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Jednotlivé úseky při blokovém čištění města budou osm dní předem označeny cedulemi s vyznačenými termíny, kdy na nich čištění proběhne. Foto: Jakub Koumar

Pracovníci služeb města Jihlavy se 
na pokyn vedení města pustili do 
úklidu centra a frekventovaných ulic 
již během února. 

Blokové čištění Jihlavy však začalo 
až 25. března a potrvá do 31. května 
– pod bedlivým dohledem náměstka 
pro oblast rozvoje města Petra Lašto-
vičky.

Jihlava bude při blokovém čištění 
rozdělena do sedmi úseků, Masary-
kovo náměstí a přilehlé ulice budou 
čištěny v sobotu 6. a v neděli 7. dub-
na, kvůli nižšímu provozu na komu-
nikacích. 

Jednotlivé úseky budou osm dní 
předem označeny cedulemi s vyzna-
čenými termíny, kdy na nich čištění 
proběhne.

Úklid města jako každý rok zajistí 
pracovníci Služeb města Jihlavy. 

Ti budou letos svou práci koordi-

novat společně s pracovníky Správy 
městských lesů, kteří mají na starost 
údržbu zelených ploch. 

„osobně chci kontrolovat výsledky 
jejich práce. Zejména na sídlištích, kde 
různá zákoutí s ještě podzimním lis-
tím a navátými odpadky kazí celkový 
dojem z výsledků nákladného blokové-
ho čištění,“ vyjádřil Petr Laštovička.

Pokud řidiči zapomenou svá 
vozidla v den úklidu na označe-
ných ulicích, budou muset počítat 
s tím, že překážející vozidlo bude 
odtaženo. 

Více informací a podrobnou mapu 
ulic s jednotlivými termíny pro dané 
úseky blokového čištění naleznete 
na webu města jihlava.cz.

Spolupráce města i obyvatel
Do jarního úklidu krajské Jihlavy 

se mohou zapojit i její obyvatelé, a 

to například pomocí webové aplika-
ce, která slouží pro hlášení závad, 
výskytu černých skládek a dalších 
nedostatků ve městě. 

Aplikaci lze najít na adrese zavady.
jihlava.cz.

„Čistota města je jeho vizitkou a 
podněty občanů jsou důležité pro 
včasné odstranění nedostatků. Chci 
být garantem čistého města a to nejen 
v době jarního úklidu, ale po celý rok. 

Zároveň ale doufám, že to má kaž-
dý jako já, tedy že pytlík, papírek 
nebo plastovou lahev raději zvednou 
a vyhodí. 

Pokud se ovšem nepořádek na někte-
rých místech objevuje opakovaně nebo 
jsou známá místa, na která se při úkli-
du zapomíná, budeme rádi za podně-
ty občanů prostřednictvím zmíněné 
aplikace,“ doplnil Petr Laštovička.
 -tz-

Začíná jarní čištění města
ZastUPitElstvo města

v úterý 16. dubna 2019 
od 13 hodin

Statutní město Jihlava Vás zve  
na  

zasedání Zastupitelstva města Jihlavy  
do jednací síně přízemí jihlavské 

radnice. 
Zasedání lze sledovat také  

online na webových stránkách města 
www.jihlava.cz

DEn ZEmě

v úterý 23. dubna 2019

Masarykovo náměstí
Přijďte zjistit, jak ulehčit zemi  

od odpadu a jak žít ekologicky. 
 (více na straně 29)
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Od loňského podzimu se v malé 
obřadní síni jihlavské radnice ne-
oddává. Místnost, jejíž stěny jsou 
pokryty malbami ze 17. století, pro-
chází rekonstrukcí. Ta se však musí 
provádět speciálními zábaly, kte-
ré ze zdí odstraní sůl z policejních 
koní, kteří zde byli ustájeni za první 
republiky.

„Poslední rozsáhlá rekonstrukce ob-
řadní síně proběhla v roce 2005, od té 
doby dochází k postupnému opadává-
ní nástropních omítek a destrukci ma-
leb. Je třeba doplnit poškozené omítky 
vápenným tmelem, obnovit zničené ná-
stropní malby a opravit původní omít-
ky na stěnách obřadní síně,“ sdělila 
vedoucí kanceláře tajemníka Vladi-
slava Hudečková.

Původně byla obřadní síň kaplí, 
která však prošla několikrát v minu-
losti přestavbou. Bylo zde nalezeno 
schodiště do sklepení a několik ma-
leb ze 17. století.

Ve zdech obřadní síně magistrátu byla 
sůl z policejních koní první republiky

REKONSTRUKCE obřadní síně se 
musí provádět speciálními zábaly, kte-
ré ze zdí odstraní sůl z policejních koní, 
kteří zde byli ustájeni za první republi-
ky. Foto: archiv MMJ

Diakonie Broumov bude opět sbírat nepotřebné věci pro potřebné. Vagon 
diakonie bude přistaven 13. dubna na nákladovém vlakovém nádraží v Jihla-
vě, za prodejnou Ferona, a to od 9 do 17 hodin.

„Omlouváme se za minulou akci, kdy nám nádraží dalo vagon úplně jinam, než 
jsme chtěli, a my ho museli pracně dohledávat. Teď už vagon bude na tradičním 
místě,“ uvedla Zuzana Keraghelová z Diakonie Broumov.

Lidé mohou do vozidla označeného Diakonií Broumov přivést veškeré 
oděvy, bytový textil, ručníky, ložní prádlo, utěrky, záclony, obuv, pásky, ka-
belky, hračky, knihy, drogistické zboží, hygienické potřeby, menší funkční 
elektrospotřebiče, látky, jakékoliv nádobí či drobné předměty z domácnosti 
jako jsou vázy nebo květináče.

Bližší informace lze zjistit na telefonních číslech 420224317203 a 
420603287387 nebo na stránkách diakonie www.diakoniebroumov.org. -tz-

Sbírka Diakonie pro potřebné

Jihlava začala sledovat aktivity, kte-
ré vyvíjí jeden z největších průmyslo-
vých znečišťovatelů ovzduší na Vyso-
čině – společnost Kronospan. 

Vedení města pro tuto činnost již ur-
čilo odbornou pracovní skupinu, a to 
pod vedením náměstka pro oblast ži-
votního prostředí Víta Zemana, která 
shromažďuje odborné podklady, zabý-
vá se podněty občanů a hledá odborní-
ky pro nezávislá měření a analýzy.

„Kontrola aktivit je zatím pouze na 
mediálním poli. Primátorka města již 
požádala o návštěvu jiných závodů 
koncernu Kronospan v Evropě, kde je 
umístěna stejná technologie a řeší se po-
dobné problémy,“ sdělil náměstek pri-
mátorky Vít Zeman.

Společnost Kronospan požádala 
na sklonku loňského roku příslušný 
úřad o zahájení zjišťovacího řízení 
Enviroment Impact Assesment (dá-
le EIA), ve kterém by se posoudil vliv 
provozu na životní prostředí u zásad-
ní změny technologie. 

Zjišťovací řízení bylo na žádost spo-

Odborná pracovní skupina města 
pohlídá aktivity Kronospanu

přináší,“ vyjádřila Katarína Ruschko-
vá, vedoucí odboru životního pro-
středí magistrátu města. Následně 
společnost vzala svou žádost zpět a 
řízení bylo zastaveno.

„Vedení města s tímto postupem vyjá-
dřilo nesouhlas s tím, že chce celou pro-
blematiku provozu již nyní řešit kom-
plexně, zejména s ohledem na zdraví 
občanů a dopady na životní prostředí,“ 
doplnil Vít Zeman.

Proto se vedení města rozhodlo ví-
ce podrobně zmapovat nový záměr 
Kronospanu v Jihlavě a vyhodnotit 
veškeré souvislosti ve vztahu k prů-
myslové zóně i dálnici D1. „V této 
souvislosti je pro nás zásadní plánová-
ní s ohledem na všechny vlivy průmyslo-
vé zóny na zdraví obyvatel i plánování 
rozvoje našeho města. Chceme nastavit 
rovnocenné vztahy v řešení této ožeha-
vé problematiky a zveme majitele firmy 
pana Kaindla k setkání s primátorkou 
v Jihlavě, ze kterého, doufejme, vzejde 
počátek nových vztahů,“ doplnil Vít 
Zeman. -tz-

lečnosti zahájeno a vyjádřily se k ně-
mu orgány státní správy i město.

„Celková realizace záměru by však 
znamenala podstatné zvýšení podílu 

dřevotřískového recyklátu jako prvotní 
suroviny na úkor původní dřevní hmoty 
a tím zřejmě i nárůst prašnosti a dopra-
vy se všemi negativními dopady, které to 

VEDENÍ města bude jednat s majitelem Kronospanu o změnách technologií, kte-
ré by mohly přinést znečištění životního prostředí. Foto: Jakub Koumar

Sůl z policejních koní  
a vlhké zábaly

Stav památky byl ovlivněn hlavně 
za éry první republiky, kdy zde byly 
umístěny stáje pro policejní koně. 
Hlavním problémem při rekonstruk-
ci bylo solemi nasycené zdivo klenby 
s původní omítkou. Na odstranění 
soli ze zdí se použila metoda zábalů, 
kdy se na stěny přiložila vlhká látka 
s fólií, která zadržuje vysychání a pro-
ces několikrát opakuje.

„Kvůli potním výparům z koní a ná-
slednému nasycení solí do omítkových 
vrstev a zdiva došlo k destrukci nástěn-
ných maleb a omítek. K likvidaci napo-
mohla značná vlhkost v prostorách kaple, 
která pokračovala díky dodání staveb-
ních hmot za rekonstrukce prostor v roce 
2005, tehdy došlo téměř k úplnému zni-
čení restaurovaných maleb,“ sdělil aka-
demický malíř Pavel Procházka, který 
pro obřadní síň vypracoval restaurátor-
ský záměr.

Rekonstrukce město stála přes 333 
tisíc korun s DPH. Oprava chybě-
jících maleb proběhla podle foto-
dokumentace stavu po restaurování 
v roce 2005. -tz-
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Oceněn byl web města, úspěch slaví 
také Online mapa MHD v Jihlavě.

Již druhým rokem ekonomický od-
bor Magistrátu města Jihlavy zasílá 
na soukromé e-mailové adresy a pro-
střednictvím SMS informace spojené 
s úhradou místního poplatku ze psů, 
místního poplatku z ubytovací kapaci-
ty a nájemného z pozemků. 

Neformální e-mail nebo SMS zpráva 

občany upozorní na blížící se termín 
splatnosti poplatku nebo nájemného, 
zašle platební údaje a v případě neu-
hrazení poplatku ve lhůtě také upozor-
ní na vzniklý nedoplatek.

„Jedná se o službu, která je občanům 
poskytována zdarma a nad rámec zá-
kona.  Žádný zákon totiž městu nestano-
ví, aby občany upozorňoval na blížící se 
splatnost ani na neuhrazené poplatky, a 

Jak vysoký je poplatek ze psů, můžete 
zjistit e-mailem a přes SMS

Městská společnost Jihlavské vodovo-
dy a kanalizace, a. s. (dále JVAK) hledá 
výkonného ředitele. Přihlášky do výbě-
rového řízení na vedoucí pozici lze po-
sílat do 11. dubna 2019. JVAK byl zalo-
žen v roce 2010 za účelem provozování 
městských vodovodů a kanalizací. 

„Od výkonného ředitele se očekávají 
primárně výborné manažerské, řídící 
a organizační dovednosti, dále znalost 
problematiky provozování vodovodů 
a kanalizací i na to navazujících zá-
konů. Výhodou pro výkon práce bude 
osvědčení o odborné způsobilosti v ob-
lasti hydrologie, úpravě pitné vody, čiš-
tění odpadních vod a podobně,“ přiblí-
žil náměstek primátorky pro oblast 
správy realit Petr Laštovička.

Mezi další požadavky pro uchaze-
če na místo výkonného ředitele je 
například znalost zákona o obcích a 

JVAK hledá výkonného ředitele

MĚSTSKÁ společnost Jihlavské vodo-
vody a kanalizace hledá výkonného ře-
ditele. Foto: archiv MMJ

Mladí lidé v Jihlavě mohou získat fi-
nanční prostředky na své projekty, kte-
rými budou chtít zlepšit život v místě, 
kde žijí. Program „Mládež kraji“ v Jih-
lavě realizuje Rada dětí a mládeže kraje 
Vysočina ve spolupráci s Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy. Na re-
alizaci programu se finančně podílí i 
Město Jihlava.

„V rámci projektu zafinancujeme zají-
mavé nápady mladých lidí na zlepšení ži-
vota v místě, kde žijí. Částkou 5 - 30 tisíc 
korun budeme podporovat nejrůznější ak-
tivity – akce pro děti, aktivity na podporu 
seniorů, zlepšení prostředí ve městě, pomoc 
hendikepovaným, a tak dále.“ říká koor-
dinátor projektu a předseda Rady dětí a 
mládeže kraje Vysočina Jan Burda. 

Žádat o finanční příspěvek může sku-
pina minimálně 4 lidí ve věku 15 - 26 
let. Projekty bude možné realizovat od 
1. května do 30. listopadu.

„Jeden ze skupiny mládežníků musí být 
starší 18 let. Žadatelé nám nejdříve po-
šlou své nápady, my je pozveme na super 
víkendové školení a potom budou svoje 
projekty prezentovat před komisí, která 
rozhodne o jejich podpoře,“ dodává Jan 
Burda.

Mladí lidé v kraji mohou získat 
peníze na své nápady

V minulých letech byly na Vysočině 
podpořeny desítky projektů za více 
než milion korun. Mezi podpořenými 
najdete třeba malý hudební nebo fil-
mový festival, realizaci veřejných astro-
nomických hodin, ale i úklid a údržbu 
lesoparku, akci pro děti, taneční soutěž 
a celou řadu další projektů. „Aktivitě se 
určitě meze nekladou a je jen velmi málo 
projektů, které jsme nepodpořili,“ uzavírá 
Burda.  

Nápady je nutné přihlásit – pomo-
cí jednoduchého formuláře na webu 
www.mladezkraji.cz – do 24. března.

Veškeré podrobnosti o projektu na-
jdou zájemci na facebookové stránce 
Mládež kraji – Vysočina nebo na webu 
www.mladezkraji.cz.

Více informací: Jan Burda, 
777 750 131, predseda@rdmkv.cz

Rada dětí a mládeže kraje Vysočina 
vznikla v roce 2001 nejen za účelem 
koordinace všech neziskových orga-
nizací působících v kraji Vysočina, ale 
také za účelem zprostředkování komu-
nikace mezi nimi a orgány státní sprá-
vy a zajištění přísunu informací všem 
členům i zájemcům z řad veřejnosti. 
V současné době sdružuje více než 
20.000 individuálních členů ve dvacít-
ce organizací.

V současné době realizuje několik 
projektů. Například www.tabory-vy-
socina.cz, www.volnycas-vysocina.cz a 
další. Více informací o RDMKV je na 
webu www.rdmkv.cz.   -tz-

to ani složenkou ani výše uvedenými způ-
soby. Cílem této služby je nejen přiblížit 
úřad občanům, ale také předejít tomu, 
aby lidem, kteří z nějakého důvodu neu-
hradili poplatek nebo nájemné z pozem-
ků v termínu, vznikl dluh, který by mohl 
být navýšen u poplatku až na trojnáso-
bek sazby a u nájemného o úroky z pro-
dlení,“ přiblížil Jan Jaroš, vedoucí eko-
nomického odboru magistrátu města.

V případě e-mailů občané oceňují ze-
jména možnost zaplatit poplatek pro-
střednictvím QR kódu přímo z domu 
bez nutnosti zadávat řadu údajů po-
třebných pro provedení platby. SMS 
zprávu s platebními údaji stačí předlo-
žit při placení na pokladně magistrátu. 

Tento způsob informování občanů 
rovněž snižuje administrativní náklady 
na uvedené činnosti. V současné době 
službu zasílání neformálních upozor-
nění využívá 50% poplatníků ze psů, 
80% nájemců pozemků a 100% po-
platníků poplatku z ubytovací kapacity. 
U poplatku za odpady, který je z hle-
diska správy poplatkem nejsložitějším, 
není tato služba prozatím k dispozici.   
Stačí vyplnit formulář.

Vzhledem k tomu, že správa míst-
ních poplatků podléhá ze zákona ml-
čenlivosti, je nutné, aby občan, který 

kontaktní údaje nesdělil správci po-
platku již v rámci ohlašovací povin-
nosti a má o výše uvedenou službu 
zájem, nejprve vyplnil formulář Re-
gistrace doplňkových údajů pro vyro-
zumívání v poplatkovém řízení a ten 
osobně doručil na ekonomický od-
bor. U nájemného z pozemků je do-
stačující, pokud občan své kontaktní 
údaje sdělí při uzavírání smlouvy 
o pronájmu.

Při osobním vyřizování žádosti je 
nutné prokázat se občanským průka-
zem. Formulář je možné také poslat 
prostřednictvím datové schránky po-
platníka nebo na adresu e-podatelny 
(pouze se zaručeným elektronickým 
podpisem).

„Důvodem tohoto postupu je skuteč-
nost, že na e-mailovou adresu nebo SMS 
zprávou mohou být následně rozesílá-
ny citlivé údaje (např. výše dluhu), které 
podléhají mlčenlivosti správce poplatku, 
a úřad je povinen prostřednictvím ověření 
identity zamezit jejich případnému zneu-
žití,“ přiblížil Jan Jaroš.

Tiskopis formuláře je k dispozici 
na ekonomickém odboru Magistrá-
tu města Jihlavy a také na webových 
stránkách města www.jihlava.cz v do-
kumentech odboru. -tz- 

Podomní prodej je v Jihlavě již od 
roku 2013 zakázaný tržním řádem. 
Přesto pracovníci živnostenského 
úřadu v minulém roce zaznamena-
li nárůst porušení tržního řádu a ve 
všech případech se jednalo o nabíd-
ky změny dodavatelů energií. Ener-
getický regulační úřad proto vydal 
Desatero obrany před šmejdy v ener-
getice, které poradí co dělat, když za 
domovními dveřmi stojí zástupce 
pochybné společnosti.

„V roce 2018 jsme obdrželi od měst-
ské nebo státní policie 20 podnětů, 
oproti 4 podnětům v roce 2017. Loni 
jsme vydali celkem 16 rozhodnutí a 
uložili sankce ve výši 137 tisíc korun. 
Ve všech zaznamenaných případech 

podomního prodeje se jednalo právě 
o nabídky změny dodavatelů energií,“ 
uvedl Jan Kubišta, vedoucí živnos-
tenského úřadu Magistrátu města 
Jihlavy.

