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JEDNÁNÍ MĚSTSKÉHO 
ZASTUPITELSTVA

v pondělí 5. února od 13 hodin.
Zasedání je promítáno on-line na 

webu města.

JIHLAVSKÝ MASOPUST
Na Masarykově náměstí

v úterý 13. února od 15 do 19 hod.

PARTITURY 
PRO GUSTAVA MAHLERA 

výstava Annegret Heinl a Jana 
Steklíka v Domě Gustava Mahlera

do soboty 17. února.

Jihlava letos v oblasti dopra-
vy zažije nepochybně nej-
komplikovanější sezónu. Kraj 
Vysočina bude rekonstruovat 
Brněnský most, což si vyžádá 
jeho několikaměsíční úplnou 
uzavírku. 

Denně po této stavbě projede 14 
až 16 tisíc vozidel, která je potřeba 
„přelít“ jinam. Se změnami musí 
počítat i tisíce cestujících hromad-
né dopravy. Oprava, resp. uzavírka 
se předpokládá od dubna do listo-
padu.

Automobilová doprava
Hlavní objízdná trasa povede uli-

cemi Okružní, Havlíčkovou, kde se 
bude směrově dělit do ulic Fritzovy 
a Tolstého. Pro tranzitní a nákladní 
dopravu bude objížďka vedená ofi -
ciálně přes Polnou. V Okružní ulici 
bude v maximální možné míře pre-
ferována veřejná doprava, tzn. jak 
linkové regionální autobusy, tak lin-
ky MHD. 

Radnice pro snazší průjezdnost 
v ulici Okružní upravila parkovací 

a jízdní pruhy a zrušila či zmenšila 
ostrůvky. 

Na okružních křižovatkách 
Okružní – Helenínská a Okružní 
- Havlíčkova se uvažuje po dobu 
rekonstrukce s instalací dočasných 
semaforů, které by ve špičkách kři-
žovatky řídily. Na většině jihlav-
ských křižovatek řízených sema-
fory bude muset dojít k úpravě 
nastavení.

Novinkou bude také změna před-
nosti jízdy na křižovatce ulic Brt-
nická a Znojemská. Už nyní je větší 
intenzita dopravy v Brtnické ulici, 
změna přednosti je tedy na místě i 
při normálním provozu. Připravena 
je řada dalších opatření v různých 
částech Jihlavy, které mají na „neo-
fi ciálních objízdných trasách“ při-
spět ke zvládnutí této mimořádné 
situace.

Městská hromadná doprava
Uzavírka mostu se dotkne linek 

městské hromadné dopravy, trolej-
busů linek B a C, a autobusů 10, 12 
a 32. Dokončují se smyčky trolej-
busů na Masarykově náměstí před 

Mincovnou a v Handlových Dvo-
rech „U Gábinky“. 

Linka B pojede v trase: Na 
Dolech- S.K. Neumanna – Vrch-
lického – Poliklinika – 17. listopa-
du – VŠPJ – Chlumova – Gorkého 
– Okružní – Březinova – Demlova 
a zpět.

Linka C bude mít upravenou tra-
su: Horní Kosov – Jiráskova –VŠPJ 
– DKO-Masarykovo náměstí – 
Chlumova – Gorkého – Okružní – 
Březinova – Demlova a zpět.

Vznikne nová trolejbusová lin-
ka BX, která zajistí spojení Březi-
nek s hlavním nádražím. Tato linka 
pojede v trase Demlova – Březino-
va –Okružní - Pod Jánským kopeč-
kem - Na vyhlídce - Hlavní nádraží 
ČD a zpět. 

Linka 10 pojede v trase Masary-
kovo nám – Chlumova - Gorkého 
– Okružní – Březinova – Demlova 
– Brněnský kopec – a dále po své 
trase. (Dokončení na str. 10)

Jihlavu čeká obtížný rok

BRNĚNSKÝ most přivádí motoristy k City Parku a nejvytíženější křižovatce pod Masarykovým náměstím.  Tu řídí chytré semafory a tak i přes velké množství aut ze 
všech směrů není čekací doba nijak extrémní. Plánovaná rekonstrukce mostu změní zavedený dopravní systém pro polovinu města zásadním způsobem.

 Foto: Lubomír Maštera 

Aplikace vyhledává 
hrobová místa

Ještě donedávna byla jediná ces-
ta k informacím o hrobovém mís-
tě u správce hřbitova, nyní je mož-
né zesnulé hledat přes počítač nebo 
telefon prostřednictvím nové aplika-
ce na webu města Jihlavy na adrese 
www.jihlava.cz/hrbitovy.

Evidence je zpracovaná pro ústřed-
ní hřbitov a hřbitov Kalvárii, čí-
tá necelých 10 tisíc hrobů a přes 27 
tisíc pohřbených.  -lm-
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Zhruba před rokem přijal ma-
gistrát opatření proti řidičům 
zkracujícím si příjezd do prů-
myslové zóny přes Henčov. 

Umístil zde značky „Průjezd zaká-
zán“ a posílil zde kontrolní činnost 
městské policie.

„Důvodem bylo zvýšené nebezpečí 
zranění chodců, především dětí. Vozov-
ka je zde úzká, a ne všude jsou chod-
níky,“ řekl náměstek primátora Vrati-
slav Výborný.

Letos toto opatření magistrát zruší. 
Existuje pro to velmi dobrý důvod – 
dojde k opravě Brněnského mostu. 
Jihlava se tak octne v těžké doprav-
ní situaci. Brněnská ulice je jednou 
z hlavních příjezdových komunikací 

do města, a navíc je objízdným ta-
hem v případě problémů na dálnici 
D1.

„V současnosti probíhají jednání s 
Krajem Vysočina a dalšími zaintereso-
vanými stranami o tom, jak nejlépe do-
pravní situaci v Jihlavě řešit. Průjezd 
Henčovem se nabízí jako jedna z mož-
ností, byť jsme si vědomi problémů, kte-
ré to přináší. 

Situace komplikuje i to, že jsme jed-
nali s ministerstvem dopravy o mož-
nosti vyvedení dopravy z města na 
dálnici D1, která by byla bez poplatku 
v tomto úseku, Ale ukázalo se, že se v 
této době budou opravovat dálniční 
výjezdy, takže to omezuje kapacitu vo-
zidel. 

Jsme si vědomi této situace, a chystá-
me se zaslat do všech jihlavských do-
mácností dopisy, kde se pokusíme po-
psat situaci, objízdné trasy, a požádat 
o pochopení těžkostí.

To platí i pro obyvatel Henčova. Jak-
mile potíže pominou, vrátíme se k zá-
kazu průjezdu Henčovem. Zakoupíme 
kamery se zařízením pro vyhodnoco-
vání rychlosti, které dokážou zmoni-
torovat průjezdnost obcí. To je účinné 
při postihování řidičů, nerespektujících 
dopravní značky.“

Podle jeho slov nebylo v silách ma-
gistrátu v Henčově vybudovat v loň-
ském roce chodníky, které by napo-
mohly zvýšení bezpečnosti chodců. 
Taková akce se nedá zrealizovat za 

rok, protože platí lhůty pro výběrová 
řízení, projekt musí schvalovat zastu-
pitelstvo atd.

Jihlavané zažili obdobnou situaci, 
když se loni opravoval most Na Pan-
čavě. Objízdná trasa byla tehdy dva-
cetikilometrová. Rozdíl je v tom, že 
v současné době je odbočka na Ko-
sov volně průjezdná osobními auto-
mobily. 

„Nepůjde o objízdnou trasu, tou bude 
silnice Okružní. Objízdná trasa má 
svá pravidla, zabezpečuje ji investor 
stavby, v tomto případě Kraj Vysočina. 
Ale cesta na Kosov bude volně průjezd-
ná oběma směry a ulehčí tak ofi ciální 
objízdné trase,“ řekl náměstek Výbor-
ný. -lm-

Henčovem se opět povolí průjezd

Ubytovatelé, 
vyhněte se 

sankcím
Novela zákona o místních poplat-

cích může nemile zaskočit ubytova-
tele, kteří zapomenou splnit řádně a 
včas svou ohlašovací povinnost. Na 
webu města Jihlavy www.jihlava.cz v 
dokumentech ekonomického odbo-
ru je přehledný text, který ubytova-
tele informuje o novinkách v ohlašo-
vacích povinnostech, vyúčtováních 
či osvobozeních od poplatku.  -tz-

Telefonní automaty 
v Jihlavě končí 

Telefonní budky a veřejné telefony 
se zvolna stávají minulostí 

Telefonní operátor oznámil jihlav-
ské radnici další redukci veřejných 
telefonních automatů v Jihlavě. Bě-
hem prvního pololetí roku 2018 
zruší telefonní automaty na adresách 
Královský vršek u č. 3547/46, ul. Ji-
ráskova u č. 1541/26 a ulice Zahrad-
ní u č. 3513/14.

Podle operátora přístroje na těch-
to adresách vykazují dlouhodobě 
minimální provoz, a proto, že jejich 
další provozování není ekonomicky 
opodstatněné, zmíněné zařízení zru-
ší. Rušení proběhne v několika eta-
pách – nejprve odpojení a demontáž 
telefonního automatu, a následně 
zrušení hovorny.  -tz-

Radnice hledá 
manažera 

cestovního ruchu
Radnice vypsala výběrové říze-

ní na obsazení funkce manaže-
ra/manažerky cestovního ruchu. 
Město hledá člověka, který má v 
této oblasti praktické zkušenosti, 
dokáže vést a koordinovat pracov-
ní tým, orientuje se v problemati-
ce destinačního managementu a 
je samostatný a tvůrčí. Přihlášky 
je možné podávat nejpozději do 
9. 2. 2018 do 12 hodin.

Bližší informace na webu města 
www.jihlava.cz v rubrice Město a 
úřad – výběrová řízení. -tz-

Prvním letos narozeným občán-
kem města Jihlavy je Aneta Brožko-
vá, která přišla na svět 1. ledna 2018 
v 8.53 (3.660 g, 51 cm).

Prvního občánka města dnes při-
šli přivítat zástupci Jihlavy, primátor 
Rudolf Chloupek a náměstek primá-
tora Jaromír Kalina. První děti roku 
od Města tradičně dostávají pamětní 
list, fi nanční dar a malý dárek, plyšo-
vého ježka, který je ve znaku města, 
maminka dostává květinu. Zástupci 
radnice s drobnými dárky navštívili 
i ostatní děti a maminky v jihlavské 
porodnici. -tz-

Anetka je první dítě roku 2018 

JAKO první se letos narodila v Jihlavě Aneta Brožková - 1. ledna v 8.53 hod.
 Foto: archiv MMJ

Tři králové, jako každý rok, i letos 
navštívili jihlavskou radnici. Trefi li se 
do investiční porady, a do Tříkrálové 
sbírky tak investovali členové vedení, 
rady města i přítomní úředníci. Ko-
ledníci potom pokračovali do dal-
ších kanceláří radnice, a následně se 
vypravili do ulic. 

Největší část vykoledovaných pe-
něz letos zůstane v Jihlavě, Charita je 
hodlá použít na rekonstrukci budovy 
Žižkova 108, pro účely provozování 
sociálních služeb pro sociálně znevý-
hodněné občany.  -tz-

Tři králové přišli na radnici

KOLEDNÍCI Tříkrálové sbírky i letos 
tradičně zavítali na magistrát města.
 Foto: archiv MMJ

V roce 2017 do jihlavské zoo  přišlo 316.654 
návštěvníků.

To je historicky druhý nejlepší výsledek, který za re-
kordním rokem 2016 zaostal pouze o 5 %. Zoo Jihlava 
tak skvěle obhájila svoji pozici nejnavštěvovanějšího tu-
ristického cíle na Vysočině. Návštěvnicky nejsilnějšími 
měsíci byly tradičně červenec, s více než 74 tisíci lidmi, 
a srpen s 71 tisíci návštěvníků, podílející se na roční ná-
vštěvnosti necelou polovinou lidí. 

„Zajímavé byly však třeba i loňský listopad a prosinec, kdy 
každý měsíc dosáhl návštěvnosti kolem pěti tisíc osob, což 
je pokaždé o více než pět set návštěvníků víc, než v předloň-
ském, nejsilnějším roce. Zejména v prosinci lidi nalákaly ad-
ventní akce, komentovaná krmení, nebo zvýhodněné vstupné 
pro děti na Štědrý den,“ řekl mluvčí zoo Martin Maláč.

Rok 2017 se nesl zejména v duchu velikých oslav šede-

sáti let od založení Zoologické zahrady v Jihlavě. Oslavy 
byly rozloženy do celého roku tak, aby si všichni návštěv-
níci mohli v zoo užít toho, co ji odlišuje od většiny ostat-
ních větších zoologických zahrad. Pohodovou, takřka 
rodinnou atmosféru, zvířata skoro na dosah ruky, a velké 
množství odpočinkových zón a herních prvků pro děti. 
„Přesto však návštěvnosti ne vždy přálo zejména počasí, po-
měrně deštivá druhá půlka letních prázdnin, dlouhá zima a 
předjaří, a chladné babí léto,“ doplnil Maláč. 

V loňském roce byla pro veřejnost otevřena navíc i 
nová expozice, plánovaná do budoucna pro ďábly med-
vědovité, nyní však obývaná psy pralesními. Návštěvní-
ci se mohli těšit i z příchodu nových a zajímavých druhů 
zvířat: aligátora čínského, vakorejsků čtyřprstých, drob-
ných australských pěvců, nebo fenky vlka iberského a 
kocoura tygra sumaterského. -lm-

Návštěvnost Zoo Jihlava 2017
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Víte, že...
…si v Jihlavě můžete koupit  taš-

ku, která nešustí? Textilní tašku, 
kterou lze opakovaně používat na 
nákupy, s vtipným  obrázkem jele-
na, nebo slavných jihlavských jež-
ků Marie a Kamila, lze zakoupit v 
městském informačním centru, 
Masarykovo náměstí 2, za pou-
hých 40,- Kč. -tz- 

Třídím, třídíš, třídíme. Ale stačí to? Jak-
mile naše odpady odvezou popeláři, zmi-
zí z našeho dohledu. Nezmizí ale ze světa. 
Skončí na skládce, už navždy zatěžujíce ži-
votní prostředí.  Navíc je to plýtvání zdro-
ji a energiemi, které byly na výrobu těchto 
„odpadů“ použity.  Další náklady vznikají 
při zpracování odpadů.  Je na místě pře-
mýšlet o tom, jak za sebou nenechávat 
odpad. O tom je ZERO WASTE.

Prvním principem bezodpadového pří-
stupu k životu je ZAMÍTNOUT. Zamít-
nout vše, co nepotřebujeme. Omezení 
spotřeby má obrovský podíl na snížení 
objemu odpadu. Co nespotřebujeme, to 
nevyprodukuje odpad.

Každý den každý z nás ze schránky vy-
táhne reklamní magazín, noviny v plas-
tovém obalu, nasbírá vizitky, nebo ho 
někdo obdaruje igelitkou s propiskami, 
reklamními dárečky k ničemu… Další 
zbytečný odpad, který nemusel vůbec 
vzniknout. 

Bezodpadový přístup Zero Waste vy-

žaduje zaměřit se především na spotře-
bu. První princip ZAMÍTNOUT řeší 
především nepřímou spotřebu, jako jsou 
různé letáky a ostatní zbytečnosti, které 
se dostávají do našich domácností. Jaký-
koliv leták nebo tretka, kterou přijmeme, 
vytváří poptávku po její výrobě. Pokud 
tyto věci přijímáme, schvalujeme a pod-
porujeme tyto praktiky, které v důsledku 
ovlivňují životní prostředí nás všech.  Zá-
roveň však máme v ruce mocný nástroj, 
jak tomu zabránit, a tím je naše svobod-
né rozhodnutí tyto zaběhnuté postupy 
změnit.  Můžeme to ZAMÍTNOUT.

Můžeme ZAMÍTNOUT:
1. používání jednorázových plasto-

vých výrobků: igelitových sáčků a tašek, 
plastových lahví, kelímků, víček, brček, 
příborů a nádobí na jedno použití. Na 
nákupy lze místo toho používat textilní 
tašky. Místo igelitových sáčků na nákup 
ovoce a zeleniny dobře poslouží sáčky 

ušité ze staré záclony.

2. Tretky zdarma: hotelové toaletní 
dárečky, reklamní vzorky, dárkové před-
měty – Vážně to všechno potřebujeme a 
spotřebujeme?

3. Nevyžádanou poštu: spousta lidí 
vyhazuje reklamní letáky bez přečte-
ní ihned poté, co je vybere ze schrán-
ky.  Přitom stačí maličkost: pořídit si na 
schránku nálepku Nevhazujte reklamu. 
V případě zasílání katalogů na jméno lze 
situaci vyřešit zasláním jednoho emailu s 
žádostí o zasílání katalogu v elektronické 
podobě, nebo vůbec. -tz-

Jihlava bez odpadu? Beze všeho

JE VIDĚT, že v tomto domě mají obyvatelé 
princip ZAMÍTNUTÍ bezvadně zvládnu-
tý. Posíláme velkou pochvalu. Nálepky „Ne-
vhazujte reklamu“ lze získat v Městském 
informačním centru zdarma. Na tomto 
příkladu je vidět, že to jde.  Jihlava bez od-
padu? Beze všeho. Foto: archiv MMJ

ZAMÍTNI  ZREDUKUJ  ZUŽITKUJ  ZRECYKLUJ  ZKOMPOSTUJ  ZAMÍTNI  ZREDUKUJ  ZUŽITKUJ  ZRECYKLUJ  ZKOMPOSTUJ

Plaťte méně 
za odpad

Občané s trvalým pobytem v Jih-
lavě se i v roce 2018 mohou zapo-
jit do Programu zodpovědného 
nakládání s odpady.  

Cílem programu je snížit produk-
ci směsného komunálního odpadu a 
zvýšit míru třídění využitelných slo-
žek.   Do programu je možné zapojit 
se jedním ze dvou možných způsobů. 

V prvním případě je nutné ode-
vzdávat vybrané druhy odpadů ve 
sběrných dvorech minimálně ve čty-
řech termínech za rok. Registraci do-
sud neregistrovaných karet, na které 
se počet návštěv ve sběrných svorech 
zaznamenává, se provádí na  ekono-
mickém odboru.  

Ve druhém případě je nutné splnit 
podmínky programu, týkající se veli-
kosti přidělené nádoby  ve vztahu k 
počtu uživatelů s trvalým pobytem. 
Objednat menší nádobu, nebo snížit 
frekvenci svozu, je možné na odboru 
životního prostředí.  Občané, kteří 
se zaregistrovali v předchozích le-
tech, jsou pro rok 2018 registrováni 
automaticky.  

Pokud jste byli do programu za-
pojeni v roce 2017 a splnili jste jeho 
podmínky, bude vám poskytnuta 
úleva na poplatku za rok 2018.  Výše 
úlevy činí pro  letošní rok  80 Kč na 
poplatníka a rok. Bližší informace o 
Programu zodpovědného nakládá-
ní s odpady naleznete na webových 
stránkách Jihlavy, v sekci odpady – 
Chci platit méně za odpad. -tz-

 

Již od roku 2013 se můžete v Jih-
lavě setkávat s kontejnery na třídění 
textilu. Původně oranžové kontejne-
ry se časem ve velké míře proměnily 
na modré, a výrazně jich přibylo. Za 
tuto dobu se podařilo vytřídit téměř 
640 t textilu.  

Větší část použitého oblečení a tex-
tilních výrobků je používána k pří-

mým charitativním účelům, a plní 
tak i nadále svoji funkci. Zbylá část, 
která dále svoji funkci plnit nemůže, 
se předává k recyklaci a slouží jako 
pomůcky při úklidu, nebo je využí-
vána v textilním průmyslu jako suro-
vina. Peníze, které jsou získány z pro-
deje textilního materiálu, jsou dále 
používány k charitativním účelům.

V Jihlavě můžete použitý textil 
odevzdat buď v jednom ze tří sběr-
ných dvorů (Havlíčkova, Rantířov-
ská a Brnická), nebo do jednoho 
z 23 kontejnerů. 

Umístění kontejnerů naleznete na 
webové stránce věnované odpadové-
mu hospodářství – www.odpadyjih-
lavy.cz -tz- 

Máme 23 kontejnerů na textil

S laserovými a inkoustovými tiskárnami 
jsme se dříve setkávali spíše v copy cent-
rech, kancelářích, školách a tak podob-
ně. Dnes ovšem bývají i běžnou součástí 
mnoha domácností. Kam ale s vypotřebo-
vanými tonery a cartridgemi? 

Do směsného komunálního odpadu roz-
hodně ne. Tvrdé plasty, ze kterých jsou 
tonery vyrobeny, se v přírodě rozkláda-
jí až 1000 let! V ČR skončí bez užitku na 
skládkách a ve spalovnách přibližně půl 
milionu tonerových a inkoustových kazet 
ročně. A přitom lze některé tonerové kaze-
ty opětovně naplňovat, repasovat, a znovu 
používat (zpravidla maximálně 4x, ale ně-
které téměř donekonečna).

Kam tedy s nimi?
Můžete využívat systému zpětného od-

běru a prázdnou kazetu při nákupu nové v 
obchodě vrátit. Dále je možné kazety ode-

vzdat ve sběrných dvorech. Do kontejnerů 
na elektroodpad kazety raději nevkládejte, 
neboť je vystavujete znehodnocení. „Zno-
vupoužít“ lze výhradně nepoškozené to-
nerové kazety. Kazety nejsou recyklovány 
v pravém slova smyslu, ale opětovně pou-
žívány (Re-Use). 

Od začátku ledna 2018 je nově možné 
odevzdávat tonery a inkoustové kazety i 
v budově magistrátu města v Hluboké uli-
ci. Sběrný box je umístěn ve vstupní hale, 
u městského informačního centra.

Nejlepší je předcházet!
Netiskněte každou drobnost a každý e-

mail. 
Tiskněte na nižší rozlišení, nebo v úspor-

ném modu.
Nezapomínejte, že barva (ať už z lasero-

vé, nebo inkoustové či průmyslové tiskár-
ny) komplikuje recyklaci papíru. -tz-

Tonery do komunálního odpadu 
rozhodně nepatří, kam s nimi?

