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Havlíčkův Brod
CENTRUM HAVLÍČKOVA BRODU
Umění za sklem
Výstava ve výlohách do 5. června

KULTURNÍ DŮM OSTROV
Na ostrově 28
Screamers
Program travesty skupiny 19.00

STARÁ RADNICE
Havlíčkovo náměstí 87
Škola naruby
Slavnostní zakončení projektu Celé Česko
čte dětem – se spisovatelkou Petrou
Braunovou 9.00

Humpolec
MĚSTSKÉ KINO
Havlíčkovo náměstí 91
Čertova nevěsta 19.00

Jihlava
CARLITA – KAVÁRNA A KVĚTINÁŘSTVÍ
U Brány 4
Ctirad Drdacký – Obrazy do 30. června

CINESTAR
Hradební 1
Kung Fu Panda 2 3D 14.00, 16.00, 18.00
Kung Fu Panda 2 15.15
Piráti z Karibiku – Na vlnách podivna 3D

15.30, 18.30, 20.00
Voda pro slony 17.15
Lidice 17.30, 20.15
X-Men – První třída 19.45
Rychle a zběsile 5 21.30

GALERIE PŮDA
Joštova 27

Petr Cabalka – Fade to gray do 30. června

HORÁCKÉ DIVADLO
Komenského 22
Kubula a Kuba Kubikula
(Horácké divadlo Jihlava) 10.00
Jan Křen: Kořistění – soužití do 13. května

KAVÁRNA DENA
Fibichova 28
Petr Soukop
Výstava fotografií do 30. září

KAVÁRNA MUZEUM
Masarykovo náměstí 55
Alena Slavingerová – Za okny
Pocitové fotoobrazy do 29. června

KINO DUKLA
Jana Masaryka 20
Čertova nevěsta 17.30
Světlo proniká tmou + Kouzelný dům 19.30
Zkus mě rozesmát 20.00

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Hluboká 1
Obrázky z Francie
Výstava fotografií Francouzského klubu

do 10. června

MINIGALERIE TRIFOIL
Husova 10
Bohuslav Reynek: Pastely z Provence

do 30. června

OBŘADNÍ SÍŇ ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA
U Cvičiště
Poslední domovy
Málo známé osudy části místních obětí ho-
lokaustu do 30. června

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA
Březinovy sady 10
Sem! Crustaceana

Mikrofotografie korýšů Petra Jana Juračky
do 31. května

Ledeč nad Sázavou
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Nádražní 231
Výstava výtvarného oboru
ZUŠ Ledeč nad Sázavou do 30. června

Náměšť nad Oslavou
STARÁ RADNICE
Masarykovo náměstí 100

Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ
vernisáž 16.00

Nedvědice
HRAD PERNŠTEJN
Concentus Moraviae – Merel Quartet
Švýcarské smyčcové kvarteto 19.30

Nový Jimramov
STODOLNÍ GALERIE U FIALŮ
Nový Jimramov 37
Jiří Plieštik – Mystifikace. Zátiší

Výstava fotografií do 12. června

Pelhřimov
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Jirsíkova 841
Malba a grafika
Ludmily Dobalové a Stanislava Dobala

do 30. června

MUZEUM REKORDŮ A KURIOZIT
Jihlavská brána – Palackého 92
Minigalerie Vaňkovka a výstava karikatur

stálá expozice
Kuriózní předměty a fotodokumentace
Největší, nejmenší, nejdelší, nejtěžší, nejrych-
lejší, nejvytrvalejší,… stálá expozice

Telč
RADNICE
náměstí Zachariáše z Hradce 10
Těžba stříbra na Vysočině, pohled geologa
Těžba stříbra mezi Třeští a Slavonicemi,
technika a technologie těžby; přednáší
Karel Malý 17.00

Třebíč
GALERIE MALOVANÝ DŮM
Karlovo náměstí 53
Jan Gabriel – Jedním tahem
Koláže a objekty do 26. června

