20 tisíc korun. 
Výzva DP je pro období 15. 2. – 31. 12. 2017. 
V rámci DP mohou žádat fyzické i právnické oso-
by nekomerčního charakteru.  

Cílem podpory jsou projekty, které navazují na 
strategické dokumenty PZM a MA21 např. Zdra-
votní plán města Jihlavy, aktuální Plán zdraví a 
kvality života, který reaguje na problémy vzešlé 
z veřejné diskuze - Fóra Zdravého města, nebo 
se vztahují k osvětovým komunitním kampaním 
Zdravého města (Den Země, Den bez tabáku, Ev-
ropský týden mobility apod.).

Dotace se bude letos rozdělovat již popáté. Pro-
jekty podpořené v minulých letech jsou uveřejně-
ny na webu Zdravého města Jihlavy.

 Ing. Soňa Krátká, 
 koordinátorka Projektu Zdravé město a MA21

Nové projekty
Zdravého města
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Prvním náměstkem primátora 
Jihlavy je od listopadu Jana 
Mayerová (ANO 2011). Z pozice 
opozičního zastupitele je nyní v 
úzkém vedení města a je pověře-
na takovým rozsahem úkolů, že 
se jí například jen obtížně hledá 
čas na pracovní setkání. Takové 
vytížení ale považuje za normál-
ní, a nevybočuje prý z její pracov-
ní minulosti.

 Lubomír Maštera

Byla jste pověřena řízením úse-
ku dopravy, školství, kultury a 
tělovýchovy, koordinací strate-
gií města a máte v gesci příměst-
ské části Helenín, Sasov a Kosov. 
Když jsem hledal termín pro náš 
rozhovor, sekretariát primáto-
ra našel termín až o čtrnáct dnů 
později. Jaká je vaše pracovní 
vytíženost?

Jsem zvyklá dělat naplno, když 
do něčeho jdu. Tak pro mne není 
dvanáctihodinový i delší pracovní 
den nic zvláštního, i když od doby, 
co mám děti, to už není vždy mož-
né. Pokud řeším něco zajímavé-
ho, nebráním se informacím i nad 
rámec pověření.

Říkáte – dvanáctihodinový 
pracovní den. Považujete se za 
workoholika?

Když myslíte (smích)! Nemohla 
bych dělat věci, které mne nebaví. 
A dvanáctihodinovou dobu nevnu-
cuji ostatním. 

 Ale opravdu jsem přijala velmi 
širokou oblast pověření. Zejména 
v odboru dopravy je řada oblastí, 
které vyžadují denně hledání řeše-
ní, ať už jde o drobnosti typu rozbi-
té pouliční osvětlení, až po dálniční 
přivaděč. 

 Oblast školství mne zajímá i jako 
matku, které nastupují děti do škol. 
Zajímá mne kvalita výuky a mož-
nosti uplatnění po ukončení základ-
ní školní docházky.

Jste také pověřena koordinací 
městských strategií. To je nové 
pověření, které v minulosti neby-
lo. O co jde?

Představa byla taková, že je potře-
ba, aby tady byl jeden člověk, kte-
rý bude  zastřešovat všechny kon-
cepce, vize, strategie, aby se sešly 
na jednom místě a aby  nešly proti 
sobě. A to se, žel, běžně stává. Těch 
materiálů je hodně – namátkově: 
strategie kultury, dopravy, řešení 
centra města atd. To je samozřejmě 
jak objemově, tak časově náročné.

Nastoupila jste do „rozjeté-
ho vlaku“. O to je zřejmě situace 
pro vás složitější. Nakolik je pod-
le vás možné pokračovat v jízdě 
nastoleným směrem, nebo je tře-
ba zastavit a začít znovu? 

Zajímavá otázka. Řeknu vám to 
takto – já jsem kritizovala dva roky, 
jako opoziční zastupitel. Nyní se 
už nechci vyjadřovat negativně k 
minulosti. 

Faktem je, že nestojím na začát-
ku. Řada práce je udělána, napří-
klad jsou zpracovány analýzy, roz-
bory a vstupní data, ze kterých se 
dá vycházet.

A to je velmi dobré. Platí to pro 
všechny oblasti, které mám na sta-
rosti, tedy v dopravě, kultuře i škol-
ství. Nyní bude důležité tato data 
sladit v jeden celek, v jeden záměr. 
A to je cílem té koordinace strate-
gií.

Znáte i pohled občanů?
Myslím, že ano. Proběhla řa-

da setkání a besed s občany, anke-
ty Zdravého města. A nežijeme ve 
vzduchoprázdnu, takže informace 
mám. Ale dalším názorům se samo-
zřejmě nebráním.

Pojďme tedy blíže k dopravě. Co 
se dá říct k parkovací koncepci?

Koncepci parkování ve městě 
měl připravenou magistrát již před 
krajskými volbami, ale na Radu to 
předložené nebylo, jelikož prý by to 
nebylo vhodné před volbami. Vní-
mám to tak, že panovala obava, že 
by zamýšlená koncepce nemusela 
být bezproblémově přijímána.

Já zase tuto koncepci potřebuji 
sladit s dalšími strategickými zámě-
ry, takže prosím o jistou trpělivost a 
čas na zpracování.

Navíc nás čeká oprava Brněnské-
ho mostu, která bezesporu zasáh-
ne do dopravy ve městě. Teprve po 
ukončení bude možno realizovat 

plán udržitelné mobility.

Jaký systém parkování v Jihlavě 
preferujte?

Myslím, že Jihlava je malá na sys-
tém „park and ride“, tedy „zapar-
kuj a jeď“. Potřebujeme zde systém 
„park and go“ („zaparkuj a jdi“). 

Parkoviště by tedy měla být na 
vnějším centru města, aby bylo 
možno zaparkovat a do centra dojít. 
Věřím, že se to uchytí, když nabíd-
neme parkovací kapacity. 

Takové místo by mohlo být v are-
álu Modety u zoo, jiné se nabízí v 
prostoru současného autobusové-
ho nádraží. Další místa by přinesl 
dopravní terminál u městského vla-
kového nádraží.

Hlavně je nutné sdělit občanům, 
že není možné, aby všichni měli 
možnost zaparkovat u svých bytů,
a zároveň bydleli v zeleni. Tyto 
požadavky jsou v přesném protipó-
lu v stávající zástavbě. 

O dopravním terminálu se 
hovoří již delší dobu…

Dopravní terminál je nyní ve slib-
né fázi domluvy mezi městem, kra-
jem a Správou železniční dopravní 
cesty, a co je důležité, dotační pení-
ze jsou na tento projekt alokovány. 
Věřím, že se letos začne s projekto-
vou dokumentací. 

Myšlenka realizace sjezdu z dál-
ničního přivaděče k Vodnímu ráji 
ze směru od Znojma platí?

Ano, zde se předpokládá s reali-
zací stavby (vybudování odbočova-
cího pruhu na přivaděči a napojení 
na ulici Romana Havelky) v příš-
tím roce. V průběhu letošního roku 
bude probíhat projektová příprava. 

Abychom nezapomněli na škol-
ství, kulturu a sport. Nad čím 
přemýšlíte ve školství?

Ministryně školství Valachová 
prosazuje omezení kapacity dětí ve 
školkách na maximálně dvacet od 
roku 2018 tam, kde to bude kapacit-
ně možné. Budeme si to muset spo-
čítat, zda tento požadavek můžeme 
naplnit, a jak situaci do budoucna 
řešit. 

Základní školy máme po rekon-
strukcích, a velmi hezké. Co v Jihlavě 
postrádám, je jakási excelentní ško-
la či třída pro velmi talentované děti, 
aby měly možnost dalšího rozvoje. A 
k tomu víc individuální péče věnovat 
právě takovýmto dětem, které se málo-
kdy vejdou do tabulek.  

Věřím, že je v Jihlavě hodně šikov-
ných dětí, které by takovouto péči uví-
taly. Jsme v souladu s Krajem, který se 
podobnými úvahami zaobírá i v oblas-
ti středoškolského vzdělávání. A ráda 
bych se víc zabývala i možnou podpo-
rou pro ZŠ speciální a Praktickou ško-
lu. 

Když řekneme sport, ihned 
vytane na mysli Horácký zim-
ní stadion (HZS) a Dukla. Jak si 
vysvětlujete tu skoro nekoneč-
nou diskuzi v zastupitelstvu?

Myslím si, že problém HZS a 
Dukly není problémem jen tohoto 
zastupitelstva. Ten problém tu je již 
léta, a důvodem jeho odsouvání dál 
a dál, na další zastupitele, je pod-
le mého názoru ten, že jde o příliš 
velkou investici pro relativně ome-
zenou skupinu hokejistů a fanouš-
ků, která fi nančně zaváže město na 
další roky a významně omezí další, 
někdy mnohem důležitější (voda, 
parkoviště, chodníky, další veřejná 
sportoviště…) investice ve městě.

V současnosti se vedení města 
obrátilo na externí firmu, s dlou-
holetými zkušenostmi s podobný-
mi projekty. Pánové zadání přijali s 
tím, že nejde o politické zadání, a 
chceme vědět realitu

Paralelně s tím nyní intenzív-
ně pracujeme na seznamu inves-
ticí města na dalších deset let. 
Na základě těchto dvou výstupů 
– tj. technického a finančního - 
si relativně lehce spočteme, co si 
můžeme a co nemůžeme dovolit. 

Mohu vás požádat o váš osobní 
názor?

Dovedu si představit výstavbu 
multifunkční haly, která by byla 
pro všechny obyvatele Jihlavy, a s 
vysokou pravděpodobností by se 
dalo zajistit spolufinancování ze 
strany ministerstva, kraje a možná 
i soukromých subjektů. 

 
 (Dokončení na str. 14)

Náměstkyně Mayerová: Nehledím na 
čas, pokud mne problém zajímá

NÁMĚSTKYNĚ primátora Jana Mayerová (ANO 2011) 
 Foto: Lubomír Maštera
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INTERNET

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

50 Mbit/s

25 Mbit/s

8 Mbit/s

4 Mbit/s

50
25
8
4

391 Kč
Cena s DPH/měsíc

250 Kč
Cena s DPH/měsíc

199 Kč 
Cena s DPH/měsíc

129 Kč
Cena s DPH/měsíc

PŘIPOJENÍ - VYSOKORYCHLOSTNÍ BEZDRÁTOVÉ

Pro informace a objednávku volejte 567 579 111

DOPORUČUJE
PRO BEZPEČNÝ
INTERNET

Jsme držiteli certifi kátu:

INTERNETOVÁ 
TELEVIZE
II. GENERACE!

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

w
w

w
.m

-s
o

ft
.c

z/
tv

www.m-soft.cz

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

pustit pořad od začátku

pozastavit pořad

přeskakovat reklamy

videorekordér 
– nahrát až 40 hodin pořadů

sledovat předchozí pořady 
až 30 hodin zpětně

Provozovatelem televizní služby je

+TV 8 Kč

+TV 39 Kč

pokročilé 
 funkce
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Stránku připravil: Lubomír Maštera

VÝSTAVA REGION PRESS FOTO 2016. Fotografi e uveřejněné v Novinách jihlav-
ské radnice v loňském roce byly také vystaveny na regionální výstavě v sídle Kraje 
Vysočina. Spolu s nimi se představilo dalších 15 regionálních tiskovin. Výstavu uspo-
řádal vysočinský Syndikát novinářů.

JIHLAVA PŘIVÍTALA NOVÝ ROK OHŇOSTROJEM. Stovky lidí přišly na Masa-
rykovo náměstí, kde proběhlo tradiční novoroční podávání svařeného vína členy 
vedení města, zdravice primátora Rudolfa Chloupka a novoroční ohňostroj. V mra-
zivém podvečeru přišel svařák vhod, u stánku města Jihlavy se rozdalo všech připra-
vených 120 litrů vína a horkého čaje. 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA NA RADNICI. Už několik let je tradičně prvním bodem 
novoroční porady vedení města Jihlavy návštěva Tří králů. Do kasičky přispěli pri-
mátor i jeho náměstci a tajemník úřadu. Následně sbírka probíhá v dalších kancelá-
řích úřadu. Tříkrálovou sbírku zajišťuje Oblastní charita Jihlava. 

ŠEDESÁTKA DUKLY. HC Dukla si po celou sezónu připomíná 60. výročí založení. 
Slavilo se i na radnici, osobnosti legendárního klubu se sešly v gotické síni, kde jim 
primátor města Rudolf Chloupek předal stříbrné pamětní medaile a pamětní listy. 
Po setkání na radnici následoval pochod fanoušků z centra města k zimnímu stadio-
nu, kde proběhl retro zápas s Českými Budějovicemi.

 Foto: Jakub Koumar

FRONTA NA VILÍMKA. S velkým úspěchem se setkalo už třetí pokračování knihy 
I domy umírají vstoje, archiváře Ladislava Vilímka. Uvedení jeho knihy naplnilo 
gotickou síň jihlavské radnice zájemci, kteří pak vytvořili dvě dlouhé fr onty: jednu 
na novou knihu, a záhy druhou - na podpis oblíbeného autora. Kniha je k dostání v 
Turistickém informačním centru.

 Foto: Jakub Koumar

PIETNÍ AKT. Mezinárodní den památky obětí holocaustu si na výročí osvobození 
koncentračního tábora Osvětim (27. ledna 1945) připomněla i Jihlava. Náměstek 
primátora Vratislav Výborný (vlevo)a ředitel gymnázia Pavel Suk položili květiny 
v budově školy k desce připomínající studenty a učitele zavražděné nacisty v letech 
1939 až 1945.
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Hlídka městské policie nalezla pohřešovanou 
dívku, schovávající se za vzrostlým stromem v are-
álu Nemocnice Jihlava, nedaleko čerpací stanice 
ONO. Jednalo se o dívku oděnou do pyžama, kte-
rá i přes svou zraněnou páteř a zpevňující krunýř 
kolem trupu utekla z nemocnice.  Vzhledem ke 
zdravotnímu stavu dívky byla na místo přivolána 
zdravotnická záchranná služba. 

Zadržení celostátně hledaných
Při kontrolní činnosti na Masarykově náměstí 

strážníci zahlédli u OD Prior ženu odpovídající 
popisu osoby hledané Policií ČR. O několik dní 
později byla další celostátně hledaná osoba zadr-
žena v zahradní kolonii za ulicí Zátopkova, a ce-
lostátně hledaného muže strážníci zadrželi v ulici 
Bezručova.

Dále městská policie řešila oznámení na nezná-
mého muže, který se snažil dostat do domu v ulici 
Šlezingerova. Na místo byla vyslána hlídka, která 
muže, dobývajícího se do vchodových dveří ne-

movitosti, zadržela. Po prokázání totožnosti, a 
dalším šetřením strážníci zjistili, že se jedná o oso-
bu, po které bylo vyhlášeno pátrání jako po osobě 
pohřešované. Důvodem pátraní byl útěk z prostor 
Alzheimer centra se sídlem v Jihlavě na ul. R. Ha-
velky, kde byl muž hospitalizován.  

Statistika
V prosinci zpracovala Městská policie Jihla-

va celkem 2.467 událostí. Strážníci provedli 180 
kontrol podávání alkoholu mladistvým osobám a 
hraní na výherních hracích automatech, řešili 347 
oznámení občanů nebo jejich žádostí o pomoc. 

Proti veřejnému pořádku nebo vyhláškám a na-
řízením města bylo zaznamenáno 594 přestupků, 
z tohoto počtu se 72 přestupků týkalo dodržování 
pravidel stanovených vyhláškou o volném pohybu 
psů a 27 přestupků se týkalo dodržování zákazu 
konzumace alkoholických nápojů na vymezených 
veřejných prostranstvích. 

Při kontrolní činnosti byly zadrženy čtyři osoby, 

po kterých Policie ČR vyhlásila celostátní pátrá-
ní. Městská policie zpracovala 10 přestupků proti 
majetku. Do psího útulku, jehož provozovatelem 
je městská policie, bylo umístěno 17 odchycených 
psů. 

Prevence  
V předvánočním období prováděla městská po-

licie intenzivní kontrolní činnost na Masarykově 
náměstí, strážníci zajišťovali dohled nad průbě-
hem kulturních akcí, pořádaných v průběhu ad-
ventního období. 

Městská policie zajišťovala bezpečnost účastníků 
tradičního Silvestrovského běhu a ve spolupráci 
s Policií ČR prováděla asistenci při pořádání ho-
kejového utkání Dukly Jihlava s Horáckou Slavií 
Třebíč.  

 Bc. Stanislav Maštera,
 zástupce ředitele MP

Strážníci našli dívku v pyžamu, která 
utekla z jihlavské nemocnice

Polystyren na zateplení do skládky 
nesmí, už není stavebním odpadem.

Opravujete nemovitost, nebo za-
teplujete dům? Zbylo vám větší množ-
ství polystyrenu? Dříve bylo možné 
polystyren odvážet na skládku jako 
stavební odpad, tato praxe však končí. 

„Nařízením EU byl stanoven plošný 
zákaz ukládání polystyrenu na skládky 
z důvodu obsahu zpomalovačů hoření. 
Skládka v Jihlavě - Henčově tedy tento 
polystyren už nepřijímá. Legálně je mož-
né se polystyrenu zbavit na třídící lince 
odpadů (ASMJ), která se nachází v prů-
myslové zóně v Hruškových Dvorech,“ 
vysvětluje Jan Machančík z odboru 
životního prostředí jihlavského magis-
trátu. 

ASMJ polystyren převezme za úhra-
du, cena se odvíjí od znečištění. 

Další specifi cké stavební odpady, 
jako je sádrokarton a azbest, je nutné 
vozit na skládku v Henčově. 

V případě azbestu je bezpodmíneč-
ně nutné dodržet bezpečnostní postu-
py při manipulaci s tímto odpadem, 
a přepravovat jej v uzavřených, nepo-
rušených pytlích. 

Uložení těchto odpadů do skládky je 
rovněž zpoplatněno. Polystyren z kra-
bic může do kontejneru na plasty. 

Polystyren, který je ochranou výplní 
například krabic nově nakoupených 
výrobků, je nadále možné odhazovat 
do žlutých kontejnerů, rozmístěných 
po městě. 

„Polystyren ale rozhodně nepatří do 
nádob na směsný komunální odpad,“ 
upozorňuje Jan Machančík.

 -tz-

Zbytky polystyrenu ze 
zateplení patří na třídičku

Období vegetačního klidu je 
příležitostí pro kácení

Zima je obdobím vegetačního kli-
du, a zároveň časem pro provede-
ní potřebného kácení a pěstebních 
probírek stromů a keřů. 

Od ledna do března v Jihlavě postup-
ně probíhá kácení na mnoha místech.  
Kde to bude možné, radnice zajistí ná-
hradní výsadby. 

„Stromy ke kácení se vybírají na zá-
kladě vlastních šetření úřadu, na zákla-
dě výstupů z inventarizace zeleně a na 
základě podnětů veřejnosti, případně se 
kácí stromy, které jsou v kolizi se stavbou 
nebo rekonstrukcí,“ vysvětluje výběr 
Martina Brandová z odboru životního 
prostředí. Město musí mít podle záko-
na vyřízené povolení ke kácení dřevin 
od orgánu ochrany přírody u stromů 
s obvodem větším než 80 cm ve výšce 
130 cm. 

Probíhající a plánované 
kácení v Jihlavě:

- Příměstské obce  – Henčov, He-
roltice, Helenín, Antonínův Důl, 
Pávov, Popice, Vysoká,  

- Mahenova, Bří Čapků, Seiferto-
va, Skalka, Ústřední hřbitov, 

- Královský vršek, Kollárova, So-
kolovská, Pávovská, E. Rošického, 
Jiráskova, Kainarova,

- Brtnická, Nad Plovárnou, Polní, 
U Dlouhé stěny,

- Velký a Malý Heulos, Tyršova, 
Hřbitov Kalvárie, Masarykovo ná-
městí, Minoritské náměstí.

 -tz-
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Srdečně zveme 
všechny zájemce 
do areálu školy 
v Třešti, K Valše 38

EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
ZAHRADNICTVÍ
PODNIKÁNÍ - NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

ZAHRADNÍK 
KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
CUKRÁŘ
TRUHLÁŘ
ŘEZNÍK UZENÁŘ
KREJČÍ

KVĚTINÁŘSKÉ A ARANŽÉRSKÉ PRÁCE 
KUCHAŘSKÉ PRÁCE 
CUKRÁŘSKÉ PRÁCE
ŘEZNICKÉ A UZENÁŘSKÉ PRÁCE
TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE 
ZEDNICKÉ PRÁCE
PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

J02-SOŠTD

Obory s maturitním vysvědčením: Obory s výučním listem:

Telefon: 567 112 811, 608 196 484

Internetové stránky: www.sskola-trest.cz
Ubytování a stravování poskytujeme přímo v areálu školy.

Středoškoláci, pro něž není čeština 
mateřským jazykem, často selhávají 
u maturity z češtiny. Potíže jim dělá 
především slohová práce, její poža-
davky jsou totiž nastaveny pro rodilé 
mluvčí. 

Česká školní inspekce (ČŠI) dopo-
ručuje systémové řešení maturity pro 
tuto skupinu žáků. Měli by zkoušku 
skládat na základě přístupu k češtině 
jako k cizímu jazyku.

V současné době mají cizinci, kte-
ří pobývají v Česku méně než čtyři 
roky, nárok na prodloužení času na 
vypracování didaktického testu o 
patnáct minut. U slohové práce mají 
navíc třicet minut, a mohou používat 
překladový slovník a Slovník spisov-
né češtiny.

Toto zvýhodnění mnohým cizin-
cům nestačí. Maturita je totiž konci-
pována jako zkouška rodilého mluv-
čího ze zvládání mateřštiny.

Záleží na délce pobytu cizinců v 
Česku, míře odlišnosti češtiny od je-
jich mateřštiny i dosažené jazykové 
úrovni. Je to podle ní ale podobné, ja-
ko kdyby měli Češi slohovými prace-
mi v cizím jazyce konkurovat rodilým 
mluvčím. Navíc by se tento jazyk učili 
metodami cizího jazyka, zatímco ci-
zinci se češtinu učí jako rodilí mluvčí, 
což jim znesnadňuje situaci.

Centrum pro zjišťování výsledků 
vzdělávání (Cermat), které maturity v 
Česku organizuje, běžně nezpracová-
vá statistiky úspěšnosti cizinců u ma-

Zahraniční studenti mají jazykové problémy
turity z češtiny. Dotazníkové šetření 
z roku 2013 podle inspekce ukázalo, 
že žáci s odlišným mateřským jazy-
kem selhávali u maturity z češtiny ve 
větším poměru než rodilí mluvčí, a 
že mnoho z nich nebylo k maturitní 

zkoušce vůbec připuštěno z obavy, že 
by ji nezvládli.

