Březen

MASOPUSTNÍ průvod ožil v podání herců Horáckého divadla. Hodně veselo bylo v jihlavských ulicích den před Popeleční středou, kdy ulicemi procházel tradiční
masopustní průvod. Nechyběly originální masky, zábavné scénky, veselá hudba a dobré jídlo.
Foto: Horácké divadlo Jihlava

Je rozhodnuto: rekonstrukce
Horáckého stadionu začne příští rok
Sezona se kvůli stavebním pracím v dalších letech zkrátí

Letošní rok je ve znamení
příprav na rekonstrukci
Horáckého zimního stadionu.

V polovině května se provede revizní posudek životnosti střechy. Ten se
stane, společně s posudkem nosných
sloupů a celého skeletu, podkladem
pro výběrové řízení na zhotovitele

Zveme občany i návštěvníky
města na oslavu

VELIKONOCE 2018
na Masarykově náměstí
na Bílou sobotu 31. března.
(Více v programu oslav na str. 22)

rekonstrukce.
Stavba by měla začít na jaře roku
2019, nyní je vyhlášeno výběrové
řízení na společnost, která se postará
o všechna ostatní potřebná výběrová
řízení. „Musí to být precizní renomovaná firma, která nám soutěž připraví
tak, aby byla v nejvyšší právní kvalitě,“
sdělil náměstek primátora pro rozvoj
města Vratislav Výborný.
Zastupitelstvo na svém nedávném
setkání rozhodlo, že půjde cestou
žlutého FIDIC, což je nová metoda, díky které se na základě jednoho výběrového řízení vybere zhotovitel, a ten si na vlastní náklady dále
zařizuje všechny ostatní projektové
náležitosti, společně se zajištěním
potřebných povolení.
„Výhodou je to, že odstraníme jeden

administrativní mezikrok, což je výběrové řízení na projektanta, a potom
výběrové řízení na dodavatele,“ vysvětlil náměstek primátora pro správu
realit Radek Popelka.
Prvním velkým krokem by měla
být rekonstrukce střechy. „Je nutné vyřešit střechu, strojovnu chlazení
i chlazení ledové plochy, a také šatny
pro zimáček. Vše spolu nějak souvisí, a
naším cílem je připravit akci tak, aby
se každý rok, po dobu třeba čtyř nebo
pěti let, vždy v letní sezoně něco udělalo,“ uvedl Vratislav Výborný.
Je však možné, že se průběh stavebních prací bude muset prodloužit do
prvních měsíců další sezony, nebo se
začne dříve, na konci sezony předchozí. V tomto případě se však město postará o náhradní ledovou plo-

chu pro tréninky.
Dalším řešením je také změna organizace pořádaných zápasů tak, aby se
hráči v době rekonstrukce účastnili
venkovních zápasů.
S možným stěhováním počítá také
Dukla Jihlava, která vyčíslila ztráty
za jednu sezonu mimo Horácký zimní stadion na 23 milionů korun.
„Všechny tréninky mládeže, áčka,
nebo třeba krasobruslení budou muset
být přesunuty jinam, do jiného města.
Dukla ve svém odhadu počítá i s náklady na autobusovou dopravu, pronájem
ledu, nebo pronájem šaten, náklady na
A tým, který musí v té době také trénovat, je zde započítán i odliv veřejnosti, která chodí na utkání, nebo ztráty
z pronájmu reklamních ploch,“ doplnil Radek Popelka.
-tz-
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Nekupujte domy podle líbivých obrázků
U nových domů chybí parkovací místa, zeleň nebo zastávky MHD

Při nákupu nových 		
nemovitostí buďte		
obezřetní, doporučuje
jihlavská radnice.

Ne vždy je skutečnost taková, jako
na atraktivních obrázcích z nabídek
realitních kanceláří a developerů.
Ty zákazníkům někdy nepravdivě
slibují věci, které údajně mají dohodnuty s radnicí.
Hořké chvíle pak přichází, když
majitelé nových nemovitosti zjišťují, že na nejbližší zastávku MHD
musí chodit po okraji frekventované silnice, před domem je nedostatek parkovacích míst, nebo chybí

chodníky.
Developer při stavbě sídliště
nebo rodinných či bytových domů
jedná, za jakých podmínek Město po ukončení výstavby přebere infrastrukturu. „Vždy se k tomu
uzavírá plánovací smlouva, kterou
schvaluje zastupitelstvo, v té jsou stanoveny podmínky, jako třeba právě
vybudování osvětlení, chodníků, stanovišť na tříděný odpad a podobně,“
uvedl náměstek primátora pro oblast rozvoje města Vratislav Výborný.
Několikrát v minulosti se tak stalo,
že Město projekt nemohlo převzít,

Osm týdnů blokového čištění
začne na konci března
Blokové čištění bude v Jihlavě zahájeno v pondělí 26. března a potrvá až
do 31. května. Masarykovo náměstí a
přilehlé ulice budou čištěny v sobotu
7. a v neděli 8. dubna.
Území města s příměstskými obcemi je rozděleno do sedmi úseků a

Změna v radě
a zastupitelstvu

Ing. Dalibor
Pituch (ANO).
Náměstkyně primátora Ing. Jana
Mayerová, Ph.D. (ANO) rezignovala na funkci členky Zastupitelstva
města Jihlavy. V Zastupitelstvu města Jihlavy ji nahradil Ing. Dalibor Pituch (ANO).
Na její místo v Radě města Jihlavy
byl zastupitelstvem zvolen zastupitel
MUDr. Zdeněk Faltus (ANO).
Místo náměstka/náměstkyně primátora zůstane do konce volebního období neobsazeno, dohled nad
resorty Jany Mayerové si rozdělili
ostatní členové vedení města.  -tz-

Vyšší dotace
Zdravého města

Podpora Projektu Zdravého města
a místní Agendy 21 bude letos vyšší.
Maximální částka na jeden projekt
může být až 30 tisíc korun, což je o
10 tisíc více než loni. Celkem má
Jihlava na tento účel alokovaných
400 tisíc, což je o 100 tisíc více, než
v předchozím roce. „Doufáme, že se
povede zejména u dlouhodobých projektů rozšířit aktivity, počty účastníků,
a celkově navýšit kvalitu pořádaných
akcí,“ uvedla Soňa Krátká, koordinátorka PZM a MA21. Více informací
a prezentace na webu:www.jihlava.
cz/zdravemesto
-tz-

protože investor nesplnil podmínky. „Do nově vybudované ulice se třeba nevejde vůz na svoz odpadu, zelené
plochy se nedají udržovat standardní
technikou, chybí chodníky, je problém
převzít veřejné osvětlení a podobně,“
vzpomněl Vratislav Výborný.
Problémem pro radnici je skutečnost, že se proti takovému postupu
nemůže bránit. „Jediná cesta je takovou infrastrukturu od developera
nepřevzít. V konečném důsledku tím
ale trpí občan, který si svoje povinnosti plní, ale nedostává patřičný servis.
Lampy v ulici se tedy nakonec rozsvítí, a odpad „nějak“ vyveze. Radnice je
v tomto problému mezi pověstnými
mlýnskými kameny,“ povzdechl si
Vratislav Výborný.

Vybírat raději podle dokumentace, než podle obrázků
„Líbivé vizualizace někdy lze snad považovat až za klamavou reklamu. Skutečný
projekt, který jde na stavební úřad, nemívá
s předchozí vizualizací mnoho společného,“ míní náměstek primátora pro úsek
územního plánování R. Popelka.
„Můžeme pouze apelovat na veřejnost, aby svoji životní investici opravdu
dobře promyslela. Zájemci by se měli
podívat do plánů na stavebním úřadě,
poradit se s odborníky, a nekupovat na
základě obrázku nebo reklamních sloganů o blízkosti centra či přírody, ale
podívat se do projektů hlouběji, a zjistit, jestli jim dům nebo byt a všechno
kolem skutečně vyhovuje,“ řekl Radek
Popelka.
-tz-

Moderní veřejné osvětlení

předpoklad doby trvání jarního úklidu je osm týdnů.
Úklid samostatných chodníků na
sídlištích a v pěších zónách začne na
některých místech už před zahájením blokového čištění, a to v závislosti na počasí, rovněž tak některé
komunikace budou čištěny v předstihu.
Jednotlivé úseky budou označeny
přenosným dopravním značením na
základě Stanovení o dopravním značení. Dopravní značky budou umisťovány na jednotlivé úseky 8 dní předem. Plán blokového čistění města
najdete na webu města.
-tz-

Trolejbusová
linka E
změněna
Od začátku března došlo k avizované změně trasy trolejbusové linky E.
V pracovních dnech všechny spoje končí na zastávce Masarykovo
náměstí horní, namísto stávajícího
ukončení u Domu kultury. V opačném směru budou začínat taktéž na
zastávce Masarykovo náměstí, horní.
O víkendech dochází naopak ke
zkrácení trasy, a vynechán bude úsek
Dopravní podnik - Masarykovo náměstí. Na úkor tohoto zkrácení ale
došlo k výraznému zvýšení počtu
spojů o víkendech. Nový jízdní řád
byl připraven na základě připomínek velkých zaměstnavatelů ve Starých Horách, a byl také konzultován
s osadním výborem ve Starých Horách.
Kompletní jízdní řád linky E je zveřejněn na webových stránkách DP
Jihlava v sekci „změny jízdních řádů“
a v celostátním informačním systému jízdních řádů (IDOS).
Dopravní podnik města Jihlavy se
omlouvá cestujícím za zpoždění proti původně plánovanému termínu v
polovině ledna. Ke zpoždění došlo
z důvodu zdržení prací při výstavbě
nové trolejbusové smyčky na Masarykově náměstí.
-tz-

JIHLAVA hodlá postupně obměnit systém veřejného osvětlení.

Foto: Jakub Koumar
Jihlavu v noci osvětluje přes sedm nové lampy za rok ušetří 754.000
tisíc lamp veřejného osvětlení.
korun, což se rovná 368.540 uspoRočně spotřebují přes tři a půl řených kWh, a také 842 tunám oximilionu kWh, roční náklady tak du uhličitého, který se nedostane
město vyjdou na více než sedm do ovzduší.
milionů korun. Nová LED svítidla
Poslední akcí byla výměna 116
s autonomní regulací výkonu do- lamp veřejného osvětlení v ulici
káží ušetřit až 65 procent původní Okružní, s podporou z Programu
spotřeby.
EFEKT Ministerstva průmyslu a
Krajské město nahradilo již více obchodu. Celý systém veřejného
než 800 výbojkových svítidel za ta osvětlení by se měl obměnit v průúspornější, a mění se další. Městu běhu dalších 20 let. 
-tz-

Aplikace vyhledá místa hrobů

Den co den přicházejí místní i zahraničí návštěvníci na jihlavské hřbitovy a hledají místa posledního odpočinku svých předků a přátel.
Ještě donedávna byl jedinou cestou
k informacím dotaz u správce hřbitova, který vyhledal potřebné záznamy
v pečlivě vedených knihách. Nyní je
možné zesnulé hledat přes počítač,
nebo telefon, prostřednictvím nové
aplikace na webu města Jihlavy na
adrese www.jihlava.cz/hrbitovy.
Aplikace slouží široké veřejnosti k
pohotovému, pohodlnému a přesnému dohledávání zemřelých, nebo
k doplnění kompletních informací

o rodinných hrobových místech. K
vyhledávání je možné využít jméno a příjmení pohřbeného, rok jeho
narození či úmrtí, hrob je možné vyhledávat i podle majitele, nebo podle
čísla hrobového místa. Hledané místo se zobrazí na přehledné interaktivní mapě hřbitova.
Evidence je zpracovaná pro ústřední hřbitov a hřbitov Kalvárii, čítá necelých 10 tisíc hrobů a přes 27 tisíc
pohřbených. Do budoucna radnice
uvažuje službu rozšířit o evidenci
další dvou jihlavských pohřebišť – židovského hřbitova a urnového háje v
areálu krematoria.
-tz-
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Nová závazná vyhláška o odpadech

Zastupitelstvo města schválilo novou vyhlášku (č. 1/2018), která stanoví systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města a systém
nakládání se stavebním odpadem.
Účinnosti tato vyhláška nabyla 1.
března 2018.
A k jakým úpravám ve vyhlášce
došlo?
1) Byla stanovena kratší docházková vzdálenost v městské památkové rezervaci ze 150 m na 110 m,
pro kterou vzniká nárok na přidělení
vlastních nádob na tříděný odpad.
2) U nádob na biologicky rozložitelný odpad platí zákaz jejich trvalého umisťování na veřejná prostranství, v případě vývozu je možné
použít pouze dočasných stanovišť.
Důvodem je mimo jiné to, aby nedocházelo k „znečištění“ bioodpadu

NOVÁ vyhláška zakazuje vhazovat do
košů na plast jiné druhy odpadu.

Foto: archiv MMJ

nepatřičnými složkami, např. plasty.
3) Nádoby na směsný komunální
a biologicky rozložitelný odpad, určené k vývozu, by se podle vyhlášky
měly na dočasná stanoviště přistavovat den před vývozem nejdříve
od 18 hod. Důvodem je opět snaha
omezit vkládání nepatřičných druhů
odpadu.
Ve svozový den pak musí být nádoby přistaveny nejpozději do 6.
hodiny. Pro nádoby na papír, plast a
nápojové kartony, jsou-li k domu přiděleny, platí výše uvedené obdobně.
4) Ve vyhlášce byla rozšířena sekce využitelných složek komunálního odpadu o jedlé oleje a tuky, které
se v uzavřených lahvích umisťují do
šedivých nádob. Tyto 120 l nádoby
(25 ks) byly v rámci pilotního projektu v roce 2017 prozatím umístěny
do oblasti města Na Slunci.
5) Do odpadkových košů, které

Jihlava bez odpadu? Beze všeho!

Třídím, třídíš, třídíme. Ale stačí to?
Nejlepší odpad je totiž ten,
který nikdy nevznikne.

Proto je důležité začít přemýšlet o bezodpadovém přístupu k životu, tedy tzv. ZERO WASTE (nulový odpad).
Níže pro vás uvádíme pár tipů, jak lze zredukovat produkci opadů:
1. Nepouštějte si domů zbytečnosti. To je základní
předpoklad. Nedostane-li se odpad do vaší domácnosti,
nebudete ho muset řešit.
Příklad – nákupy. Ze supermarketů a samoobsluh si
nosíme domů nejvíce odpadků. Jak to zarazit? Sepište si
nákupní lístek. Jakmile to neuděláte, podlehnete akcím a
slevám, a nakoupíte tak věci, které nepotřebujete, nespotřebujete, a jejichž kvalita může být pochybná. Koneckonců to bude i zbytečný výprask pro vaši peněženku.
Druhou oblastí jsou věci zdarma. Tedy reklamní před-

Radnice dostala
méně stížností
i podnětů

V minulém roce si radnice musela poradit s celkem 83 žádostmi o
podání informací.
V roce 2016 se ale občané ptali
více, celkem ve 139 případech. Snížilo se i množství petic, a to z šesti
na čtyři, a množství podaných stížností a podnětů, ze 77 na 66.
Nejvíce občany zajímaly informace ohledně nových linek a zastávek
MHD, nebo rekonstrukce Horáckého zimního stadionu.
Byla podána třeba i žádost na podání informací týkajících se Strategie pro nakládání s nemovitostmi a
budovou obchodního domu PRIOR.
Stížnosti a podněty směřovaly
spíše k čistotě a bezpečnosti města.
Občané si například stěžovali na
volné pobíhání psů v parku nad tunelem mezi ulicemi Rantířovská a
Přední, či v lokalitě Bratří Čapků.
Další stížnost byla například na
rušení nočního klidu z restaurace
v ulici Matky Boží.
Ani upravenou MHD výtky neminuly, jedna se týkala například
zrušení zastávky Fibichova. -tz-

měty, nebo letáky. Pamatujte, že přístup „to se může hodit“ je pro redukci odpadu snad ten úplně nejhorší.
2. Jděte do naha. To není výzva k návštěvě nuda pláží. Týká se to opět spotřebního zboží, a nejvíce potravin.
Nahé potraviny jsou takové, které si můžete nasypat, natočit nebo nabrat do vlastní nádoby. Takové, které nemají obal.
Pokud přemýšlíte stylem zero waste, sáhnete raději po
rajčatech z místní zeleniny, než po těch v supermarketu,
které budete muset dát do igelitového pytlíku, zvážit si je
a na sáček pak umístit samolepku s cenou.
Koupí „nahých“ produktů vítězíte hned na několika frontách. Zaprvé ušetříte, protože neplatíte za obal,
a tedy za reklamu. Zadruhé si naberete přesně takové
množství, které chcete.
A díky redukci nakupovaných obalů nebudete muset
tak často vynášet odpadky.
-tz-

Zima je období vhodné
pro kácení nemocných stromů

jsou umístěné na veřejném prostranství a slouží k odkládání tříděných
složek odpadu, je zakázáno odkládat
jiné druhy odpadů. Příkladem těchto
košů jsou koše na plast a nápojové
kartony, se kterými se lze setkat ve
skateparku v areálu Českého mlýna,
na Duhovém hřišti v ul. Benešova,
nebo na dětském hřišti vedle nákupního centra na sídlišti Březinova.
Dozor nad dodržováním jednotlivých ustanovení této vyhlášky vykonávají pověření pracovníci příslušného odboru magistrátu města Jihlavy
a strážníci Městské policie Jihlava.

-tz-

Sbírka šatstva

Lidé mohou nepotřebné věci donést na jihlavské nákladové nádraží,
za prodejnu Ferona.
V sobotu 24. března 2018, v době
od 9.00 – 17.00 hodin, bude v Jihlavě na nákladovém nádraží poblíž
prodejny Ferona přistaveno označené vozidlo Diakonie Broumov.
Do auta mohou lidé dopravit veškeré oděvy, bytový textil, ručníky,
ložní prádlo, utěrky, záclony, obuv,
pásky, kabelky, hračky - i plyšové,
knihy, drogistické zboží, hygienické potřeby, menší funkční elektrospotřebiče, látky, jakékoliv nádobí, drobné předměty z domácnosti
(vázy, květináče...). Bližší informace:
tel., fax.: 224 317 203, www.diakoniebroumov.org.
-tz-

Seifertka nejlépe
třídí baterie

Jihlavská základní škola v Seifertově ulici je regionálně nejúspěšnějším
účastníkem programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, do kterého
se na Vysočině zapojilo dvaašedesát
škol. Během tří měsíců se žákům této
školy podařilo shromáždit neuvěřitelných 1.256 kilogramů baterií, tedy
zhruba třetinu celkového množství
baterií z celé Vysočiny. Nejúspěšnější školy se dočkaly odměn, jako knih,
školních a sportovních potřeb, hraček a her. Jihlavská škola v Seifertově
ulici získala i ocenění Skokan roku,
za největší meziroční nárůst množství odevzdaných baterií na žáka.-tz-

Víte, že…

KÁCENÍ STROMŮ. Postupně mizí nemocné, poškozené nebo nevhodně

umístěné stromy. Během prvních tří měsíců roku v Jihlavě probíhají pěstební probírky. Nebezpečné kusy, tedy stromy nemocné, poškozené nebo nevhodně umístěné,
se za účelem údržby a obnovy porostu pokácejí. V březnu se bude pracovat v ulici
Telečská a Ke Skalce.
Součástí akce bude také úprava keřů, a následné zasazení nových stromů na
místech, kde pro ně bude vhodný prostor. Stromy ke kácení se vybírají na základě
vlastních šetření úřadů, výstupů z inventarizace zeleně a podnětů veřejnosti. V některých případech se také kácí stromy, které jsou v kolizi se stavbou nebo rekonstrukcí.
Foto: archiv MMJ

…ročně po sobě necháme
přes dvě miliardy tun odpadu?
Toto množství odpadu můžeme
rapidně ZREDUKOVAT tak, že
zapřemýšlíme nad několika maličkostmi, které ve výsledku dělají velkou věc. Zavedení bezodpadového přístupu je řešení, jak
žít v souladu s přírodou, chránit
životní prostředí, a navíc způsobem, jak ušetřit.
…plastové obaly pustoší životní prostředí? Podle vědeckých závěrů bude do roku 2050
v oceánech víc plastu než ryb.
Není to tak dávno, co vyšla
zpráva, že se jeho miniaturní
částečky dostaly do kohoutkové
vody napříč světem. A to je jen
ukázka toho, co jsme si během
plastové éry nadrobili. 
-tz-
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Rozhovor / Aktuality

Náměstek Výborný: Z pravičáka levičák,
rád diskutuji s lidmi opačných názorů
s klidem a porozuměním.