Mezi deseti zásadami obrany pro-
ti šmejdům v energetice je například 
výzva, aby občané měst, které mají 
stejně jako Jihlava podomní prodej 
tržním řádem zakázaný, ihned zavo-
lali městskou nebo státní policii. Dále 
by si lidé neměli od prodejců napří-
klad brát různé dárky, přijímat služby 
zdarma nebo podepisovat smlouvy.

Celé znění Desatera obrany před 
šmejdy v energetice lze najít na 
stránkách Energetického regulační-
ho úřadu. -tz-

Desatero obrany obyvatel 
před „šmejdy“ v energetice

přehled o zásadách řízení obchodní 
společnosti založené územně samo-
správným celkem.

Více informací naleznete na strán-
kách města Jihlavy. -tz-

Oprava mostu na silnici číslo I/38 
omezí na téměř tři měsíce průjezd po 
cyklostezce u Českého mlýna. Úpl-
né uzavření cyklostezky bude trvat od 
1. dubna do poloviny června, a to na 
obou březích řeky Jihlavy v prostoru 
pod mostem, do poloviny července by 
pak měl být možný alespoň částečný 
průjezd, v nepravidelných intervalech 
odpoledních hodin. Od 15. července 
do 16. srpna bude průjezd povolen bez 
omezení a při další etapě stavby do kon-
ce září opět částečně omezen dle har-
monogramu prací a situace na stavbě.

V projektové dokumentaci, kterou 
předložil zhotovitel stavby zástupcům 
města, měl být průjezd umožněn po-
mocí dřevěných tunelů. Po kontrole 
pracovníků BOZP byl ale z hlediska 
bezpečnosti vzhledem k pohybu těž-
ké techniky průjezd zcela zakázán.

„Po zhodnocení všech argumentů a ri-
zik jsem přijal toto řešení, které dbá více 
na bezpečnost než na komfort rekreačních 

sportovců, mezi které patřím i já. Avšak 
musím sdělit, že nesouhlasím s úplnou 
uzavírkou po celou dobu stavby a vyjed-
naný částečný provoz považuji za kom-
promisní řešení. Společně se zhotovitelem 
se budeme snažit v co nejvyšší možné míře 
ho v sezóně zajistit, ale samozřejmě se za-
chováním bezpečnosti,“ uvedl náměstek 
pro oblast dopravy Petr Laštovička.

Při provádění první části stavby, kte-
rá potrvá od začátku dubna do polo-
viny června, bude na stavbě probíhat 
betonáž mostních pilířů a manipulace 
s několika tunovými nosníky. Zpraco-
vatel stavby se podle vedení města za-
vázal, že bude pomocí návěstidel cyk-
listy o její průjezdnosti informovat. 

„Kdy přesně bude cesta volná, se uvi-
dí podle postupu stavby. Uzavírka se 
však bude dát po celou dobu objet ko-
lem Vodního ráje, pod mostem na ulici 
Romana Havelky. Termín dokončení 
rekonstrukce mostu je 30. září,“ doplnil 
Petr Laštovička.  -tz-

Opravy mostu omezí cyklisty
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Uvolněný radní pro oblast sociální, 
prevenci kriminality, školství, kulturu a 
tělovýchovu může pro výkon své práce 
čerpat z bohatých pracovních zkušeností. 
Profesní životopis Daniela Škarky sahá 
do neziskového sektoru díky působení 
v několika organizacích, a také do veřej-
né správy, kde působil na Úřadě vlády. 
„V Jihlavě je potřeba začít řešit spoustu 
základních věcí,“ odůvodňuje uvolně-
ný radní svůj vstup do politiky s tím, že 
hodlá současné volební období využít 
naplno – jeho cílem je například zlepše-
ní možnosti sociálního bydlení v Jihlavě, 
vytvoření plánu pro prevenci kriminality 
nebo například zpestřit nabídku forem 
vzdělávání ve školách.

Aneta Hrdličková ז

Jak využijete své profesní zkušenosti při práci 
pro veřejnou správu?

Díky mému působení na Úřadě vlády nejsem 
úplně vzdálen od toho, jak jihlavský magistrát a 
celkově úřad funguje. Když se řeší problémy na-
příklad ve vztahu neziskových organizací a po-
moci města, tak mohu spojit dané pracovníky 
efektivně, aby potřeby organizací byly naplněny. 
Dokáži propojit svět neziskovek, který profesně 
znám, s lidmi na úřadě a jejich konkrétní odbor-
ností. Samozřejmě jiná věc jsou školy a příspěvko-
vé organizace, tam musím komunikovat primárně 
s člověkem, který je vede a respektovat jeho roz-
hodnutí.

Jak hodnotíte první měsíce ve vedení města, 
bylo snadné navázat na práci předchozí garni-
tury?

Některé věci, které vytvořilo minulé vedení, se 
mi líbily, jiné ne. Do politiky jsem šel, protože je 
v Jihlavě potřeba začít řešit spoustu základních 
věcí, které se zde dosud neřešily. Jedna z nich je 
sociální bydlení, které řada neziskových orga-
nizací dlouhodobě poptává. Město na ni podle 
mne reagovalo nedostatečně – vyčlenilo pouze 
pár bytů pro osoby v nouzi. Třeba v tomto problé-
mu je potřeba jít dál, například nastavit spoluprá-
ci magistrátu s úřadem práce, zkrátka přistoupit 
k tomu koordinovaně a s dotčenými subjekty peč-
livě komunikovat.

Jaké změny by tedy měly v Jihlavě z hlediska 
sociálního bydlení nastat?

Bydlení by hlavně nemělo být zásluhové, což 
znamená, že by se měly odstranit překážky, jako 
například, že na něj nedosáhnou lidé s dluhem 
vůči městu nebo ti, kteří zde prokazatelně dlou-
hodobě žijí, ale nemají zde trvalý pobyt. Systém 
by se měl stát efektivnějším a měl by umět rychle-
ji reagovat na potřeby neziskového sektoru. Sami 
pracovníci v sociální oblasti jsou totiž při složi-
tých případech bezradní, neboť se dostávají do 
slepých uliček a mají pocit, že při své práci selhá-
vají, že nedokáží zajistit potřebnou pomoc, což je 
psychicky velmi náročné. Přitom jsou tito pracov-
níci pro zlepšení sociální situace ve městě důleži-
tí. Jsou flexibilnější než sociální pracovníci města, 
kteří jsou svázáni pravidly úřadu.

Kde by mělo v Jihlavě sociální bydlení vznik-
nout?

Budeme samozřejmě vycházet ze zkušeností 
z jiných měst, kde je forma sociálního bydlení již 
dobře nastavena. Již nyní však lze říct, že budou 
byty rozprostřeny po celém městě. Když vznikne 
dům nebo nějaká lokalita s větším počtem sociál-
ně vyloučených osob, tak se na tomto místě pak 
kumulují negativní jevy, které sdílený prostor ještě 
násobí.

Má město takové vyloučené lokality?
Jihlava žádné typické vyloučené lokality už na-

štěstí nemá. Je však pravda, že se k tomu některé lo-
kality blíží, například některé ubytovny ve městě.

A co Masarykovo náměstí?
Vedení města vnímá, že někteří občané považují 

náměstí za prostor, kde se necítí dobře a bezpeč-
ně. Na druhou stranu já vím, že podle informací 
Městské policie a podle různých statistik, náměstí 
bezpečné je. Strážníci jej monitorují a podle jejich 
slov jsou schopni sem při potyčce přijet do dvou 
minut. Cílem však je, abychom tam všichni rádi 
trávili volný čas a cítili se tam bezpečně a pohodl-
ně. To je také jeden z cílů realizovaného projektu 
Revitalizace Masarykova náměstí.

A jaké jsou další cíle z hlediska prevence kri-
minality?

Krátce po startu tohoto volebního období byla 
založena komise pro bezpečnost a prevenci krimi-
nality, která má za cíl vytvořit plán prevence krimi-
nality. Ten by měl obsahovat jednotlivá potřebná 
opatření, například vytvoření dotačního mecha-
nismu, na základě kterého by si mohly jednotlivci, 
skupiny, organizace i spolky žádat o peníze na vy-
tvoření zajímavých programů z hlediska preven-
ce pro děti, mládež i seniory. Město by také mělo 
začít podporovat jednotlivé organizace, které jsou 
aktivní v realizaci preventivních aktivit a tuto jejich 
schopnost posílit, ať mají možnost své zkušenosti 
předávat dál nebo posílit svůj tým a rozšířit rozsah 
svých činností v této oblasti.

Ve své gesci máte také školství. Jak by se moh-
la Jihlava dál v této oblasti vyvíjet?

Jedním z velkých problémů je například to, že 
existuje velmi málo informací o našem vzděláva-
cím systému. Město nemá žádný dokument, kte-
rý by popisoval současnou situaci, na ni navazující 
aspekty, ani žádný následný plán či koncepci toho, 
na čem se má pracovat dál a kam vzdělávání roz-
víjet. V tuto chvíli si každá škola jede podle svého 
vzdělávacího programu, který odpovídá jen rám-
covému vzdělávacímu programu. Školy se sice na-
vzájem podporují, chybí nám však sdílené vize a 
směřování celého města.

Jaké jsou vize města?
Mám svůj náhled na tuto problematiku, ale jsem 

jeden z mnoha. Je potřeba slyšet i ostatní, jak ředi-
tele, učitele a rodiče, tak i děti, které nám mohou 

dát dobrou zpětnou vazbu. Musíme se zaměřit na 
třecí místa, která při diskuzích vznikají, a navrh-
nout možnosti řešení. Například vytvořit pestřej-
ší nabídku vzdělávání, protože poptávka rodičů 
je různá. Někdo chce konzervativní formu učení, 
jako je například frontální metoda výuky, což je 
zjednodušeně řečeno metoda, kdy jsou žáci v la-
vicích s výkladem učitele. Jiní požadují například 
projektové vyučování, kdy vzdělávání probíhá 
například pomocí řešení jednotlivých problémů. 
Další se přiklánějí například k formě montessori 
škol. Je však nutné říct, že konkrétní formy vzdě-
lávání jsou v kompetenci ředitelů jednotlivých 
škol, kteří za realizaci i nesou zodpovědnost. Měs-
to může pro takovou pestřejší nabídku vytvářet 
vhodnější podmínky a dostatečnou podporu.

A jak pohlížíte na často zmiňovaný problém, 
že v České republice chybí řemeslníci a studen-
ti s výučním listem?

Nejsem schopen to teď hodnotit, protože za-
tím nikdo neřekl, jak moc jsou dílny na základ-
ních školách potřeba, respektive jakým způsobem 
tento způsob výuky pomůže žákům v budoucnu 
uspět na trhu práce, případně v profesním životě 
považovat sám sebe za úspěšného. Vím však, že 
některé školy si dílny a pozemky zachovaly, jiné se 
jich zbavily, další hledají způsoby, jak je získat. Sa-
mozřejmě lze s řediteli tuto problematiku konzul-
tovat a za město jim vytvořit cestu, jak dílny mít. 
Bude ale potřeba si odpovědět i na to, na úkor 
čeho - jaké výuky, by případné dílny byly.  

Všimla jsem si, že jezdíte do práce na kole. 
Přijde vám Jihlava jako dobré místo pro spor-
tovní vyžití?

Jihlava je jedno z nejkrásnějších měst, nejen co 
se týče prostoru pro trávení volného času. Člověk 
je v Jihlavě skoro z každého místa do deseti minut 
v přírodě, v lese, na louce nebo na poli. Členění 
města je velice specifické, není to žádná placka 
a jsou tady krásná místa. Myslím si tedy, že pro 
sportovce je to dobré místo, co se týče venkovní-
ho pohybu. Druhá věc je však celá sportovní in-
frastruktura, do které patří i tělocvičny, haly nebo 
venkovní hřiště. Vnímáme, že z tohoto hlediska 
Jihlava své mezery má.

A jak tyto mezery zaplnit?
Musím podotknout, že se to netýká jen Horác-

kého zimního stadionu, který však svůj účel jistě 
také naplní. Nabízí se otevření tělocvičen základ-
ních a středních škol, aby mohly být využívány i 
odpoledne, opravit venkovní hřiště a rozšířit na-
bídku workoutových hřišť, které mají veliký růst 
zájmu. To souvisí i s podporou aktivních spolků, 
které vytvářejí různé soutěže a závody, a začít je 
vtahovat do celé infrastruktury. Je potřeba začít 
spolupracovat nejen s mládeží, ale i s rodiči, kteří 
jsou nebližším vzorem pro děti, aby se ke sportu 
přiblížili, vydrželi u něj a stal se přirozenou sou-
částí jejich života.

Nedávno jsem zjistila, že také rád hrajete des-
kové hry. Kam je v Jihlavě chodíte hrát, je někde 
herna, která by tento koníček podporovala?

Je pravda, že ve funkci uvolněného radního už 
moc času na deskové hry nemám. Výborný pod-
nik je však v mém rodném bydlišti – ve Žďáru nad 
Sázavou, kde mají mraky deskových her, dokupují 
nové i jejich rozšíření a je to opravdu příjemné mís-
to pro odpočinek. Co se týče Jihlavy, tak vím, že je 
klub deskových her v Městské knihovně, pak byl 
ještě jeden u hlavního nádraží, který se myslím teď 
přesunul na dolní náměstí, a to i s hernou. Co však 
vím jistě, je, že každý fanoušek deskových her si 
cestu najde. Není nic lehčího než napsat přátelům, 
sejít se někde u stolu a zahrát si.

A jaká je vaše nejoblíbenější hra?
Bang! Tuto hru jsem vždycky miloval, ale už 

jsem jí nehrál ani nepamatuji.

Dokáži propojit svět neziskovek a spolků 
s úřadem, říká uvolněný radní Škarka

Uvolněný radní Daniel Škarka (FÓRUM JIH-
lAvA). Foto: archiv MMJ
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INTERNET

Jana Masaryka 12, 586 01 Jihlava, e-mail: m-soft@m-soft.cz
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391 Kč
Cena s DPH/měsíc
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Cena s DPH/měsíc
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Cena s DPH/měsíc

129 Kč
Cena s DPH/měsíc

PŘIPOJENÍ - VYSOKORYCHLOSTNÍ BEZDRÁTOVÉ

Pro informace a objednávku volejte 567 579 111

DOPORUČUJE
PRO BEZPEČNÝ
INTERNET

Jsme držiteli certifi kátu:

INTERNETOVÁ 
TELEVIZE
II. GENERACE!

37 TV stanic
27 rádiových stanic
videorekordér na 40 hodin
sledování pořadů až 30 hodin zpětně
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www.m-soft.cz

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

pustit pořad od začátku

pozastavit pořad

přeskakovat reklamy

videorekordér 
– nahrát až 40 hodin pořadů

sledovat předchozí pořady 
až 30 hodin zpětně

Provozovatelem televizní služby je

+TV 8 Kč

+TV 39 Kč

pokročilé 
 funkce
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NA HŘIŠTÍCH OTEVŘENO. V Jihlavě je celkem 79 dětských hřišť, z toho jich je 
34 oplocených, a v zimním období kvůli bezpečnosti zamčených. Jejich standardní 
otevírací doba je od dubna do října, letos se však otevřela dříve, a to díky podnětu 
primátorky města. „Otevírací dobu dětských hřišť je možné změnit při příznivém 
počasí. Letos se jaro opravdu vyvedlo, proto jsem se obrátila na odbor správy realit, 
aby je otevřel dříve,“ uvedla primátorka Jihlavy Karolína Koubová.
 Foto: archiv MMJ

VRÁTEK PRO DOLY. Vrátek nebo také naviják dříve sloužil pro vytahování dře-
věných věder, nebo kožených pytlů s rudou ze šachet rudných dolů. Jeho přesnou 
kopii vytvořili pracovníci oddělení správy podzemí jihlavského magistrátu pro 
šachtu na Rounku. Vrátek bude veřejnosti představen při letošním 23. setkání 
hornických měst a obcí, při Jihlavském Havíření 2019. Foto: archiv MMJ

VÝSTAVA NA RADNICI. Od poloviny března lze zhlédnout u informačního cen-
tra v přízemí radnice výstavu Klima se mění, změň se i ty! Před vernisáží výstavy 
proběhla v gotické síni jihlavské radnice také beseda s odborníky na téma klima-
tických změn, a to pro žáky jihlavských základních škol. Výstava v přízemních 
prostorech radnice probíhala až do konce března. Foto: archiv MMJ

LAHVE S PÁKOVÝM UZÁVĚREM. Zastupitelé města používají od začátku roku 
na jednáních znovupoužitelné a ekologicky šetrné skleněné lahve na vodu s logem 
Jihlavy. Lahve s pákovým uzávěrem jsou od března společně se sklenicemi, které jsou 
také ozdobeny logem Jihlavy, ke koupi na Turistickém informačním centru – lahev 
0,5 litru stojí 50 korun a lahev 1 litr stojí 70 korun, skleničky jsou v prodeji za 35 
korun.  Foto: archiv MMJ

DIAMANTOVÁ SVATBA. Na jihlavské radnici se opět sešli manželé Bohumila a 
Alois Valíkovi, aby na místě, kde si dali svůj první novomanželský polibek, oslavi-
li společných šedesát let. Alois a Bohumila se seznámili v Malém Beranově roku 
1957, pracovali spolu ve firmě Partex. Nyní mají dvě děti, pět vnoučat a sedm 
pravnoučat. Při diamantově svatbě jejich sňatek stvrdila radní města Jihlavy Sil-
vie Čermáková. Foto: archiv MMJ

VLAJKA PRO TIBET. Jihlava se letos zapojila do mezinárodní kampaně Vlajka 
pro Tibet, která vyjadřuje solidaritu s Tibeťany a nesouhlas s porušováním lid-
ských práv. Tibetskou vlajku k připomenutí 10. března 1959, kdy Tibeťané po-
vstali proti čínské okupaci, vyvěsila z okna kanceláře primátorky města radní Sil-
vie Čermáková. Foto: archiv MMJ

Klima se mění, změň se i ty!

Nový vrátek pro havíře v Rounku

Dětská hřiště otevřela dříve

Kupte si jihlavskou lahev!

Na radnici zavlála tibetská vlajka

Bohumila a Alois jsou svoji již 60 let



 STRANA 7 Zaměstnání NJR - DUBEN 2019



STRANA 8 Aktuality NJR – DUBEN 2019

I přesto, že je rok 2019 a řeklo by 
se, že každý dnes ví, jak zacházet 
s odpady, stále se najde někdo, kdo 
se kvůli své lenosti a bezohlednosti 
odpadů zbaví tím, že založí skládku. 