JEDNOU z možností, kam s 
tonerem, je sběrný box v bu-
dově magistrátu.  
 Foto: archiv MMJ
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Primátor o úskalích komunální politiky, 
zákazech i věrnosti k principům

Primátor Jihlavy Rudolf 
Chloupek (ČSSD) hovoří  
o tlacích na politiky, o jiných 
plánech a jiné realizaci, o stra-
nických principech, i o mož-
nostech politiků v otázkách 
náboženství, reklamy i zásahů 
do podnikání.

 Lubomír Maštera

V našem listopadovém rozhovo-
ru jste uvedl, že se obáváte zesílení 
snah těch, kteří se budou chtít zvi-
ditelnit, a že bude obtížné hledat 
společný názor na problémy měs-
ta. Potvrdila se tato slova? 

Hovořil jsem především o jedná-
ní zastupitelstva. Protože je veřejné, 
a navíc v přímém přenosu, někteří 
zastupitelé se prezentují dlouhými 
výstupy, které slouží pouze k jejich 
zviditelnění a nepřispívají k nalézá-
ní řešení problému. Naštěstí jsou to 
ojedinělé výjevy, které však budou 
asi před volbami sílit.

Voliči zvolí svého politika a oče-
kávají, že bude hájit jejich zájmy. 
Na   politika   ihned   po  zvolení 
zamíří podnikatelské loby, či jiná 
zájmová sdružení, a snaží se vy-
moci si výhody, které už nejsou 
v zájmu většiny voličů. (Např. 
výrobce do svých výrobků zabu-
dovává tzv. kazítka - v rozporu 
s obecným zájmem). Jak má poli-
tik reagovat?

Předně s tím má politik počítat a 
neslibovat něco, o čem si není jistý, 
že to může splnit. Měl by ale vědět, 
že rozhodovat nebude jen on, zpra-
vidla to bude koalice, nebo v případě 
zastupitelstva různorodá směs stran 
a hnutí. Pak stačí jeden nebo dva ne-
souhlasné názory, a když připojíme 
emoce, přijdou útoky, které je potře-
ba tlumit.

Aby politik zůstal důvěryhodným, 
měl by se držet svého programu, a 
taky by měl umět vyhodnotit, zda ho 
plní. A když ne, co bylo příčinou.

Můžete to demonstrovat ve va-
šem případě konkrétně?

Tak například Horácký zimní sta-
dion (HZS). Můj původní názor byl, 
že ho máme postavit na zelené lou-
ce. To se však brzy ukázalo jako ne-
průchodné. Pak jsem přistoupil na 
názor výstavby v místě. Realita uká-
zala, že i toto řešení není reálné, ať 
už proto, že náklady by byly možná 
větší než u nové stavby, a problémy 
s organizací stavby, ale zejména by to 
znamenalo přerušení sportování na 
HZS (což se netýká jen samotného 
„A“ týmu Dukly, ale i všech dětských 
a mládežnických oddílů, i sportující 
veřejnosti). Zbývá tedy oprava stáva-
jícího stadionu po etapách. Stav kon-
strukce znamená, že musíme nejprve 
začít s opravou střechy. To znamená, 
že se ještě několik let bude hrát ve 
starém HZS.

To je jen ukázka hledání shody, 
s cílem zachovat v Jihlavě vrcholový 
hokej, a také využívané sportoviště. 
Tím nijak nevylučuji, že v budouc-
nosti může dojít ke stavbě nové haly.

Představme si, že jste senátor 
nebo poslanec, a schvalujete či vy-
tváříte zákony. Jak je to se sliby a 
realitou v těchto patrech politiky?

Senátor do značné míry může vy-
stupovat sám za sebe. Je to otázka 
jeho svědomí. 

Pokud se týká poslanců, tak bo-
hužel dochází obvykle ke stranické-
mu hlasování. To se mi nelíbí, a je 
to také důvodem, proč jsem o tento 
post významněji neusiloval. Preferu-
ji zdravý rozum, rovnou páteř, a zde 
to asi vždy nejde splnit.

Jistě by měl úzké skupinové zájmy 
odmítnout a hledět na zájem obec-
ný, ale někdy jde o tak odborné věci, 
že se bez rady neobejdete.

Zkusme zase být konkrétní. Vý-
robci mají zájem, aby jejich pro-
dukt vydržel nějakou dobu, pak 
se rozbil, a uživatel si koupil nový 
výrobek. Většina lidí ale požadu-
je, aby výrobek vydržel co nejdé-
le. Má a může politik do zákona 
zapracovat, aby bránil podnikate-
lům takto postupovat?

Bylo by laciné na takový názor kýv-
nout. Jistě - souhlasím, aby výrobek 
vydržel. Už například z hlediska od-
padového hospodářství. Na druhé 
straně – pobíhal byste dnes s telefo-
nem s anténkou a velikosti „pádla“, 
jaké si my dva pamatujeme? Asi ne. 

Stejné je to s pračkou – pere i po 
deseti letech, ale má velkou spotřebu 
energie a vody a prášku.

Pokud nový výrobek přináší další 
hodnoty, nechť se obměňuje častěji. 
Pokud ale kvůli drobné závadě mu-
síme koupit novou věc, když ta stará 
by mohla ještě klidně sloužit (třeba i 
po opravě), tak je to nehospodárné a 
jsme výrobcem vydíráni. 

A teď jak tohle všechno zapraco-
vat do zákona? Jde o to, aby to mělo 
efekt. Neuděláme takovým zákonem 
víc škody jak užitku?

Jak se, jako straník, vyrovnáváte 
s chybami vedení strany? Nastal 
u vás okamžik, kdy jste si říkal – 
Končím, to nemá cenu?

To není jednoduchá otázka. Zá-
kladní principy solidarity, lidských 
práv a jejich dodržování atd., na kte-
rých vznikla soc. demokracie, platí 
pořád. Druhá věc je jejich realizace. 
Každý dělá chyby, ne každý principy 
ctí. Nerozumím lídrům ČSSD, kte-
ří po skončení ve straně založí další 
stranu, která jde principiálně jiným 
směrem než sociální demokracie. 
Byla tedy pro ně strana oním výta-
hem k moci?  

Jistě lídři udělali i strategické chyby 
a ztratili důvěru voličů. Možná se ča-
sem ukáže, že to zase až tak strategic-
ké chyby nebyly. Některé chyby jsou 
jasné, neodpovídají reálné situaci. 
S tím se vyrovnávám jen těžko.

O Sobotkovi se ví delší dobu, že 
nebyl tím požadovaným lídrem. Ale 
způsob řešení pomocí „přemetů“ 
před volbami vedl k volebnímu vý-
sledku.

A nastala u vás chvíle, kdy jste 
zvažoval, zda zůstat, nebo odejít?

Nemyslím si, že bych někdy toužil 
po špičkových politických nebo stra-
nických funkcích. Funkce náměst-
ka či primátora je pozicí, kdy mů-
žete pro Jihlavu udělat nejvíc. Máte 
program, a ten se snažíte splnit bez 
ohledu na to, co se děje ve vrcholné 
politice.

A pokud chcete něco prosadit, po-
třebujete v zastupitelstvu dostateč-

nou sílu. Tu vám dá úspěšná politic-
ká strana, nebo hnutí. To je hlavní 
důvod, proč nezahazujete stranic-
ký průkaz, když s vedením nesou-
hlasíte.

Větší města vždy více či méně ko-
pírují celostátní situaci, a tak na poli-
tiky dopadají chyby vedení bez ohle-
du na to, zda něco udělali špatně.

Ve funkci primátora krajského 
města máte kontakty s politiky 
ze špiček. Jisté studie prokazují, 
že v silových strukturách společ-
nosti se vyskytují častěji částeční 
psychopati s touhou po moci (tzv. 
deprivanti), než je tomu v běžné 
populaci.  V politice tomu nebude 
jinak. Jak s takovými lidmi jednat?

Na setkání primátorů a starostů po-
tkáte politiky různé politické orien-
tace. Ukazuje se však, že řešíme stej-
né problémy, trápí nás podobné věci, 
a je jedno, z které strany jste. Jistě by 
souhlasný pohled na věc skončil, po-
kud bychom se dostali k ryze politic-
kým pohledům.

Zastupitelé skládají slib, že se bu-
dou řídit nejlepším vědomím a svě-
domím ve prospěch města. Podívej-
te se do zastupitelstva Jihlavy. 

Ve společnosti se ztrácí schopnost 
dohodnout se. Pokud se chci dohod-
nout, musím někdy ustoupit, nebo 
uznat argumenty toho druhého. Po-
kud tomu tak není, pak to připomíná 
pivní debatu, kdy každý mele to své 
a nikdo nikoho neposlouchá.

Listina základních práv a svo-
bod, promítnutá do ústavy, zaru-
čuje svobodu náboženského vy-
znání. Co když jde o náboženství 
militantní, jehož výklad je nejed-
noznačný? Lze ho zakázat?

No to je zajímavá otázka. Doporu-
čoval bych všem bojovníkům proti 
islámu, aby si přečetli knihu Ranho-
jič (popisuje, jak v raném středově-
ku vypadala medicína v arabském 
světě, ve srovnání s evropskou). Ná-
boženství a priori asi militantní není, 
ale bohužel slouží určitým skupinám 
lidí k násilnému prosazování názorů, 
získání moci, území atd. – stačí pro-
listovat dějiny.

Myslím si, že náboženství nelze ni-
komu a nikde vnucovat. Pokud ně-
kam přijedu, tak ctím náboženské 
zvyky dané země. Muslimové u nás 
nemohou chtít, abychom se řídili je-
jich zvyklostmi.

Také není možné, aby se celý svět se-
stěhoval do Evropy. Je načase, aby se 
lidé naučili žít tam, kde jsou, a nemám 
nic proti tomu jim v tomto pomáhat.

Dále rozlišujme náboženství jako 
takové, a chování jeho vůdců. To 
platí i u nás. Jsem přesvědčen, že 
otázky církevních restitucí nejsou 
úplně „košer“. Náboženští vůdcové 
si vymohli větší náhrady, než jim pří-
slušely, a navíc zákon měl mít „čáru“, 
ze které by bylo jasno, co a za co je 
církve obdržely. Pak by se nemohly 
objevit stovky nebo tisíce dalších ža-
lob a požadavků na vydání. To pova-
žuji za nenasytnost.

 (Pokračování na str. 8)

PRIMÁTOR JIHLAVY Rudolf Chloupek.  Foto: Lubomír Maštera
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INTERNET

Jana Masaryka 12, 586 01 Jihlava, e-mail: m-soft@m-soft.cz
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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
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Jihlava plánuje a řeší nejdůležitější 
aktivity v souladu se strategickými 
dokumenty. Mezi základní strategic-
ké dokumenty patří Strategický plán 
rozvoje statutárního města Jihlavy 
do roku 2020, Integrovaný plán roz-
voje území Jihlavské sídelní aglome-
race a Územní plán.  

Strategický plán je v současné době 
aktualizován, podle schváleného har-
monogramu bude proces ukončen 
v únoru 2018. Současně bude zpra-
cován akční plán na rok 2018. IPRÚ 
JSA je jedním z prvních schválených 
integrovaných strategií v ČR v tomto 
programovacím období. 

Nový územní plán města Jihlavy 
byl schválen na zasedání zastupitel-
stva v září 2017. Realizace strategie 
města je v souladu s principy udrži-
telného rozvoje, je kladen důraz na 
zvyšování kvality a optimalizaci pro-
cesů.

Ekonomická situace
Na základě Srovnávací analýzy 

z roku 2015 lze uvést, že celková 
ekonomická situace města je velmi 
dobrá. Rozpočtové hospodaření je 
zdravé. S tímto hodnocením kore-
sponduje i-ratingové hodnocení. 
Město Jihlava získalo stupeň B, což 
znamená velmi nízké riziko, eko-
nomické ukazatele prokazují velmi 
dobrou fi nanční stabilitu.

Výkonnost a kvalita je oceněna řa-
dou cen. 

Například v roce 2013 obdrželo 
město cenu Ministerstva vnitra ČR 
za inovaci ve veřejné správě, a to za 
projekt PUPík – on-line připomín-
kování územního plánu, v roce 2017 
získalo město první místo ve 13. roč-
níku soutěže „O křišťálovou popelni-

ci“,  v soutěži Zlatý erb první místo 
za nejlepší web  a třetí místo v celo-
republikovém srovnávacím výzkumu 
Město pro byznys. 

Místní agenda 21
Od roku 2008 je zavedena meto-

da kvality Místní agenda 21. Město 
je zapojeno do projektu „Spoluprá-
ce obcí ke zvýšení kvality veřejné 
správy za pomoci metody MA21“, 
do projektu „Lepší města“, jehož cí-
lem je nastavení efektivní spolupráce 
mezi veřejnou správou, soukromým 
sektorem a akademickým sektorem. 
Dále bylo město zapojeno do pro-
jektu „Podpora meziobecní spolu-
práce“, s cílem zkvalitnění a zefektiv-
nění veřejných služeb.

Zapojení veřejnosti
Město zapojuje obyvatele při důle-

žitých projektech formou veřejných 
projednávání. Z posledního období 
lze uvést veřejná plánovací setkání 
k územním studiím lokalit Špitálské 
předměstí, Handlovy Dvory, Hav-
líčkova ulice, Sídliště I a Na Bělidle, 
dále byla uskutečněna veřejná bese-
da k tématu Revitalizace území Ko-
želužského potoka,  proběhlo dotaz-
níkové šetření jako součást tvorby 
Strategie pro kulturu, volný čas a 
cestovní ruch města Jihlavy. Občané 
Jihlavy jsou zapojeni do projektu Re-
vitalizace Masarykova náměstí. Prů-
běžně zasílali obyvatelé města připo-
mínky k územnímu plánu.  Občané 
mohou využívat pro svá vyjádření 
interaktivní části webových stránek, 
např. v projektu Jihlava (ne)Jede.

Město pravidelně hodnotí spokoje-
nost obyvatel s kvalitou života. K vý-
raznému zlepšení došlo v roce 2017, 

Audit udržitelného rozvoje města
Město Jihlava před 11 lety vstoupilo do Národní sítě Zdravých měst, 

vydalo se tedy vědomou cestou k udržitelnému rozvoji. 
Jak se udržitelně rozvíjet na lokální úrovni, blíže specifi kuje místní Agenda 

21 (MA21). MA21 byla v ČR uznána jako metoda kvality, která je specifi -
kována určitými kritérii, na základě nichž jsou obcím/městům přidělovány 
kategorie. 

Město Jihlava, díky systematickému a dlouhodobému přístupu k udržitel-
nému rozvoji, v loňském roce získalo 2. nejvyšší ocenění Kategorii B***. 

„Vypovídá to o tom, že dobře dělá osvětové kampaně k udržitelnému rozvoji, 
zapojuje veřejnost do strategického plánování Města, udržitelně hospodaří, spo-
lupracuje s partnerskými organizacemi, fi nančně je podporuje formou grantů, a 
naopak úspěšně získává externí prostředky pro rozvoj města ve všech oblastech,“ 
řekl primátor města Rudolf Chloupek. 

Zda se rozvíjí opravdu udržitelně, hodnotilo pomocí Auditu udržitelného 
rozvoje (Audit UR), formou sebehodnocení, v 10 oblastech – 1. Správa věcí 
veřejných a územní rozvoj, 2. Životní prostředí, 3. Udržitelná výroba a spo-
třeba, 4. Doprava, 5. Zdraví, 6. Místní ekonomika a podnikání, 7. Vzdělávání 
a výchova, 8. Kultura a volný čas, 9. Sociální prostředí, 10. Globální odpo-
vědnost.

 Audit UR byl zpracováván za celou dobu uplatňování principů udržitelné-
ho rozvoje v Jihlavě. Každé téma má svého garanta, zaměstnance magistrátu, 
který spolupracoval s mnoha kolegy uvnitř i vně úřadu, s dotčenými organi-
zacemi ve městě.

Audit UR byl prezentován na Veřejné obhajobě v říjnu 2017 a hodnotil jej 
expertní tým. Ten pak vypracoval Městu oponentní posudek, kde jsou dopo-
ručeny kroky a postupy do dalších let. 

Na webu Města celý rok 2018 budete nacházet stručné informace k jednot-
livým tématům, včetně doporučení expertů. Celý Audit, prezentace a krátké 
video z veřejné obhajoby je k nalezení na webu www.jihlava.cz/zdravemesto  
(Základní informace/Místní Agenda 21).

(htt ps://www.jihlava.cz/mistni-agenda-21-ma21/d-465810/p1=104034). 

kdy byly spokojeny téměř čtyři pěti-
ny respondentů.

Urbanistická soutěž
Město ve spolupráci s Českou ko-

morou architektů připravilo urbanis-
tickou soutěž na zpracování studií I. 
etapy s důrazem na řešení veřejných 
prostranství, jednalo se o již zmíně-
ných pět lokalit. Připravuje se archi-
tektonická soutěž na návrh revitali-
zace Masarykova náměstí.

Město v souladu se strategickými 
dokumenty průběžně provádí re-
generaci domů a bytů ve vlastnictví 
města, občanské vybavenosti, a revi-
talizuje veřejná prostranství. Finanč-
ní prostředky jsou rovněž vynakládá-
ny na údržbu místních komunikací, 
veřejně přístupných účelových ko-
munikací a veřejného osvětlení.

Od ledna 2014 funguje Digitální 
povodňový plán ORP Jihlava a va-
rovný a vyrozumívací systém ORP 
Jihlava. Je zde zapojeno 23 obcí.

Další možnosti
Jaké má Město příležitosti pro zlep-

šování? Co doporučují hodnotitelé 
Pracovní skupiny MA21 Rady vlády 
pro udržitelný rozvoj?

1) Důsledné dokončení rozpraco-
vaných projektů -  v územním rozvo-
ji se jedná o revitalizaci náměstí včet-
ně odstranění bariér a rozhodnutí o 
dalším osudu Horáckého zimního 
stadionu.

2) Komunikaci s veřejností a ote-
vřenost úřadu podpořit publiková-
ním dat, které Město získává, na we-
bových stránkách Města, například 
umístit strategické dokumenty na 
webu na jednom místě.

3) Zpracování souhrnné výroční 
zprávy, aby zastupitelé, organizace, 
spolky, školy a všichni občané měli 
v ucelené podobě dokument s vý-
znamnými dokumenty Města a úřa-
du, s obrazem o celkové hodnotě 
majetku, o hospodaření Města s vý-
sledkem hospodaření za minulý rok, 
a také o zadluženosti Města.

Soňa Krátká, 
koordinátorka PZM a MA21 

Jaroslava Bradová, 
garant téma č. 1 - Správa věcí 

veřejných a územní rozvoj

V POLOVINĚ ledna se v Jihlavě uskutečnil Veletrh mezinárodních příležitostí, 
který byl tentokrát určen pro studenty středních škol. Prezentovala se desítka or-
ganizací, která studentům představila možnosti zapojení se do mezinárodního 
prostředí. Prostor dostalo i Zdravé město Jihlava, které zde prezentovalo napří-
klad osvětové kampaně, aktivity města z hlediska globální zodpovědnosti apod. 
Studenti také dostali pozvánku na debatu Fórum mladých, které proběhne 20. 
března. Foto: archiv MMJ

Téma č. 1 - Správa věcí 
veřejných a územní rozvoj

DOPRA VA pro příštích 12 let byla tématem setkání v rámci projektu Jihlava  
[ne]jede, která proběhla v lednu v divadle DIOD. Asi pět desítek osob u stolů roz-
dělených podle různých témat diskutovalo nad dvěma předloženými scénáři, které 
vycházely z průzkumů uskutečněných v našem městě v minulém roce. Závěry ze 
setkání přineseme v příštím čísle NJR. Foto: archiv MMJ
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(Dokončení ze str. 4) 
Vraťme se k otázce zákazu mili-

tantního náboženství...
Náboženství zakázat nelze, ale lze 

zakázat jeho militantní a nenávistné 
projevy.

Pojďme k reklamě. Pro podni-
katele je propagací, pro reklamní 
agentury zdrojem zisku. Ostatní 
reklamu v podstatě nepotřebují, 
pokud mají přístup k informacím. 
Například reklama v televizi větši-
nu diváků otravuje. Co s tím může 
politik dělat?  

Zakázat se dá cokoli, otázka je, co 
dál? Asi by v nějaké přiměřené for-
mě být měla, ale v dnešní podobě 
otravuje. Ovšem kdybyste šel do po-
litiky s tímto slibem, asi bych vám to 
rozmlouval. Slíbit se dá všechno, jiná 
věc je, jak to dodržet.

Podobně jako reklamní agentury, 
i novináři přinášejí negativní zprá-
vy raději, než ty pozitivní. A lidé na 

to reagují negativní náladou a vidí 
všechno špatně.

Co si pořídí politik nejdříve? Je 
to PR agentura, nebo moudří po-
radci?

Záleží na tom, kam chcete kandi-
dovat (smích). PR agentury dokáží 
„udělat“ politika, a dokonce dokáží 
spočítat, co to bude stát. (Opět do-
poručuji tentokrát dokumentární 
fi lm o cestě V. Mečiara do funkce). 
Ale musí to být opravdu dobrá agen-
tura. Pan Sobotka si sehnal nějakou 
americkou fi rmu, která dělala pro 
Obamu, a nakonec to nedopadlo.

Pokud vám moudří poradci vypra-
cují volební program, tak ten nikdo 
nečte. Moudrý poradce je důležitý, 
když řešíte něco, o čem toho víte 
málo, nebo vůbec nic. Pak je moud-
rý poradce velmi důležitý. Zkrátka 
volby vyhrává dravá PR, k moudré-
mu vládnutí je třeba moudrých po-
radců.

Primátor o úskalích 
komunální politiky, zákazech...

K PRA XI zdravého města patří i pravidelná setkávání veřejnosti i odborníků. V 
lednu komise Zdravého města diskutovala nad vyhodnocením zdravotního plánu 
města.  Foto: archiv MMJ

Od 15. do 28. února 
2018 lze podávat žádosti 
do dotačního programu 
(DP) v rámci Projektu 
Zdravého města a míst-
ní Agendy 21. Již nyní 
na úřední desce a webu 
Zdravého města lze nalézt 
Pravidla, Výzvu a Žádost 
o poskytnutí dotace z roz-
počtu statutárního města 
Jihlavy. Výše podpory jed-
noho projektu je max. 30 tis. Kč. Vý-
zva DP je pro období 15. 2. – 30. 11. 
2018. V rámci DP mohou žádat FO 
či PO nekomerčního charakteru. 