Do politiky vstoupil v řadách
ODS,a dotáhl to na primátora.
Pak rezignoval na funkci, a začal znovu jako člen ČSSD. Nyní
se náměstek primátora Vratislav Výborný (ČSSD) znovu
pokusí, pokud dostane důvěru,
vystoupit do primátorského
křesla.

Existuje nějaká hranice, která by
vás od vašeho rozhodnutí znovu
kandidovat odradila?
Zásadní podmínkou je zdraví. I
když s postupujícím věkem to není
jak zamlada, cítím se celkem dobře.
Největší starost mi udělala vyhřezlá
ploténka při práci se sbíječkou. Ne
že by se s tím nedalo žít, ale fotbal
jsem musel oželet.
Pokud budu cítit většinovou podporu přátel v ČSSD, tak mě nic neodradí. Zlovolné útoky zástupců některých opozičních stran mě naopak
utvrzují v tom, že svou práci dělám
dobře, a oni, že se jenom bojí mojí
konkurence.

� Lubomír Maštera

Pane náměstku, netajíte se tím,
že hodláte znovu usilovat o důvěru
Jihlavanů v komunálních volbách.
Předpokládám, že ve vašem věku
takovému rozhodnutí předchází
otázky typu - čeho chci ještě dosáhnout, co mohu městu a jeho
lidem přinést apod. Jistě jste porovnával plusy a mínusy takového
rozhodnutí. Co rozhodlo o chuti
pokračovat v kariéře politika?
Zcela jasně výzva stranických kolegů, abych do toho znovu šel. Pokud
bych tuto podporu neviděl, určitě
bych se nevnucoval.
Rád bych se podílel na dotažení
řady projektů, které jsou rozběhnuté,
a na těch, které v tuto dobu připravujeme.
V oblasti dopravy je toho samozřejmě mnoho, ale více než nové stavby
preferuji opravy chodníků a komunikací.
Sociální oblast, kterou jsem převzal
poměrně nedávno, mě velice oslovila, nejen proto, že už jsem ve věku,
kdy k ní mám mnohem blíž.
Zkrátka je toho dost, čemu bych se
chtěl věnovat a využít při tom znalostí a zkušeností, které jsem v životě
načerpal. Myslím si o sobě, že jsem
komunikativní a konsensuální člověk. Rád diskutuji s lidmi, kteří mají
jiný názor, a snažím se obklopit lidmi, od kterých se mohu něco naučit.
Jaký byl mladý Vratislav Výborný, člen ODS a primátor, který na
funkci rezignoval, a jaký je Výborný dnes v řadách ČSSD?
V roce 1989 jsem pracoval jako geodet a technický vedoucí projekce ve
stavební a projekční firmě Drustav,
kde bylo zaměstnáno mnoho přátel,
kteří mě přivedli do začínající ODS.
Po letech vlády jedné strany jsem
vnímal všechno levicové jako překonané a propadl jsem kouzlu Václava
Klause.
Postupem času jsem byl konfrontován s životními situacemi spoluobčanů, kteří prostě neměli štěstí a nestali se z nich sebevědomí podnikatelé.
Navíc, v komunální politice neděláte
rozhodnutí politická, ale pragmatická. Více a více jsem se názorově rozcházel s oficiální a zejména neoficiální, místní politikou ODS.
To vyvrcholilo v polovině volebního období v roce 2004, kdy jsem
rezignoval na funkci primátora, byť
jsem měl v zastupitelstvu velikou
podporu, která by mi umožnila, jako
primátorovi, pokračovat.
ODS mi k funkci pomohla, tak
jsem jí ji vrátil. A na jaře v roce
2005 jsem byl pro levicové smýšlení z ODS vyloučen. Do ČSSD jsem

NÁMĚSTEK primátora Vratislav Výborný.
vstoupil v roce 2008, po domluvě s panem Zelníčkem. Dnes jsem
méně radikální, více zvažuji možné alternativy řešení a naslouchám
ostatním.
Jste společně s náměstkem Popelkou z ANO nejkritizovanějším
členem vedení města především
zastupiteli z řad Fórum Jihlava. Co
na to říkáte?
Pokud je kritika, a to nejen z opozičních lavic, konstruktivní a nabízí
jiné pohledy, tak nad její oprávněností dosti přemýšlím a jsem schopen ji přijmout a příslušným způsobem rozhodnutí změnit. Bohužel,
většinou je to pouze nic nenabízející
snaha, hlavně teď před podzimními
volbami, člověka zostudit a znemožnit. Některé útoky od jednoho zastupitele za Fórum jsou už daleko za
hranicí obyčejné lidské slušnosti.
Co na to říkám? Protože jsem část
života prožil v arabském světě, tak
použiji arabské přísloví: „ Psi štěkají
a karavana jde dál.“
Vnímám samozřejmě rizikovost své
funkce, kdy vzduchem létají trestní
oznámení, a jsem schopen každé své
jednání před orgány činnými v trestním řízení obhájit, ale to neznamená,
že tyto zoufalé pokusy kriminalizovat od některých osob nečekám.
Co hodláte Jihlavanům nabídnout, aby vám dali důvěru?
Určitě absolutní nasazení pracovní i emoční, neboť jsem jihlavským
rodákem a patriotem. Samozřejmě
zkušenosti z fungování veřejné správy, spolu s pokorou a odpovědností.
Mojí snahou je zajistit dostatečné
množství finančně dostupných bytů,
které umožní i tzv. střední střídě nájemní bydlení. Vlastnické bydlení
se řídí trhem a nabídka je poměrně
dobrá. Nájemní bydlení by mělo být
určeno zejména mladým lidem, kteří
chtějí založit rodinu, a nemohou si to
dovolit, protože oba chodí do práce,
aby mohli splatit hypotéku. Obdobně bych chtěl umožnit starším spolu-

Foto: Lubomír Maštera

občanům důstojné bydlení, přiměřené jejich potřebám.
Moji snahou je, aby v Jihlavě byly
dostatečně zastoupeny všechny potřebné sociální služby. Společnost
stárne, lidé se dožívají vyššího věku,
a na to bychom měli být dostatečně
připraveni.
A třetím nejdůležitějším cílem je
zachování a rozvoj městské hromadné dopravy, aby byla výhodnější než
automobilová.
Jak se na tomto rozhodnutí podílí vaše zkušenosti politika i manažera, působícího roky v zahraničí?
Měl jsem možnost v zahraničí pobývat dlouhodobě. V letech 1984 a
1985 jsem byl v Sýrii, na stavbě rafinerie v Homsu, a pak skoro sedm let
v Tunisku, na stavbě přístavu a přípravě stavby turistického rezortu.
V obou zemích jsem měl možnost
se stýkat s místními muslimy, a vedli
jsme mnohdy vášnivé diskuze. A nebylo rozdílu mezi stavebními dělníky, nebo inženýry.
Možná i tato zkušenost, kdy máte
zcela rozdílný názor na dějiny, fungování rodiny a tradice, a jste schopen diskuzi zvládnout bez větších
emocí a zachovat chladnou hlavu,
mi umožňuje zvládat vypjaté situace

Po bitvě každý generálem. Co
byste dnes udělal jinak, než v minulosti?
Ze zásadních rozhodnutí v běhu
mého života určitě nic. Zažil jsem
mnoho krušných, ale i skvělých
chvil. Někdy musíte rozhodovat, a
máte na výběr řešení špatné a ještě horší, a víte, že při neúspěchu ro
bude na vás.
To nebývá jednoduchá situace. Ale
nikdy jsem se rozhodování nevyhýbal. Je tak logické, že při stávajících
znalostech bych některé věci řešil
jinak. Ale nikdy jsem si na to nestěžoval. Z každé životní krize jsem se
snažil získat nějakou zkušenost. S
odstupem času můžu říci, že jsem se
hodně zklamal v některých lidech, a
někteří mě zase mile překvapili. To
je ale v životě normální, a beru to.
Co říkáte na možnost přímé volby primátora?
Bez dalších změn zákona o obcích
to nemá smysl. Pravomoc primátora
je velmi omezená, a nedokážu si představit, jak by mohl realizovat svá rozhodnutí, pokud by neměl podporu a
důvěru v radě města a zastupitelstvu.
To by byl pouze jakýmsi obřadníkem. Myslím si, že stávající stav je
vyhovující. Spíše mám pocit, že to
zákonodárce přehnal s povinností
zveřejňovat své majetky i neuvolněným členům zastupitelstev i v těch
nejmenších obcích. Já osobně s tím
problém nemám, ale strany a hnutí
budou mít problém vůbec sestavit
plnohodnotnou kandidátku.

Tři králové letos vybrali
historicky nejvyšší částku
Tři králové se po Jihlavě každoročně prochází již po osmnáct let, a na podporu Oblastní charity vybírají příspěvky, mimo jiné i od úředníků jihlavského magistrátu. Letos vybrali historicky nejvyšší částku, a to 1.815.343 Kč.
Svůj díl v příspěvku mají také představitelé města a úředníci. Třem králům
se totiž letos podařilo trefit se přímo do probíhající investiční porady, a na
radnici vybrali téměř osm tisíc korun.
Jak sdělil koordinátor Tříkrálové sbírky Roman Mezlík, Oblastní charita
chce z letošní sbírky podpořit několik již vzniklých projektů, například spolufinancovat vybudování Centra sociálních služeb na Žižkově ulici, nebo
podpořit činnost projektu Charitní záchranné sítě. „Získané prostředky budou
použity pro přímou pomoc potřebným a přispějí k udržení a k rozvoji sítě sociálně
zdravotních služeb v našem regionu,“ doplnil Roman Mezlík.
-tz-
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Inzerce

INTERNET

50
25
8
4

391 Kč
Cena s DPH/měsíc

Mbit/s8 Kč
+TV

INTERNETOVÁ

TELEVIZE

II. GENERACE!

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

250 Kč
Cena s DPH/měsíc

Mbit/s39 Kč
+TV

199 Kč

pokročilé
funkce

Cena s DPH/měsíc

Mbit/s
pustit pořad od začátku
pozastavit pořad
přeskakovat reklamy

129 Kč

videorekordér
– nahrát až 40 hodin pořadů

Cena s DPH/měsíc

Mbit/s

Jsme držiteli certiﬁkátu:
DOPORUČUJE
PRO BEZPEČNÝ
INTERNET

Pro informace a objednávku volejte

www.m-soft.cz

sledovat předchozí pořady
až 30 hodin zpětně

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

567 579 111
Jana Masaryka 12, 586 01 Jihlava, e-mail: m-soft@m-soft.cz

www.m-soft.cz/tv

PŘIPOJENÍ - VYSOKORYCHLOSTNÍ BEZDRÁTOVÉ
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Názory

O umění ptát se na správném místě

Komunikace radnice
nabrala revoluční kurs

Nemluvím bohužel o nějaké technologické
novince, ale o poměrně vzácné vyšinutosti,
která směle snese srovnání s kroky Husákovské normalizace.
Protože jsem v jisté věci od radnice nedostal
odpověď normální cestou, dovolil jsem si o ni
požádat v souladu se zákonem o svobodném
přístupu k informacím. Dotaz jsem směřoval na
vedoucího jednoho z odborů magistrátu.
Místo aby na jednoduchý dotaz jednoduše
odpověděl, bleskově předal můj dotaz příslušnému náměstkovi, kterým je Radek Popelka
(ANO).
A pan Popelka v duchu reklamních sloganů
svého gurua nekecá a maká, a tak ihned odpověděl. To, jakým způsobem komunikuje první
náměstek primátora, to jednoho až chytne u
srdce. Tento uvolněný, z našich daní velmi dobře zaplacený funkcionář, který se de facto ostatním zastupitelům zodpovídá, mi napsal:
Vážený pane…,
…komise pro územní plánování byla zřízena

jako poradní orgán Rady města, nikoli jako orgán vašich firem... …jako pravdivou neshledávám
Vámi prezentovanou informaci, že firmy..., které
zastupujete, jsou politickou silou zastoupenou v
zastupitelstvu.
Z tohoto důvodu neshledávám žádný důvod poskytovat jakékoli informace o činnosti magistrátu
Vámi navrhovaným způsobem...
Podle této zcela novátorské linie páně náměstkova myšlení je třeba si zákon pružně vyložit a
podklady občanovi/zastupiteli města poskytnout nikoliv podle zákona, ale podle jeho profese...
To je samozřejmě zajímavá novinka, která zatím nemá obdoby ani v ČR, a hádám, že ani v širokém evropském okolí. Tomuhle vedení města
se za končící volební období nic moc nepovedlo,
tak aspoň pan Popelka si vyšlápnul cestičku do
dějin, řekněme, alternativním výkladem práva.
Snad radnice vydá seznam řemesel, která se
ptát mohou, a která nikoliv. Zeptal bych se na
něj, ale už teď vím, že živnostníci - na ty obzvláště pozor!, nárok na odpověď nemají.
Miroslav Tomanec,
zastupitel za Forum Jihlava, živnostník

Podnikatel se ptal na nesprávném místě

Pan Tomanec má vzácný dar zkreslovat a překrucovat informace a hlavně zamlčovat podstatné detaily, které se mu až tak nehodí.
V tomto případě je pravda, že zaslal na magistrát žádost o poskytnutí materiálů do komise pro územní plánování.
I když pominu fakt, že tento dotaz poslal do rukou úředníka,
který tuto záležitost neřeší, i když pominu, že stanovil termín pro
splnění svého rozkazu „obratem“, tak nemohu pominout, že svůj
dotaz podepsal jako jednatel společnosti X a statutární ředitel společnosti Y.
V ten moment již nebylo možné tento dotaz řešit jako dotaz zastupitele, ale jako dotaz statutárního zástupce zmíněných společností.
V tomto duchu byla zaslána odpověď, jejíž plné znění přikládám.:
Vážený pane jednateli a statutární řediteli, komise pro územní plánování byla zřízena jako poradní orgán Rady města nikoli jako orgán firem X
či Y. Taktéž jako pravdivou neshledávám Vámi prezentovanou informaci, že firmy X či Y, které zastupujete, jsou politickou silou zastoupenou v
zastupitelstvu.
Z tohoto důvodu neshledávám žádný důvod poskytovat jakékoli
informace o činnosti magistrátu Vámi navrhovaným způsobem. Pokud jako zástupce těchto zmíněných firem požadujete informace potřebné pro Vaše podnikání, postupujte prosím v souladu se zákonem
106/1999 Sb. - Zákon o svobodném přístupu k informacím. Děkuji za
pochopení.
Radek Popelka, MBA
náměstek primátora (ANO)

Spor o developery a “upřednostnění” ANO
Slova a činy náměstka Popelky

Oficiálně: Nikdy nepřipustíme účast podobných
developerů, jako jsou Vít Zeman (nominován za
TOP 09) a Barbora Zemanová Brossová (nominována za Forum Jihlava) v nově zřízené komisi rady
k územnímu plánování, protože by nemístně prosazovali své zájmy. Proto jsme v radě „demokratickým“ hlasováním rozhodli o jejich vyloučení - říká
naměstek primátora Radek Popelka (ANO).
Skutečně: Náměstek Popelka nedokáže vyjmenovat jediný developerský projekt, který vlastní výše
jmenovaní. Naopak - na prvním zasedání komise
14.2.2017 je projednáván záměr na změnu územního plánu č. Z 1.12. , vystavění 114 rodinných domů
na parcele 1237/20 v katastrálním území Horní Kosov o výměře 32.462 m2. Záměr podává vlastník pozemku, Ing. Miloslav Neckář (ANO), který je jako z
udělání zároveň členem této komise a zároveň i členem rady města, která komisi zřizuje.
Otázky: Jak je možné, pane náměstku, že zásady,
které díky své politické síle uplatňujete, platí pouze
pro nečleny vašeho hnutí ANO? A pochybuje snad
někdo, jak tento záměr vzhledem k politické síle vašeho hnutí dopadne ? Nevadí vám, že dojde ke zničení rozsáhlé zemědělské půdy na okraji města, kde
již dnes jsou stávající obyvatelé nemístně ohrožení
hlukem a není zde vyřešena dopravní obslužnost?
Miroslav Tomanec,
zastupitel za Forum Jihlava

Tak zase trocha pravdy

Jednací řád komise územního plánování velice
rozsáhle řeší možný střet zájmů jednotlivých členů
k projednávané věci a účinně zabraňuje případným
pokusům o ovlivňování ostatních členů. Jednací řád
mimo jiné zakazuje členům, kterých se týká možný
střet zájmů o daném bodu programu hlasovat a navíc mohou být vyloučeni i z diskuse o tomto bodu.
Co se týče účasti manželů Zemanových v této poradní komisi Rady města, tak situace je poměrně
jednoduchá. Nominace pana Zemana přišla v řádném termínu, a dokonce jako první. Naopak nominace paní Zemanové Brossové přišla až na poslední
chvíli a se značným časovým odstupem od nominace ostatních členů. Veškerá navržená jména byla
předložena Radě města ke schválení. Během zasedání rady byl členem Rady, nikoliv mnou, vznesen
protinávrh upravující počet členů komise, který byl
většinově přijat.
Na tomto místě bych se chtěl důrazně ohradit proti tvrzení pana Tomance o nějaké „oficiální verzi“.
Nominace paní Zemanové byla zamítnuta mimo
jiné proto, protože v úředních hodinách, kdy se komise územního plánování schází, je smluvně vázána být přítomna na stavebním úřadě v Humpolci.
Logicky by jednu z těchto funkcí mohla vykonávat
pouze formálně. Co se týče pana Zemana, tak některé projekty, u kterých figuruje, mohou být skutečně vnímány jako kontroverzní. Z poslední doby

je možné jmenovat například projekt na „záchranu“
loděnice v areálu českého mlýna. Zde pan Zeman
vystupoval jménem investora a prosazoval mírně
řečeno megalomanský projekt. Výsledek, po třech
letech jednání a příprav loděnice, i nadále chátrá, a
městu vznikly náklady v řádech set tisíc korun ročně
na zřízení a provoz veřejného WC, které bylo předjednáno jako součást zmíněného projektu. Nicméně toto jsou informace, které pan Tomanec dobře
ví, jen se mu nehodí do jeho mediálních plánů.
Co se týče otázky pana Tomance, tak i zde je potřeba upřesnit její zadání. Pan Neckář je pouze jedním z žadatelů o změnu územního plánu v této lokalitě. Informace o tom, že zde chce na svém pozemku
zrealizovat 114 rodinných domů, je tedy naprosto
lživá. Soubor těchto požadavků komise projednala a
odložila do doby, než bude jasno mimo jiné o okolní zástavbě a návazném dopravním napojení. Taktéž
je nutné říct, že tato lokalita již jednou byla zahrnuta
do návrhu územního plánu, ale nakonec byla z návrhu vypuštěna na úkor lokality Jihlava jih.
Za důležité si dovoluji čtenáře informovat o osudu
sídliště „Na Člunku – ul. Stará cesta“, které je velice
úzce svázané se jménem pana Tomance. Zde musela
ustoupit orná půda nejvyšší kvality, a výstavba je zrealizována tak úsporně, že komunikace do dnešního
dne zůstávají v majetku developera, a ten je nyní rozprodává na parkovací místa, což je pro členy komise
dostatečnou výstrahou.
Radek Popelka, MBA
náměstek primátora (ANO)

Jaká je pravda o rekonstrukci HZS

Zimák – letargie pokračuje

Téměř dvě hodiny diskutovali zastupitelé na lednovém
jednání o zdrcujících problémech kolem zimáku. Ovšem
ani to nevyburcovalo vedení města ze zimního spánku, který trvá už několik let.
Takže do dnešního dne nedochází k žádnému hmatatelnému posunu – opět je jasné, že k nějaké činnosti může dojít …. až po volbách.
Leden 2015 : Náměstek Výborný nechá v pivovarském salonku hlasovat nadšené fanoušky, jestli na místě stávajícího
HZS má stát super multi hala ve variantě NOČNÍK, nebo
ARÉNA. Slibuje zahájení prací na podzim 2016.
Leden 2018 : Náměstek Výborný nadšeně vypráví novinářům, jak perfektně opravili střechu zimáku v Šumperku.
Slibuje výměnu té jihlavské v létě 2019...
DOSTANE TEDY NÁMĚSTEK VRATISLAV VÝBORNÝ (ČSSD) OD VOLIČŮ JEŠTĚ TŘETÍ POKUS ?