KINO PASÁŽ
Masarykovo náměstí 1
Medvídek Pú 17.30
Lidice 20.00

Třešť
KINO MÁJ
Revoluční 4
Vřískot 4 19.30

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Revoluční 1
Třešťské nokturno
Smyčcový koncert ZUŠ Třešť 18.00

SYNAGOGA
Franze Kafky 498
Zmizelí sousedé
Pocta dětským obětem holokaustu

do 26. června

Velká Bíteš
KLUB KULTURY
Masarykovo náměstí 5
Vlasta Švejdová a Jana Mouková
Obrazy a grafika do 10. června

Velké Meziříčí
ZÁMEK
Zámek 1
EVROPSKÝ FESTIVAL FILOZOFIE 2011
Demiurg
Přednáší Stanislav Komárek, přírodovědec,
filozof, esejista, básník a prozaik 18.00
Portugalský večírek
Přednáškový pořad s projekcí; Jan Burian,
folkový písničkář a spisovatel 19.30

Žďár nad Sázavou
KINO VYSOČINA
Brodská 2
Orel Deváté legie 19.30

Ždírec nad Doubravou
GALERIE DOUBRAVKA
Brodská 120
Vlastimil Bareš – Sázava
Obrazy rodáka z Radvanic u Sázavy
nad Sázavou do 24. června

HAVLÍČKŮV BROD Nové obchody,
kavárnu i několik bytů. To vše by
měl nabídnout nový polyfunkční
dům v Havlíčkově Brodě. Navíc
v samém centru města. Za oběť
mu padne asijská tržnice naproti fi-
nančnímu úřadu.

Podnikatelka Ivana Fulínová
se svým plánem uspěla
S takovým záměrem předstoupila
před stavební úřad místní podnika-
telka Ivana Fulínová. A uspěla. Její
projekt dostal úřední razítko,
schváleno bylo územní rozhodnu-
tí. Kdy by měl nový dům stát, však
zatím není jasné. Územní rozhod-
nutí má platnost dva roky. Získat

veškerá povolení už se podnikatel-
ka snaží zhruba tři roky. Podle
představ Ivany Fulínové by se
mělo jednat o dům nepravidelné-
ho obdélníkového půdorysu o roz-
měrech 12 krát 32 metrů. Dům by
měl mít tři patra, v nich by byly tři
obchody a sedm bytů. U domu po-
čítá s parkovištěm pro 15 vozidel.
Celý areál by stál na křižovatce ulic
Havlíčkova a Beckovského.

A tedy v místě dnešní tržnice.
Ta by byla zbourána. „Proti tomu-
to záměru vůbec nic nemáme. Pod-
nikatelka bude stavět na svých po-
zemcích a v souladu s územním
plánem, kde je tato plocha vyčleně-
na pro občanskou vybavenost,“

konstatoval radní pro rozvoj měs-
ta Libor Honzárek.

„Konečně tržnice zmizí. Dělá
Brodu velkou ostudu. Prodejci tu
sedí na stoličkách, dohadují se, ko-
pou si s míčem. Mít takovou tržni-
ci v centru města rozhodně nevy-
padá dobře,“ uvedl Pavel Jirák. „Je
to škoda. Občas jsem tady něco na-
koupila,“ naopak zalitovala Pavlí-
na Kučerová.

Místní se obávají
zhoršení dopravní situace
I lidé bydlící v okolí vítají záměr
podnikatelky se smíšenými pocity.
Mnozí se obávají, že v domě vznik-
ne další bar nebo nonstop, kterých
je v lokalitě už spousta. Další se
bojí, že jim před okny vyroste vyso-
ký dům a zkazí výhled, většina se
pak obává zhoršení dopravní situa-
ce a možností parkování.