Cílem podpory jsou projekty, které 
navazují na strategické dokumenty 
PZM a MA21, např. Zdravotní plán 

města Jihlavy, aktuální 
Plán zdraví a kvality živo-
ta, který reaguje na problé-
my vzešlé z veřejné disku-
ze - Fóra Zdravého města, 
nebo se vztahují k osvěto-
vým komunitním kampa-
ním Zdravého města (Den 
Země, Den bez tábáku, 
Evropský týden mobility 
apod.).

Dotace se bude letos 
rozdělovat již pošesté. Projekty pod-
pořené v minulých letech jsou uve-
řejněny na webu: www.jihlava.cz/
zdravemesto. 

Více informací – Ing. Soňa Krátká, 
koordinátorka Projektu Zdravé měs-
to a MA21. -tz-

Zdravé město bude rozdělovat 400 tisíc 
na projekty zdravého životního stylu

Do Vodního ráje Jihlava, nej-
většího aquaparku na Vysoči-
ně, přišlo v loňském roce  
163 000 návštěvníků. 

V krytém areálu, jehož doménou 
je velký rekreační bazén o rozloze 
330 m2, řada vodních atrakcí a well-
ness zóna se saunou a parní lázní, si 
zaplavalo 123.500 lidí. Do letního 
venkovního areálu, který nabízí čtyři 
bazény s ohřívanou vodou, si zaplati-
lo vstup 39 500 návštěvníků. Oproti 
roku předchozímu se jedná o stejnou 
návštěvnost. Vysoký počet milovní-
ků vody byl zaznamenán posledních 
pět kalendářních dní – 4.585, včetně 
rekordního 29. prosince, během kte-
rého si přišlo zaplavat 1.059 lidí.

„Vodní ráj prošel během loňského 
roku opravami a modernizací. Aqua-
park má za sebou rekonstrukce v cel-
kové výši 5,6 mil. Kč. Tobogány mají 
nový nátěr, zmodernizovali jsme ozvu-

čení venkovního areálu, opravou prošla 
také venkovní skluzavka. V kryté čás-
ti byla zrekonstruována odpočívárna 
u sauny a opraveny převlékací boxy. 
Největší investicí byl venkovní dětský 
nerezový bazén za 4,6 mil. Kč,“ uvedl 
mluvčí Služeb města Jihlavy (SMJ) 
Martin Málek.

Jako další novinku Vodního ráje 
Jihlava lze uvést spuštění e-shopu 
na webových stránkách, který nabí-
zí online prodej vstupenek a dárko-
vých poukazů. 

„Během prvních 10 dní provozu na-
koupilo v e-shopu přes 50 lidí, což nás 
mile překvapilo, a potvrdilo, že lidé 
dnes čím dál častěji platí raději přes 
internet. Těmto prvním nakupujícím 
jsme jako poděkování věnovali hodinu 
plavání zdarma,“ řekl Málek.

V prosinci byl také vyhlášen již tře-
tí ročník kreativní soutěže pro děti 
Vánoce s mývalem. Během prosince 

Vodní ráj Jihlava navštívilo 
vloni více než 160 tisíc lidí

nosily děti do aquaparku vlastno-
ručně vyrobené vánoční ozdoby. V 
průběhu ledna vyberou zaměstnan-
ci Vodního ráje pět nejzajímavějších 
výtvorů a jejich autory obdarují až 
deseti rodinnými vstupy zdarma.

V loňském roce navštívilo bazén 
107.804 osob. Z celkového počtu či-
nila veřejnost 24.767 osob. Dalších 
83.037 lidí bylo z plaveckých škol, 
základních škol, středních škol, růz-
ných fi rem a dalších organizací, které 
si pronajaly bazénovou halu. Součás-
tí bazénu je i sauna, kterou v minu-
lém roce navštívilo 13.692 osob z řad 
veřejnosti. -lm-

Pneumatiky jinak
Od 1. ledna 2018 již není možné 

odevzdávat pneumatiky v jihlavských 
sběrných dvorech. Pneumatiky lze, 
bez ohledu na značku a bez vazby 
na nákup zboží či služeb, odevzdá-
vat v autoservisech a pneuservisech. 
Převzetí pneumatik probíhá v rámci 
zpětného odběru a je bezplatné. -tz-
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  Sociální témata

Jihlava má tak kvalitní 
úředníky, až to vadí

Pohled Fóra Jihlava na 
prosincové zastupitelstvo

Oslovili jsme náměstka pri-
mátora Vratislava Výborného, 
zda by nás mohl seznámit se 
změnami, které nám přinese 
rok 2018 v sociální oblasti.

Pane náměstku, máme za sebou 
začátek roku 2018. Jaké změny 
v tomto roce nastaly, nebo nás 
čekají?

Změn je celá řada. Od 1. ledna 
2018 dochází k dalšímu zvýšení mi-
nimální mzdy, a to z 11.000 Kč na 
částku 12.200 Kč měsíčně, a v sou-
vislosti s tím dochází také ke zvýše-
ní příspěvku u zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením.

Naše seniory a další občany pobí-
rající důchody jistě potěší zvýšení 
důchodů přiznaných před 1. lednem 
2018. Od lednové splátky dochází 
k navýšení starobních, invalidních, 
vdovských, vdoveckých i sirotčích 
důchodů. Tyto důchody se v průmě-
ru zvýší o 475 korun.

Rodiny s dětmi jistě uvítají rozšíře-
ní okruhu rodin, které budou mít ná-
rok na přídavek na dítě. Hranice pří-

jmu pro nárok na přídavek se totiž 
zvyšuje z 2,4násobku na 2,7násobek 
životního minima, který činí 3.410 
Kč pro jednotlivce. 

Současně dochází k navýšení pří-
davku na dítě pro děti pracujících 
rodičů o 300 korun, tj. na 800, 910 a 
1000 korun, podle věku dítěte.

Se začátkem roku také dochá-
zí ke změně čerpání rodičovského 
příspěvku, kdy je umožněno jeho 
rychlejší čerpání, než tomu bylo 
doposud. Další změna se týká rodi-
čů vícerčat, kteří mohou čerpat ro-
dičovský příspěvek v celkové výši 
330.000 korun, namísto dosavad-
ních 220.000 korun.

U dávek pro osoby zdravotně po-
stižené dochází k navýšení příspěv-
ku na mobilitu na 550 Kč měsíčně. 
Dochází také ke změně způsobu 
stanovení výše příspěvku na zvláštní 
pomůcku na pořízení motorového 
vozidla, kdy již nebudou zkoumány 
celkové sociální a majetkové pomě-
ry a nebude zkoumána ani četnost 
a důvod dopravy. Zároveň dochází 
k zavedení minimální výše této dáv-

ky v částce 100.000 korun.
Od roku 2018 dochází i ke změně 

v nemocenském pojištění, kdy dlou-
hodobě nemocní budou mít nárok 
na vyšší nemocenské dávky. Od 31. 
kalendářního dne pracovní neschop-
nosti se sazba denního vyměřovací-
ho základu zvyšuje z 60 % na 66 % 
a od 61. kalendářního dne pracovní 
neschopnosti na 72 %.

Další změna se týká občanů, kte-
ří pobírají příspěvek na bydlení. U 
tohoto příspěvku se mění způsob 
dokládání nákladů na bydlení. Do-
posud byly tyto náklady dokládá-
ny paušální částkou. Od roku 2018 
musí být náklady rozepsány na jed-
notlivé položky, u kterých musí být 
uvedeno, zda jsou či nejsou hrazeny 
zálohově. Vyúčtování zálohových 
plateb musí být doloženo minimálně 
jednou za rok.

Můžeme očekávat změny i v prů-
běhu roku 2018?

Ano, od 1. února 2018 se zavá-
dí nová dávka otcovské poporodní 

péče, takzvaná otcovská dovolená, 
která má umožnit otcům podílet se 
v době po porodu na péči o dítě.

S účinností od 1. června 2018 bude 
možné čerpat také dlouhodobé ošet-
řovné, které má pomoci při péči o 
blízké osoby propuštěné z nemocni-
ce, v případech, které tuto péči vyža-
dují. Tuto dávku bude možné čerpat 
maximálně po dobu 90 kalendářních 
dnů po propuštění osoby blízké z ne-
mocnice.

Kde mohou občané získat bližší 
informace o těchto změnách?

Změny se vesměs týkají dávek, je-
jichž agendu zajišťují příslušné sprá-
vy sociálního zabezpečení a úřad 
práce. Našim občanům mohu dopo-
ručit, aby v případě zájmu kontak-
tovali sociální pracovníky odboru 
sociálních věcí magistrátu Jihlavy, 
které mohou navštívit na ulici Vrch-
lického 16. Ti jim k této problemati-
ce poskytnou celkové poradenství a 
zprostředkují kontakt s konkrétním 
pracovištěm, které je příslušné k vy-
řízení dané dávky nebo agendy. -tz-

Co se letos mění v sociální oblasti

Jihlavu čeká obtížný...
(Dokončení ze str. 1)

Linka 12 ve směru od Helenína po-
jede přes ul. Okružní, Havlíčkova na 
zastávku Chlumova. Poté se přes ul. 
Tolstého, tř. Legionářů a Fritzova 
otočí a bude dále pokračovat po své 
trase do Antonínova dolu. V opač-
ném směru pojede linka 12 analo-
gicky. Linka 32 bude přesměrována 
do trasy Dopravní podnik- Kosovská, 
E.ON- Kosovská, KSÚS - Kosovská, 
Colas - Brněnský kopec a dále po své 
trase.

Beze změn by měly zůstat trolejbu-
sové linky: A, D, F a autobusové linky 

MHD: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 31.
Ještě před začátkem uzavírky Br-

něnského mostu dojde ke změně 
trasy trolejbusové linky E, která byla 
avizována na polovinu ledna již při 
představení změn v MHD, které pro-
běhly od 1. 12. 2017. Vzhledem ke 
zdržení při výstavbě smyčky na Ma-
sarykově náměstí dojde k avizova-
nému prodloužení linky E na Masa-
rykovo náměstí na přelomu února a 
března 2018.

Podrobnější a aktuální informace 
přineseme v příštím čísle Novin jih-
lavské radnice. -tz-

Všechno musí sedět 

VOLBY BEZ PROBLÉMU. Statistici, úředníci, informatici a zástupci 
volebních komisí, ti všichni se po uzavření volebních místností setkali v zasedací 
místnosti jihlavského zastupitelstva v budově radnice. Tam se shromažďovaly, za-
znamenávaly a odesílaly výsledky ze všech volebních místností Jihlavy a dalších 
šesti desítek obcí v okolí města. Už v prvním měsíci roku 2018 se občané mohli 
vypravit k volebním urnám, a to hned dvakrát, v dvoukolových volbách preziden-
ta republiky. Na průběh shromažďování údajů dohlížela ředitelka krajské správy 
statistického úřadu Jitka Číhalová (vlevo). Foto:  archiv MMJ

Paní náměstkyně Jana Mayerová v 
lednovém čísle NJR (Jsou úředníci 
magistrátu připraveni?, str. 12) květ-
natými argumenty a na velké ploše 
přikrývá obrovské výdaje na různé 
podivné posudky a externí služby. Do-
mácí úředníky naoko hladí po srsti, 
„odklánění“ jihlavských peněz do sou-
kromých poradenských fi rem prezen-
tuje jako ulehčení těmto upracovaným 
lidem, zároveň ale její článek vyznívá 
vůči vlastním úředníkům degradačně.

Skutečnost je podle mého názoru jiná. 
Myslím, že vedení města svým lidem na 
úřadě prostě nevěří. Kvalifi kovaní rad-
niční úředníci odevzdávají kvalitní prá-
ci, jejíž obsah je v souladu se zákony a 
předpisy. A tedy v rozporu s představa-
mi a potřebami vedení, které by asi sem 
tam potřebovalo něco trochu ohnout. 
Proto zadává zakázky mimo radnici za 
nemalé peníze, aby se dostavily posud-

ky a názory podle jeho potřeb.
Jaké je pak asi překvapení, když i 

zvenčí přijdou sice možná barvitější, 
rozsáhlejší a naoko erudovanější a vel-
mi dobře zaplacené dokumenty, které 
ale v závěru dochází ke stejným výsled-
kům, ke kterým už došli úředníci rad-
nice. A to v rámci tabulkových platů…

Jediný příklad za všechny - více než 
200 tisíc korun za zcela zbytečné po-
souzení pracovně právního vztahu 
ředitele městské fi rmy jednou z nej-
renomovanějších pražských právních 
kanceláří. Výsledek? Stejný, k jakému 
došel městský právník…

Zjištění, že je normální se chovat v 
souladu s předpisy, a že je ještě dost 
lidí, kteří hodlají psané i nepsané zá-
kony dodržovat, třeba kvůli vlastnímu 
čistému svědomí, někoho možná dost 
překvapuje. Miroslav Tomanec, 

zastupitel města za Forum Jihlava

máme velkou radost, že se nám  
podařilo prosadit Libora Kuchyňu 
do kontrolního výboru zastupitelstva. 
Zodpovědný, mladý člověk, který má 
potenciál vnést čerstvý vítr  do zatuch-
lých struktur vedení našeho města,

u psí vyhlášky jsme nakonec do- 
sáhli, co jsme chtěli. Pro rok 2018 
bude poplatek za psy zhruba poloviční 
oproti roku 2017. Je skutečně absurd-
ní zahrnovat do nákladů, které jsou 
umořovány těmito poplatky, i útulek 
pro psy, který nemá se zodpovědnými 
pejskaři vůbec nic společného,

od pokračujícího totálního chao- 
su v přípravě rekonstrukce zimáku se 
distancujeme. Navíc jsme veřejně po-
ukázali na obrovský problém v souvis-
losti s opakovaným, zcela zbytečným a 
pokračujícím vyhazováním veřejných 
peněz na nesmyslné poradenské čin-
nosti. Kdo tohle konečně zastaví?,

v defenzivě jsme v boji proti ha- 
zardu ve městě, kde hlasování ukázalo, 
že stále ještě pořád rozhodující poli-
tické síly našeho města skrytě usilují 

o jeho znovuzavedení. Peníze v tom 
jsou totiž opravdu velké. A proč skry-
tě? Budeme se ptát,

chceme razantněji řešit problémy  
středu našeho města, kolem kterých 
se pořád jenom opatrně našlapuje bez 
posunu. Proto jsme navrhli zřídit pra-
covní skupinu pro řešení sociálního 
bydlení ve městě, což považujeme za 
první krok. Výsledek, tedy že to spadlo 
pod sociální komisi, nás příliš neuspo-
kojil. Hlavně proto, že to není orgán, 
který by vynikal akčností, a není zde 
taková jistota, že tolik potřebné kroky 
budou dostatečně naplněny,

rozpočet města pro rok 2018 sice  
nakonec těsně schválený byl, ale velice 
překvapilo, jak velké množství zastu-
pitelů vyjádřilo podobné pochybnosti 
jako my tím, že jej nepodpořilo. Pouze 
22 hlasů pro tak důležitý dokument je 
opravdu málo. Mělo by se to stát varo-
váním pro vládnoucí koalici, že něco 
asi není úplně v pořádku. 
 Za Fórum Jihlava

Karolína Koubová
Miroslav Tomanec
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Kombinovaná spotřeba a emise CO� modelu T-Roc: �,�–�,� l/��� km, ���–��� g/km. Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Je divoký a chvíli neposedí.
Nezapomínejte zlobit.

Nečekáme na budoucnost. Tvoříme ji.
www.volkswagen.cz/troc

Nový T-Roc Vám umožní suverénní pohyb ve městě i mimo něj. Na přání může být vybaven pohonem všech  
kol 4MOTION, sportovním podvozkem nebo adaptivní regulací podvozku. Mějte na paměti, že sebejistota  
nepramení jen z perfektního vzhledu, ale i z toho, jak se chováte. Zdravě sebevědomý T-Roc v tom jede s Vámi.

Volkswagen T-Roc.
Zdravě sebevědomý.

Autorizovaný prodejce Volkswagen AUTO VYSOČINA s.r.o.
Žižkova 109a, 586 01 Jihlava, tel.: 567 584 581, www.autovysocina.cz, e-mail: prodej@autovysocina.cz

STABILNÍ
 ZAMESTNAVATEL

 V JIHLAVE
 ZAMESTNAVATEL

 V JIHLAVE

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY

Pracujte s námi ve Swoboda CZ.

swoboda.jobs.cz l prace@cz.swoboda.de l 739 584 584 l Hruškové Dvory 60, Jihlava
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V roce 2018 bude zahájena reali-
zace několika investičních projektů 
zaměřených na zlepšení dopravní 
obslužnosti a podmínek pro rozvoj 
veřejné hromadné a nemotorové do-
pravy na území krajského města Jih-
lavy, které jsou součástí Integrova-
ného plánu rozvoje území Jihlavské 
sídelní aglomerace a budou předmě-
tem žádostí o dotace z Integrované-
ho regionálního operačního progra-
mu (IROP).

Dopravní terminál - ul. Na Do-
lech, Jihlava 

Předmětem projektu je výstavba 
dopravního terminálu regionálního 
významu s menším objemem do-
pravy, umožňujícího přestup mezi 
osobní vlakovou, veřejnou linkovou 
a městskou hromadnou dopravou. 
V rámci projektu bude vybudován 
objekt zahrnující čekárnu a sociál-
ní zařízení pro cestující, zázemí pro 
řidiče MHD a elektronický infor-
mační systém. Dále bude upravena 
stávající točna MHD, kde vznikne 
bezbariérová výstupní zastávka, bu-
dou vybudovány nové chodníky, 
parkovací místa pro kola, a na stáva-
jících zastávkách budou instalovány 
přístřešky pro cestující. Celkové ná-
klady projektu se odhadují ve výši 9 
mil. Kč, z toho předpokládaná dota-
ce z  IROP bude činit cca 8 mil. Kč. 

Vybudování parkoviště P+R, ul. 
Žižkova, Jihlava

V rámci projektu vznikne na pří-
jezdu do města na ulici Žižkova nové 
záchytné parkoviště P+R s kapacitou 
110 parkovacích míst, které umožní 
přímý přestup na spoje autobusové 
linky MHD č. 3. Kromě vlastních 
parkovacích ploch bude vybudována 
příjezdová komunikace (část této ko-
munikace tvoří budoucí vnitřní ob-

chvat města), přístupové chodníky, 
dvě zastávky MHD, veřejné osvětle-
ní a další související infrastruktura. 
Tento projekt tvoří samostatnou I. 
etapu komplexního projektu rekon-
strukce a rozšíření frekventované 
křižovatky ulic Žižkova a Rantířov-
ská, jehož součástí bude i vybudo-
vání nového přechodu pro chodce 
u ústředního hřbitova. Celkové ná-
klady I. etapy projektu se předpoklá-
dají ve výši 27 mil. Kč, z toho dotace 
z  IROP činí cca 12,5 mil. Kč.

Cyklostezka R08 Jihlava - Pávov 
(průmyslová zóna - sever)

Předmětem projektu je vybudo-
vání cyklostezky propojující město 
Jihlavu s částí města Pávov a prů-
myslovou zónou, kde sídlí význam-
ní zaměstnavatelé jihlavské sídel-
ní aglomerace. Nově vybudované 
cyklistické propojení umožní bez-
pečný pohyb cyklistů v této lokali-
tě a odklonění cyklistické dopravy 
z frekventované komunikace na uli-
ci Pávovská. Cyklostezka je navrže-
na z Bedřichova od ulice 5. května, 
mimoúrovňově (podjezdem) kříží 
komunikaci Sokolovská, a dále po-
kračuje v prostoru podél silnice I/38 
(dálniční přivaděč), aby se napojila 
na most na ulici Pávovská. Celko-
vé náklady stavby jsou odhadovány 
ve výši 73 mil. Kč, předpokládaná 
výše dotace IROP činí 54 mil. Kč. 

Bezpečnost dopravy na přecho-
dech pro chodce, Jihlava 

V rámci projektu budou realizo-
vány stavební úpravy přechodů pro 
chodce a přilehlých chodníků a ko-
munikací v 11 vybraných lokalitách 
podél frekventovaných silnic v Jih-
lavě.  Předmětem investiční akce 
bude výstavba nových a moderniza-
ce stávajících chodníků, včetně bez-

Investiční projekty na zlepšení dopravy

bariérových opatření a dalších prv-
ků zvyšujících bezpečnost zejména 
pěší dopravy - přechody pro chodce 
včetně nasvětlení, zastávky veřejné 
dopravy, veřejné osvětlení, parko-
viště, nebo úpravy křižovatek. Mezi 
řešené lokality patří např. ul. Brtnic-
ká - Tylova, ul. Havlíčkova - Kolláro-
va - Na Vyhlídce, Hruškové Dvory 
- Moravské kovárny, ul. Pávovská - 
Kronospan, ul. Pávovská - U Rybní-
ka, ul. Rantířovská - Za Prachárnou 
či ul. Sokolovská - ul. Stamicova. 
Předpokládaná výše celkových ná-
kladů činí 12 mil. Kč, z toho dotace 
z IROP představuje 7,8 mil. Kč.

Zvýšení bezpečnosti dopravy 
v průmyslovém parku, Jihlava

Předmětem projektu je výstavba 
nových chodníků podél frekventova-
né komunikace v průmyslové zóně 
v Hruškových Dvorech v Jihlavě a 

další stavební úpravy, zvyšující bez-
pečnost dopravy (např. přechody 
pro chodce, zastávky MHD, veřej-
né osvětlení). Předpokládaná výše 
celkových nákladů na danou akci 
je 15 mil. Kč, z toho dotace z IROP 
činí 13,5 mil. Kč. 