Miroslav Tomanec,
zastupitel za Forum Jihlava

Touha být primátorem
mu vymazala paměť. Nám ne

Při přečtení názoru p. Tomance jsem se neubránil vzpomínce na úryvek z písně Karla Kryla … „na
rohu ulice vrah o morálce káže“…
Na zmiňovaném setkání v pivovarské restauraci
p. Tomanec prohlásil, že nesouhlasí s rekonstrukci
HZS na původním místě a doporučuje rovnou postavit nový za městem. Po zcela odmítavých reakcích
fanoušků raději utekl, aby náhodou …
To mu ale nebránilo, aby se přihlásil do pracovní skupiny zastupitelů a dalších, kteří se na přípravě
stavby chtěli podílet. Nikdy, zdůrazňuji NIKDY nenastínil kroky, jakými by se měla příprava ubírat. Dokonce po jednom sezení skupiny prohlásil, že udělá
všechno, aby se stadion neopravoval.
Svojí účastí v pracovní skupině pouze získával informace, aby mohl přestavbu torpédovat.

Před necelými dvěma lety byl do zastupitelstva
předložen podrobný návrh dalšího postupu. Díky
zastupitelům za Fórum Jihlava (tehdejší koaliční
partneři) návrh neprošel. Na jednání zastupitelstva
22. 5. 2017 byl schválen 26 hlasy návrh dalšího postupu, podle kterého se intenzivně pracuje. Tento
návrh p. Tomanec opět nepodpořil, ale nevznesl ani
žádný protinávrh.
A nyní se tváří jako spasitel, který probírá ostatní
aktéry z letargie. Chápu, že se blíží volby a je potřeba
potenciální konkurenci co nejvíce poplivat. Ono to
je jednodušší, než něco vymyslet a prosadit.
Za dobu, co se s p. Tomancem známe, jsme se několikrát sešli, a z těchto setkání jsem měl dobrý pocit, že mu jde o město. Nyní převládá dojem, že mu
jde o vlastní kšefty a dehonestování druhých (zejména těch, kteří mu slepě nepřitakávají).
Ing. Vratislav Výborný,
náměstek primátora (ČSSD)
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Pejskaři, ohlašte své psy řádně a včas!
Zastupitelstvo města schválilo
novou vyhlášku o místním
poplatku ze psů.

Vyhláškou došlo ke změně sazeb tohoto poplatku. Základní sazba tohoto poplatku je 500 Kč za
prvního psa, a 1000 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.
Ze zákona jsou zvláštní sazbou zvýhodněni poživatelé invalidního, starobního a vdovského důchodu, který je jejich jediným zdrojem příjmu. Ti
zaplatí za prvního psa 200 Kč, a za druhého a každého dalšího psa 300 Kč.
Stejná sazba platí pro poživatele sirotčího důchodu. Místní poplatek ze psů platí držitel psa
staršího 3 měsíců, který má trvalý pobyt nebo sídlo v Jihlavě.
Nikoliv změna sazeb, ale zejména novela zákona
o místních poplatcích však může nemile zaskočit
ty držitele psů, kteří zapomenou splnit řádně a
včas svou ohlašovací povinnost.

Ohlašovací povinnost
Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku
vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne,
kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Stejným způsobem ohlásí držitel psa zánik své poplatkové povinnosti (úhyn
psa, jeho ztrátu, darování, nebo prodej). Rozsah
ohlašovací povinnosti stanoví vyhláška č.7/2017,
která je dostupná na www.jihlava.cz.
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do
15 dnů ode dne, kdy nastala. Nesplní-li držitel
psa ohlašovací povinnost řádně a včas, může mu
správce poplatku od 1. 1. 2018 uložit pokutu za
nesplnění povinnosti nepeněžité povahy, a to až
do výše 500.000 Kč.

Osvobození a úleva od poplatku
Nárok na osvobození od poplatku mají např. držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu zdravotně

postižených osob, držitelé psů, kteří jsou používáni ke canisterapii, nebo slouží složkám Integrovaného záchranného systému, nebo psů, u nichž povinnost jejich držení stanoví zákon o myslivosti.
Dále jsou po dobu jednoho roku osvobozeni držitelé psů, kteří převzali psa z jihlavského útulku.
Nárok na úlevu má držitel psa, který nechal svého
psa poprvé čipovat. Podrobnosti je možné najít
v obecně závazné vyhlášce na www.jihlava.cz.
Poplatník, který splnil povinnost ohlásit psa
před 1. lednem 2018, je povinen doložit údaje
rozhodné pro vznik nároku na osvobození, nebo
úlevu na poplatku, nejpozději do 31. 5. 2018.
Tato povinnost se nevztahuje na držitele průkazu
ZTP a ZTP/P a ty držitele psů, kteří nárok na úlevu z důvodu očipování psa nahlásili před účinností
vyhlášky. Dojde‑li ke změně údajů rozhodných pro
osvobození nebo úlevu na poplatku v průběhu kalendářního roku, je poplatník povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
Pokud poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj
rozhodný pro osvobození od poplatku ve lhůtě
stanovené vyhláškou, nebo podpůrně ve lhůtě do
15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození, nárok na osvobození nebo
úlevu od tohoto poplatku zaniká. Protože sankcí je
již samotná ztráta nároku na osvobození, pokuta za
nesplnění povinnosti nepeněžité povahy se neuloží.

Informování poplatníků
Magistrát města již nezasílá složenky na místní poplatek ze psů. Ty držitele, kteří dali souhlas
s využitím osobních údajů a poskytli správci poplatku svou e-mailovou adresu, nebo telefonní
číslo, informuje správce poplatku o blížící se lhůtě splatnosti, výši poplatku a variabilním symbolu
prostřednictvím SMS, nebo e-mailovou zprávou.
Mezi oceňované výhody při zaslání e-mailu patří možnost placení poplatku s použitím QR kódu.
Všichni poplatníci, kteří byli o připravované změně
informováni v roce 2017, nebo při ohlášení poplatku, platební údaje (číslo účtu a variabilní symbol) najdou na alonži složenky, kterou obdrželi v roce 2017.

SHRNUTÍ
Sazby poplatku
Základní sazba poplatku za 1. psa - 500 Kč
Základní sazba poplatku za 2. a každého dalšího
psa - 1000 Kč
Snížená sazba poplatku pro poživatele důchodu
za 1. psa - 200 Kč
Snížená sazba poplatku pro poživatele důchodu
za 2. a každého dalšího psa - 300 Kč
Číslo účtu: 60011-1466072369/0800
Splatnost: jednorázově 31. 3. 2018, činí-li poplatková povinnost 500 Kč a méně
ve dvou stejných splátkách v terminech 31. 5.
2018 a 31. 10. 2018, činí-li poplatková povinnost
více než 500 Kč (lze zaplatit i jednorázově do 31.
5.).
Variabilní symbol: byl uveden na alonži složenky za rok 2017 spolu s instrukcí, aby jej držitel psa
uchoval pro zaplacení poplatku v roce 2018, je obsažen v SMS nebo e-mailové zprávě, nebo jej na
požádání sdělí správce poplatku.
Kdy nejčastěji hrozí držiteli psa peněžitá
sankce:
- neohlásí psa, nebo ohlásí psa na osobu, která
psa nemá skutečně v držení (pojem „držitel“ psa
nelze zaměňovat s pojmem „vlastník“);
- když držitel psa – důchodce řádně psa ohlásil
v době, kdy jeho jediným příjmem byl důchod.
Později si začal k důchodu přivydělávat, čímž zanikla podmínka pro uplatnění snížené sazby poplatku. Tuto skutečnost správci poplatku neoznámil, nesplnil tedy ohlašovací povinnost a může
proti němu být uplatněna sankce za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy;
- když nereaguje ve stanovené lhůtě na výzvu
správce poplatku k poskytnutí součinnosti při
správě poplatku.
Ztráta nároku na úlevu
- když držitel, který převzal psa staršího 3 měsíců z jihlavského útulku např. v lednu 2018, ale
ohlašovací povinnost splnil až v květnu 2018. -tz

Vysypali popelnice a pak po sobě uklidili

Také v lednu měla Městská policie
co dělat. Strážníci řešili znečištění
veřejného prostranství. Pomocí kamerového systému, umístěného ve
spodní části Masarykova náměstí,
spatřil operační strážník městské policie osoby převracející a vysypávající
obsah popelnic na komunikaci v ulici Znojemská. Na místo byla vyslána
hlídka, která mladíky odpovídající
popisu zadržela. Po prokázání totož-

nosti se ke svému jednání přiznali a
znečištěnou komunikaci uvedli do
původního stavu.

Zabouchla si klíče i s dítětem
Na lince tísňového volání bylo přijato oznámení na uzamčené dítě ve
vozidle na parkovišti u OD Kaufland.
Po příjezdu na místo strážníci zjistili,
že si majitelka vozidla zabouchla klí-

če ve vozidle, kde se v dětské sedačce
nacházel její 1,5 roční syn. Jeden ze
strážníků ženu odvezl do místa jejího bydliště, kde si vyzvedla náhradní
klíče od vozidla. Poté byla převezena
zpět k vozidlu, kde vozidlo otevřela a
syna si v pořádku převzala.
Městská policie zajišťovala veřejný
pořádek a bezpečnost na komunikacích při novoročním ohňostroji. Ve
spolupráci s policií se strážníci po-

díleli na zajištění veřejného pořádku
při zápasech HC Dukla Jihlava.

Statistika
V lednu zpracovala Městská policie
Jihlava celkem 2.830 událostí. Strážníci provedli 220 kontrol podávání
alkoholu mladistvým osobám a hraní na výherních hracích automatech,
řešili 426 oznámení občanů nebo jejich žádostí o pomoc.
Proti veřejnému pořádku nebo vyhláškám a nařízením Města bylo zaznamenáno 515 přestupků, z tohoto
počtu se 74 přestupků týkalo dodržování pravidel stanovených vyhláškou o volném pohybu psů a 37 přestupků se týkalo dodržování zákazu
konzumace alkoholických nápojů
na vymezených veřejných prostranstvích.
Do aplikace „hlášení závad“ strážníci nahlásili 476 závad zjištěných při
obchůzkové činnosti v ulicích města
Jihlavy. Ve spolupráci s dopravním
podnikem strážníci provedli 92 kontrol černých pasažérů.
Bylo zjištěno šest dlouhodobě odstavených vozidel, která strážníci vyhodnotili jako vraky. Do psího útulku, jehož provozovatelem je městská
policie, bylo umístěno 27 odchycených psů. Bc. Stanislav Maštera,
zástupce ředitele MP
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Prodej domů ve městě

Statutární město Jihlava. Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava,
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, minimální 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 m2, minimální
kupní cena činí 791.800 Kč
• č. 1879/103 v domě Seifertova
16, 3+1, 2. NP, 75,70 m2, minimální kupní cena činí 1.383.600 Kč
• č. 255/20 v domě Na Vyhlídce 1, 1+1, 3. NP sekce B, 39,90 m2, minimální kupní cena činí 653.600 Kč
• č. 1290/4 v domě Palackého 31, 2+1, 3. NP, 90,70 m2, minimální kupní
cena činí 1.371.800 Kč
• č. 1433/5 v domě Chlumova 11, 1+1, 1. NP, 32,40 m2, minimální kupní
cena činí 623.600 Kč

Graffiti bude prezentovat
Jihlavu jako spojené město
Zeď u parkoviště v Bezručově
ulici bude zpracovaná podle
návrhu Jakuba Menšíka

Jihlavská radnice loni vypsala výzvu na umělecké zpracování plochy
velké zdi u parkoviště v Bezručově
ulici. Na radnici dorazily čtyři návrhy, ze kterých komise vybrala námět
Jakuba Menšíka. Ten navrhuje Jihlavu zobrazit jako místo, které spojuje
východ se západem, Čechy s Moravou, i Prahu s Brnem.
„Dílo jako celek symbolizuje harmonii a rovnováhu ve všech oblastech života, kterou Jihlava poskytuje,“ uvedl
osmatřicetiletý Jakub Menšík, který
má s malbou na zdi již dvacetileté

zkušenosti. Jeho práci lze vidět na
soukromých domech po Jihlavě i na
volně dostupných plochách pro graffiti.
S nápadem využít nově opravenou
plochu pro velké grafické dílo přišli
zástupci firmy Stavotop Jihlava, s.r.o.,
která vlastní nemovitosti v přímém
sousedství s parkovištěm.
Nabídku radnice přivítala. „Město
uhradí náklady spojené s pořízením
zejména podkladových vrstev, barev
a materiálu do výše třiceti tisíc korun,“ dodal primátor Rudolf Chloupek. Plocha v rozloze 130 metrů
čtverečních se barvami rozzáří podle klimatických podmínek během
nadcházejících jarních měsíců. -tz-

 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. Hálkova or.č. 37, energetická náročnost
budovy dle PENB: F, 438 kWh/
(m2.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, Jihlava.
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 spojených s účastí
ve výběrovém řízení ani na úroky ze složené jistiny.

VELKOU ZEĎ parkoviště v Bezručově ulici ozdobí graffiti Jakuba Menšíka.

Repro: archiv MMJ

Sociální téma

Podpora nestátních neziskových
organizací působících v sociální oblasti

Zastupitelstvo města Jihlavy na svém
únorovém zasedání schválilo nový
dotační program, který upravuje podporu
nestátních neziskových organizací
působících v sociální oblasti.

Proto jsme se zeptali náměstka primátora Vratislava Výborného, co bylo impulsem pro tvorbu
tohoto dokumentu.
Jihlava dlouhodobě a pravidelně podporuje
nestátní neziskové organizace formou účelových finančních dotací, a protože tak hodlá činit
i nadále, bylo nutné změnit stávající Zásady pro
činnost Komise pro neziskovou, sociální oblast
a prevenci Rady města Jihlavy, podle kterých se
doposud poskytování dotací řídí, a to až do konce roku 2018.
Z čeho vyplynula nutnost změny stávajících
zásad?
Potřeba změny stávajícího systému, která vedla
k vytvoření nového dotačního programu Jihlavy
na podporu a rozvoj neziskového sektoru v sociální oblasti, se odvíjí především od změn v systému financování sociálních služeb, vyplývajících z
aplikace evropské legislativy do právního systému České republiky.
Jak tvorba tohoto dokumentu probíhala?
V první fázi byl vytvořen pracovní materiál,
který po jeho kompletaci Komise pro nezisko-

vou a sociální oblast projednala na svých schůzích v září, říjnu a listopadu 2017. Poté, co byly
do materiálu zapracovány věcné připomínky
členů Komise pro neziskovou a sociální oblast,
a návrh byl projednán v politických klubech, byl
zastupitelstvu města předložen ucelený návrh
Dotačního programu statutárního města Jihlavy
na podporu a rozvoj neziskového sektoru v sociální oblasti ke schválení. Zastupitelstvo nový dotační program schválilo, a to s platností od roku
2019.

Žadatel může požádat o dotace na jím poskytované sociální služby, nebo na přepokládaný
konkrétní účel, a to na každou sociální službu či
konkrétní účel zvlášť. Na poskytovanou sociální
službu či konkrétní účel může žadatel požádat v
kalendářním roce pouze jednou.
Žadatel nemůže žádat o dotaci na úhradu nákladů z finančních prostředků Jihlavy, které jsou
v dotačním programu vymezené jako náklady
neuznatelné, ani z poskytnuté dotace tyto náklady hradit.

Co se schválením nového dotačního programu mění?
Změny se týkají především celého procesu - od
podání žádosti o dotaci z rozpočtu statutárního
města Jihlavy, přes její projednání, až k poskytnutí (neposkytnutí) dotace žadateli.
Další změny se týkají například maximální výše
účelové dotace v jednotlivých případech, nebo
některých kritérií pro hodnocení žádosti.

Kde se můžeme s novým dotačním programem na podporu a rozvoj neziskového sektoru v sociální oblasti podrobně seznámit?
Dotační program je k dispozici na stránkách
města Jihlavy https://www.jihlava.cz/dotacniprogramy/Dotační program - sociální oblast - od
r. 2019.
Tímto bych zároveň chtěl požádat všechny žadatele o dotaci v sociální oblasti, aby se s případnými dotazy obraceli přímo na sociální odbor
magistrátu, kde získají potřebné informace.

Co to pro poskytovatele sociálních služeb v
sociální oblasti konkrétně znamená?
Případní žadatelé o dotaci musí počítat s pevně termínovaným obdobím pro podání žádosti,
které vždy spadá do období kalendářního roku,
na který je dotace požadována. K žádostem doručeným mimo uvedený termín nebude přihlíženo. Žádost musí být předložena včetně požadovaných podkladových materiálů.

Co od nového dotačního programu očekáváte?
Nový dotační program především reaguje na
změny v evropské, a následně v české legislativě.
Dále si od něj slibujeme, že poskytne kvalitnější a více odpovídající vazbu na Komunitní plán
sociálních služeb města Jihlavy, a tím i na poskytované služby občanům města.
-tz-
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NAŠE
PRODUKTY
DELAJÍ
SILNICE
BEZPECNEJŠÍ
HLEDÁME NOVÉ KOLEGY
:ŝǎŽĚƌŽŬƵϭϵϵϰǀǇƌĄďşŵĞǀ:ŝŚůĂǀĢǀĞůŵŝƉƎĞƐŶĠ
ĞůĞŬƚƌŽŵĞĐŚĂŶŝĐŬĠƐŽƵēĄƐƚŬǇƉƌŽĂƵƚŽŵŽďŝůŽǀǉƉƌƽŵǇƐů͘
EĂŶĂƓŝĐŚǀǉƐůĞĚĐşĐŚƐĞƉŽĚşůşǀşĐĞŶĞǎϲϬϬǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐƽ͘

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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S námi vše na dosah

už 20 let!

Pořiď si internet za 350 Kč/měsíc
a my ti zrychlíme základních 100 Mb/s na 200 Mb/s
na půl roku ZDARMA.