Tu město potom musí nechat od-
stranit a zaplatit za její likvidaci. Nic-
méně díky monitorovacímu systému 
bylo opět dopadeno několik osob, 
které svým jednáním založily sklád-
ky odpadů po Jihlavě. Jedná se jak o 
podnikatelské subjekty, tak i o fyzic-
ké osoby, které si možná příště tako-
vé jednání rozmyslí. 

Takováto „sranda“ - odložení od-
padů mimo vyhrazené místo (škar-
pa, les, prostory vedle popelnic,…), 
může totiž občana přijít na poku-
tu ve výši 50.000 Kč. Podnikatel si 
potom připlatí, a to v rozmezí od 
300.000 Kč do 10.000.000 Kč v zá-
vislosti na typu porušeného paragra-
fu zákona o odpadech.

Občané Jihlavy, odevzdávejte své 
odpady na sběrných dvorech. Pře-
vzetí odpadu je BEZPLATNÉ. -tz-

Další osoby dopadeny…..

Kontejnerové stání romana Havelky (vpravo nahoře), Ulice Židovská, 
Smetková rampa, ulice Mostecká (dole). Foto: archiv MMJ

Pokud se řadíte ke konzumentům 
vajec a nechcete se jich za žádnou 
cenu vzdát, dívejte se na to, jaké vej-
ce nakupujete a jaký systém tímto 
nákupem podporujete. 

Většina nabízených vajec v super-
marketech a dalších obchodech po-
chází především z klecových nebo 
halových chovů. V České republice 
přibližně 84% komerčních velko-
chovů využívá klecovou technolo-
gii. 

Jak si při výběru vajec poradit? 
Každé vejce je značeno poměrně 
dlouhým kódem, o způsobu chovu 
informuje hned první číslo (viz ob-
rázek). Pokud nechcete podporovat 
klecové chovy, nekupujte vejce, kte-
rá mají jako první číslo v natištěném 
kódu číslici 3.

0 – vejce z ekologického chovu – 
objekty s výběhy (plní přísné pod-
mínky pro udělení certifikátu Bio 
ve všech aspektech chovu, podléhají 
pravidelným kontrolám)

1 – vejce z volného chovu -  objek-
ty s výběhy venku

2 – vejce z halového chovu – tisíce 
slepic namačkané ve velkých halách, 
obvykle bez oken

3 – slepice v klecích, kde pro kaž-
dou slepici je prostor nepatrně větší 
než formát papíru A4, klece jsou v 
dlouhých řadách v minimálně třech 
patrech, slepice jsou pod umělým 
intenzivním osvětlením až 17 hodin 

denně, protože světlo podporuje 
snášení vajec...

Řiďte se vždy kódy na jednotli-
vých vajíčkách!  Nenechte se okla-
mat reklamními slogany a obrázky 
na obalech vajec. A to ani v období 
Velikonoc. Výrobci se snaží mas-
kovat informace o klecovém chovu 
velkými barevnými texty typu: super 
čerstvá, kvalitní, chov na podestýl-
ce, milujeme vejce… Také obrázky 
šťastných slepiček na trávě vůbec 
neznamenají, že slepice, které vejce 
snesly, někdy viděly trávu. Otevřít 
krabičku je přeci tak snadné…

Nakupujte vajíčka s označením 0 
nebo 1 (ekologické a volné chovy). 
Vejce jsou kvalitnější. Ano, jsou draž-
ší, ale… Vejce nejsou potravinou ne-
zbytně nutnou k životu. A navíc jde 
o cenu života, ne o cenu za vajíčko. 

Nemusíte si každý týden kupovat 
plato vajec a podporovat tak týrání 
zvířat. Omezte nákup vajec a dopře-
jte si tak kvalitní vejce od „spokoje-
ných“ slepic. Pokud máte možnost, 
kupujte nejlépe vajíčka z kvalitních 
domácích chovů. Slepice zavřené v 
klecích a halách si samy nepomo-
hou. Naopak, vy máte možnost vol-
by, vy máte možnost jim pomoci! 

Průměrná tříčlenná rodina spo-
třebuje za rok cca 735 vajec. Slepice 
ve velkochovu snese za rok cca 245 
vajec. Změnou svých nákupních 
preferencí tak můžete velmi výrazně 
ovlivnit, co se bude prodávat a jak se 
díky spotřebnímu chování budeme 
chovat ke zvířatům. Trh je otázkou 
nabídky a poptávky.  

Pokud přestanou tisíce rodin kupovat 
vajíčka z klecových chovů, velkochovy 
přestanou mít pro taková vajíčka od-
byt a omezí počet slepic v klecích!

Více informací najdete na strán-
kách www.slepicevnouzi.cz.  -tz-

Není vejce jako vejce.  
Nepodporujte klecové chovy!

V České republice se každý rok 
spotřebuje zhruba 350 milionů jed-
norázových a většinou nerecyklova-
telných kelímků na nápoje, naprosto 
zbytečný odpad, který významně za-
tíží životní prostředí. 

Se znovupoužitelnými kelímky se 
toto číslo může snížit na minimum. 
Bez vás to ale nepůjde… 

Pokud nemáte vlastní hrnek na 
kávu nebo jste jej třeba zapomněli 
doma, máte jednoduchou alternati-

vu, kelímek si zapůjčit. 
Kávu si můžete vychutnat a sou-

časně se chovat přátelsky k Zemi a 
dalším jejím obyvatelům.

První český systém vratných kelím-
ků na kávu je budován od roku 2018. 
Jedná se o systém, který především 
omezuje produkci jednorázového 
odpadu, šetří životní prostředí i fi-
nance. 

Vypijte si kávu a pak vraťte kelímek 
v jednom ze zapojených míst. Kdy-

Kelímek se dá „otočit“ i v Jihlavě

Patříte už mezi ty, kteří mají samo-
lepku na opakovaně použitelné lah-
vi a podporují kampaň NEPETUJ? 
Nebo slyšíte o kampani poprvé? Pak 
se přidejte k nám a vyjádřete tím 
svůj názor, že Vám není lhostejné 
množství neustále produkovaných 
PET lahví.  V České republice se do 
kampaně NEPETUJ připojilo již 
224 měst a obcí včetně Jihlavy.  

Kampaň NEPETUJ vznikla v reak-
ci na letní ECO song „Léto bez plas-
tů“. Cílem kampaně je změnit myšle-
ní lidí ve vztahu k zodpovědnosti za 

odpad, který každý z nás produkuje. 
Ukažte společně s námi, že kupovat 
vodu v PET lahvích už není COOL 
a že se vše dá dělat i jinak.

V případě, že se chcete připojit 
mezi  nepetující populaci, přijďte na 
odbor životního prostředí s opako-
vatelně použitelnou lahví a vyzved-
něte si samolepku. Samolepky jsou 
dostupné v kanceláři č. 169 a 170. 
Více informací o kampani se dozví-
te na internetových stránkách www.
mojeodpadky.cz  v sekci nepetuj.

 -tz-

Taky už nepetujete? 

MOBILNÍ SVOZ BIOODPADU Z CHATOVÝCH 
A ZAHRÁDKÁŘSKÝCH OBLASTÍ

Statutární město Jihlava zabezpečí bezplatný sběr pro občany města pro-
střednictvím společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o.

Kontejnery na biologicky rozložitelný odpad budou umístěny dne 
27. 4. 2019 v době od 8:00 do 12:45 hod. v těchto lokalitách:

Pelhřimovská za Dianou Chatová oblast Handlovy Dvory

U Hřbitova – u kotelny Dvorce

Znojemská (směr do Jihlavy) Purkyňova

Rantířovská (u autobusové zastávky) Pavlovova (k zahrádkám pod garážemi) 

Do kontejneru na biologicky rozložitelný odpad lze odložit listí, větve, trávu 
a jiný odpad ze zeleně. Součástí svozu není nebezpečný odpad a objemný 
odpad, ten je možné zdarma odevzdat ve sběrných dvorech. 

koliv, kdekoliv a v jakémkoliv množ-
ství. 

K vrácení nepotřebujete účtenku, 
kelímků můžete vrátit i více najed-
nou, klidně i špinavé a rozhodně je 
nemusíte vracet hned. 

Jednoduché, ekologické a udrži-

telné. Na kelímek je vratná záloha 
50 Kč. Seznam míst, které jsou do 
systému vratných kelímků zapojeny, 
najdete na stránkách www.otocke-
limek.cz, z jihlavských kaváren je to 
např. Kavárna muzeum, Kavárna Do 
patra, Art Coffee a další. -tz-
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Fotografie vozu je pouze ilustrativní. Více  info  na w w w.aaaauto.cz/sleva.
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Pohotovostní služba zubních lékařů – duben 2019
Datum Den Jméno Místo poskytování, telefon
6. So MUDr. Vondráková Iva Větrný Jeníkov 1, 588 42 Větrný Jeníkov, 567 275 239

7. Ne MUDr. Štumar Svatojánská 431, Telč, 567 223 818

13. So MUDr. Zedníčková Jana Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, 567 574 575

14. Ne MUDr. Berková Marie sídliště Janštejn 172, 588 52 Horní Dubenky, 567 374 205

19. Pá MDDr. Svobodová Eliška Stomatologické centrum Jihlava, Havlíčkova 34a,  

586 01 Jihlava, 774 874 100

20. So MUDr. Dryšlová Marie Havlíčkova 2408/122, 586 01 Jihlava, 972 646 352

21. Ne MDDr. Křikava Libor Husova 1643/26, 586 01 Jihlava, 567 213 032

22. Po MDDr. Nováková Zuzana DentEsthes s.r.o., 588 33 Stonařov 70, 734 421 859

27. So MUDr. Bínová Anna Masarykova 445, 588 56 Telč-Podolí, 567 213  171

28. Ne MUDr. Bínová Alena Masarykova 445, 588 56 Telč-Podolí, 567 213 168

Pohotovostní služba zubních 
lékařů je zajišťována 

SO, NE a svátky od 8:00 – 12:00 hod.

Aktuálnost přehledu, prosím, NUTNĚ 
ověřte na recepci Nemocnice Jihlava.

Vrchlického 59, 
586 33 Jihlava

tel. 567 157 211Zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina

Strážníci zadrželi řidiče bez řidič-
ského oprávnění. Ve večerních ho-
dinách při kontrolní činnosti Ma-
sarykova náměstí strážníci spatřili 
vozidlo Škoda Fabia jedoucí směrem 
od ulice Znojemská. Dále pokračo-
valo do ulice Komenského, kde řidič 
vozidlo zaparkoval. 

Jelikož došlo s vozidlem k porušení 
dopravní značky zákaz vjezdu všech 
motorových vozidel, strážníci k řidi-
či zaparkovaného vozidla přistoupili 
a požádali jej o předložení přísluš-
ných dokladů, aby mohli spáchaný 
přestupek s řidičem vozidla vyřešit. 

Řidič vozidla předložil pouze ob-
čanský průkaz, na výzvu k předlože-
ní řidičského průkazu uvedl, že tento 
doklad nemůže najít. Po provedení 
nezbytných úkonů strážníci zjistili, 
že má muž vysloven zákaz řízení. 

U řidiče byla následně provedena 
orientační dechová zkouška s nega-
tivním výsledkem. Jelikož zde bylo 
podezření na trestný čin maření 
úředního rozhodnutí, byla celá věc 
předána k dalšímu řešení. 

Opilec za volantem
Dále městská policie zadržela řidi-

če pod vlivem alkoholu na ulici Žiž-
kova. Na lince tísňového volání bylo 
přijato oznámení na vozidlo tovární 
značky Škoda Octavia tmavé barvy, 
jehož řidič se značnými problémy 
zaparkoval naproti budově katastrál-
ního úřadu v ulici Fibichova. Při vy-
stupování jevil známky podnapilosti. 
Operační strážník městské policie 
předal zjištěné skutečnosti hlídce 
městské policie, která v ulici Fibi-
chova ve stejný čas prováděla kont-
rolní činnost. 

Po příjezdu před budovu katastrál-
ního úřadu ke strážníkům přistoupil 
muž s tím, že viděl vozidlo jedoucí 
po komunikaci, kterak narazilo do 
stojící popelnice umístěné na chod-
níku. 

Opilci za volanty kamerám neunikli

Stanislav Maštera

Vozidlo z místa odjelo směrem do 
ulice Žižkova, kde bylo strážníky za-
staveno. Řidič byl vyzván k prokázá-
ní totožnosti a k předložení platného 
řidičského průkazu. Následně byla u 
řidiče provedena dechová zkouška 
s výsledkem 2,23 promile alkoholu 
v krvi. 

Agresivní a ozbrojen nožem
Tento měsíc strážníci zadrželi mla-

díka ohrožujícího kolemjdoucí no-
žem. Operační strážník městské 
policie přijal kolem osmé hodiny ve-
černí oznámení na osobu v černém 
oblečení, která na Masarykově ná-
městí před restaurací Sklípek pobíhá 
s nožem a ohrožuje kolemjdoucí. Na 
místo byla ihned vyslána hlídka. 

Na základě vyhodnocení kamero-
vého systému umístěného ve spod-
ní části Masarykova náměstí byla 
osoba odpovídající popisu spatřena 
před vchodovými dveřmi do Magis-
trátu města Jihlavy, kde byla násled-
ně strážníky zadržena. Vzhledem 
k podivnému chování, byla u mla-
díka provedena orientační dechová 
zkouška s výsledkem 1,61 promile 
alkoholu v krvi. 

Kradli v Albertu
V dopoledních hodinách přijal 

operační strážník oznámení od pra-
covníka ochranky Supermarketu Al-
bert na tři mladíky, kteří v prodejně 
na Masarykově náměstí odcizili ně-
kolik kusů mraženého masa a utekli 
směrem k ulici Benešova. Pomocí 
kamerového systému umístěného 
v horní části Masarykova náměs-
tí byli mladící odpovídající popisu 
spatřeni, jak utíkají směrem do ulice 
Benešova, pokračovali ulicí Palac-
kého směrem do ulice Husova a ná-
sledně vstoupili do vchodových dve-
ří nemovitosti v ulici Komenského. 
Po několika minutách z těchto dveří 
vyšel jeden z mladíků a vstoupil do 
vedlejší herny, kde byl strážníky za-
držen. Celá věc byla předána k další-
mu řešení.

Zmlátila vlastní mámu
Strážníci řešili napadení matky její 

nezletilou dcerou. Městská policie 

přijala oznámení od sestry ženy, kte-
rá byla v ulici Březinova napadena 
vlastní dcerou. Dcera svou matku 
několikrát udeřila dřevěnou hračkou 
do hlavy, tímto jí způsobila šok s ná-
sledkem ztráty vědomí. 

Agresorka z místa utekla. Strážníci 
po příjezdu na místo určení poskytli 
napadené ženě první pomoc, přivolali 
zdravotnickou záchrannou službu, kte-
rá si zraněnou ženu převzala do péče. 

V únoru poskytli strážníci první 
pomoc zraněnému muži. V odpoled-
ních hodinách přijal operační stráž-
ník oznámení o osobě ležící v ulici 
Komenského na chodníku. Strážní-
ci po příjezdu na místo zjistili, že se 
jedná o muže, který měl tržné pora-
nění v oblasti hlavy. Muži byla po-
skytnuta první pomoc a přivolána 
zdravotnická záchranná služba, která 
si jej převzala do péče. 

Ve třech případech strážníci řešili 
oznámení na drobné krádeže. Jedna-
lo se o odcizení potravin. V prvním 
případě bylo zboží odcizeno v ulici 

Hradební v City parku. Ve dvou pří-
padech došlo ke krádeži na ulici Brt-
nická v Supermarketu Albert. 

Strážníci zadrželi na Masarykově 
náměstí osobu, po které policie vy-
hlásila celostátní pátrání. Jednalo se 
o celostátně hledaného muže, které-
ho v době svého volna spatřil stráž-
ník městské policie. Tuto skutečnost 
telefonicky oznámil na služebnu 
městské policie. Pomocí kamerové-
ho systému umístěného v horní čás-
ti Masarykova náměstí byl pohyb 
hledaného muže monitorován. Na 
místo byla vyslána hlídka městské 
policie, která následně muže v ulici 
Benešova zadržela.

Prevence
Městská policie se podílela na zajiš-

tění bezpečnosti při zápasech Dukly 
Jihlava a při zahajovacím zápase FC 
Vysočina v jarní části fotbalové ligy.  

 Bc. Stanislav Maštera,
 zástupce ředitele MP

Ekologicky motivovaný svátek Den 
Země upozorňuje lidi na dopady ni-
čení životního prostředí.  

Mezinárodní svátek Den Země má 
již mnohaletou tradici, poprvé byl 
slaven 22. dubna 1970 v San Francis-
ku, OSN začala tento svátek slavit o 
rok později. V roce 1990 se k Ameri-
ce připojil i zbytek světa a dnes slaví 
Den Země více jak 193 států světa. 

„Jihlavský Den Země“ se bude ko-
nat na Masarykově náměstí v úterý 
23. dubna. Odbor životního prostře-
dí se do této akce nemůže nezapojit. 
V letošním roce zahajuje osvětovou 
kampaň Jihlava bez odpadu! Den 
Země tak bude vhodnou příležitostí, 
jak občany o této akci a trochu jiném 
způsobu života informovat. 

Nadvýroba, konzumní způsob ži-
vota a obrovské množství odpadů, 
které dennodenně produkujeme, má 
devastující dopady na životní pro-
středí… Taková je realita. Můžeme 
ale žít jinak… 

Svátek Den Země očima 
životního prostředí magistrátu

To je jedna z informací, kterou chce 
odbor životního prostředí občanům 
předat. Na letošním Dni Země se na 
stanovištích odboru životního pro-
středí, Služeb města Jihlavy a třídící 
linky ASMJ dozvíte, proč je tak moc 
důležité změnit naše chování. 

Předáme Vám jednoduché rady, 
jak významně omezit množství vy-
produkovaného odpadu a jednoduše 
změnit vše zažité… 

Den Země je den věnovaný Zemi, 
připomíná ekologické otázky a do-
pady chování člověka na životní pro-
středí. Doufáme, že třeba právě tento 
den bude tím, kdy mnozí procitnou 
a vyšlápnou jiným směrem… -tz-

Kde nakoupit  
kvalitní kompost?
Pokud nezpracováváte bioodpad 

na vlastní zahrádce a pravidelně na-
kupujete kompost v plastových pyt-
lích, zkuste letos zajet na kompostár-
nu v Henčově. 

Místo, kde se soustřeďuje biologic-
ky rozložitelný odpad - posečená trá-
va, seno, listí, piliny, hobliny, odřezky, 
dřevěné obaly, větve stromů či stromy 
do 20 cm. Po přepracování tohoto 
odpadu vzniká průmyslový kompost, 
který lze použít na údržbu zelených 
ploch k výsadbě zeleně či k hnojení. 