Smíšená stezka pro pěší a cyk-
listy a cyklostezka - průmyslový 
park, Jihlava

Předmětem projektu je vybudo-
vání dvou úseků samostatné cyk-
lostezky, navazující na stávající cyk-
lostezku podél komunikace v ulici 
Průmyslová, a jednoho úseku smí-
šené stezky pro pěší a cyklisty, který 
povede mezi areály v průmyslovém 
parku a propojí stávající cyklostezku 
s lokalitou u hlavního nádraží ČD. 
Předpokládané náklady projektu se 
odhadují na 8,6 mil. Kč, z toho dota-
ce IROP činí 6 mil. Kč.  -tz-

PROJEKT výstavby dopravního terminálu regionálního významu s menším ob-
jemem dopravy umožní přestup mezi osobní vlakovou, veřejnou linkovou a měst-
skou hromadnou dopravou.  Repro: archiv MMJ

Strážníci řešili v prosinci 
podnapilého řidiče. 

Při kontrolní činnosti v nočních 
hodinách strážníci spatřili na par-
kovišti v ulici Křížová za restaura-
cí Guesto vozidlo provádějící před 
skupinkou přihlížejících nebezpečné 
smyky.  Strážníci pojali podezření, že 
je řidič pod vlivem alkoholu, nebo 
jiné omamné látky. Po zastavení vo-
zidla byl řidič vyzván k prokázání to-
tožnosti, a zároveň byla u řidiče pro-
vedena orientační dechová zkouška 
s výsledkem 0,62 promile v krvi. Po 
provedení dechové zkoušky se řidič 
přiznal k požití alkoholu.

Minulý měsíc byla v ulici Žižkova 
opět zprovozněna noclehárna pro 
osoby bez domova, která byla za-
čátkem roku 2017 zřízena na zákla-
dě iniciativy Městské policie Jihlava. 
Důvodem zřízení byla obava o zdra-
ví osob bez domova v období oče-
kávaných nepříznivých klimatických 
podmínek. Od samého počátku byla 
osobami bez domova využívána. Při 
kontrole tohoto ubytovacího zařízení 
strážníci zadrželi tři osoby, po kterých 
policie vyhlásila celostátní pátrání.

Na lince tísňového volání bylo při-
jato oznámení od sousedky majitel-
ky bytu v ulici Hálkova, která si za-
bouchla vchodové dveře. Uvnitř se 
nacházel její na lůžko upoutaný ne-
mocný manžel, který se jim asi půl 
hodiny neozýval. Na místo byla vy-
slána hlídka městské policie. Se sou-
hlasem majitelky bytu se strážníkům 
podařilo dostat světlíkem dovnitř. Po 
otevření vchodových dveří si žena ne-
zraněného muže převzala do péče. 

Městská policie řešila oznámení 
o napadení mladé ženy jejím příte-
lem. K napadení docházelo v jednom 
z bytů na náměstí Svobody. Strážníci 
po příjezdu na místo zjistili, že agre-
sor poškodil dveře od pokoje, kde se 
žena do příjezdu strážníků uzamkla. 
Žena byla bez zranění, na muži bylo 
patrné, že je silně podnapilý. Byl vy-
zván k prokázání totožnosti. Výzvy 
neuposlechl a snažil se utéct na chod-
bu domu, kde byl strážníky zadržen. 
Pro podezření z domácího násilí byla 
na místo přivolána policie.

Práce s mládeží
Strážníci připravili páťákům ze zá-

kladní školy T. G. Masaryka v Jihlavě 
před vánočními svátky na služebně 
dopolední program. Na exkurzi po-
zvali děti, se kterými se pravidelně se-
tkávají a které se nejen během besed 
se strážníky, ale hlavně v hodinách 
s vyučujícím, chovají bezproblémově. 

V průběhu připravené akce poznaly 
děti strážníky z „jiné“ strany, a velkým 
přáním všech z městské policie bylo, 
aby si děti dopoledne užily, a aby si 
odnesly, pokud možno, nezapome-
nutelný zážitek. Cílem preventivních 
besed není děti strašit, ale vybudovat 
si vzájemnou důvěru, na které bude 
založena další společná komunikace. 
Věříme, že se akce žákům líbila, a rádi 
bychom ji příští Vánoce zopakovali.

Prevence
V předvánočním období prováděla 

městská policie intenzivní kontrol-
ní činnost na Masarykově náměs-
tí, strážníci zajišťovali dohled nad 
průběhem kulturních akcí, pořáda-
ných v průběhu adventního obdo-
bí, zajišťovala bezpečnost účastníků 
tradičního Silvestrovského běhu a 
prováděla asistence při sportovních 

utkáních HC Dukla Jihlava.

Statistika
V prosinci zaznamenala Městská 

policie Jihlava celkem 1.950 případů 
narušení veřejného pořádku nebo 
porušení zákona. Občané se s ozná-
mením či žádostí o pomoc obrátili 
na MP v 499 případech. Bylo zpra-
cováno 568 přestupků, z nichž 58 
se týkalo porušení pravidel stano-
vených vyhláškou o pohybu psů na 
veřejném prostranství, 16 přestupků 
bylo spácháno nerespektováním zá-
kazu požívání alkoholických nápojů 
na veřejnosti. 

V rámci kontrolní činnosti, zaměře-
né na požívání alkoholu mladistvými 
osobami a na dodržování zákazu kou-
ření, bylo provedeno 203 kontrol. 

V oblasti udržování pořádku ve 
městě strážníci zjistili a příslušným 
orgánům předali 365 závad, včetně 
tří dlouhodobě odstavených vozi-
del, která vykazovala známky vraku. 
Do útulku pro opuštěná zvířata bylo 
umístěno 17 odchycených toulavých 
psů. Bc. Stanislav Maštera,

zástupce ředitele MP

Pil, za volantem machroval, a dojezdil
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PRSTENY
OD ESKÉ
JEDNI KY!

NEJVYŠŠÍ KVALITA I VÝB R
A ZA NEJLEPŠÍ CENY! 

JIHLAVA, Masarykovo náměstí 36
přízemí, OD HASSO

50%
KABÁTY!
VŠECHNY!

MINUS

NAP
ROS

TO

www.modaprostejov.cz

Naprosto všechny dámské a pánské kabáty jsme bez vyjímky 
zlevnili o fantastických - 50% !!! A pozor! Stále trvá akce 
„Každý oblek minus 1000,- Kč”! Dále jsme pro Vás přichystali 
skvělou nabídku dámských šatů se slevou 50%. Těšíme se na Vás! 

Akce platí od 5. 2. 2018

Masarykovo náměstí 29, 586 01 Jihlava
www.optik-zilka.cz 

Vážení čtenáři,
v posledním článku jsme psali o tom, jak důležité je měření zrakové 

vady a jaké jsou současné možnosti optometrie. Víme že, přesná optome-
trie je předpokladem dobrého vidění.

Druhým velmi podstatným faktorem, který vidění ovlivňuje je volba 
brýlových čoček. Od nich očekáváme splnění požadavku co nejostřejšího 
a zároveň pohodlného vidění na všechny vzdálenosti.

Optimální volba brýlové čočky vychází z detailní znalosti zrakových 
potřeb, návyků, případně potíží klienta. Nalézt řešení v případě zadání 
univerzálních brýlí není často vůbec jednoduché.

Portfolio brýlových čoček je velmi široké a najdeme v něm celou řadu 
různě zobrazujících čoček. V Oční optice Žilka používáme asi 20 základ-
ních typů a některé další, které jsou určené pro nestandartní zrakové 
vady. A to nezmiňujeme další úpravy, jako např. antireflexní vrstvy.

Moderní brýlové čočky mají zcela nový design, který vychází z poznat-
ků o zrakových návycích uživatelů brýlí, při pohledech do dálky, na střed-
ní vzdálenost a také do blízka.

Jednou z nejvýznamnějších možností, kterou máme k dispozici je indi-
vidualizace, tedy brýlová čočka na míru, která nabízí našemu vidění to 
nejlepší. Při výrobě takové čočky se počítá s několika parametry, které 
vidění značně ovlivňují, ale při výrobě klasických – neindividuálních – 
čoček se nezohledňují.

Na závěr zmíním dvě nové, úspěšné a specificky zaměřené kategorie 
brýlových čoček.

Brýlové čočky pro řidiče DriveSafe a brýlové čočky pro uživatele kon-
taktních čoček EnergizeMe.

DriveSave jsou primárně určeny pro řidiče. Umožňují příjemné a přes-
nější vidění na cestu, palubní desku i do bočních zrcátek. V noci sníží osl-
nění protijedoucích aut až o 64 %. Lepší vidění oceníte i za zhoršených 
světelných podmínek. 

EnergizeMe jsou první brýlové čočky určené pro regeneraci vašich 
očí po vyjmutí kontaktních čoček. Konstrukce těchto brýlových čoček 
se soustředila na to, aby jejich nositelé měli přibližně stejně velké zorné 
pole jako v kontaktních čočkách, stejně ostré vidění. Pomáhá očím una-
veným, mj. nošením kontaktních čoček, relaxovat a zabraňuje únavě očí 
při používání digitálních zařízení.

j12-ziD

Oční optik Žilka s.r.o

NESTÁTNÍ  ZDRAVOTNICKÉ  ZAŘÍZENÍ

Digitalní čočky

Monofokální čočky

Čočky DriveSafe

Multifokální čočky
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www.netbox.cz/jihlava
539 01 55 25

A bude to kulaté!
Celkem vylosujeme 130 klientů, kteří získají 

1 rok služeb ZDARMA.

Něco se chystá.
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Každý dětský pokoj by měl být 
dostatečně velký a dostatečně světlý. 
Proto máte-li na výběr ze dvou poko-
jů různých velikostí, sami si pro ložnici 
vyberte ten menší a dítěti dopřejte vět-
ší. Vy budete v ložnici pouze přespávat, 
ale Váš potomek v pokoji tráví nejen 
noc, ale i den. I když nemáte v rodin-
ném rozpočtu větší obnos, který byste 
investovali do přestavby nebo plného 
zařízení, věřte, že se i s málem dají udě-
lat zázraky.

Dětská duše je krásná, fantazií pře-
kypující a měli bychom ji udržovat 
veselou a šťastnou. K tomu nám skvě-
le poslouží barvy. Nejprve si představ-
te, v jakém duchu pokoj máte v úmys-
lu zařídit a pak vyberte barvy a motivy. 

Máte-li bílý nábytek, klidně lze použít 
sytější pastelové barvy, naopak je-li ná-
bytek tmavý, pokoj rozjasníme světlý-
mi barvami.

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

 -lm-

Při stavbě mysleme na děti
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Služby města Jihlavy (SMJ) provo-
zují tři sběrné dvory v Jihlavě. Největ-
ší a nejdéle sloužící je sběrný dvůr na 
ulici Havlíčkova v areálu SMJ. Sběr-
ný dvůr je určený pouze občanům 
města Jihlavy, nikoliv podnikatelům. 
Zdarma zde občané mohou odevzdá-
vat objemný odpad, biologicky roz-
ložitelný odpad, dřevo, pneumatiky, 
kovy, nebezpečný odpad, papír, plasty, 
barevné i čiré sklo, zářivky, výbojky a 
elektrozařízení. Sběrný dvůr slouží ob-
čanům každý všední den od 6 do 19 
hodin. V sobotu je zkrácená provozní 
doba od 7.30 do 12.00 hodin.

Statistické údaje z provozu sběrné-
ho dvora od 1. ledna do 31. prosince 
2017 ve srovnání se stejným obdo-
bím roku 2016 ukazují, že množství 
odkládaných odpadů mírně roste. 
Důvodem je především větší množ-
ství objemných odpadů a plastů. Vý-
razně přibylo pneumatik. Naopak 
ubylo elektrospotřebičů a nebezpeč-
ných odpadů. Mírný pokles jsme za-
znamenali u bioodpadů a papíru.

Srovnání roku 2017 a 2016  
Elektrozařízení: 9 275 kusů (11 895 

kusů) - 22 %
Pneumatiky: 4 625 kusů (3 114 

kusů ) + 49 %
Objemný odpad: 635,64 tun 

(595,12 tun) + 7 %
Bioodpady: 89,7 tun (92,87 tun) - 3 %
Kovy: 76,46 tun (74,13 tun) + 3 %
Papír: 51,51 tun (54,57 tun) - 3 %
Plasty: 20,26 tun (11,84 tun) + 71 %
Sklo bílé: 4,91 tun (5,04 tun) - 3 %
Sklo barevné: 5,38 tun (6,97 tun) - 23 %
Nebezpečné odpady: 18,92 tun 

(23,74 tun) - 20 %
Celkově bylo v roce 2017 na sběrný 

dvůr občany města Jihlavy odloženo 
903 tun odpadů, a to je oproti loňské-
mu roku nárůst o 4 %. V roce 2016 to 
bylo celkem 864 tun odpadů. Uvede-
né údaje jsou bez pneumatik a elek-
trozařízení.

Sběrný dvůr na Brtnické ulici 
SMJ provozují sběrný dvůr na roz-

loze 950 m  a je určený pouze obča-
nům města Jihlavy, nikoliv podnika-

telům. Zdarma zde občané mohou 
odevzdávat objemný odpad, biologic-
ky rozložitelný odpad, dřevo, pneu-
matiky, kovy, nebezpečný odpad, pa-
pír, plasty, barevné i čiré sklo, zářivky, 
výbojky a elektrozařízení. 

Sběrný dvůr slouží občanům každý 
všední den od 9 do 17 hodin a v so-
botu od 9 do 13.30 hodin. V této lo-
kalitě byl zřízen proto, aby občané 
sídliště Na Slunci měli sběrný dvůr ve 
své oblasti. Výstavba sběrného dvora 
byla zahájena v létě roku 2013, a celá 
stavba stála 3 miliony korun. Veškeré 
náklady na výstavbu vynaložily SMJ z 
vlastních fi nančních zdrojů.

Srovnání roku 2017 a 2016 
Elektrozařízení: 3 072 kusů (3893 

kusů) - 21 %
Pneumatiky: 2 240 kusů (1 584 

kusů ) + 41 %
Objemný odpad: 175,04 tun 

(172,37 tun) + 2 %
Bioodpady: 89,43 tun (93,02 tun) - 4 %
Kovy: 20,77 tun (16,96 tun) + 22 %
Papír: 16,175 tun (16,169 tun) 0 %
Plasty: 5,587 tun (4,522 tun) + 24 %
Sklo bílé: 3,106 tun (1,929 tun) + 61 %
Sklo barevné: 3,77 tun (3,124 tun) 

+ 21 %
Nebezpečné odpady: 3,197 tun. 

(3,456 tun) - 8 %
Celkově bylo v roce 2017 na sběrný 

dvůr občany města Jihlavy odloženo 
317 tun odpadů. To je narůst o 2 % 
oproti loňskému roku. V roce 2016 
bylo odevzdáno na sběrný dvůr 312 
tun odpadů. Uvedené údaje jsou bez 
pneumatik a elektrozařízení.

Sběrný dvůr 
na Rantířovské ulici 

SMJ zprovoznily v průběhu září 
2010 pro občany města Jihlavy nový 
sběrný dvůr na ulici Rantířovská. Na 
sběrném dvoře o rozloze 450 m  je 
možné odkládat nepotřebný objemný 
odpad, kovové odpady, hliník, pneu-
matiky, papír, plasty, sklo, televize, led-
nice a další elektrozařízení. Dále také 
biologické odpady ze zahrad. 

Sběrný dvůr slouží občanům každý 

Vyhodnocení provozu sběrných dvorů

Služby města Jihlavy svezly v roce 
2017 rekordní množství tříděného 
odpadu, a to 6.982 tun.

Proti roku 2016 vzrostlo celkové 
množství svezeného vytříděného 
odpadu o 508 tun, což reprezentuje 
růst o 8 %. Výrazně vzrostlo množ-
ství svezeného papíru na hodnotu 
1.758 tun, proti roku 2016 se jedná 
o růst 7 % a 112 tun.

„Plastů nám meziročně přibylo 115 
tun, což je narůst o 10 % a opět jsme 
dosáhli historicky nejvyšší hodnoty sve-
zených plastových obalů, celkově jich 
bylo 1.220 tun. Nepochybně se v tom 
odráží větší ochota občanů a podnika-
telských subjektů třídit,“ řekl mluvčí 
SMJ Martin Málek.

Dalším důvodem je také získávání 
nových zákazníků z řad obcí i pod-
nikatelů a především snížení četnos-

ti vývozu komunálního odpadu od 
rodinných domků na 1x za 14 dnů. 
Těchto 115 tun odpovídá zhruba 
40 plným svozovým vozidlům nebo 
5.000 kusů kontejnerů o obsahu 
1100 litrů, plných plastů.

„V celkovém součtu jsme svezli 1.108 
tun skla barevného a bílého, což je o 81 
tun více (8 %) než v roce 2016. Bio-
odpadů meziročně přibylo 200 tun na 
celkových 2.896 tun vytříděných do 
popelnic a kontejnerů 1100 l,“ doplnil 
Málek.

SMJ v roce 2018 očekávají dal-
ší růst množství vytříděných bio-
odpadů, papíru a také plastů. „Ještě 
upozorňuji, že tyto statistiky se týkají 
všech našich zákazníků, nejen města 
Jihlavy,“ upřesnil Málek. 

Vývoj separovaného odpadu od 
roku 1999 až do současnosti -lm- 

SMJ svezly sedm tisíc tun 
separovaného odpadu

Statutární město Jihlava
Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava, zveřejňuje záměry výběrovým 

řízením formou dražby dne 14. 2. 2018 s uzávěrkou žádostí 
dne 12. 2. 2018 (v 17.00 hod.)

pronajmout nebytové prostory v domech v Jihlavě: 
• Komenského 30, 1. NP, 51 m , býv. marketingové a propagační centrum, 

minimální nájemné po slevě činí 86.700 Kč za rok
• Komenského 36, 1. NP, 19 m , býv. tabák, minimální nájemné po slevě 

činí 24.000 Kč za rok
• Komenského 39, 1. NP, 87 m , býv. prodejna s výpočetní technikou, mi-

nimální nájemné činí 164.169 Kč za rok
• Masarykovo nám. 22, 1. NP, 46 m , býv. cestovní agentura, minimální ná-

jemné po slevě činí 92.000 Kč za rok
• Masarykovo nám. 9, 3. NP, 75,85 m , býv. advokátní kancelář, minimální 

nájemné činí 84.573 Kč za rok
• Matky Boží 16, 1. NP, 51,30 m , býv. prodejna balených potravin, droge-

rie a domácích potřeb, minimální nájemné činí 105.524 Kč za rok
• Brtnická 1, 1. NP, 107,36 m , býv. lékárna, minimální nájemné činí 

36.932 Kč za rok

Dále zveřejňuje záměry výběrovým řízením formou dražby dne 14. 3. 
2018 s uzávěrkou žádostí dne 12. 3. 2018 (v 17.00 hod.)

prodat street-stylové překážky  
ze Skate parku v Jihlavě, mini-
mální kupní cena činí 50.000 Kč 
(vč. DPH)
prodat volné byty v domech v  
Jihlavě:

• č. 1342/1 v domě Křížová 9, 
1+kk, 1. NP, 30,40 m , minimální 
kupní cena činí 791.800 Kč

• č. 1879/103 v domě Seifertova 
16, 3+1, 2. NP, 75,70 m , minimální 
kupní cena činí 1.383.600 Kč

• č. 255/20 v domě Na Vyhlídce 1, 1+1, 3. NP sekce B, 39,90 m , minimál-
ní kupní cena činí 653.600 Kč

• č. 1290/4 v domě Palackého 31, 2+1, 3. NP, 90,70 m , minimální kupní 
cena činí 1.371.800 Kč

• č. 1433/5 v domě Chlumova 11, 1+1, 1. NP, 32,40 m , minimální kupní 
cena činí 623.600 Kč

prodat nemovité věci: 
pozemek p.č. 1 – zastavěná plocha 

a nádvoří v kat. území Helenín, obec 
Jihlava, jehož součástí je dům č.p. 
2937 v Jihlavě – Heleníně, ul. Hál-
kova or.č. 37, energetická náročnost 
budovy dle PENB: F, 438 kWh/
(m .rok), minimální kupní cena činí 
4.157.586 Kč

Bližší informace na www.jihlava.cz, na tel. 565 592 630 či 565 592 632, 
příp. na Majetkovém odboru Magistrátu města Jihlavy, Hluboká 8, Jih-
lava.  Statutární město Jihlava si vyhrazuje právo změnit či doplnit tyto 

záměry, příp. od nich odstoupit nebo výběrové řízení zrušit. 
Účastníci výběrového řízení nemají nárok na náhradu nákladů spoje-

ných s účastí ve výběrovém řízení ani na úroky ze složené jistiny.

všední den od 9 do 17, hodin a v so-
botu od 9 do 13.30 hodin, a to kromě 
státních svátků. V této lokalitě byl zří-
zen proto, aby občané sídlišť U Hřbi-
tova, Za Prachárnou, Horní Kosov 
a Na Dolině měli sběrný dvůr ve své 
oblasti. Náklady na vybudování a vy-
bavení sběrného dvora dosáhly zhru-
ba 400 000 korun a veškeré náklady 
vynaložily SMJ.

Srovnání roku 2017 a 2016
Elektrozařízení: 10 332 kusů (7 884 

kusů) + 31  %
Pneumatiky: 1 311 kusů (1.097 

kusů) + 20 %
Objemný odpad: 125,66 tun 

(134,76 tun) - 7 %

Bioodpady: 75,17 tun (78,02 tun) - 4 %
Kovy: 28,76 tun (18,66 tun) + 54 %
Papír: 6,507 tun (7,318 tun) - 11 %
Plasty: 3,531 tun (3,322 tun) + 6 %
Sklo bílé: 1,772 tun (1,194 tun) + 48 %
Sklo barevné: 2,459 tun (2,535 tun) 

- 3 %
Nebezpečné odpady: 4,181 tun 

(4,413 tun) - 5 %

Celkově bylo v roce 2017 na sběrný 
dvůr občany města Jihlavy odloženo 
248 tun odpadů, a to je pokles oproti 
loňskému roku o 1%. V roce 2016 to 
bylo 251 tun odpadů. Pokles je zna-
telný především u objemných odpa-
dů. Prudce vzrostlo množství vytří-
děných elektrozařízení, pneumatik a 
kovů. -tz-
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Tříleté učební obory

Dvouletý učební obor

čalouník  • kuchař  • truhlář  • pečovatel-ka  • zedník   
zámečník  • cukrář  • malíř a natěrač

Praktická škola dvouletá

SOŠ A SOU TŘEŠŤ
PRACOVIŠTĚ ČERNOVICE

www.uciliste-cernovice.cz  I
  

email: ou.prs.cernovice@iol.cz
tel.: 565 492 182  I  Mgr. Martina Kyrianová – mobil: 606 367 221

Mariánské náměstí 72 
394 94 Černovice

Nabízíme žákům a uchazečům vyučení těmto profesím:

29Kč
DENNĚSPLÁTKAOD

BONUS K AUTU

ZIMNÍ PNEU
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ra
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m
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oz

ům
29SPLÁTKA

800 110 800 

Fotografie vozu je pouze ilustrativní. Reprezentativní příklad: Cena: 250 000 Kč. Akontace (podíl zákazníka na pořizovací ceně): 45 %, tj. 112 500 Kč. Doba trvání úvěru: 84 měsíců. Měsíční splátka: 
1930 Kč. Celková výše spotřebitelského úvěru: 137 500 Kč (pořizovací cena mínus podíl zákazníka na pořizovací ceně). Celková částka splatná spotřebitelem: 162 120 Kč (splátka x počet splátek). 
Úroková sazba: 4,8 %. RPSN: 4,9 %. Podmínkou získání úvěru není sjednání pojištění. Nejedná se o závaznou nabídku ani návrh smlouvy. Více na www.aaaauto.cz/akce.