Proto se navrhuje umožnit cizincům 
skládat zkoušku z češtiny jako z cizího 
jazyka na úrovni B2, což je dostačují-
cí i pro studium na českých vysokých 

školách. Podobný systém funguje na-
příklad ve Finsku.

Inspekce zjistila, že na zhruba 1200 
středních školách v ČR studovalo loni 
více než 9000 žáků s odlišným mateř-
ským jazykem. -lm-
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Mariánské náměstí 72, 394 94 Černovice, tel.: 565 492 182, 
www.uciliste-cernovice.cz, ou.prs.cernovice@iol.cz

Délka přípravy v učebních oborech je 3 roky a je ukončena výučním listem. Praktická škola je dvouletá
se závěrečným vysvědčením. Ubytování a stravování je zajištěno.

 zedník  truhlář  malíř-natěrač 

kuchař  pečovatelka  cukrář  zámečník
 švadlena  čalouník

nabízí žákům a uchazečům s ukončenou povinnou 9letou docházkou 
vyučení těmto profesím:

Kontakt: Bc. Marie Baštová , tel.: 606 367 221
j02-oučD

JIHLAVA, Masarykovo náměstí 36
přízemí, OD HASSO

www.modaprostejov.cz

SLEVA

Likvidujeme všechny kabáty v ceně maximálně do 999,- Kč! Ano všechny kabáty
jsou pod 999,- Kč, a to jak pánské, tak i dámské. Slevnili jsme pro Vás na super
nízké ceny obleky, kalhoty, saka a všechno dámské zboží! A pozor!! Akce navíc!
Pokud odevzdáte tento kupon při nákupu jakékoliv naší značkové kravaty, 
bude Vám účtována bez ohledu na uvedenou cenu za neuvěřitelných 39,- Kč! 
A to se již vyplatí přijít! Těšíme se na Vás! Akce platí do vyprodání zásob!

87%sleva
skute

čn
ě a

ž

SLEVYze
NAPROSTO POSLEDNÍ ŠANCE !!!

V příštím akademickém roce 2017/18 
bude možné na VŠPJ studovat cestov-
ní ruch, fi nance a řízení, dále technické 
obory (aplikovaná informatika a apliko-
vaná technika pro průmyslovou praxi) a 
zdravotnické obory (porodní asistent-
ka, všeobecná sestra, zdravotně sociální 
práce a magisterský obor Kvalita a bez-
pečná péče ve zdravotnictví). 

Nebude chybět ani nejnovější obor 
Finance and management, který je vyu-
čován v angličtině. 

Na většinu oborů bude možné se při-
hlásit jak v prezenční (denní) formě 
studia, tak kombinovaně (dálkově). Na 
oba technické obory budou uchazeči 

přijati bez přijímacích zkoušek, u eko-
nomických i zdravotnických oborů jsou 
i nadále přijímací zkoušky zachovány. 
Pokud bude dostatečný zájem, mohl 
by být v příštím akademickém roce 
po delší době otevřen v kombinované 
formě obor porodní asistentka (nyní 
otevřen pouze prezenčně).

Zájemci se mohou hlásit v prv-
ním kole do 2. května, v druhém do 
20. července a ve 3. kole do 18. srp-
na 2017. Výše poplatku za přijímací 
řízení zůstává zachována a vychází na 
450 Kč. Studium na VŠPJ je bezplatné, 
kromě oboru vyučovaného v angličtině.
 -tz- 

Vysoká škola polytechnická 
Jihlava zahájila přijímačky
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(Pokračování ze str. 4) 

Jihlava má totiž výhodu svého 
umístění mezi Prahou a Brnem u 
dálnice, což mimochodem nebylo v 
minulosti dostatečně akcentováno. 
Možná je nyní možnost uvažovat i 
tímto směrem.

O Dukle a hledání strategického 
partnera se rovněž hovoří léta…

Nejprve musíme vědět, co bude se 
stánkem. Potom budeme moci na-
bídnout Duklu se stadionem jako je-
den celek. 

Mě osobně se nelíbí situace, kdy 
profesionální klub je v majetku měs-
ta, to pokřivuje vztahy.

S opravami základních škol 
vznikla řada sportovišť při těchto 
školách. Byla snaha zpřístupnit ty-
to hřiště i veřejnosti. Jak se to po-
dařilo, a je situace uspokojivá?

Zatím neumím situaci posoudit, 
sportovní komisi mám naplánova-
nou na příští týden, tak snad bude 
jasno.

Poprosím již jen stručně o infor-
mace o příměstských částech He-
lenín, Sasov a Kosov.

Přiznám se, že na příměstské části 
jsem dosud našla jen velmi málo ča-
su, abych nyní mohla vznášet nějaké 
vize. Na setkání s osadními výbory 
na konci roku jsme zaznamenali po-
žadavky, ke kterým se musíme teprve 
sejít.  

Náměstkyně Mayerová...

Krytý areál Vodního ráje navštívilo 
vloni o 8 tisíc lidí více, než v roce 2015

VODNÍ ráj v Jihlavě, jeho krytá část, to není jen prostor pro návštěvníky a rekre-
anty. Pod zemí se skrývá technická část areálu, která vyžaduje trvalou obsluhu.

 Foto: Lubomír Maštera

Vernisáž výstavy „Co pro mě zna-
mená kůň“ je naplánována na 8. 
února  v Městské knihovně v Jihlavě. 

V rámci programu bude prezento-
vána krátká povídka z prostředí hi-
porehabilitace, kterou přečte malíř-
ka a spisovatelka Bohumila Sarnová. 
Poté bude následovat hudební část 
programu, ve které vystoupí Beno 
Trávníček – kytara, zpěv a Yvonna 
Horská – zpěv. 

A zájemci si budou moci prohléd-
nout na dvacet obrazů, jejichž au-
tory jsou v patnácti případech uži-

vatelé služeb v OCHJ – Adaptě, a 
vznikly od listopadu 2016 do ledna 
2017, a dalších pět namalovala au-
torka výstavy. 

Tou je Yvonna Horská, student-
ka III. ročníku Soukromé vyšší od-
borné školy sociální v Jihlavě. Akce 
vychází z dlouhodobé spolupráce 
autorky výstavy s uživateli služeb 
v Oblastní charitě Jihlava – Adap-
tě. Vernisáž výstavy moderuje Hela 
Dvořáková, a bude zahájena od 
14.30 hodin.

 -lm-

Vernisáž výstavy v jihlavské 
Městské knihovně

V MĚSTSKÉ knihovně se budou vystavovat malby koní. Výstavu zahájí vernisáž 
8. února ve 14.30 hodin. Repro: archiv MMJ

Z provozních důvodů byla jihlav-
ská oblastní charita nucena ve městě 
ukončit sběr textilu. Skončila i třídír-
na textilu. Jihlavští občané ale nepři-
šli o možnost ukládat ošacení a další 
textilie do k tomu určených nádob.

Obyvatelé města mají dál možnost 
ukládat textil do nezměněného po-
čtu devatenácti kontejnerů rozmístě-
ných po městě. 

Ale z některých míst, kde jim příliš 

mnoho pozornosti věnují vandalové, 
se kontejnery přesunou na klidnější 
stanoviště. Ukončena je ovšem čin-
nost třídírny textilu v domě Žižko-
va 109 (na Havaji), kde už nebude 
k dispozici ani kontejner na sběr šat-
stva. 

Aktuální informace o sběru textilu 
a rozmístění kontejnerů najdete na 
webových stránkách 

www.odpadyjihlavy.cz. -tz-

Třídírna na textil skončila

Vodní ráj Jihlava, největší aquapark 
na Vysočině, navštívilo v loňském 
roce 164 tisíce návštěvníků. 

Do krytého areálu, který nabízí 
velký rekreační bazén, vířivku, malý 
dětský bazének, krytý tobogán, par-
ní lázeň, saunu a další služby, přišlo 
129 tisíc lidí, převážně z Vysočiny. 
Oproti předchozímu roku jde o ná-
růst o 8 tisíc. 

Do venkovního areálu zavítalo cel-
kem 35 tisíc návštěvníků, což bylo 
díky chladnému létu a celkově nepří-
znivému počasí o 20 tisíců lidí méně,
než předchozí sezónu.

„Aquapark během loňského roku 
zrekonstruoval střechu nad krytým ba-
zénem, investoval do nového podvodní-
ho osvětlení a vybudoval tzv. Kneippův 
chodník, pro zlepšení metabolismu a 
krevního oběhu. Letos dokončil rekon-
strukci bufetu ve vstupní hale. Návštěv-
níci venkovního areálu se mohou těšit 
na zbrusu nový nerezový dětský ba-
zén,“ popsal investice mluvčí Služeb 
města Jihlavy (SMJ) Martin Málek.

Na celý rok 2017 připravilo vede-
ní aquaparku další akci. Návštěvníci 
získají v den svých narozenin hodinu 
plavání zcela zdarma, a ti, kteří slaví 
svátek, budou mít vstup na hodinu s 
50% slevou. 

„Narozeninovou soutěží jim chceme 
udělat radost tím, že alespoň na chvíli 
mohou zapomenout na své všední sta-
rosti a přijít si k nám zdarma zapla-
vat,“ doplnil Málek.

O aquaparku
Vodní ráj Jihlava je svou kapacitou 

2.400 míst ve venkovní a 240 míst v 
kryté části areálu již patnáct let nej-
větším aquaparkem na Vysočině a 
jediným aquaparkem na dálnici D1. 
Sportovně-relaxační areál je otevřen 
celoročně, a kromě několika bazé-
nů a řady vodních atrakcí nabízí i 
sportovní a wellness služby. Každý 
rok projde jeho branami v průměru 
200.000 návštěvníků. Provozovate-
lem jsou Služby města Jihlavy. 

 -lm-
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Jihlavská zoo je trvale nejoblí-
benější turistický cíl na Vysočině. 
Důkazem je další nárůst počtu ná-
vštěvníků během roku 2016, kdy je-
jími branami prošlo více jak 330 tisíc 
obdivovatelů zvířat a přírody. Výraz-
ný nárůst zájmu způsobily nové dru-
hy zvířat, nové expozice, zkvalitnění 
služeb v zoo i příznivé počasí.

Zoo Jihlava navštívilo během roku 
2016 celkem 334.543 lidí. To je té-
měř o 60.000 návštěvníků více, než v 
předloňském roce, což je nárůst sko-
ro o 22 %.

Dosavadní rekord v návštěvnosti, 
285.558 lidí, byl z roku 2014, a jih-
lavská zoo ho překonala již na začát-
ku měsíce září 2016, a ještě koncem 
září překročila i magickou hranici 
300.000 návštěvníků. Loňské nejsil-
nější měsíce byly tradičně červenec 
se 74.357 lidmi a srpen se 77.589 
lidmi. Zároveň byly tyto dva měsíce 

nejnavštěvovanějšími v celé historii 
jihlavské zoo.

„V letošním roce čeká Zoologickou 
zahradu Jihlava významné jubileum, 
kdy uplyne 60 let od jejího založení. 
Proto na tento rok chystáme celou řadu 
akcí, jako součást ofi ciálních oslav. Na-
ším hlavním letošním cílem je spolu s 
návštěvníky oslavit tyto kulaté naro-
zeniny jihlavské zoo,“ řekla ředitelka 
zoo Jihlava Eliška Kubíková. 

„Zároveň chceme návštěvníkům tou-
to formou poděkovat za jejich přízeň, 
které si nesmírně vážíme. Také bychom 
rádi otevřeli novou expozici pro nové 
druhy zvířat na australské farmě, i nové 
návštěvnické toalety, které v této části 
zoo dosud chyběly. To by mělo být sou-
částí dalšího zkvalitnění služeb v zoo, a 
přinejmenším udržení podobně vysoké 
návštěvnosti v tomto roce i v dalších le-
tech,“ doplnila ředitelka Kubíková.

 -tz-

Zoo Jihlava se raduje 
z rekordní návštěvnosti

PŘES 330 tisíc návštěvníků přivítala v roce 2016 jihlavská zoo. A letos se opět 
očekává nový rekord, protože zoo oslaví 60 let od svého založení.

 Foto: Lubomír Maštera

Od 9. února do začátku dubna se v Hotelu Gustav Mahler uskuteční výsta-
va k výročí 670 let od korunovace Karla IV. českým králem. Výstava připo-
mene nejen samotnou korunovaci našeho nejvýznamnějšího panovníka, ale 
především fenomén Českých korunovačních klenotů ve formě mistrovské 
repliky nejhodnotnějšího českého pokladu – budou na dosah, a bez mnoha-
hodinových front. 

Exponáty ve speciální vitríně doplní zajímavosti a perličky z jejich mno-
hasetleté historie, opředené různými legendami. 

 -lm-

Výstava českých 
korunovačních klenotů

AUTOREM znamenitých replik korunovačních klenotů je jeden z nejlepších čes-
kých a evropských zlatníků, legenda mezi šperkaři – Jiří Urban, který realizoval 
šperky např. pro anglickou královnu Alžbětu II., pro papeže Jana Pavla II., nebo 
repliku císařské koruny Svaté říše římské, aktuálně také repliku cášské koruny. 
 Foto: archiv MMJ

Vodní ráj Jihlava vyhlásil vítěze 
prosincové soutěžní akce Vánoce s 
mývalem, založené na kreativním 
zpracování symbolu aquaparku a 
Služeb města Jihlavy - medvídka mý-
vala.

Všech sedmačtyřicet autorů přede-
vším předškolního a školního věku 
bylo odměněno malým dárkem a 
okamžitou slevou na vstupném pro 
celou rodinu. Porota složená ze za-
městnanců Vodního ráje vybrala pět 
nejzajímavějších mývalů a vítěze od-
měnila několika bezplatnými rodin-
nými vstupy do bazénů aquaparku.

„Vloni proběhla tato akce poprvé, a 
protože se setkala s úspěchem, rozhod-

li jsme se ji zopakovat i letos. Všechny 
mývaly si ve Vodním ráji schováváme, 
abychom jednou mohli udělat velkou 
výstavu,” uvedl Martin Málek, mluv-
čí Služeb města Jihlavy.

Výherci:
1. místo - Veronika Habánová, 10 

let, Jihlava - vyhrává 10 hodinových 
vstupů do Vodního ráje pro celou 
rodinu, vyrytý obrázek mývala na 
dřevě z břízy.

Na 2. místě skončil pětiletý Maty-
áš Grim z Jihlavy, 3. místo patří osm-
náctileté Kateřině Tišlové z Dobro-
nína. 

 -tz-

Vodní ráj odměnil výherce 
soutěže Vánoce s mývalem

VERONIKA  Habánová z Jihlavy zvítězila v soutěži Vodního ráje a z rukou ve-
doucího Miroslava Veselého převzala ceny.

 Foto: Lubomír Maštera  

Zájemci o výpočet svého důcho-
du mohou využít služeb studentek  
Soukromé vyšší odborné školy so-
ciální v Jihlavě. 

Ve čtvrtek 16. února se od 12 do 
15 hodin uskuteční v prostorách 
Senior Pointu v Jihlavě bezplat-
ná Poradna výpočtu starobního 
důchodu. Orientační výpočet dů-
chodu a související poradenství 
budou poskytovat Kateřina Mac-
ková a Tereza Švecová, studentky 

III. ročníku.
„Poradna tradičně nabízí výpo-

čet starobního důchodu a kontrolní 
výpočet již přiznaného starobního 
důchodu. Součástí služby je také 
poskytnutí sociálního poradenství,
např. vhodného termínu odchodu do 
starobního důchodu z hlediska in-
dividuální situace klientů poradny,“ 
řekla Kateřina Macková. 

K výpočtu starobního důcho-
du klienti potřebují Informativní 
osobní list důchodového pojiště-
ní, o který si mohou požádat pro-
střednictvím písemné žádosti na 
České správě sociálního zabezpe-
čení v Praze. 

Vzor žádosti je veřejně dostupný 
na webových stránkách poradny 
www.duchodyporadna.websnad-
no.cz, nebo si klienti mohou podat 
žádost přímo v poradně.

Studentky svou pomocí naváza-
ly v letošním školním roce na čin-
nost projektové skupiny (NAD)
STANDARD, která se zabývala 
poradenstvím v oblasti důchodo-
vého pojištění v předchozích čty-
řech letech.

 -lm-

Víte, jaká bude vaše penze?

STUDENTKY VOŠ sociální v Jihlavě 
navázaly na tradici projektové skupiny 
(NAD)STANDARD a poskytují po-
moc zájemcům o výpočet výše starob-
ního důchodu.

 Foto: archiv MMJ
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na www.koupejse.cz
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Statutární město Jihlava, Masary-
kovo nám. 1, 586 01 Jihlava,

 zveřejňuje záměry výběrovým 
řízením formou dražby dne 8. 3. 
2017 s uzávěrkou žádostí 

dne 6. 3. 2017 (v 17.00 hod.)

prodat movité věci:
nepoužívané kovové překážky 

(street-stylové překážky, skate-
boardové překážky) ze Skate parku 
v Jihlavě, minimální kupní cena či-
ní 113.500 Kč (vč. DPH)

pronajmout nebytové prostory:
- v domě Masarykovo nám. 9 v Jih-

lavě, 3. NP, 75,85 m2, býv. advokát-
ní kancelář, minimální nájemné činí 
84.573 Kč za rok

- v domě Komenského 36 v Jihlavě, 
1. NP, 19,00 m2, býv. tabák, minimální 
nájemné činí 24.000 Kč za rok

- v domě Masarykovo nám. 23 v Jih-
lavě, 1. NP, 84,00 m2, býv. prodejna 
s dětským zbožím, minimální nájemné 
činí 116.852 Kč za rok

- v domě Komenského 18 v Jihlavě, 
1. NP, 32,10 m2, býv. vinotéka, mini-
mální nájemné činí 60.573 Kč za rok

- v domě Komenského 30 v Jihlavě, 
1. NP, 51,00 m2, býv. marketingové a 
propagační centrum, minimální ná-
jemné činí 96.237 Kč za rok

- v domě Husova 40 v Jihlavě, 1. NP, 
55,00 m2, býv. antikvariát, minimální 
nájemné činí 49.016 Kč za rok

- v domě Masarykovo nám. 22 
v Jihlavě, 1. NP, 46,00 m2, býv. cestov-
ní agentura, minimální nájemné činí 
102.580 Kč za rok

prodat volné bytové jednotky:
- č. 619/6 v domě Lazebnická 19 

v Jihlavě, 1+1, v mezipatře 2. a 3. NP, 
36,10 m2, energetická náročnost dle 
PENB: G, 453 kWh/(m2.rok), mini-
mální kupní cena činí 673.600 Kč

- č. 255/12 v domě Na Vyhlídce 1 
(sekce B) v Jihlavě, 2+1, v 1. NP, 51,00 
m2, energetická náročnost dle PENB: 

D, 403 kWh/(m2.rok), minimální kup-
ní cena činí 653.600 Kč

- č. 196/4 v domě Třebízského 20 v 
Jihlavě, 1+1, ve 3. NP, 33,49 m2, ener-
getická náročnost dle PENB: F, 858 
kWh/(m2.rok), minimální kupní cena 
činí 613.600 Kč

- č. 1125/4 v domě Mrštíkova 15 v 
Jihlavě, 2+1, 3. NP, 34,50 m2, minimál-
ní kupní cena činí 511.800 Kč

- bytové jednotky v domě Chlumo-
va 11 v Jihlavě: č. 1433/7 ve 2. NP, 
1+kk, 22,00 m2, energetická náročnost 
dle PENB: E, 324 kWh/(m2.rok), mi-
nimální kupní cena činí 323.600 Kč, č. 
1433/3 v 1. NP, 1+1, 40,40 m2, ener-
getická náročnost dle PENB: E, 314 
kWh/(m2.rok), minimální kupní cena 
činí 723.600 Kč

prodat nemovité věci:
- pozemek v k.ú. Jihlava p.č. 119 

– zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je budova č.p. 82 v Jihla-
vě, ul. U Mincovny or.č. 6, býv. sídlo 
Okresní vojenské správy, energetic-
ká náročnost dle PENB: F, 256 kWh/
(m2.rok), minimální kupní cena činí 
4.005.445 Kč bez DPH

- pozemek v k.ú. Jihlava p.č. 120 
– zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je budova č.p. 83 v Jihla-
vě, ul. U Mincovny or.č. 8, býv. sídlo 
Okresní vojenské správy, energetic-
ká náročnost dle PENB: F, 256 kWh/
(m2.rok), minimální kupní cena činí 
5.005.445 Kč bez DPH

- pozemky v k.ú. Jihlava p.č. 2505 – 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož sou-
částí je objekt k bydlení č.p. 1081 v Jih-
lavě, ul. Havířská or.č. 6, p.č. 2506 
- zahrada, jde o dům se třemi volný-
mi, nepronajatými byty, energetic-
ká náročnost dle PENB: F, 344 kWh/
(m2.rok), minimální kupní cena činí 
3.511.656 Kč bez DPH

- pozemky v k.ú. Jihlava, p.č. 2395 
– zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je objekt k bydlení č.p. 1011 
v Jihlavě, ul. Havířská or.č. 21, p.č. 

Nabídka majetkového odboru - prodej domu

U Mincovny 8

U Mincovny 6

Havířská 21

Havířská 6

2396/2 – ostatní plocha, jiná plocha, 
jde o dům se sedmi volnými, nepro-
najatými byty a nebytovým prostorem 
v přízemí domu, energetická náročnost 
dle PENB: E, 243 kWh/(m2.rok), mi-
nimální kupní cena činí 4.824.508 Kč 
bez DPH

- pozemky v k.ú. Jihlava, a to část po-
zemku p.č. 4358/1 o výměře 1.246 
m2 dle geometrického plánu č. 6889-
59/2016 ze dne  6. 4. 2016 označenou 
jako pozemek p.č. 4358/1 o výměře 
1.165 m2, orná půda; způsob ochrany 
nemovitosti – zemědělský půdní fond, 
pozemek p.č. 4358/3, zahrada, skle-
ník, pařeniště; způsob ochrany nemo-
vitosti – zemědělský půdní fond, poze-
mek p.č.  4358/5, orná půda; způsob 
ochrany nemovitosti – zemědělský 
půdní fond, pozemek p.č.  4358/21, 
orná půda; způsob ochrany nemovitos-
ti – zemědělský půdní fond, pozemek 
p.č. 4358/22, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, a pozemek p.č. 4359/2, 
zastavěná plocha a nádvoří s budovou 
bez čp/če (včetně stávajících havarij-
ních staveb) celkem o výměře 6.555 
m2; prodej jako jeden celek za mini-
mální kupní cenu 9.800.000 Kč bez 
DPH.