Certifikovaný kompost je možné 
zakoupit v areálu kompostárny Hen-
čov za cenu 700 Kč za jednu tunu 
bez DPH, tedy 0,70 Kč za kilogram 
bez DPH. Požadovanou gramáž stačí 
nahlásit při příjezdu do areálu. 

Návoz odpadů a prodej kompostu 
je nejpozději 30 minut před koncem 
pracovní doby.

(Občané města Jihlavy mohou 
odevzdávat biologicky rozložitelný 
odpad ke zpracování v kompostárně 
zdarma.)

Otevírací doba od 1. 4. do 31. 10. 
pondělí – pátek: 6 – 18 h.  
sobota, neděle:  ZAVŘENO -tz-



  Tříleté vyšší odborné studium.

  Obor je zaměřen především na výuku 
medicínských a farmaceutických disciplín.

 Denní i kombinovaná forma studia.

  Absolventi získávají titul 
diplomovaný specialista – DiS.

  Možnost stipendia

Zajímá Tě práce v lékárně?

j04-farmD

www.farmeko.cz

Pojď studovat na VOŠ FARMEKO!

Obor: Diplomovaný farmaceutický asistent FARMEKO 
VOŠ zdravotnická Znojemská 76, Jihlava

Tel.: 567 306 261
GSM: 739 387 973
mail:  farmeko@farmeko.cz

 76, Jihlava

mob.:

mail:

tel.:

Soukromá střední škola
pedagogiky a sociálních 
služeb, s.r.o.
Obrataň 148, 394 12 Obrataň

Dálkové studium v oborech:
4 leté dálkové studium:

�
�
�

2 leté nástavbové studium:

�

2 leté zkrácené studium:

�

702 076 909

724 268 963

Zařízení pro další vzdělávání  
pedagogických pracovníků Obrataň nabízí:

Na Dolech 109, Jihlava
www.meteorcz.cz

Autoboxy a střešní nosiče u nás skladem

NECHYBÍ VÁM

STŘEŠNÍ BOX?

V březnu odstartoval 13. roč-
ník soutěže Stavby z vlnité lepenky 
2019. Letošním tématem je „Vodní 
nádrž NADĚJE“. 

Mladí stavitelé budou z ekolo-
gického obalového materiálu vlni-
té lepenky stavět přehrady. O titul 
letos bojuje 28 středních stavebních 
škol. Na nejlepší studenty čekají 
ceny v hodnotě 42.000 Kč. 

Úkolem studentů je navrhnout 
a vytvořit originální projekt stav-
by umělé vodní nádrže s přehradní 

hrází pouze z vlnité lepenky. Domi-
nantou modelu musí být přehradní 
hráz včetně jejího okolí podle zvo-
lené funkce přehrady a zároveň stu-
denti musí v modelu ukázat vnitřní 
uspořádání stavby. 

Mladí stavitelé dostanou vlnitou 
lepenku zdarma od pořadatelů, ale 
pro svůj model musí použít rovněž 
lepenku již použitou. Na vytvoře-
ní originální přehradní nádrže ma-
jí studenti čas do 17. května 2019. 
Finálové kolo se uskuteční v průbě-
hu června 2019. -tz- 

Studenti z Jihlavy staví 
přehradu z vlnité lepenky

 STRANA 11 Školství / Inzerce NJR - DUBEN 2019



 STRANA 12 Inzerce NJR - DUBEN 2019

www.infinit.cz 

WELLNESS RÁJ 
PRO VÁS NA DOSAH
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+Internet
větší

100/100

První tři 

měsíce

 350 Kč

Mb/s

Kuki

Poté 700 Kč

Akce platí do 31. 5. 2019

www.netbox.cz/jihlava
539 015 525
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Integrační centrum Sasov, z.ú. (dále 
ICS) pořádá k příležitosti 15. výročí 
od založení organizace Týden poro-
zumění autismu. Událost se usku-
teční v první dubnový týden, kdy se 
zároveň slaví Celosvětový den poro-
zumění autismu. Účastníkům svět 
osob s autismem přiblíží tematické 
výstavy, kreativní dílny, diskuze i od-
borné přednášky.

1. dubna

Týden porozumění autismu uve-
de 1. dubna v 10 hodin ráno rozho-
vor s ředitelkou Integračního centra 
Sasov JUDr. Dagmar Zápotočnou, 
MBA na rádiu Český rozhlas Vyso-
čina. V rubrice Dobré dopoledne 
s Helou Dvořákovou ředitelka cent-
ra promluví o poruchách autistické-
ho spektra, Celosvětovém dni poro-
zumění autismu a přiblíží základní 
aspekty práce s osobami s autismem.

2. dubna

Hned druhý den si budou moci ná-
vštěvníci pomocí kreativních dílen zku-
sit práce, které odborní pracovníci s oso-
bami s poruchou autistického spektra 
(PAS) vykonávají. Od 16 do 18 hodin 
bude v obchodním centru City park 
připravena výroba tematických placek i 
omalovánky od klienta ICS Filipa.

S 2. dubnem se také pojí Celosvětový 
den porozumění autismu – tradice, kdy 
se večer z 2. na 3. dubna rozsvítí veřejné 
i soukromé budovy ve městech, obcích 
i na vesnicích modrou barvou. 

„Modrá barva je barvou komunikace 
a sebevyjádření, což je jedna z oblastí, 
ve které mají osoby s autismem největ-
ší potíže,“ vysvětlila Jitka Havlíčková, 
koordinátorka aktivit ICS. V Jihla-
vě bude letos svítit administrativní 

Týden porozumění autismu na Sasově

budova ICS na Telečské ulici, která 
se akce účastní každoročně. Poprvé 
modrá světla letos rozsvítí například 
i Dům kultury odborů.

3. dubna

Třetí den v Týdnu porozumění au-
tismu bude zaměřen na vzdělání a 

diskuzi. Po celé dopoledne budou 
pracovníci ICS přednášet na Vyso-
ké škole polytechnické, odpoledne 
od 16 hodin na Malé scéně v DKO 
proběhne diskuze na téma Nevážně/
vážně aneb pojďme mluvit o aktuál-
ních problémech fenoménu zvaný 
autismus u nás na Vysočině.

„Pozvání do diskuze přijal i host Petr 
Krčál, předseda Komise sociální a pro 
oblast protidrogové politiky Rady kra-
je Vysočina a ředitel krajské organizace 
pečující o klienty s autismem. 

„V neposlední řadě promluví rodiny 
našich klientů, které nechají nahléd-
nout návštěvníky diskuse pod pokličku 
života s osobou s autismem,“ přiblížila 
Jitka Havlíčková s tím, že se na místě 
bude vybírat vstupné 50 korun.

4. dubna

Čtvrtý den v týdnu bude odpočin-
kový. Návštěvníci ho však mohou 
využít k prohlídce výstavy v pasáži 
obchodního centra City park, kde 
budou již od 1. dubna vystaveny ob-
razy klienta sociální rehabilitace Fili-
pa.

„Výstava v City parku potrvá až do 7. 
dubna,“ doplnila koordinátorka.

5. dubna

V posledním dnu v týdnu proběh-
ne k příležitosti 15. výročí založení 
ICS konference o autismu v Jedna-
cím sále Valdštejnského paláce v Pra-
ze. 

Ve spolupráci s místopředsedou 
Senátu Parlamentu České republiky 
Jiřím Oberfalzerem ji od 10 hodin 
ráno povede ředitelka ICS.

„Na konferenci přijali pozvání vý-
znamní přednášející z oblasti zdravot-
nictví, sociální péče a školství,“ sdělila 
Jitka Havlíčková. Konference je bez-
platná, do konce března je nutné si 
místo ve Valdštejnském paláci rezer-
vovat.

Další dotazy o Týdnu porozumění 
autismu směřujte na e-mailovou ad-
resu koordinator@icsasov.cz. -tz-

OSLAVY 15. let od založení integračního centra v Sasově se zúčastní všichni pra-
covníci včetně klientů při Týdnu porozumění autismu. Foto:archiv MMJ

Plocek protestoval proti oku-
paci Československa vojsky 
Varšavské smlouvy, uznalo Mi-
nisterstvo obrany ČR ve svém 
rozhodnutí. 

Letos 4. dubna tomu bylo přesně 
50 let, kdy se na dnešním Masary-
kově náměstí v Jihlavě zapálil 39letý 
administrativní pracovník jihlavské-
ho národního podniku Motorpal 
Evžen Plocek. Svým činem protes-
toval proti okupaci Československa 
vojsky Varšavské smlouvy. 

O pět dní později Evžen Plocek 
zemřel v jihlavské nemocnici na ná-
sledky těžkých popálenin. Plockův 
pohřeb se uskutečnil 12. dubna a 
měl demonstrativní charakter. 

I přes snahu o zamlčení Plockova 
činu oficiálními orgány se pohřbu 
zúčastnilo okolo pěti tisíc lidí, včet-
ně členů vedení Okresního výboru 
KSČ v Jihlavě. 

V Jihlavě dojde k pietní vzpomínce 
na Evžena Plocka ve středu 10. dub-
na v 15.30 hodin v gotické síni jih-
lavské radnice. 

Její součástí budou projevy jeho 
vnuka Aleše Plocka, jednoho z nej-
větších odborníků na obrodný pro-
ces Pražského jara v Českosloven-
sku, profesora univerzity v Hradci 
Králové Ondřeje Felcmana, hejtma-

Pietní vzpomínka na oběť E. Plocka

na Kraje Vysočina MUDr. Jiřího 
Běhounka, primátorky statutárního 
města Jihlava MgA. Karolíny Kou-
bové a Karla Němce za Občanskou 
iniciativu Odkaz Evžena Plocka. 

Součástí vzpomínky bude také 
projekce dvou dokumentů o Evženu 
Plockovi. 

Příběh třetí pochodeň  
v dokumentu

Jedním z dokumentů je 26 minuto-
vý film režiséra Martina Řezníčka Pří-
běh třetí pochodně z roku 2017, který 
byl mimo jiné promítnut na Meziná-
rodním festivalu dokumentárních fil-
mů v Jihlavě. 

Druhým bude pětiminutový doku-
ment Romana Fürsta Jsem pro lid-
skou tvář. Film v roce 1969 vyhrál 
okresní a krajskou soutěž amatér-
ských filmů. Poté byl normalizátory 
zakázán. 

Na závěr pietního aktu dojde k 
položení květin k pomníku Evžena 
Plocka u morového sloupu na jihlav-
ském Masarykově náměstí. 

Akci pořádá Občanská iniciativa 
Odkaz Evžena Plocka. Záštitu nad 
ní přijali hejtman kraje Vysočina 
MUDr. Jiří Běhounek a primátorka 
statutárního města Jihlava MgA. Ka-
rolína Koubová. 

Občanská iniciativa Odkaz Evžena 
Plocka vznikla na konci roku 1989. 

Byla iniciátorkou snah o čestné ob-
čanství města Jihlavy pro Evžena 
Plocka, o jehož udělení in memo-
riam rozhodli jihlavští zastupitelé v 
dubnu 2017. 

Politický čin Evžena Plocka
Evžen Plocek je nositelem Vyzna-

menání Zlaté lípy in memoriam, 
které mu udělil v listopadu 2009 
ministr obrany ČR Martin Barták. 
Plocek je dále nositelem Čestné 
medaile T. G. Masaryka, kterou ho 
ocenilo Masarykovo demokratické 
hnutí in memoriam v březnu 1999 
a Zlaté medaile T. G. Masaryka, 
udělené mu in memoriam Masary-
kovou demokratickou akademií v 
říjnu 2013. 

V srpnu 2018 uznalo Minister-
stvo obrany ČR Plockovo sebeupá-
lení za politický čin: „Pokud se týká 
samotného jednání, nemůže minis-
terstvo jinak než konstatovat, že šlo 
o jednání v reakci na okupaci Česko-
slovenska vojsky Varšavské smlouvy 
a s tím související změnou na česko-
slovenské politické scéně,“ uvádí se 
mimo jiné v jeho rozhodnutí. 

 Karel Němec, 
Václav Šplíchal 

a Pavel Bajer, 
Občanská iniciativa 

Odkaz Evžena Plocka
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NAVŠTIVTE NOVĚ OTEVŘENOU 
PRODEJNU KÄRCHER CENTER 
JIHLAVA.

Exkluzivní prodejnu výrobků Kärcher naleznete v nově otevřeném 
KÄRCHER CENTER v Jihlavě, Žižkova 89. Odborné poradenství, servis, 
prodej čisticích strojů, příslušenství, chemie a náhradních dílů 
pod jednou střechou.

Při předložení tohoto inzerátu obdržíte slevu ve výši 15% na produktovou 
řadu Home and Garden. Sleva se nevztahuje na akční či jinak zlevněné 
zboží. Slevy se nesčítají. Sleva je platná do 15. 4. 2019.
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JEŽEK KLIMATIZACE s.r.o.
Spělov 37 
588 51 Dolní Cerekev
Office: +420 606 708 189 
Mobil:  +420777808189 www.jezekklima.cz

Klimatizační technika

JEŽEK KLIMATIZACE s.r.o.
Spělov 37 
588 51 Dolní Cerekev
Office: +420 606 708 189 
Mobil:  +420777808189 www.jezekklima.cz

j0
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Pracovat u počítače v horku není 
nic příjemného. Okno otevřít nelze, 
protože bychom vpustili do míst-
nosti ještě více tepla, ale my se necí-
tíme dobře. Jsme unavení, výkon se 
snižuje. Řešením je klimatizace, díky 
níž si můžeme nastavit správnou 
teplotu a příjemnou vlhkost vzdu-
chu po celé léto.

Kdo si vzpomněl na výrazně hor-
ké dny loňského července a srpna, 
možná právě uvažuje o nákupu kli-
matizační jednotky. Ta jednoznačně 
vytvoří komfortní prostředí, něk-
teré kromě požadovaného chladu a 
odvodu vlhkosti umí i topit (na ja-
ře a na podzim s nimi lze přitápět). 
Na trhu je mnoho typů klimatizač-
ních jednotek, které se liší výkonem, 

Kvalitní klimatizaci využijeme celoročně
použitím, hlučností a samozřejmě 
cenou. Zorientovat se v nabídce 
můžeme celkem snadno.

O výkonné klimatizaci by měli 

vážně uvažovat zejména ti, kteří 
bydlí v podkrovním či mezoneto-
vém bytu orientovaném převážně na 
jih. Jim se investice do zařízení urči-

tě vyplatí. V první řadě se zamyslíme 
nad tím, co od klimatizace vlastně 
požadujeme.

 (Pokračování na str. 17)
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5. – 6. dubna

JIHLAVA
pá 9–18 hod., so 9–17 hod.

VYSTAVUJTE – NAVŠTIVTE

www.omnis.cz

Kvalitní klimatizaci...
(Dokončení ze str. 16)

Kromě chlazení umějí moderní jed-
notky mnohem více (topit v chlad-
ných dnech, odvlhčovat, fi ltrovat a 
čistit vzduch) a lze je využívat celoroč-
ně. Pokud nechceme příliš investovat, 
ale jen přežít pár horkých dnů v roce, 
můžeme si pořídit mobilní jednotku 
s menším výkonem, kterou zapojíme 
jen v létě.

Podle vlastních potřeb se pak roz-
hodneme, jaký typ vybereme. 

• kompaktní jednotka (mobilní, 
okenní) nebo

• tzv. split jednotky (dělené, podle 
umístění nástěnné, podstropní, kaze-
tové, mezistropní atd.).

Mobilní jednotky pořídíme za část-

ku kolem 5000 Kč, ale mají i své nevý-
hody. Není u nich vyřešen odvod hor-
kého vzduchu z místnosti, a tak nám 
nezbývá nic jiného než vysunout hadi-
ci z okna ven (je tím ale trochu ome-
zena mobilita zařízení, vzduch se vrací 
zpět). 

Větší uživatelský komfort máme s 
tzv. splitovou jednotkou. Ta se skládá 
ze dvou částí: vnitřní a venkovní. 

Venku je kompresor, kondenzátor a 
další vybavení (je za zdí třeba na stě-
ně, balkoně, a není tedy slyšet). Vnitř-
ní jednotka se skládá z výparníku a 
ventilátoru. Podstatné je, aby stude-
ný vzduch nemířil přímo na nás. Pro-
to směr foukání směrujeme dolů, do 
stran, ke stropu. -lm-
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Na začátku března proběhl již osmý ročník 24 
hodinového Maratonu s roztroušenou sklerózou 
(dále MaRS). Na akci konané pod záštitou ná-
městka primátorky Jaromíra Kaliny vybrali pořa-
datelé přes 6 tisíc korun, které poputují na reha-
bilitaci nemocných s roztroušenou sklerózou.

„Cvičilo se ve fitness centru Fitpeople, kam přišlo 
pacienty podpořit také 110 žáků základní školy 
Seifertova ze šesti tříd. Pomocí telemostu jsme se 
také propojili se základnou v Praze, kde se tradičně 
cvičí nepřetržitě 24 hodin,“ sdělila Jitka Večeřová, 
zástupkyně pořadatele.

Organizátorem akce je Nadační fond IMPULS 
společně s regionálními spolky Unie ROSKA. 
Do letošního maratonu se zapojilo 29 měst z celé 
republiky i ze zahraničí. Hlavním cílem MaRS 
je motivovat nemocné k pravidelnému pohybu, 
jenž je velmi důležitou součástí léčebného reži-
mu.

„Fyzioterapeutka Klára Novotná vysvětlila, že u 
lidí s roztroušenou sklérozou, kteří pravidelně cvi-
čí, můžeme pozorovat zlepšení svalové síly, snížení 
únavy, pacienti jsou ve větší psychické pohodě a cel-
kově se jim zlepšuje kvalita života,“ doplnila Jitka 
Večeřová. -tz-

Cvičení podpořilo 
pacienty se sklerózou

SOLIDARITU s okupovaným Tibetem se rozhodlo vedení města vyjádřit vyvěšením tibetské vlajky z okna kan-
celáře primátorky.

Na radnici zavlála tibetská vlajka. Jihlava se zapojila do mezinárodní kampaně Vlajka pro Tibet, která vyja-
dřuje solidaritu s Tibeťany a nesouhlas s porušováním lidských práv. Tibetskou vlajku dnes vyvěsila z okna kan-
celáře primátorky města radní Silvie Čermáková. Foto: archiv MMJ

Z oficiálního facebooku Jihlavy

Reakce veřejnosti:
Marek Řezáč: A bez Číny bychom chodili nazí, bez mobilů, kam bychom vozili recyklovaný odpad... 