JIHLAVA
Znojemská 82

St ední odborná škola
a st ední odborné 

u ilišt  T eš
Nabízíme obory:

s maturitním vysv d ením

s výu ním listem

EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROST EDÍ  I  ZAHRADNICTVÍ  I  PODNIKÁNÍ – nástavbové studium

ZAHRADNÍK
KUCHA  – ÍŠNÍK

CUKRÁ , EZNÍK UZENÁ
TRUHLÁ

KV TINÁ SKÉ A ARANŽERSKÉ PRÁCE
KUCHA SKÉ A CUKRÁ SKÉ PRÁCE

EZNICKÉ A UZENÁ SKÉ PRÁCE
TRUHLÁ SKÉ PRÁCE, PE OVATELSKÉ SLUŽBY

www.sskola-trest.czTel.: 567 112 811, 608 196 484
dana.slavickova@outlook.cz

DEN OTEV ENÝCH DVE Í SE BUDE KONAT DNE 13. 1. 2018 OD 8 DO 13 HODIN.

VÝUKA PROBÍHÁ TAKÉ NA PRACOVIŠTI V ERNOVICÍCH VÍCE INFO NA WWW.UCILISTE-CERNOVICE.CZ.

St ední odborná škola
a st ední odborné 

u ilišt  T eš
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s maturitním vysv d ením
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CUKRÁ , EZNÍK UZENÁ
TRUHLÁ
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KUCHA SKÉ A CUKRÁ SKÉ PRÁCE

EZNICKÉ A UZENÁ SKÉ PRÁCE
TRUHLÁ SKÉ PRÁCE, PE OVATELSKÉ SLUŽBY

www.sskola-trest.czTel.: 567 112 811, 608 196 484
dana.slavickova@outlook.cz

DEN OTEV ENÝCH DVE Í SE BUDE KONAT DNE 13. 1. 2018 OD 8 DO 13 HODIN.

VÝUKA PROBÍHÁ TAKÉ NA PRACOVIŠTI V ERNOVICÍCH VÍCE INFO NA WWW.UCILISTE-CERNOVICE.CZ.
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dana.slavickova@outlook.cz

DEN OTEV ENÝCH DVE Í SE BUDE KONAT DNE 13. 1. 2018 OD 8 DO 13 HODIN.

VÝUKA PROBÍHÁ TAKÉ NA PRACOVIŠTI V ERNOVICÍCH VÍCE INFO NA WWW.UCILISTE-CERNOVICE.CZ.
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Leden

Ohlédnutí za rokem 2017
Nový rok přivítala Jihlava tradič- 

ním způsobem – slavnostním ohňo-
strojem se svařákem.

Šest primátorů jedná v Jihlavě o  
problémech samospráv, zvláště nejed-
notnostech lhůt a dalších problémech s 
vyhlašováním výzev.

Jihlava spustila nové webové strán- 
ky.

Na Šacberku příznivá zima umož- 
nila vytvořit více jak 10 km lyžařských 
stop.

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 hodnoce-
né v architektonické soutěži a následně 
se věnovali zejména územním studiím 
Havlíčkovy ulice a Špitálského před-
městí.

Na magistrátě proběhla návštěva  
Tří králů.

PRIMÁTOR města Rudolf Chloupek (vpravo) podepsal smlouvu s obchodním 
ředitelem společnosti Bosch Diesel Ralphem Klausem Carlem o vzájemné spolu-
práci města a fi rmy Bosch Diesel v oblasti předškolního vzdělávání.
 Foto: archiv MMJ

Jedná zastupitelstvo města (ZM).  
Spoustu času věnovali zastupitelé pře-
vodům peněz z minulého roku na 
pokračování projektů, jednalo se o 
spolkovém domě, a zastupitelé přidě-
lovali granty. Část jednání se vedla o 
Horáckém zimním stadionu.

Zemřela hokejová legenda – hráč a  
trenér Josef Augusta.

Krutá zima vede město ke zřízení  

provizorní ubytovny pro bezdomovce 
v ulici Žižkova.

V hotelu Gustav Mahler jsou vysta- 
veny repliky korunovačních klenotů. 
Výstava se setkala s velkým zájmem 
veřejnosti.

FC Vysočina odstartoval boj o  
záchranu v nejvyšší fotbalové soutěži, o 
postup se naopak v baráži snaží hokejo-
vá Dukla.

Únor

LETOŠNÍ zima vytváří pro lyžaře úžasné podmínky. Jen v okolí Šacberku se 
podařilo pracovníkům fi rmy Salix Integra udělat více jak 10 km stop rolbou, 
dostali se do míst, kam to už dlouho nešlo. Firma použila i výjimečné zaříze-
ní, 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

Březen
Jihlava připravila na květen nové  

parkování v jihlavských zónách.
Desatero problémů Zdravého  

města očima žáků ZŠ ukázalo nejen na 
problémy, které vnímají mladí studen-
ti v Jihlavě, ale také ukázalo, na co se 
nejvíce těší – na Vysočina fest, zápasy 

Dukly či MFDF.
Vedení města seznamuje s progra- 

mem revitalizace Masarykova náměstí.
Henčov se stává dopravním pro- 

blémem pro řidiče využívající místní 
komunikaci jako zkratku do průmyslo-
vé zóny. Město umístilo značky Zákaz 

průjezdu a uvažuje i o kamerovém 
monitorování situace.

V Novinách jihlavské radnice začí- 

ná seriál týkající se poskytování sociál-
ních služeb v krajském městě.

Duben
Zastupitelstvo řešilo další investice  

do infrastruktury města i Horácký zim-
ní stadion.

Jihlava získala ocenění jako Město  
pro byznys. Třetí místo získala za hos-
podaření, čerpání dotací EU a vysoký 
podíl radnice na investicích.

E. Plocek získal čestné občanství  
města, olympionik Lukáš Krpálek a 
hudebník Jiří Jakeš obdrželi Cenu měs-
ta Jihlavy.

Nebezpečnou a přetíženou kři- 
žovatku u ONO začínají řídit světelné 

přenosné semafory.
Letošní Den Země provázely osla- 

vy na Masarykově náměstí, velikonoč-
ní Cyklojízda po jihlavských cyklostez-
kách a další akce pro děti i dospělé.

Fórum Zdravého města potvrdilo,  
že Jihlavané se dobře cítí v odpočin-
kové lokalitě Českého mlýna, v zoo, či 
u Staré Plovárny, z kulturních akcí byl 
ceněn Festival GM, MFDF  či Vysoči-
nafest.

Hokejová Dukla si vybojovala  
postup do Extraligy.

DLOUHÁ zima se zákonitě podepsala na stavu jihlavských vozovek. Na způsob 
opravy jsme se ptali náměstkyně primátora Jany Mayerové na str. 6 tohoto vydá-
ní. Pracovníci Služeb města Jihlavy používají směs Canader-mix pro nejnaléha-
vější případy. Foto: Lubomír Maštera

MASOPUSTNÍ veselí.  V Domově pro seniory na Lesnově se na masopustní 
zábavě zavzpomínalo na dřívější časy. Klienty domova a pestrý rej masek nav-
štívili i náměstek primátora Vratislav Výborný a vedoucí odboru sociálních věcí 
Josef Labuda. Masopustní rej byl jak se patří rozpustilý a veselý. K poslechu a tan-
ci zahrála kapela „Triomix“.   Foto: Vlastimil Václavek

Ve městě začíná Mahler Jihlava  
Music Festival Hudba tisíců.

Sešlo se mimořádné zastupitelstvo  
k Horáckému zimnímu stadionu.

Měsíc květen je v duchu oslav na  
Masarykově náměstí – staví se májka, 
koná se májový jarmark a startuje cyk-
listický závod Jihlavská 24 MTB.

Primátoři Jihlavy a čínskéhu Wu- 
hanu podepsali Memorandum o spolu-
práci měst.

Na vybrané cyklostezky jsou umís- 
těny sčítače pro informace u jejich 
využívání.

Ve městě probíhá blokové čistění  
města, desítky vozidel jsou odtaženy.

Krov kostela sv. Jakuba se dočkal  
rekonstrukce po 500 letech.

FC Vysočina se zachránila v nej- 
vyšší fotbalové soutěži.

Dokončení v dalším vydání NJR.

Květen
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  Hotel se nachází na rozhraní Jizerských hor a Krkonoš ve středisku Kořenov  
7 km od Harrachova 

 Vlastní restaurace, kvalitní česká kuchyně  Pokoje s vlastním soc. zařízením a TV  
 Celková kapacita pro 51 hostů  V místě bowling, sauna, masáže, bazén  
 Pro náročnější lyžaře jsou v blízkosti lyžařské areály Harrachov, Rokytnice, Paseky  
 Příznivé ceny, osobní přátelský přístup  
 Ideální pro páry, rodinnou rekreaci nebo partu přátel, kteří chtějí dobít baterky

Lyžování a zimní dovolená Jizerské hory   
Hotel Adria  Kořenov u Harrachova
Tel.: +420 483 399 172  info@adriahotel.cz  www.adriahotel.cz 
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TANEČNÍ ŠAMPIONI Z JIHLAVY. Jihlava má skvělou taneční repre-
zentaci. Pár Petra a Jaroslav Zemanovi od loňska vedou ranking ČSTS v katego-
rii standardních tanců „Senior 3“. V březnu se jihlavský taneční pár vypraví na 
mistrovství České republiky, dva měsíce na to budou Zemanovi o co nejlepší umís-
tění bojovat na mistrovství světa, které letos proběhne v České republice.
 Foto: Jiří Jalovecký

Dává hlavu na špalek. Dobře ví, jak 
často se trenéři v FC Vysočina točí, a 
přesto se třiačtyřicetiletý Martin Svě-
dík pokusí zachránit jihlavský klub 
mezi elitou. „Nabídka mě dostatečně 
zaujala,“ řekl bývalý trenér Pardubic, 
Ostravy, nebo Mladé Boleslavi.

Svědík uvedl, že důležitou roli hrá-
ly při rozhodování o přesunu na Vy-
sočinu sportovní věci. „Myslím tím 
možnost pracovat jak s prvním tý-
mem, tak s mladými hráči, a návaz-
nost na akademie. Tyto věci jsou pro 
mě velice důležité,“ upřesnil nový lo-
divod, jenž se podle svých slov těší, 
mimo jiné, na spolupráci se sportov-
ním manažerem Josefem Jinochem.

Tito dva pánové, plus lidé z klubo-
vého vedení, dávají dohromady kádr, 

který čeká nesmírně náročné prvo-
ligové jaro. Do kolonky posil přiby-
lo několik zajímavých jmen. Jde o 
brankáře Romana Valeše (hostová-
ní Jablonec), obránce Petra Buchtu 
(hostování Bohemians 1905) a Tilla 
Schumachera (Borussia Dortmund) 
a záložníky Kamso Maru (hostová-
ní Vlašim) s Vladislavem Levinem 
(Mladá Boleslav).

„Kádr budeme tvořit za pochodu,“ 
dodal Svědík s tím, že chce co nej-
dříve zlepšit defenzivní činnost muž-
stva. „Podíváme-li se na tabulku, a na 
obdržené branky, je jasné, na čem je 
potřeba zapracovat,“ konstatoval.

FC Vysočina vstoupí do jarní část 
HET ligy 17. února domácím utkání 
s pražskou Slavií.  -cio-

Novým trenérem je Svědík

Po dlouhé době konečně opusti-
li poslední místo tabulky. Hokejisté 
jihlavské Dukly jsou jako parta váleč-
níku, která se nikdy nevzdává. I když 
je play out (a podle mnohých i baráž) 
na devětadevadesát procent nemine, 
rvou se o každý bod. „Budeme bojo-
vat až do konce,“ slíbil kapitán muž-
stva Tomáš Čachotský. 

Po 44 odehraných utkáních ztrácel 
nováček z krajského města Vysočina 
na mimobarážové příčky 12 bodů, a 
měl dva zápasy k dobru.  Manko je to 
velké, ale reálně ho pořád lze dohnat. 
Z tohoto pohledu Duklu hodně mrzí 
těsná porážka 1:2 ve Zlíně, jíž před-
cházely, poprvé v sezoně, dvě vítěz-
ství v řadě za tři body, a to v Litvínově 

(3:1) a doma s Chomutovem (3:2).
„Je škoda, že jsme ve Zlíně nebo-

dovali, ale nedá se nic dělat. Není to 
konec. Jdeme dál. Každý si musí plnit 
svoje povinnost, a musí udělat všech-
no, co umí, ve prospěch týmu. Na 
ledě je potřeba to odbojovat, odbrá-
nit a odjezdit, jako v Litvínově. To se 
cesta k úspěchu,“ řekl Čachotský. 

Utkání na severu Čech patřilo k 
tomu nejlepšímu, co Jihlavané po 
návratu do extraligy předvedli. Dvě 
třetiny soupeře k ničemu nepusti-
la. „Takové výkony musíme podá-
vat v dalších zápasech, a musíme se 
snažit stahovat bodovou díru mezi 
námi, a dalšími soupeři,“ ví dobře 
Čachotský. -cio-

Čachotský: Bojujeme až do konce



Výstavy
Muzeum Vysočiny, Masarykovo nám. 

57/58, tel. 567 573 880
19. 1. – 2. 4. 
JAK JSME KDYSI ŤUKA LI
Výstava psacích strojů ze soukro-

mé sbírky Vlastimila Stehna z Cho-
těboře.

2. 2. – 2. 4. 
NÁRODNÍ PARK PODYJÍ – 

Čtvrtstoletí pro přírodu
Putovní výstava Správy NP a Jiho-

moravského muzea ve Znojmě při-
bližuje péči o toto chráněné území

9. 2. – 8. 4. 
SVĚT CÍNOVÝCH VOJÁČKŮ
Malované fi gurky vojáčků z růz-

ných historických období vyrobené 
fi rmou manželů Grégrových z Velké 
Bíteše, která se 25 let věnuje výrobě 
cínových miniatur.

23. 2. – 25. 11. 
100 LET REPUBLIKY – OČE-

KÁVÁNÍ, NADĚJE A SKUTEČ-
NOST

Odraz významných přelomových 
událostí.

Vernisáž výstavy 22. 2. v 17 hodin. 

23. 1. – 4. 3. 
STARÉ ČASY TUŽKOU A 

PEREM
Historické mapy a plány měst a 

obcí Jihlavska v originálním prove-
dení Ladislava Vondráka, kreslíře z 
Luk nad Jihlavou. Kavárna Muzeum.

OGV, Masarykovo nám. 24, 
tel. 567 309 722

9. 11. - 11. 2. 
GUSTAV KRUM (1924 – 2011)
Tvorba jihlavského rodáka, akade-

mického malíře Gustava Kruma.
OGV II, Masarykovo nám. 24

22. 2. - 20. 5.
MILADA SCHMIDTOVÁ ČER-

MÁKOVÁ (1922-2015). CHOD-
KYNĚ V MRA CÍCH

První retrospektiva malířky Milady 
Schmidtové (1922 – 2015). 

OGV II, Masarykovo nám. 24

od března 2016
ZE SBÍREK… STÁLÁ EXPOZI-

CE OGV
Výstava představuje výběr toho 

nejlepšího z bohatého sbírkového 
fondu OGV. OGV II, Masarykovo 
náměstí 24.

OGV, Komenského 10, 
tel. 567 301 680, ředitel 567 301 681
23. 11. - 4. 3. 
IGLOO 7: SKUPINA – NENÍ 

SLYŠET
Záznam rezonancí prázdného pro-

storu. Zvuková galerie IGLOO, 
Komenského 10

25. 1. - 8. 4.
LUBOMÍR TYPLT - JEDLÍCI 

KUKUŘICE
Expresivní malba.
OGV I, Komenského 10

25. 1. – 25. 2.
ŽIVÁ HODNOTA – NÁDECH, 

VÝDECH
OGV I, Galerie Alternativa, 

Komenského 10

Galerie NONSTROP, Open air art 
gallery, Malá Lazebnická

1. 2. – 28. 2. 
JEDNOTLIVOSTI
Pořádá ZUŠ Jihlava – Výtvarný 

obor.

Městská knihovna Hluboká 1, tel. 565 
597 859, 850, 851

22. 1. – 16. 3.
TANČÍME A HRA JEME
Výstava fotografi í z představení 

tanečních, divadelních a hudebních 
skupin DTS Jihlava. 

Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4, 
tel. 565 591 849

13. 12. – 17. 2. 
PARTITURY PRO GUSTAVA 

MAHLERA  
Výtvarníci Annegret Heinl a Jan 

Steklík připravili pro Dům Gusta-
va Mahlera mimořádný výstavní 
projekt. V cyklu grafi ckých partitur 
inspirovaných poslechem Mahlero-
vých symfonií a písní umělci předvá-
dějí možné podoby hudby, rezignu-
jící na pragmatiku hudební notace, 
ve prospěch hravé estetiky a volných 
posluchačských asociací. Kurátorem 
výstavy je doc. Jozef Cseres, inter-
mediální umělec a estetik. 

 denně od 15.30-18 hod.Divadlo Na Kopečku
Brněnská 54

7. 2. – 28. 2. 
PATNÁCTILETÁ CESTA MO-

ZAIKY ANEB JSME NEDÍLNOU 
SOUČÁSTÍ ŽIVOTA V JIHLAVĚ

Výtvarné práce dětí. Vernisáž 7. 2. 
v 17 hodin. DNK – foyer, Violka 
 

 denně od 15.30-18 hod.ZOO Jihlava
Březinovy sady 10, tel. 567 573 730, 

567 573 735
Únor
ZVINO VA AFRICA
Prodejní výstava originálních dře-

věných soch ze Zimbabwe.
Africká vesnice Matongo – areál.

Únor
NA LOVU S DIGITÁLNÍ 

ZRCADLOVKOU 
Výstava fotografi í ing. Stanislava 

Vorálka.
Výstavní místnost (za pokladnou v 

hlavním vstupním areálu).

Bez obav, Husova 16
Výtvarná dílna a prodejní galerie 

Denního a týdenního stacionáře Jih-

lava, příspěvková organizace, 

otevřeno po – pá 9 – 12 a 13 – 18
1. 11. – 28. 2. 
ZE ŽIVOTA ZVÍŘAT
Kresby Evy Duničkové.

M&K galerie, Hany Kvapilové 24, 
tel. 603 248 192

Leden – únor
GRA FIKA  A MALBA KMENO-

VÝCH AUTORŮ GALERIE 
Hřivnáč, Kulhánek, Saska, Suchá-

nek, Synecká, Pošvic, Roučka, 
Vavrová, Ženatá.

Hotel Gustav Mahler, Křížová 4, tel. 
+420 567 564 400

7. 1. - 10. 3.
MICHAL KA LENDA – PRO-

DEJNÍ VÝSTAVA OBRA ZŮ

Knihkupectví a čajovna Kuba & Paří-
zek, Masarykovo nám. 21

do 28. 2. 
IKONA - OKNO DO VĚČNOSTI 
Výstava reprodukcí ikon Jany Bau-

dišové. Na výstavě se podílí Pravo-
slavná farnost sv. Václava a Ludmily 
v Jihlavě. Návštěva pravoslavné kaple 
na Masarykově nám. 92/4 v Jihlavě 
(mezi autobusovou zastávkou a rad-
nicí) je možná vždy v neděli od 9.45 
hod. do 12.00 hod. 

 denně od 15.30-18 hod.Městská knihovna  
Hluboká 1, tel. 565 597 859, 850, 851

5. 2. v 16.00
TVŮRČÍ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ
Výroba přívěsku z korku a náramku 

z korálků a šňůrky; vstupné 50 Kč.

5. 2. v 18.00
ŽIVOT ZAČÍNÁ PO STOVCE

Promítání fi lmu v rámci projektu 
Promítej i ty!

7. 2. v 16.30
DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA  V 

JIHLAVĚ
Druhá část vzdělávacího programu 

„Máme rádi Jihlavu“
Přednáška Viléma Wodáka.

8. 2. v 17.00
SEDM PEREL ASTRONOMIE
Přednáška Petra Horálka.

14. 2. v 17.00
NAHODILÁ ARMÁDA: ČES-

KOSLOVENSKÉ LEGIE 1914-
1920

Přednáška Mgr. Františka Trávníčka

15. 2. v 17.00
CO DĚLAT, KDYŽ ZDRA VÍ 

NESLOUŽÍ
Přednáška z cyklu Praktická ayur-

véda s Ivou Georgievovou; vstupné 
100 Kč.

22. 2. v 17.00
PĚŠKY PŘES KA RPATSKÝ 

OBLOUK
Cestovatelská přednáška Viktorie 

Hlaváčkové.

28. 2. v 16.30
PAMĚTNÍ DESKY V BLÍZKOS-

TI MASARYKOVA NÁMĚSTÍ
Třetí část vzdělávacího programu 

„Máme rádi Jihlavu“
Vycházka okolo náměstí s Ludmi-

lou Hronovou.

