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KUPEC BENÁTSKÝ V BUDĚJOVICÍCH

Řidič audi vyjel do protisměru.
Při čelní srázce zemřeli dva lidé
Jihlavsko – Tragická dopravní nehoda se stala v pátek kolem půl desáté večer
na státní silnici první třídy
číslo 38 mezi Čížovem a Vílancem na Jihlavsku. „Pětadvacetiletý řidič Audi RS 3 jel
od Čížova k Vílanci. V levotočivé zatáčce však přejel do
protisměru, kde se čelně srazil se Škodou Felicia,“ popsala
policejní mluvčí Dana Čírtková.
„Následky nehody jsou fatální. Ve felicii zemřel třiapadesátiletý řidič a jeho čty-

řiadvacetiletý spolujezdec,“
uvedla Čírtková. Řidič audi
vyvázl se zraněním, se kterým musel být přepraven do
nemocnice v Jihlavě. Byla
u něj provedena na místě
nehody dechová zkouška
s negativním výsledkem.
Silnice byla po dopravní
nehodě několik hodin uzavřena, řidiči museli do objížděk. Obě havarovaná vozidla
byla zajištěna pro účely
trestního řízení. Při nehodě
vznikla více než osmisettisícová hmotná škoda. (sva)
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Istanbul – město dvou kontinentů
zítra, od 17 hodin

PREMIÉRA. Kupec benátský v podání místního ochotnického souboru Theatro Špeluňka nadchl Moravské Budějovice. Premiéru diváci v zaplněném sále Besedy v sobotu večer ocenili potleskem ve stoje. Shakespearův Kupec benátský patří ke světové
klasice. Jde o příběh velkého přátelství, lásky a lidské nenávisti. Hlavní postavou divadelní hry je židovský lichvář Šajlok. Jeho
sokem je Antonio, křesťan a benátský kupec. Hru William Shakespeare napsal mezi lety 1596 – 1598. Foto: Deník/Luděk Mahel

Kampaň startuje právě dnes,
lidé se dovědí více o autismu
MARTIN SINGR

Jihlava – Právě dnes startuje osvětová kampaň Týden
porozumění autismu. Jsou
připraveny přednášky, výstava, aktivity pro děti
a v noci z úterý na středu se
pak několik budov na Vysočině rozsvítí modře.
Začátek dubna nebyl vybrán náhodně, druhého
dubna je totiž Celosvětový
den porozumění autismu.
A význam má modrá barva,
symbolizuje totiž komunikaci. „Právě s ní mají autisté
potíže,“ vysvětlila ředitelka
Integračního centra Sasov
Dagmar Zápotočná. Centrum sídlící v jilhavské části
Sasov letos slaví patnáct let
a stojí za celou kampaní.
Tradičně se rozsvítí ad-

ministrativní budova integračního centra v Telečské
ulici, v krajském městě Vysočiny se ale zapojí více institucí. „Letos se k nám připojí i Krajský úřad Kraje Vysočina, který nasvítí prosklenou budovu B a foyer.
Rozsvítí se i Magistrát města
Jihlavy, dům kultury, Český
rozhlas Vysočina, zábavní
park Robinson, Vysoká škola polytechnická Jihlava
i Horácký zimní stadion naproti ní. Účast přislíbily
i další subjekty,“ vyjmenovala koordinátorka integračního centra Jitka
Havlíčková.
Akce se koná na celé Vysočině, účast již přislíbily
mimo jiné Chotěboř nebo
Havlíčkův Brod. Tradičně se
zapojuje elektrárna v Duko-

vanech. „Oslovili jsme také
města Pelhřimov, Třebíč,
Žďár nad Sázavou, třeba
i základní školu v Přibyslavi
a naše podporovatele, zatím
čekáme na odpověď,“ dodala
koordinátorka. Zapojit se
může i veřejnost.

VÝSTAVA V OBCHODĚ
Součástí kampaně bude
i výstava v jihlavském obchodním centru City Park,
která potrvá celý první dubnový týden. V úterý v rámci
kontaktního dne tam budou
navíc od čtvrté do šesté hodiny odpoledne tvořivé dílničky s Integračním centrem Sasov pro děti.
Středeční dopoledne bude
patřit přednášce na jihlavské vysoké škole, která se
bude konat mezi devátou

a jedenáctou hodinou.
„Přednáška není jen pro
studenty, zveme širokou
veřejnost,“ uvedla Havlíčková. Večer se pak v Jihlavě
v domě kultury uskuteční
největší akce tohoto týdne
na Vysočině. Bude to tříhodinová veřejná diskuse na
téma autismu začínající ve
čtyři hodiny odpoledne.
„Vstupné je symbolické, padesát korun, ale mohu říct,
že se účastnici mají na co
těšit,“ usmála se Havlíčková.
Hlavní bod celého týdne
mimo Vysočinu pak bude
páteční konference na půdě
Senátu. O problematice autismu pohovoří přední odborníci z Česka za oblast
zdravotní, sociální i školskou. Už nyní je jisté, že
účast bude bohatá.

V zoologické zahradě oslavili svátek ptactva
MARIE MAJDIČOVÁ

S

ovy, výři či nejrůznější druhy dravců
poletovali v neděli
kolem poledne po
jihlavské zoo. Probíhal tam totiž Den ptactva,
na kterém si příchozí mohli
prohlédnout různé ptáky
a poslechnout si o nich zajímavé informace.
Letové ukázky zahájila sova
pálená. „Poznáte ji podle pravidelného srdcovitého závoje
kolem očí, který má ze všech
sov nejvýraznější. Tato sova je
vzácná, a proto se ochranáři
snaží o různé odchovy,“ popisovala bílého ptáka pracovnice zoo, zatímco sova poletovala po prostranství a usedala
na hlavy přihlížejících dětí.