Pokud je to osobní názor radních, neměli by mluvit za všechny obyvatele...

Jan Nowak: Takže lidskost nevymírá, to mě těší ;)

Daniel Eliáš: Jen kdyby do Jihlavy přišel nějaký čínský investor, tak by vlajka letěla do koše. Tohle je 
úplná blbost ať si věší tyhle vlajky doma ale né na úřadě.

Silvie Čermáková: Vyvěšení vlajky je symbolické gesto, je to výraz solidarity. Pokud nemůžeme změnit 
poměry v Číně, můžeme alespoň podporovat ty, kteří boj za svobodu nevzdávají. I morální podpora je 
velmi důležitá - o tom by věděli mnozí z doby, kdy Československo bylo zemí za železnou oponou.

Tradiční akce na náměstí – Sportuj s VŠPJ le-
tos proběhne na Masarykově náměstí 15. květ-
na. 

Návštěvníci se mohou těšit na živý fotbálek, 
Freestyle bike exhibice, opičí dráhu, horolezec-
kou stěnu a další adrenalinem naplněné sporty. 

Novinkou při letošním ročníku bude after-
party, která se uskuteční v kavárně Bioskop za 
doprovodu rytmů významného představitele 
českého reggae Cocomanem. -tz-

Na náměstí bude opět 
stolní fotbálek pro lidi
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Svaz vodovodů a kanalizací Jihlav-
sko (dále Svaz) ve své zoufalé snaze co 
nejvíce oddálit vypořádání Jihlavy po 
ukončení jejího domnělého členství 
uplatnil ústavní stížnosti proti rozsud-
kům Nejvyššího správního soudu, kte-
ré vyzněly ve prospěch Jihlavy.

V těchto rozhodnutích Nejvyšší 
správní soud uvedl, že smlouva o za-
ložení Svazu a jeho stanovy jsou ve-
řejnoprávní smlouvou, a to i ty jejich 
části, které upravují majetkové vypo-
řádání obcí. Ve sporech o toto vypo-
řádání proto rozhoduje krajský úřad a 
nikoliv soud, jak tvrdí Svaz.

Ústavní soud obě ústavní stížnosti 
Svazu odmítl jako zjevně nepřípustné.

Svaz vynaložil na uplatnění nepří-
pustných ústavních stížností nemalé 
finanční prostředky, nečinil tak však 
ani zbytečně ani neúčelně.

Stejně tak tento další milník v 
dlouhé řadě neúspěchů neotřásl ská-

lopevnou důvěrou vedení Svazu ve 
správnost jeho postupu a právního 
zastoupení, jehož účelem je co nej-
více prodlužovat všechna řízení a 
oddalovat tak konečné zúčtování s 
Jihlavou.

V řízeních o kasačních stížnostech 
proti rozhodnutím Krajského soudu 
v Brně, díky nimž došlo k pokračo-
vání správních řízení o vypořádá-
ní privatizovaného majetku, totiž 
Vodárenská akciová společnost, a. 
s. (dále VAS) jako stěžovatel navrh-
la, aby tato řízení byla přerušena do 
doby rozhodnutí právě o ústavních 
stížnostech.

Jihlava nepochybuje o tom, že dal-
ším logickým krokem by byl návrh, 
aby samo správní řízení vedené kraj-
ským úřadem o vypořádání privati-
zovaného majetku na území Jihlavy 
(v hodnotě téměř jedné miliardy 
korun) bylo také přerušeno, a to s 

ohledem na řízení o ústavních stíž-
nostech.

Tato možnost tedy padla, proto 
Jihlava čeká, s jakou další obstrukcí 
Svaz nebo VAS přijdou, aby oddálily 
vydání privatizovaného majetku Jih-
lavě. Od zahájení řízení o vypořádá-
ní privatizovaného majetku přitom 
uplynulo již pět let, a zákonná lhůta 
pro vydání rozhodnutí je 30 dnů.

Současně Jihlava opět zazname-
nala snahu vedení Svazu vyhnout se 
povinnosti vypořádat Jihlavu apela-
cí na solidaritu mezi obcemi, jak se 
běžně děje po každém neúspěchu 
Svazu. Jihlava však stav, kdy ji Svaz 
obírá na jejím majetku a její obyva-
tele obírá na předraženém vodném 
a stočném, nepovažuje za solidaritu, 
ale za projev svého druhu nevolnic-
tví, jak to trefně pojmenoval Krajský 
soud v Brně.

Svaz také dosud vůbec nereagoval 

na postup VAS, která dobrovolně vy-
platila Jihlavě část dlužného nájemné-
ho ve výši 50 milionů korun, a dobro-
volně nevyplatil Jihlavě, Lukám nad 
Jihlavou a dalším pěti menším obcím 
ani tu část dlužného nájemného z 
majetku, který jim již několik let pro-
tiprávně zadržují, a kterou „vypočíta-
la“ jeho provozní společnost VAS.

Jen na tomto nároku dluží Svaz Jih-
lavě na jistině částku 269.677.951,- 
Kč, a na úroku z prodlení pak více 
než 50 mil. Kč.

Další zásadní částkou, kterou Svaz 
Jihlavě dluží, je 225.906.088,20 Kč 
jako podíl Jihlavy na zhodnocení 
majetku Svazu, úrok z prodlení z této 
částky přesáhl 97 milionů Kč.

Ing. Jaromír Kalina, 
náměstek primátorky
Mgr. Petr Laštovička, 
náměstek primátorky

Jihlava dosáhla dalšího úspěchu při 
vymáhání svých nároků se SVAKem

V přátelském utkání na Horáckém 
zimním stadionu v Jihlavě se v první 
polovině března střetli veteráni Duk-
ly Jihlava s týmem veteránů Grey-
Hounds z kanadské provincie Ontario. 
Podmínkou byl věk hráče, kteří museli 
být starší než 50 let. Hokejovou výstroj 
po delší době obléknul i legendární jih-
lavský útočník a nově i člen síně slávy 
českého hokeje Olda Válek.

„V týmu Dukly Jihlava se představili 
vedle hokejových legend let minulých 
i zástupci Kraje Vysočina, Statutár-
ního města Jihlavy či Spolku fanouš-
ků Dukly Jihlava. Kanadský tým pak 
tvořili bývalí hokejisté týmu Soo Grey-
Hounds, který v současnosti hraje juni-
orskou Ontario Hockey League,“ při-
blížil Bedřich Ščerban, jednatel HC 
Dukla Jihlava.

Ontario Hockey League dal napří-
klad nejslavnější hokejové soutěži 
světa – kanadsko-americké NHL 
- taková jména jako Tony Esposito, 
Wayne Gretzky, Paul Coffey či Ron 
Francis, z českých hráčů jím prošli 
kupříkladu Petr Tatíček, Josef Vaší-

ček či Jiří Tlustý.
„Mimochodem Wayne Gretzky své 

legendární číslo 99 získal právě v Grey-
Hounds. Šestnáctiletý Gretzky prý po 
juniorském draftu v roce 1977 vyjád-
řil přání mít na dresu devítku, to však 
bylo obsazené, tak dostal číslo 14. Tre-
nér Muzz MacPherson mu pak po ně-
kolika zápasech řekl, že lepší než jedna 
devítka budou dvě devítky - a tak se 
zrodilo legendární číslo devět,“ doplnil 
jednatel.

V dresu Dukly Jihlava vyjeli na led 
například obránci Jaroslav Benák, Ka-
rel Horáček, Roman Kaňkovský nebo 
zmiňovaný Bedřich Ščerban. V útoku 
nastoupil Olda Válek, Jiří Poukar či 
Jiří Cihlář, branku hájil Pavel Maláč. 

„Zápas s kanadským týmem na Ho-
ráckém zimním stadionu je další z 
řady aktivit tzv. sportovní turistiky, 
kdy už v minulých letech dorazil na 
jihlavský zimák opakovaně tým vete-
ránů z finského Tampere, kteří hráli 
například s Old boys týmy HAS Jih-
lava, Telč či Velké Meziříčí,“ dokončil 
Bedřich Ščerban. -tz-

Jihlavské legendy vyzvaly tým 
GreyHounds z Kanady

V PŘÁTELSKÉM utkání na Horáckém zimním stadionu se v první polovině 
března střetli veteráni Dukly Jihlava s týmem veteránů GreyHounds z kanadské 
provincie Ontario. Foto: archiv MMJ

Když 15 letá Gréta Thunbergo-
vá promluvila na konferenci v pol-
ských Katovicích o změně klimatu 
a vyzvala světové lídry k odpověd-
nosti za stav naší planety, probudi-
la nejen v Katovicích, ale následně 
i v dalších 122 zemích pocit zod-
povědnosti k tomu za jakou cenu 
je vykoupen blabohyt, ve kterém 
evropské a nejen evropské země 
žijí.  

Zároveň ukázala na sobě samé, že 
jeden člověk, malá školačka, dokáže 
rozhýbat vědomí, ale i činy celého 
světa. 

Pokud si mohu dovolit využít slova 
Gréty Thunbergové, která mimo ji-
ného upozornila na to, že se neustále 
oháníme slovy lásky ke svým dětem, 
ale zároveň jsme ochotni udělat vše 
proto, abychom přeplňovali nákupní 
košíky v supermarketech a abychom 
plnili pitnou vodou své bazény u ro-
dinných domů. 

Abychom my, politici, povolova-
li desítky logistických zón, aby naše 
rozhodnutí upřednostňovala auta 
před pěšími a zelenými zónami, po-
volovali rozvoje společností, které 
svým prachem a exhalacemi zamo-
řují celé město. Pak jsme daleko od 
vědomí, že to, co děláme, opravdu 
děláme pro naše děti.

Za poslední dva roky kůrovcová 
kalamita v Jihlavě likviduje desítky 
hektarů lesa, který doposud clonil a 
filtroval prach z dopravy i z průmys-
lové zóny tak, aby se v našem městě 
dalo dobře dýchat. 

Zároveň to byla právě tato zeleň, 
která pozitivně měnila mikroklima a 
nedocházelo k nadměrnému výparu 
vody z povrchu.  

Všichni víme, že je zde reálná hroz-
ba nedostatku vody, a to nejen povr-
chové, ale i podzemní.

Výzva, která tu nyní stojí před 
námi, není jen výzvou politickou, ale 
i osobní. Na té politické již pouhé 
sliby neobstojí. 

Slibováno bylo mnoho let. Nyní je 

Sucho, prach a kůrovec  
znamená SOS pro Jihlavu 

třeba jednat. Za vedení mohu uvést, 
že již za necelé tří měsíce byly po-
zastaveny rozvojové projekty spo-
lečnosti Kronospan na pozemcích 
města. 

Shodně s tím se připravili nové 
podmínky pro developerské a inves-
tiční skupiny, které předpokládají 
mnohem významnější plochy zeleně 
jako povinné součásti projektů pro 
bydlení i výroby. 

Připravují se zastínění dětských 
hřišť a obnova vodních prvků v par-
cích. Ale to vše nestačí. Je potřeba i 
Váš hlas i vaše aktivity v dané věci. 
Je potřeba si uvědomit a přijmout i 
osobní odpovědnost za zdraví vašich 
dětí. 

A zároveň přijmout i to, že i vaše 
děti mohou být tou Grétou Thun-
bergovou a mohou pomoci spole-
čenskému uvědomění  závažnosti si-
tuace.  Ing. Vít Zeman,

náměstek primátorky
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Březinova 31, 586 01 Jihlava
telefon: 567 333 644
www.pomskola.cz

Motto školy:  „Každé dítě potře-
buje zažít úspěch.“

Základní škola speciální a Praktic-
ká škola Jihlava nabízí vašim dětem 
vzdělávání v menší škole rodinného 
typu, realizované týmem zkušených 
speciálních pedagogů. Škola posky-
tuje základní a střední vzdělávání 
žákům se speciálními vzdělávacími 
potřebami z Jihlavy a okolí. 

Vzdělávání probíhá v nových pro-
storách školy, která je jednou z nej-
moderněji zařízených v ČR. Žáci 
mají k dispozici tělocvičnu, hřiště 
s umělým povrchem, relaxační míst-
nost, keramickou dílnu, víceúčelo-
vou dílnu, cvičnou kuchyň a byt, 
učebnu informačních technologií a 
centrum pro fyzioterapii. 

Škola nabízí individuálně strukturo-
vané vyučování a programy na podpo-
ru komunikace a sociálního chování. 
Žáci při výuce využívají Ipady, komu-
nikátory s hlasovým výstupem a inter-
aktivní tabule a displeje. Každá třída 

Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, p.o.

Zápis dětí do 1. tříd a pří-
pravných tříd základních škol 
zřizovaných statutárním měs-
tem Jihlava se uskuteční ve 
dnech 12. a 13. dubna 2019 a v 
ZŠ speciální a Praktické škole 
Jihlava dne 12. dubna 2019.

Informace o místě a časovém har-
monogramu zápisu budou zveřejně-
ny řediteli jednotlivých škol formou 
vývěsek na budovách škol. Zákonný 
zástupce dítěte je povinen přihlásit 
školou povinné dítě k zápisu do ško-
ly. 

Povinná školní docházka začíná 
počátkem školního roku, který ná-
sleduje po dni, kdy dítě dovrší šestý 
rok. To znamená, že povinnost do-
stavit se k zápisu do 1. třídy základ-
ní školy pro školní rok 2019/2020 
se vztahuje na děti narozené od 1. 
9. 2012 do 31. 8. 2013 a dále děti, 
kterým byl při zápisu v dubnu 2018 
povolen odklad školní docházky o 
jeden rok.

Není-li dítě po dovršení šestého 
roku věku tělesně nebo duševně při-
měřeně vyspělé a požádá-li o to jeho 
zákonný zástupce, odloží mu ředitel 

školy začátek školní docházky o je-
den školní rok. 

O odkladu školní docházky rozho-
duje ředitel školy na základě odbor-
ného posouzení lékaře a příslušného 
poradenského zařízení. Povinnost 
dostavit se k zápisu se vztahuje i na 
děti, u kterých je předpoklad odkla-
du školní docházky. 

K zápisu je nutné s sebou přinést 
rodný list dítěte a občanský průkaz 
zákonného zástupce. Povinnost za-
psat žáka se škole ukládá podle její-
ho stanoveného školského obvodu 
(tj. podle místa trvalého bydliště). 

Právem každého rodiče je možnost 
volby školy pro své dítě. 

V případě, že rodiče zvolí školu 
mimo spádovou oblast a vybraná 
škola má naplněnou kapacitu, nemu-
sí ředitel školy požadavku zákonných 
zástupců vyhovět. 

O nepřijetí jsou zákonní zástupci 
dítěte ředitelem školy písemně vyro-
zuměni a dítě bude přijato do školy 
ve spádovém obvodu podle místa 
bydliště. Ředitel/ka školy vyrozumí 
o přijetí dětí zákonné zástupce ob-
vyklým způsobem.

 OŠKT – Hana Ustohalová

Zápis dětí do 1. tříd a přípravných tříd základních škol 
zřizovaných statutárním městem Jihlava pro školní rok 2019/2020

dění ve škole získáte také na www.
pomskola.cz

K zápisu si připravte občanský 
průkaz, rodný list dítěte, doporu-
čení školského poradenského zaří-
zení k zařazení dítěte a doporučení 
podpůrných opatření pro vzdělá-

vání žáka se zdravotním znevýhod-
něním (vystaví SPC). V případě 
žádosti o odklad školní docházky 
doložte doporučení školského po-
radenského zařízení (SPC) a dopo-
ručení odborného lékaře nebo kli-
nického psychologa.

ZŠ Jihlava Křížová 33, příspěvková organizace
Beseda o školní zralosti

Vážení rodiče,
zveme vás na besedu zaměřenou  

na téma školní zralosti. 

Dozvíte se
Jak připravit své dítě na vstup do 1. třídy.
Desatero úspěšného školáka.
Kdy odložit povinnou školní docházku.
2. dubna 2019 od 16 do 17 hodin ve třídě 4. B
Přednášející: Mgr. Pavlína Ondráková
učitelka prvního stupně základní školy, speciální pedagog

je vybavena počítačem s dotykovou 
obrazovkou, možností alternativního 
ovládání a  připojením k Internetu. 

Výchova ke zdravému životnímu sty-
lu se promítá v přizpůsobených spor-
tovních aktivitách žáků a široké na-
bídce volnočasových aktivit pro celou 
rodinu. V hodinách tělesné výchovy se 
zaměřujeme na fyzioterapii, prevenci 
vadného držení těla a obezity dětí. Žáci 
chodí celoročně jednou týdně plavat. 

Daří se nám vytvářet příjemné a 
bezpečné klima a pozitivně ovliv-
ňovat vztahy mezi žáky.

Žáci se pravidelně účastní výtvar-
ných, sportovních a hudebních sou-
těží, ve kterých často dosahují i mezi-
národních úspěchů. Ve škole působí 
hudební skupina Raraši, která často 
reprezentuje školu na veřejnosti.

V rámci speciálních terapií nabízí-
me žákům arteterapii, muzikoterapii, 
ergoterapii, hydroterapii, haloterapii, 
canisterapii, cavioterapii, trampoli-
ning, bazální stimulaci, orofaciální 
stimulaci.

Škola nabízí žákům odpolední zá-
jmovou činnost např.: kroužky hu-
dební, dramatický, výtvarný, speci-
ální cyklistiku, bocciu, informatiku, 
plavání, moderní gymnastiku a stol-
ní tenis. 

Zápis do Základní školy speciální 
a Praktické školy Jihlava proběhne v 
pátek 12. dubna 2019 od 8 do 14 ho-
din. Zápis je také možné realizovat 
dodatečně po osobní dohodě: tel: 
567 333 644. Informace o aktuálním 
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pořádá

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

12. 4. 2019  14 – 17 hod.

13. 4. 2019 9 – 11 hod.

s sebou: občanský průkaz obou ro-
dičů a rodný list dítěte.

Základní škola a mateřská škola se 
nachází uprostřed městské části Na 
Slunci na okraji Jihlavy. V těsném sou-
sedství je oddychová zóna lesoparku s 
vodní nádrží Stará Plovárna.