Uvedené pozemky se nacházejí v are-
álu bývalého zahradnictví mezi ulicemi 
Rantířovská a Žižkova v sousedství su-
permaketu TERNO Jihlava.

Bližší informace jsou k dispo-
zici na www.jihlava.cz, na tel. 
565 592 631 (pronájem nebyto-

vých prostorů), tel. 565 592 630 
(prodej movitých věcí, prodej bytů 
a budov), tel. 565 692 640 (prodej 
pozemků), příp. na Majetkovém 
odboru Magistrátu města Jihlavy, 
Hluboká 8, Jihlava. 

Statutární město Jihlava si vyhra-
zuje právo změnit či doplnit tyto 
záměry, příp. od nich odstoupit či  
výběrové řízení zrušit. Účastníci 
výběrového řízení nemají nárok na 
náhradu nákladů spojených s účas-
tí ve výběrovém řízení ani na úroky 
ze složené jistiny.
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Zastupitelé rozhodli o penězích a vyhláškách

(Dokončení z minulého vydání - Redakčně kráce-
no)

Usnesení č. 367/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
rozpočet statutárního města Jihlavy na rok 2017 

dle přílohy č. j. MMJ/EO/4566/2016
a
s t a n o v u j e
rozsah pro provádění rozpočtových opatření 

Radou města Jihlavy v roce 2017:
- zařazování přijatých dotací do rozpočtu 

města bez fi nančního omezení
- úpravy běžných příjmů a výdajů - zapo-

jování přijatých prostředků (příjmů) do výdajové 
části rozpočtu bez fi nančního omezení

- přesuny v rámci běžných výdajů mezi 
odbory (ORJ) a paragrafy do výše 3.000.000,- Kč 
za rok 

- přesuny v rámci kapitálových výdajů a 
projektů na jednotlivé akce do 100.000,-Kč v jed-
notlivém případě

- přesuny ze schváleného rozpočtu tř. 6 
Kapitálové výdaje na jednotlivé akce do rozpočtu 
tř. 5 Běžné výdaje na jednotlivé akce a obráceně 
max. do výše celkového schváleného rozpočtu na 
akci

- do doby konání prvního zasedání Zastu-
pitelstva města Jihlavy v roce 2017 zařazování 
investičních akcí a projektů, které byly schváleny v 
rozpočtu na rok 2016 a nebyly plně vyčerpány

a
u k l á d á 
Radě města Jihlavy informovat na nejbližším 

zasedání Zastupitelstva města Jihlavy o provede-
ných rozpočtových opatřeních

a
u k l á d á 
- ekonomickému odboru provést rozpis 

rozpočtu
- odvětvovým odborům oznámit rozpo-

čet včetně závazných ukazatelů rozpočtu těm sub-
jektům, které jsou povinny se jimi řídit

Usnesení č. 368/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města 

Jihlavy v roce 2017 – sport těmto subjektům:
HC Dukla Jihlava, s. r. o.  - 8.800.000 Kč                                                 
  na úhradu nákladů na provoz zimního stadionu 

v Jihlavě v r. 2017 – energie, 
  mzdové náklady, zdravotní a sociální pojištění, 

ostatní služby, opravy
  a materiál na opravy, revize, spotřební materiál, 

PHM, chemická úprava
  vody, drobné vybavení, nájemné, pojištění a 

ostatní poplatky;

HC Dukla Jihlava, s. r. o. - 5.000.000 Kč
  na úhradu nákladů na provoz Veřejného sporto-

viště pro lední sporty v ulici
  Tyršova v r. 2017 – energie, mzdové náklady, 

zdravotní a sociální pojištění,
  revize, elektronický požární systém, pojištění a 

ostatní poplatky, ostraha 
  objektu, úklidové práce, čisticí a hygienické 

prostředky, opravy a údržba, 
  spotřební materiál, pracovní oděvy a obuv, pro-

nájem vozu a spotřeba PHM, 
  poštovné, nájemné, drobné vybavení;

DUKLA Jihlava – mládež, z. s. - 6.733.992 Kč
  na úhradu nákladů za užívání ledové plochy na 

zimním stadionu a Veřejném 
  sportovišti pro lední sporty v Jihlavě včetně 

kabin, tělocvičny, časomíry, 
  střelnice, kanceláří, skladů, technických míst-

ností, kopírovací, tiskové 
  a grafi cké práce, kancelářskou činnost a webové 

stránky v r. 2017;

DUKLA Jihlava – mládež, z. s. - 3.000.000 Kč
  na úhradu nákladů na činnost spolku v r. 2017 – 

mzdy a ostatní platby
  za provedenou práci (DPP), odměny trenérům 

a asistentům, doprava,  
  ubytování hráčů, soutěžících, realizačního 

týmu, pronájem prostor a vstupy 
  do sportovních zařízení, rozhodčí, materiál a 

vybavení;

FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s. - 1.000.000 
Kč

  na úhradu nákladů na komplexní zajištění sprá-
vy letního stadionu Jiráskova 

  69 v roce 2017 – energie, opravy, materiál na 
opravy, údržba, odvoz odpadu,

  ostatní služby (revize, servisní a montážní prá-
ce, úklid, BOZP), materiál, 

  drobné vybavení, PHM, služby spojů, ostatní 
náklady (pojistné);

  
Fotbalový klub mládeže VYSOČINA JIHLA-

VA, z. s. - 5.000.000 Kč
   na úhradu nákladů na komplexní zajištění 

výchovného procesu mládeže 
   a správy letních stadionů Na Stoupách a E. 

Rošického v Jihlavě v r. 2017 – 
   honoráře a odměny rozhodčích, trenérů, 

doprava, ubytování hráčů a 
   realizačního týmu, zdravotní péče, regenerace, 

pitný režim, pronájmy prostor,
   energie, správa stadionu – opravy a údržba, 

materiál na opravy, odvoz     
   odpadu, úklid, BOZP, revize, ostatní služby, 

materiál a drobné vybavení, 
   čisticí prostředky, PHM, drobné vybavení, star-

tovné, registrační poplatky;
      
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o. - 5.450.000 

Kč
   na úhradu nákladů provozu objektu E. Rošic-

kého 6 na rok 2017 - mzdové
   náklady, zdravotní a sociální pojištění a ener-

gie;                                      

Tenisový klub Spartak Jihlava - 650.000 Kč
   na úhradu nákladů na pronájem sportovišť – 

venkovních antukových kurtů 
   a tenisových hal pro přípravu a soutěžní utkání 

mládeže včetně tenisové školy
   v r. 2017
a 
s c h v a l u j e
uzavření Smluv o poskytnutí dotace – podstatné 

náležitosti dle příloh JID: 184617/2016/MMJ, č. 
j.: MMJ/OŠKT/2038/2016 a JID: 184623/2016/
MMJ, č. j.: MMJ/OŠKT/2040/2016.

Usnesení č. 369/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí dotace ve výši 305.500 Kč z rozpoč-

tu statutárního města Jihlavy na rok 2017 Nadač-
nímu fondu regionální fotbalové Akademie 
Kraje Vysočina, v oblasti podpory Fotbalové 
akademie Kraje Vysočina za účelem fi nancování 
stravování a uzavření Smlouvy o poskytnutí dota-
ce dle přílohy č. j. MMJ/OŠKT/2045/2016, JID 
184951/2016/MMJ a 

ukládá
vedoucímu odboru školství, kultury a tělový-

chovy Magistrátu města Jihlavy zabezpečit uza-
vření Smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 
j. MMJ/OŠKT/2045/2016, JID 184951/2016/
MMJ. 

Usnesení ze 17. zastupitelstva, konaného 12. prosince

Usnesení č. 370/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
výši fi nancování registrovaných sociálních služeb 

dle zákona o sociálních službách a neregistrova-
ných, u kterých je podmínkou např. certifi kace, 
akreditace, osvědčení výkonných orgánů, zákonné 
opodstatnění činnosti apod., pro nestátní nezisko-
vé organizace a jednotlivá sdružení na následují-
cí rozpočtové období formou přímého návrhu do 
rozpočtu města pro rok 2017 takto:

ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S 
AUTISMEM–APLA–Vysočina o.s., Telečská 
1720/7, Jihlava = na službu „Sociální rehabilitace“ 
– 49.000 Kč

ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTIS-
MEM–APLA–Vysočina o.s., Telečská 1720/7, 
Jihlava = na službu „Odborné sociální poraden-
ství“ – 49.000 Kč

ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTIS-
MEM–APLA–Vysočina o.s., Telečská 1720/7, 
Jihlava = na službu „Denní stacionář“ – 169.000 
Kč

Bílý kruh bezpečí, z.s., U Trojice 1042/2, Pra-
ha pro Poradnu Bílého kruhu bezpečí, z.s. Jihlava, 
Žižkova 1683/13 Jihlava = na službu „Odborné 
sociální poradenství“ – 41.000 Kč

Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s., Štěpánko-
va 108, Chrudim pro Centrum J.J.Pestalozziho 
– Krizové Centrum Jihlava, Štefánikovo náměs-
tí 1972/2, Jihlava = na službu „Krizová pomoc“ – 
94.000 Kč

F POINT z.s., Telečská 1802/68, Jihlava = na 
službu „Sociální rehabilitace“ – 180.000 Kč

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje 
Vysočina, o.p.s., Úprkova 4340/6, Jihlava = na 
službu „Tlumočnické služby“ – 41.000 Kč

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje 
Vysočina, o.p.s., Úprkova 4340/6, Jihlava = na 
službu „Sociální rehabilitace“ – 30.000 Kč

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje 
Vysočina, o.p.s., Úprkova 4340/6, Jihlava = na 
službu „Sociálně aktivizační služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením“ – 17.000 Kč

Centrum pro rodinu Vysočina, z.s., Chlumo-
va 1436/3, Jihlava = na Dobrovolnické centrum – 
42.000 Kč

Centrum pro rodinu Vysočina, z.s., Chlumova 
1436/3, Jihlava = na Prorodinné aktivity – 68.000 
Kč

Centrum pro rodinu Vysočina, z.s., Chlumova 
1436/3, Jihlava = na službu „Sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi“ – 85.000 Kč

Centrum pro zdravotně postižené kraje Vyso-
čina, o.p.s., Vrchlického 2497/57, Jihlava = na 
Půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních pomů-
cek – 43.000 Kč

Centrum pro zdravotně postižené kraje Vyso-
čina, o.p.s., Vrchlického 2497/57, Jihlava = na 
službu „Odborné sociální poradenství“ – 48.000 
Kč

 (Pokračování na straně 22)
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Možností máme více, než si myslíme. 
Jestliže se chystáme na kompletní re-
konstrukci koupelny, není od věci na-
vždy spojit koupelnu s WC místností.

Výhody jsou jasné: znásobíme dis-
poziční možnosti, a tím i počet řešení 
koupelny. 

V koupelnovém studiu má pak pro-
jektant volnější pole působnosti, my 
dostaneme více návrhů, ze kterých lze 
vybírat to pravé. Vše je lépe při ruce, 
hygiena (nezbytné mytí rukou pod te-
koucí vodou) probíhá rychleji a kom-
fortněji. Nevýhoda: omezené používá-
ní toalety a koupelny dvěma osobami 
současně.

Krom jiného si položíme ještě dal-
ší otázky: chceme vanu, sprchu, nebo 
obojí? Potřebujeme se každý den kou-

pat? Je lepší malá vana a malý sprchový 
kout, nebo jen samostatná velká vana?

Podle slov odborníků se někdy zby-
tečně upínáme na jedinou možnost: 
vanu. Je pro nás synonymem relaxu, 
ale ruku na srdce: kolikrát za rok si ji 
napustíme opravdu po okraj a ležíme v 
ní? Možná v zimních měsících.

Jinak preferujeme kratší, rychlejší a 
navíc i hygieničtější sprchování, které 
dnes poskytuje také komfortní odpo-
činek. 

Když si pořídíme kout se sedátkem, 
hlavici s přepínáním proudů, světlo a 
navíc i hudbu, je požitek dokonalý. Va-
na je samozřejmě nezbytná pro rodiny 
s malými dětmi, které o pravidelné do-
vádění s hračkami určitě nepřipravíme.
 -lm-

Jak na malou koupelnu

Pakliže jste koupili dřevostavbu, či 
se chystáte postavit moderní dřevě-
ný srub a přemýšlíte nad jeho vyba-
vením, jistě se shodneme, že nejlepší 
volbou bude pravděpodobně moder-
ní dřevěný interiér. 

Základ interiéru vzniká již na papíře, 
před samotným zahájením stavby. 

Plocha a vnitřní uspořádání míst-
ností, tvar a velikost oken, umístění 
vnitřních podpěrných trámů a dalších 
stavebních prvků, například krbu, roz-
hoduje o budoucí podobě vnitřních 
prostor. 

Pokud budete stavět typový dům 
na klíč, a s žádným z navržených typů 
nebudete úplně spokojeni, je určitě 
lepší věnovat přeci jen plánování tro-
chu času a nejvhodnější druh domu si 
podle svých představ pozměnit - změ-
ny v typovém projektu umožňuje kaž-
dá slušná fi rma.

Celkový dojem z vnitřních prostor 
ovlivní již samotné rozvržení a kon-
strukce dřevostavby. Zařízení a vyba-
vení domu by tak tento prostor mělo 
esteticky doplnit. 

Zároveň neplatí, že moderní dřevěné 
stavby musejí být zařízeny ve venkov-
ském stylu - právě naopak. Mnohem 
častější je dnes styl čistý, moderní. 

V případě, že jste se rozhodli navrh-
nout interiér domu sami, bez pomoci 

Zamyšlení nad interiérem dřevostavby

architekta či designéra, zaměřte se na 
jeden styl, ve kterém celý dům zařídí-
te, protože pokud si nejste úplně jistí 
v kramfl ecích, bývá kombinace více 
stylů dohromady na škodu.

Trendem moderního bydlení, a zá-
roveň stálicí, která nikdy neomrzí, je 
dřevěná podlaha. 

Stává se nejčastěji volenou podla-
hovou krytinou v novostavbách, i při 
rekonstrukcích bytů. Nejvhodnějším 
typem jsou masivní dřevěné podlahy, 
které dokonale podtrhnou a dotvoří 
interiér celé dřevostavby. Ideální je, 
pokud sladíme podlahy se dřevem ce-
lé stavby.

Nákup nábytku nepodceňujte, a vý-
běr každého kusu promyslete zvlášť. 

Přeplácané interiéry nebývají pěkné, 
působí chaoticky a vyvolávají dojem 
nepořádku. 

Ideální volbou je několik málo kusů 

kvalitního masivního dřevěného ná-
bytku. Dávejte přednost samostatně 
stojícím kusům před nábytkovými 
stěnami, které mohou působit těžko-
pádně. 

Samostatný dřevěný nábytek se bu-
de ve volném prostoru krásně vyjí-
mat. 

V případě, že nemůžete kvalitní ná-
bytek pořídit naráz, doporučujeme 
obstarat si základní vybavení, a další 
kusy nábytku postupně dokoupit. Ta-
to investice se vám v mnohém vyplatí.

Interiér s převládajícími dřevěnými 
prvky dolaďte pomocí vkusně řeše-
ných detailů a doplňků jiných materi-
álů. -lm-

ILUSTRA ČNÍ FOTO.  Foto: archiv
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PREFA STAVEBNÍ PRVKY

www.sok.cz/prefa

Ušetřete na své stavbě! 
Železobetonové PREFA prvky zlevní, 

zjednoduší a urychlí stavbu.

PREFA výroba S.O.K. stavební, s.r.o. 
Významná třebíčská stavební společnost razantním způsobem 
rozšířila svoji působnost do oblasti prefabrikace stavebních 
prvků. Po pěti letech získávání zkušeností v omezených 
prostorách poloprovozu vybudovala nové výrobní haly 
s  moderním zařízením, které už rok naplno produkují 
prefabrikáty především pro potřeby vlastních zakázek. Firma 
má za sebou zkušenosti z výroby řady PREFA rodinných domů 
(Třebíč, Jihlava, Přerov, Kožichovice, Hrotovice), bytových 
domů (Velká Bíteš – 32 bytových jednotek), obchodního domu 
v Jaroměřicích nad Rokytnou a nepočítaně PREFA prvků pro 
průmyslové a zemědělské stavby.

Provoz PREFA výroby S.O.K. stavební, s.r.o. v Třebíči vznikl 
právě za účelem zrychlení, zlevnění a zjednodušení průběhu 
staveb, a to kompletací celé stavby z PREFA dílců, případně 
zařazením dílčích prefabrikovaných prvků (např. stropních 
dílců). Díky novým formám a betonům třídy až C35/45 z vlastní 
betonárny mají prefabrikáty hladké a přesné povrchy, které 
není nutné omítat. Výrobní zařízení umožňuje vyrobit dílce tl. 
100 a 150 mm různých rozměrů včetně otvorů pro okna a dveře, 
prostupů, vložení instalačního materiálu („husí krky“ pro 
elektrické kabely, elektroinstalační krabice, plastové vodovodní 
potrubí apod.). Certifi kovaná výroba probíhá v optimálních 
podmínkách výrobní haly bez vlivu počasí a je pod stálou 
kontrolou kvality. 

Pro stavebníky a stavební fi rmy v okolí Třebíče 
nabízíme především individuální řešení prvků pro stavby např. 
stropní a podlahové plné panely tl. 150 (175) mm na rozpětí 
do 5 m, stěnové prvky tl. 100 a 150 mm výšky do 2,85 m 
a hmotnosti do 6 tun, využitelné pro nosné i nenosné stěny, 
opěrné stěny apod. Vyrábíme také základové prahy s vloženou 
tepelnou izolací, sloupy a průvlaky od 200 x 200 do 450 x 
1200 mm a délky do 12 m. Pro více informací nás neváhejte 
kontaktovat, rádi Vám připravíme nabídku dle konkrétních 
potřeb Vaší stavby.

S.O.K. stavební, s.r.o.
Střítež, Hrotovická - Průmyslová zóna 162

674 01 Třebíč 1 / Česká republika

+420 568 838 811 / zakazka@sok.cz

Kompletní nabídku PREFA výrobků najdete na:
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(Dokončení ze strany 19)

Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 
1928/9, Brno pro Oblastní charitu Jihlava, Jakub-
ské náměstí 2, Jihlava = na službu „Odlehčovací 
služby“ – Bárka – Charitní domácí hospicová péče 
Jihlava – 51.000 Kč

Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 
1928/9, Brno pro Oblastní charitu Jihlava, Jakub-
ské náměstí 2, Jihlava = na Dobrovolnické cent-
rum – 37.000 Kč

Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 
1928/9, Brno pro Oblastní charitu Jihlava, Jakub-
ské náměstí 2, Jihlava = na službu „Terénní progra-
my“ – Terénní programy SOVY – 135.000 Kč

Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 
1928/9, Brno pro Oblastní charitu Jihlava, Jakub-
ské náměstí 2, Jihlava = na službu „Nízkoprahová 
zařízení pro děti a mládež“ – Nízkoprahový klub 
Vrakbar Jihlava – 100.000 Kč

Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 
1928/9, Brno pro Oblastní charitu Jihlava, Jakub-
ské náměstí 2, Jihlava = na službu „Kontaktní cen-
tra“ – Centrum u Větrníku – kontaktní a pora-
denské centrum pro osoby ohrožené drogovou 
závislostí a osoby jim blízké – 67.000 Kč

Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 
1928/9, Brno pro Oblastní charitu Jihlava, Jakub-
ské náměstí 2, Jihlava = na službu „Služby násled-
né péče“ – Následná péče Jihlava – 171.000 Kč

Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 
1928/9, Brno pro Oblastní charitu Jihlava, Jakub-
ské náměstí 2, Jihlava = na službu „Nízkopraho-
vá zařízení pro děti a mládež“ – ERKO Jihlava – 
242.000 Kč

Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 
1928/9, Brno pro Oblastní charitu Jihlava, Jakub-
ské náměstí 2, Jihlava = na službu „Sociálně aktivi-
zační služby pro rodiny s dětmi“ – Klubíčko Jihla-
va – sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 
– 124.000 Kč

Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 
1928/9, Brno pro Oblastní charitu Jihlava, Jakub-
ské náměstí 2, Jihlava = na službu „Odlehčovací 
služby“ – Adapta Jihlava – odlehčovací služba – 
94.000 Kč

Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 
1928/9, Brno pro Oblastní charitu Jihlava, Jakub-
ské náměstí 2, Jihlava = na Programy specifi cké 
primární prevence poskytované v rámci školní 
docházky – Centrum primární prevence Vrakbar 
Jihlava – 66.000 Kč

Domácí hospic Vysočina, o.p.s., Vratislavovo 
náměstí 115, Nové Město na Moravě = na Dobro-
volnickou službu – 11.000 Kč

Domácí hospic Vysočina, o.p.s., Vratislavovo 
náměstí 115, Nové Město na Moravě = na službu 
„Odborné sociální poradenství“ – Poradna Alej – 
9.000 Kč

Domácí hospic Vysočina, o.p.s., Vratislavovo 
náměstí 115, Nové Město na Moravě = na službu 
„Odlehčovací služby“ – 19.000 Kč

Domácí hospic Vysočina, o.p.s., Vratislavovo 
náměstí 115, Nové Město na Moravě = na domácí 
zdravotní službu – Všeobecná sestra – 16.000 Kč

Liga vozíčkářů, Bzenecká 4226/23, Brno - 
Židenice = na službu „Sociální rehabilitace“ – 
3.000 Kč

Občanská poradna Jihlava, z.s., Žižkova 
1683/13, Jihlava = na službu „Odborné sociální 
poradenství“ – 123.000 Kč

Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 
1928/9, Brno pro Oblastní charitu Třebíč, L. 
Pokorného 15, Třebíč = na službu „Terénní pro-
gramy“ – AL PASO Vysočina – 11.000 Kč

Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 
1928/9, Brno pro Oblastní charitu Třebíč, L. 
Pokorného 15, Třebíč = na službu „Raná péče“ – 
Raná péče Třebíč – 13.000 Kč

Sdružení pro podporu a péči o duševně 
nemocné VOR Jihlava, zapsaný ústav, Komen-
ského 5264/36A, Jihlava = na službu „Sociální 
rehabilitace“ – 140.000 Kč

Sdružení pro podporu a péči o duševně 
nemocné VOR Jihlava, zapsaný ústav, Komen-
ského 5264/36A, Jihlava = na službu „Chráněné 
bydlení“ – 47.000 Kč