539 01 55 25
www.netbox.cz/jihlava
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Inzerce

KONČÍME

31. 3. 2018
S OD
U
,- Kč
K JIŽ

29

Pozor! Čtěte prosím dál! Nyní likvidujeme veškeré zásoby obleků,
pánských a dámských kabátů za velmi, velmi výhodné ceny. Nabízíme
velký výprodej kravat za 29,- Kč a vybraných kusů pánských kalhot
za 29,- Kč. Dále jsme pro Vás zlevnili velké množství kusů dámského
zboží. S těmito naprosto neuvěřitelnými slevami končíme 31. 3. 2018
nebo vyprodáním zásob! Všechny tyto nízké ceny jsou již uvedeny
na jednotlivých kusech zboží. Přijďte, určitě si vyberete. Těšíme se na Vás!

www.modaprostejov.cz

JIHLAVA, Masarykovo náměstí 36
přízemí, OD HASSO
Akce platí od 5. 3. 2018
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Stavíme, bydlíme...
Jaké nejlepší zvolit osvětlení?
Obývací pokoj má mnoho funkcí,
které se navíc liší rodinu od rodiny.
Obývák slouží nejčastěji k odpočinku,
k setkávání s rodinou nebo přijímání
návštěv.
Někdy potřebujete zajistit dostatečné osvětlení pro čtení nebo pro slavnostní událost, jindy chcete vytvořit
klidnou atmosféru pro odpočinek nebo sledování televize. Proto jde z hlediska osvětlení o celkem náročnou
záležitost. Také zde hraje velmi důležitou roli vzhled svítidel.
Do obývacího pokoje se doporučuje
kombinace více typů. Centrální, nejlépe přisazená stropní svítidla zajistí celkové osvětlení prostoru. U místností s
dostatečnou světlou výškou (více než
3 metry) se doporučují svítidla závěsná. Stojací nebo nástěnné lampy se
pak používají buď pro zvýšení hladiny
osvětlení pro čtení (požadavek je alespoň 200 luxů), nebo pro zajištění intimní atmosféry (například u svítidel
svítících nepřímo – do stropu).
Pro vytváření různých světelných
atmosfér je vhodné vybavit místnost
systémem regulace osvětlení (stmívači).Část osvětlení má být v provozu
kvůli zrakové únavě i při sledování TV.
Sledování televize v úplné tmě nebo
čtení při nedostatečné hladině osvětlení je nejčastějším prohřeškem proti
našemu zraku.
Dětský pokoj bývá oříšek nejen z

hlediska osvětlování, ale vůbec celého zařizování. Slouží jak ke hře, tak k
pracovním činnostem, proto jsou nároky na osvětlení vyšší. Ideální jsou
stropní přisazená nebo vestavná svítidla, která nejméně omezují rozlet dětí. Požadavky na osvětlení pracovního stolu pak zajistíme nejlépe stolní
lampou. Dětský zrak má sice menší
nároky na hladinu osvětlení, než zrak
dospělý, přesto bychom měli dostatečnému osvětlení věnovat patřičnou
pozornost. Požadavky na osvětlení lze
částečně odvodit z příslušných norem
− například herna v mateřské škole či
školní učebna mají splňovat požadavek na hladinu osvětlenosti 300 luxů.

-lm-
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Oprava brněnského mostu žádá opatření

Vážení spoluobčané,

Jihlava se letos musí vypořádat s
dopady jednoho z největších kroků v
oblasti správy dopravní infrastruktury. Kraj Vysočina bude rekonstruovat
Brněnský most, což si vyžádá jeho
několikaměsíční úplnou uzavírku.
Oprava, resp. uzavírka mostu proběhne od začátku dubna do listopadu. Po Brněnském mostě nyní projede 14 až 16 tisíc vozidel denně, které
bude nutné přesunout na jiné komunikace. Dopady budou v různých
částech města větší či menší, domníváme se ale, že se tato skutečnost
dotkne takřka všech obyvatel Jihlavy.
Ať už budete v tomto komplikovaném období volit kterýkoliv způsob
přepravy, je na místě vždy počítat
s delším časem na přesun. Prosím,
vyhraďte si na cesty více času, vycházejte a vyjíždějte s dostatečnou časovou rezervou. Pokud máte možnost,
místo osobních automobilů využijte
MHD, kolo nebo chůzi. Přispějete
tím k plynulejší dopravě ve městě i
Vašemu efektivnějšímu přesunu.
V následujících řádcích Vás informujeme jak o oficiálních objízdných
trasách, tak o úpravách na komunikacích, na které se doprava z uzavřené komunikace přirozeně přesune.
Připojujeme informace o změnách ve
vedení linek MHD.
Trvale dostupné a průběžně aktualizované informace jsou také na webu města Jihlavy www.jihlava.cz.
Jihlavská radnice se na dopady
uzavírky Brněnského mostu připravovala s mnohaměsíčním předstihem. Uskutečnila řadu opatření daleko nad rámec obvyklých povinností,
rovněž náklady spojené s realizací
mnoha kroků stály nemalé peníze.
Věřím, že se nám tuto dopravně
komplikovanou sezónu podaří i s
Vaší pomocí zvládnout. Dovoluji si
Vás požádat o shovívavost a trpělivost, které pro překonání tohoto
období budeme všichni potřebovat,
a předem se omlouváme za všechny
komplikace, se kterými se setkáme a
budeme se muset vypořádat.
Děkuji.
PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek
primátor města

Městská hromadná
doprava

Uzavírka mostu se dotkne trolejbusů
linek B, C, N a autobusů 10, 12 a 32:
 linka B pojede v trase: Na DolechS.K. Neumanna – Vrchlického –
Poliklinika – 17. listopadu – VŠPJ
– Chlumova – Gorkého – Okružní – Březinova – Demlova a zpět,
 linka C bude mít upravenou trasu:
Horní Kosov – Jiráskova –VŠPJ
– DKO – Masarykovo náměstí –
Chlumova – Gorkého – Okružní
– Březinova – Demlova a zpět,
 vznikne nová trolejbusová linka BX,
která zajistí spojení Březinek s hlavním nádražím a pojede v trase Dem-

MHD - LINKA 12 a 32
lova – Březinova – Okružní – Pod
Jánským kopečkem – Na Vyhlídce
– Hlavní nádraží ČD a zpět,
 část spojů linky 10 pojede v trase
Masarykovo nám – Chlumova –
Gorkého – Okružní – Březinova
– Demlova – Brněnský kopec – a
dále po své trase,
 zbylé spoje linky 10 pojedou v trase Masarykovo náměstí – Brtnická
– spojovací komunikace Kosovská
– Brtnická – a dále po své trase do
Kosova. Autobusy linky 10 nebudou
zastavovat v zastávkách na objízdné
trase a budou zastavovat pouze na
zastávkách na své pravidelné trase,
 linka 12 ve směru od Helenína
pojede přes ul. Okružní, Havlíč-

kovu, poté se přes ul. Fritzovu,
tř. Legionářů a Tolstého, otočí,
zastaví na zastávce Chlumova a
bude dále pokračovat po své trase do Antonínova Dolu. Autobusy linky 12 vynechají zastávku
„Na Člunku“, která bude po dobu
rekonstrukce Brněnského mostu
zrušena. Namísto toho zastaví na
zastávce Demlova. Poté všechny
následující zastávky na ul. Okružní, Havlíčkova, Fritzova a Tolstého
projedou, a zastaví až na zastávce
Chlumova. V opačném směru
pojede linka 12 analogicky,
 linka 32 bude přesměrována do
trasy Dopravní podnik – Kosovská, E.ON – Kosovská, KSÚS

– Kosovská, Colas – Brněnský
kopec a dále po své trase, přičemž
obslouží všechny zastávky na ul.
Kosovská a nahradí tak částečně
část spojů linky 10,
 beze změn zůstanou trolejbusové
linky A, D, F a autobusové linky
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 31. U linky 9 se
vzhledem k jejímu velmi malému
využití a z důvodu úspor v oblasti
lidských zdrojů uvažuje po dobu
rekonstrukce Brněnského mostu
o jejím zrušení.
Jízdní řády sledujte na zastávkách
MHD nebo webových stránkách
Dopravního podniku města
Jihlavy, a.s. www.dpmj.cz.
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Oprava brněnského mostu žádá opatření
rychlost na 70 km/h, a vyznačena
tzv. optická brzda,
 v ulici Dlouhá stezka bude po
dobu uzavírky vyznačený zákaz
zastavení, v její dolní části, kde
chybí chodník, bude vyznačen
koridor pro chodce, pro snížení
rychlosti zde budou dva příčné
zpomalovací prahy. Na křižovatce
s ul. Kosovskou bude doplněno
dopravní zrcadlo. Současně bude v
této křižovatce doplněno vodorovné dopravní značení pro usměrnění provozu,
 komunikace v ulici Na Kopci mezi
bytovými domy 11 a 12 bude zprůjezdněna. Obyvatelé této ulice se tak
budou moci vyhnout ulici Okružní,
 na ulici Havlíčkova budou v prostoru zastávek MHD „Chlumova“
pomocí mobilních betonových
prvků provedena opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců. Bude zde
dočasně vyznačen nový přechod
pro chodce v bezprostřední blízkosti těchto zastávek. Na tato opatření
naváže vyhrazený jízdní pruh pro
vozidla hromadné dopravy osob,
 na ulici Tolstého vznikne dočasná
zastávka MHD naproti stávající
zastávce „Dům Kultury“, kterou
budou využívat trolejbusy linky B.
Tato zastávka má za cíl zkrátit pěší
dostupnost centra pro cestující
linky B, kteří nebudou chtít využít
přestupů na linky C a F.

MHD - LINKA C

Pěší a cyklistická
doprava

 Pro pěší a cyklistickou dopravu
bude určen Starý Brněnský most a
cestní síť lesoparku Heulos.

Veškeré informace souvisejícís objízdnými trasami uzavřeného Brněnského mostu bude
radnice zveřejňovat a průběžně
aktualizovat na webu
www.jihlava.cz

Tranzitní a nákladní
doprava:

MHD - LINKA BX a B
Automobilová doprava:

 oficiální objízdná trasa pro vnitroměstskou dopravu povede ulicemi Okružní, Havlíčkovou, Fritzovou, Jiráskovou, Dvořákovou a
Hradební. V Okružní ulici bude
v maximální možné míře preferována veřejná doprava, tzn. jak
linkové regionální autobusy, tak
linky MHD. Vzniknou zde pruhy
vyhrazené pouze pro vozidla hromadné přepravy osob. Tyto pruhy
budou současně sloužit i pro snadný průjezd vozidel integrovaného

záchranného systému,
 pro snazší průjezdnost v ulici
Okružní budou upraveny parkovací a jízdní pruhy a zrušeny či
zmenšeny ostrůvky,
 pokud si to situace vyžádá, počítá se na kruhových křižovatkách
Okružní – Havlíčkova a Havlíčkova – Pražská s instalací přenosných semaforů pro řízení dopravy
zejména ve špičkách,
 na většině jihlavských křižovatek
řízených semafory dojde k úpravě
nastavení signálních plánů.

Úpravy na dalších komunikacích:
 úprava vodorovného dopravního
značení v ulici Hradební v úseku
mezi křižovatkami Hradební –
Žižkova a Hradební – Znojemská
tak, aby byl preferován směr Hradební - Znojemská,
 změna přednosti jízdy na křižovatce ulic Brtnická a Znojemská,
 na komunikaci II/405, na příjezdu do Jihlavy ve směru od Brtnice, bude v místě křižovatky s
účelovou komunikací, spojující
ulice Kosovská a Brtnická, snížena

 tranzitní a vnější cílová doprava (tj. taková doprava, která má v
Jihlavě cíl, anebo počátek cesty)
povede z Jihlavy směr I/38, dále
na dálnici D1 s variantním sjezdem exit 119 směr Velký Beranov,
nebo exit 134 směr Měřín, a dále
zpět do Jihlavy po II/602. Trasy
budou značeny podle aktuálního
stavu modernizace dálnice D1.
Ke změnám na této oficiální trase
by mělo dojít na přelomu června
a července. Objízdné trasy budou
důkladně vyznačeny.
 Pro vozidla s konstrukční rychlostí menší než 80 km/h (tj. taková
vozidla, která nesmějí na dálnici),
popř. pro případ mimořádných
událostí na dálnici D1 bude vyznačena tzv. velká objízdná trasa z
Velkého Beranova přes Žďár na
Sázavou, Ždírec nad Doubravou a
Havlíčkův Brod, odkud povede po
silnici I/38 zpět do Jihlavy.
-tz-
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PRSTENY
OD ÌESKÉ

JEDNIÌKY!

ROZZÁĚÍME VÁM ĿIVOT!
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Klub českých turistů
v Jihlavě oslaví 130. let

NJR – BŘEZEN 2018

Taneční šampioni z Jihlavy

V rámci oslav 130. výročí vzniku Klubu českých turistů a 100. výročí vzniku republiky se v Jihlavě v sobotu 17. března uskuteční již 27. ročník Zahájení jarní turistické sezony na Vysočině. Své brány tak řádně registrovaným
členům KČT otevře nejen jihlavská radnice, ale i Brána Matky Boží, Dům
Gustava Mahlera, nebo jihlavské podzemí.
Připraveny budou komentované prohlídky historické části města s průvodcem, i delší trasy se zaměřením na hornickou minulost města. Pomocí MHD
bude možno se dopravit k Hornické naučné stezce okolo vrchu Rudný, další
cesty povedou i na méně známá místa se stopami po důlní činnosti v okolí
Hybrálce. Na nejdelší trase, která měří přibližně 30 kilometrů, je možno navštívit i méně známé kutiště na Rounku.
-tz-

Turistická známka zobrazuje
Základní školu T. G. Masaryka

JIHLAVA má výroční turistickou známku, stojí 35 korun a k dostání je v turistickém informačním centru.
Foto: archiv MMJ
U příležitosti oslav 100. výročí vzniku Československa vydaly Turistické
známky, s.r.o., speciální edici Výročních Turistických známek. Do celorepublikové akce se zapojila i Jihlava,
výročí připomíná zobrazením základní školy, pojmenované po prvním
československém prezidentovi.
„Výroční známky jsou k dostání v
Turistickém informačním centru v jihlavské radnici a Bráně Matky Boží
za cenu 35 korun. Jednotlivé známky
jsou číslované, s označeným kuponem

„ČSR“, a budou památkou na toto
významné výročí,“ uvedla vedoucí
oddělení vnějších vztahů Jana Petrůjová.
Základní škola T. G. Masaryka byla
slavnostně otevřena v roce 1931,
jako Jubilejní národní škola Dr. T. G.
Masaryka. K otevření byl škole od
ministerstva školství a národní osvěty věnován bronzový odlitek polopostavy T. G. Masaryka od sochaře
Jana Štursy, jejíž originál byl umístěn
v Parlamentě.
-tz-

ČEKÁ JE MISTROVSTVÍ ČR. Jihlava má skvělou taneční reprezentaci. Pár

Petra a Jaroslav Zemanovi od loňska vedou ranking ČSTS v kategorii standardních tanců „Senior 3“. V březnu se jihlavský taneční pár vypraví na mistrovství
České republiky, dva měsíce nato budou Zemanovi bojovat o co nejlepší umístění
na mistrovství světa, které letos proběhne v České republice. Foto: archiv MMJ

Městská knihovna je knihovnou roku
Uplynulý rok 2017 završil čtrnáctileté působení městské knihovny
v účelově zrekonstruované budově bývalého jezuitského gymnázia
v Hluboké 1.
Knihovna se, i díky vyhovujícím
prostorám, postupně stala nejen místem četby a čtení, místem, kde jsou
k dispozici informační zdroje, ale
také komunitním centrem pro setkávání občanů a neziskových organizací, a v neposlední řadě prostorem
pro vzdělávání.
Je institucí podporující tradiční i
mediální gramotnost, inspirací pro četbu a vzdělávání, je zdrojem relevantních informací jak v tištěné, tak v elektronické podobě, a její služby berou
v úvahu potřeby rozdílných věkových,
zájmových a vzdělanostních skupin.
Lidé knihovně důvěřují, a její služby je
často provázejí po celý život.

Data Městské knihovny

Knihovní fond čítal celkem
209.626 svazků. Bylo zpracováno
9.975 svazků nových knih, 306 audio
dokumentů, 284 zvukových knih,

125 elektronických dokumentů, 15
hudebnin, 42 deskových her a 8 kartografických dokumentů. Čtenáři
měli k dispozici 405 titulů brožur a
periodik v 540 exemplářích.
V městské knihovně bylo registrováno 8.885 čtenářů, kteří si vypůjčili 450.758 dokumentů. Počet fyzických návštěvníků se vyšplhal k číslu
192.037. Dalších 101.551 virtuálních
návštěvníků využilo prostřednictvím
webových stránek elektronické služby knihovny. Zvukovou knihovnu
pravidelně navštěvovalo 66 registrovaných čtenářů, kteří si vypůjčili
5.911 zvukových knih.
Pro různé věkové a zájmové kategorie uživatelů bylo připraveno
283 besed, výstav, autorských a scénických čtení, hudebních pořadů, promítání dokumentů a dalších kulturních akcí. Kromě toho
se uskutečnilo 549 vzdělávacích
akcí, např. informační lekce pro školy, exkurze, přednášky, tvůrčí dílny,
kurzy znakového jazyka, trénování paměti, angličtiny pro začátečníky, ájurvédy, a počítačové kurzy pro
seniory.

Pobočky Městské knihovny

Městská knihovna poskytovala knihovnické a informační služby kromě
hlavní budovy také na pobočkách
Bedřichov, Březinova a Horní Kosov.
Pro děti z mateřských a základních
škol bylo na pobočkách připraveno 299 informačních, kulturních a
vzdělávacích pořadů.
Z rozpočtu Kraje Vysočina
obdržela městská knihovna účelovou dotaci 1.653.000,- Kč na činnosti spojené s výkonem regionálních
funkcí. V souboru těchto činností je
zahrnuto poskytování výměnných
knižních souborů, vzdělávání knihovníků, pomoc při revizi a aktualizaci knižních fondů, postupná auto-

matizace knihoven a poradenská
činnost. V regionu Jihlavsko tyto
služby pravidelně využívalo 5 profesionálních a 96 neprofesionálních
knihoven.

Vítěz soutěže knihoven

V roce 2017 se knihovna úspěšně
zapojila do soutěže Městská knihovna roku, a stala se vítězkou v kategorii měst nad 40.000 obyvatel. Získala
zvláštní ocenění za vynikající komunitní a vzdělávací aktivity, udělované
Svazem knihovníků a informačních
pracovníků ČR.
PhDr. Jarmila Daňková,
ředitelka Městské
knihovny Jihlava
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Masarykovo náměstí Jihlava

(bílá sobOta)

od 10 do 17 hodin prodej velikonočního zboží | prodejní stánky jarních sazenic, květin řezaných i hrnkových a jiných jarních rostlinek, velikonoční dekorace a aranžmá, pomlázky, kraslice, velikonoční pečivo, frgále babičky Anežky, šperky, dřevěné
výrobky, včelí produkty, keramika, minerály, trdelník, sušené ovoce a ořechy, bramboráky, bylinky a koření... ukázky soustružení
a taušírování.
Kavárna POHODIČKA z Náměště nad Oslavou | káva, palačinky, mazance a linecké pečivo.
od 14 do 17 hodin atrakce pro děti | živá zvířata – ovečky, poníci, koně a vožení dětí na koních. Dřevěný historický kolotoč
a střelba z kuše.

JIHLAVSKÁ RADNICE, Masarykovo nám. 1, Jihlava
(hlavní vchod, vestibul MHD) od 14 hodin
Průběžné povídání o velikonočních zvycích a obyčejích ve vestibulu radnice.
Vrátka Třebíč | zdobení velikonočních perníčků – ozdobím a sním | Malování na sklo – jarní vitráž – ukázka i možnost zkoušky/ velikonoční tvoření.
Dům dětí a mládeže Jihlava | výtvarné dílny s velikonoční tématikou – zdobení skořápek, pletení pomlázek, výroba velikonoční
výzdoby.
Barvínek Jihlava | výtvarné dílny – výroba jarních ozdob z papíru a velikonočních ozdob z korálků.
Stacionář Úsměv Třebíč | pletení košíků.
Dále uvidíte ukázky jednotlivých řemeslníků | zdobení kraslic různými technikami | drátkování | pletení košíků z pedigu |
výroba figurek ze šustí, sena a březového proutí | paličkování | výroba papírové krajky | barvení svíček | řezbářské práce |
předení na kolovratu.
Malování na obličej – velikonoční motivy.
Pavle!
pAVLE!
Ukázky různých technik lze na místě vyzkoušet.

Velká gotická síň jihlavské radnice
od 15.15 do 16 hodin | VESELÉ VELIKONOCE | Bobodivadlo Jihlava

Informace: Magistrát města Jihlavy, tel. 565 592 332 | Turistické informační centrum, tel. 565 591 847 | www.jihlava.cz
pořadatel:

partneři:

mediální partner:

Změna programu vyhrazena.