Nabízíme 
výuku českého jazyka v 1. ročníku  ז
analyticko-syntetickou metodou
povinné cizí jazyky: anglický od 1.  ז
ročníku, německý od 7. ročníku
nepovinné cizí jazyky pro zájem- ז
ce: francouzský, ruský
informatika od 3. ročníku ז
důraz na rozvoj osobnosti (etic- ז
ká výchova, zdravý životní styl, 
sport) 
dostatečnou kapacitu školní dru- ז
žiny, širokou nabídku zájmových 
oddělení
dyslektickou asistentku a školní  ז
logopedku

Celoškolní akce
kulturní programy, ekologická vý- ז
chova, sportovní dny a soutěže, 
lyžařský výcvik
Noc s Andersenem, Běh čaroděj- ז
nic, Den matek, Den učitelů, Den 
Země
spolupráce s MŠ, mikulášské a vá- ז
noční aktivity
bibliografická příprava v Městské  ז
knihovně, přednášky v muzeu 
výlety a vlastivědná putování,  ז
výlov rybníka, planetárium, his-
torické památky Prahy, odborné 
exkurze

A navíc?
Opět otevíráme první třídu s roz-

šířenou výukou pohybových aktivit 
v trvání dvou hodin týdně. Tyto akti-
vity jsou zajišťovány prostřednictvím 
Školního sportovního klubu nad rá-
mec základní školní docházky vždy 
v odpoledních hodinách a nejsou na 
úkor kvality běžného školního reži-
mu. Rozšířenou výuku pohybových 
aktivit povedou učitelé tělesné vý-
chovy nebo trenéři s minimální kva-
lifikací licence „C“. 

pro všechny prvňáčky školní potře-
by, učebnice a učební texty v hodno-
tě 1 300 Kč zdarma

Provoz školní družiny od 6,00 do 
16,00 h., v případě zájmu lze využít 
odpolední provoz naší mateřské ško-
ly od 16 do 17.30 h. 

Škola zajišťuje stravování ve školní 
jídelně – výběr ze dvou jídel, celo-
denní pitný režim.

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

Základní škola a mateřská škola Jihlava,  
Nad Plovárnou 5, příspěvková organizace
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586 01 Jihlava
tel. 731 420 000
e-mail : reditel@zsrosi.ji.cz

Charakteristika Základní školy 
Jihlava, E. Rošického 2

Naše škola se nachází na ulici E. Ro-
šického 2 v Jihlavě, odloučené praco-
viště s 1. a 2. ročníkem, 2 přípravnými 
třídami je umístěno na odloučeném 
pracovišti školy na ul. Jarní 22. 

Jsme škola s rozšířenou výukou 
tělesné výchovy se zaměřením na 
plavání a fotbal. Tomu nahrává i 
umístění, neboť s areálem přímo 
sousedí fotbalové hřiště s umělým 
povrchem a plavecký bazén. 

S plaváním i fotbalem je u nás 
možno začít již od první třídy for-
mou zájmových útvarů (kroužků). 
To však nejsou jediné možnosti 
mimoškolních aktivit. 

Z nabízených kroužků, ať již se 
sportovním zaměřením – aerobik, 
florbal, basketbal, kopaná, badmin-
ton, zájmová tělesná výchova atd., 
tak i tvůrčích – dramatický, hra na 
flétnu, sborový zpěv, výtvarný, ke-
ramický… 

V neposlední řadě i kroužek zdra-
vovědy, turistický a cizích jazyků 
AJ, NJ a výpočetní techniky. Mož-
nosti zabavení a realizace jsou pro 
každého ze zhruba 940 žáků. 

V devátém ročníku samozřejmě 
nechybí semináře z českého jazyka, 
matematiky, cizích jazyků a fyziky 
pro přípravu na jednotné přijímací 
zkoušky na střední školu. 

I díky tomu je každoročně vyso-
ké procento žáků, kteří přijímací 
zkoušky zvládli úspěšně a byli při-
jati ke studiu. 

Z cizích jazyků, které se na naší 
škole vyučují povinně od třetí tří-
dy, se děti učí angličtinu a od 7. 
roč. druhý jazyk němčinu, popř. 
ruštinu. Pro mladší žáky je samo-
zřejmě k dispozici školní družina. 

Zde jsou pořádány rekreační od-
poledne, jež mají bohatou náplň 
od turistických výletů po okolí, ná-
vštěvu kina a divadla, Vodního ráje, 
po různé exkurze a besedy, např. s 
hasiči, policií atd. 

Hlavní budova školy i odlouče-
ného pracoviště na Jarní 22 prošla 
v poslední době celkovou rekon-
strukcí. Pro žáky jsou k dispozici 
skříňky namísto společných šaten, 
zcela nové sociální zařízení. 

Po celé škole je nové osvětlení. 
Došlo ke kompletní výměně škol-
ního nábytku. Výměnou palubov-
ky a basketbalových košů prošla 
velká tělocvična. 

Rovněž vybavení informačními 
technologiemi je na vysoké úrovni, 
škola disponuje 30 interaktivními 
tabulemi. 

V současné době naše zařízení 
provozuje dvě počítačové učebny, 
z toho jednu multimediální. 

V každé třídě je připojení k inter-
netu ADSL, v několika učebnách 
byly instalovány nové diaprojekto-
ry a interaktivní tabule.

Mgr., Bc. František Svoboda, 
ŘŠ

Základní škola Jihlava, E. Rošického 2, 
příspěvková organizace



NJR – DUBEN 2019ZŠ / Kultura / SportSTRANA 26

Bližší informace získáte na: 

www.zskol.ji.cz

zskollarova@zskol.ji.cz

567 563 571

Zápis do prvních tříd 2019/2020:

Pátek 12. 4. 2019
od 14:00 do 18:00
Sobota 13. 4. 2019 
od 8:00 do 12:00
Nabízíme Vám:
Zápis pro děti zábavnou formou – 

SLUNÍČKOVÝ

Přípravnou třídu s dlouholetou tradicí 
– přednostně pro děti u nás zapsané
Umístění prvních tříd samostatně 

ve vedlejší budově
Možnost zařazení žáků do školní 

družiny až do 5. ročníku (provoz již 
od 5:45 hod.)
Všeobecně zaměřenou výuku 

respektující individualitu dítěte
Vedení třídních stránek na webu 

školy
Péči školní speciální pedagožky – pod-

pora žáků se specifi ckými potřebami
Každoroční nabídku cca 40 zájmo-

vých kroužků
Školní kuchyň nabízející každý den 

dva druhy jídel
Vaření dietní stravy pro děti s ome-

zením lepku či s cukrovkou

Základní škola Jihlava, Kollárova 30, příspěvková organizace

Kalendárium města Jihlavy
Zajímavé historické události z Jihlavy měsíce dubna

Právo na provozování 
vodovodu

22. duben 1389, Brno. Jošt, markra-
bě moravský, uděluje měšťanům jih-
lavským právo, aby užívali příjmu a 
poplatků, které si jednomyslně uloži-
li z vodovodu zřízeného k prospěchu 
svému i celé obce, ke zlepšení města 
podle své úvahy a zavazuje se za sebe 
i své nástupce, že na tyto příjmy ne-
sáhne.

Ďábel zadávil sedláka
3. duben 1554, jihlavská kronika. 

Téhož roku v úterý po neděli Qua-
simodo šli dva rodní bratři, poddaní 
pana Kraustenského z Újezda, v noci 
z pivnice a když viděli letět draka, 
pravil jeden z bratří: „Ďáble, jsi zlý, 
tož pojď sem a zápas se mnou!“ Dru-

hý bratr ho však káral, řka, aby Ďáb-
la nechal na pokoji. V tom se k nim 
Ďábel blíží proměněn v lidskou po-
stavu. 

Tu chtěli dva bratři prchnouti, ale 
Ďábel chytil toho, který jej vyzval 
k zápasu, a na tom místě ho zadávil.

400let od začátku 
velké války v Jihlavě

22. duben 1619. Jihlava obsazena 
stavovskými vojsky hraběte � urna. 
� urn vstoupil do Jihlavy 23. dubna 
roku 1619. Jde o začátek aktivní účas-
ti Jihlavských ve velkém dramatu tři-
cetileté války. 

Nebyla to zajisté jen náhoda, že 
městské brány byly otevřeny velite-
li prvního vojska, které se octlo před 
městskou pevností. Podle Pešiny 

� urn povolal k sobě z města přední 
měšťany, mírně na ně naléhal, slibo-
val, že jim přichází na pomoc a chce 
zajistit svobodu utlačenému nábo-
ženství. Potom prý nebylo nikoho, 
kdo by to nepokládal za hodné přije-
tí. Jihlavští se tak dobrovolně přidá-
vají společně s ostatními moravskými 
stavy k Čechům v odboji proti vlast-
nímu panovníkovi králi Matyášovi a 
jeho nástupci Ferdinandu II.

30. DUBNA 1334 byly urovnány 
spory mezi městskou radou a měšťany 
jihlavskými. Situaci uklidnil Vilém 
z Landštejna, zemský podkomoří v 
Čechách, na rozkaz markraběte Karla.
 FOTO: Karel, markrabě Moravský 

z knihy Jihlava. 
Dějiny moravských měst.

Sestavil Martin Laštovička z Historického kalendáře města Jihlavy od Františka Hoff manna (Jihlava 1957) a z Inventáře sv. 1, Listiny (Městská správa Jihlava) – 
Okresní archiv v Jihlavě, František Hoff man a Karel Křesadlo (1971).

Těsně před nástupem jara uspořá-
dal jihlavský taneční klub Chrisstar 
při TJ Sokol Bedřichov soutěž pod 
hlavičkou Českého svazu tanečního 
sportu.

Soutěže Jihlavský pohár, konané 
dne 17. 3. 2019, se zúčastnilo sedm-
desát čtyři tanečních párů z celé ČR 
ve věkových kategoriích děti, junioři 
a mládež.

Do soutěží promluvily i domácí 
páry TK Chrisstar Jihlava.

Až do fi nále se protančil v kategorii 
Junior I. LAT pár Michalčuk Filip - 
Ryšavá Eva, kde obsadil 5. místo.

Třikrát se do fi nále podíval i pár 
Suchý Filip-Nevosadová Šárka (TJ 
Sokol Bedřichov TK Chrisstar Jih-
lava). 

Ve své věkové kategorii JUN II. 
obsadil 4. místo ve standardu a 6. 
místo v latině. 

Ani v kategorii Mládeže věkově 
starších párů se neztratil a ve stan-
dardu vytančil krásné stříbrné me-
daile.

V Mládeži tančil i pár Pöndl Patrik 
a Morkusová Michaela (TJ Sokol 
Bedřichov TK Chrisstar Jihlava), 

Úspěšná taneční soutěž Jihlavský pohár

PÁR Suchý Filip - Nevosadová Šárka v 
kategorii Mládeže věkově starších párů 
ve standardu vytančil krásné stříbrné 
medaile. Foto: archiv MMJ

VE FINÁLE tančil vítězný pár Novotný Lukáš - Prokůpková Lucie (TJ Sokol 
Bedřichov TK Chrisstar Jihlava). Foto: archiv MMJ

bral 4. místo za předvedené stan-
dardní tance.

V juniorské nejvyšší kategorii tan-
ců, která na soutěži byla vypsaná, 
tančil fi nále čtyřikrát i pár Novotný 

Lukáš-Prokůpková Lucie (TJ Sokol 
Bedřichov TK Chrisstar Jihlava), 
kdy ve standardních tancích zvítě-
zil a vystoupal na stupínek nejvyšší, 
v kategorii věkově starších obsadili 
úžasné 2. místo. 

Do fi nále v latinsko-americké čás-
ti juniorů  promluvili také a obsa-

dili 4. místo, v kategorii starších 
5.místo.

Srdečně Vás zveme i na další ta-
neční soutěž Vánoční cena, která se 
uskuteční 17. 11. 2019 opět ve spor-
tovní hale TJ Sokol Bedřichov.

Bc. Radka Prokůpková,
vedoucí a trenér II. třídy 
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Jedním z důležitých kritérií pro roz-
hodnutí vedení města postavit nový 
stadion na místě stávajícího Horácké-
ho zimního stadionu (dále HZS) byla 
dobrá dostupnost pro obyvatele Jih-
lavy i celého kraje Vysočina. Na ledě 
současného zimního stadionu se za 
rok „probruslí“ celkem tři tisíce hodin, 
nejčastěji je na něm mládež, veřejnost 
a jiné sportovní kluby, například kraso-
bruslařky a neprofesionální sportovci. 
Zmíněné skupiny se na stadion dostá-
vají zejména pěšky, MHD a autem. U 
velkých sportovních a kulturních akcí 
budou návštěvníkům k dispozici zá-
chytná parkoviště P + R s pěší dostup-
ností nebo návazností na MHD.

„Současný stadion nám dokázal, že 
nápor hokejových fanoušků při důle-
žitém utkání udrží, tak proč jej dělat 
hůře dostupná na zelené louce, když 
může stát blízko, a navíc zkulturnit 
centrum města,“ uvedla primátorka 
Karolína Koubová. 
Výhodou stávající lokality je navíc 

možnost kombinace různých druhů 
dopravy, a to jak MHD, železnice i 
veřejné autobusové dopravy, tak kol, 
taxi či automobilů.

Trolejbusem přímo k aréně
Na Tolstého ulici by pravděpodobně 

k přesunu zastávek dojít nemělo. Sou-
časná docházková vzdálenost od nich 
je vyhovující jak ke stadionu a Vyso-
ké škole polytechnické, tak na druhou 
stranu k úřadu práce a divadlu DIOD. 
Kde bude zastavovat MHD, však kon-
krétně určí až vítězný návrh architek-
tonické soutěže, která bude ukončena 
během letošního srpna.

„Pokud k přesunu zastávek dojde, 
bude potřeba upravit trolejové vedení, 
které dnes mimo jiné visí i na budově 
HZS a na sloupech před ní,“ vysvětlil 
Karel Trojan z odboru dopravy jih-
lavského magistrátu.
Veřejnou dopravu nejen k Horácké 

aréně, ale po celém městě ovlivní i 
výstavba Centrálního dopravního ter-
minálu (dále CDT) na místě součas-
ného městského vlakového nádraží. 

„I přes skoro docházkovou vzdá-
lenost mezi CDT a novou arénou se 
předpokládá, že vznikne přímé spojení 
mezi arénou a zastávkou na třídě Le-
gionářů, která bude přibližně v místě 
dnešního parkoviště za Billou,“ dopl-

Do arény vším, na co si vzpomenu

nil Aleš Stuchlík z Útvaru městského 
architekta.

Po dokončení CDT dojde ke změ-
ně trasování jednotlivých linek. Již 
nyní je však jisté, že zastávky u nové 
arény budou i v budoucnu zásadním 
dopravním bodem MHD. Stejně tak 
je tomu i dnes, kdy tudy projede při-
bližně 500 spojů denně.

Na kole bezpečně a rychle
V současné době vede kolem Ho-

ráckého zimního stadionu cyklos-
tezka spojující centrum města s vol-
nočasovým areálem Český Mlýn 
a páteřní cyklotrasou podél řeky 
Jihlavy a okolo jihlavské nemocnice 
z Horního Kosova a Doliny. S vý-
stavbou další cyklostezky k Horác-
ké aréně se zatím nepočítá, mohly 
by však vzniknout nové cyklopruhy 
při následné revitalizaci ulic Tolsté-
ho a Jiráskova. K úpravě komunikací 
může dojít i v ulici Tyršova.

„Podoba přilehlých ulic bude před-
mětem architektonické soutěže. V jejím 
zadání je kladen důraz na bezpečnost 
a přívětivost ulic pro pobyt a pěší po-
hyb uživatelů, návštěvníků i obyvatel,“ 
doplnil radní města David Beke, ma-
nažer výstavby Horácké arény.

Autem z okolních obcí
V Horácké aréně bude samozřejmě 

i možnost zaparkovat. Přesto není 
žádným tajemstvím, že umístění vel-
kých hromadných kapacit pro par-
kování v centru města je obecně ne-
žádoucí, a to kvůli indukci dopravy 

soutěže jdeme s výchozí hodnotou 150 
parkovacích míst a 69 míst je již nyní 
pod zimáčkem. Pro obsluhu při velkých 
akcích bude pro Jihlavany nadále klíčová 
MHD a pěší dostupnost. Pro mimojih-
lavské návštěvníky arény budou primárně 
připravena záchytná parkoviště P + R, a 
to jak s pěší, tak trolejbusovou či autobu-
sovou dostupností. Zvažuje se například 
výstavba parkoviště za Feronou u fotba-
lového stadionu,“ doplnil David Beke.

V současné době se záchytné par-
koviště staví například na ulici Žižko-
va naproti benzínové stanici. Termín 
dokončení parkoviště je naplánován 
na květen roku 2020 a jeho součás-
tí bude i zastávka MHD, která bude 
přímo spojena s centrem města.

„Parkování v ulicích okolo Horácké 
arény by mělo do budoucna zůstat ma-
joritně jako rezidentní – pro místní oby-
vatele. Plánujeme však také rozšíření zón 
i do dalších částí města a dát pohybu a 
parkování aut ve městě pevnější pravidla, 
která pomohou zejména občanům a pod-
nikatelům v okolí,“ dokončil radní. -tz-

PODZEMNÍ parkoviště pod Horáckou arénou má být přiměřeně kapacitní. Do 
soutěže město počítá s výchozí hodnotou 150 parkovacích míst a 69 míst je již nyní 
pod zimáčkem.  Foto: archiv MMJ

Rada města Jihlavy 21. března 
schválila změnu organizačního řádu. 
Na jihlavské radnici vzniknul útvar 
městského architekta, zkráceně 
UMA. Nový útvar bude spadat pří-
mo pod primátorku a převezme část 
kompetencí z odboru rozvoje města 
a samosprávnou činnost úřadu územ-
ního plánování. 

„Útvar městského architekta bude ze-
jména poradním orgánem, a to ve všech 
územních rozhodnutích, kde je město ze 
zákona účastníkem řízení. Nový útvar 
bude pilířem urbanistické kvality nejen 
pro investory, ale také pomocníkem pro 
dodržení kvalitního veřejného prostoru,“ 
přiblížil náměstek primátorky pro ob-
last územního plánování Vít Zeman. 

Výkon státní správy úřadu územní-
ho plánování a oddělení památkové 

péče se současně s tím přesouvá na 
stavební úřad, kde posílí efektivitu 
státní správy.  

„Tato cesta pomůže k zlepšení komu-
nikace mezi městem, investory i drob-
nými stavebníky. Umožní zrychlit veš-
keré rozhodovací procesy i komplexně 
rozvíjet naše město směrem k zlepšení 
podmínek života v něm,“ doplnil Vít 
Zeman.

„Uvedená změna způsobila zánik 
funkce vedoucího odboru úřadu územ-
ního plánování Tomáše Lakomého. 
Panu Ing. arch. Lakomému bylo nabíd-
nuto jiné odpovídající místo. Jde o zefek-
tivnění práce úřadu a změnu ke stavu, 
který je obvyklý a osvědčený na většině 
odpovídajících úřadů v republice,“ sdě-
lil tajemník magistrátu města Evžen 
Zámek. -tz-

Rada města schválila vznik 
nového útvaru na radnici

– víc parkovacích míst by znamenalo 
větší dopravní zátěž v jednom místě. 
Cílem je větší dostupnost a zlepšo-
vání nabídky ostatních možností do-
pravy.