Středisko křesťanské pomoci Jihlava, Čajkov-
ského 669/9, Jihlava = na službu „Azylové domy“ 
– Azylový dům pro muže – 190.000 Kč

Středisko křesťanské pomoci – Naděje pro 
život Jihlava, Žižkova 2076/108, Jihlava = na 
službu „Azylové domy“ – Azylové ubytování Jih-
lava – 183.400 Kč

Středisko rané péče SPRP Brno, Nerudova 
321/7, Brno - Veveří = na službu „Raná péče“ – 
14.600 Kč

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v 
ČR, z.s. Krajská organizace Vysočina, p.s., Úprko-
va 4340/6, Jihlava = na službu „Odborné sociální 
poradenství“ – 11.000 Kč

Mgr. Dana Tůmová, Masarykovo náměstí 
1189/44, Jihlava = na Psychosomatický kurz pro 
těhotné a ženy po porodu – 8.000 Kč

Tyfl o ČR o.p.s., Dělnická 1020/54, Praha 7 - 
Holešovice = na službu „Sociálně aktivizační služ-
by pro seniory a osoby se zdravotním postižením“ 
– 0 Kč (nesplněny podmínky dané Zásadami pro 
činnost Komise pro neziskovou, sociální oblast a 
prevenci Rady města Jihlavy - neregistrovaná soci-
ální služba)

Tyfl o ČR o.p.s., Dělnická 1020/54, Praha 7 - 
Holešovice = na službu „Sociálně terapeutické díl-
ny“ – 10.000 Kč

Tyfl o ČR o.p.s., Dělnická 1020/54, Praha 7 - 
Holešovice = na službu „Centra denních služeb“ – 
13.000 Kč

Tyfl o ČR o.p.s., Dělnická 1020/54, Praha 7 - 
Holešovice = na službu „Odborné sociální pora-
denství“ – 32.000 Kč

Tyfl o ČR o.p.s., Dělnická 1020/54, Praha 7 - 
Holešovice = na službu „Sociální rehabilitace“ – 0 
Kč (nesplněny podmínky dané Zásadami pro čin-
nost Komise pro neziskovou, sociální oblast a pre-
venci Rady města Jihlavy - neregistrovaná sociální 
služba)

Tyfl o ČR o.p.s., Dělnická 1020/54, Praha 7 - 
Holešovice = na službu „Průvodcovské a předčita-
telské služby“ – 9.000 Kč

Tyfl o ČR o.p.s., Dělnická 1020/54, Praha 7 
- Holešovice = na službu „Osobní asistence“ – 
10.000 Kč

Tyfl oCentrum Jihlava, o.p.s., Brněnská 626/8, 
Jihlava = na Dlouhodobou dobrovolnickou službu 
– 2.000 Kč

Tyfl oCentrum Jihlava, o.p.s., Brněnská 626/8, 
Jihlava = na službu „Odborné sociální poraden-
ství“ – 15.000 Kč

Tyfl oCentrum Jihlava, o.p.s., Brněnská 626/8, 
Jihlava = na službu „Sociálně aktivizační služby 

pro seniory a osoby se zdravotním postižením“ – 
10.000 Kč

Tyfl oCentrum Jihlava, o.p.s., Brněnská 626/8, 
Jihlava = na službu „Průvodcovské a předčitatelské 
služby“ – 8.000 Kč

Tyfl oservis, o.p.s., Krakovská 1695/21, Praha 
1 – Nově Město pro Krajské ambulantní středisko 
Tyfl oservisu, o.s.p. Jihlava, Benešova 46, Jihlava = 
na službu „Sociální rehabilitace“ – 24.000 Kč

ŽIVOT 99 – Jihlava, z.ú., Žižkova 4897/98, Jih-
lava = na službu „Osobní asistence“ – 250.000 Kč

ŽIVOT 99 – Jihlava, z.ú., Žižkova 4897/98, Jih-
lava = na službu „Tísňová péče“ – 75.000 Kč

a
uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskyt-

nutí v souladu se Zásadami pro činnost Komise 
pro neziskovou, sociální oblast a prevenci Rady 
města Jihlavy.

Usnesení č. 372/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí účelové neinvestiční dotace na rok 

2017  
DS Stříbrné Terasy o.p.s., 
Havlíčkova 5624/34b, 586 01  Jihlava,   - 

1.119.000  Kč
na  úhradu  nákladů spojených s provozem 

domova seniorů
a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskyt-

nutí dle přílohy.

Usnesení č. 373/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytová-

ní služeb obecného hospodářského zájmu ev. č. 
1072/OSV/12, uzavřenou mezi Statutárním měs-
tem Jihlava a Denním a týdenním stacionářem 
Jihlava, v souladu s Pověřením Kraje Vysočina k 
zajištění dostupnosti poskytování sociální služby 
zařazením do sítě veřejně podporovaných sociál-
ních služeb v Kraji Vysočina vydávaného v souladu 
s platnými Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysoči-
na pro poskytování příspěvku na vyrovnávací plat-
bu., uvedeného v příloze,

a
poskytne
příspěvkové organizaci Denní a týdenní stacio-

nář Jihlava, příspěvková organizace, jako závazný 
ukazatel hospodaření, v rámci příspěvku zřizovate-
le na provoz na rok 2016, příspěvek na vyrovnáva-
cí platbu na základní činnosti poskytované služby:

denní stacionář, identifi kátor 2022392 - 
2.732.154 Kč,

týdenní stacionář, identifi kátor 2717289 - 
5.778.866 Kč,

tj. celkem  - 8.511.020  Kč,
realizované na území statutárního města Jihlavy, 

za obdobných podmínek uvedených ve Smlouvě 
o poskytnutí dotace č. KUJIP0198033, uzavřené 
mezi příspěvkovou organizací a Krajem Vysočina,

dle zdůvodnění.

Usnesení č. 385/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
obecně závaznou vyhlášku č. 12/2016, kte-

rou se stanoví školské obvody spádových mateř-
ských škol zřízených statutárním městem Jihlava 
dle přílohy: JID: 166007/2016/MMJ, č.j.: MMJ/
OŠKT/1352/2016.

Usnesení č. 386/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
obecně závaznou vyhlášku č. 13/2016 o stano-

vení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení 
veřejnosti přístupných sportovních a kulturních 
podniků, včetně tanečních zábav a diskoték v roz-
sahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku a o 
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stanovení výjimek z doby nočního klidu dle zdů-
vodnění a přílohy  č.j. MMJ/OŠKT/30662/2016.

Usnesení č. 421/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
b e r e   n a   v ě d o m í
dokument Strategie pro kulturu, volný čas a ces-

tovní ruch ve městě Jihlavě 2017-2024 dle přílohy 
č. j.: 30525/2016 a

u k l á d á
aktualizovat projektové listy a přílohy.

Usnesení č. 425/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
název „Handlovy dvory“, „Žitná“ a „Ječ-

ná“ pro nové ulice v k. ú. Jihlava dle přílo-
hy č.j. MMJ/ORM/30663/2016, UID jihl-
vp16v00037.

Usnesení č. 426/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
v o l í
členem Kontrolního výboru Zastupitelstva 

města Jihlavy Mgr. Ing. Evžena Zámka, bytem 
Bezručova 3, Jihlava.

Usnesení č. 427/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
v o l í 
členem Finančního výboru Zastupitelstva 

města Jihlavy Ing. Jiřího Pokorného, bytem 
Benešova 17, Jihlava.

Usnesení č. 432/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
n a v r h u j e
zástupce statutárního města Jihlavy do před-

stavenstva obchodní společnosti Jihlavské 
vodovody a kanalizace a.s.:

ANO 2011 - Ing. Lucie Vichrová, Ing. Jiří 
Pokorný 

ČSSD Ing. Vratislav Výborný, František 
Zelníček, Mgr. Jana Nováková Hotařová

KSČM - Ing. Pavel Šlechtický
ODS - Ing. arch. David Beke 
KDU-ČSL - Ing. Jaromír Kalina, Ing. arch. 

Martin Laštovička
Forum Jihlava - MgA. Karolína Koubová

zástupce statutárního města Jihlavy do dozor-
čí rady obchodní společnosti Jihlavské vodo-
vody a kanalizace a.s.:

ANO 2011 - Radek Popelka, MBA, Ivana 
Čepičková

ČSSD - Ing. Jiří Dvořáček, Karel Němec
ODS - Mgr. Zdeněk Geist
KDU-ČSL - Karel Voldán, Ing. Jan Sedlák
Forum Jihlava - Ing. Miroslav Tomanec, 

MBA
TOP 09 - Ing. arch. Jiří Vohralík

zástupce statutárního města Jihlavy do před-
stavenstva obchodní společnosti Dopravní 
podnik města Jihlavy, a.s.:

ANO 2011 - Ing. Jana Mayerová, Ph.D.
ČSSD - František Zelníček, Ing. Petr Wal-

ter
KSČM - Stanislav Doležal
ODS - Ing. Jaroslav Vymazal
KDU-ČSL - Antonín Holub, Adam Lukšů
Forum Jihlava - Jiří Antonů

zástupce statutárního města Jihlavy do dozor-
čí rady obchodní společnosti Dopravní pod-
nik města Jihlavy, a.s.:

ANO 2011 - Radek Popelka, MBA, Ing. 
Dalibor Pituch

ČSSD - Ing. Karel Vybíral, Bc. Lenka 
Rokosová

KSČM - Marek Řezáč
ODS - Bc. Vladimír Hink
KDU-ČSL - Ing. Petr Piáček, Petr Kopřiva
Forum Jihlava - Ing. Petr Kristýnek
TOP 09 - Jan Půža

zástupce statutárního města Jihlavy do dozor-

čí rady obchodní společnosti SLUŽBY MĚS-
TA JIHLAVY s.r.o.:

ANO 2011 - Martin Itt erheim, Magdaléna 
Skořepová

ČSSD - Ing. Vratislav Výborný, Ing. Ivo Při-
byl

ODS - Eva Krpálková
KDU-ČSL - Ing. Josef Kodet, Ing. Jan 

Dokulil
Forum Jihlava - Libor Kuchyňa
TOP 09 - Mgr. Kryštof Kothbauer

zástupce statutárního města Jihlavy do dozor-
čí rady obchodní společnosti 

Správa městských lesů Jihlava, s.r.o.:
ANO 2011 - Ing. Radek Kourek, Ph.D., 

Ing. Miloslav Neckář
ČSSD - PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek, 

Radek Blecha
KSČM - MVDr. Božena Kremláčková
ODS - Dr. Ing. arch. Jaroslav Huňáček
KDU-ČSL - Josef Holejšovský, Ing. Pavel 

Vláčil
Forum Jihlava - Ing. Vít Obrdlík
TOP 09 - Věra Podhorská

zástupce statutárního města Jihlavy do dozor-
čí rady obchodní společnosti Prádelna a čistír-
na Jihlava, s.r.o.:

ANO 2011 - Jaroslav Drahoš, Mgr. Olga 
Kourková

ČSSD - Mgr. Jana Nováková Hotařová, 
Roman Štork

KSČM - Ing. Alena Daňková
ODS - Mgr. Roman Křivánek
KDU-ČSL - Pavla Radová, Libor Řezáč, 

DiS.
Forum Jihlava - Mgr. Ing. Evžen Zámek

zástupce statutárního města Jihlavy do dozor-
čí rady obchodní společnosti 

HC Dukla Jihlava, s.r.o.:
ANO 2011 - Daniel Mayer, MBA, MUDr. 

Zdeněk Faltus
ČSSD - Mgr. Stanislava Prokešová, Bohu-

mil Novák, Rostislav Krutiš
KSČM - Stanislav Doležal
ODS - Mgr. Petr Laštovička
KDU-ČSL - Ing. Jaromír Kalina, Ing. Josef 

Kodet
Forum Jihlava - Ing. Miroslav Tomanec, 

MBA

zástupce statutárního města Jihlavy do dozor-
čí rady obchodní společnosti JIHLAVSKÉ 
KOTELNY, s.r.o.:

ANO 2011 - Ing. Lucie Vichrová
ČSSD - Ing. Bc. Martin Hyský
ODS - Ing. Jaroslav Vymazal
KDU-ČSL - Milan Horký, Mgr. Miroslav 

Švihálek
Forum Jihlava - Jiří Antonů
TOP 09 - Ing. Jaroslav Veselý

zástupce statutárního města Jihlavy do před-
stavenstva obchodní společnosti TENISCEN-
TRUM JIHLAVA, a.s.:

ČSSD - PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek
KSČM - Pavel František Daněk
ODS - Ing. Jaroslav Vymazal
KDU-ČSL - Ing. Jan Sedlák, Ing. Josef 

Kodet
Forum Jihlava - Jan Šmarda

zástupce statutárního města Jihlavy do dozor-
čí rady obchodní společnosti TENISCENT-
RUM JIHLAVA, a.s.:

ČSSD - Mgr. Stanislava Prokešová, Josef 
Herout

ODS - MUDr. Jan Procházka
KDU-ČSL - Milan Horký, Karel Voldán
Forum Jihlava - Libor Kuchyňa
TOP 09 - Mgr. Kryštof Kothbauer

zástupce statutárního města Jihlavy do dozor-
čí rady obchodní společnosti 

FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s.:
ČSSD - Ing. Vratislav Výborný
KSČM - Pavel František Daněk
KDU-ČSL - Ing. Jaromír Kalina, Mgr. 

Vilém Antonů
Forum Jihlava - Jan Šmarda

zástupce statutárního města Jihlavy do správ-
ní rady obecně prospěšné společnosti DS Stří-
brné Terasy o.p.s.:

ČSSD - Ing. Vratislav Výborný
ODS - Ing. Marie Veselá
Forum Jihlava - Bc. Daniel Škarka

zástupce statutárního města Jihlavy do dozor-
čí rady obecně prospěšné společnosti DS Stří-
brné Terasy o.p.s.:

ODS - Ing. Jiří Šlejtr
Forum Jihlava - Petr Kubíček
TOP 09 - Ing. Jaroslav Veselý
 
zástupce statutárního města Jihlavy do Lesní-

ho družstva ve Štokách:
ANO 2011 - Ing. Miloslav Neckář
ČSSD - Mgr. Stanislava Prokešová, Ing. Bc. 

Martin Hyský
Forum Jihlava - Ing. Vít Obrdlík

Usnesení č. 433/16-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
d e l e g u j e
na základě § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, zástupce statutární-
ho města Jihlavy, na valnou hromadu obchod-
ní společnosti TENISCENTRUM JIHLAVA, 
a.s., pana PaedDr. Ing. Rudolfa Chloupka, 
bytem Nad Plovárnou 3931/53, Jihlava.

 PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek, 
 primátor města 

 Ing. Vratislav Výborný,
 náměstek primátora
 
 (Zpracoval -lm-)

Ve vzdělávacím centru PodpoVRCH v jihlavské 
zoo se v lednu uskutečnil seminář Vzdělávání pro 
udržitelný rozvoj, kterého se zúčastnilo sedmnáct 
vyučujících ze základních škol v Jihlavě.

„V rámci programu byly účastníkům semináře před-
staveny aktivity Zdravého města a místní agendy 21, 
projekt Zkvalitnění MA21 v Jihlavě, který je spolufi nan-
cován ze Státního fondu životního prostředí, následo-
valo představení aktuální nabídky Vzdělávacího centra 
PodpoVRCH.  Šest zástupců základních škol prezento-
valo příklady dobré praxe,“ přiblížila seminář Alena 
Šeredová z kanceláře primátora. 

Data získaná z dotazníků a rozhovorů budou sou-
částí dokumentu Analýza environmentálního vzdě-
lávání na jihlavských základních školách.

 -lm-

Učitelé se vzdělávali na semináři

I UČITELÉ se musí učit. Sedmnáct učitelů ZŠ z Jih-
lavy se tentokrát vzdělávalo ve vzdělácacím centru 
PodpoVRCH v zoo. Foto: archiv MMJ



STRANA 24 Sport NJR – ÚNOR 2017

  Hokejová Dukla Jihlava letos slaví 60. 
výročí vzniku. 
  Při této příležitosti si několik jejích 
osobností z řad hráčů, trenérů i realizač-
ního týmu dalo 14. ledna dostaveníčko 
na jihlavské radnici.

Olympijští medailisté, mistři světa a re-
publikoví šampióni přijali pozvání primá-
tora Rudolfa Chloupka, jenž jim předal 

ve Velké gotické síni pa-
mětní medaile. Trojice le-
gend, kouč Jaroslav Pitner, 
útočník Jaroslav Holík a 
lékař Milan Kartůsek, byla 
oceněna in memoriam.    

Slavnostního ceremoni-
álu se zdaleka nezúčastnili 
všichni pozvaní, ale niko-
mu to nevadilo. 

„Navzdory tomu, že nás 
několik chybělo, šlo o pěkné 
setkání, v příjemném pro-
středí,“ konstatoval někdej-
ší trenér Stani-
slav Neveselý, 
který byl u jede-
nácti mistrov-

ských titulů Dukly z celkových 
dvanácti. 

„Rád jsem všechny opět viděl, 
protože toho času na podobné 
akce už moc není,“ řekl Oldřich 
Válek. 

Vzpomínalo se na časy minu-
lé i současné.  Řeč přišla i na to, 

jak moc Dukla chybí na extraligové mapě.
„Od jednašedesátého roku, kdy jsem do ní 

vstoupil, mi přirostla k srdci. To víte, že mě 
mrzí, že nehraje nejvyšší soutěž. Zasloužila 
by si to,“ uvedl Jan Hrbatý, majitel sedmi 
titulů.

Podobně hovořil Libor Dolana, pamět-
ník posledního mistrovského úspěchu z 
roku 1991. 

„Strašně moc se těším na to, až se návrat 
podaří, přijede sem „nenáviděná“ Sparta, 
a bude vyprodaný stadion. Doufám, že se 
toho dožiju.“

 -cio-

Primátor přivítal legendy Dukly
Osobnosti 
na radnici

Oldřich Bakus, 
Jaroslav Benák, 
Tomáš Čachotský, 
Libor Dolana, 
Jiří Holík, 
Karel Horáček, 
Jan Hrbatý, 
Milan Chalupa, 
Ott a Klapka, 
Pavel Křížek, 
Antonín Micka, 
Stanislav Neveselý, 
Miloš Novák, 
Marek Novotný, 
Miloš Podhorský, 
Aleš Polcar, 
Jiří Poukar, 
Josef Sobota, 
Jan Suchý, 
Oldřich Svoboda, 
Radoslav Svoboda, 
Bedřich Ščerban, 
Oldřich Válek.

Prvoligová soutěž hokejistů se chýlí 
ke konci základní části. V době uzávěr-
ky vydání Novin Jihlavské radnice, ve 
středu 1. února, zbývalo odehrát pou-
ze pět posledních kol.

Svěřenci trenérů Petra Vlka a Fran-
tiška Zemana fi gurovali pět kol před 
koncem základní části na druhém mís-
tě tabulky s tím, že jejich nejhorším 
umístěním může být třetí pozice. O 
druhou příčku svádí Dukla souboj s 
Rytíři Kladno.

Dukle se v lednu velice dařilo. Z jede-
nácti odehraných zápasů vyhrála v zá-
kladní hrací době pětkrát, stejný počet 
výher zaznamenali jihlavští hokejisté 
po prodloužení či samostatných ná-
jezdech, a pouze jednou odešli z ledu 
poražení. 

Pokud bychom se podívali ještě více 
zpět, tak Dukla, po menší krizi v polo-
vině listopadu, kdy prohrála pět zápasů 
v řadě, odešla z ledu do současné doby 
poražena jen dvakrát z jedenadvaceti 
odehraných zápasů.

Nový rok začali Jihlavští na domácím 
ledě výhrou nad Ústím nad Labem 
4:0, když se jim povedl zejména začá-
tek zápasu. Ve 4. minutě totiž vedli již 
o tři branky, a potom si vedení již po-
hlídali.

Hned o tři dny později se na Horác-
kém zimním stadionu představil ce-
lek Přerova. Dukla vyhrála až po ná-
jezdech 4:3, když po celý zápas vždy 
dotahovala jednobrankový náskok 
soupeře. Bod navíc v samostatných ná-
jezdech zařídil Březina.

První venkovní zápas roku 2017 ode-
hrála Dukla v Prostějově, střelecky 
se jí dařilo, a na Vysočinu tak dovezla 
výhru 5:2. Hanáci tahali v zápase za 
kratší konec provazu. Dukla vedla na 
začátku třetí třetiny o dvě branky 3:1, 
domácí ještě snížili, ale další dva góly v 
domácí síti defi nitivně rozhodly o vý-
hře Dukly.

V polovině ledna se v Jihlavě před-

stavil vedoucí tým tabulky České Bu-
dějovice. Zápas příliš bohatý na góly 
nebyl, nicméně domácí se radovali ze 
dvou bodů po výhře 2:1 v prodlou-
žení. Dukla byla ve vedení od konce 
první třetiny, hosté vyrovnali šest mi-
nut před koncem třetí části. Bod navíc 
vstřelila Dukla v prodloužení a v přesi-
lovce Říhou.

Další výhru v prodloužení brala Duk-
la hned za dva dny, v dohrávce 37. kola 
ve Frýdku-Místku, kde vyhrála 4:3. 
Následoval další venkovní zápas, v 
Benátkách nad Jizerou, který Dukla 
zvládla, a po výhře 4:2 si na Vysočinu 
dovezla plný bodový zisk.

Tři body brali jihlavští hokejisté po 
výhře 3:2 i v dalším domácím utkání, 
proti Havířovu. Dukla vedla po prv-
ní třetině 1:0, ale hosté dvěma góly ve 
druhé části šli do vedení. Domácí vy-
rovnali hned na začátku třetí části, ale 
vítězný gól vstřelili až v poslední minu-
tě zápasu.

Pocit prohry po zhruba čtyřiceti 
dnech okusili jihlavští hokejisté v zápa-
se na Kladně, kde prohráli 5:2. Ještě 
devět minut před koncem třetí třetiny 
byl stav 2:2, ale domácí poté vstřelili 
dvě slepené branky, a ke konci třetiny 
přidali další gól.

Dva body za výhru 3:2 v prodlou-
žení brala následně Dukla v domácím 
utkání se Slavií Praha a tři body do 
tabulky si připsala v předposledním 
lednovém utkání v Litoměřicích, kde 
tým z Vysočiny vyhrál 4:1.