Vestibul jihlavské radnice
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Geometria rare
anima est

Štěpán Málek
7. 3. – 29. 4. 2018
Vernisáž v úterý 6. 3. 2018 v 17:00

Výstavy
Muzeum Vysočiny, Masarykovo nám.
57/58, tel. 567 573 880
do 2. 4.
JAK JSME KDYSI ŤUKALI
Výstava psacích strojů ze soukromé sbírky Vlastimila Stehna z Chotěboře.
do 2. 4.
NÁRODNÍ PARK PODYJÍ –
čtvrtstoletí pro přírodu.
Putovní výstava Správy NP a Jihomoravského muzea ve Znojmě přibližuje péči o toto chráněné území
do 8. 4.
SVĚT CÍNOVÝCH VOJÁČKŮ
Malované figurky vojáčků z různých historických období, vyrobené
firmou manželů Grégrových z Velké
Bíteše, která se 25 let věnuje výrobě
cínových miniatur.
23. 2. – 25. 11.
100 LET REPUBLIKY – očekávání, naděje a skutečnost
Odraz významných přelomových
událostí 20. století v Jihlavě.
do 4. 3.
STARÉ ČASY TUŽKOU A
PEREM
Historické mapy a plány měst a
obcí Jihlavska v originálním provedení Ladislava Vondráka, kreslíře z
Luk nad Jihlavou. Kavárna Muzeum.
6. 3. – 15. 4.
VIZE & PROSTORY II.
Výstava obrazů Petra Poltavce.
Kavárna Muzeum.
OGV, Masarykovo nám. 24,
tel. 567 309 722
22. 2. - 13. 5.
MILADA SCHMIDTOVÁ ČERMÁKOVÁ (1922-2015). Chodkyně v mracích
První retrospektiva malířky Milady
Schmidtové (1922 – 2015).
OGV II, Masarykovo nám. 24.
22. 2. - 13. 5.
JOSEF ČAPEK
Prezentace několika děl autora v
rámci stého výročí založení republiky.
OGV II, Masarykovo nám. 24 - stálá expozice
OGV, Komenského 10, tel. 567 301
680, ředitel 567 301 681
23. 11. - 4. 3.
IGLOO 7: Skupina – Není
slyšet
Záznam rezonancí prázdného prostoru. Zvuková galerie IGLOO,
Komenského 10.
25. 1. - 8. 4.
LUBOMÍR TYPLT - Jedlíci
kukuřice
Expresivní malba. OGV I, Komen-

ského 10.
Komentovaná prohlídka výstavy
Jedlíci kukuřice - 22. 3. 2018 v 17
hodin.

Dům Gustava Mahlera
Znojemská 4, Jihlava

8. 3. – 8. 4.
EVA BYSTRIANSKÁ - Hledání velké nádhery
Fotografie z Jihlavy a blízkého okolí. Galerie Alternativa, Komenského
10.
Galerie NONSTROP, Open air art
gallery, Malá Lazebnická
1. 2. – 31. 3.
JEDNOTLIVOSTI
Pořádá ZUŠ Jihlava – Výtvarný
obor.
Městská knihovna Jihlava, Hluboká 1
22. 1. – 16. 3.
TANČÍME A HRAJEME
Výstava fotografií z představení
tanečních, divadelních a hudebních
skupin DTS Jihlava.
19. 3. – 6. 4.
MINISČÍTÁNÍ V OBRÁZCÍCH
Výstava plakátů k celostátnímu
vzdělávacímu projektu Minisčítání.
Brána Matky Boží, Věžní 1, tel.
565 591 848
Březen - duben
ŽIVOT VODNÍKŮ V ČECHÁCH
Voda, vodníci a jiné bytosti - výstava amatérských fotografií Jarmily
Včelové z Jihlavy. Vstupné 25 a 15
Kč, v rámci vstupu na Bránu Matky
Boží.
Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4,
tel. 565 591 849
7. 3. – 29. 4.
Geometria rare anima
est – ŠTĚPÁN MÁLEK
Výstava umělce, hudebníka a člena Klubu konkretistů KK3, založená
na propracovaném geometrickém
systému a harmonické souhře mezi
hmotou, prostorem a barvou. Vernisáž 6. 3. v 17.00 hodin.
Magistrát města Jihlavy,
Masarykovo náměstí 1
12. 3. – 31. 3.
Výstava k výročí KLUBU
ČESKÝCH TURISTŮ
Divadlo Na Kopečku,
Brněnská 54

březen
PATNÁCTILETÁ CESTA MOZAIKY aneb Jsme nedílnou
součástí života v Jihlavě
Výtvarné práce dětí. DNK – foyer,
Violka.
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10, tel.
567 573 730, 567 573 735
březen
ZVINO VA AFRICA
Prodejní výstava originálních dřevěných soch ze Zimbabwe.
Africká vesnice Matongo – areál.

březen: út–so 10–12, 13–18
duben: út–ne 10–12, 13–18

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

březen
Z LESNÍCH INTERIÉRŮ
Sepiové snímky lesa a lesních
zákoutí Ing. Milana Slavingera.
Výstavní místnost (za pokladnou v
hlavním vstupním areálu).
Bez obav, Husova 16
Výtvarná dílna a prodejní galerie
Denního a týdenního stacionáře Jihlava, příspěvková organizace,
otevřeno po – pá 9 – 12 a 13 – 18
1. 3. – 31. 5.
TEČKA TEČKA ČÁRKA aneb
Malujeme prstovými barvami
Výstava prací výtvarníků ze stacionáře.
M&K galerie, Hany Kvapilové 24,
tel. 603 248 192
1. 3. – 10. 4.
NAĎA SYNECKÁ - v čase a
prostoru
Výběr z díla, kresba a grafika.
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4,
tel. +420 567 564 400
do 10. 3.
Michal Kalenda – prodejní výstava obrazů
16. 3. – 30. 4.
Vladislav Háša Hamršmíd, Jan Jiří Rathsam, Walter Paul, Marta Řezníčková
24. 3.
O ŠTÍT MĚSTA JIHLAVY
Výstava plastikových modelářů
Galerie Bakterie, Úvoz 34
15. 2. – 31. 3.
KATEŘINA SIEGELOVÁ kresby tužkou na papíře
Vysoká škola polytechnická Jihlava,
Tolstého 16
21. 2. – 30. 4.
Gustav Klimt - Průkopník moderny

Městská knihovna
Hluboká 1, tel. 565 597 859, 850, 851
1. 3. v 17.00
LÉČBA SPRÁVNOU CHŮZÍ
Setkání s chiropraktikem Ing. Vincim Lászlem
Vstupné 80,-

5. 3. v 18.00
EPIDEMIE SVOBODY
Promítání filmu v rámci projektu
Promítej i ty!
8. 3. v 17.00
OD HLAVY AŽ K PATÁM
Přednáška Ing. Miroslava Hrabici
Vstupné 70,14. 3. v 17.00
ZHUDEBNĚNÉ BÁSNĚ BOHUSLAVA REYNKA
Přednáška doc. PhDr. Libora Martinka, Ph.D.
15. 3. v 18.30
SVOBODNÁ ŽENA
Večerní rozjímání z cyklu Praktická
ayurvéda s Ivou Georgievovou
Vstupné 180,22. 3. 17.00
GRUZIE VYTESANÁ ZE SKÁLY
Cestovatelská přednáška Jiřího
Kaláta.
PRO DĚTI A MLÁDEŽ:
26. 3. v 15.30
KNIHÁČKOVO POČTENÍČKO
Společné čtení s dílničkou.
Studovna pro mládež 3. poschodí.
28. 3. v 9.00
HERNIČKA
Společné čtení s dílničkou „Vítáme
jaro“.
Pobočka Horní Kosov.
Kapacita 8 dětí, nutno rezervovat.
28. 3. 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
1. 3. v 19.00
J. Deml, M. Jelinek, M. T.
Růžička:
Zapomenuté
světlo
Naše divadelní adaptace Zapomenutého 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.
F3
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2. 3. v 19.00
A. P. Čechov: Racek
Jedna z nejznámějších divadelních
her, která je prostoupena řadou hlubokých i banálních rozhovorů o
podstatě tvorby, postavení umělce
ve společnosti a jeho úloze, o divadle a potřebě tvůrčího života... A
mezi vším tím filozofováním a společenskými hrami na břehu jezera
někde na venkově se odehrává několik marných jednostranných milostných vzplanutí, nenaplněných lásek
a několik dramat nenaplněných ideálů a představ o životě.
C4
3. 3. v 19.00
P. Pörtner: Splašené
nůžky - crazy komedie
Když se v poschodí nad kadeřnickým salónem Splašené nůžky stane
vražda, jedinými opravdu nestrannými pozorovateli a svědky jsou diváci
v hledišti. A jen na nich záleží, zda se
podaří usvědčit vraha.
5. 3. v 19.00
Peter Shaffer: Černá
komedie
Spletitý příběh mladého zamilovaného páru, který očekává návštěvu přísného otce budoucí nevěsty, se odehrává za zcela originální a
nečekané situace, která rozjíždí řadu
komediálních zápletek.
6. 3. v 19.00
Laco Kerata: Dobro
Divadlo Andreje Bagara Nitra
Dobro je hra vtipná, provokativní,
politicky nekorektní, poeticky střelená i drsně konkrétní. Je autentická
v zachycení životního pocitu současného obyvatele Slovenska i Evropy.
Laco Kerata - slovenský kultovní
dramatik a prozaik, herec a režisér,
zakladatel legendárního alternativního divadla STOKA
DAB
7. 3. v 19.00
A. P. Čechov: Racek
O4
8. 3. v 19.00
A. P. Čechov: Racek
U4
9. 3. v 19.00
A. P. Čechov: Racek
K4
10. 3. v 19.00
A. P. Čechov: Racek
B4
11. 3. v 15.00
Josef Krofta a kol.: Jak
si hrají tatínkové
Divadlo DRAK
12. 3. v 10.00
V. Zajíc: Kocour v botách
- rodinná pohádka
Komediantská pohádka pro celou
rodinu. O tom, jak nemá cenu fňukat – protože z každé šlamastyky je
vždycky nějaká cesta ven.
13. 3. v 17.00
A. P. Čechov: Racek
M4
14. 3. v 19.00
A. P. Čechov: Racek
KV4
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15. 3. v 19.00
A. P. Čechov: Racek
L4
16. 3. v 19.00
E. Rovner: Vrátila se
jednou v noci - duchařská
komedie
Když se starý mládenec Manuel
rozhodne oženit, očekává ho neuvěřitelné překvapení. Po deseti letech
„odpočinku v pokoji“ vstane jeho
matka Fanny z hrobu, aby na situaci dohlédla a nevěstu si osobně proklepla.
17. 3. v 16.00
Pohádkové čtení na
schodech: O Makové
panence
Foyer VS
17. 3. v 19.00
A. V. Mrštíkové,
Krobot: Rok na vsi
Derniéra
20. 3. v 17.00
P. Pörtner:
nůžky

M.

Splašené

21. 3. v 17.00
Brdečka - Lipský - Baláš
- Brousek: Adéla ještě
nevečeřela
muzikál
Stejně jako ve slavném filmu se i na
jevišti setkáme s detektivem Nickem
Carterem, komisařem Ledvinou,
baronem Rupertem von Kratzmar a
Květuškou. Nicméně v našem muzikálu bude možná všechno trochu
jinak.
22. 3. v 19.00
A. P. Čechov: Racek
T4
23. 3. v 19.00
J. Kačena, L. Lolyová: Bůh
je žena
Autorská laboratorní groteska začíná právě v té chvíli, kdy se Eva pasuje 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 nejmladší a nejprogresivnější generace
divadelních tvůrců.
R4
24. 3. v 19.00
A. P. Čechov: Racek
E4
28. 3. v 19.00
Peter Shaffer:
komedie

Černá

MALÁ SCÉNA
3. 3. v 17.00
R. Čechura, J. Šalamoun:
Maxipes Fík
interaktivní pohádka
Divadelní interaktivní verze známé
pohádky pro děti od 4 let
5. 3. v 10.00
R. Čechura, J. Šalamoun:
Maxipes Fík
7. 3. v 17.00
B. Ahlfors: Popel a
pálenka
Komedie současného skandinávského 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 sentimentální, tragikomická jako život
sám. Nenásilně a s humorem vypráví o manželství, lásce, vztahu rodičů
a dospělých dětí, o stáří i umění žít.
16. 3. v 10.00
R. Čechura, J. Šalamoun:
Maxipes Fík
19. 3. v 10.00
P. Šimák, K. Jonášová a
spol.: 3100°C mé krve
dokumentární drama
Autentické výpovědi evropských
matek, jejichž děti odešly a většinou zemřely na straně tzv. Islámského státu, jsou velkým otazníkem nad
stavem naší společnosti. Sestaveno
z autentických materiálů. Autorské
divadlo.
20. 3. v 17.00
R. Čechura, J. Šalamoun:
Maxipes Fík
24. 3. v 19.30
B. Ahlfors:
pálenka

Popel

a

27. 3. v 10.00
R. Čechura, J. Šalamoun:
Maxipes Fík
28. 3. v 19.30
J. Griškovec: Současně
denně od 15.30-18
hod.
Divadelní
klub HDJ
12. 3. v 19.30
Pravidelný jazzový večer:
KRISTINA BARTA TRIO
a host Miroslav Hloucal
Kristina Barta - piano
Jan Fečo - kontrabas
Marek Urbánek - bicí
Miroslav Hloucal – trumpeta
denně od 15.30-18
hod.
Divadlo
Na Kopečku
Psychiatrická nemocnice, Brněnská
54, tel. 567 552 232, Dana Holíková
604 880 804
6. – 7. 3. v 18.00
ŠVÝCARSKO – cestovatelská diashow Martina
Loewa
To nejlepší ze země, kde jsou hory
doma a vlaky jezdí na minutu přesně. Alpské štíty, ledovce i rozkvetlé
louky.
27. 3. v 19.30
DRUHÁ TRÁVA - koncert Roberta Křesťana
denně
od 15.30-18
Divadlo
Ježek hod.
Jarní 22 (areál MŠ), Jihlava – Horní
Kosov, tel. 723 764 198
3. 3. v 10.00
PIRÁTSKÝ BÁL
O tom, jak to chodí na pirátské
lodi
10. 3. v 10.00
POHÁDKOVÁ SOBOTA
Písničky, soutěže a pohádka
17. 3. v 10.00
HRAJEME SI S JEŽKEM
Soutěže pro děti, a dospěláky taky

24. 3. v 10.00
JARO UŽ JE TU
Písničky, soutěže a kvíz
31. 3. v 10.00
VELIKONOCE S JEŽKEM
denně od 15.30-18 hod.
DKO
Tolstého 2, Předprodej vstupenek
DKO Jihlava, tel. 604 293 037
6. 3. v 19.30
JABLKOŇ
Jablkoň je setkáním Georga Friedricha Händela s pračlověkem. Písničky drsné, laskavé, smutné, veselé,
i splašené vrhá na publikum s nasazením a elegancí lovce mamutů, který po večerech vystudoval konzervatoř. Říkejme tomu třeba pražský
folkrock. DKO, s.r.o., Jihlava - projekt Malá scéna DKO.
Vstupné: v předprodeji 180 Kč, na
místě 200 Kč.
8. 3. v 19.00
Patrik Hartl: KLÁRA A
BÁRA
Hrají: Ivana Chýlková a Eva Holubová.
Vyprodáno.
11. 3. v 15.00
ŠTÍSTKO A POUPĚNKA
Představení je vhodné pro děti od
2 let.
Populární zpívající dvojice Štístko
a Poupěnka přicházejí se svým prvním divadelním představením!
Vstupné: 160 Kč. Vstupenky je
možné zakoupit v síti Tickeportal.
14. 3. v 19.00
F. R. Čech: DÍVČÍ VÁLKA
Vstupné: 399, 359 Kč.
Náhradní termín. Již zakoupené
vstupenky zůstávají v platnosti.
15. 3. v 18.30
KOLLÁROVCI: NEÚPROSNÝ
ČAS
Dopřejte si pravou goralskou zábavu a zažijte příjemné chvíle s Kollárovci.
Vstupné: 370, 350, 320 Kč
18. 3. v 19.00
EVA URBANOVÁ a MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO
Vstupné: 490 - 790 Kč
20. 3. v 19.00
Bl a žek/Podskalský/
Illín/Hála: SVĚTÁCI
Vstupné: 390, 360 Kč
21. 3. v 17.30 a 20.00
PARTIČKA
Pořadatel: Agentura AZmusic, s.r.o.
Vstupné: 430 Kč
Vstupenky lze zakoupit v síti Ticketstream a v pobočkách CK FiroTour a Čedok.
22. 3.
SPORTOVEC ROKU do 15-ti
let za rok 2017
24. 3. ve 13.00
FESTIVAL VÍNA
Vstupné: v předprodeji 100 Kč, na
místě 120 Kč.
27. 3. v 19.30
JAN SPÁLENÝ
Český multiinstrumentalista, skladatel a textař. Vstupné: v předprodeji
140 Kč, na místě 160 Kč.
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denně od 15.30-18 hod.
DIOD
Divadlo otevřených dveří, Tyršova 12,
tel. 734 586 402
3. 3. v 19.30
Výš
Divadlo Tyhle
V inscenaci fyzického divadla Výš
se ocitáme ve světě, který ten náš jen
připomíná: dvojice performerů versus jeden podivný předmět s příčlemi a štěřinami.
Vstup 120/80 Kč.
7. 3. v 19.30
Reynek: SLOVA A OBRAZY Z
PETRKOVA
Divadelní spolek Jedl (Praha)
Večer s básněmi Bohuslava Reynka,
návštěva Petrkova. Svědectví o dialogu duše s Bohem, který je někdy tak
nesnesitelně daleko a někdy tak děsivě blízko.
Vstup 280/240 Kč.
10. 3. 17.00 – 22.00
RYTMY SVĚTA
Centrum na podporu integrace
cizinců pro Kraj Vysočina
Hraje skupina Swingtet. Čekají vás
taneční vystoupení z různých zemí,
taneční workshop nebo ochutnávka národních pokrmů. Společenský
oděv vítaný, ale ne nutný. Akce je
určena pro cizince spadající do projektu, i pro širokou veřejnost.
Vstup zdarma.
13. 3. – 14. 3.
10.00 a 8.30 / 10.00
KRYŠTŮFEK A LESNÍ BYTOSTI
Pruhované panenky
Kryštůfek se ztratil v lese. Musí
překonat svůj strach a vydat se lesem
svou vlastní cestou. Vhodné pro
nejmenší a větší děti.
Vstup 35 Kč.
15. 3. – 17. 3.
JID 20-18
Každoroční regionální postupová přehlídka studentského divadla.
Čekají na vás opět tři dny plné divadla, fantazie a kreativity, nadšení,
ambicí i očekávání, ale i obyčejné
radostí z hraní pro sebe i pro druhé.
21. 3. v 17.00
ZŠ Havlíčkova uvádí —
ŽÁKOVSKÉ SOUBORY
Představení žákovských divadelních souborů a kroužků ze ZŠ Havlíčkova, nejen pro rodiče.
22. 3. 9.00 – 16.00
DOCELA MALÝ FESTIVAL
23. ročník přehlídky a okresní soutěže dětských divadelních souborů, které se před porotou ucházejí o
postup do krajského kola.
Festival pořádá ZŠ Havlíčkova Jihlava, za podpory statutárního města
Jihlava.
23. 3. v 19.30
LÁSKA A JINÉ SUPERSCHOPNOSTI
De Facto Mimo
Nevyspíme se spolu? Pravdivá
komedie o lásce pro každého, kdo
se ji nebojí prožít, a nemá strach, že
se na to přijde. Možná se poznáte,
možná se budete smát, možná vám
nebude úplně dobře. Přátelství, láska a scénáristika v praxi.
Vstup 100/80 Kč.