„Podzemní parkoviště pod Horáckou 
arénou bude přiměřeně kapacitní. Do 

Statutární město Jihlava, Masary-

kovo nám. 1, 586 01 Jihlava 

zveřejňuje záměry
pronajmout

nebytový prostor v přízemí domu  �
Komenského 39 v Jihlavě, 87 
m2, býv. prodejna s výpočetní 
technikou, energetická náročnost 
budovy dle PENB: E, 261 kWh/
(m2.rok), minimální nájemné po 
slevě 150.000 Kč za rok
nebytový prostor v přízemí domu  �
Matky Boží 16 v Jihlavě, nebytovou 
jednotku č. 1240/9 s částí nebytové 
jednotky č. 1240/8, 51,30 m2, býv. 
prodejna potravin, drogerie a domá-
cích potřeb, minimální nájemné po 
slevě 95.000 Kč za rok

Bližší informace jsou k dispo-
zici na www.jihlava.cz, na tel. 

565 592 631, příp. na Majetkovém 
odboru Magistrátu města Jihlavy, 

Hluboká 8, Jihlava. 

Statutární město Jihlava si vyhra-
zuje právo změnit či doplnit tyto 
záměry, příp. od nich odstoupit. 

Statutární město Jihlava dále 
zveřejňuje záměry

výběrovým řízením formou dražby 
dne 15. 5. 2019 s uzávěrkou žádostí 
13. 5. 2019

prodat
bytovou jednotku č. 185/1 v pří- �
zemí domu Třebízského 12 v Jih-
lavě, 1+1, 29,30 m2, energetická 
náročnost dle průkazu energe-
tické náročnosti: G, 315 kWh/
(m2.rok), minimální kupní cena 
činí 983.600 Kč
bytovou jednotku č. 1246/6 ve 3.  �
NP domu Matky Boží 28 v Jih-
lavě, 1+kk, 22,10 m2, minimální 
kupní cena činí 621.800 Kč
bytovou jednotku č. 1254/1 v 1.  �
NP domu Benešova 17 v Jihlavě, 

3+1, 51,70 m2, minimální kupní 
cena činí 1.321.800 Kč
bytovou jednotku č. 30/2 v mezi- �
patře 1. NP - 2. NP domu Joštova 
11 v Jihlavě, 1+1, 32,70 m2, mini-
mální kupní cena činí 951.800 Kč

pronajmout
nebytový prostor v přízemí domu  �
Husova 29 v Jihlavě, 44 m2 + 
skladová kóje ve dvoře 3,12 m2, 
býv. prodejna tapet, energetická 
náročnost budovy dle PENB: E, 
185 kWh/(m2.rok), minimální 
nájemné 51.349 Kč za rok
nebytový prostor č. 1349/11  �
v přízemí domu Komenského 18 
v Jihlavě, 32,10 m2, býv. vinotéka, 
energetická náročnost budovy 
dle PENB: F, 208 kWh/(m2.rok), 
minimální nájemné 62.081 Kč za 
rok
nebytový prostor v přízemí domu  �
Masarykovo nám. 9 v Jihlavě, 39 
m2, býv. kadeřnictví, energetická 
náročnost budovy dle PENB: 
D, 62 kWh/(m2.rok), minimální 
nájemné 44.577 Kč za rok
nebytový prostor v přízemí domu  �
Masarykovo nám. 23 v Jihlavě, 
84 m2, býv. prodejna s dětským 
zbožím, energetická náročnost 
budovy dle PENB: D, 156 kWh/
(m2.rok), minimální nájemné po 
slevě 105.000 Kč za rok

Bližší informace včetně podmí-
nek výběrového řízení jsou k dis-
pozici na www.jihlava.cz, na tel. 

565 592 630 či 565 592 631, příp. 
na Majetkovém odboru Magistrátu 
města Jihlavy, Hluboká 8, Jihlava. 

Statutární město Jihlava si vyhra-
zuje právo změnit či doplnit tento 
záměr, příp. od něj odstoupit nebo 
výběrové řízení zrušit. Účastníci 
výběrového řízení nemají nárok 
na náhradu nákladů spojených 
s účastí ve výběrovém řízení ani na 
úroky ze složené jistiny.

Prodej bytů a pronájem  
nebytových prostorů
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Výstavy

Muzeum Vysočiny,  
Masarykovo nám. 57/58,  

tel. 567 573 880,  
e-mail: muzeum@muzeum.ji.cz, 

http://muzeum.ji.cz/.

do 8. 5. 
LEGENDY V MINIATUŘE
Ikonické bojové prostředky 20. sto-

letí zachycené prostřednictvím plas-
tikových modelů.

do 7. 4. 
NA SLOVÁCKU
Výstava obrazů malířky Lenky 

Jurečkové.

29. 3. – 26. 5. 
LIDOVÁ MALÍRNA V TELČI
Výrobky, výtvarné předlohy a 

archivní dokumenty připomínající 
Školu pro lidovou malbu.

5. 4. – 23. 6. 
SVĚT STŘEDOVĚKÝCH HER
Interaktivní výstava mapující trá-

vení volného času ve středověku
Vernisáž 4. dubna v 17 hodin.

11. 4. – 30. 6. 
UTAJENÍ OBYVATELÉ SAK-

RÁLNÍCH OBJEKTŮ 
Fotografická výstava ve spolupráci 

s Univerzitou Palackého v Olomouci 
je završením přírodovědného pro-
jektu zaměřeného na studium oby-
vatelů kostelů, kaplí a kapliček.

2. 4. – 12. 5. 
FOTOGRAFICKÁ SKLIZEŇ 

STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY 
GRAFICKÉ V JIHLAVĚ
Představení tvorby studentů SUŠG 

v Jihlavě. Kavárna Muzeum.

OGV, Masarykovo nám. 24,  
tel. 567 309 722, www.ogv.cz

21. 3. – 12. 5.
EVA ČINČEROVÁ – Zápas 

v sobě
Výstava věnovaná celoživotnímu dílu 

akademické malířky Evy Činčerové, 
rodačce z Vysočiny, která celé své dět-
ství a mládí prožila v Jihlavě.

OGV, Komenského 10,  
tel. 567 301 680, ředitel 567 301 681, 

e-mail: ogv@ogv.cz

4. 4. - 26. 5.
DANA PUCHNAROVÁ
Výstava akademické malířky, gra-

fičky, ilustrátorky a autorky realizací 
v architektuře.

4. 4. - 26. 5.
KÁMEN A STROM
Archetypy krajiny Zdeňky Fuskové 

a Anastasie Serdyuk.
OGV – Galerie Alternativa, Komen-

ského 10

Městská knihovna Jihlava, Hluboká 1, 
www.knihovna-ji.cz

24. 4. – 26. 4.
VÝSTAVA SVAZU DŮCHODCŮ 

JIHLAVA 
Přednáškový sál knihovny

Dům Gustava Mahlera,  
Znojemská 4, tel. 565 591 849,  
e-mail: mahler@jihlava-city.cz,  

www.mahler.cz. 

18. 4. – 23. 6. 
Uwe Bressnik/Keith Rowe: 

HUDBA PŘED I ZA OBJEKTEM
Společná výstava dvojice umělců 

a aktivních muzikantů pohybu-
jících se mezi světem hudby a 
výtvarného umění. Pořádáno ve 
spolupráci s TONSPUR Kunstve-
rein Wien a jako součást dopro-
vodného programu festivalu 
Mahler Jihlava.
Kurátoři: Jozef Cseres a George Wec-

kwerth. Vstupné: 25 Kč
Vernisáž: 17. 4. v 17 hodin.

Galerie Nonstrop,  
ul. Malá Lazebnická

14. 3. – 31. 5. 
Kateřina Olivová - NOCTUR-

NAL ANIMALS
Fotografie lidských figur v životní 

velikosti.

ZOO Jihlava, Březinovy sady 10,  
tel. 567 573 730, 567 573 735,  

www.zoojihlava.cz, 
e-mail: propagace@zoojihlava.cz

duben
ZVINO VA AFRICA
Prodejní výstava originálních dřevě-

ných soch ze Zimbabwe.
Africká vesnice Matongo – areál.

duben
CO MŮŽEME POTKAT ZA 

HUMNY
Fotografická výstava zvířat české 

přírody Ing. Stanislava Vorálka a Ing. 
Karla Ženíška.
Výstavní místnost (za pokladnou 

v hlavním vstupním areálu)

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

e-mail: mk-galerie@mk-galerie.cz

duben
FLORA – FAUNA  
Výstava grafiky a malby autorů:
Xenie Hoffmeistrová, Natalie Rouč-

ková, Dalibor Smutný, Klára Stodo-
lová, Andrea Tachezyová, Jan Tichý.

Hotel Gustav Mahler, Křížová 4, 
www.hotelgmahler.cz

3. 3. – 26. 4. 
Eva Musilová – MŮJ SVĚT BAREV

Bez obav, Husova 16,  
www.stacionar-jihlava.cz 

Výtvarná dílna a prodejní galerie  
Denního a týdenního stacionáře Jih-

lava, příspěvková organizace, 
otevřeno po – pá 9 – 12 a 13 – 17.  
Prodej výrobků klientů stacionáře.

15. 1. – 30. 4. 
PAVEL MARŠÍK - kresby

Divadlo Na Kopečku,  
Brněnská 54

duben
BARVÍNKOVA VÝSTAVA  

Práce dětí z výtvarného ateliéru 
BARVÍNEK. 
DNK – foyer, Violka a kavárnička

Městská knihovna Jihlava

Hluboká 1, tel. 565 597 859, 850, 851 
e-mail: knihovna@knihovna-ji.cz, 

www.knihovna-ji.cz

1. 4. v 16.00
TVŮRČÍ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ 
Výroba drátovaného zápichu 
Lektorka Magdaléna Kupková, kur-

zovné 50,- (malý přednáškový sál)

1. 4. v 18.00
ZLATÝ ÚSVIT: JAK TO VIDÍM 

JÁ 
Promítání filmu v rámci projektu 

Promítej i Ty! 
Spolupráce s Europe Direct Jihlava

4. 4. v 17.00
SICÍLIE 
Města, příroda, památky západní 

části. 
Cestovatelská přednáška Jaromíra 

Nováka

10. 4. v 18.00
CHARLES AZNAVOUR 
37. poslechový pořad hudebního 

publicisty Jiřího Černého.

11. 4. v 17.00
JARNÍ OMLAZENÍ TĚLA A 

MYSLI 
Přednáška z cyklu Praktická Ayur-

veda s Ivou Georgievovou.
Vstupné 100,-

15. 4. v 17.00
KLIDNÝ SPÁNEK S HYPOTÉ-

KOU 
Přednáška Jiřího Chmelaře.

17. 4. v 17.00
JAK NA BOLEST HLAVY, 

RAMENNÍCH KLOUBŮ A 
PÁTEŘE 
Přednáška chiropraktika Ing. Vinci 

Lászla. 
Vstupné 50,-

24. 4. v 17.00
PSYCHICKÁ ODOLNOST A 

ZDRAVÍ 
Přednáška z cyklu Praktická Ayur-

veda s Ivou Georgievovou. 
Koná se na pobočce Březinova, 

vstupné 100,-

29. 4. v 17.00
SLAVNÁ ROMÁNSKÁ FIL-

MOVÁ KLASIKA 
Přednáška filmaře a spisovatele 

Ondřeje Slaniny.

PRO DĚTI A MLÁDEŽ:

11. 4. v 16.00
UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME 

ČESKO 
Společný úklid na Horním Kosově 
Po akci malé občerstvení a soutěžní 

kvíz.

17. 4. v 9.00
VELIKONOCE V KNIHOVNĚ 
Hernička pro nejmenší, veselé čtení 

a vyrábění.
Kapacita 8 dětí, rezervace nutná 
Pobočka Horní Kosov

25. 4. v 16.00
KUBA 
Dílnička: Výprava na Kubu. 
Kapacita 12 dětí, rezervace nutná 
Pobočka Horní Kosov

29. 4. ve 13.30
KNIHÁČKOVO POČTENÍČKO 

Moje oblíbená kniha. 
Dětské oddělení 3. poschodí 

29. 4. v 15.00
DESKNI-TO! 
Klub deskových her pro mladé. 
Dětské oddělení 3. poschodí

Horácké divadlo Jihlava

Komenského 22, tel.  
Prodej vstupenek 567 161 014,  

předplatné 567 161 049,  
e-mail: prodej@hdj.cz, www.hdj.cz

VELKÁ SCÉNA

2. 4. v 19.00
Šakalí léta 
Petr Šabach, Petr Jarchovský, Jan 

Hřebejk, Ivan Hlas
Česká muzikálová legenda z roku 

1993 podle povídky Petra Šabacha, 
s hudbou Ivana Hlase nás zavede do 
roku 1959. Dobrý příběh, který v sobě 
obsahuje všechno, co určitě v diva-
dle chcete zažít -humor, zábavnost, 
zápletku, lásku a ještě něco navíc
J/4

3. 4. v 19.00
Škola základ života 
Jaroslav Žák, Hana Burešová
Škola základ života Jaroslava Žáka 

má nostalgickou noblesu první 
republiky, ale zápas mezi studenty a 
učiteli je boj věčný, nikdy nekončící 
a nadčasový. Proto se s chutí vrátíme 
do školních lavic, hlavně neztrácet 
nadhled a humor!

4. 4. v 19.00
Meno 
M. Delaporte, A. de la Pateliére 
Hostuje Divadlo Andreje Bagara 

Nitra SK
Brilantní francouzská konverzační 

komedie s výborně napsanými dia-
logy, z pera etablované autorské 
dvojice, byla napsaná v roce 2010 a 
od té doby se s úspěchem uvádí po 
celém světě. Autoři byli nominovaní 
na prestižní francouzskou divadelní 
cenu Prix Molière.
Hraje se ve slovenštině.
Hostuje DAB Nitra

5. 4. v 19.00
Šakalí léta 
Petr Šabach, Petr Jarchovský, Jan 

Hřebejk, Ivan Hlas
K/4

6. 4. v 19.00
Žebrácká opera
Václav Havel
Gangsterská groteska, se svými 

hrdiny a „hrdiny“, napsaná jako 
parodie společenských apolitických 
poměrů, je stále aktuální, pravi-
dla hry se ani napříč staletími nijak 
nezměnila. Režie: Michal Lang j. h.
B/4

8. 4. v 17.00
Obraz Doriana Graye 
O. Wilde, P. Šimák 
DERNIÉRA

9. 4. v 10.00
O Perníčkovi 
David Wood
Rodinný muzikál, který má spád, vtipné 

dialogy, zábavné situace, skvělá hudební 
čísla a využívá interakci s dětským publi-
kem. Vhodné pro děti od 4 let.

10. 4. v 19.00
Žebrácká opera
Václav Havel
KV/5
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11. 4. v 18.00
30minut o… Žebrácké opeře
Třicet minut o… jsou otevřené 

debaty s diváky o jednotlivých titu-
lech sezóny. Během těchto setkání 
zástupci uměleckého souboru 
Horáckého divadla krátce představí 
dílo samotné i jeho tvůrce, záku-
lisí jeho vzniku a inscenační záměr. 
Nabídnou diskusi, ve které s námi 
můžete o každé inscenaci vést ote-
vřený dialog.
Divadelní kavárna

11. 4. v 19.00
Žebrácká opera
Václav Havel
F/5

12. 4. v 19.00
Šakalí léta 
Petr Šabach, Petr Jarchovský, Jan 

Hřebejk, Ivan Hlas
C/4

13. 4. v 16.00
Pohádkové čtení na schodech
Letošní téma pohádkového čtení 

„Superhrdinové českých bájí“ odka-
zuje, stejně jako celá Československá 
sezóna, na stoleté výročí naší země, 
po celou sezónu jsme četli ze Sta-
rých pověstí českých a na samý závěre 
cyklu budou číst Svetlana Hruškoci-
ová a Jakub Škrdla jednu slovenskou 
legendu – O Jánošíkovi.
foyer VS

16. 4. v 17.00
Žebrácká opera
Václav Havel
M/5

17. 4. v 19.00
Žebrácká opera
Václav Havel
D/5

18. 4. v 19.00
Žebrácká opera
Václav Havel
L/4

24. 5. v 19.00
Děkujeme, že zde kouříte
Ch.Buckley
Hostuje Činoherní studio Ústí nad 

Labem.
Úspěšná komedie o cestě medi-

álním světem, ve kterém existuje 
jediné: peníze, argumenty apriority!
X/5 

25. 4. v 19.00
Žebrácká opera
Václav Havel
U/5

26. 4. v 19.00
Žebrácká opera 
Václav Havel
R/5

27. 4. v 19.00
Žebrácká opera
Václav Havel
E/5

30. 4. v 19.00
Šakalí léta 
Petr Šabach, Petr Jarchovský, Jan 

Hřebejk, Ivan Hlas

MALÁ SCÉNA

1. 4. v 19.30
Popel a pálenka
Bengt Ahlfors
Komedie současného skandináv-

ského dramatika Bengta Ahlforse je 
výborně napsanou hrou, která svůj 
vtip těží z dobře vystavěných dia-

11. 4. v 18.00
ABSOLVENTSKÝ KONCERT 

STUDENTŮ ZUŠ JIHLAVA 

17. 4. v 18.00
ABSOLVENTSKÝ KONCERT 

STUDENTŮ ZUŠ JIHLAVA 

23. 4. v 18.00
KLAVÍRNÍ KONCERTÍK 

24. 4. v 18.00
SLAVNOSTNÍ KONCERT ZUŠ 

JIHLAVA V DKO 
Dům kultury

26. 4. v 17.00
KLAVÍRNÍ RECITÁL KRIS-

TÝNY KREJČOVÉ 

ZOO Jihlava

Březinovy sady 10, tel. 567 573 730, 
e-mail: jizoo@zoojihlava.cz,  

www.zoojihlava.cz

4. 4. v 17.00
PATAGONIE – drsná země na 

konci světa
Povídání o velrybách, rypou-

ších a lachtanech na poloostrově 
Valdéz, o výpravě mezi tučňáky na 
Rio Deseado, kde kotvil Charles 
Darwin s lodí Beagle. Navštívíme 
neuvěřitelnou zemi barev Tierra del 
Colores, ledovce a horské štíty pata-
gonských And i větrné pampy, kde 
se pasou lamy a běhají pásovci. Prů-
vodkyní nám bude Mgr. Pavla 
Říhová z odboru ochrany přírody 
České inspekce životního prostředí.
Začátek v 17:00 hodin ve vzděláva-

cím centru PodpoVRCH, vstupné 
40,- Kč, parkoviště zdarma. Novinka! 
Po skončení přednášky bude možné 
se projít s průvodcem k výběhu 
pásovce kulovitého.