SOVA V LETU. Součástí oslav v jihlavské zoologické zahradě byly
tradičně ukázky dravých ptáků. Foto: Marie Majdičová

Každý z ptáků měl své jméno. Například největší výr,
kterého v jihlavské zoo také
mají, se jmenoval Bubák. I tito
velcí opeřenci poletovali mezi
přihlížejícími a ti si je tak
mohli prohlédnout opravdu
zblízka. Svého chovatele ale

ptáci poslouchali na slovo
a na zavolání vždy přiletěli.
Z dravců návštěvníci
nejdříve viděli noční a pak
denní druhy. Na řadu přišli
i sokolovití. „Dravci se hodně
využívají například k ochranně letišť. Každé letiště tak má

své profesionální sokolníky,“
prozradila pracovnice zoo.
Tradiční opeřený svátek si
v zoo připomínají pravidelně.
Ptákem letošního roku je hrdlička divoká, a tak měli
všichni nositelé příjmení Hrdličkovi vstup zdarma. Ostatní majitelé ptačího příjmení
pak platili polovinu a mohli se
zúčastnit losování o ptačí
budky a další ceny.
Kromě opeřeného programu čekala na příchozí také
trochu kultury v podání herců
Horáckého divadla Jihlava
s jejich novým muzikálem
s názvem O Perníčkovi. Aktivity s informacemi o ptácích
si připravil Český svaz
ochránců přírody. Nejrůznější
okřídlené výrobky pak vznikaly v ptačích dílničkách.

Europe Direct zve na
zajímavou přednášku o Istanbulu, kterou povede lektorka
Pavla Apostolaki. Přednáška
se koná v úterý 2. dubna od
17 hodin v zasedací místnosti
Europe Direct Jihlava. Pavla
Apostolaki vás zavede na

místa, která zůstávají běžným turistům skryta, a
představí vám autentický život v největším tureckém
městě. Vstupné zdarma, ale
kapacita na přednášku je
omezená, pro registraci napište na e-mailovou adresu
europe.direct@rrav.cz.

Tom Kempinski: Duet pro jeden hlas
zítra, od 19 hodin

Roztroušená skleróza versus realita.
Skutečný příběh
houslové virtuosky
Stephanie Abrahams z pera
Toma Kempinského, v překladu Michaela Žantovského,
která byla nucena kvůli nemoci předčasně ukončit svoji

kariéru. Představení bude
k vidění v úterý 2. dubna
v divadelním sále v domě
kultury v Jihlavě od 19 hodin.
V hereckém koncertu zahrají
Zuzana Stivínová a Jan Novotný. Je možné složit rozloženého člověka zpátky?
Vstupné je 400 a 370 korun.

Program kin a Horáckého divadla
HAVLÍČKOBRODSKO
Kina v okrese nepromítají

JIHLAVSKO:
JIHLAVA
Kino Dukla,
Jana Masaryka 20,
telefon: 731 989 428
Arctic: Ledové peklo (drama, dobrodružný, Island, titulky), začátek: 20.00
(sál Edison)
Ex Machina (thriller, sci-fi,
USA, titulky),
začátek: 19.30 (sál Reform)
Šťastný Lazzaro (drama,
Itálie, titulky), začátek: 17.30
(sál Edison)
Ženy v běhu (komedie, ČR),
začátek: 17.00 (sál Reform)
Multikino CineStar,
City Park, Hradební 1,
informace 800 288 288
Dumbo (3D, rodinný, fantasy, USA, dabing), začátek:
13.40 (sál č. 4)
Dumbo (rodinný, fantasy,
USA, dabing), začátek: 13.00
a 15.20 (sál č. 1).20 (sál č. 3)
Captain Marvel (akční, scifi, USA, dabing), začátek:
16.00 (sál č. 4), 17.45 a 20.30
(sál č. 1)
Jak vycvičit draka 3 (dobrodružný, animovaný, USA,
dabing), začátek: 13.30 a 15.45
(sál č. 2)
LOVEní (komedie, romantický, ČR), začátek: 18.00
a 20.15 (sál č. 2)
My (horor, thriller, USA, ti-

tulky), začátek: 18.45 a 21.15
(sál č. 4)
Ženy v běhu (komedie, ČR),
začátek: 14.10, 16.10 a 18.10
(sál č. 3)
Cinema maxim 5D,
City Park, Hradební 1,
Promítání 5D filmů denně od
9 do 21 hodin.

PELHŘIMOVSKO:
PELHŘIMOV
Kino Vesmír, tř. Legií 988,
telefon: 564 103 315
Zraněná srdce (drama, romantický, válečný, VB, USA,
Německo), začátek: 20.00

TŘEBÍČSKO:
TŘEBÍČ
Kino Pasáž,
Masarykovo nám.,
telefon: 568 847 070
Dumbo (rodinný, fantasy,
USA, dabing), začátek: 17.00
Ženy v běhu (komedie, ČR),
začátek: 19.30

ŽĎÁRSKO:
Kina v okrese nepromítají

HORÁCKÉ DIVADLO
JIHLAVA
Komenského 24,
prodej a rezervace
vstupenek: 567 161 014,
e-mail: prodej@hdj.cz
Popel a pálenka (Malá scéna), začátek: 19.30