PRO DĚTI A MLÁDEŽ:
15. 2. v 16.00
ZE ŽIVOTA HMYZU
ANEB HRÁTKY SE SÁDROU
Pobočka Horní Kosov
Kapacita 12 dětí, nutno rezervovat
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19. 2. ve 14.00
KNIHÁČKOVO POČTENÍČ-

KO
ČTEME A SOUTĚŽÍME S 

DĚTSKÝMI KOLEKTIVY
Studovna pro mládež 3. poschodí

21. 2. v 9.00
HERNIČKA 
Společné čtení z knihy „Jak to cho-

dí na statku“ s dílničkou
Pobočka Horní Kosov
Kapacita 8 dětí, nutno rezervovat

28. 2. v 15.00
DESKNI-TO!
Klub deskových her pro mladé
Malý přednáškový sál v přízemí 

knihovny

 denně od 15.30-18 hod.HDJ
Horácké divadlo Jihlava, Komenského 

22, tel. Prodej vstupenek 567 161 014, 
předplatné 567 161 049

VELKÁ SCÉNA
2. 2. v 19.00
J. KA ČENA, L. LOLYOVÁ: BŮH 

JE ŽENA
Autorská laboratorní groteska začí-

ná právě v té chvíli, kdy se Eva pasu-
je na Boha a vyžene Adama z Ráje. 
Svět je tedy vyveden z rovnováhy a 
Eva se ocitá v pasti. Horácké divadlo 
přizvalo ke spolupráci zástupce nej-
mladší a nejprogresivnější generace 
divadelních tvůrců. 

K3

3. 2. 19.00
PETER SHAFFER: ČERNÁ 

KOMEDIE
Spletitý příběh mladého zamilo-

vaného páru, který očekává návště-
vu přísného otce budoucí nevěs-
ty, se odehrává za zcela originální a 
nečekané situace, která rozjíždí řadu 
komediálních zápletek.

B3

6. 2. v 19.00
E. ROVNER: VRÁTILA SE 

JEDNOU V NOCI
duchařská komedie
Když se starý mládenec Manuel 

rozhodne oženit, očekává ho neuvě-
řitelné překvapení. Po deseti letech 
„odpočinku v pokoji“ vstane jeho 
matka Fanny z hrobu, aby na situa-
ci dohlédla a nevěstu si osobně pro-
klepla.

DERNIÉRA 

7. 2. v 19.00
J. KA ČENA, L. LOLYOVÁ: BŮH 

JE ŽENA
KV3

8. 2. v 19.00
J. DEML, M. JELINEK, M.T. 

RŮŽIČKA : ZAPOMENUTÉ SVĚ-
TLO

Naše divadelní adaptace Zapomenu-
tého světla sleduje silný příběh lásky 
a odvahy, příběh vzdoru proti moci, 
která korumpuje duši. Úpravy textu a 
režie se ujal Matěj T. Růžička j. h.

U3

9. 2. v 19.00
DAVID DRÁBEK: KOULE 
Klicperovo divadlo Hradec Králové

10. 2. v 19.00
A. P. ČECHOV: RA CEK 
Jedna z nejznámějších divadelních 

her, která je prostoupena řadou hlu-
bokých i banálních rozhovorů o 
podstatě tvorby, postavení umělce 
ve společnosti a jeho úloze, o diva-
dle a potřebě tvůrčího života... A 
mezi vším tím fi lozofováním a spo-
lečenskými hrami na břehu jezera 
někde na venkově se odehrává něko-
lik marných jednostranných milost-
ných vzplanutí, nenaplněných lásek 
a několik dramat nenaplněných ide-
álů a představ o životě.

PREMIÉRA  P4

12. 2. v 19.00
A. P. ČECHOV: RA CEK
A4

13. 2. v 19.00
A. P. ČECHOV: RA CEK
H3

14. 2. v 19.00
A CO TŘEBA VALENTÝN… 

LÁSKYPLNÝ VEČER S KOŘE-
NÍM (ŽIVOTA)

15. 2. v 10.00
V. ZAJÍC: KOCOUR 

V BOTÁCH
rodinná pohádka
Komediantská pohádka pro celou 

rodinu. O tom, jak nemá cenu fňu-
kat – protože z každé šlamastyky je 
vždycky nějaká cesta ven.

16. 2. v 10.00
R. ČECHURA , J. ŠALAMOUN: 

MAXIPES FÍK

16. 2. v 19.00
PETER SHAFFER: ČERNÁ 

KOMEDIE

17. 2. v 16.00
POHÁDKOVÉ ČTENÍ NA 

SCHODECH: MALÁ ČARODĚJ-
NICE  

foyer VS

17. 2. v 19.00
BRDEČKA  - LIPSKÝ - BALÁŠ 

- BROUSEK: ADÉLA JEŠTĚ 
NEVEČEŘELA

muzikál
Stejně jako ve slavném fi lmu se i 

na jevišti setkáme s detektivem Nic-
kem Carterem, komisařem Ledvi-
nou, Rupertem von Kratzmar a Kvě-
tuškou. Nicméně v našem muzikálu 
bude možná všechno trochu jinak.

18. 2. v 15.00
RA DIM VIZVÁRY: PEJPRBÓJ
Pohádková neděle, hostuje mim 

Radim Vizváry.

19. 2. v 19.00
IMPROVIZACE II.  
Večer pod vedením R. Vizváryho.

22. 2. v 19.00
PETER SHAFFER: ČERNÁ 

KOMEDIE
T2

23. 2. v 19.00
A. P. ČECHOV: RA CEK
R3

24. 2. v 19.00
J. KA ČENA, L. LOLYOVÁ: BŮH 

JE ŽENA
G3

27. 2. v 19.00
A. P. ČECHOV: RA CEK
J4

28. 2. v 19.00
J. KA ČENA, L. LOLYOVÁ: BŮH 

JE ŽENA
D3

MALÁ SCÉNA
12. 2. v 19.30
BENGT AHLFORS: POPEL A 

PÁLENKA 
Komedie současného skandináv-

ského dramatika Bengta Ahlforse 
(*1937) je výborně napsanou hrou, 
která svůj humor těží z dobře vysta-
věných dialogů, černého humoru i 
situačních zápletek, je ostrá i senti-
mentální, tragikomická jako život 
sám. Nenásilně a s humorem vyprá-
ví o manželství, lásce, vztahu rodičů 
a dospělých dětí, o stáří i umění žít.  

13. 2. v 10.00
R. ČECHURA , J. ŠALAMOUN: 

MAXIPES FÍK
interaktivní pohádka 
Divadelní interaktivní verze známé 

pohádky pro děti od 4 let

14. 2. v 10.00
R. ČECHURA , J. ŠALAMOUN: 

MAXIPES FÍK

15. 2. v 19.30
P. ŠIMÁK, K. JONÁŠOVÁ A 

SPOL.: 3100°C MÉ KRVE
dokumentární drama
Autentické výpovědi evropských 

matek, jejichž děti odešly a větši-
nou zemřely na straně tzv. Islámské-
ho státu, jsou velkým otazníkem nad 
stavem naší společnosti. Sestaveno 
z autentických materiálů. Autorské 
divadlo.

23. 2. v 10.00
R. ČECHURA , J. ŠALAMOUN: 

MAXIPES FÍK

27. 2. v 19.30
BENGT AHLFORS: POPEL A 

PÁLENKA 

 denně od 15.30-18 hod.Divadelní klub HDJ
5. 2. v 19.30
PRA VIDELNÝ JAZZOVÝ 

VEČER: JAZZ ELEMENTS
Kapela mladých muzikantů, kteří 

buď studovali, nebo ještě studují Jež-
kovu konzervatoř a VOŠ.

Jejich koncerty jsou plné energie a 
živelnosti.

Barbora Šedivá (zpěv), Josef Mikul-
ka (kontrabas/baskytara), Nicholas 
Roy Arthofer (trubka), Pavel Plašil 
(bicí), Jan Pudlák (piano).

 denně od 15.30-18 hod.Divadlo Na Kopečku
Psychiatrická nemocnice, Brněnská 

54, tel. 567 552 232, Dana Holíková 
604 880 804

7. 2. v 17.00
VERNISÁŽ VÝSTAVY PAT-

NÁCTILETÁ CESTA MOZAIKY 
ANEB 

Jsme nedílnou součástí života v Jih-
lavě (s programem).

21. 2. v 8.00 – 14.00
TANEČNÍ PŘEHLÍDKA 
Pořádá ZUŠ Jihlava.

Dům Gustava Mahlera
Znojemská 4, Jihlava  |  út–so 10–12, 13–18

www.mahler.cz
facebook.com/mahler.jihlava

Partitury pro
Gustava Mahlera
Annegret Heinl

a Jan Steklík

13. 12. 2017–17. 2. 2018
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 denně od 15.30-18 hod.Divadlo Ježek
Jarní 22 (areál MŠ), Jihlava – Horní 

Kosov, tel. 723 764 198
3. 2. v 10.00
BUNKRHRÁTKY  
Soutěže a písničky.

10. 2. v 10.00
JEŽEK NA OLYMPIÁDĚ 
Vesele o sportování. 

17. 2. v 10.00
JEŽKŮV COUNTRY SALOON
Písničky a soutěže ve stylu country.

24. 2. v 10.00
JEŽEK, TEN SI UMÍ HRÁT
Písničky, soutěže a kvíz.

 denně od 15.30-18 hod.DKO
Tolstého 2, Předprodej vstupenek 
DKO Jihlava, tel. 604 293 037

4. 2. v 19.00
GALAKONCERT K 15. VÝRO-

ČÍ ZALOŽENÍ FILHARMONIE
Pořadatel: Filharmonie G. Mahlera
Účinkují: Filharmonie G. Mahlera, 

Jiří Jakeš – dirigent.
Divadelní sál DKO. 

9. 2. v 17.00
MICHAL JE KVÍTKO
Dětské představení Michala Ne-

svadby. Velká zábava, soutěže, aktiv-
ní účast dětí. 

Pořadatel: Pragokoncert Bohemia 
a.s. Vstupné 190, 170 Kč.

20. 2. v 19.30
BLANKA  ŠRŮMOVÁ A JAN 

SAHARA  HEDL: AKUSTICKY
Pop-rocková formace Něžná noc se 

narodila z partnerství Blanky Šrůmo-
vé, dlouholeté frontwomanky Tiché 
dohody, a rockového písničkáře Jana 
Sahary Hedla. Vstupné v předprode-
ji 150 Kč, na místě 170 Kč. 

22. 2. v 19.00
OLYMPIC PERMANENTNÍ 

TOUR 2018
Vyprodáno.

27. 2. v 19.00
KRYŠTOF - JENOMPÍSNIČ-

KYTOUR 2018
Vyprodáno.

28. 2. v 19.00
CECIL SCOTT  FORESTER: 

AFRICKÁ KRÁLOVNA
Divadlo Palace. Humorný i drama-

tický příběh o tom, k čemu dokáže 
chytrá žena přinutit zamilovaného 
muže, odehrávající se v Africe upro-
střed první světové války, baví čte-
náře i diváky už řadu let, a přesto 
neztrácí nic ze své působnosti.

Vstupné 380, 350 Kč. Hrají: Linda 
Rybová, Hynek Čermák.

 denně od 15.30-18 hod.DIOD
Divadlo otevřených dveří, Tyršova 12, 

tel. 734 586 402 
3. 2. v 17.00 a 19.00
OSM ŽEN
NART DANCE SCHOOL
Tanec
Adaptace francouzské divadelní 

detektivky v podání jihlavské taneč-
ní školy Nart dance school. Úspěš-
ný podnikatel Marcel je zavražděn. 
V době jeho smrti je v domě 8 žen. 
Vraždila jeho krásná manželka, pro-

tivná švagrová, lakomá tchyně, jed-
na ze dvou rozpustilých dcer, nebo 
nová služebná? Uvidíte. Rezervace 
vstupenek na tel. čísle 733 781 291 
Anna Korba Vanacká nebo na mailu: 
nartdanceschool@gmail.com. 

Vstup 90 Kč.

7. 2. v 19.30
DUKTO
CINKCINKCIRK
Dukto znamená v esperantu vede-

ní, potrubí. V novém pouličním 
představení souboru Cink Cink Cirk 
dukto znamená potrubí jako propo-
jení. Spojuje kultury, způsoby vní-
mání světa i různé metody, formy a 
techniky při autorské tvorbě. Skr-
ze hlavní materiál, kterým jsou prů-
hledné zahradní hadice, a jeho vlast-
nosti dávají performeři vzniknout 
novým možnostem propojení fyzic-
kého i metafyzického, konkrétního i 
abstraktního.

Vstup 160/100 Kč.

9. 2. v 19.30
ŽIJÍ MEZI NÁMI
DE FACTO MIMO
Psychologická komedie s vedlejší-

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

Vstup 100/80 Kč.

10. 2. v 16.00 
DĚTSKÝ KA RNEVAL NA 

MOTIVY POHÁDKY SNĚHUR-
KA  A SEDM TRPASLÍKŮ

Centrum pro rodinu.
Dětský karneval s pohádkou, vese-

lými písničkami a programem pro 
děti. Vstupenky lze zakoupit od 8. 1. 
2018 pouze v předprodeji v Centru 
pro rodinu Vysočina, Chlumova 3 
(po - pá 8 - 15 hod). Cena: 80 Kč za 
osobu, děti do 1 roku zdarma. Info 
na: www.centrumrodin.cz, zivna@
centrumrodin.cz nebo 739 247 357.

11. 2. v 14.00 – 17.00
BLEŠÍ TRH
Pořádá: Slunce, o.s.
Pravidelný bleší trh na prknech 

DIODu. Vstup zdarma. 

17. 2. v 18.00
SKŘIPKY A VZPOMÍNKY
Folklorní soubor Pramínek
Pořad plný zpěvu a tance k nedo-

žitým 90. narozeninám „ Táty“ 
horáckého folkloru Míly Brtníka. 
Vstupné 120 / na místě 150, děti 90 
/ na místě 100 Kč.

18. 2. v 17.00
SKŘIPKY A VZPOMÍNKY
Folklórní soubor Pramínek
Pořad plný zpěvu a tance k nedo-

žitým 90. narozeninám „Táty“ horác-
kého folkloru Míly Brtníka. Vstupné 
120 / na místě 150, děti 90 / na mís-
tě 100 Kč.

19. 2. v 17.30 a 20.30
UŽ NIKDY PĚŠKY PO ARMÉ-

NII A GRUZII
Ladislav Zibura
25letý excentrický poutník Ladi-

slav Zibura se tentokrát vydává pro-
bádat Arménii, Gruzii a Náhorní 
Karabach. Očekává nenáročný výlet, 
situace se mu však brzy vymkne 
z nohou. Ať už se princ Ládík zrovna 
otráví alkoholem, zabloudí na mino-
vé pole, nebo zachraňuje život štěňá-

tek, vším proplouvá s neobyčejnou 
lehkostí. Příběh jeho pěší, cyklistic-
ké a stopařské výpravy je svědectvím 
o jednoduchosti života a půvabu 
svobody, u kterého se budete smát 
od začátku až do konce. 

Vstup 150 Kč.

20. 2. a 21. 2. v 10.00 a 8.30 / 
10.00

STÉPHANIE N’DUHIRA HE 
PRO-VAS je sólové představe-

ní pro děti a jejich rodiče. Stepha-
nie používá tkaničky, provázky, boty 
lano, hraje na zemi, hraje ve vzduchu 
a dělá vše pro to, aby vám ukázala, co 
umí. Ne vždy se jí to ale daří. Uvidí-
te akrobacii na laně, hrátky s prováz-
ky, a hlavně humorné představení v 
podání skvělé švýcarské akrobatky. 
Pro děti od 3 let. Délka představení: 
35 min.

Vstupné 35 Kč.

24. 2. v 19.30
TŘETÍ SVĚTOVÁ LÁSKA 
De Facto Mimo
Kamera! Akce! 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. Hrají: Adéla 
Grossmannová, Markéta Holoubko-
vá, Martin Káca Kacafírek, Marké-
ta Ketnerová, Martin Skřítek Kolář, 
Michal Šaman Kouba, Kamila Kou-
bová, Karolína Koubová, Markéta 
Sokolová, Jiří Šalomoun, Pavel Ště-
pán, Jiří Varhaník a Jakub Vyvážil 
Scénář a režie: Martin Skřítek Kolář 
Představení je přístupné od 15 let.

Vstup 100/80 Kč.

3. 3. v 19.30
VÝŠ
Divadlo Tyhle
V inscenaci fyzického divadla Výš 

se ocitáme ve světě, který ten náš jen 
připomíná: dvojice performerů ver-
sus jeden podivný předmět s příčle-
mi a štěřinami. Chtějí se dostat vzhů-
ru, ale výsledek je nejistý: ženou se 
za mlhavou vidinou, že tam nahoře 
to bude lepší, jejich pohyb volněj-
ší a mysl svobodnější. Přitažlivost 
je ovšem vztahovačná síla a pozmě-
ňuje každý jejich krok. Překážky jim 
neklade jen ona, ale i ztřeštěná živel-
nost, s níž se pokoušejí dojít k vysně-
nému cíli: když už výš, tak alespoň 
tou nejkrkolomnější cestou! Autoři 
a účinkující: Florent Golfi er, Lukáš 
Karásek.

Vstup 120/80 Kč.

 denně od 15.30-18 hod.DĚLNICKÝ DŮM
Žižkova 15

10. 2. ve 20.00
46. HORÁCKÝ BÁL
Účinkují: HSPT Vysočan, FS Pra-

mínek a FS Studánka Žďár nad Sáza-
vou. 

Kapela Preston, Cimbálová muzika 
Jožky Imricha. 

Vstupné 200 Kč. Předprodej Knih-
kupectví Jitka. 

15. 2. v 19.00
DANIEL LANDA 
Speciální vystoupení jednoho z nej-

populárnějších českých umělců popr-
vé v Jihlavě! Autorské čtení Danie-

la Landy z nové knihy „Obvšeník“ a 
známé písně za doprovodu akustické 
kytary. Začátek představení: 19:00

Délka přestavení: 2h + 15 min. pře-
stávka. Vstupenky: www.ticket-art.cz

Společenský sál.

24. 2. v 9.00
TERA -AQUA-FLORA 
Jihlavské trhy spojené s výměnou a 

prodejem exotických rostlin, hmyzu, 
terarijních ryb, papoušků, literatury 
a chovatelských potřeb.

 denně od 15.30-18 hod.CAFÉ ETAGE
Masarykovo náměstí 39

3. 2. ve 20.00
KONCERT KA PELY MŮJ MILÝ 

DENÍČKU 

6. 2. v 19.30
JAM SESSION 
Živá improvizovaná jazzová a swin-

gová hudba. Muzikanti, kteří by se 
chtěli přidat, jsou vítaní.

20. 2. v 19.30
JAM SESSION 
Živá improvizovaná jazzová a swin-

gová hudba. Muzikanti, kteří by se 
chtěli přidat, jsou vítaní.

25. 2. v 18.00
BALKÁNSKÝ VEČER 
Živá hudba, vernisáž nové výstavy 

a promítání fotografi í.

27. 2. v 19.30
KONCERT MAREK REJHON 

SWING QUINTET A PETRA  
ERNYEIOVÁ 

Výborná swingová kapela z Prahy 
sestavená z předních českých jaz-
zmanů.

 denně od 15.30-18 hod.ZUŠ JIHLAVA
Masarykovo náměstí 16

7. 2. v 18.00
BENEFIČNÍ KONCERT UČI-

TELŮ A ABSOLVENTŮ
Pro Centrum pro rodinu ve spolu-

práci s unií rodičů při ZUŠ Jihlava.
Koncertní sál ZUŠ.

14. 2. v 18.00
HUDEBNÍ VEČER ŽÁKŮ ŠKO-

LY 
Koncertní sál ZUŠ

21. 2. v 18.00
SOUTĚŽNÍ HUDEBNÍ VEČER 
Koncertní sál ZUŠ 

 denně od 15.30-18 hod.DDM JIHLAVA
Brněnská 46, tel. 567 303 521

2. 2. v 9.00
POLOLETNÍ TURNAJ NERE-

GISTROVANÝCH HRÁČŮ VE 
STOLNÍM TENISU

Kategorie: do 11 let, 12 – 16 let, 17 
– 21 let, 21 a starší. Startovné: 50 Kč

S sebou: vlastní pálka a vhodná 
sportovní obuv se světlou, nešpinící 
podrážkou.

Dům dětí a mládeže. 

26. 2. – 2. 3. 
JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

„PĚT NEUVĚŘITELNÝCH DNŮ 
V DOMEČKU“

8 - 16 hodin. Cena 1500 Kč.
Dům dětí a mládeže.
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 denně od 15.30-18 hod.CENTRUM PRO RODINU
Centrum pro rodinu Vysočina, Chlu-

mova 3, tel. 739 247 357
6. 2. v 17.00
ZDRA VÝ ŽIVOTNÍ STYL PRO 

RODINU 
Od 17 hod. přednáší Mgr. Pavla 

Erbenová, Ph.D, držitelka 30 cer-
tifi kátů, přednáška je zdarma a bez 
objednání, po předchozí domluvě je 
zajištěno bezplatné hlídání dětí

10. 2. v 16.00 – 18.00
DĚTSKÝ KA RNEVAL NA MO-

TIVY POHÁDKY SNĚHURKA  A 
SEDM TRPASLÍKŮ 

Od 16 do 18 hod. v divadle DIOD, 
vstupenky lze zakoupit pouze v před-
prodeji v Centru pro rodinu Vysoči-
na, v pondělí až pátek, od 8 do 15 
hod., cena 80 Kč na osobu, děti do 1 
roku zdarma

13. 2. v 16.00
PÍSKOVÁNÍ 
Relaxační odpoledne pro děti a 

dospělé při malování barevným pískem
Od 16 hodin s H + H Koubkový-

mi, předem je třeba se přihlásit do 6. 
2. na programy@centrumrodin.cz, 
cena: 50 Kč vstupné + 65 Kč za šab-
lonu, doprovod zdarma

13. 2. v 17.00
JAK PŘEŽÍT DĚTSKÉ EMOCE
Od 17 hod. přednáší Ing. Slavka 

Dokulilová, lektorka rodičovského 
vzdělávání, přednáška je zdarma a 
bez objednání, po předchozí domlu-
vě je zajištěno bezplatné hlídání dětí

 denně od 15.30-18 hod.FAMILY A SENIOR POINT
Palackého 26, tel. 564 602 445, 

605 660 445
Na všechny akce je třeba se pře-

dem přihlásit osobně nebo na tel. č. 
605 660 445, případně emailem: jih-
lava@familypoint.cz.