Posledním lednovým zápasem bylo 
derby Vysočiny v Třebíči. Dukla po 
dvou třetinách prohrávala 0:2, ve třetí 
části snížil Danišovský, a v 57. minutě 
vyrovnal Říha. V prodloužení se ne-
rozhodlo, a tak o bodu navíc pro Duk-
lu rozhodl v šesté sérii samostatných 
nájezdů jihlavský Zeman. Dukla potře-
tí v sezoně porazila Třebíč, naposledy 
v poměru 3:2 po samostatných nájez-
dech.   -vš-

V lednu jihlavská Dukla 
celkem desetkrát vyhrála

NA RA DNICI mezi osobnostmi nechyběl bývalý vy-
nikající útočník Jiří Holík. Primátor Jihlavy Rudolf 
Chloupek (vpravo) předal jmenovanému ocenění. 
 Foto: Město Jihlava

LEGENDY jihlavské Dukly převzaly od primátora pamět-
ní medaile.  Foto: Město Jihlava



STRANA 25 Kultura NJR – ÚNOR 2017

Výstavy

do 5. 2. KDO SI HRA JE, OVLÁ-
DÁ
Výstava vytvořená Slováckým muze-
em v Uherském Hradišti ve spo-
lupráci s fi rmou Astra, spol. s r. o., 
představuje v současnosti nejdoko-
nalejší modely na dálkové ovládání.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo nám. 
57/58, tel. 567 573 880. 

do 5. 2. SNÍDANĚ V TRÁVĚ
Výstava úsměvných majolikových 
plastik – průřez tvorbou Vladimíra 
Groše z posledních let.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo nám. 
57/58, tel. 567 573 880. 

do 19. 2. VODA V PROMĚNÁCH
Fotografi e Aleny Slavingerové. 
Kavárna Muzeum, Masarykovo 
náměstí 55.

do 20. 2. PŘEHLÍDKA  AUTORŮ 
GALERIE 
Prezentovány obrazy a grafi ka násle-
dujících autorů: Bohumil Krátký, 
Aleš Knotek, Oldřich Kulhánek, Jiří 
Samek, Josef Saska, Vladimír Suchá-
nek, Emilie Tomanová, Šárka Trč-
ková, Irena Wagnerová. Výstavu je 
možné shlédnout v pondělí a úterý 
od 15.00 do 17.00 hodin, a kdykoliv 
po předběžné telefonické domluvě.
M&K galerie, Hany Kvapilové 24, tel. 
603 248 192.

do 25. 2. OLDŘICH BLAŽÍČEK - 
MALÍŘ RA DOSTI
Výstava k příležitosti 130. výročí 
narození uznávaného malíře z Vyso-
činy, představující průřez tvorbou ze 
soukromých sbírek, sbírek Horác-
ké galerie v Novém Městě n. Mora-
vě, Oblastní galerie Vysočiny v Jihla-
vě a Českého muzea hudby, včetně 
dosud nevystavených děl. 
Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4, 
tel. 567 167 132.

do 26. 2. KDE KONČÍ VANA?
Výstava studentů ateliéru Malba a 
ilustrace SUPŠ Jihlava-Helenín.
OGV, Masarykovo nám. 24, tel. 567 
309 722. 

do 4. 3.  Ladislav Kucharský: 
NEJEN MORA VSKÉ TOSKÁN-
SKO
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4, tel. 
567 564 400. 

do 12. 3. MECHOROSTY – LATI-
MÉRIE MEZI ROSTLINAMI
Výstava připravená ve spolupráci s 
Vlastivědným muzeem v Olomouci.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo nám. 
57/58, tel. 567 573 880. 

do 2. 4. PERMANENCE OF 
FLOW 
Výstava vypráví příběh, který zazna-
menává určité pomalé změny.
OGV, Komenského 10, tel. 567 301 
680.

do 16. 4. JINÝ ŽIVOT MOMENT-
KY
Čtyři malíři střední generace, kteří 
využívají ve své umělecké praxi foto-
grafi cký materiál jako výchozí před-
lohu. 
OGV, Komenského 10, tel. 567 301 
680.

do 31. 8. ČERNOBÍLÉ DIALOGY
Výstava portrétů klientů Denního a 
týdenního stacionáře Jihlava.
Foto Karel Matula, idea Stanislava 
Neubauerová, IT Romana Picková.
Bez obav, Výtvarná dílna a prodejní 
galerie Denního a týdenního stacioná-
ře Jihlava, Husova 16.

Únor: DNK – foyer a Violka: 
BARVÍNEK - výtvarné práce dětí
Divadlo Na Kopečku, Brněnská 54.

Únor: Ing. Milan Slavinger: 
BROUCI
Infocentrum Zoo - výstava fotografi í. 
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10, tel. 
567 573 730.

Únor: Dřevěné sochy ZVINO VA 
AFRICA
Afr ická vesnice Matongo. 
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10, tel. 
567 573 730.

Únor – březen: Pavel Turnovský: 
KRESBY
Trifoil, minigalerie, Husova 10

3. 2. – 26. 3. HIC SUNT LEONES
Fotografi e zoologa Miloše Anděry z 
cest po Africe.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo nám. 
57/58, tel. 567 573 880.

4. 2. – 10. 2. SVOJI  
Výstava fotografi í o partnerství a 
rodině v různých životních etapách 
a situacích.
City Park Jihlava, Hradební 1.

8. 2. – 2. 4. SKORO VŠECHNO O 
ZOO
Výstava k 60 výročí založení jihlav-
ské ZOO. Vernisáž výstavy 7. 2. v 
17.00.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo nám. 
57/58, tel. 567 573 880.

8. 2. – 20. 2. CO PRO MNE ZNA-
MENÁ KŮŇ
Výstava obrazů uživatelů OCHJ 
Adapty a Yvonny Horské. Zaháje-
ní výstavy proběhne 8. 2. ve 14.30 
hodin.
Městská knihovna, Hluboká 1, Jihlava, 
tel. 567 167 850.

9. 2. - 2. 4. ČESKÉ KORUNO-
VAČNÍ KLENOTY NA DOSAH
670. výročí korunovace Karla IV. 
českým králem. Mistrovské repliky 
našeho nejcennějšího pokladu bez 
mnohahodinových front, dále repli-
ky zbraní, oděvů, obuvi, a mnohem 
více. út - pá: 9.30 - 16.30, so - ne: 
10.00 - 16.00.

Hotel Gustav Mahler, Křížová 4, tel. 
567 564 400.

10. 2. – 14. 5. SVĚT KOSTIČEK
Projekt putovní výstavy exponátů 
ze stavebnice LEGO v jihlavském 
muzeu.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo nám. 
57/58, tel. 567 573 880. 

13. 2. – 26. 3. VŠESTRA NNÝ 
TVŮRCE.
 Josefu Hoff mannovi k 60. výročí 
úmrtí (1870-1956). Výstava o Jose-
fu Hoff mannovi, rodáku z Brtnice a 
spoluzakladateli secese.
VŠPJ, Tolstého 16.

16. 2. – 23. 4. DENISA KRA USO-
VÁ – HOŘÍCÍ BRA MBOR
Výstava jihlavské absolventky FaVU 
v Brně, která se ve své tvorbě sou-
střeďuje především na zobrazení 
zátiší. 
OGV, Masarykovo nám. 24, tel. 567 
309 722. 

21. 2. – 2. 4. LUCIE DUŠÁKOVÁ: 
FOTOGRA FIE
Autorská výstava fotografi í aneb 
„Fotím, jak umím, a baví mě to“.
Kavárna Muzeum, Masarykovo 
náměstí 55.

Městská knihovna
Hluboká 1, Jihlava,

 tel. 567 167 850
1. 2. v 17.00 KEŇA V ROMÁ-
NECH
Beseda a autorské čtení se spisova-
telkou a cestovatelkou Hanou Hin-
drákovou.

6. 2. v 16.00 TVŮRČÍ DÍLNA
Výroba splétaného náramku z pěti 
šňůrek.
Lektorky Magdaléna Kupková a 
Martina Pavlíčková, vstupné 50,-

6. 2. v 18.00 NA SEVER OD 
SLUNCE
Pravidelné promítání fi lmu v rámci 
projektu Promítej i Ty!
Městská knihovna Jihlava ve spolu-
práci s Europe Direct Jihlava.

8. 2. v 17.00 OCHRA NA MOŘ-
SKÝCH ŽELV
Ochrana mořských želv nejen v 
Indonésii.
Přednáška Mgr. Hany Svobodové.

9. 2. v 17.00 PSYCHICKÁ ODOL-
NOST
Přednáška z cyklu Praktická Ayurve-
da s Ivou Georgievovou.
Vstupné 70,-

16. 2. v 17.00 PATAGONIE: 
OHŇOVÁ ZEMĚ
Cestovatelské promítání JUDr. 
Zdeňky Kasalové.

23. 2. v 17.00 JAK NA BOLEST 
PÁTEŘE A KLOUBŮ
Setkání s chiropraktikem Ing. Vin-
cim Lászlem, vstupné 50,-
Praktické rady a ukázky.
PRO DĚTI A MLÁDEŽ: KNÍŽKA  
OD JEŽÍŠKA 
Výtvarná soutěž na pobočce Horní 
Kosov. Práce je možno odevzdat na 
pobočce do 15. 2. 2017.

10. 2. v 16.00 KDO SI HRA JE, 
TEN SE BAVÍ!
Odpoledne plné deskových her na 
pobočce Horní Kosov.

Pro děti od 8 let, přihlásit do 8. 2. 
2017.

13. 2. v 15.00 DESKNI-TO!
Klub deskových her pro mladé.

27. 2. v 14.00 KNIHÁČKOVO 
POČTENÍČKO
Společné čtení z vybraných knih.
Pro pozvané dětské kolektivy, ote-
vřené veřejnosti.

Horácké divadlo Jihlava
Komenského 22, tel. 567 161 014 

VELKÁ SCÉNA
4. 2. v 19.00 Roy Kift : KA BARET 
Z LÁGRU
Hra se zpěvy. Hru současného brit-
ského autora uvádíme v české pre-
miéře. Plná otázek a inspirací je hra o 
skutečném terezínském kabaretu, jež 
se stal, díky dokumentárnímu fi lmu 
o „bezstarostném životě v Terezíně“, 
jednou z mediálních zbraní nacistic-
kého Německa. PREMIÉRA 
P/4

5. 2. v 15.00 M. Zákostelecký, V. 
Poul, J. Popela: PODIVUHODNÝ 
CIRKUS DR. TARZANA
Hostující představení. Představe-
ní je opravdovou divadelní podíva-
nou pro všechny milovníky zvířat i 
všechny náruživé návštěvníky cirku-
sů. Doktor Tarzan není jenom oby-
čejným doktorem, ale také velkým 
objevitelem. Pohádka s věrnými 
loutkami, maskami a kostýmy, pro 
děti od 4 let, v podání předního čes-
kého divadla v tvorbě pro děti.
Divadlo Drak Hradec Králové

6. 2. v 19.00 Roy Kift : KA BARET 
Z LÁGRU 
A/4
7. 2. v 19.00 Roy Kift : KA BARET 
Z LÁGRU 
J/3
8. 2. v 10.00 W. Shakespeare: 
ROMEO A JULIE
Nejkrásnější milostný příběh. Náh-
lá a prudká láska dvou mladých li-
dí ze znepřátelených rodů, kterou je 
potřeba prožít intenzivně a naplno - 
co kdyby zítra bylo najednou všech-
no jinak. 
mimo předplatné

9. 2. v 19.00  A. a V. Mrštíkové, M. 
Krobot: ROK NA VSI
Dramatizace románové kroniky. 
Společenství, které je limitem, ale 
i záštitou a ochranou pospolitos-
ti. Podstatný je společný rytmus a 
řád…. Naše „malé lidské“ osudy na 
pozadí neúprosného koloběhu času 
a přírody. F/3

10. 2. v 19.00 Roy Kift : KA BARET 
Z LÁGRU 
K/3

11. 2. v 17.00  G. Chevallier: ZVO-
NOKOSY
Hudební komedie. Poklidné plynutí 
všedních dní ve francouzském měs-
tečku Zvonokosy najednou naruší 
rozhodnutí starosty Pěšinky posta-
vit u kostela veřejný záchodek… 
Rázem se z poklidného maloměsta 
stává politické kolbiště.
mimo předplatné

13. 2. v 10.00 V. Zajíc: KOCOUR 
V BOTÁCH
Rodinná pohádka.
Komediantská pohádka pro celou 
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rodinu. O tom, jak nemá cenu fňu-
kat – protože z každé šlamastyky je 
vždycky nějaká cesta ven. Odpoled-
ní představení začínáme hrát před 
divadlem, dopolední ve foyer. 
 mimo předplatné

14. 2. v 19.00  W. Allen: SEX 
NOCI SVATOJÁNSKÉ
Komedie. Svět reálných lidských 
vztahů viděný typickým pohle-
dem Woodyho Allena. Hra, která s 
nadhledem vypráví o lásce, sexu, váš-
ni a nevěře… S úsměvem a nadsáz-
kou nahlíží Woody Allen v této 
komedii naše citová dobrodružství. 
 mimo předplatné

16. 2. v 10.00  A. a V. Mrštíkové, 
M. Krobot: ROK NA VSI
 mimo předplatné

17. 2. v 19.00 A. a V. Mrštíkové, 
M. Krobot: ROK NA VSI
C/3

18. 2. v 16.00 POHÁDKY NA 
SCHODECH
 
18. 2. v 19.00 Roy Kift : KA BARET 
Z LÁGRU
E/4

20. 2. v 17.00  Brdečka - Lipský - 
Balaš - Brousek  ADÉLA JEŠTĚ 
NEVEČEŘELA
Muzikál. Stejně jako ve slavném fi l-
mu se i na jevišti setkáme s detekti-
vem Nickem Carterem, komisařem 
Ledvinou, Rupertem von Kratzmar 
a Květuškou. Nicméně v našem 
muzikálu bude možná všechno tro-
chu jinak. 
mimo předplatné

21. 2. v 17.00  Roy Kift : KA BA-
RET Z LÁGRU
M/3

22. 2. v 19.00  Roy Kift : KA BA-
RET Z LÁGRU
D/3

23. 2.  19.00 P. Pörtner: SPLAŠE-
NÉ NŮŽKY
Crazy komedie. Interaktivní detek-
tivní crazy komedie. V kadeřnickém 
salónu Splašené nůžky pracuje své-
rázný a zábavný personál. Když se 
najednou v poschodí nad kadeřnic-
tvím stane vražda, jedinými opravdu 
nestrannými pozorovateli a svědky 
jsou diváci v hledišti. A jen na nich 
záleží, zda se podaří usvědčit vraha. 
 mimo předplatné

24. 2. v 19.00 Josef Topol: 
KONEC MASOPUSTU
Hostující představení. Vrcholné 
drama Josefa Topola se odehrá-
vá na konci masopustního veselí. 
Nekončí však jen masopust s prů-
vodem maškar, ale také socialistic-
ká kolektivizace vesnice. O politiku 
ale v inscenaci tolik nejde. Podstatné 
jsou především mezilidské vztahy ve 
všech svých rovinách a otázky, které 
se po generace opakují.
VČD, mimo předplatné

25. 2. v 19.00  A. a V. Mrštíkové, 
M. Krobot: ROK NA VSI 
G/3

27. 2. v 10.00  V. Zajíc: KOCOUR 
V BOTÁCH
mimo předplatné

28. 2. v 19.00 Roy Kift : KA BARET 
Z LÁGRU
H/4

MALÁ SCÉNA
1. 2. v 19.30 P. Vogel: NEJSTARŠÍ 
ŘEMESLO
Nevhodné do 15 let. Tragikomedie 
o ženách, kterým nezbývá než dřít 
do roztrhání těla. 
mimo předplatné

3. 2. v 19.30 Pavel Šimák: 3 100°C 
MÉ KRVE 
Dokumentární drama. Autentické 
výpovědi evropských matek, jejichž 
děti odešly a většinou zemřely na 
straně tzv. IS, jsou velkým otazní-
kem nad stavem naší společnos-
ti. Z autentických výpovědí sestavil 
Pavel Šimák. Překlad a výběr mate-
riálu: Kateřina Jonášová, režie: Pavel 
Šimák, dramaturgie: Kateřina Joná-
šová 
PREMIÉRA 

10. 2. v 19.30 Pavel Šimák: 3 
100°C MÉ KRVE 
mimo předplatné

21. 2. v 19.30 Pavel Šimák: 3 
100°C MÉ KRVE 
mimo předplatné

24. 2. v 17.00 J. Marek: AUTOPO-
HÁDKY 
Naše divadelní verze pohádek pro 
předškoláky i školáky hraje „naživo“ 
písničky od Chinaski a vypráví pří-
běhy o tom, Jak  si  pan  Chrysler  
koupil  šoféra, O Plivníkovi, O prin-
cezně, která se nesmála, nebo pohád-
ku Účetní a víla.                              
mimo předplatné

DIVADELNÍ KLUB HDJ
6. 2. v 19.30 PAUL BATT O Jr. 
DUO  
Zpěvák/ky tarista/harmonikář/
autor, narodil se ve Slovinsku, žije ve 
Švýcarsku a od konce 90. let inten-
zivně koncertuje po celé Evropě. 
Zpívá blues a jazz, natočil několik 
autorských desek. Po velkém turné 
v Německu a zemích Beneluxu jede 
také turné po klubech v ČR. V Jih-
lavě vystoupí v duetu s českým pia-
nistou Ondrou Křížem, se sbírkou 
tradiční nadčasové klasiky - spirituá-
lů, bluesových standardů a vlastních 
skladeb. 

JEŽEK
Dětské karnevalové divadlo 

JEŽEK, Jarní 22, tel. 723 764 198

4. 2. v 10.00 VODNICKÁ SOBO-
TA 
Veselé představení plné vodníků.

11. 2. v 10.00 BUNKR PARÁDA 2
Zábavná show pro děti.

18. 2. v 10.00 ZVÍŘÁTKA  MÁ 
KA ŽDÝ RÁD
Písničky, pohádka a kvíz.

25. 2. v 10.00 JEŽKOHRY
Písničkově soutěžní představení.

Divadlo Na Kopečku
Psychiatrická nemocnice, 

Brněnská 54, tel. 567 552 232 

5. 2. v 18.00 Ivan Kraus: POKER 
BEZ ESA  
Premiéra hořkosladké komedie. 
Pořádá DS NaKop Tyjátr Jihlava, v 

režii Petra Soumara.

7. 2. v 14.00 POKER BEZ ESA  
Divadelní představení pro pacienty. 
Hraje DS NaKop Tyjátr Jihlava.

14. 2. v 18.00 Ivan Kraus: POKER 
BEZ ESA 
Repríza hořkosladké komedie. Pořá-
dá a hraje DS NaKop Tyjátr Jihlava.

28. 2. v  19.00 KUBA – OSTROV 
NA ROZCESTÍ DĚJIN
Cestovatelská diashow Martina 
Loewa.

Dům kultury
Tolstého 2, tel. 604 293 037

5. 2. v 19.00 Lutz Hübner: ÚČA 
MUSÍ PRYČ!
Hra se odehrává na podzim v 5. třídě 
základní školy, kde se sešlo pět rodi-
čů dětí a očekávají jejich třídní uči-
telku. Hrají: David PRA CHAŘ, Lin-
da RYBOVÁ, Igor CHMELA a další. 
Vstupné 330, 360 Kč.

9. 2. v 10.00 BEZPEČNOSTNÍ 
RIZIKA , BEZPEČNOSTNÍ A 
ZPRA VODAJSKÉ SYSTÉMY V 
ČR
Přednáší: Gen. Ing. Andor Šán-
dor (generál v záloze). Přednáška 
je určena studentům středních škol. 
Vstupné 70 Kč.
Závazné přihlášky: Jarmila Hlávko-
vá, 734 857 958. 

DIOD
divadlo otevřených dveří, 

Tyršova 12, tel. 734 586 402

1. 2. v 18.00 PĚŠKY MEZI BUD-
DHISTY A KOMUNISTY
Ladislav Zibura, cestovatelský stand-
up. Již podruhé se vydáme v dopro-
vodu cestovatele, recesisty a perfor-
mera Ladislava Zibury do daleké 
Asie.  Své putování zahájil v Himá-
lajích, a přes neprobádaná údolí čín-
ských řek a zapadlé nepálské vesni-
ce došel až do kontinentální Číny. 
Vstup 140/120 Kč.

4. 2. od 16.00 – 18.00 DĚTSKÝ 
KA RNEVAL
Tradiční dětský karneval, tentokrát 
na motivy pohádky O veliké řepě. 
Děti se mohou těšit nejen na pohád-
ku, ale také na soutěže a doprovod-
ný program. Vstupenky lze zakoupit 
pouze v předprodeji, v Centru pro 
rodinu Vysočina (Chlumova 3, Jihla-
va) v pracovní dny od 8 do 15 hod. 
Na místě již vstupenky k prodeji 
nebudou.

8. 2. v 19.30 FEJKA 
Cirkus Mlejn. Akrobatická perfor-
mance železného muže a dvou kuj-
ných žen! Výběr bonusového před-
stavení pro předplatitele má za cíl 
představit to nejzajímavější, co se 
dnes odehrává v rámci pohybové-
ho divadla, a nabídnout nevšední 
zážitek pravidelným návštěvníkům 
DIODu. Eliška Brtnická je původem 
z Jihlavy, a tak se k nám ráda a často 
vrací.
Vstup 160/80 Kč.

10. 2. v 19.30 TŘETÍ SVĚTOVÁ 
LÁSKA 
De Facto Mimo. Dokumentární 
komedie o divadle, lásce a fi lmech, 
které si všichni natáčíme, aniž by-

chom se na ně chtěli dívat. Pokud 
chcete zažít něco výjimečného, 
musíte si to vymyslet, napsat, zor-
ganizovat, narežírovat, nazkoušet a 
zahrát. Nebo se přijďte podívat, jak 
to promítáme my. Představení je pří-
stupné od 15 let.
Vstup 100/80 Kč. 

11. 2. v 19.30 SOKOLSKÉ ŠIB-
ŘINKY ANEB LIMONÁDOVÝ 
WESTERN 
TJ Sokol Jihlava.
Tradiční sokolský maškarní bál se v 
Jihlavě koná již od sklonku devate-
náctého století. Letos jsou Šibřinky 
ve westernovém duchu, a poprvé se 
konají v prostoru DIODu. Vstupen-
ky jsou k dispozici v trafi ce, v budo-
vě Sokola. Vstupné 170 Kč. Info na 
tel. 732 825 483. Doporučujeme 
vstup v masce.
Hraje: Folk-Jazz-Rock-Blues Band.