To by mělo vyřešit nové parko-
viště pro patnáct vozů. Šest z nich

by mělo být určeno pro obyvatele
bytů, jedno pro tělesně postižené
a zbytek pro zaměstnance a ná-
vštěvníky obchodů v přízemí
domu. Stání by měla být umístěna
podél nynější tržnice, nedaleko
míst, kde se parkuje už nyní.

Mnoho lidí bydlících nedaleko
se ale na nový dům těší. „Už jen
pro to, že nové domy se v centrech
měst příliš nestaví. Zajímá mne,
jak to tu pak bude vypadat,“ kon-
statoval Jiří Kubíček.

Do budoucna je možné, že nový
polyfunkční dům nebude na okraji
Smetanova náměstí jedinou no-
vou stavbou. S výstavbou nového
domu počítá i jedna z verzí projek-
tu na rekonstrukci Smetanova ná-
městí. Dům by mohl vyrůst na mís-
tě dnešního parkoviště a volného
prostranství před základní umělec-
kou školou. Podle Honzárka by
mohl sloužit ke kulturním a spole-
čenským účelům. Martin Vokáč

PŘIBYSLAV (vok) Teprve na třetí
pokus našla Přibyslav firmu, která
opraví střechu městské věže. Atrak-
tivní práce by měly začít ve druhé
polovině června.

„Dvakrát jsme vyhlásili výběrové
řízení na opravu kopule včetně
úpravy a vyčištění fasády. Podmín-
kou bylo nepoužít lešení. Ani jedna
firma se do konkurzu v žádném
kole nepřihlásila. Zakázku jsme mu-
seli rozdělit na dvě části, střechu
a fasádu zvlášť,“ vysvětlil starosta
Jan Štefáček.

Lešení přibyslavská radnice od-
mítala proto, že jeho vybudování

by bylo velice nákladné. „Projekt
počítal s náklady osm milionů,“
řekl starosta. Město má však na re-
konstrukci jen třetinu této sumy.
A za tu sumu vítězná firma střechu
opraví i bez lešení s pomocí jeřábů.
Na kamenné zdivo se dostane nej-
spíš až v dalším roce.

Pro obyvatele a návštěvníky Při-
byslavi bude oprava střechy věže za-
jímavou podívanou. Protože uhní-
vají trámy a střecha se naklání, bu-
dou muset dělníci vyměnit v první
řadě je. A to provedou tak, že celou
střešní konstrukci nadzvedne jeřáb
a usadí ji zpět na nové trámy.

CHOTĚBOŘ (jpa) Studenti oktávy
chotěbořského gymnázia zvítězili
v krajském kole soutěže o nejorigi-
nálnější maturitní tablo roku 2011.

Ředitel školy Vladislav Smejkal
na jedné z fotografií jen kroutí hla-
vou nad tím, co ve školní budově
vyvádějí hoši a dívky z oktávy.

Na snímcích jsou záběry z kame-
ry v různých situacích. Jeden stu-
dent a jedna studentka chtějí vy-
skočit z okna, jiný mladík chce
zase rozbít školní notebook židlí.
Třídní profesorka přijímá za vyda-
né závěrečné vysvědčení úplatek.

„Původně jsme měli jiný nápad
– motiv útěku ze školy. Ukázalo se
však, že realizace by byla složitá.
Proto jsme se rozhodli pro snímky,

na kterých jakože pácháme pře-
stupky proti školnímu řádu,“ po-
psal student oktávy Marek Šáro-
vec.

Ve třídě je osmadvacet studen-
tů, maturitu ještě za sebou nemají,
tento týden by měli psát písemné
testy. V celorepublikovém měřítku
byli v soutěži o Tablo roku 2011
nejúspěšnější studenti Církevního
gymnázia v Plzni.

Získali nejvyšší počet hlasů
a tím pádem i první cenu, kterou
je zorbing (jízda v nafukovací kou-
li z kopce – pozn. redakce) pro ce-
lou třídu a dárkové balíčky kosme-
tiky. Soutěž uspořádala MF DNES
ve spolupráci s internetovým por-
tálem rajce.net.