1. 2. v 15.00
NENECHTE SVŮJ MOZEK 

ZAHÁLET I. ANEB JAK ÚČIN-
NĚ TRÉNOVAT MOZEK 

Prevence demencí a praktická cvi-
čení. Lektorka:  Mgr. Marcela Rýpa-
lová

Krajský úřad, Žižkova 57, Jihlava, 
zasedací místnost B 3.16, budova

6. 2. v 15.00
PORUCHY UČENÍ – JAK 

VZNIKA JÍ A JAK JE ŘEŠIT 
Lektorka: Lenka Ilečková.
Krajský úřad, Žižkova 57, Jihlava, 

zasedací místnost D 2.03, budova D

7. 2. v 9.30 – 11.30
TVOŘIVÉ KLUBÍČKO (PRO 

PŘEDŠKOLNÍ A MLADŠÍ 
DĚTI) 

Lektorka: Radka Marschalová.
Family Point Jihlava, Palackého 26

13. 2. v 15.00
PROČ ZROVNA JÁ?!… ANEB 

MŮŽE SE TO STÁT KA ŽDÉMU
Pomoc a poradenství obětem trest-

ných činů. 
Lektorka: Mgr. Nela Šupková.
Krajský úřad, Žižkova 57, Jihlava, 

zasedací místnost D 2.03, budova D

13. 2. v 15.30 – 16.30
TANEČKY S RA DKOU (PRO 

DĚTI 2,5 – 6 LET)
Lektorka: Radka Marschalová
SŠ TRIVIS, Brněnská 68, Jihlava

14. 2. ve 14.00
POSLEDNÍ VĚCI ČLOVĚKA  
Lektoři: Karel Wolfan a Lenka Pavlok.
Krajský úřad, Žižkova 57, Jihlava, 

zasedací místnost B 3.16, budova B

21. 2. v 15.00
CVIČENÍ A MASÁŽ NOHOU 
Lektorka:  RNDr. Jitka Macháčková
Krajský úřad, Žižkova 57, Jihlava, 

zasedací místnost B 3.15, budova B

 denně od 15.30-18 hod.ZOO JIHLAVA
Březinovy sady 10, tel. 567 573 730

1. 2. v 17.00
TUGELA FALLS – THE TRUTH 

IS UP THERE
Začátek v 17 hodin ve vzdělávacím 

centru PodpoVRCH, vstupné 40,- 
Kč (každý účastník obdrží drobný 
dárek), parkoviště zdarma.

 denně od 15.30-18 hod.KLUB ZACHEUS
Komenského 20

13. 2. v 19.00
MODLITBA TAIZÉ V KOSTE-

LE SV. KŘÍŽE                            

18. 2. v 10.00
ADVENTNÍ SETKÁNÍ RODIN
s programem nejen pro děti                                                    

27. 2. v 18.00
POSLEDNÍ PROROK - JAN 

KŘTITEL
Historicko - biblický výklad                                                   

 denně od 15.30-18 hod.F POINT
Masarykovo náměstí 34

4. 2. v 15.00
JIHLAVSKÁ VEŘEJNÁ BOHO-

SLUŽBA
Pro ty, kdo potřebují povzbudit, 

potěšit, získat pokoj, nalézt odpově-
di na otázky, setkat se s lidmi, zažít 
Boží dotyk. Datum konání: neděle 
4. února v 15 hodin, a pak každou 
první neděli v měsíci znovu.

 denně od 15.30-18 hod.KINO DUKLA
Jana Masaryka 20, tel. 731 989 428

1. a 19. 2. v 17.30, 8. 2. v 17.00
NIT Z PŘÍZRA KŮ
Drama / USA / 130min / PREMI-

ÉRA  / Titulky / 110,-
Režie: P. T. Anderson/ Hrají: Dani-

el Day-Lewis, Lesley Manville, Vicky 
Krieps, Camilla Rutherford

1., 2., 3. a 7. 2. ve 20.00, 9. a 11. 
2. v 19.30, 6. 2. v 17.30

PREZIDENT BLANÍK
Komedie / ČR / 90min / PREMI-

ÉRA  / 120,-
Režie: M. Najbrt/ Hrají: Marek 

Daniel, Michal Dalecký, Halka Třeš-
ňáková

SCANDI: PŘEHLÍDKA  
SOUČASNÉHO 

SEVERSKÉHO FILMU 

1. – 3. 2. 2018
1. 2. v 17.00
TŘI SLOVA
Drama, rodinný / Dánsko / 91min 

/ titulky / 90,- FK 70,-
Netradiční milostný příběh, kte-

rý se odehrává na sklonku života v 
pečovatelském domě. 

Režie: M. Noer

1. 2. v 19.30
TAK PRA VIL BŮH
Drama, komedie / Dánsko / 

105min / titulky / 90,- FK 70,-
Jízlivý, sarkastický a dojemný 

rodinný portrét, inspirovaný slav-
nou biografi í dánského dramatika J. 
Blendstrupa, je zasazený do druhé 
poloviny 80. let, do doby, kdy explo-
doval Černobyl. Režie: H. R. Genz

2. 2. v 17.00
ČTVEREC 
Drama / Švédsko, Dánsko / 

142min / titulky / 90,- FK 70,-/ 15+ 
Cristian je kurátor prestižního 

muzea moderního umění, které prá-
vě chystá odvážnou konceptuální 
výstavu.

Režie: R. Östlund / Hrají: Elisabe-
th Moss, Dominic West, Claes Bang

2. 2. v 19.30
POTVORA 
Drama / Dánsko / 86min / titulky 

/ 90,- FK 70,-
Rasmus a Maria se poznají na party 

a prvotní fl irt nabere rychlé grády. 
Režie: Ch. Tafdrup

3. 2. v 17.00
BEZVA CHLAP
Krimi, komedie / Norsko / 

107min / titulky / 90,- FK 70,-
Ulrik si odseděl trest za vraždu a 

po dvanácti letech se ocitne na svo-
bodě. Režie: H. P. Moland

3. 2. v 19.30
DARKLAND
Akční, drama, thriller / Dánsko / 

112min / titulky / 90,- FK 70,-
Úspěšný kardiochirurg Zaid má 

důvod k oslavě: spolu se svou půvab-
nou ženou očekávají přírůstek do 
rodiny. Režie: F. Ahmad

2. 2. v 15.15, 4. 2. v 15.00, 27. 2. 
v 15.30

ČERTOVINY
Klasická pohádka / ČR / 101min / 

120,- (děti 100,-)
Stalo se jednou, že se v pekle uklí-

zelo. Čerti se jen hemžili, ale navzá-
jem si překáželi a klopýtali jeden 
přes druhého, prostě hotový blázi-
nec. Režie: Z. Troška / Hrají: Jakub 
Prachař, Dominick Benedikt, Karel 
Dobrý, Oldřich Navrátil, David 
Gránský

2. 2. v 17.30, 10. 2. v 19.30
VŠECHNY PRA CHY SVĚTA
Drama, krimi, mysteriózní, thriller 

/ USA / 132min / titulky / 120,- / 
15+

Film sleduje únos šestnáctileté-
ho Johna Paula Gett yho III a zoufa-
lou snahu jeho milující matky Gail 
přesvědčit Johnova miliardářského 
dědečka, aby zaplatil výkupné. 

Režie: R. Scott / Hrají: Michelle 
Williams, Mark Wahlberg, Christo-
pher Plummer

2. 2. ve 14.45, 14. 2. v 16.00
JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUN-

GLI!
Dobrodružný, akční, komedie / 

USA / 111min / dabing / 100,-
Režie: J. Kasdan/ Hrají: Dway-

ne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, 
Karen Gillan, Nick Jonas

3. a 17. 2. v 15.30, 24. 2. v 15.00
COCO
Animovaný / USA / 105min / 

dabing / 120,- (děti 100,-)
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Navzdory prazvláštnímu rodinné-
mu zákazu muziky se Miguel touží 
stát uznávaným muzikantem. Režie: 
L. Unkrich

3. 2. v 17.30, 11. 2. v 18.00, 25. 
2. ve 20.00, 16. 2. v 17.30, 26. 2. 
v 17.00

ŠPINDL
Komedie / ČR / 98min / 100,-
režie: M. Cieslar/ 
Horská zimní komedie z prostředí 

Špindlerova mlýna s názvem Špin-
dl vstoupí do českých kin společně 
s prvním zimním dnem. Komedie 
Špindl ukazuje dámskou jízdu tří ses-
ter na horách, přičemž fi lmu vévo-
dí sarkastická postava s tváří Anny 
Polívkové a její milostné trable. 

Hrají: Anna Polívková, David 
Gránský, Jakub Kohák, Alice Bendo-
vá, Marek Vašut

3. 2. v 15.00, 18. 2. ve 14.00
PADDINGTON 2
Rodinný, komedie / V. Británie / 

dabing / 90,-
Náš kamarád Paddington se už 

šťastně usadil s rodinou Browno-
vých a je oblíbeným členem míst-
ní komunity. Aby mohl koupit ten 
nejlepší dárek ke 100. narozeninám 
jeho tety Lucy, začne pracovat. Ces-
ta za dobrodružstvím začne, když je 
tento dárek ukraden.

Režie: P. King / Hrají: Ben Whis-
haw, Hugh Grant, Brendan Gleeson, 
Julie Walters

4. 2. v 15.45
DÁMA S KA MÉLIEMI
Bolšoj balet / záznam / 185min / 

250,- (studenti, senioři 200,-)
Hudba: Frédéric Chopin / Choreo-

grafi e: John Neumeier 

4. 2. v 19.30
KVARTETO
Komedie / ČR / 93min / 100,-
Hráli jste někdy v kapele? Je to 

jako druhá rodina. Stejně jako use-
dá rodina zas a znovu u jednoho sto-
lu, scházejí se členové kvarteta tzv. 
soudobé hudby vždy u dalšího kon-
certu. Poněkud nesourodá čtveřice 
v čele se solidně vyhlížejícím, avšak 
lehce sucharským Robertem (Lukáš 
Melník), jeho partnerkou atraktiv-
ní a rozháranou cellistkou Simonou 
(Barbora Poláková), extrovertním 
vtipálkem Tomášem ( Jaroslav Ple-
sl) a znalcem historie s přezdívkou 
Funés (Zdeněk Julina) spolu zaží-
vá na cestě za svou nejsvobodnější 
skladbou řadu humorných situací, 
ale i nedorozumění.

Režie: M. Krobot / Hrají: Barbora 
Poláková, Jaroslav Plesl, Lukáš Mel-
ník, Zdeněk Julina, Lenka Robotová

15. 2. ve 20.00, 9. a 17. 2. v 17.30, 
4. a 20. 2. v 17.00, 14. 2. ve 14.30

ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ 
ZOUFALÉ VĚCI

Komedie / ČR / 110,-
„To tedy byl porod!“ vzdychnete 

si, když se vám něco nepodaří lehce, 
ale stojí vás to hodně úsilí. „To tedy 
byl porod!“ je přesná defi nice nejen 
vstupu naší hrdinky Olgy na svět 
(vzácnou polohou čelní), ale tato 
věta vystihuje i její touhu najít pra-
vou lásku.  Není to vůbec jednodu-
ché, možná proto, že ani Olga není 
jednoduchá. 

Režie: F. Renč / Hrají: Klára Issová, 
Lenka Vlasáková, Jiří Dvořák, Pavel 
Kříž, Martin Kraus, Matouš Ruml

5., 10. a 15. 2. v 17.00, 21. 2. ve 
20.00, 22. 2. v 17.30

NEJTEMNĚJŠÍ HODINA
Historický, drama / V. Británie / 

125min / titulky / 100,- / 12+
Gary Oldman jako Winston 

Churchill v příběhu o muži, který se 
nevzdal, i když okolnosti stály proti 
němu. V roce 1940 se blížila němec-
ká invaze do Anglie a britský premi-
ér měl domluvit podmínky příměří. 
Místo toho slavnou řečí zburcoval 
národ k boji. 

Režie: J. Wright/ Hrají: Gary Old-
man, Kristin Scott  Th omas, Lily 
James

5. 2. v 17.30, 13. 2. 19.45
ZMENŠOVÁNÍ
Komedie / USA / 135min / titul-

ky / 110,- / 12+
Matt  Damon hraje v originální 

komedii Alexandera Paynea chlapí-
ka, který se nechá s vidinou zbohat-
nutí dobrovolně zmenšit. Paradox-
ně až jako deseticentimetrový začne 
konečně pořádně žít. 

Režie: A. Payne/ Hrají: Matt  
Damon, Christoph Waltz, Kristen 
Wiig, Hong Chau

5. 2. v 19.30, 28. 2. v 17.00
NEMILOVANÍ
Drama / Rusko, Francie / 127min 

/ titulky / FK 5. 2. / 90,- / 15+
Žeňa a Boris procházejí bolest-

ným rozvodem. Pohromadě je drží 
už jen poslední starost, prodej bytu, 
jinak si oba zařídili nový život po 
svém. Žeňa si našla staršího bohaté-
ho muže, Boris čeká dítě s kolegyní 
z práce. Jejich dvanáctiletý syn Aljo-
ša je spíš přítěží. Nestojí o něj ani 
jeden, jako by jim připomínal vlastní 
selhání. Neprojevují mu náklonnost, 
zdá se, že toho nejsou ani schop-
ni. Všechno se změní ve chvíli, kdy 
Aljoša zmizí. Náhlý pocit prázdno-
ty dožene rodiče k pátrání nejen po 
vlastním synovi, ale i po kořenech 
vlastního emocionálního chladu. 
Režie: A. Zvjagincev/ 

Hrají: Marjana Spivak, Matvěj 
Novikov, Aleksej Rozin

5. 2. ve 20.00, 14. a 19. 2. v 17.00
NEJVĚTŠÍ SHOWMAN
Muzikál, romantický / USA / 

97min / titulky / 110,-
Největší showman je originální 

muzikál inspirovaný životem P. T. 
Barnuma, muže, pro nějž každá pře-
kážka a nezdar byly jen dalším odra-
zovým můstkem na pouti ke hvěz-
dám. A právě díky jeho vizionářství 
a energii vznikl showbyznys. Režie: 
M. Gracey/ Hrají: Hugh Jackman, 
Michelle Williams, Zac Efron, Zen-
daya

6. 2. v 19.30
CIZINEC VE VLAKU
Akční thriller / USA / 105min / 

titulky / 110,-
Režie: J. Collet-Serra/ Hrají: Liam 

Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wil-
son, Sam Neil 

7. 2. v 17.15, 9. a 17. 2. v 17.00
LABYRINT: VRA ŽEDNÁ LÉČ-

BA
Akční sci-fi  / USA / 140min / 

titulky / 130,- (17. 2. 120,-) / 12+
Th omas se skupinkou svých přátel 

unikl z nástrah Labyrintu. Společně 
prošli zkouškou ohněm při vražedné 
cestě přes Spáleniště. Mnohokrát si 
mysleli, že už je konec, že to nemůže 

být horší. Přesto mají ty nejtěžší 
chvíle a nejbolestivější rozhodnutí 
teprve před sebou. 

Režie: W. Ball/ 
Hrají: Dylan O’Brien, Kaya Scode-

lario, Th omas Brodie-Sangster

7. 2. v 19.30
CDF: FILMOVÁ HUDBA S 

MICHALEM RA TAJEM 
Jak vypadá práce fi lmového hudeb-

ního skladatele? 

7. 2. v 17.00
ODNIKUD
Th riller / Německo / 106min / 

titulky / 80,- / 15+
Život Katji se otřese v základech, 

když při bombovém útoku přichá-
zí o syna a manžela. Rodina a přáte-
lé se jí snaží být v těžkých chvílích 
oporou, Katja ovšem nemůže jít dál 
s vědomím, že vrazi její rodiny chodí 
beztrestně po svobodě. V hlavní roli 
thrilleru F. Akina o pomstě a sprave-
dlnosti exceluje D. Kruger, v hlavní 
soutěži festivalu v Cannes oceněná 
za nejlepší ženský herecký výkon. 

Režie: F. Akin / Hrají: Diane 
Kruger, Denis Moschitt o, Numan 
Acar 

8. 2. v 17.30
INTIMISSIMI ON ICE
S více než 80 miliony prodaných 

alb se Andrea Bocelli se vrací do kin 
jako hlavní hvězda celovečerní show 
na ledě. Zazní nejznámější operní 
árie, písničky pop music a diváci se 
můžou těšit na překrásné bruslařské 
vystoupení ozvláštněné překrásnými 
kostými. To vše v kulisách ikonické 
Arena di Verona v Itálii. 

Hudební / Itálie / 120min / Aj / 
180,-

4. 2. v 19.00, 8. 2. v 19.30, 21. 2. 
v 17.15

VELKÁ HRA 
Drama / USA / 140min / titulky / 

110,-
Hvězdně obsazený fi lm, kte-

rý vypráví pravdivý příběh Molly 
Bloom, profesionální lyžařky, kte-
rá se dílem osudu stala provozova-
telkou tajných heren pro smetánku 
nejen z řad hollywoodských herec-
kých es, rockových hvězd a nejlep-
ších pokerových hráčů, ale i vysoko 
postavených byznysmenů a promi-
nentů mafi e. 

Režie: A. Sorkin/ Hrají: Jessica 
Chastain, Idris Elba, Kevin Costner, 
Michael Cera

8., 9., 10., 16., 17. a 28. 2. 
ve 20.00, 14. 2. v 19.30, 10., 15., 
23. a 24. 2. v 17.30, 11. a 18. 2. 
v 17.00

PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBO-
DY

Erotický thriller / USA / 105min / 
PREMIÉRA  / titulky / 140,- (od 15. 
2. 130,-)

Fenomén Padesát odstínů vstupu-
je do třetí, závěrečné fáze. Anasasia 
Steele a Christian Grey se dobrovol-
ně zřekli své svobody a před svědky 
řekli rozhodné „Ano“. Žít šťastně až 
do smrti jim ale nebude dopřáno. 
Režisér J. Foley okořenil pikantní 
erotickou romanci pořádnou dávkou 
thrilleru a svým hrdinům připravil 
několik nečekaných a nepříjemných 
překvapení. 

Režie: J. Foley / Hrají: Dakota 
Johnson, Jamie Dornan, Eric John-
son, Eloise Mumford, Rita Ora

10. 2. v 15.00, 18. 2. v 16.00
FERDINAND
Animovaný, rodinný / USA / 

99min / 100,-
Ferdinand je velký býk s velkým 

srdcem. Je to roztomilé, leč tro-
chu nešikovné až groteskně půso-
bící stvoření, které ale neznalí lidé 
považují za nebezpečné a zuřivé 
monstrum. Když si jednoho dne 
Ferdinand neopatrně sedne na čme-
láka, dostane žihadlo a splaší se. 

Celou událost vidí hledači býků do 
koridy a rozdivočelý Ferdinand je 
uchvátí natolik, že jej okamžitě chytí 
a odvezou. 

Ferdinand je ale odhodlaný vrá-
tit se ke své rodině a pomocí svých 
nových přátel se vydává na dlouhou 
cestu Španělskem.

10. 2. a 3. 3. v 15.30, 26. 2. 
v 15.00

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: TA-
JEMSTVÍ OHNĚ A LEDU

Animovaná dobrodružná komedie 
/ Rusko / 89min / 125,- (děti 100,-)

Pokračování populární animova-
né série je opět plné dobrodružství, 
humoru i kouzel. Naši hrdinové se 
střetnou s magií ohně a ledu a tak 
jim chvilku bude pořádně horko a 
chvíli zase hodně velká zima. 

Režie: A. Tsitsilin

11. 2. v 15.00
KVAK A ŽBLUŇK 
Divadlo / 50min / 60,-
Na motivy známé knihy A. Lobela.
Hraje: Bilbo Compagnie 

11. 2. ve 14.00
HURVÍNEK A KOUZELNÉ 

MUZEUM
Animovaná komedie / ČR / 85min 

/ 80,-
Legendární hrdinové, které dob-

ře znáte. Filmový příběh nabízí zce-
la nové, původní dobrodružství. Pan 
Spejbl pracuje jako hlídač Muzea 
loutek, kterému však hrozí zbourání. 
Hurvínek zase jednou neposlouchá 
a podaří se mu proniknout do uza-
vřených prostor muzea, kde objeví 
svět, skrytý před zraky návštěvníků. 
A právě v podzemí je ukryto nejen 
tajemství kouzelného muzea, ale i 
klíč k jeho záchraně.

Režie: M. Kotík, I. Evlannikova

11. 2. v 16.00, 27. 2. v 17.00
EARTH: DEN NA ZÁZRA ČNÉ 

PLANETĚ 
Dokument / Velká Británie / 

95min / dabing / 80,- 
Nejnovější snímek z produkce 

BBC, tvůrců Zázračné planety, před-
stavuje divákům všech věkových 
kategorií nezapomenutelné hrdiny: 
mládě zebry, snažící se překonat roz-
vodněnou řeku; pandu, která usměr-
ňuje svého hravého potomka; rodi-
nu vorvaňů, s oblibou pospávající ve 
svislé poloze; lenochoda toužícího 
po lásce a mnoho dalších. 

Režie: R. Dale, L. Fan, P. Weber / 
Dabing: Ivan Trojan

11. 2. ve 20.00, 20. 2. v 17.30
ZABITÍ POSVÁTNÉHO JELE-

NA
Drama, horor, mysteriózní / Vel-

ká Británie / 121min / titulky / 90,- 
/15+

Režie: Y. Lanthimos / Hrají: 
Colin Farrell, Nicole Kidman, Barry 
Keoghan, Alicia Silverstone
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12. 2. v 17.15
120 BPM
Drama / Francie / 140min / titul-

ky / 90,-
Raná devadesátá léta minulého sto-

letí. AIDS si už deset let vybírá kru-
té oběti na životech, přesto aktivisté 
z pařížské pobočky hnutí ACT UP 
bojují s nezájmem veřejnosti, otu-
pělostí vlád a machinacemi farma-
ceutických fi rem. Nováček Nathan 
se seznamuje s radikálem hnutí Sea-
nem, jehož politický boj je zároveň 
bojem o život. Sean je HIV pozitivní 
a jeho čas se krátí...