14. 2. a 15. 2. v 8.30 KOCOUR V 
BOTÁCH
Loutkové divadlo Dokola. Výprav-
né loutkové představení pro děti na 
motivy francouzské pohádky Char-
lese Perraulta o chudém mládenci a 
jeho veselém společníku, kterému 
nikdo jinak neřekne, než Kocour v 
botách. Vstupenky je možné zakou-
pit na pouze na místě. Vstup 35 Kč.

15. 2. ve 20.00 BUDDHISMUS V 
KA ŽDODENNÍM ŽIVOTĚ
Centrum buddhismu Diamantové 
cesty v Jihlavě. Každý den se věnují 
meditaci, přesto nežijí v klášteře, ani 
nenosí mnišské roucho. Co všechno 
dalšího může meditace člověku při-
nést, o tom bude mluvit brněnský 
lektor Roman Lauš. Vstup 70 Kč.

17. 2. v 19.30 LÁSKA  A JINÉ 
SUPERSCHOPNOSTI (sk.B)
De Facto Mimo. Nevyspíme se spo-
lu? Pravdivá komedie o lásce pro 
každého, kdo se ji nebojí prožít a 
nemá strach, že se na to přijde. Mož-
ná se poznáte, možná se budete smát, 
možná vám nebude úplně dobře. 
Přátelství, láska a scénáristika v praxi.
Vstup 100/80 Kč. 

22. 2. v 18.00 OTEVŘENÁ VEČE-
ŘE
Přijďte společně povečeřet se souse-
dy a pobavit se mimo jiné i o tom, jak 
pomoci lidem, pro které je mrazivé 
počasí otázkou života a smrti. Nepra-
videlná akce je koncipována jako vol-
ně přístupné setkání, kdy jeho účast-
níci sami přinášejí své kulinářské 
kreace k ochutnání ostatním. Vstup 
zdarma. 

26. 2. v 16.00 FENOMÉN 
DISMAS
Divadlo Činema. Viktor Ponrepo, 
zakladatel prvního stálého kina v čes-
kých zemích, vás zve na přehlídku 
plnou čar a kouzel, triků a optických 
klamů! Nebudou chybět kouzelnická 
čísla, kabaretní atmosféra a živá hud-
ba. Zváni jsou všichni, malí i velcí. 
Vstup 80 Kč.

1. 3. v 19.30 BUDU VŠUDE 
KOLEM TEBE
Divadlo Kampa. Skutečné příběhy 
žen, které ztratily své děti, vyprávějí 
o bolesti, o smutku, ale také o nadě-
ji a síle žít dál. Scénař a režie: Iveta 
Dušková, vstup 150 Kč.
4. 3. PROTON
Vosto5. Činohra. Vstup 160/80 Kč.
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Dělnický dům
Žižkova 15 

11. 2. ve 20.00 45. HORÁCKÝ 
BÁL
Přijďte si zatancovat a pobavit se. Na 
každého čeká kupa zábavy a boha-
tá tombola! Kapely: DRINK a DM 
Bobrůvanka. 
Účinkující: HSPT Vysočan Jihla-
va, FS Pramínek Jihlava a FS Vyso-
čan Hlinsko. Předprodej vstupenek: 
Knihkupectví Jitka, vstupné 160 Kč.

25. 2. v 9.00 TERA -AQUA-FLORA 
Jihlavské trhy spojené s výměnou a 
prodejem exotických rostlin, hmyzu, 
terarijních ryb, papoušků, literatury a 
chovatelských potřeb.

Dům dětí a mládeže
Brněnská 29, tel. 567 303 521 

3. 2. od 9.00 POLOLETNÍ TUR-
NAJ VE STOLNÍM TENISU 
Aktivní a sportovní prožití pololet-
ních prázdnin. 
Určeno neregistrovaným hráčům 
všech věkových kategorií. V budově 
Domu dětí a mládeže Jihlava, Brněn-
ská 46. Kategorie rozděleny podle 
věku: do 11 let, 12 – 16 let, 17 – 21 
let, 21 let a starší. Kontaktní osoba 
Oldřich Musil: musil@ddmjihlava.
cz, tel.: 776 709 344.  Startovné: 40,-.  
S sebou vlastní pálku a boty se svět-
lou, nešpinící podrážkou. 

20. – 24. 2. JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ 
TÁBOR 
Příměstský tábor DDM Jihlava v 
období jarních prázdnin. 
Celotáborová hra na téma inspirova-
né příběhem „Hledá se Dory“. 
Celotýdenní program se školený-
mi vedoucími. Návštěva horostěny, 
bazénu a dalších zajímavých míst. 
Program plný soutěží a netradičních 
činností. Provoz tábora: každý den 
od 8 do 16 hod. Cena: 1 300,- na celý 
týden, 270,- na vybrané dny. 
Bližší informace u vedoucí tábora: Iva 
Melounová, tel.: 567 303 521. Přihlá-
šení nejpozději do 10. února 2017.

ZUŠ Jihlava
Masarykovo náměstí 16

8. 2. v 18.00 KONCERT UČITELŮ 
A ABSOLVENTŮ    
Hudební síň ZUŠ v 18. hod. Vystoupí 
učitelé školy a bývalí absolventi, kteří 
studují na profesních školách či půso-
bí v profesionálních orchestrech.     

27. 2. v 18.00 OPERNÍ PĚVEC-
KÝ KONCERT Marie Mičánové 
a Ondřeje Slavičínského  
Hudební síň ZUŠ v 18. hod.

Soul
3. 2. ve 22.00  NEDRO VS. MEJLA 
VS. FIZZY 
Vstup: 60,-

4. 2. ve 21.00  DEPECHE MODE 
revival
Vstup: 150,-

10. 2. ve 21.00 SMACK ONE
Vstup: 150,-
11. 2. ve 22.00 FUNKMASTER on 
Tour 
Vstup: 80,-

17. 2. ve 21.00 LOPSIDED WARM 
UP 
Vstup: 120,-

18. 2. ve 20.00  UDG + Ovoce / 
Trocha Klidu
Předprodej: 220,- Snowbitch shop, 
Benešova 9, Jihlava. Na místě 250,-

24.2  SODOMA GOMORA  / 
STRA IGHT / PRO.STORY
Vstup: 180,-

25. 2. ve 21.00  BAŠAVEL PARTY 
Vstup: 100,-

Zacheus
klub pro volný čas, 

Komenského 20, tel. 736 265 817 

7. 2. v 19.00 MODLITBA TAIZÉ v 
kostele sv. Kříže  

19. 2. v 10.00 SETKÁNÍ RODIN s 
hrami a malým divadýlkem

28. 2. v 18.00 NEBE, PEKLO, RÁJ
Pohled Bible, tradice církve, rozumu a 
víry na učení o nebi, pekle a očistci.  

Senior Point
Palackého 26, tel. 605 660 445 

9. 2. od 16.00 do 17.00 ZDRA VOT-
NÍ CVIČENÍ PRO SENIORY 
Mgr. Pavla Erbenová, PhD., pouze 
pro přihlášené!
SŠ TRIVIS, Brněnská 68, Jihlava. 
15. 2. v 15.30 SPRÁVNÁ VÝŽIVA 
SE ZAMĚŘENÍM NA FUNKCI 
KLOUBŮ 
O životním stylu, stravovacích návy-
cích, léčivech a doplňcích stravy, 
PharmDr. Petr Skalický. Prosíme o 
přihlašování.
Krajský úřad, Žižkova 57, Jihlava, zase-
dací místnost  D2.03, budova D. 
20. 2. od 13.00 do 16.00 ALZHEI-
MER PORA DNA VYSOČINA, 
Mgr. Marcela Rýpalová, pouze na 
objednání!
Senior Point, Palackého 26, Jihlava 

27. 2. od 14.30 do 15.30 CVIČENÍ 
PRO SENIORY aneb… Aby tělo 
nebolelo
RNDr. Jitka Macháčková, pouze pro 
přihlášené!
SŠ TRIVIS, Brněnská 68, Jihlava. 

28. 2. od 10.00 do 12.00 KREA-
TIVNÍ DÍLNY PRO SENIORY 
Prosíme o přihlašování. 
Senior Point, Palackého 26, Jihlava. 

Family Point
Palackého 26, tel. 605 660 445 

2. 2. v 15.00 SOCIÁLNÍ POTŘE-
BY DĚTÍ 
PaedDr. Zdeněk Martínek, pouze pro 
přihlášené!
Krajský úřad, Žižkova 57, Jihlava, zase-
dací místnost B 3.16, budova B. 

8. 2. v 15.00 DĚTSKÁ AROMA-
TERA PIE
O posilujících účincích na dětský 
organismus, Rita Malášková. Prosíme 
o přihlašování. 
Family Point Jihlava, Palackého 26. 

14. 2. od 15.30 do 16.30 TANEČ-
KY S RA DKOU (pro děti 2,5-6 let) 

Děti se učí základům tanečního pohy-
bu s říkadly, Radka Marschalová. Pro-
síme o přihlašování dětí. 
SŠ TRIVIS, Brněnská 68, Jihlava. 
15. 2. od 10.00 do 12.00 TVOŘI-
VÉ KLUBÍČKO 
Kreativní dílny pro předškolní a 
mladší děti, Kamila Nikodemová. 
Prosíme o přihlašování dětí. 
Family Point, Palackého 26, Jihlava. 

15. 2. v 15.30 SPRÁVNÁ VÝŽIVA 
SE ZAMĚŘENÍM NA FUNKCI 
KLOUBŮ 
O životním stylu, stravovacích návy-
cích, léčivech a doplňcích stravy, 
PharmDr. Petr Skalický. Prosíme o 
přihlašování.
Krajský úřad, Žižkova 57, Jihlava, zase-
dací místnost  D2.03, budova D. 

Centrum pro rodinu Vysočina
Chlumova 3 

4. 2. od 16.00 do 18.00 DĚTSKÝ 
KA RNEVAL na motivy pohádky O 
veliké řepě 
V divadle DIOD. Vstupenky k zakou-
pení pouze v předprodeji v Centru 
pro rodinu, cena: 50 Kč za osobu.

7. 2. v 17.00 ABY ZOUBKY NEBO-
LELY
Přednáší dentální hygienistka Marie 
Plešingrová, DiS., od 17 hod, zdar-
ma + zdarma po předchozí domluvě 
během přednášky pohlídáme děti.

11. 2. od 9.00 do 16.00 LAUDATO 
SI - BÝT MILOSRDNÝ K ZEMI? 
Přednáška je zaměřena na stejno-
jmennou encykliku papeže Františ-
ka o novém pojetí environmentál-
ní výchovy a křesťanské spiritualitě. 
Přednáší Eva Muroňová, Ph.D. a P. 
Dr. Tomáš C. Havel CFSsS, zdarma, 
nutno se předem přihlásit.

18. 2. od 14.00 do 16.30 JAK 
(PŘE)ŽÍT MANŽELSTVÍ 
Tři přednášky jihlavského katolického 
kněze P. Ladislava Noska, SJ, ve far-
ním sále u kostela sv. Jakuba (Lazeb-
nická 1), zdarma.

21. 2. v 17.00 RODINNÉ PRÁVO 
V KOSTCE 
Přednáší advokát Mgr. Martin Šalan-
da, zdarma, po předchozí domluvě 
během přednášky pohlídáme děti.

Zoo Jihlava
Březinovy sady 10, 

tel. 567 573 730 

2. 2. v 17.00 Klubový večer na 
téma: KEFALONIE A RHODOS, 
DVA ŘECKÉ PROTIPÓLY
Dvojí svět na dvou protikladných ost-
rovech Řecka, jako pozvánka Milana 
Macháčka na malé zahřátí uprostřed 
zimy. Vstupné 40 Kč.
Centrum PodpoVRCH.

F POINT
Masarykovo nám. 34

16. 2. v 16.00 UČÍME SE S PEDI-
GEM - PLETENÍ JARNÍHO 
KOŠÍKU
Naučíte se základní techniku pletení s 
pedigu, vyrobíte si jarní košíček, kte-
rý si odnesete domů. Je vhodné i pro 
úplné začátečníky, jak pro dospělé, 
tak pro děti od 10 let. 

17. 2. v 18.00 ARMÉNSKÁ VEČE-
ŘE
Ochutnávku tradičního arménského 
jídla, s povídáním o této zemi, její kul-
tuře a tradicích, připraví rodilí Armé-
ni. Nutné nahlásit se předem.

Kino Dukla
Jana Masaryka 20, 

tel. 731 989 428 

1. 2. v 19.30, 21. 2. v 17.00
ODYSEA
Drama, životopisný / Francie / 
122min / titulky / 90,-
Skutečný příběh rodiny podmořských 
dobrodruhů. Výpravná a hvězdně 
obsazená biografi e rodiny Cousteau, 
která před našima očima otevřela 
tichý svět pod mořskou hladinou.
Režie: J. Salle/ Hrají: Audrey Tautou, 
Lambert Wilson, Pierre Niney

1. 2. ve 20.00, 4. 2. v 17.30, 13. a 
28. 2. v 17.00
SPOJENCI
Válečný, romantický / USA / 124min 
/ titulky / 120,- (28. 2. 110,-) / 12+
Když máte v rámci válečné operace 
předstírat, že tajná agentka, kterou 
jste právě potkali, je vaše manželka, 
neměla by být krásná. Mohlo by to 
mít dalekosáhlé následky. Nejen pro 
dva lidi, ale pro celý svět.
Režie: R. Zemeckis/ Hrají: Brad Pitt , 
Marion Cotillard, Jared Harris, Lizzy 
Caplan

1., 3. a 21. 2. v 17.30, 4. 2. ve 20.00, 
9. 2. v 19.30
MILUJI TĚ MODŘE
Komedie, romantický / ČR / 97min 
/ 120,-
Sympatický malíř a kunsthistorik, 
doktor David Bárta, se blíží Kristo-
vým létům. Jeho život by už měl mít 
„ustálenou“ podobu a pevné obrysy. 
Opak je pravdou. Právě teď prožívá 
Bárta docela smolné období. Dosta-
ne výpověď z Národní galerie, žije 
stále pod jednou střechou s matkou
posedlou jógou, nemá žádnou přítel-
kyni a nedaří se mu ani skvělý výtvar-
ný projekt, který realizuje se svým 
bonvivánským otcem. A najednou je 
tu zlom…
Režie: M. Šmídmajer/ Hrají: Vác-
lav Jílek, Denisa Nesvačilová, Vladi-
mír Kratina, Táňa Medvecká, Marek 
Vašut

2. 2. v 17.30, 15. 2. ve 20.00
PROČ PRÁVĚ ON?
Komedie / USA / titulky / 110,-
Nejhorší sny se mohou splnit třeba 
i o Vánocích. A to se stalo Nedovi, 
který přijel s rodinou za svou dcerou 
Stephanií a jejím novým přítelem 
Lairdem. Těšil se, že na svátky bude 
rodina pohromadě, a on se seznámí 
s partnerem své dcery. Jediné, co jej 
ale čeká, je naprostý šok. Jeho milo-
vaná dcera, světlo jeho života, si nabr-
nkla bláznivě potetovaného, brutálně 
upřímného, bezohledně bezstarost-
ného a naprosto výstředního počíta-
čového multimilionáře. 
Režie: J. Hamburg / Hrají: James 
Franco, Bryan Cranston, Zoey 
Deutch

4. a 19. 2. v 15.00
OZZY
Animovaný / Španělsko / 91min / 
dabing / 100,-
Ozzy je přátelský bígl, který žije idy-
lickým životem v rodině Martinso-



STRANA 28 Kultura NJR – ÚNOR 2017

vých. Jeho páníčci ale musí za prací 
do Japonska. Má to jeden háček: pes 
s nimi nesmí. Proto se rozhodnou, že 
Ozzyho dají do luxusního psího hote-
lu Modrá zátoka. Ozzy však zjistí, že 
tohle místo je jen zástěrkou majite-
le, který vozí psy do skutečné Modré 
zátoky, což je psí vězení. Ozzy se roz-
hodne pro útěk, a ve štychu nenechá 
ani své nové psí přátele.
Režie: A. Rodriguez, N. La Casa

3. a 4. 2. v 17.00, 20. 2. v 17.30
PSÍ POSLÁNÍ
Komedie, drama / USA / dabing / 
110,-
Všichni psi jednou přijdou do nebe… 
Ale nejprve musí splnit své poslání. 
Podle stejnojmenného knižního best-
selleru Bruce W. Camerona.
Režie: L. Hallström/ Hrají: Dennis 
Quaid, Britt  Robertson, Logan Miller

2. 2. v 17.00, 19. 2. v 19.30
ZAKLADATEL 
Životopisný, drama / USA / 115min / 
titulky / 110,- / 12+
Skutečný příběh muže, který vybu-
doval nejznámější síť rychlého občer-
stvení na světě. V roce 1954 dostal 
Ray Kroc objednávku na 6 mixérů 
na výrobu mléčných šejků od bratrů 
McDonaldových, kteří provozovali 
malou restauraci s hamburgery. Toto 
neobvykle velké množství ho okamži-
tě zaujalo a rozhodl se, že dodávku 
vyřídí osobně. Od tohoto momentu se 
začala psát historie obrovského impé-
ria McDonald, do kterého dnes pat-
ří neuvěřitelných 35.000 poboček po 
celém světě.
Režie: J. L. Hancock/ Hrají: Michael 
Keaton, Linda Cardellini, Patrick Wil-
son

2. 2. v 19.30, 5. 2. v 17.30
RESIDENT EVIL: POSLEDNÍ 
KA PITOLA
Akční, thriller / Kanada / 107min / 
titulky / 120,- / 15+
Závěrečný díl, který přímo navazu-
je na události snímku Resident Evil: 
Odveta. Alice jako jediná přežije klí-
čový střet s nemrtvými, který měl roz-
hodnout o osudu lidstva. Nyní se Ali-
ce musí vrátit tam, kde celá katastrofa 
začala - do podzemního komplexu 
Hive v Raccoon City, kde společnost 
Umbrella Corporation hromadí své 
síly a chystá fi nální útok proti posled-
ním hrstkám lidí, kterým se apokalyp-
su dosud podařilo přežít.
Režie: Paul W.S. Anderson/ Hra-
jí: Milla Jovovich, Ali Larter, Shawn 
Roberts, Ruby Rose

2. a 8. 2. ve 20.00, 15. 2. v 17.30
LA LA LAND
Komedie, muzikál / USA / 127min / 
titulky / 110,-
Moderní pojetí klasického hollywood-
ského milostného románu, umocněné 
skvělými písničkami, doprovázenými 
velkolepými tanečními čísly, líčí vášni-
vý milostný vztah; od něžného vzruše-
ní rozvíjející se lásky až po trpké zkla-
mání z velkých ambicí. 
Režie: D. Chazelle/ Hrají: Ryan 
Gosling, Emma Stone, J.K. Simmons, 
John Legend

3. 2. v 15.00
DIVOKÉ VLNY 2
Animovaný / USA / 85min / dabing 
/ 110,-
Surfaři ve fraku jsou zpět! Tučňáci už 
zase staví na hlavu zavedené pořádky, 
věnují se surfování na prkně a tráví čas 

na pláži. Možná ne úplně všichni, ale 
zcela jistě mladý tučňák Cody, který se 
ve fi lmu Divoké vlny stal překvapivým 
šampionem v surfování a teď se vrací 
ve velkém stylu na prkně.
Režie: H. Yu

3. 2. v 15.30, 14. 2. v 17.00, 19. 2. ve 
14.45, 20. a 24. 2. v 15.00
ANDĚL PÁNĚ 2
Pohádka / ČR / 90min / 100,-
Anděl Páně 2 je volným pokračová-
ním úspěšné vánoční pohádky s I. Tro-
janem a J. Dvořákem v hlavních rolích. 
Hádka Petronela s Uriášem o Jablko 
poznání skončí neslavně. V potyčce 
se vzácné ovoce skutálí až na Zemi. 
Anděl - popleta a jeho kamarád čert-
pokušitel musí šupem na svět Jablko 
poznání najít a přinést zpátky. 
Režie: J. Strach/ Hrají: Ivan Trojan, Jiří 
Dvořák, Vica Kerekes, Anna Čtvrtníč-
ková, Jiří Bartoška, Bolek Polívka, Voj-
těch Dyk, Pavel Liška

3. a 21. 2. v 19.30, 5. 2 ve 20.00
KRUHY
Horor / USA / 102min / titulky / 
120,- / 12+
Kruhy se odehrávají třináct let po 
událostech předchozího dílu. Pří-
běh o vraždícím fi lmu je považován 
jen za hororovou historku, přesto stu-
dentku Julii zneklidní změna chová-
ní jejího přítele Holta, který prý video 
viděl. Přes jeho varování se na ně podí-
vá. Nepochopitelný sestřih zdánlivě 
nesouvisejících scén korunuje telefo-
nát, ve kterém jí neznámý hlas oznámí, 
že přesně za týden zemře. Protože ji v 
tu chvíli začnou různé děsivé událos-
ti provázet doslova na každém kroku, 
nebere Julia varování rozhodně na leh-
kou váhu.
Režie: F. J. Gutierrez/ Hrají: Bonnie 
Morgan, Matilda Lutz, Alex Roe

3. 2. ve 20.00, 15. 2. v 14.30, 20. 2. v 
17.00, 11. 2. v 19.30
VŠECHNO NEBO NIC
Romantický / ČR / 107min / 120,-
Linda a Vanda jsou pohledné třicítky, 
nerozlučné kamarádky, a taky spolu-
majitelky malého knihkupectví. Lin-
da je rozvedená, vzdělaná, praktická, 
má malou dceru a pocit zodpověd-
nosti. Ten naopak chybí Vandě, svo-
bodné, veselé, nezávislé krásce, která 
sice muže přitahuje jako magnet, ale 
její živelnosti žádný nestačí. A tak hle-
dá toho pravého. Aktivně. V obchodě 
s nimi pracuje Edo, který taky touží po 
lásce na věky věků, ale jako plachý, cit-
livý a introvertní gay to má těžké. Živo-
ty téhle trojice nakonec stejně zamotá 
několik mužů. 
Režie: M. Ferencová/ Hrají: Táňa Pau-
hofová, Klára Issová, Ondřej Sokol, 
Luděk Sobota, Jan Budař

4. a 23. 2. v 15.30
ZPÍVEJ
Animovaná komedie / USA / 110min 
/ dabing / 100,-
Koalí král zábavního průmyslu (býva-
lý) marně přemýšlí, jak udržet svůj 
podnik na nohou, než ho napadne 
uspořádat pěveckou soutěž. Ukáže se, 
že město, ve kterém žije, přímo oplývá 
talenty. Jak vybrat jen jeden? 
Režie: G. Jennings