Výběr z akcí Concentus Moraviae na Pernštejně, filozofický festival ve Velkém Meziříčí

Novou stavbu chystá v centru města podnikatelka
Ivana Fulínová. Dům s parkovištěm bude mít tři patra
se třemi obchody a sedmi byty. Stát má na křižovatce
ulic Havlíčkova a Beckovského.

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

Ve městě slučují
již sloučené školy
Světelská uměleckoprůmyslová
akademie a gymnázium se od září
rozšíří o dva obory. Ze zemědělské
školy se tam přesune maturitní
obor sociální péče a nadstavbový
obor podnikání. Kraj tak ve Světlé
pokračuje ve slučování škol. Země-
dělské obory se přestěhují do Hum-
polce. Obě světelské školy vznikly
v minulosti právě sloučením něko-
lika menších škol. (vok)

CHOTĚBOŘ

Oprava hlavního tahu
působí komplikace
S velkými komplikacemi musí
v současné době počítat řidiči pro-
jíždějící Chotěboří. Až do podzimu
se bude opravovat hlavní tah měs-
tem od Golčova Jeníkova na Ždírec
nad Doubravou. Do 20. července
bude zcela uzavřena navazující uli-
ce Chotěbořova. Na části hlavního
tahu, ulici Riegerově budou do té
doby řídit provoz kyvadlově vždy
v jednom směru semafory. (vok)

Krátce

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí posílejte
redaktoru Martinu Vokáčovi
(martin.vokac@mfdnes.cz,
tel.: 734 517 158).
» Inzertním poradcem pro
Havlíčkobrodsko je Zbyněk Zbytovský
(zbynek.zbytovsky@mafra.cz,
tel.: 602 489 356).

Se zbraněmi Studenti Marek a Nela před ředitelnou. Na WC Dívky „relaxují“ před maturitou.

Sjezd po schodech Další záběr z průmyslové kamery zachycuje mladé
muže opouštějící školu svérázným způsobem. 3x foto: rajce.net

pondělí: Havlíčkův Brod, Chotěboř,
Světlá nad Sázavou

úterý: Žďár nad Sázavou, Nové Město
na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem

středa: Třebíč, Náměšť nad Oslavou,
Moravské Budějovice

čtvrtek: Pelhřimov, Humpolec,
Pacov

pátek: Jihlava, Telč, PolnáZprávy z měst

Dnešní podoba Současnou
tržnici čeká demolice. Radní
s plánem souhlasí.
Foto: Petr Lemberk, MF DNES

Čertova nevěsta Novou Troškovu pohádku uvádějí dnes kina
v Humpolci a v Jihlavě. Foto: Bontonfilm

HAVLÍČKŮV BROD (vok) V jednu vel-
kou slavnost se promění otevření
opraveného Havlíčkova náměstí.
V centru města se bude 24. června
zpívat, tančit i vzdělávat. „Dopo-
ledne bychom chtěli věnovat ško-
lám. Připravujeme ukázky techni-
ky a práce integrovaného záchran-
ného systému,“ uvedl radní Libor
Honzárek. V půl druhé začne kul-
turní program, který se potáhne až
do noci. Hlavními hvězdami by
měli být zpěvák Jakub Pustina a ka-
pela Žlutý pes. Do 24. června by
měla být dokončena i oprava Sva-
tovojtěšské ulice. Veřejnosti bude
zpřístupněn i starý sklep, který při
opravách dělníci pod ulicí objevili.

Vítězné tablo: „Porušíme školní řád“

Asijskou tržnici nahradí v Brodě
dům s byty, obchody i kavárnou

Jeřáb zvedne střechu věže
jako poklici nad hrncem

Otevření náměstí
přinese zábavu
na celý den