Kultura
24. 3. 14.00 – 17.00
BLEŠÍ TRH
Pravidelný bleší trh na prknech
DIODu.
Vstup zdarma.
28. 3. v 19.30
PULSAR
Michal Záhora
Tanec. Člověk jako mimořádně
složitý a nejkomplexnější výtvor vesmíru. Jsme vesmírní běžci, naše těla
jsou stvořena z hvězdného prachu.
Vstup 120/80 Kč.
denně od 15.30-18
DĚLNICKÝ
DŮM hod.
Žižkova 15
10. 3. v 9.00
V. FESTIVAL EZOTERIKY A
ZDRAVÍ.
Vstupné 350 Kč, děti vstup zdarma. Předprodej Čajovna Kuba &
Pařízek.
31. 3. 9.00 – 12.00
TERA - AQUA - FLORA
Jihlavské terarijní trhy spojené s
výměnou a prodejem.
denně ETAGE
od 15.30-18 hod.
CAFÉ
Masarykovo náměstí 39
3. 3. v 19.30
Koncert VČELAŘOVO JAZZOVÉ TRIO & Benedikte
Syvertsen (NOR)
Zlínská gypsy swingová kapela,
která zahraje se speciálním hostem
- norskou kytaristkou Benedikte
Syvertsen.
6. 3. a 20. 3. v 19.30
JAM SESSION
Živá improvizovaná jazzová a swingová hudba.
Muzikanti, kteří by se chtěli přidat,
jsou vítaní.
denněJIHLAVA
od 15.30-18 hod.
ZUŠ
Masarykovo náměstí 16
7. 3. v 18.00
KLAVÍRNÍ KONCERTÍK
Hala ZUŠ.
9. 3. v 18.00
JARNÍ KONCERT „Věrní žáci se vracejí“
Koncert bývalých absolventů školy
Koncertní sál ZUŠ.
15. 3. 13.00 – 17.00
HODY, HODY DOPROVODY
Velikonoční jarmark v ZUŠ galerii
u Zlatého lva.
15. 3. v 18.00
BENEFIČNÍ KONCERT KLASICKÉ HUDBY
V Rytířském sále SUPŠ Jihlava
Helenín.
(spolupráce ZUŠ Jihlava a SUPŠ)
23. 3. 8.00 – 20.00
Krajské kolo soutěží
ZUŠ MŠMT v sólovém a
komorním zpěvu
Koncertní sál ZUŠ.
27. 3. 8.00 – 20.00
Krajské
kolo
soutěží ZUŠ MŠMT ve hře na
dechové nástroje
Koncertní sál ZUŠ.

28. 3. v 18.00
Vystoupení Tanečního
oddělení ZUŠ Jihlava v
DKO
denně JIHLAVA
od 15.30-18 hod.
DDM
Brněnská 46, tel. 567 303 521
březen – duben
KURZ VÝCHOVY A VÝCVIKU
PSŮ
Kurz zahrnuje 13 lekcí – 1 teoretická, 12 praktických. Cena 1500,-.
Začátek kurzu – neděle 4. března 2018. Přihlášení zájemci budou
pořadatelem obeznámeni s termínem zahajovací akce.
Přihláška a informace: Tomáš
Rychetský, tel.: 736430886, rychetsky@ddmjihlava.cz. Lekce probíhají
2x týdně (středa 17.00-18.00, neděle
11.00-12.00).
17. 3.
ZPĚVÁČEK 2018
Krajské kolo pěvecké soutěže, české zemské finále celostátní soutěže.
Určeno dětem narozeným v letech
2003-2008, zpívajícím sólově lidové
písně svého regionu.
Děti si připraví dvě písně ze svého
regionu, nejméně o dvou slokách.
Zpěváčci si přivezou notové zápisy
obou písní.
Krajské kolo proběhne 17. března
2018 v Telči.
22. 3.
SPORTOVEC ROKU do 15ti
let za rok 2017
Slavnostní vyhlášení proběhne 22.
3. 2018 v DKO Jihlava.
Své nominace můžete posílat do
20. února 2018.
31. 3. ve 14.00
VELIKONOCE NA RADNICI
Velikonoční výtvarné a kreativní dílny. Pletení pomlázek, zdobení
vajíček.
V jihlavské radnici.
denně
od 15.30-18
CENTRUM
PRO hod.
RODINU
Vysočina, Chlumova 3 (2. patro), tel.
739 247 357
6. 3. v 17.00
ZDRAVÁ DĚTSKÁ NOHA
Přednáší paní Olga Wiesnerová,
člen Podiatrické společnosti a držitel
certifikátu Zdravá dětská noha.
Přednáška je zdarma, bez objednání. Po předchozí domluvě je v jejím
průběhu zajištěno bezplatné hlídání
dětí.
15. 3. v 17.00
DEVATERO ÚSPĚŠNÉHO RODIČE
Začátek zážitkově vzdělávacího
kurzu 15. 3. v 17 hodin, lektor Ing.
Slavka Dokulilová.
Kurz o 9 lekcích nabízí praktické
způsoby a techniky, jak vést děti k
zodpovědnosti a úctě ke druhým, jak
rozumět jejich potřebám a chování,
jak podporovat pozitivní chování, a
předejít tomu špatnému.
Předem je třeba se přihlásit do 5.
3. na zivna@centrumrodin.cz, cena:
1.800 Kč, 2. rodič zdarma.
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FAMILY a SENIOR POINT
Palackého 26, tel. 564 602 445,
605 660 445. Na všechny akce je třeba
se předem přihlásit osobně nebo na tel.
č. 605 660 445, případně emailem:
jihlava@familypoint.cz.
7. 3. v 16.00
ZNAKOVÁNÍ BATOLAT
1. část - praktická přednáška o tom,
jak se dorozumět se svými batolátky. Rita Malášková, Gravid centrum,
Masarykovo nám. 44.
Prosíme o přihlašování účasti.
7. 3. 9.30 – 11.30
TVOŘIVÉ KLUBÍČKO - kreativní tvoření pro mladší děti
Radka Propperová, Family Point,
Palackého 26.
Prosíme o přihlašování účasti.
13. 3. 15.30 – 16.30
TANEČKY S RADKOU - tanečky pro děti od 2,5 do 6 let, s říkadly
a překážkovou dráhou: Radka Propperová, SŠ TRIVIS, Brněnská 68.
Prosíme o přihlašování účasti.
15. 3. v 15.00
VČELÍ PRODUKTY A LIDSKÉ
ZDRAVÍ II. - vše o včelách, včelích
produktech i s jejich ochutnávkou.
MVDr. Zdeněk Šobáň
Krú, Žižkova 57, Jihlava, zasedací
místnost B 3.16, budova B.
Prosíme o přihlašování účasti.
19. 3. 13.00 – 16.00
ALZHEIMER PORADNA
Senior Point, Palackého 26. Objednání nutné!!!
21. 3. ve 14.00
TAJEMSTVÍ BYLINEK
Krú, Žižkova 57, Jihlava, zasedací
místnost D2.03, budova D
21. 3. v 16.00
ZNAKOVÁNÍ BATOLAT
2. část - praktická přednáška o tom,
jak se dorozumět se svými batolátky. Rita Malášková, Gravid centrum,
Masarykovo nám. 44,
Prosíme o přihlašování účasti.
26. 3. – 28. 3.
JARNÍ DNY
Třídenní program s jarní a velikonoční tématikou - pletení pomlázek,
netradiční výroba i tradiční zdobení kraslic, velikonoční pokrmy i s
ochutnávkou, výroba jarních dekorací at. Family Point, Palackého 26.
Podrobný program naleznete během
března na našich webových stránkách či Facebooku.
Přihlašování není nutné.
denně
od 15.30-18 hod.
ZOO JIHLAVA
Březinovy sady 10, tel. 567 573 730,
1. 3. v 17.00
KLUBOVÝ VEČER V ZOO:
TAJEMNÁ BARMA
Přátelská, fascinující, nezapomenutelná. Taková je Barma. Země,
která ještě není ovlivněná masovou turistikou. Nasajte atmosféru
měsíční dobrodružné cesty Davida
Švejnohy po nedávno otevřených
destinacích Myanmaru. Od 17.00
hodin ve vzdělávacím centru PodpoVRCH, vstupné 40 Kč (každý účastník obdrží drobný dárek), parkování
zdarma.
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5. 3.
VEČERNÍ PROHLÍDKA SE
ZOOLOGEM
Chcete si prohlédnout večerní zoo
a zároveň se dozvědět něco o životě zvířat? Právě pro vás je připravena prohlídka s odborným zoologickým výkladem. Cena 150 Kč. Nutná
rezervace a platba předem v e-shopu
na www.zoojihlava.cz
denně
15.30-18 hod.
KLUBodZACHEUS

Kultura / Kina

Jarmarky 2018

18. 3. v 10.00
SETKÁNÍ RODIN s programem
nejen pro děti
29. 3. v 18.00
POSLEDNÍ VEČEŘE pro velké i
malé děti Boží
30. 3. v 17.00
PAŠIJE
čtení evangelních textů, rozjímání
a zpěvy v kostele sv. Kříže.
denně
15.30-18 hod.
KINO od
DUKLA

1. 3. v 17:00, 14. 3. v 16.00, 28.
3. v 17.30
Ewa Farna 10: Neznámá
známá
Hudební, dokument / ČR / 72min
/ 120,Ewa Farna míří na plátna kin. V
dokumentu pustí fanoušky i do svého soukromí.
Režie: M. Linhart
1. 3. v 17.30
Jumanji: Vítejte v džungli!
Dobrodružný, akční, komedie /
USA / 111min / dabing / 100,Čtveřice školáků objeví starou
videoherní konzoli se hrou, o které
nikdy neslyšeli - zvanou Jumanji - a
ocitají se všichni vzápětí v džungli.
Režie: J. Kasdan/ Hrají: Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart,
Karen Gillan, Nick Jonas
1. a 2. 3. v 19.30, 11. 3. ve 20.00
Winchester: Sídlo démonů
Horor / USA / 99min / PREMIÉRA / titulky / 110,Nejstrašidelnějším domem lidské
historie je sídlo rodiny Winchesterů, které stojí v Kalifornii v Americe.
Postaveno je prý na tenkém pomezí
našeho světa a samotného pekla, a
duchové se v něm objevují už téměř
150 let. Děsivý příběh sídla démonů ukáže horor od tvůrců Jigsaw, se
slavnou Helen Mirren v hlavní roli.
Režie: M. Spierig, P. Spierig/ Hrají: Helen Mirren, Sarah Snook, Jason
Clarke

dabing / 100,Navzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu muziky se Miguel touží
stát uznávaným muzikantem. V touze dokázat svůj talent se Miguel
souhrou neuvěřitelných okolností ocitne v překrásné a barevné Říši
zesnulých. Tam potká okouzlujícího
šejdíře Hectora a společně se vypraví na strhující cestu odhalit skutečný
příběh Miguelovy rodiny.
Režie: L. Unkrich
4. 3. v 15.45, 12. a 19. 3. v 17.00
Zoufalé ženy dělají
zoufalé věci
Komedie / ČR / 100,„To tedy byl porod!“ vzdychnete si,
když se vám něco nepodaří lehce, ale
stojí vás to hodně úsilí.
Režie: F. Renč / Hrají: Klára Issová, Lenka Vlasáková, Jiří Dvořák,
Pavel Kříž, Martin Kraus, Matouš
Ruml

Komenského 20
13. 3. v 19.00
MODLITBA TAIZÉ
v kostele sv. Kříže

Jana Masaryka 20, tel. 731 989 428
1. 3. a 2. 4. v 15.30
Příšerákovi
Animovaný / Německo, V. Británie
/ 96min / dabing / 80,Animovaná rodinná komedie o
prokletí, které možná pomůže jedné ne právě spokojené rodince najít
štěstí.
Režie: H. Tappe
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20. dubna, 18. května, 15. června
21. září, 19. října, 11. listopadu
Masarykovo náměstí
1. a 2. 3. ve 20.00, 9. a 16. 3.
v 17.15, 11. 3. v 19.30
Rudá volavka
Thriller / USA / 136min / titulky
/ 120,- / 15+
Dominika Jegorovová má mnoho
tváří.
Režie: F. Lawrence/ Hrají: Jenifer
Lawrence, Joel Edgerton, Matthias
Shoenearts, Jeremy Irons

3. 3. v 15:30, 31. 3. v 15:00
Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu
Animovaná dobrodružná komedie
/ Rusko / 89min / 125,- (děti 100,), 31. 3. 110,- (děti 90,-)
Pokračování populární animované série je opět plné dobrodružství,
humoru i kouzel.
Režie: A. Tsitsilin

2. a 17. 3. v 15.30, 4. 3. ve 13.45,
24. 3. 1. 4. v 15.00
Pračlověk
Animovaná komedie / V. Británie
/ 89min / dabing / 125,- (děti 100,), od 17. 3. 115,- (děti 90,-)
Režie: N. Park

3., 5., 17. 3. a 1. 4. v 17.00
Noční hra
Komedie, krimi / USA / 120,Režie: J. F. Daley, J. M. Goldstein/
Hrají: Rachel McAdams, Jason Bateman, Jesse Plemons, Kyle Chandler

2. 3. v 17.00
Labyrint: Vražedná léčba
Akční sci-fi / USA / 140min /
titulky / 120,- / 12+
Režie: W. Ball/ Hrají: Dylan
O’Brien, Kaya Scodelario, Thomas
Brodie-Sangster
2. a 3. 3. v 17.30, 11. 3. v 18.00,
15. a 25. 3. v 19.30, 22. 3. a 1. 4. ve
20.00
Věčně tvá nevěrná
Komedie / ČR / 120,Josef a Miluška jsou manželé už
snad celou věčnost.
Režie: M. Cieslar/ Hrají: Lenka
Vlasáková, Vilma Cibulková, Saša
Rašilov, Pavel Kříž, Josef Lábus
3. 3. v 15.00, 11. 3. ve 14.00
Triky s trpaslíky
Animovaný / USA / 89min /
dabing / 120,Režie: P. Lepeniotis

3. 3. v 19.30, 14. 3. v 17.00, 20. a
27. 3. v 17.30
Nejtemnější hodina
Historický, drama / V. Británie /
125min / titulky / 100,- / 12+
Režie: J. Wright/ Hrají: Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Lily
James
3. 3. ve 20.00, 13. 3. v 17.00, 22.
3. v 17.30, 18. 3. v 19.30
Akta Pentagon: Skrytá
válka
Drama, historický / USA / 116min
/ titulky / 110,Film líčí příběh novinářů deníků, kteří zveřejnili tajnou zprávu
označovanou jako Pentagon Papers
o angažovanosti americké vlády
během války ve Vietnamu.
Režie: S. Spielberg/ Hrají: Tom
Hanks, Meryl Streep
4. 3. ve 14.00, 18. 3. v 15.30
Coco
Animovaný / USA / 105min /

4. 3. v 16.00,
Black Panther
Akční sci-fi / USA / dabing / 110,Dobrodružství válečníka T’Chally,
který se po smrti svého otce, krále
Wakandy, vrací domů do odloučené,
avšak technologicky vyspělé africké země, aby se stal novým králem.
Když se však znovu objeví mocný dávný nepřítel, jsou T’Challovy
schopnosti podrobeny těžké zkoušce, neboť T’Challa je vtažen do konfliktu ohrožujícího nejen Wakandu,
ale i celý svět.
Režie: R. Coogler/ Hrají: Chadwick Boseman, Michael B. Jordan,
Lupita Nyong’o, Danai Gurira
5. 3. v 17.30
Nit z přízraků
Drama / USA / 130min / Titulky
/ 110,Dvojnásobný držitel Oscara Daniel
Day-Lewis hraje v dramatu Nit z přízraků podivínského módního návrháře, kterému do života vstoupila
láska a málem ho zničila.
Režie: P. T. Anderson/ Hrají: Daniel Day-Lewis, Lesley Manville, Vicky
Krieps, Camilla Rutherfor
5. 3. v 19.30
Chlapi nepláčou
Drama / Bosna a Hercegovina /
98min / titulky / FK / 80,- / 15+
V opuštěném horském hotelu, který dnes už pouze naznačuje dobu své
zašlé slávy a luxusu, probíhá psychologický experiment.
Režie: A. Drljević / Hrají: Boris
Isaković, Leon Lučev, Emir Hadžihafizbegović, Sebastian Cavazza
5. 3. ve 20.00, 9. 3. v 17.00
Tvář vody
Fantasy / USA / 123min / titulky
/ 120,- (9. 3. 110,-)
Trochu jiný příběh o lásce si pro
nás přichystal mistr vyprávění Guillermo del Toro. Režie: G. del Toro /
Hrají: Sally Hawkins, Octavia Spencer, Michael Shannon, Richard Jenkins
6. 3. v 17.00, 27. 3. v 19.30
Nikdys nebyl
Thriller / V. Británie / 95min /
titulky / 90,- / 15+
Joe je válečný veterán, který si nese
celou řadu jizev.
Režie: L. Ramsey/ Hrají: Joaquin
Phoenix, Ekaterina Samsonov,
Alessandro Nivola

STRANA 28
6. 3. v 18.00
Expediční kamera
Dokument / 240 min / 130,Největší mezinárodní filmový festival s cestovatelskou a outdoorovou
tématikou v ČR. Zažijte filmy plné
adrenalinu, krásné přírody, expedic a
inspirace. Těšit se můžete na 6 filmů.
6. 3. v 19.30, 15. 3. v 17.00, 21. 3.
a 2. 4. ve 20.00
Tři billboardy kousek
za Ebbingem
Drama, komedie / USA, Velká Británie / 115min / titulky / 110,-, od
2. 4. 100,Mildred Haynesové zavraždili dceru. A protože se vyšetřování už několik měsíců bezvýsledně vleče, rozhodne se jednat. U vjezdu do města
vylepí na tři billboardy velmi kontroverzní vzkazy, adresované váženému
šéfovi místní policie.
Režie: M. McDonagh / Hrají: Frances McDormand, Woody Harrelson,
Sam Rockwell, Abbie Cornish
7. 3. v 17.00
Špindl
Komedie / ČR / 98min / 100,Režie: M. Cieslar/ Hrají: Anna
Polívková, David Gránský, Jakub
Kohák, Alice Bendová, Marek Vašut
7. 3. v 17.15
Hmyz
Drama, komedie / ČR / 98min /
110,- / 12+
Divadelní ochotníci na malém
městě zkoušejí hru bratří Čapků „Ze
života hmyzu“.
Režie: J. Švankmajer / Hrají: Jan
Budař, Jaromír Dulava, Jiří Lábus,
Norbert Lichý, Kamila Magálová
7. 3. v 19.00
Hamlet
Divadelní hra / 210min / 200,Populární představitel Sherlocka
Benedict Cumberbatch se ukáže v
titulní roli Shakespearovy mistrovské tragédie.
Režie: Lyndsey Turner / Hrají:
Benedict Cumberbatch a další
7. 3. v 19.30
CDF: Mezi zvukem a hud
bou s Martinem Hůlou
(65,- / členové CDF 45,-)
Francis Ford Coppola kdysi poznamenal, že filmový zvuk se minimálně
z 50 % podílí na výsledném účinku
filmu. Jaké jsou kreativní možnosti zvuku? Co všechno v sobě zvuk a
hudba skrývají? Nesmírně bohatou
krajinou zvuků a hudby ve filmu i
v divadle nás provede Martin Hůla, známý pod pseudonymy Bonus,
Bourek či Martin Tvrdý - český
hudebník, rapper, písničkář, grafický
designer, scénograf a kurátor.
8. 3. v 17.00, 14. 3. v 18.00
Potvora
Drama / Dánsko / 86min / titulky
/ 90,Rasmus a Maria se poznají na party a prvotní flirt nabere rychlé grády. Maria se nastěhuje do Rasmusova bytu a po malých krůčcích si
podmaňuje jeho životní prostor. Je
to nevyrovnaný pár. Maria je cílevědomá, dominantní, Rasmus jakoby
tápal mezi pubertou a dospělostí.
Christian Tafdrup v civilně natočeném dramatu zachycuje všední vztahové situace, z nichž se rýsuje přesný portrét dvou zcela rozdílných
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lidí, jejichž vzájemná přitažlivost má
destruktivní následky.
Režie: Ch. Tafdrup
8. a 24. 3. v 17.30, 13. 3. v 19.30,
14. 3. v 14.30, 27. 3. ve 20.00
Padesát odstínů svobo
dy
Erotický thriller / USA / 105min /
PREMIÉRA / titulky / 120,Fenomén Padesát odstínů vstupuje do třetí, závěrečné fáze. Anasasia
Steele a Christian Grey se dobrovolně 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 Johnson, Eloise Mumford, Rita Ora
8. 3. v 19.30
The Florida Project
Drama / USA / 111min / titulky /
80,- / 12+
Okouzlující šestiletá Moonee a její přátelé si užívají naplno letních
prázdnin v sousedství dokonalého
a barevného floridského Disneylandu. Temné stránky života dospělých, které se postupně dostávají
na povrch, se v dětských očích rozpouštějí pod přívalem lumpáren,
nekonečného potulování, zábavy
a neodolatelných kopečků zmrzliny.
Režie: S. Baker / Hrají: Willem
Dafoe, Bria Vinaite, Brooklynn Kimberley Prince
8., 9., 10., 17., 23., 24., 29. a
31. 3. ve 20.00, 10., 17. a 21. 3.
v 17.30, 11. a 18. 3. v 17.00, 14. 3.
v 19.30
Tátova Volha
Komedie / ČR / 90min / PREMIÉRA / 130,-; od 29. 3. 120,Kostýmní výtvarnice Eva nečekaně
ovdověla.
Režie: J. Vejdělek/ Hrají: Eliška
Balzerová, Tatiana Vilhelmová, Martin Myšička, Boleslav Polívka, Emilia Vášaryová, Vilma Cibulková, Eva
Holubová
9. 10. 3. v 19.30, 15. 3. v 17.30
Přání smrti
Akční, krimi / USA / 103min /
titulky / 120,- / 15+
Sebrali mu jeho rodinu. Nastal čas
jim to vrátit…
Režie: E. Roth/ Hrají: Bruce Willis, Dean Norris, Vincent D’Onofrio,
Jack Kesy
10. 3. v 15.00
Paddington 2
Rodinný, komedie / V. Británie /
dabing / 80,Náš kamarád Paddington se už
šťastně usadil s rodinou Brownových a je oblíbeným členem místní
komunity.
Režie: P. King / Hrají: Ben Whishaw, Hugh Grant, Brendan Gleeson,
Julie Walters
10. a 24. 3. v 15.30, 18. a 29. 3.
v 15.00
Včelka Mája: Medové
hry
Animovaný / USA / 85min /
dabing / 110,V Májině úlu to bzučí vzrušením,
už dokončili letní sklizeň a přijel