4. 2. v 19.30, 15. 2. v 17.00
JÁ, DANIEL BLAKE
Drama / Velká Británie / 101min / 
titulky / FK / 90,- / 12+
Sociálně apelativní a v současnosti až 
nepříjemně aktuální snímek vyprá-

ví příběh padesátníka Daniela Blakea 
z Newcastlu, který se poté, co utr-
pí infarkt, ocitne ve vyčerpávajícím 
kolotoči žádostí o podpůrné státní 
dávky. Zatímco se snaží prokousat 
absurdními byrokratickými proce-
sy, potkává svobodnou matku Katie 
a její dvě děti. Daniel a Katie se kaž-
dý po svém snaží vypořádat s příkoří-
mi systému a přitom neztratit zbytky 
důstojnosti.
Režie: K. Loach/ Hrají:  David 
Johns, Natalie Ann Jamieson, Colin 
Coombs

5. 2. v 15.00. 22. 2. v 17.30
ROGUE ONE: STAR WARS STO-
RY
Sci-fi  / USA / dabing / 100,-
Rogue One: Star Wars Story je první z 
nové série samostatných fi lmů Lucas-
fi lmu. Vypráví příběh skupiny netra-
dičních hrdinů, kteří se dají dohro-
mady, aby splnili odvážný a zdánlivě 
nemožný úkol: ukrást plány Hvězdy 
smrti.  
Režie: G. Edwards/ Hrají: Felicity 
Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn, 
Donnie Yen

5. 2. ve 14.00
LICHOŽROUTI
Animovaný / ČR / 83min / 90,- 
LICHOŽROUTI jsou malí neviditel-
ní tvorové, kteří mohou za to, že nám 
lidem z každého páru ponožek vždy 
zůstane jen jedna – ta lichá. Ponožka-
mi se totiž živí! S trochou nadsázky se 
dá říct, že poselství fi lmu zní: „Rodina 
je nade vše! Drž se té, kterou máš, měj 
ji rád a dělej vše pro to, aby byla dob-
rá, protože jinou na tomhle světě mít 
nebudeš. A je jedno, jestli jsi člověk, 
nebo LICHOŽROUT!“
Režie: G. Miklínová

5. 2. v 15.45
LABUTÍ JEZERO
Bolšoj balet – záznam / 180min / 
250,- (studenti a senioři 200,-)
Klasické Labutí jezero je symbolem 
Bolšovo baletu a ruské baletní tradice. 
Romantická báje o dívkách zakletých 
do labutí, které může vysvobodit jen 
čistá láska, je odrazovým můstkem pro 
tanec nadlidského půvabu a elegan-
ce, ve kterém se prolíná krása lidská a 
labutí.
Čajkovskij / Grigorovič

5. 2. v 19.30
ASSASSIN’S CREED
Akční, dobrodružný / USA / 102min 
/ titulky / 110,- / 12+
Usvědčený vrah Callum Lynch je 
nedobrovolně vysvobozen z cely smr-
ti. Jeho novým vězením se stává tajné 
zařízení Abstergo, vybavené revoluč-
ní technologií, která umožňuje prožít 
vzpomínky předků. Callum se pro-
pojí se svým prapředkem žijícím v 15. 
století, který je členem bratrstva asa-
sínů, které už několik století vede skry-
tou válku s řádem templářů, svým 
odvěkým nepřítelem. Tajná organizace 
asasínů se zavázala chránit svobodnou 
vůli lidstva a snaží se zabránit tomu, 
aby se nepovolaní zmocnili artefaktu 
nazývaného Jablko Ráje. 
Režie: J. Kurzel / Hrají: Michael 
Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy 
Irons, Brendan Gleeson

6. 2. v 17.00
POHÁDKY PRO EMU
Komedie, romantický / ČR / 112min 
/ 90,- 
Petr pracuje řadu let v Londýně. Zabě-

haný rytmus jednoho dne přeruší 
podivný telefonát z Prahy. V nemocni-
ci leží po autonehodě svobodná mat-
ka, která ho v případě nouze uvedla 
jako opatrovníka svého dítěte. Ema 
je totiž jeho dcera. Petr je naprosto 
šokován. Musí jít o nějaký omyl. Pře-
sto nedokáže nad situací jen tak máv-
nout rukou. Co když je Ema opravdu 
jeho dcera, a on je její jediná šance, jak 
se vyhnout dětskému domovu? Chla-
povi, který byl do padesáti let zvyklý 
žít sám, převrátí soužití s osmiletou 
holčičkou život doslova vzhůru noha-
ma. 
Režie: R. Havlík / Hrají: Anna Geisle-
rová, Ondřej Vetchý, Ema Švábenská, 
Vilma Cibulková, Anna Polívková

6. a 27. 2. v 17.30
PATERSON
Drama / USA / 118min / titulky / 
90,- / 12+
Paterson je řidič autobusu. Každý 
den je zdánlivě stejný, jako ten přede-
šlý: projíždí trasou své linky a poslou-
chá úryvky konverzací. Píše básně do 
notýsku, zastaví se v baru na jedno 
pivo, a přichází domů za svou ženou 
Laurou. Život Laury je pravým opa-
kem – vše se v něm neustále mění a 
každý den přináší nové sny a nápady. 
Paterson a Laura se vzájemně milují a 
podporují: on jí pomáhá realizovat plá-
ny, ona obdivuje jeho básnické nadání. 
Film je příběhem vítězství a porážek 
všedního dne a krásy, která se skrývá i 
v těch nejmenších detailech.
Režie: J. Jarmusch / Hrají: Adam Dri-
ver, Golshift eh Farahani

6. 2. v 19.30, 21. 2. ve 20.00
RICHARD MÜLLER: NEPOZNA-
NÝ
Dokument / ČR, SR / 90min / slo-
vensky / FK (6. 2.) / 80,-
Intimní pohled do života legendární-
ho zpěváka R. Müllera na pozadí jeho 
koncertního turné s kapelou Fragile.
Režie: M. Remo / Účinkují: Richard 
Müller, Soňa Müllerová, Iva Bitt o-
vá, Dan Bárta, Martin Dejdar, Michal 
Horáček, Michal Pavlíček, Helena 
Vondráčková

6. 2. ve 20.00
ROZPOLCENÝ
Th riller / USA / 116min / titulky / 
120,- / 12+
V Kevinovi se skrývá 23 různých 
osob. Každou chvílí se má objevit 
čtyřiadvacátá. Režisér děsivých fi lmů 
s šokujícími pointami M. Night Shy-
amalan přidává další klenot do sbírky 
privátní hrůzy. Rozpolcený je koncer-
tem jednoho herce, Jamese McAvo-
ye, kterému se podařilo vytvořit jedno 
z nejděsivějších monster, jaká se kdy 
objevila na fi lmovém plátně.
Režie: M. Night Shyamalan/ Hrají: 
James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Bet-
ty Buckley

7. 2. v 17.00
VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ
Dobrodružný, fantasy / USA, Čína / 
94min / dabing / 110,- / 12+
Žoldák Garin přijel do Číny získat 
tajemství střelného prachu. Nebezpeč-
ná mise však nemohla dopadnout dob-
ře, a ani výjimečný lukostřelec Garin
se nedokázal ubránit přesile bojovní-
ků tajného uskupení, zvaného Beze-
jmenný řád. Jejich prvotním úkolem 
je ochrana masivní zdi, při pohledu 
na niž by Garinovi i jeho příteli spadla 
čelist, kdyby jim nehrozila poprava. Na 
tu ale nedojde, na zeď zaútočí armáda 



STRANA 29 Kultura / Aktuality NJR – ÚNOR 2017

monster a pomoc skvělých vojáků se 
hodí. Těžko ale říct, jestli si tváří v tvář 
valícím se hordám neměli raději vybrat 
tu popravu.
Režie: Č. Yimou/ Hrají: Matt  Damon, 
Pedro Pascal, Willem Dafoe, Tian Jing

7. 2. v 17.15
OVČÁČEK ČTVERÁČEK
Živě z areálu bohnické léčebny v Praze 
(Divadlo za plotem) / 85min / 200,-
„Nekorektní kabaret“ režiséra Petra 
Michálka katapultoval zájem diváků v 
celé České republice do nekonečných 
výšin. Všechna představení jsou bez-
nadějně vyprodána. Pražská derniéra 
se vyprodala do posledního místa za 8 
minut od otevření předprodeje. Přímý 
přenos bude poslední možností před-
stavení shlédnout. 
Režie: P. Michálek

7. 2. v 19.30, 28. 2. v 17.30
KOUDELKA  FOTOGRA FUJE 
SVATOU ZEMI 
Dokument / ČR, Německo / 92min 
/ 100,-
Jedinečný a intimní pohled na tvůr-
čí proces jednoho z největších žijících 
mistrů fotografi e. Izraelský režisér 
Gilad Baram Koudelku sleduje při 
jeho putování Izraelem a Palestinou 
při hledání prchavých okamžiků, v 
nichž vznikají fotografi e. Čtyřicet let 
od vzniku ikonických snímků ruské 
invaze v srpnu 68 se světoznámý český 
fotograf Josef Koudelka znovu vydává 
pracovat do míst, kde zuří konfl ikt – 
tentokrát ve Svaté zemi.
Režie: G. Baram

7. 2. ve 20.00
XXX: NÁVRA T XANDERA  CAGE
Akční, komedie / USA / 105min / 
titulky / 120,- / 12+
Xander Cage, zvaný též xXx, je naživu. 
To ale není ta nejdůležitější zprá-
va. Hlavní je to, že je zase v dokonale 
vyladěné formě a připravený pomocí 
svých vymazlených, ale hlavně doko-
nalých adrenalinových kousků a triků 
nabančit všem největším hnusákům 
na světě. 
Režie: D. J. Caruso/ Hrají: Vin Die-
sel, Samuel L. Jackson, Nina Dobrev, 
Ruby Rose

8. 2. a 1. 3. v 17.30
STRNADOVI
Časosběrný dokument / ČR / 102min 
/ 90,-
Během 35 let společného soužití jed-
noho páru se odehraje mnohé: od 
chvil absolutního porozumění až po 
dramatické propady. Po většinu času 
však partneři řeší všem dobře známé 
běžné starosti a radosti. A přesně tako-
vý život žijí i majitelé prodejny s ná-
bytkem Ivana a Václav Strnadovi, kte-
ré režisérka Helena Třeštíková v rámci 
projektu Manželské etudy sleduje se 
svou kamerou už od roku 1980.
Režie: H. Třeštíková

8. 2. v 17.00, 28. 2. ve 20.00
PYROMAN
Drama, thriller / Norsko / 94min / 
titulky / 90,- / 15+
Muž, který si hrál s ohněm. Psycholo-
gický thriller inspirovaný skutečným 
případem nebezpečného pyroma-
na, který sužoval jih Norska na konci 
70. let. Nový fi lm režiséra kultovního 
snímku Insomnie.
Režie: E. Skjoldbjærg/ Hrají: Agnes 
Kitt elsen, Henrik Rafaelsen, Trond 
Nilssen

8. 2. v 19.30
HACKSAW RIDGE: ZROZENÍ 
HRDINY
Pravdivý příběh, válečný / Austrálie, 
USA / titulky / 100,- / 15+
Film oscarového režiséra M. Gibsona, 
inspirovaný skutečným příběhem. 
Poté, co Japonci zaútočili na Pearl 
Harbor, přihlásil se D. Doss do služ-
by. Z přesvědčení však odmítal nosit 
zbraň a zabíjet. To, že Doss odmítal 
zbraň, se nesetkávalo s pochopením. 
V březnu 1945 vypukla krvavá bit-
va o Okinawu. Dossova rota měla za 
úkol dobýt vysoký útes. Vojín Doss
se odmítl ukrýt a zůstal uprostřed 
krvavého pekla. Snášel jednoho zra-
něného po druhém z útesu do bezpe-
čí. Během 12 hodin, za stálého ostře-
lování, zachránil životy 75 mužů…
Režie: M. Gibson / Hrají: Andrew 
Garfi eld, Sam Worthington, Vince 
Vaughn

9. 2. v 17.00
NORMÁLNÍ AUTISTICKÝ FILM
Dokumentární / ČR / 90min / 80,-
Pět obdivuhodných dětí, jež společ-
nost opatřila nelichotivou nálepkou 
„autista“. Přední český dokumenta-
rista s unikátním autorským viděním 
nás nabádá, abychom fenomén autis-
mu přestali vnímat jako lékařskou 
diagnózu a pokusili se mu porozu-
mět jako fascinujícímu, byť často 
jen obtížně rozluštitelnému způso-
bu myšlení. Neboť kdo má určit, co 
je normální: žít ve spěchu a přehlížet 
absurdity, nebo spíš toužebně hledat 
řád, ticho a klid?
Režie: M. Janek

Od 9. 2. – informace o časech na 
webu
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNO-
TY
Erotický thriller / USA / 117min / 
PREMIÉRA  / titulky / 140,- (od 16. 
2. 130,-) / 15+
Dosavadní lovec a dravec se ocitá 
v pro něj neznámé životní situaci, a 
navíc si uvědomuje, že se do Anasta-
sie zamiloval. Té se sice nechce vrátit 
do světa, ve kterém naplňovala roli 
poddajné studentky, ale Christiano-
vu kouzlu odolat stejně nedokáže. 
Nevědomky se tak vystavuje veliké-
mu nebezpečí. Z Greyovy minulos-
ti se náhle začnou vynořovat temné 
stíny, které pomáhaly vytvořit jeho 
komplikovanou osobnost. A těm roz-
hodně není po chuti, že „jejich“ Chris-
tian podlehl tak banálnímu a slaboš-
skému citu, jakým je láska.
Režie: J. Foley/ Hrají: Dakota John-
son, Jamie Dornan, Rita Ora, Kim 
Basinger

10. 2. v 17.00, 15. 2. v 15.00, 12. 2. 
ve 14.00, 11. a 18. 2. ve 14.45, 22. a 
25. 2. v 15.30
LEGO® BATMAN FILM
Animovaný, dobrodružný / USA / 
104min / dabing / 110,-
Vlastního fi lmového dobrodružství 
se dočkal přirozený vůdce – LEGO 
Batman. Ale v Gothamu se chysta-
jí velké změny, a pokud chce zabránit 
tomu, aby moc ve městě převzal Joker, 
bude možná Batman nucen přehod-
notit svůj pohled na svou dosud fun-
gující jednočlennou skupinu občanské 
bdělosti a sebeobrany, a snažit se spo-
lupracovat i s ostatními, a možná, ale 
opravdu jen možná, naučit se trochu 
uvolnit a získat nadhled.
Režie: Ch. McKay

10. 2. v 19.30, 11. a 19. 2. v 17.00
MÍSTO U MOŘE
Drama / USA / 137min / titulky / 
120,- / 12+
Po smrti svého staršího bratra Joea 
zjišťuje Lee s velkým překvapením, že 
byl svým bratrem ustanoven jako opa-
trovník synovce Patricka. Lee opouš-
tí své současné zaměstnání a naplněn 
obavami se vrací do vesnice Man-
chester-by-the-Sea, aby zde pečoval 
o temperamentního šestnáctiletého 
Patricka. Je také nucen se vyrovnat se 
svou minulostí, která ho odloučila od 
manželky Randi. Lee a Patrick, které 
spojuje pouto jediného člověka, jenž 
celou rodinu udržoval pohromadě, se 
oba snaží smířit s životem ve světě bez 
Joea.
Režie: K. Lonergan/ Hrají: Casey Aff -
leck, Michelle Williams, Kyle Chan-
dler, Lucas Hedges

20. 2. v 15.30, 11. 2. v 15.00
ODVÁŽNÁ VAIANA: LEGENDA 
O KONCI SVĚTA
Animovaný, dobrodružný / USA / 
114min / dabing / 90,-
Struhující animovaný fi lm o nebojác-
né dospívající dívce, která se vydává 
na nebezpečnou cestu, aby zachránila 
svůj lid. Cestou potkává kdysi mocné-
ho poloboha Mauiho, který jí pomůže 
stát se zkušenou mořeplavkyní. Spo-
lečně se plaví přes širý oceán a zažívají 
nebezpečná a úžasná dobrodružství.
Režie: R. Clemens a J. Musker

12. 2. v 16.30, 21. 2. v 15.00
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE 
JE NAJÍT
Dobrodružný, fantasy / USA, Velká 
Británie / 133min / dabing / 90,- 
Newt Scamander přichází do New 
Yorku se svým záhadným kufříkem, 
ve kterém se nachází obrovská sbírka 
vzácných magických tvorů z jeho cest 
kolem světa. Co se může stát, když 
se nadaný britský kouzelník vydá do 
Ameriky, a jeho zvířata (některá i tro-
chu nebezpečná) uniknou z kufříku? 
J. K. Rowlingová vás zve do nové epo-
chy kouzelnického světa!
Režie: D. Yates/ Hrají: Eddie Redmay-
ne, Colin Farrell, Ron Perlman, Kathe-
rine Waterston

12. 2. v 19.30
MLHA V SRPNU
Drama, historický / Německo, Švýcar-
sko / 126min / titulky / 100,-
Jižní Německo, rok 1940. Třináctiletý 
sirotek Ernst Loss je vzpurný a těžko 
přizpůsobivý chlapec. Kvůli tomu se 
ocitá v psychiatrickém sanatoriu. Ernst 
si brzy uvědomí, že v tomto sanato-
riu nejsou děti léčeny, ale pod vede-
ním Dr. Veithausena postupně a potají 
zabíjeny pod nacistickým programem 
s krycím názvem T4. Ernst se rozhod-
ne bojovat s osudem a začne pomáhat 
ostatním pacientům, a zároveň pláno-
vat svůj vlastní útěk, čímž se ocitá ve 
smrtelném nebezpečí, protože rozhod-
nutí „kdo bude další“ je jen na vedení 
sanatoria…
Režie: K. Wessel/ Hrají: Ivo Pietzcker, 
Sebastian Koch, Th omas Schubert

13. 2. v 17.30, 1. 3. v 19.30
ANTHROPOID
Historický, thriller / Velká Británie, 
ČR / 121min / 90,- / 12+ 
Skutečný příběh operace druhé světo-
vé války, jejímž cílem byl atentát na R. 
Heydricha. Heydrich byl po Hitlerovi 
a Himmlerovi třetím nejvýznamněj-
ším mužem Třetí říše, hlavním strůj-

cem Konečného řešení. Vražedná a 
brutální vláda muže, přezdívaného 
„pražský řezník“, přiměla spojenec-
ké síly v Londýně k naplánování tajné 
mise s kódovým označením Operace 
Anthropoid. Film sleduje osudy Jozefa 
Gabčíka a Jana Kubiše, kteří provedou 
v prosinci 1941 výsadek do své oku-
pované vlasti. Vybaveni jen omezený-
mi informacemi a minimální výstrojí 
musejí v nacisty okupovaném městě 
přijít na způsob, jak spáchat atentát na 
Heydricha.
Režie: S. Ellis/ Hrají: Jamie Dornan, 
Cillian Murphy, Anna Geislerová, 
Charlott e Le Bon, Alena Mihulová

13. 2. v 19.30
VIVA
Drama / Irsko, Kuba / 100min / titul-
ky / FK / 100,- / 15+
Mladý Jesús pracuje jako kadeřník v 
nočním travesty klubu v Havaně a sní 
o tom, že se jednou stane hvězdou. 
Díky svému učiteli se mu podaří udě-
lat konkurz a dostane první šanci na 
pódiu, pak se ale zjeví jeho léta nepří-
tomný otec - bývalý boxer, dnes agre-
sivní alkoholik - a všechny Jesúsovy 
naděje zmaří. Jejich vzájemné předsta-
vy o životě nemůžou být rozdílnější, a 
tvrdě se střetnou. Jen pozvolna nachá-
zejí otec a syn vhled do světa toho dru-
hého. Citlivý příběh o hledání vlastní 
identity a touze po rodině.
Režie: P. Breathnach/ Hrají: Jor-
ge Perugorría, Luis Alberto García, 
Héctor Medina

13. 2. ve 20.00
PASAŽÉŘI
Sci-fi , dobrodružný / USA / 116min / 
titulky / 100,-  / 12+
Jim a Aurora jsou dva pasažéři vesmír-
né lodi, která je má dopravit na jinou 
planetu, kde by měli začít nový život. 
Když je jejich hibernační kóje záhadně 
probudí o 90 let dříve, než loď dosáh-
ne svého cíle, mění se ale rutina v boj o 
přežití. Zatímco se Jim a Aurora snaží 
rozplést záhadu poruchy, zjišťují, že 
mezi nimi vzniká cosi více než přátel-
ství...až do okamžiku, kdy odhalí, že se 
celá loď ocitá na pokraji zničení a zjistí 
skutečnou příčinu toho, proč byli pro-
buzeni.
Režie: M. Tyldum/ Hrají: Jennifer 
Lawrence, Chris Pratt , Michael Sheen, 
Laurence Fishburne

14. 2. a 1. 3. v 17.30
KRÁLOVNA KRISTÝNA
Drama, historický / Finsko / 106min 
/ titulky / 90,- / 12+
Dívka, která změnila dějiny. Pří-
běh švédské královny Kristýny, která 
nastoupila na trůn ve věku šesti let, je 
portrétem extravagantní mladé ženy, 
jež se vzpírala tradici i konvencím a 
mimoděk změnila běh dějin.
Režie: M. Kaurismäki/ Hrají: Malin 
Buska, Sarah Gadon, Michael Nyqvist, 
Lucas Bryant

16. 2. v 17.30, 18. 2. v 17.00, 22. 2. 
v 19.30
ZLATO
Drama, dobrodružný / USA / 
121min / PREMIÉRA  / titulky / 
110,-
Film je natočen podle skutečného 
příběhu těžebního skandálu Bre-X 
Mineral Corporation na počátku 90. 
let. V hlavní roli skvělý Matt hew Mc-
Conaughey.
Režie: S. Gaghan/ Hrají: Matt hew 
McConaughey, Édgar Ramírez, Bry-
ce Dallas Howard
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16., 18. a 26. 2. v 19.30, 17. 2. v 
17.00, 24. 2. v 16.30
MLČENÍ
Historický, dobrodružný / USA / 
161min / PREMIÉRA  / titulky / 
120,- / 12+
V polovině 17. století je Japonsko zce-
la uzavřené kontaktu se Západem. 
Křesťanství je zde postavené mimo 
zákon, a křesťané musí víru skrývat. 
Dva portugalští jezuité, otec Rodrigu-
es a otec Garupe, se vydávají do Země 
vycházejícího slunce s velmi nebez-
pečným cílem: najít svého učitele, otce 
Ferreiru, který se prý zřekl víry. 
Režie: M. Scorsese/ Hrají: Liam 
Neeson, Andrew Garfi eld, Adam Dri-
ver, Ciarán Hinds