Režie: R. Campillo/ Hrají: Adèle 
Haenel, Nahuel Pérez Biscayart, 
Arnaud Valois

12. 2. v 17.00, 26. 2. ve 20.00
ZTRA CEN V DŽUNGLI
Dobrodružný, akční, drama / Aus-

trálie / 115min / titulky / 100,-
Příroda zná jediné pravidlo. Přežít. 
Režie: G. McLean/ 
Hrají: Daniel Radcliff e, Th omas 

Kretschmann, Lily Sullivan, Yasmin 
Kassim, Alex Russel

6., 12. a 20. 2. ve 20.00
TŘI BILLBOARDY KOUSEK 

ZA EBBINGEM
Drama, komedie / USA, Velká Bri-

tánie / 115min / titulky / 110,- 
Režie: M. McDonagh /
Hrají: Frances McDormand, Woo-

dy Harrelson, Sam Rockwell, Abbie 
Cornish

13. 2. v 17.00, 18. 2. v 19.30, 26. 
2. v 16.30

STAR WARS: POSLEDNÍ Z 
JEDIŮ

Sci-fi  / USA / 150min / dabing, 
titulky, 2D / 100,-

Ve fi lmu Star Wars: Poslední z 
Jediů od studia Lucasfi lm pokračuje 
sága rodu Skywalkerů. 

Režie: R. Johnson/ Hrají: Mark 
Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, 
Daisy Ridley

13. 2. v 17.30
DOKUD NÁS SVATBA 

NEROZDĚLÍ
Komedie / Francie / 115min / 

titulky / 80,-
Když organizujete dokonale pro-

myšlenou, luxusní svatbu na fran-
couzském zámečku ze 17. století, 
úplně si to říká o průšvih. Když se 
má něco pokazit, věřte tomu, že se 
to opravdu pokazí. Profesionální sva-
tební agentura má na nezdary celých 
24 hodin. Zvlášť když šéf agentury 
z přátelství zaměstná vlezlého foto-
grafa, kterého spíš než focení zajímá 
svatební pohoštění, najde záskok za 
kapelu, pro který je „decentní zába-
va“ neznámým pojmem, a ženicho-
vo půlnoční překvapení defi nitivně 
změní celou svatbu v grotesku. 

Režie: E. Toledano / Hrají: Jean-
Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, Gilles 
Lellouche, Suzanne Clément

13. 2. ve 20.00
LA TRA VIATA
Opera Th eatre, Řím / satelitní pře-

nos záznamu / 210min / 240,- (seni-
oři, děti 190,-)

Režie: Sofi a Coppola / Hudba: 
Giuseppe Verdi 

14. 2. v 18.00, 27. 2. v 19.30
NA KONCI SVĚTA
Drama / Velká Británie / 104min / 

titulky / 80,- / 15+

Rurální gay romance a nejsuverén-
nější britský debut posledních let 
upomínající na legendární Zkroce-
nou horu.

Osudový vztah Johnnyho a Ghe-
orgheho, který může oběma navždy 
změnit život. Na konci světa je pod-
manivým a tísnivě krásným debu-
tem Francise Leeho, který je zasazen 
do prostředí rurálního Yorkshiru. 

Režie: F. Lee / Hrají: Josh 
O´Connor, Alec Secareanu, Gemma 
Jonesová

14. 2. ve 20.00, 28. 2. v 19.30
CUKRÁŘ
Drama / Izrael, Německo / 

104min / titulky / 100,- / 15+
Po smrti milence se německý cuk-

rář Th omas vydává do Izraele – 
rodné země muže, jehož miloval. 
Navzdory předsudkům spojených 
s jeho původem začíná Th omas pra-
covat v místní kavárně, jejíž majitel-
kou je vdova po zesnulém Orano-
vi. Ta však netuší, že nevyslovený 
smutek, který ji s cizincem spojuje, 
se váže k jednomu a tomu samému 
muži. 

Režie: O. R. Graizer/ Hrají: Tim 
Kalkhof, Sarah Adler, Roy Miller

15., 16. a 17. 2. v 19.30, 24. 2. 
v 17.00

TVÁŘ VODY
Fantasy / USA / 123min / PRE-

MIÉRA  / titulky / 120,-
Trochu jiný příběh o lásce si pro 

nás přichystal mistr vyprávění Gui-
llermo del Toro. Němá uklízečka 
se v tajné vládní laboratoři sblíží s 
podivuhodným vodním tvorem a s 
pomocí své nejlepší kamarádky, sou-
seda a několika špiónů naplánuje 
jeden z nejpodivuhodnějších a nej-
romantičtějších únosů v dějinách fi l-
mu. 

Režie: G. del Toro / Hrají: Sally 
Hawkins, Octavia Spencer, Michael 
Shannon, Richard Jenkins

16. a 18. 2. v 17.00
EWA FARNA 10: NEZNÁMÁ 

ZNÁMÁ
Hudební, dokument / ČR / 72min 

/ 120,-
Ewa Farna míří na plátna kin. V 

dokumentu pustí fanoušky i do své-
ho soukromí.

Režie: M. Linhart

17. 2. v 15.00
DUKÁTOVÁ SKÁLA
Rodinný / ČR / 110,-
Obec Lukov v krásných Hostýn-

ských horách si žije svými běžnými 
radostmi i starostmi. Co se ale stane, 
když se skupinka dětí pustí do odha-
lování místní pověsti, kterou až do 
teď všichni považovali za pohádku? 

Režie: J. Novák / Hrají: Martin 
Dejdar, Martin Zounar, Kateřina 
Brožová, Filip Blažek

18. 2. v 15.00
O BUDULÍNKOVI 
Divadlo / 50min / 60,-
Hraje: Divadlo Kapsa Andělská 

Hora 

18. 2. ve 20.00
THELMA
Drama / Norsko / 116min / titul-

ky / 80,- / 15+
Křehká Th elma právě nastoupila 

na vysokou školu. I přes urputnou 
snahu jejích rodičů kontrolovat kaž-
dý její krok poprvé zakouší nezávis-

lost a vír studentského života. Když 
se však zamiluje do krásné spolužač-
ky Anjy, začnou se v jejím okolí dít 
nevysvětlitelné a děsivé věci a Th el-
ma s hrůzou zjišťuje, že jejich příči-
nou je možná ona samotná. Uhran-
čivý thriller o nejtemnějších lidských 
touhách, rodinných prokletích a 
zakázané lásce. 

Režie: J. Trier /Hrají: Eili Harboe, 
Kaya Wilkins, Henrik Rafaelsen

19. 2. ve 20.00, 6. 2. v 17.00
KOLO ZÁZRA KŮ
Drama / USA / titulky / 100,-
Plavčík Mickey nám vypráví pří-

běh, který je možná trochu ovlivněn 
jeho bujnou fantazií. Život Ginny 
není příliš šťastný. Živoří na prome-
nádě, kde její manžel pracuje jako 
obsluha kolotoče. Tam je občas nav-
štěvuje manželova dcera, která se 
otci již dávno odcizila… Klasická 
situace, prostřednictvím které W. 
Allen odkrývá vrstvu za vrstvou lid-
ské chování a vztahy. 

Režie: W. Allen / Hrají: Kate 
Winslet, Juno Temple, Justin Tim-
berlake, Jim Belushi

19. 2. v 19.30
SBOHEM DĚCÁKU
Dokumentární / ČR / 92min / FK 

/ 90,- /12+
Téměř celé své dětství vyrůstali v 

ústavu. Nemají domov, nemají rodi-
nu, netuší, kde budou bydlet a jak 
si budou vydělávat. Lukáš chce být 
slavný hip hoper, Simona plánuje jít 
na operaci změny pohlaví, Jarda by 
chtěl mít velkou rodinu. Dokumen-
tární fi lm sleduje časosběrnou meto-
dou příběhy tří dětí, které opustily 
“děcák” a staví se na vlastní nohy. 

Režie: H. Ludvíková Muchová

20. 2. v 19.30
PŘEDNÁŠKA : NEPÁL - 46 

DNŮ NA TREKU (PAVEL SVO-
BODA)

Přednáška / Předprodej 110,-; Na 
místě 130,- (lístky nelze rezervovat)

Jaké to je, vyrazit pěšky na 46 dnů 
dlouhý trek v Himálajích? 

21. 2. v 17.00
CDF: BATALIVES 
Režie Karolína Zalabáková, Petr 

Babinec 

22. a 25. 2. v 17.00, 27. 2. v 17.30
BLACK PANTHER
Akční sci-fi  / USA / dabing / 120,-
Dobrodružství válečníka T’Chally, 

který se po smrti svého otce, krále 
Wakandy, vrací domů do odloučené, 
avšak technologicky vyspělé afric-
ké země, aby se stal novým králem. 
Když se však znovu objeví moc-
ný dávný nepřítel, jsou T’Challovy 
schopnosti podrobeny těžké zkouš-
ce, neboť T’Challa je vtažen do kon-
fl iktu ohrožujícího nejen Wakandu, 
ale i celý svět. 

Režie: R. Coogler/ Hrají: Cha-
dwick Boseman, Michael B. Jordan, 
Lupita Nyong’o, Danai Gurira

22., 23., 24. a 27. 2. ve 20.00, 25. 
2. v 17.30

VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
Komedie / ČR / 130,-
Josef a Miluška jsou manželé už 

snad celou věčnost. Miluška učí 
aerobik a svého manžela i dospívající 
dceru neúnavně zahrnuje péčí. Josef 
svou ženu miluje, ale má slabost i 
pro mladší a krásnější  ženy. Jejich 

manželství, spolu s Josefovým kra-
chujícím nakladatelstvím, se pomalu 
řítí do záhuby. Na záchranu přijíždí 
teta Marta, která má šílený plán jak 
krachující manželství i nakladatelství 
Josefa zachránit. 

Režie: M. Cieslar/ Hrají: Lenka 
Vlasáková, Vilma Cibulková, Saša 
Rašilov, Pavel Kříž, Josef Lábus

22., 23. a 24. 2. v 19.30, 28. 2. v 
17.30

AKTA PENTAGON: SKRYTÁ 
VÁLKA 

Drama, historický / USA / 116min 
/ titulky / 120,-

Film líčí příběh novinářů dení-
ků, kteří zveřejnili tajnou zprávu 
označovanou jako Pentagon Papers 
o angažovanosti americké vlády 
během války ve Vietnamu. Sna-
ha o ututlání skutečností donutila 
první americkou vydavatelku Kate 
Graham a ambiciózního šéfredak-
tora Bena Bradleeho z deníku Th e 
Washington Post vyhlásit vládě bez-
precedentní válku o zveřejnění tajné 
vládní zprávy Pentagon Papers. 

Režie: S. Spielberg/ Hrají: Tom 
Hanks, Meryl Streep

23. 2. v 17.00, 24., 25. 2.; 2. a 4. 
3. v 15.30

PRA ČLOVĚK
Animovaná komedie / V. Británie / 

89min / dabing / 125,- (děti 100,-)
Příběh animované komedie Pračlo-

věk se odehrává v dávné době, kdy 
po naší zemi ještě kráčeli mamuti a 
lidé si vážili svých rodných jeskyní. 
Britské studio Aardman Animations 
po takových fi lmech jako jsou Sle-
pičí úlet, Wallace a Gromit a Oveč-
ka Shaun přichází s fi lmem o střetu 
civilizací. Vyhraje doba kamenná 
nebo bronzová? 

Režie: N. Park 

25. 2. v 15.00
ESA Z PRA LESA
Animovaná komedie / Francie / 

97min / 80,-
Maurice sice vypadá jako obyčej-

ný tučňák, ale uvnitř jeho hrudi bi-
je statečné srdce tygra. Však byl také 
vychován hrdou tygřicí. Se svými 
zvířecími přáteli tvoří bandu zná-
mou jako Esa z pralesa, která se snaží 
udržovat v džungli pořádek a sprave-
dlnost. Tak, jak to dříve dělala jeho 
matka tygřice. 

Režie: D. Alaux 

25. 2. v 19.30
THE FLORIDA PROJECT
Drama / USA / 111min / titulky / 

80,- / 12+
Okouzlující šestiletá Moonee a je-

jí přátelé si užívají naplno letních 
prázdnin v sousedství dokonalého 
a barevného fl oridského Disney-
landu. Temné stránky života dospě-
lých, které se postupně dostávají 
na povrch, se v dětských očích roz-
pouštějí pod přívalem lumpáren, 
nekonečného potulování, zábavy 
a neodolatelných kopečků zmrzliny. 

Režie: S. Baker / Hrají: Willem 
Dafoe, Bria Vinaite, Brooklynn Kim-
berley Prince 

26. 2. v 19.30
HMYZ
Drama, komedie / ČR / 98min / 

FK / 110,- / 12+
Divadelní ochotníci na malém 

městě zkoušejí hru bratří Čapků „Ze 
života hmyzu“. 



Během zkoušky se prolnou jejich 
životy s osudy postav této divadel-
ní hry. Hmyz je posledním celove-
černím fi lmem světově uznávaného 
režiséra Jana Švankmajera. 

Režie: J. Švankmajer / Hrají: Jan 
Budař, Jaromír Dulava, Jiří Lábus, 
Norbert Lichý, Kamila Magálová

1. 3. v 15.30
PŘÍŠERÁKOVI
Animovaný / Německo, V. Britá-

nie / 96min / dabing / 80,-
Animovaná rodinná komedie o 

prokletí, které možná pomůže jed-
né ne právě spokojené rodince najít 
štěstí.

Wishbonovi nejsou právě šťastná 
rodinka. Máma Emma má knihku-
pectví, které je před krachem, táta 
Frank je přepracovaný a každý den 
trpí pod tyranským šéfem. Dcera 
Fay je nešťastná, stydlivá teenagerka 
a syn Max je sice matematický geni-
us, ale ve škole ho ostatní šikanují. 

Režie: H. Tappe
www.kinodukla.cz

www.facebook.com/KinoDukla 

 denně od 15.30-18 hod.MUSIC CLUB BEZVĚDOMÍ
Jiráskova 6

2. 2. ve 21.00
KERA MZIT NIGHT WITH 

PHILIP T.B.C10  
Promítání celého dokumentu 

bude součástí akce. /DnB/ 100,-

3. 2. ve 21.00
DON JUAN DISCO & TOM 

HOLIČ (Brno, jazzy house live 
act), QBEAT (Kutná Hora, beat-
box), Ktva (Zlín, techno)

6. 2. v 19.00
1/4 ÚNOROVÉ KINO - PLAV-

BA 
Režie: George Kurian, Země: 

Norsko, 55 min.

7. 2. ve 20.00
DEAD LIKE ME /POST – 

HARDCORE SLUDGE/

9. 2. ve 21.00
TRIBUTE TO BOB MARLEY – 

REGGAE & DUB

10. 2. ve 21.00
PLASTIC PEOPLE OF THE 

UNIVERSE /ALTERNATIVE-
ROCK/

13. 2. v 19.00
2/4 ÚNOROVÉ KINO – SONITA 

16. 2. ve 21.00
READY FOR DICTATE /ESSO 

SOUND #YSTÉM / ULTIMA 
CREW / RA DIUZ / JINDROSS/  
TEKNO AND DNB

17. 2. ve 21.00
PRA GO UNION 
/hip hop/ 190,-

20. 2. v 19.00
3/4 ÚNOROVÉ KINO - PŘE-

STUPNÍ STANICE 
Režie: Kaveh Bakhtiari, země: 

Franice

21. 2. ve 20.00
UNDERGROUND COMEDY  
Do Jihlavy opět přijíždí partička 

stand-up komiků a zavalí Vás svým 
nekorektním humorem!

23. 2. ve 21.00
SCALP (CRUST PUNK), VOH 

(HARDCORE CRUST)

27. 2. v 19.00
4/4 ÚNOROVÉ KINO - 

ÚKRYT 
Španělský pár zasažený ekonomic-

kou krizí, obchodník z Mauretánie, 
romská rodina z Rumunska.

 denně od 15.30-18 hod.SOUL MUSIC CLUB
 Žižkova 15, tel. 604 582 662     

2. 2. ve 21.00
BASSEMENT MOVEMENT 

/// 02 
Pozvání tentokrát přijali DJs 

KTVA // BUBLANINA .
Vstup: 58,-

3. 2. ve 22.00
DRUM DRIVE – DJ NEDRO 

ALL NIGHT 
Celá noc plná nejlepšího DnB 

v podání našeho rezidenta DJe 
Nedra.

Vstup: 50,- 

9. 2. ve 21.00
SODOMA GOMORA  / PRO.

STORY 
Vstup: 180,- 

10. 2. ve 20.00
HAZARDOOM (KŘEST DES-

KY) /DEPRESSION ISLAND / 
X-CORE  

Vstup: 100,- 

16. 2. ve 22.00
ELECTRO HOUSE MADNESS 
Vstup: 80,- 

17. 2. ve 21.00
REGGAE MEETS GRIME 
(Urban Robot, Colectiv, FTH 

Stylin) 
Vstup do 22.00 100,- / po 22.00 

150,- 

23. 2. ve 22.00
UK SOUND IN DA SOUL 
Vstup: 50,- 

24. 2. ve 22.00
DIMENSIONAL DRUM & 

BASS / DJ PIXIE 
DJs Pixie / Xerxes & Low Calcu-

lated / Matt y / 
Vstup: 90,- 

 denně od 15.30-18 hod.KONCERTY
18. 2. v 19.00
KOMORNÍ KONCERT – KLA-

VÍRNÍ RECITÁL
Hyesil Kim - klavír ( Jižní Korea)
Florian Pichlbauer - klavír 

(Rakousko) 
Dům fi lharmonie, Kosmákova 9.

 denně od 15.30-18 hod.PŘEDNÁŠKY
6. 2. v 17.00 – 19.00
KURZ KRESLENÍ A VÝTVAR-

NÝCH TECHNIK PRO VEŘEJ-
NOST

100 Kč. OGV II, Masarykovo 
nám. 24

7. 2. v 17.00 – 19.00
PŘEDNÁŠKA : RENESANCE
40 Kč. OGV II, Masarykovo nám. 
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7. 2. v 17.30
IKONA - OKNO DO VĚČNOS-

TI 
Čajovna Kuba & Pařízek, Masary-

kovo náměstí 21.

7. 2. v 18.00
CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁ-

NÍ: KLDR
Vstup zdarma. Posluchárna P3 

Vysoké školy polytechnické Jihlava, 
18 hodin.

7. 2. v 18.00
PŘEDSTAVENÍ ČAJŮ 
Café Mahler, Znojemská 4.

15. 2. v 17.00
GRA VITAČNÍ VLNY: TŘETÍ 

OKNO VESMÍRU DOKOŘÁN 
Muzeum Vysočiny. 

20. 2. v 17.00 – 19.00
KURZ KRESLENÍ A VÝTVAR-

NÝCH TECHNIK PRO VEŘEJ-
NOST

100 Kč. OGV II, Masarykovo 
nám. 24

20. 2. v 18.00
SCIENCE CAFÉ: VĚDEC-

KÉ I NEVĚDECKÉ PŘÍSTUPY 
K REKONSTRUKCI HISTORIE

Přednáší Mgr. Pavel Macků 
z Národního památkového ústavu. 

Muzeum Vysočiny.

21. 2. v 17.00
PRÁVĚ JSEM SE VRÁTIL 

Z HRA DU…
Další beseda z velmi volného cyk-

lu Dějiny na vlastní kůži, tentokrát 
s Jiřím Padevětem. Muzeum Vyso-
činy.

21. 2. v 17.00 – 19.00
PŘEDNÁŠKA : MANÝRISMUS 
40 Kč. OGV II, Masarykovo nám. 
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21. 2. v 18.00
AUTORSKÉ ČTENÍ PAVLA 

BEZDĚČKY
Café Mahler, Znojemská 4.

24. 2. v 15.00 – 17.00
VÝTVARNÁ DÍLNA PRO 

DĚTI OD 3 LET
30 Kč. OGV I, Komenského 10

 denně od 15.30-18 hod.OSTATNÍ
2. 2. v 19.00
2. CHARITATIVNÍ PLES DĚT-

SKÉHO DOMOVA V JIHLAVĚ
Výtěžek tohoto plesu bude věno-

ván na rozšíření zájmové činnosti 
dětí v Domově. www.ddssjihlava.cz

PROGRA M: 19.00 Zahájení. 
Moderátor: Hela Dvořáková. Hra-
je: FAETHON

Soutěž o ceny!!!
20.00 Předtančení Hotch-Potch 

Jihlava
20.45 Předtančení DDŠ 
21.30 Předtančení Oblastní Cha-

rita Jihlava
22.15 Předtančení Hotch-Potch 

Jihlava
24.00 Losování hlavních cen
Hotel Gustav Mahler.

13. 2. v 15.00
JIHLAVSKÝ MASOPUST – 5. 

ROČNÍK

16. 2. v 19.30
IX. BASKETBALOVÝ PLES 

BK JIHLAVA
Vstup 200 Kč. Vstupenky na tel. 

724 045 738. KD Střítež u Jihlavy. 

21. 2. v 17.30
SENIOR KLUB
Srdečně Vás zveme na další večer 

„Senior klubu“. Začátek je od 17.30 
hod.  

 denně od 15.30-18 hod.SPORT
2. 2. v 17.30
HC DUKLA JIHLAVA – HC 

KOMETA BRNO 
HC Dukla Jihlava – Tipsport ext-

raliga 2017/2018.
Horácký zimní stadion v Jihlavě, 

Tolstého ul.

4. 2. v 15.30
BC VYSOČINA – SOKOL 

PÍSEK SRŠNI  
Basketbalový klub Jihlava: I. liga 

mužů.
Hraje se ve sportovní hale nad 

bazénem, ul. E. Rošického 6 v Jih-
lavě.

6. 2. v 17.30
HC DUKLA JIHLAVA – HC 

ŠKODA PLZEŇ
HC Dukla Jihlava – Tipsport ext-

raliga 2017/2018.
Horácký zimní stadion v Jihlavě, 

Tolstého ul.

17. 2. v 16.30
FC VYSOČINA – AC SLAVIA 

PRA HA 
FC Vysočina Jihlava – HET liga 

2017/2018.
Fotbalový stadion Jiráskova 69 v 

Jihlavě.
Změna programu vyhrazena!
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