Ulicemi chodili potápěč,
žralok, opice, banán…

KLÍČE od města převzaly masky, Jihlavou prošel masopustní průvod. O zábavu
se starali herci Horáckého divadla.
Foto: Horácké divadlo Jihlava
Hodně veselo bylo v jihlavských ulicích den před Popeleční středou, kdy
ulicemi procházel tradiční masopustní průvod. Nechyběly originální masky,
zábavné scénky, veselá hudba a dobré jídlo.
Na začátku průvodu si masky převzaly z rukou primátora Rudolfa Chloupka symbolický klíč od města a začaly tak Jihlavě na jedno odpoledne vládnout.
Malí diváci v originálních maskách si mohli zahrát s pouličním divadlem
KUFR klaunérii pro děti, hrála kapela Tygroo a odehrála se masopustní férie
v podání herců Horáckého divadla.
Průvod, který vedl ulicemi Matky Boží, Věžní, Benešovou, Palackého,
Komenského a zpět, se strhnul v bláznivé dovádění. Na trase byly k vidění
živé ilustrace masopustního tématu „Město naruby“ v podání herců Horáckého divadla. Město Jihlava akci podpořilo částkou 200 tisíci korun.
-tzvysoký hodnostář s důležitým vzkazem pro královnu. Obdrží její úl už
konečně pozvánku na Velké medové hry?
Ale Májino nadšení rychle opadne,
když zjistí, že její úl nejenže se nesmí
soutěže zúčastnit, ale že císařovna
požaduje, aby její úl odevzdal polovinu letní sklizně medu jako příspěvek na výživu atletů soutěžících na
hrách. V rozporu s přáním královny
se Mája rozhodne osobně postavit
před císařovnu.
Režie: N. Cleary, A. Stadermann
10. 3. v 17.00, 13. 3. v 17.30
Lady Bird
Drama / USA / 94min / titulky /
110,- / 12+
Lady Bird je neobyčejný příběh o
obyčejném dospívání holky, která
zoufale hledá to, co všichni ostatní –
kluka a smysl života. Film patří mezi
nejlepší snímky roku 2017, a herečka Saoirse Ronan za svůj výkon získala Zlatý glóbus.
Režie: G. Gerwig/ Hrají: Saoirse
Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts,
Lucas Hedges
11. 3. v 15.00
Kamarádi na výletě
Divadlo / 50min / 60,Kamarádi na výletě - to jsou písničky, legrace, poznávání zvuků v lese,
táborák i setkání s Krakonošem.
Děti se učí dělat bezpečné ohniště, účinkují v táborovém karnevalu
a společně zaženou Smeťáky, kteří
ničí všechno kolem sebe.
Hraje: Divadlo Kamarádi
11. 3. v 16.00, 25. 3. ve 14.00
Ferdinand
Animovaný, rodinný / USA /
99min / 110,- (děti 90,-)
Ferdinand je velký býk s velkým
srdcem. Je to roztomilé, leč tro-

chu nešikovné, až groteskně působící stvoření, které ale neznalí lidé
považují za nebezpečné a zuřivé
monstrum. Když si jednoho dne Ferdinand neopatrně sedne na čmeláka,
dostane žihadlo a splaší se. Celou
událost vidí hledači býků pro koridu
a Ferdinand je uchvátí natolik, že jej
chytí a odvezou.
Režie: Carlos Saldanha, Cathy
Malkasian, Jeff McGrath
12. 3. v 17.30, 27. 3. v 17.00
Darebák a závodnice
Drama, krimi / Belgie / 130min /
titulky / 90,- / 15+
Gino potkává na závodní dráze Bénédicte, a je to z toho vášnivá láska.
Jenže Gino skrývá tajemství – takové, které je nebezpečné pro něj i pro
jeho okolí. S Bénédicte tak budou
muset za svůj vztah bojovat: proti
všemu a proti všem.
Režie: M. R. Roskam/ Hrají: Matthias Schoenaerts, Adèle Exarchopoulos, Igor van Dessel
Řev Českého lva
12. 3. ve 20.00
Kvarteto
Komedie / ČR / 93min / 100,Poněkud nesourodá čtveřice, v čele
se solidně vyhlížejícím, avšak lehce sucharským Robertem (Lukáš
Melník), jeho partnerkou - atraktivní a rozháranou cellistkou Simonou
(Barbora Poláková), extrovertním
vtipálkem Tomášem ( Jaroslav Plesl) a znalcem historie s přezdívkou
Funés (Zdeněk Julina) spolu zažívá na cestě za svou nejsvobodnější
skladbou řadu humorných situací,
ale i nedorozumění.
Režie: M. Krobot / Hrají: Barbora
Poláková, Jaroslav Plesl, Lukáš Melník, Zdeněk Julina, Lenka Robotová

STRANA 29
13. 3. ve 20.00
Po strništi bos (Černobílá
verze!)
Komedie, drama / ČR / 111min /
80,Film Po strništi bos čerpá ze vzpomínek na dětství, které prožil Zdeněk Svěrák za války na venkově.
Svým námětem zapadá do řady filmů Obecná škola, Kolja a Vratné
lahve, v nichž rodinná tvůrčí dvojice vypráví o různých fázích života
mužského protagonisty na pozadí
dějinných událostí.
Režie: J. Svěrák / Hrají: Ondřej Vetchý, Tereza Voříšková, Alois
Grec, Jan Tříska, Oldřich Kaiser,
Hynek Čermák, Petra Špalková,
Zdeněk Svěrák
14. 3. ve 20.00
Špína
Drama / Slovensko, ČR / 87min /
100,- / 15+
Špína je film o dospívání citlivé,
sedmnáctileté LENY. Prožívá svou
první lásku, a touží po svobodě a
dobrodružství. Její magický svět se
ale v jediné chvíli rozpadne na kusy,
když ji znásilní učitel matematiky
ROBO, doposud sympatický muž,
kterého platonicky milují všechny
spolužačky…
Režie: T. Nvotová/ Hrají: Dominika Morávková Zeleníková, Anna
Rakovská, Anna Šišková
15. 3. ve 20.00
Bába z ledu
Drama, komedie / ČR / 106min /
100,- / 12+
Po setkání s otužilcem Broňou
začíná ovdovělá Hana měnit svůj
stereotypní život, který se točil
kolem jejích synů, snach a vnoučat.
Zatímco šedesátnice Hana prožívá
love story, tradiční víkendové obědy
v rodinné vile ztrácejí na idyličnosti,
a postupně vyplouvá na povrch, že
každý z hrdinů má nějaké tajemství.
Příběh rozkrývající nelehké vztahy
mezi třemi generacemi přináší naději, že život lze vzít do vlastních rukou
v jakémkoli věku.
Režie: B. Sláma / Hrají: Zuzana
Krónerová, Pavel Nový, Marek Daniel, Tatiana Vilhelmová, Alena Mihulová
16., 23. 3. v 17.00, 18. 3. v 17.30
Tomb Raider
Akční / USA / 122 min / titulky /
120,- / 12+
Laře Croft je 21 let a právě zdědila obrovské obchodní impérium. Její
otec, bohatý šlechtic a známý dobrodruh lord Richard Croft, zmizel beze
stopy před sedmi lety, když byla ještě
dítě. Od té doby se marně snaží najít
nějaký smysl svého života. Když si
přečte záhadný vzkaz, který jí otec
zanechal, rozhodne se opustit Londýn a vyrazit do neznáma, aby přišla na to, co se jejímu otci doopravdy
stalo.
Režie: R. Uthaug/ Hrají: Alicia
Vikander, Walton Goggins, Hannah
John-Kamen
16., 17., 23. a 28. 3. ve 19.30, 25.
3. v 18.00
Tlumočník
Tragikomedie / ČR / 113min /
120,Hlavními hrdiny svérázné roadmovie jsou dva staří páni, kteří cestují
napříč Slovenskem, aby poznali pravdu o vlastní minulosti. Během ces-

Kultura / Kina
ty se dostávají do bizarních situací,
potkávají rozmanité lidi, a postupně
si skládají mozaikovitý obraz světa,
který se navenek mění, ale v hloubce
ukrývá nevyřešené konflikty. Díky
poznání života toho druhého začínají chápat vlastní činy, a přehodnocují
i svou identitu.
Režie: M. Šulík/ Hrají: Jiří Menzel,
Peter Simonischek, Zuzana Mauréry
17. a 30. 3. v 15.00, 25. 3. v 16.00
Cesta za králem Trollů
Fantasy pohádka / Norsko / 104
min / 120,- (děti 100,-)
Že jsou trollové jen malé roztomilé
bytůstky? Ani nápad! Král trollů je
zlověstný a hrozivý obr z hor, který
dříme ve své jeskyni a čeká na to, až
se některá z princezen nestihne do
svých osmnáctých narozenin provdat, aby ji mohl lapit a sníst.
Režie: M. B. Sandemose/ Hrají:
Vebjørn Enger, Eili Harboe, Mads
Sjøgård Pettersen
18., 19. a 25. 3. ve 20.00
Oni 2: Noční kořist
Horor / USA / 85min / 120,Rodinu, která se na noc ubytuje v
odlehlém kempu, navštíví tři maskovaní psychopati a podrobí je zkoušce, až po ty nejzazší meze.
Režie: J. Roberts/ Hrají: Christina
Hendricks, Bailee Madison, Martin
Henderson
19. 3. v 17.30
Tak pravil Bůh
Drama, komedie / Dánsko /
105min / titulky / 90,Jízlivý, sarkastický a dojemný
rodinný portrét, inspirovaný slavnou biografií dánského dramatika J.
Blendstrupa, je zasazený do druhé
poloviny 80. let, do doby, kdy explodoval Černobyl. Zachycuje nevšední rodinu, kterou pevnou rukou řídí podivínský psychiatr Uffe, muž
mnoha podivných zálib. Patří mezi
ně domácí pitky s pacienty i rázovitá
výchova synů. Uffe se doma cítí být
bohem. Ale bohové nemusí být laskaví. Nevšední černá komedie o lásce, odpuštění a polévce ze šnapsu.
Režie: H. R. Genz
19. 3. v 19.30
Okhwan: Nemožné je
možné
Dokument / Slovensko / 71min /
titulky / FK / 80,5 operací, 6 srážek s autem, 10
let na cestě, 192 zemí, přes 10 000
kilometrů. Hlavním hrdinou snímku Okhwan’s Mission Impossible je
korejský právník, cyklista, naivní snílek a zapálený aktivista v jednom –
Okhwan. Zvolil si misi, která se blíží
nemožnému: projezdit na kole celý
svět, a upozornit tak na téma rozdělení vlastní země nesmyslnou hranicí mezi Severní a Jižní Koreou.
Režie: M. Mackovič
20. 3. ve 20.00
Dunkerk
Válečné drama / Nizozemsko, V.
Británie / titulky / 90,Očekávané válečné drama vizionáře Christophera Nolana vychází z
událostí evakuace obklíčených francouzských, britských a belgických
vojáků z pláží severofrancouzského
Dunkerku na jaře 1940.
Režie: Ch. Nolan/ Hrají: Tom
Hardy, Cillian Murphy, Mark Rylance, Kenneth Branagh

21. 3. v 17.00
CDF: Skokan
(65,- / členové CDF 45,-)
„Je to film o tom, jak mě pustili z
basy,“ říká hlavní protagonista filmu, recidivista a bývalý feťák Julius
Oračko. A režisér Petr Václav dodává: „Je to pohádka s dokumentárními
rysy, či snad dokonce i dokument s rysy
pohádky. Film je fikcí o fiktivní postavě, je však také studiem protagonisty,
který ztělesňuje sám sebe.“ Být herec,
být slavný, to je dnes jediná šance
pro toho, kdo nemá školy. Je třeba
vyrazit stopem do Cannes. Režie:
Petr Václav
23. 3. v 17.30, 25. 3. v 17.00, 28.
3. ve 20.00
Máří Magdaléna
Historický, drama / V. Británie /
130 min / titulky / 110,- / 12+
Máří Magdaléna je životopisným
dramatem o jedné z nejtajemnějších ženských postav naší civilizace. Narovnává obraz očité svědkyně
umučení a vzkříšení Ježíše Krista,
z níž dějiny udělaly prostitutku.
Režie: G. Davis/ Hrají: Rooney
Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel
Ejiofor, Tahar Rahim
24. a 28. 3. v 17.00, 1. 4. v 17.30
Pacific Rim: Povstání
Akční / USA / 111 min / dabing /
130,Kaiju versus Jaegeři. Monstra z vesmíru versus pilotovaní obří roboti.
Druhé kolo. Ve výpravném akční sci-fi
Pacific Rim: Povstání, se znovu hraje o
planetu Zemi, a my prohráváme.
Režie: S. S. DeKnight/ Hrají: John
Boyega, Scott Eastwood, Jing Tian,
Cailee Spaeny
24. 3. a 1. 4. v 19.30, 31. 3.
v 17.00
Dej mi své jméno
Drama, romantický / USA, Itálie
/ 132min / titulky / 120,- (24. 3.
FK 90,-)
Když si rodiče sedmnáctiletého
Elieho pozvou do své velké italské
vily na léto hosta, jejich syn z toho
není vůbec nadšený. Zpočátku se
zdá, že toho s pohledným americkým 24letým studentem Oliverem
nemají mnoho společného, když
však spolu začnou trávit více času,
začne mezi nimi vznikat něco hlubšího, než je přátelství…
Režie: L. Guadagnino/ Hrají:
Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg
25. 3. v 15.00
Jak skřítek málem zaspal jaro
Divadlo / 50min / 60,Skřítkové Čepička a Konvička žijí každý na svém paloučku, o který se starají. Jenže Čepička je pěkný
lenoch, málem zaspal jaro, a má celý
palouček ještě pod sněhem. Konvička
se mu sice snaží pomoci, ale má dost
své práce. Snad i s pomocí dětí se vše
stihne připravit na Velikonoce.
Hraje: Divadélko Kos
26. 3. v 19.30
Nickyho rodina
Dokumentární, historický / ČR /
97min / FK / 80,Režisér Matej Mináč natočil celovečerní dokumentární film s hranými rekonstrukcemi Nickyho rodina.
Film o Nicholasi Wintonovi a jeho
pozitivním poselství, které se šíří
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světem, přináší dosud nezveřejněná
fakta, svědectví a osudy nově objevených „Wintonových dětí“.
Režie: M. Mináč
26. 3. ve 20.00
Cukrář
Drama / Izrael, Německo /
104min / titulky / 100,- / 15+
Po smrti milence se německý cukrář Thomas vydává do Izraele – rodné země muže, jehož miloval.
Režie: O. R. Graizer/ Hrají: Tim
Kalkhof, Sarah Adler, Roy Miller
29. 3. v 15.30
Čertoviny
Klasická pohádka / ČR / 101min /
110,- (děti 90,-)
Stalo se jednou, že se v pekle uklízelo. Čerti se jen hemžili, ale navzájem si překáželi a klopýtali jeden
přes druhého, prostě hotový blázinec.
Režie: Z. Troška / Hrají: Jakub
Prachař, Dominick Benedikt, Karel
Dobrý, Oldřich Navrátil, David
Gránský
29. 3. v 16.45
Star Wars: Poslední z
Jediů
Sci-fi / USA / 150min / dabing,
titulky, 2D / 80,Ve filmu Star Wars: Poslední z
Jediů, od studia Lucasfilm, pokračuje sága rodu Skywalkerů. Postavy
předchozího filmu Star Wars: Síla se
probouzí, spolu s legendárními hrdiny galaxie, prožívají strhující dobrodružství, během kterých odhalí prastará tajemství Síly a šokující
události z minula.
Režie: R. Johnson/ Hrají: Mark
Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver,
Daisy Ridley
29. 30. 31. 3. v 17.30, 2. 4.
v 17.00
Ready Player One: Hra
začíná
Akční, sci-fi / USA / dabing, 2D i
3D / 120,- (3D 29. 3. 150,-)
Děj nového filmu legendárního
režiséra Stevena Spielberga je zasazen do roku 2045, kdy se svět ocitá na pokraji chaosu a kolapsu. Lidé
však nalezli spásu v OASIS, rozsáhlém světě virtuální reality, který
vytvořil geniální a excentrický James
Halliday (Mark Rylance).
Režie: S. Spielberg/ Hrají: Tye
Sheridan, Olivia Cooke, Vin Diesel,
Simon Pegg
29. 3. v 19.45, 30. a 31. 3. 19.30
Operace Entebbe
Thriller, krimi / V. Británie / 107
min / titulky / 120,Politický thriller, inspirovaný skutečnými událostmi z roku 1976 o
únosu letu Air France na cestě z
Tel Avivu do Paříže. 248 pasažérů,
12 členů posádky, 4 teroristé. Němečtí radikálové Brigitte Kuhlman
a Wilfred Bose, společně se dvěma
členy lidové fronty pro osvobození
Palestiny, přinutí letoun přistát v Entebbe v Ugandě. Požadují výkupné
ve výši 5 milionů dolarů a propuštění palestinských vězňů v Izraeli,
jinak začnou zabíjet rukojmí. Operace Entebbe byla jednou z největších
a nejnákladnějších záchranných akcí
v historii.
Režie: J. Padilha/ Hrají: Rosamund
Pike, Daniel Brühl

STRANA 30
30. a 31. 3. v 15.30
Sherlock Koumes
Animovaná komedie / USA, V.
Británie / 90 min / dabing / 125,(děti 100,-)
Režie: J. Stevenson
30. 3. v 17.00, 2. 4. v 17.30
Vezmeš si mě, kámo?
Komedie / Francie / 92min / titulky / 110,Režie: T. Boudali/ Hrají: Philippe
Lacheau, Tarek Boudali, Charlotte
Gabris
30. 3. ve 20.00
Eric Clapton
Dokument / V. Británie / 135 min
/ titulky / 120,- / 12+
Režie: L. F. Zanuck / Hrají: Eric
Clapton, Sylvia Clapton, Ben Palmer

Kultura / Kina / Kluby
LUCCASONE, NAMTRACK a
FIZZY.
Vstup: 100.10. 3. ve 20.00
Kalle, Mara Jade, Kannout
Táborská dvojice Kalle se po třech
letech od vydání debutu vrátila s
novou deskou Saffron Hills, a hned
získala nominace na ceny Vinyla a
Apollo.
Vstup: 100,13. 3. v 19.00
2/4 Březnové kino ZEPTEJTE SE SEXPERTA
V celé jedné třetině indických států se ve školách nevyučuje sexuální
výchova.
Režie: Vaishali Sinha, Země: USA,
Indie, Rok: 2017, 80 min.