16. a 20. 2. ve 20.00, 17. 2. v 19.30
LÉK NA ŽIVOT
Mysteriózní thriller / USA, Německo 
/ 146min / PREMIÉRA  / titulky / 
120,- / 15+
Mladý a ambiciózní manažer Lockhart 
dostane od nadřízených jednoduchý 
úkol. Přivézt ze sanatoria pana Pemb-
rokea, nepostradatelnou hlavu jejich 
společnosti. Léčebna, kam se před 
časem uchýlil, a podle posledního 
odeslaného dopisu se z ní ani nech-
ce jen tak rychle vrátit, se nachází v 
zastrčeném koutě švýcarských Alp. Je-
jí personál zde poskytuje životem a 
prací vyčerpaným boháčům speciální 
očistnou léčbu. Ale nabízené zázrač-
né procedury možná nejsou tak úplně 
běžné a pobyt zde až tak úplně dobro-
volný…
Režie: G. Verbinski/ Hrají: Dane 
DeHaan, Jason Isaacs, Mia Goth, Adri-
an Schiller

18. 2. v 15.00
ČERVENÁ ŽELVA
Animovaný fi lm / Francie / 80min / 
beze slov / 80,-
Příběh trosečníka na tropickém ostro-
vě, obydleném želvami, kraby a ptá-
ky, je zároveň univerzálním příběhem 
všech zásadních okamžiků v životě člo-
věka. O sebepoznání, lásce, rodičov-
ství i střídání generací vypráví oscaro-
vý režisér Michaël Dudok de Wit beze 
slov, jen s pomocí řemeslně dokonalé 
animace. Magický snímek, srozumitel-
ný napříč generacemi i kontinenty.
Režie: M. Dudok de Wit

19. 2. ve 20.00
DAVID BOWIE JE…
Dokument / Velká Británie / 99min / 
titulky / 150,-
Výstava nazvaná „David Bowie je…” 
byla nejúspěšnější v historii Victoria 
& Albert Museum v Londýně. Před-
stavila obdivuhodnou sbírku ručně 
psaných textů, originálních kostýmů, 
módy, fotografi í, fi lmů, hudebních 
videoklipů, Bowieho vlastních nástro-
jů a přebalů alb. Záznam zavede divá-
ky v kinech na fascinující cestu napříč 
okouzlující výstavou se speciálními 
hosty.
Režie: H. Hamilton

20. 2. v 19.30
JÁ TAKY
Melodrama / Španělsko / 103min / 
titulky / FK / 70,-
34letý Daniel je prvním Evropanem s 
Downovým syndromem, který vystu-
doval univerzitu. Začíná pracovat v 
sociálních službách v Seville, kde se 
seznamuje s volnomyšlenkářskou ko-
legyní Laurou. Brzy se spřátelí, čímž 
k sobě přitáhnou pozornost svých 
kolegů i rodin. Jejich vztah se ještě 

zkomplikuje, když se Daniel do Laury 
zamiluje. Ve „svých“ světech jsou oba 
vyděděnci, a společně najdou lásku a 
přátelství, jaké předtím nepoznali.
Režie: A. Naharro, Á. Pastor/ Hrají: 
Lola Dueñas, Pablo Pineda, Antonio 
Naharro, Isabel García Lorca

22. 2. v 17.00
V SEDMNÁCTI
Drama / Francie / 116min / titulky / 
90,- / 15+
V nejsvěžejším snímku kariéry zachy-
cuje sedmdesátiletý francouzský klasik 
A. Téchiné dvojici sedmnáctiletých 
kluků z francouzského maloměsta, 
jejichž vztah začíná nenávistnými 
výpady a školní šikanou, ale postup-
ně se vyvíjí v křehké intimní pou-
to. Film je neklidný a výbušný, jako 
jeho hrdinové. Film, kde se prolí-
ná bezstarostnost a nikdy nekončící 
úzkost, a v němž se násilí potkává se 
smyslností a trýznivé ztráty střídají 
něžné objevy.
Režie: A. Téchiné/ Hrají: Corentin 
Fila, Alexis Loret, Sandrine Kiber-
lain

23., 25. a 26. 2. v 17.00
BÁBA Z LEDU
Drama, komedie / ČR / 106min / 
PREMIÉRA  / 120,- / 12+
Po setkání s otužilcem Broňou začí-
ná ovdovělá Hana měnit svůj stere-
otypní život, který se točil kolem je-
jích synů, snach a vnoučat. Zatímco 
šedesátnice Hana prožívá love story, 
tradiční víkendové obědy v rodinné 
vile ztrácejí na idyličnosti, a postup-
ně vyplouvá na povrch, že každý z 
hrdinů má nějaké tajemství. Příběh 
rozkrývající nelehké vztahy mezi 
třemi generacemi přináší naději, že 
život lze vzít do vlastních rukou v 
jakémkoli věku.
Režie: B. Sláma / Hrají: Zuzana Kro-
nerová, Pavel Nový, Marek Daniel, 
Tatiana Vilhelmová, Alena Mihulová

23. 2. v 17.30, 25. 2. v 19.30, 26. 2. 
a 1. 3. ve 20.00
T2: TRA INSPOTT ING
Drama / Velká Británie / 109min / 
titulky / 120,- / 15+
Na počátku byla příležitost...a pak 
přišla zrada. Uplynulo dvacet let. 
Mnohé se změnilo, ale stejně tak 
zůstalo mnohé při starém. Mark se 
vrací na jediné místo, které mu kdy 
bylo domovem. Čekají tu na něj: 
Spud, Sick Boy a Begbie. Očekávají 
ho i další staří známí: smutek, ztráta, 
radost, pomsta, nenávist, přátelství, 
láska, touha, strach, výčitky, heroin, 
sebedestrukce a smrtelné nebezpe-
čí, ti všichni stojí ve frontě, aby ho 
uvítali a společně to všichni naplno 
rozjeli.
Režie: D. Boyle/ Hrají: Ewan 
McGregor, Ewen Bremner, Jonny 
Lee Miller

23. a 24. 2. v 19.30, 27. 2. ve 20.00
JOHN WICK 2
Akční, krimi / USA / PREMIÉRA  / 
titulky / 110,- / 12+
Další dobrodružství nájemného 
zabijáka Johna Wicka v podání Kea-
nu Reevese.
Režie: Ch. Stahelski/ Hrají: Keanu 
Reeves, Common, Bridget Moyna-
han, Laurence Fishburne

23. a 24. 2. ve 20.00, 25. 2. v 17.30, 
27. 2. v 17.00, 28. 2. v 19.30
I DVA JSOU RODINA
Komedie, drama, / Francie / PRE-

MIÉRA  / 118min / titulky / 110,-
Vtipný a nonšalantní Samuel si uží-
vá bezstarostný život na francouz-
ské Riviéře. Jednoho dne ho však 
navštíví víkendový fl irt - Kristin - 
a oznámí mu, že dítě, které drží v 
náručí, je jeho. Předá mu holčičku 
a uteče. Samuel vyráží s malou Glo-
rií do Londýna, kde Kristin marně 
hledá. Samuel se okouzlujícím způ-
sobem pouští do výchovy malé Glo-
rie. Během následujících osmi let se 
ukáže, že je nejen milující, ale i hod-
ně netradiční táta.
Režie: H. Gélin / Hrají: Omar Sy, 
Clémence Poésy, Antoine Bertrand, 
Gloria Colston, Anna Cott is

25. 2. v 15.00, 26. 2. ve 14.00
PES RO(C)KU
Animovaný / USA, Čína / 80min / 
dabing / 110,-
Pes, který zpívá, nekouše. Z Bodiho 
měl být tradiční hlídací pes, s pev-
nou pracovní dobou a slibnou karié-
rou. Místo toho vzal kytaru, hrábnul 
od strun a stal se zcela novým dru-
hem – psem rockovým. Animovaná 
komedie Pes Ro©ku přinese velké 
rock´n´rollové dobrodružství.
Režie: A. Brannon

26. 2. v 16.30
ROH: TRUBADÚR
Royal Opera House - záznam / Vel-
ká Británie / 180min / titulky / 
300,- (studenti a senioři 250,-)
Verdiho Trubadúr je nejen jednou 
z velkých oper období romantismu, 
ale také příběhem vášně a krve, lásky 
a pomsty, katastrofy a vraždy. Oheň 
a zasněžená krajina odráží krutost a 
lásku, střet vojáků a cikánů, matku, 
která odhalí strašné tajemství a dva 
muže, kteří jsou zapojeni do smrtel-
ného boje o jednu ženu. 
Dirigent: R. Farnes / Režie: D. 
Bösch

27. 2. v 19.30
MUSTANG
Drama / Francie, Německo / 97min 
/ titulky / FK / 90,-
Vesnice na severu Turecka, začátek 
léta. Lale a její čtyři dospívající sest-
ry si po cestě ze školy hrají s místní-
mi chlapci. Po vesnici se rozběhne 
zpráva o domnělých nemravnostech 
a nevinná hra brzy přeroste ve skan-
dál s nečekanými následky. Tradičně 
smýšlející babička a strýc proměňují 
jejich domov ve vězení, školu nahra-
zují lekce domácích prací a vaření. 
Rodina jim domlouvá ženichy. Pět ses-
ter spojených touhou po svobodě se 
rozhodne vzepřít útlaku a rozbít oko-
vy konzervativní společnosti, která je 
svazuje.
Režie: D. G. Ergüven / Hrají: Güneş 
Nezihe Şensoy, Elit Iscan, Doğa 
Zeynep Doğuşlu

1. 2. v 17.00 
RINO – PŘÍBĚH ŠPIONA 
Lekce CDF / 60,- (členové CDF 40,-)
Dokumentární portrét Karla Köchera, 
nejvýznamnějšího československého 
agenta, kterého se rozvědkám východ-
ního bloku podařilo infi ltrovat do 
americké CIA. Svou pravou identitu 
úspěšně skrýval dlouhých devatenáct 
let. Režisér Jakub Wagner dokončil 
fi lm po pěti letech důkladného bádání 
a natáčení. Výsledný snímek vypoví-
dá spíš než o bulvarizované špionážní 
činnosti o osobnosti muže vedoucího 
minimálně dvojí život.

15. 2. v 19.30 
TELEVIZNÍ KRITIKA  – POŘAD 
LUĎKA  STAŇKA  
Lekce CDF / 60,- (členové CDF 40,-)
Luděk Staněk je publicista, někdej-
ší šéfredaktor lifestylových časopisů, 
bývalý popkulturní redaktor Refl e-
xu, scenárista, konzultant, pokerový 
komentátor a stand-up komik (vystu-
puje spolu s Milošem Čermákem s 
pořadem NightyNight) v jedné oso-
bě. Jeho „Pořad“ na internetové tele-
vizi Stream už druhým rokem pátrá a 
naprosto neotřelým a vtipným způ-
sobem informuje o všech hloupých, 
nevkusných, či jednoduše úplně špat-
ných televizních pořadech, které lze na 
českých stanicích sledovat.

12. 2. v 15.00 
SOUSEDSKÁ POHÁDKA  
Divadlo / 50min / 60,-
Pohádkový příběh dvou sousedů s pís-
ničkami Petra Skoumala vám povy-
práví, jak to vypadá, když se dva háda-
jí a nic nemá řád. Spousta situací bude 
dětem jistě blízká, vždyť ti dva jsou 
vlastně jako bratr a sestra, a mají spo-
lu dohromady jeden pokojíček. A stej-
ně jako ti sourozenci se umí pořádně 
pohádat. Ale jsme v pohádce, takže jis-
tě najdou způsob, jak se usmířit. 
Hraje: MIM o.s. 

26. 2. v 15.00
KRÁLOVNA BAREV 
Divadlo / 50min / 60,-
Výrazné loutky, fantazie a svérázný 
humor, to jsou charakteristické zna-
ky této pohádkové komedie. Hlavní 
postavou je princ Modrásek, který si v 
několika různobarevných královstvích 
hledá nevěstu, aby nakonec zjistil, že 
štěstí mu celou dobu leželo doma u 
nohou. A když si s námi k tomu někdo 
bude chtít zanotovat romantickou pís-
ničku, budeme jenom rádi. 
Hraje: Divadýlko z pytlíčku
 
 
Koncerty

1. 2. v 19.00 KOMORNÍ KON-
CERT - TANGO!
Účinkují: KOMORNÍ ORCHESTR 
FILHARMONIE G. MAHLERA 
JIŘÍ JAKEŠ - dirigent
LADISLAV HORÁK - akordeon
PETR NOUZOVSKÝ - violoncello
Program koncertu je složen z unikát-
ních skladeb v úpravách pro sólový 
akordeon, spolu se sólovým violoncel-
lem, za doprovodu komorního orches-
tru. Prodej vstupenek v ceně 150 Kč a 
120 Kč bude pouze v den koncertu - 
před koncertem. 
Gotický sál jihlavské radnice. 

26. 2. v  19.00 2. KOMORNÍ KON-
CERT 2017
Johanna Hordós - klavír - Maďarsko
Hyesil Kim - klavír – Korea
Dům fi lharmonie, Kosmákova 9, www.f-
gm.cz

Přednášky
2. 2. v 16.30  POPRVÉ V AFRICE
Cestovatelské promítání zoologa Milo-
še Anděry se uskuteční v expoziční 
budově v rámci vernisáže výstavy Hic 
sunt leones. 
Muzeum Vysočiny.

9. 2. v 17.00 ČERNÉ DÍRY: BRÁNY 
K POZNÁNÍ NAŠEHO VESMÍRU
Přednáší Ing. Petr Dvořák z Vysoké-
ho učení technického v Brně. Muzeum 
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Vysočiny.

14. 2. v 18.00 Science Café: ETO-
LOGIE GORIL V PODMÍNKÁCH 
ZOO PRA HA
Jan Bedřich, student Veterinární a far-
maceutické univerzity Brno. Vstupné 
dobrovolné. 
Kavárna Muzeum – Malovaný sál, 
Masarykovo nám. 55.

16. 2. v 18.00 HUDBA V MYŠLEN-
KÁCH MASARYKOVÝCH
Premiéra koncertního pásma Jitky 
Baštové (akordeon) a Jindřicha Mac-
ka (loutna) k výročí 80 let od úmrtí 
T. G. Masaryka.
Muzeum Vysočiny.

25. 2. v 15.00 MOMENT! VYTVÁ-
ŘÍME MOMENTKU.
Výtvarná dílna pro děti od 3 let.
Info a přihlášení: Pavlína Pitrová – 
604 875 412. 
OGV I, Komenského 10.

27. 2. v 19.00 Úvodní přednáš-
ka UZDRA VENÍ PŘIROZENOU 
CESTOU
podle učení Bruna Gröninga. 
Na přednášku je třeba se nahlásit na 
tel. 607 909 462. Vstup volný - dob-
rovolné dary vítány.
Dům kultury, Tolstého 2 - vchod FÚ.

28. 2. v 17.00 TAJEMSTVÍ JIH-
LAVSKÉ ARCHITEKTURY – 
Dotek secese
První kurz z přednáškového cyklu o 
jihlavských stavbách.
Info a přihlášení: Michaela Pachero-
vá – 730 615 413. 
OGV II, Masarykovo nám. 24.

28. 2. v 17.00 SKORO VŠECHNO 
O ZOO
Přednáší Ing. Eliška Kubíková, ředi-
telka jihlavské zoo, 
Muzeum Vysočiny.

Ostatní akce
28. 2. v 15.00 JIHLAVSKÝ MASO-
PUST – 4. ročník
Masopustní veselí vypukne na jihlav-
ském Masarykově náměstí v tradiční 
masopustní úterý. Na venkovní scé-
ně Masarykova náměstí bude sehrá-
na masopustní hra v podání herců 
Horáckého divadla Jihlava. Divadlo 
KUFR předvede klaunérii pro děti 
Tančíček „Adušiadáši“ a Balady 
Nevěsty a Smrti. K tanci i poslechu 
zahraje kapela Tramtram – acous-
tic-world music. Každý, kdo přijde v 
masce, dostane masopustní koblihu 
a teplý mošt s kořením. Masopustní 
průvod se vydá ulicemi centra měs-
ta v 16.30 hod. za doprovodu decho-
vého orchestru TUTT I při ZUŠ Jih-
lava. 

Pro děti
12. 2. v 15.00 S Jihlavskými lis-
ty za pohádkou: SOUSEDSKÁ 
POHÁDKA 
Pohádkový příběh dvou sousedů 
s písničkami Petra Skoumala vám 
povypráví, jak to vypadá, když se 
dva hádají a nic nemá řád. Spousta 
situací bude dětem jistě blízká, vždyť 
ti dva jsou vlastně jako bratr a sestra, 
a mají spolu dohromady jeden poko-
jíček. A stejně jako ti sourozenci se 
umí pořádně pohádat. Ale jsme v 
pohádce, takže jistě najdou způsob, 
jak se usmířit.
Hraje: MIM o.s Délka představení: 

cca 50 minut. Rezervace lístků: tel. 
732 506 053.
Kino Dukla, Jana Masaryka 20.

26. 2. v 15.00 S Jihlavskými listy za 
pohádkou: KRÁLOVNA BAREV
Výrazné loutky, fantazie a svérázný 
humor, to jsou charakteristické zna-
ky této pohádkové komedie. Hlavní 
postavou je princ Modrásek, který si 
v několika různobarevných králov-
stvích hledá nevěstu, aby nakonec 
zjistil, že štěstí mu celou dobu leželo 
doma u nohou. A bude-li si s námi k 
tomu někdo chtít zanotovat roman-
tickou písničku, budeme jenom rádi. 
Hraje: Divadýlko z pytlíčku. Délka 
představení: cca 50 minut. Rezerva-
ce lístků: tel. 732 506 053.
Kino Dukla, Jana Masaryka 20.

Sport
1. 2. ve 13.00 FC VYSOČINA – 
FC TÁBORSKO
Přípravné utkání na hřišti v areálu Na 
Stoupách v Jihlavě.

1. 2. v 17.30 HC DUKLA JIHLA-
VA – HC BANÍK MOST                    
HC Dukla Jihlava – WSM Liga 
2016/17
Horácký zimní stadion.

4. 2. ve 14.00 FC VYSOČINA jun. 
– ŽDÍREC N. DOUBRA VOU 
Přípravné utkání na hřišti v areálu Na 
Stoupách v Jihlavě.

5. 2. v 15.30 BC VYSOČINA – 
USK PRA HA B          
BASKETBALOVÝ KLUB JIHLA-
VA, I. liga mužů.
Sportovní hala nad bazénem na ul. E. 
Rošického 6 v Jihlavě.

8. 2. v 17.30 HC DUKLA JIHLAVA 
– HC FRÝDEK–MÍSTEK
HC Dukla Jihlava – WSM Liga 
2016/17
Horácký zimní stadion.
11. 2. v 11.00 FC VYSOČINA U19 
– ZNOJMO 
Přípravné utkání na hřišti v areálu Na 
Stoupách v Jihlavě, v 11 hodin.

12. 2. v 10.00 FC VYSOČINA jun. – 
TŘEBÍČ 
Přípravné utkání na hřišti v areálu Na 
Stoupách v Jihlavě.

13. 2. v 17.30 HC DUKLA JIHLA-
VA – HC ZUBR PŘEROV                  
Horácký zimní stadion.

16. 2. ve 13.00 FC VYSOČINA U19 
– LIBEREC
Přípravné utkání na hřišti v areálu Na 
Stoupách v Jihlavě.

24. 2. v 18.00 FC VYSOČINA – FC 
HRA DEC KRÁLOVÉ
FC VYSOČINA JIHLAVA -  ePojis-
teni.cz liga. 
Fotbalový stadion, Jiráskova 69 v Jih-
lavě. 

Turistika
12. 2. v 11.00 ČTRNÁCTÁ NEDĚL-
NÍ VYCHÁZKA  ZA SV. VALENTÝ-
NEM
KČT, odbor Čeřínek Jihlava. PĚŠÍ.
Trasa: 10 km. Start: 11.00 hodin 
nádraží ČD, Rantířov, cíl: kaple sv. 
Antonína na Rounku. Kontakt: tel. 
737 713 828.

Změna programu vyhrazena!

Výběr z novinek z fondu Městské 
knihovny Jihlava za leden 2017

Beletrie

Beverley, Jo, 1947- Ukradená nevěsta
Bradford, Barbara Taylor, 1933- Účet za lásku
Bryndza, Robert Dívka v ledu
Černá, Jaroslava, 1959- Santini
Delarok Komiksová kytice
Egeland, Tom, 1959- Třináctý učedník
Formánek, Josef, 1969- Dvě slova jako klíč
Hamer, Kate Dívka v červeném kabátku
Harper, Tom, 1977- Černá řeka
Jaganjac, Edib, 1957- Sarajevská princezna
Keane, Mary Beth, 1977- Irská kuchařka
Kessler, Leo, 1926-2007 T-Force. Masakr v Métách
Krátký, Jan, 1929-2009 Kluk z Polenského zámku na hranicích vlasti
Markvart, Jiří, 1989- Pražská buzna
McBain, Ed, 1926-2005 Šilhavý medvídek
Nachtmanová, Petra, 1972- Zaťukej mi na srdce
Palahniuk, Chuck, 1962- Klub rváčů 2. Komiks
Patterson, James, 1947- Přímý zásah
Picoult, Jodi, 1966- Je to i můj život
Procházková, Iva, 1953- Vraždy v kruhu. Dívky nalehko

Prokop, Josef Bernard Paní Grimmová a případ mrtvého lichváře 
aneb Zimní případ

Richer, Ginou, 1927- Edith Piaf, má přítelkyně
Simon, Marie, 1922-1998 Přežila jsem Hitlera
Slavíček, Jiří, 1942- Zločin v lázních Karlsbad
Štroblová, Soňa, 1952- Hra o holčičku

U LEDU. Po několika zimách bez sněhu a ledu jsou Jihlaváci svědky i účastníky 
málem zapomenutých zimních radovánek. Bruslaři nemusí točit kolečka na ledě 
krytého stadionu, mohou se projet po ledu třeba na Staré plovárně nebo Hellero-
vě rybníku (na snímku). Užívají si také milovníci běhu na lyžích, kteří využívají 
desítky kilometrů strojově vyjetých stop. Jejich trasy a stav mohou sledovat na we-
bu www.lyzarskejihlavsko.cz  Foto: archiv MMJ

Zima svádí k zimním sportům
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