18. – 22. 4. 
VELIKONOCE V ZOO
Slyšeli jste už o velikonočním 

pokladu? My ano a dokonce víme, 
že se ukrývá v areálu jihlavské zoo-
logické zahrady. Přijďte ho společně 
s námi během pěti velikonočních 
dnů hledat! Přitom si můžete pro-
hlédnout první letošní jarní mláďata.

20. 4. 
DEN ZEMĚ
Chránit potřebuje i naše pří-

roda. Přijďte se podívat, jak na to. 
Proběhnou i mimořádné ukázky 
výcviku dravců a sov (za příznivého 
počasí).

Akce města Jihlavy

3. 4. 2019 od 16.30 hodin

FóRUM ZDraVÉHO MĚSTA 
– TÉMA STřÍBRNÉ úDOLÍ
Tradiční debata se zástupci 

města a veřejností nad aktuál-
ními tématy. Tentokrát se bude 
řešit Stříbrné údolí, které se roz-
prostírá od Rantířova až k Ran-
čířovu, přes Starohorský náhon, 
Malý a Velký Heulos, kolem 
Modety a ZOO až ke Staré plo-
várně a do Ráje. Je to část území, 
kde byly 2 významné lokality 
těžby stříbra. 
Více o samotném údolí a 

mnoho dalšího se dozvíte na 
Fóru Zdravého města v DIODu, 
Tyršova 12, https://jihlava.cz/
zdrave-mesto

20. 4. 2019
VELIKONOCE 

pořadatel: statutární město Jihlava
www.jihlava.cz

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 
JIHLAVA
od 10 do 17 hodin jarmark:
prodejní stánky jarních sazenic 

a květin/ velikonoční dekorace 
a aranžmá/ pomlázky/ malo-
vaná vajíčka/ šperky a bižu-
terie/ dřevěné výrobky/ včelí 
produkty/ keramika/ minerály/ 
násady/ mřížky na popínavé 
květiny/ krmítka/ stoličky/ 
smetáky a košťata/ kožená 
galanterie.
Ukázky řemesel – soustružení/ 

pletení košíků/ pomlázek/ drá-
tování/ modelování keramických 
dekorací/ předení na kolovratu.
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HUDBA PŘED  
I ZA OBJEKTEM

Uwe Bressnik
Keith Rowe  
THE MUSIC BEFORE AND 
BEHIND THE OBJECT

18. 4. – 23. 6. 2019

logů, černého humoru i situačních 
zápletek, je ostrá i sentimentální, tra-
gikomická jako život sám.

4. 4. v 19.30
Barber Shop
Pavel Šimák
Námětem pohybově vizuální sati-

rické performance s prvky dokudra-
matu je boj umělců s byrokratickou 
mašinérií, inspirovaný skutečným 
příběhem Jatek 78, domácí scény 
nejznámějšího souboru nového cir-
kusu Cirku La Putyka.

23. 4. v 17.00
Maxipes Fík
R. Čechura, J. Šalamoun
Interaktivní pohádka na motivy 

známého Večerníčkového seriálu. 
Pohádka je vhodná pro děti od 4let.

DIVADELNÍ KLUB HDJ

15. 4. v 19.30
JAZZOVÉ VEČERY v Divadel-

ním klubu HDJ
TOM SMITH QUARTET
Tom Smith je excelentní jazzový 

saxofonista, flétnista, klarinetista a 
klavírista, který žije v Londýně. Kon-
certuje pravidelně po celé Velké Bri-
tánii se svými vlastními skupinami 
a jako sideman v jiných kapelách, 
účastní se práce v mnoha dalších 
hudebních souborech a v muzikálech.
Tom Smith International Quartet:
Tom Smith (UK) – saxofony,
Daniel Bulatkin (Rusko/Russia) – 

piano,
Max Makagonov (Rusko/Russia) – 

kontrabas,
Petr Nohavica (CZ) – bicí

ZUŠ Jihlava

Masarykovo náměstí 16,  
koncertní sál, www.zus-jihlava.cz

3. 4. v 18.00
KLAVÍRNÍ KONCERT POSLU-

CHAČŮ KONZERVATOřE BRNO

5. 4. v 16.30
KONCERT JAZZ BANDU ZUŠ 

JIHLAVA 
V Galerii U Zlatého lva 16. 30 

(ZUŠ)
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Občerstvení/ ovocná vína/ kozí 
mléčné biopotraviny/ mošty/ 
zeleninové hořčice/ rakytník/ 
slovenské sýry/ zdravá výživa/ 
velikonoční pečivo/ sušené ovoce 
a ořechy/ bylinky a koření.

ŘEMESLA TROCHU JINAK 
- výroba řehtaček/ malování 
kachních vajec/ výroba svíček a 
zápichů z vosku/ osobní veliko-
noční přání/ písařská dílna.

od 14 do 17 hodin živá zvířata - 
ovečky, vožení dětí na ponících.

JIHLAVSKÁ RADNICE, 
Masarykovo náměstí 1, Jihlava

Vestibul jihlavské radnice 
(hlavní vchod, vestibul MHD) od 
14 hodin

Ukázky jednotlivých řemesl-
níků

zdobení kraslic různými techni-
kami/ drátkování / pletení košíků 
z pedigu/  výroba figurek ze šustí/ 
paličkování/ zdobení perníčků 
netradičními technikami/ práce na 
hrnčířském kruhu/ malování kera-
mických polotovarů. 

Ukázky různých technik lze na 
místě vyzkoušet.

Malování na obličej – veliko-
noční motivy.

Vrátka Třebíč - ukázky tvorby a 
prodej výrobků z chráněné dílny/ 
velikonoční tvoření. 

Dům dětí a mládeže Jihlava 
- výtvarné dílny s velikonoční té-
matikou/ pletení pomlázek/ ma-
lování na obří vejce.

Barvínek Jihlava - výtvarné díl-
ny - výroba velikonočních ozdob 
z korálků a papíru.

Agentura Dobrý den z Pelhři-
mova – Velikonoce z České knihy 
rekordů/  VÝSTAVA vybraných 
fotografií velikonočních NEJ/ 
velikonoční kvíz. 
Unikátní obří dvoumetrová 

kraslice pomalovaná tradičními 
moravskými motivy/ odrátované 
kraslice/ obří pštrosí vejce/ obří 
třímetrová pomlázka.
Zdobení kraslic voskovou batikou 

a velikonoční zdobení perníčků ve 
tvaru vajíček/ pletení pomlázek.

VELKÁ gotICKÁ Síň
14 VELIKONOČNÍ SHOW 
– Bobodivadlo Jihlava
14.45 velikonoční zvyky a oby-
čeje - Agentura Dobrý den
15 HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY 
– DDM Jihlava
ukázky živých zvířátek a povídání 
o nich
15.30 velikonoční zvyky a oby-
čeje – Agentura Dobrý den
15.45 VELIKONOČNÍ PO -
HÁDKA – Divadýlko MRAK H. 
Brod

23. 4. 2019 od 9.00 do 17.00 
DEN ZEMě  

NA MASAryKoVě NÁMěStí
Den Země, který letos nese 

téma „Život bez odpadu“. Na 
Masarykově náměstí se během 
dne představí několik organizací 
a spolků, které ukážou a před-
staví svoje činnosti veřejnosti. 
Těšit se můžete na společnou 

ukázku odboru životního pro-
středí, SMJ a ASMJ, kteří Vám 
představí jak předcházet vzniku 
odpadů. Společně budeme sbírat 
kola a brýle pro Afriku. Konec 
dne uzavře cyklojízda s Pepou 
Zimovčákem, která bude končit 
v pivovaru, kde bude připravena 
cyklopřednáška. 
Přijďte, máte se na co těšit! 
Pořádá: Zdravé město Jihlava, 

https://jihlava.cz/zdrave-mesto

Květen na náměstí

www.jihlava.cz

2. 5. 2019
StAVěNí MÁJKy

4. 5. 2019
DEN růžoVýCH VíN
Pořadatel: Fabes s.r.o.
11–22 Degustace růžových vín 

a sektů, čerstvě pražená káva, výborné 
jídlo a dezerty, dětský koutek
17–22 doprovodný hudební 

program

Zaplétání máje
Pořadatel: statutární město Jihlava, 

spolupořadatel: Horácké folklorní 
sdružení, z.s.

14 vystoupení dětských 
folklorních souborů
15.30 Zaplétání máje – účin-

kují soubory HSPT Vysočan Jihlava, 
Pramínek Jihlava, Studánka Žďár nad 
Sázavou
15.45–17 vystoupení dospělých 

folklorních souborů
10 – 17 Jarmark (občerstvení 

a jiné zboží), zahradnictví
Řemesla trochu jinak – dobová 

řemesla z Pardubic 
13 – 17 Doprovodný program 

– výtvarné dílny pro děti – malování na 
keramiku, točení na hrnčířském kruhu, 
historický kolotoč, střelba z kuše.

20. 5. 2019
KÁCENí MÁJKy

Koncerty

7. 4. v 18.00
VELIKoNoČNí KoNCErt
Zpěv: Dana Dubová, klavír: Ivana 

Michalovičová, viola: Pavel Kolář ml.
Vstup zdarma
OGV, Masarykovo nám. 24

7. 4. v 18.00
3. KoMorNí KoNCErt / 

MLADý PIANIStA JIHLAVA 
2019
Koncert nejlepších účastníků pře-

hlídky „Mladý pianista - Jihlava 2019“
Vstupné: 120 Kč, 100 Kč, vstu-

penky se prodávají 30 min. před 
koncertem, místa lze rezervovat na 
manager@f-gm.cz
Dům filharmonie, Kosmákova 9, 

www.f-gm.cz

14. 4. v 17.30
Něco pro uši, pro oči i pro duši - 

KoNCErt trIA trIgoNUM 
MUSICUM 
Harfa, klarinet, violoncello, vstupné 

dobrovolné.
Evangelická fara Vrchlického 1

Přednášky, besedy, semináře 

3. 4. v 17.00
Přednáška na téma NA ŘECE 

oD roMANtIKů Po VÁCLAVA 
ŠPÁLU
40 Kč
OGV, Masarykovo nám. 24

10. 4. v 17.00
Keramické nádobí jihlavských 

měšťanů ve středověku pod drob-
nohledem
Přednáší archeologové Mgr. Kate-

řina Těsnohlídková, Mgr. David 
Zimola a kolektiv. Muzeum Vyso-
činy

12. 4. v 17.00
Science Café - ZÁLUDNÉ VýBě-

roVÉ EFEKty V HIStorII AS-
troNoMIE
Přednáší RNDr. Jiří Grygar, CSc., 

z Fyzikálního ústavu AV ČR, začá-
tek netradičně v 17:00, mimo-
řádně mimo muzeum – Vysoká 
škola polytechnická, posluchárna 
P3

15. 4. v 17.00
VýVoJ HUDEBNíCH NÁStro-

Jů oD PRAVěKU Po SoUČAS-
NoSt
Přednáší Mgr. et Mgr. Pavel Josef 

Macků, Ph.D.; 50 hudebních 
nástrojů – seznámení s jejich vývo-
jem a ukázky techniky hraní.
Muzeum Vysočiny

17. 4. v 17.00
Přednáška na téma LES oD MA-

ŘÁKA Po JINDŘICHA PrU-
CHU
40 Kč
OGV, Masarykovo nám. 24

25. 4. v 10.00

KrEAtIVNí DíLNA Pro SENI-
ory 
30 Kč
OGV, Masarykovo nám. 24

26. 4. v 17.00
MyKoLogICKý roK 2018 NA 

VySoČINě
Přednáší Ing. Jiří Burel z Mykologic-

kého klubu Jihlava.
Muzeum Vysočiny

29. 4. v 18.00
ZA PŘíroDNíMI KrÁSAMI 

MEXIKA – II.
Cestopisné povídání Ing. Ivana 

Kubáta z Klubu pěstitelů kaktusů a 
sukulentů Jihlava. Muzeum Vyso-
činy.

  Primátorka statutárního města Jihlavy  

  Karolína Koubová  

  si Vás dovoluje pozvat  

  na křest knihy Ladislava Vilímka  

  I domy umírají vstoje V  

  15. dubna 2019 v 15:30  

  velká gotická síň jihlavské radnice  
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Ostatní akce

Duben v 18.00
SEBEOBRANA
V dubnu lekce zdarma v termínech: 

2. 4., 4. 4., 9. 4., 11. 4., 16. 4.2019. 
Max. kapacita 25 osob. S sebou 

pohodlné oblečení a obuv.
NZDM Vrakbar, sídliště U Pivovaru

11. 4. v 15.00
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ MOK-

ŘADNÍ UČEBNY SKALKA
Pořádá: spolek Mokřady z.s. za 

účasti zástupců města Jihlavy a dal-
ších hostů u opravené nádrže na 
Skalce v Jihlavě.

23. 4. 
DEN ZEMĚ
Tradiční celodenní akce určená 

dětem i dospělým.
Muzeum Vysočiny.

26. 4. 
Divadlo VOKO - UFO nad Prio-

rem
Ufounské příběhy. Komediální 

hra je zasazena do blízké budouc-
nosti, kdy se nad jihlavským 
Priorem objeví ufo, tedy neiden-
tifikovatelný létající objekt. Co 
bude dál, se dozvíte v této poli-
tické satiře. 
Vstupné 50 Kč. Místa si rezervujte 

u obsluhy Radniční restaurace nebo 
na tel. 774 570 365.
Radniční pivovar - Pivovarský salo-

nek

Sport

5. 4. v 18.00
FC VYSOČINA  - FK Varnsdorf
FC VYSOČINA JIHLAVA – FOR-

TUNA: NÁRODNÍ LIGA 2018/2019, 
www.fcvysocina.cz
Fotbalový stadion, Jiráskova ul.

6. 4. 
JIHLAVSKÝ AQUATLON
Pořadatel: Krajský svaz triatlonu 

Vysočina, novak.beh@seznam.cz 
Plavání - Bazén Jihlava, Rošického 6, 

běh - Atletický stadión, Na stoupách
www.bezecvysociny.cz

12. 4.  v 17.30
JARNÍ BĚH PÁVOV
Běžec Vysočiny – POHÁR BĚŽCE 

VYSOČINY 2019, www.bezecvyso-
ciny.cz
Start v autokempinku Pávov 

18. 4. v 17.30
KOLEM TRPASLÍKA V 

HYBRÁLCI
Běžec Vysočiny – POHÁR BĚŽCE 

VYSOČINY 2019, www.bezecvyso-
ciny.cz
Start u pohostinství v obci 

21. 4. ve 14.00
VYSOČINA GLADIATORS – 

Ostrava Steelers
Americký fotbal. Areál FC Vysočina

21. 4. v 17.00
FC VYSOČINA – FK Fotbal Třinec

Na konci března se uskutečnilo 
předávání cen Sportovec roku okre-
su Jihlava roku 2018. 

Při galavečeru byla za přínos pro 
sport v Jihlavě oceněna také tre-
nérka sportovní gymnastiky Anna 
Dvořáková. Cenu předala primátor-
ka města Karolína Koubová.

„Paní Anna Dvořáková svým celo-
životním zaměřením a prací přispěla 
k propagaci sportu a hlavně jihlavské 
sportovní gymnastiky v celé České re-
publice, za což jí jménem svým a ce-
lého vedení města srdečně děkuji,“ vy-

jádřila primátorka Jihlavy Karolína 
Koubová.

Trenérka sportovní gymnastiky 
TJ Sokol Bedřichov Anna Dvořáko-
vá se tělesné výchově věnuje již od 
mládí. Pomocnou cvičitelkou se sta-
la již v patnácti letech, poté byla ve-
doucí složky mladších žákyň, v roce 
1978 založila v TJ Sokol Bedřichov 
oddíl sportovní gymnastiky. 

V současné době je trenérkou a 
předsedkyní oddílu, gymnastky 
si pod jejím vedením vybojova-
ly mnoho titulů Přebornic kraje, i 
účast na Mistrovství ČR. -tz-

Anna Dvořáková obdržela 
cenu za přínos sportu

ZA PŘÍNOS pro sport v Jihlavě oceněna také trenérka sportovní gymnastiky 
Anna Dvořáková. Cenu předala primátorka města Karolína Koubová (vpravo).
 Foto: Petr Klukan

FC VYSOČINA JIHLAVA – 
FORTUNA: NÁRODNÍ LIGA 
2018/2019, www.fcvysocina.cz
Fotbalový stadion, Jiráskova ul.

27. 4. v 13.10
VYSOČINA GLADIATORS – 

Brno Alligators
(TV zápas). Americký fotbal. Areál 

FC Vysočina

Turistika

13. 4. v 9.00
HLEDÁNÍ JARA
Celostátní akce Mladých ochránců 

přírody.
Na tradiční vycházce pro velké i 

malé budeme letos hledat, zda kvete 
blatouch, zda jsme viděli žabí vajíčka, 
zda lidé skáčou přes švihadlo.
Sraz: v 9:00 hod. na konečné zastávce 

MHD č.12 v Antonínově Dole.
Trasa: Antonínův Důl – ATC Pávov 

(asi 10 km), členitý terén.
Program: cestou hledání znaků jara, 

otevírání studánek (Zahrádkářská, 
Lesní, Anetka, Eliška, Žandova, Ema-
nuela, Pod Kopulajem), soutěž pro děti. 

S sebou: turistické oblečení, 
nepromokavá obuv, případně dale-
kohled.
Odjezd: z Masarykova náměstí 

odjíždí od Sklípku linka MHD č.12 
v 8:22 hod. 
Návrat:  z ATC Pávov do Jihlavy 

linkou MHD č.12   
Vedou: Ing. Jaroslav Kněžíček, Iva 

Doláková. 
Informace: mobil 731 888 321 

(Ing. Jaroslav Kněžíček)

20. 4.v 9.00
29. POCHOD K OSLAVĚ DNE 

ZEMĚ 
Zvou Vás Příznivci přiměřeného 

pohybu, Městys Větrný Jeníkov, 
ZŠ Větrný Jeníkov a KČT Čeří-
nek. 
Odjezd autobusu v 9:00 od Motorpalu 

Jihlava, v 9:15 z Větrného Jeníkova
Buřty s sebou.
Vzdálenost: 100 honů
Doprava tam i zpět zajištěna.

Změna programu vyhrazena!
(Redakčně kráceno dle pokynů 

redakční rady)
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