1. 4. v 15.30, 2. 4. v 15.00
Králíček Petr
Animovaný, rodinný / USA / 89
min / 130,- (děti 110,-)
Rebelský králíček Petr žije veselý
bezstarostný život.
Režie: W. Gluck

14. 3.
Přednáška
LEKTOR
TOMÁŠ SEDLÁČEK
Dozvíte se o historii vegetariánství,
veganství, odkud přišlo, co to je, a
všechny věci okolo veganství.

2. 4. v 19.30
Naprostí cizinci
Komedie / Itálie / 93min / titulky
/ FK / 90,Režie: P. Genovese/ Hrají: Giuseppe Battiston, Anna Foglietta,
Marco Giallini, Edoardo Leo

16. 3. ve 21.00
SPRING IS COMING 2 - psychedelic gathering
Máme tady pokračování psychedelické tancovačky SPRING IS
COMING. Tentokrát již pod taktovkou nově vznikající crew z Vysočiny
MYSTERIOUS HIGHLAND.

denně
15.30-18
hod.
MUSICodCLUB
BEZVĚDOMÍ
Jiráskova 6
2. 3.
Acid Collision vol.1
Helix sound z okraje Vysočiny poprvé míří do Jihlavy. Můžete se těšit na
kvalitní rozklad od Acidu, Techna,
Tribe po Tekno a Hardtekno.
3. 3. ve 21.00
Hakmak - hardcorepunk / Rohozná, Straight
- hardcore-rap / Jihlava,
Pork Soda - hardcoremetal / Pelhřimov, SAS punk-rock / Nýřany,
Vstup: 100,6. 3. v 19.00
1/4 Březnové kino ŽIVOT ZAČÍNÁ PO STOVCE
Březnové kino se bude týkat tématu: Čeho ve stáří nejvíce litujeme
Čekají nás 4 snímky, a na všechny
se můžeš těšit každé úterý v měsíci.
Režie: Asa Blanck, Země: Švédsko,
Rok: 2015, 58 min.
7. 3. v 19.00
Přednáška - TECHNIKA,
TEORIE A FILOZOFIE GROWLU
Ponořte se do kouzelného světa
křiku, řevu, growlu, screamingu a
emocí.
Vstup: 100,8. 3.
Vernisáž Helenín
9. 3. ve 21.00
Infected BEATS / 2 stages
/ dnb - techno
Hlavní DnB stage budou hostovat
2 Djs z DARKSIDE crew - TONY
TERRA a CHERW. Doplní je Djs
z Ultima crew. Druhá Techno stage
bude složená z Djs MERFLINGER,

17. 3.
UŽ JSME DOMA A LAJKY
Skupina „Už jsme doma“ působí
na scéně již od roku 1985. Hned po
revoluci začala cestovat a do dnešního dne hrála v téměř 40ti zemích
světa, z toho nejčastěji v USA
(kolem 700 koncertů), v Japonsku,
ve Francii a v Polsku.
20. 3. v 19.00
3/4 Březnové kino HIPHOP-ERACE
Může se soubor seniorů a seniorek, jejichž věkový průměr se blíží
devadesátce a skoro všichni členové vlastní umělou kloubní náhradu,
úspěšně zúčastnit hiphopové taneční
soutěže? Režie: Bryn Evans, Země:
Nový Zéland, Rok: 2014, 93 min.
21. 3. v 18.00
Grafkahell - Grafka party vol.4
Grafka Party volume 4 je tady!
Tentokrát s tématem „filmové
postavy“, a hlavně ve spojení s našimi podobně smýšlejícími umělci z
Helenína!
Vstup: 30,22. 3.
Ríšův kvíz na téma: Červený trpaslík
23. 3.
Connatural Music vs
Jazzsticks Czechia Tour
2018
Zveme Vás na výjimečnou DnB
událost. Jde o setkání dvou labelů,
vídeňský Jazzsticks Recordings a birmighamský Connatural Music.
24. 3. ve 20.00
FAST GRIND FEST 5 BOWELFUCK, BUT, INSISTENT, SHITSYSTEM
PRŮMYSLOVÁ SMRT

Grindcore párty v Bezvědomí.
Vstup: 150,27. 3. v 19.00
4/4 Březnové kino POSLEDNÍ SNY
Stihnou si svá přání splnit? Intimní portrét tří žen během posledních
týdnů jejich životů v dánském hospici otevírá téma, které je v Česku stále
silně tabuizované. Režie: Estephan
Wagner, Země: Dánsko, Rok: 2013,
59 min.
30. 3. ve 20.00
Folkový večer: Kopec
Šišek, Dáša FF, James Bar
Bowen (UK), Děti
Kopec Šišek (Praha) death folk,
Dáša Fon Fľaša /akustik punk/
(Rajecké Teplice), James Bar Bowen
(Anglie) folk, Děti 97 (Pardubice)
folk punk.
Vstup: 100,denně
SOULod 15.30-18 hod.
Music Club, Žižkova 15,
tel. 604 582 662       
2. 3. ve 20.00
ROCK FOR HIGHLAND
Jihlavská kapela Vigo v letošním roce oslaví 20 let své existence a v červnu vydá již v pořadí 4.
CD s názvem Soumrak andělů.
Vstup: 130,3. 3. ve 20.00
PEKAŘ - Dvě duše tour
V polovině února odstartovala
DVĚ DUŠE TOUR, která navazuje
na vyprodané koncerty předchozích,
návštěvnicky velmi úspěšných turné.
Vstup: 200,9. 3. 21.00
INDY & LA4 / PIO ZA PULTEM
Vypálený pražský štýlo INDY &
LA4 přijedou zahrát do klubu klasiky, jako Léto, My 3, Cesta štrýtu
nebo Bratři v rýmu.
Vstup: 150,10. 3. ve 21.00
DISCOTRAIN with PAVEL
BIDLO
Disco večírek plný živých mixů
a neskutečých tanečních kreací za
doprovodu Pavla Bidla!
Support Jiřan & Mejla!
Vstup: do 22.00, 50,16. 3. ve 22.00
FACE of DRUMS tour / MC
MOTA ft. Twisted:minds
Jsme nesmírně rádi, že ve spolupráci s TWISTED:MINDS se nám
do Jihlavy podaří dostat jedno ze
zvučných jmen světového Drum and
Bassu.
Vstup: 120,17. 3. ve 21.00
IBIZA Evolution WHITE
Jedinečná akce IBIZA EVOLUTION, s nejlepší klubovou muzikou z
největších tanečních festivalů a klubů ostrova IBIZA, skvělými efekty a
dárky v hodnotě 30.000,-Kč.
Vstup: v bílém do 22.00 70,- / jinak
90,22. 3. v 19.00
MARPO TROUBLEGANG
A VERY SPECIAL EVENING
WITH TROUBLEGANG!
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V pondělí 5. března vyjde Marpovo nové album, a k této příležitosti
se v Soulu uspořádá speciální večer
s velkou autogramiádou, koncertem,
kde zazní nový album, i top pecky,
a závěr večera bude „Party by TroubleGang“ - DJs, kteří z vás vytřesou
duši!
Vstup: 250,23. 3. v 20.00
UDG + Jakub Děkan &
Band TOUR 2018
UDG na své jarní tour 2018. Tentokrát se skvělým hostem, Jakubem
Děkanem a jeho kapelou.
Večírek jara, párty až do rána!
Vstup: 230,24. 3. v 18.00
PunkY slaví 22. narozeniny aneb punková nálož
v Soulu!
Vstup: 150,29. 3. v 19.00
POKÁČ
V rámci turné POKÁČOVO JARO
2018 přijede rozsévat plešatou náladu i do Jihlavy.
Doplní ho skvělá ostravská písničkářka Petra Göbelová, takže se máte
na co těšit.
„A opovažte se nepřijít!“ vzkazuje.
Vstup: 180,30. 3. ve 21.00
LOPSIDED WARM UP
Warm up párty k tradičnímu, a
zároveň největšímu festivalu elektronické hudby na Vysočině.
Vstup: 100,31. 3. v 20.00
MŇÁGA A ŽĎORP
Do klubu se vrací legendární valašští bardi Mňága a Žďorp, s deskou
Třínohý pes.
Vstup: 320,2. – 3. 4. v 18.00
TOMÁŠ KLUS v Soulu!
Jarní miniturné #prostekoncertvklubu už nedočkavě klepe na dveře.“
Vstup: 550,(open 18.00,koncert 19.0)
denně
od 15.30-18 hod.
KONCERTY
11. 3. v 19.00
JARNÍ KONCERT FILHARMONIE
Účinkují: FILHARMONIE G.
MAHLERA, JIŘÍ JAKEŠ - dirigent
Na koncert platí Abonentní vstupenky A 2018.
Ostatní vstupenky se budou prodávat 30 minut před koncertem přímo
před Velkou gotickou síní radnice v
Jihlavě.
Velká gotická síň radnice Jihlava
denně
od 15.30-18 hod.
PŘEDNÁŠKY
6. 3. v 15.00
KURZ VÝTVARNÝCH TECHNIK - frotáž, otisk, monotype
15 -17 nebo 17- 19 hod. 100 Kč
OGV II, Masarykovo nám. 24
6. 3. v 17.00
MŮJ ŽIVOT S ASTRONOMIÍ
Přednáší Ing. Rostislav Rajchl z
Hvězdárny a planetária Uherský
Brod. Muzeum Vysočiny.

STRANA 31
7. 3. 17.00 – 19.00
Přednáška: ČESKÉ BAROKO 40 Kč. OGV II, Masarykovo
nám. 24
14. 3. v 18.00
Cestovatelské promítání: TOSKÁNSKO
Vstup zdarma. V posluchárně P3
Vysoké školy polytechnické Jihlava.
20. 3. v 15.00
KURZ VÝTVARNÝCH TECHNIK - kresba suchým pastelem
15 - 17 nebo 17- 19 hod. 100 Kč
OGV II, Masarykovo nám. 24
20. 3. v 18.00
SCIENCE CAFÉ: Rentgenová tomografie ve službách historických věd
Přednáší Doc. Ing. Michal Vopálenský, Ph.D., z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR. Muzeum
Vysočiny.
21. 3. 17.00 – 19.00
Přednáška: SECESE
40 Kč. OGV II, Masarykovo nám.
24
22. 3. v 17.00
Kosmonauti
s
čenichem, ocasem, krunýřem,
ploutvemi, osmi nohama… Aneb na počátku
byla Lajka
Přednáší Ing. Tomáš Přibyl, publicista a expert v oblasti kosmonautiky. Muzeum Vysočiny.
26. 3. v 16.00
TAJEMSTVÍ JIHLAVSKÉ ARCHITEKTURY - komentovaná vycházka
50 Kč, přihlášení předem na jarosova@ogv.cz, tel. 567 301 681
Sraz v 16 hodin na parkovišti Centrostavu - Staré Hory.
31. 3. 15.00 – 17.00
VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI
OD 3 LET
30 Kč. OGV II, Masarykovo nám.
24
denně
od 15.30-18 hod.
OSTATNÍ
3. 3. 9.00 – 12.00
MaRS - maraton cvičení
s roztroušenou sklerózou 2018
Celorepubliková akce - Sportujte s
námi proti eReSce!
Přijďte i vy po zimě rozhýbat svá
tělíčka a podpořit dobrou věc společně s lidmi, kteří trpí roztroušenou sklerózou a jejich přáteli, lékaři,
zdravotními a rehabilitačními sestřičkami neurologického oddělení Nemocnice Jihlava, p.o., a mnoha
a mnoha dalšími ...
Z důvodu kapacity prostoru registrace u Jitky Večeřové, předsedkyně
jihlavské Rosky, tel. 724 594 131.
Těšíme se na Vás! Roska Jihlava
Fitpeople Jihlava – Bedřichov, 8.
Března 2a.
3. 3 v 17.30
2. ŽIVOŤÁCKÝ PLES
Ples na podporu služeb pro seniory
a osoby se zdravotním postižením.
Vstupenky na adrese Život 99 –
Jihlava, Žižkova 98, tel. 567 211 695.

Kultura / Ostatní
Hotel Gustav Mahler.
9. 3. 15.00
26. PLES Denního a týdenního stacionáře Jihlava,
příspěvková organizace
Hudba Milan Polreich, vystoupení
tanečních skupin DTS Jihlava, Úlet
a Farah, tombola, fotokoutek. Hotel
Gustav Mahler.
21. 3. v 17.30
SENIOR KLUB
Ani tentokrát nebudou chybět
zábavné soutěže a veselé scénky. K
tanci i poslechu bude, již tradičně,
hrát populární hudba TRIOMIX.
Těšíme se na Vaši návštěvu.“ Začátek je od 17.30 hod. společenský sál
TJ Sokol Bedřichov „Zezulkárna“.
23. 3. v 18.00
NOC S ANDERSENEM
V 18 hodin (do 8 hodin ráno)
Přihlášení předem: pitrova@ogv.
cz, 604 875 412
OGV II, Masarykovo nám. 24
24. 3. 9.00 – 17.00
DIAKONIE BROUMOV: Darujte oděvy, nádobí nebo menší spotřebiče potřebným.
Lidé mohou nepotřebné věci
donést na jihlavské nákladové
nádraží, za prodejnu Ferona. Zde
bude v době od 9.00 – 17.00 hodin
přistaveno označené vozidlo Diakonie Broumov.
31. 3. 10.00
VELIKONOCE - BÍLÁ SOBOTA
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
JIHLAVA
Od 10 do 17 hodin prodej velikonočního zboží | prodejní stánky jarních sazenic, květin řezaných
i hrnkových a jiných jarních rostlinek, velikonoční dekorace a aranžmá, pomlázky, kraslice, velikonoční
pečivo, frgále babičky Anežky, šperky, dřevěné výrobky, včelí produkty,
keramika, minerály, trdelník, sušené
ovoce a ořechy, bramboráky, bylinky
a koření… ukázky soustružení a taušírování.
Kavárna POHODIČKA z Náměště nad Oslavou | káva, palačinky,
mazance a linecké pečivo.
Od 14 do 17 hodin atrakce pro
děti | živá zvířata – ovečky, poníci,
koně, a vožení dětí na koních. Dřevěný historický kolotoč a střelba z
kuše.
JIHLAVSKÁ RADNICE,
Masarykovo nám. 1, Jihlava
Vestibul jihlavské radnice
(hlavní vchod, vestibul MHD) od
14 hodin.
Průběžné povídání o velikonočních zvycích a obyčejích ve vestibulu
radnice.
Vrátka Třebíč | zdobení velikonočních perníčků – ozdobím a sním
| Malování na sklo – jarní vitráž –
ukázka i možnost zkoušky / velikonoční tvoření.
Dům dětí a mládeže Jihlava |
výtvarné dílny s velikonoční tématikou – zdobení skořápek, pletení pomlázek, výroba velikonoční
výzdoby.
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Oblíbené knihy opět v prodeji

KNIHA LADISLAVA VILÍMKA. Když radnice koncem minulého roku

uvedla čtvrté pokračování knihy Ladislava Vilímka I domy umírají vstoje, celý
náklad o pěti stech kusech se vyprodal během několika dní. V prodeji už chyběly
i předchozí díly nejúspěšnější publikace, kterou kdy město vydalo. Jihlava nechala
knihy dotisknout, kompletní série je nyní k mání v Turistickém informačním centru. I domy umírají vstoje I.: 270,- Kč, I domy umírají vstoje II.: 300,- Kč, I domy
umírají vstoje III.: 250,- Kč, I domy umírají vstoje IV.: 300,- Kč. Ladislav Vilímek
už pracuje na pátém dílu série, který by měl spatřit světlo světa ještě v tomto roce.

Foto: archiv MMJ
Barvínek Jihlava | výtvarné dílny – výroba jarních ozdob z papíru a
velikonočních ozdob z korálků.
Stacionář Úsměv Třebíč | pletení
košíků.
Dále uvidíte ukázky jednotlivých
řemeslníků | zdobení kraslic různými technikami | drátkování | pletení košíků z pedigu | výroba figurek
ze šustí, sena a březového proutí |
paličkování | výroba papírové krajky
| barvení svíček | řezbářské práce |
předení na kolovratu.
Malování na obličej – velikonoční
motivy.
Ukázky různých technik lze na místě vyzkoušet.
VELKÁ GOTICKÁ SÍŇ
JIHLAVSKÉ RADNICE
Od 15.15 do 16 hodin | VESELÉ
VELIKONOCE | Bobodivadlo Jihlava.
Informace: Magistrát města Jihlavy,
tel. 565 592 332 | Turistické informační centrum, tel. 565 591 847 |
www.jihlava.cz

VA: I. liga mužů:
V 15.30 hod. ve sportovní hale nad
bazénem, ul. E. Rošického 6 v Jihlavě.
4. 3. v 16.20
HC DUKLA JIHLAVA – HC
OLOMOUC
HC Dukla Jihlava – Tipsport extraliga 2017/2018.
Hraje se v 16.20 hod. na Horáckém
zimním stadionu v Jihlavě, Tolstého ul.
17. 3.
FC VYSOČINA – FK Jablonec
FC VYSOČINA JIHLAVA – HET
liga 2017/2018, www.fcvysocina.cz
Hraje se na fotbalovém stadionu
Jiráskova 69 v Jihlavě.
18. 3. v 15.30
BC Vysočina – BA Olomouc
BASKETBALOVÝ KLUB JIHLAVA: I. liga mužů:
V 15.30 hod. ve sportovní hale nad
bazénem, ul. E. Rošického 6 v Jihlavě.
denně
od 15.30-18 hod.
TURISTIKA

SPORT
3. 3. v 15.00
FC VYSOČINA – FK Teplice
FC VYSOČINA JIHLAVA – HET
liga 2017/2018.
Hraje se v 15 hodin na fotbalovém
stadionu Jiráskova 69 v Jihlavě.
4. 3. v 15.30
BC Vysočina – SKB Zlín
BASKETBALOVÝ KLUB JIHLA-

17. 3. v 9.00
27. ZAHÁJENÍ JARNÍ TURISTICKÉ SEZONY V KČT VYSOČINA
KČT, oblast Vysočina. Dvoustovka,
pěší, cyklo.
Start: 9 hodin, Masarykovo náměstí.
Trasy dle propozic.
Kontakt: m.vincencova@gmail.com,
sbalik@mail.cz
Změna programu vyhrazena!

Vydává: Parola spol. s r.o., IČ 18199283, Fritzova 1552/34, 586 01 Jihlava,www.
jihlavske-listy.cz/njr – Vychází 1× měsíčně v nákladu 22.600 ks, zdarma do každé
rodiny v Jihlavě, č. 3 vyšlo 2. 3. 2018. Vychází od roku 1994.
Redakční rada: primátor města Rudolf Chloupek, náměstci primátora Vratislav Výborný, Radek Popelka, Jaromír Kalina, tiskový mluvčí Radek Tulis, redaktor Lubomír Maštera.
Adresa redakce: Vrchlického 16, 586 01 Jihlava – Redaktor: Lubomír Maštera,
tel. 565 597 095, mobil: 603 805 141, e-mail: njr.redakce@centrum.cz – Inzerce:
Hana Ilečková, tel.: 565 597 096, mobil: 732 507 191,
e-mail: ileckova.njr@seznam.cz. – Tisk: Czech Print Center a.s. Registrace: MK
ČR E 11733. – Distribuce: Parola, spol. s r.o., Fritzova 1552/34, 586 01 Jihlava –
Reklamace: 567 578 027.
© Parola, spol. s r.o. Jakékoliv užití a šíření částí nebo celku obsahu Novin jihlavské radnice bez písemného svolení vydavatele je zakázáno.

STRANA 32

Inzerce

NJR - BŘEZEN 2018

