
Město Jihlava zve na
Slavnostní novoroční 

ohňostroj,
který bude 1. ledna na Masarykově 
náměstí od 17.30 hod.

Veřejné jednání 
zastupitelstva

Vedení města zve občany Jihlavy na  

jednání městského 
zastupitelstva,

které se koná 15. prosince ve 13.00 
hodin ve velké zasedací místnosti 
magistrátu. Na jednání dojde kromě 
jiného k projednávání městského 
rozpočtu. Průběh jednání bude 
možno sledovat v živém přenosu na 
webu města.

Oslavy Vánoc 
a Nového roku

Vedení města zve občany Jihlavy na 

oslavy Vánoc a Nového roku,
které se konají ve městě, na magistrátu 
a na Masarykově náměstí. 

Program zveřejňujeme uvnitř 
vydání. 

Novoroční ohňostroj

Zastupitelstvo města Jihlavy na své první schůzi volilo 
primátora, jeho náměstky a radní. Do čela města se po-
stavil dosavadní primátor Jaroslav Vymazal (ODS). Hlas 
mu dalo 28 z celkem 37 zastupitelů. Další kandidát na 
nejvyšší pozici ve městě nebyl. 

„Osmadvacet hlasů v sedmatřicetičlenném zastupitelstvu 
považuji za silný mandát. Jsem hrdý na to, že v příštích čty-
řech letech povedu krásné město Jihlavu,“ poděkoval voli-
čům a zastupitelům v krátkém proslovu znovuustavený 
primátor Jaroslav Vymazal. 

Stejným počtem hlasů se stal prvním náměstkem pri-
mátora Rudolf Chloupek (ČSSD). Dalšími náměstky 
jsou Petr Pospíchal (26 hlasů), František Zelníček (27 

hlasů), oba rovněž za ČSSD, a Josef Kodet za KDU– 
ČSL (26 hlasů).

Zastupitelé volili dalších šest do celkového počtu jede-
nácti radních. Stali se jimi Jan Dršata, Renata Fehérová, 
Erich Janderka a Martin Málek za ODS, a Martin Hyský 
a Zdeněk Jaroš za ČSSD. 

Volba probíhala v gotickém sále jihlavské historické 
radnice. Do doby zvolení primátora vedl schůzi nejstarší 
člen zastupitelstva Zdeněk Jaroš. 

Před samotnou volbou zastupitelé složili slib, který 
stvrdili podpisem. Volbě přihlíželo několik desítek lidí, 
na internetové stránce města bylo možné sledovat on-li-
ne přenos.  -lm-

Post primátora Jihlavy obhájil 
po čtyřech letech Jaroslav Vymazal

a) úsek správy majetku města
b) úsek informatiky

Svěřené úkoly náměstkům primátora Jihlavy

a) úsek školství, kultury, tělovýcho-
vy a zdravotnictví

b) úsek životního prostředí

1. PaedDr. Ing. 
Rudolf Chloupek

2. RNDr. 
Petr Pospíchal

a) úsek správy  realit a bytů ve 
vlastnictví města

b) úsek územního plánu města

3. Ing. 
Josef Kodet

a) úsek dopravy a služeb
b) úsek sociálních věcí

4. František 
Zelníček

Vedení města zve občany na Masa-
rykovo náměstí, kde se dne 5. pro-
since bude konat 

Mikulášský jarmark
v době od 8.00 do 14 hodin.

Od 6. do 23. prosince pak budou 
na Masarykově náměstí probíhat tra-
diční

Vánoční trhy.

BÝVALÝ primátor je i současným primátorem! Jaroslav Vymazal má tak možnost pokračovat ve funkci i v dalším volebním 
období. Rozhovor s ním přinášíme na str. 4. Foto: Radek Tulis

Vánoční trhy
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Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:
   

55
53

108
71
45

116

-
8

17
6

177
Město Jihlava má k 31. 10. 2010 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  49 560 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
 v měsíci říjnu 2010

Odbor sociálních věcí jihlavského 
magistrátu začal působit na nové ad-
rese Vrchlického 16. 

Do budovy někdejší vojenské uby-
tovny se všech jednačtyřicet úřednic 
a úředníků odboru přestěhovalo z 
původního působiště v Tolstého uli-
ci, které bylo nutné do konce roku 
2010 opustit. 

Budova je novým zázemím ta-
ké pro městskou policii, která nyní 
má služebnu v nájmu v nedalekém 
Domě zdraví. Do budoucna by zde 
mohlo mít zázemí osm strážníků.  

„Jihlavský magistrát nejen přestěho-
val odbor do svého, ale také tím zvýšil 
úroveň prostředí pro klienty, objekt vy-
hovuje nárokům současného moderní-

ho úřadu. Přejme návštěvníkům i per-
sonálu, ať se zde daří odvádět dobrá 
práce,“ popřál při zahájení primátor 
Jaroslav Vymazal. 

Na úvod se společně s tajemníkem 
magistrátu Lubomírem Dohnalem a 
zástupcem fi rmy PSJ Jiřím Pechem 
postavili k přepážce, kde podepsali 
první „lejstra“ přestěhovaného úřa-
du. 

Nové pracoviště odboru sociálních 
věcí má vchod z Vrchlického ulice, 
který umožňuje vstup imobilních 
osob. Budova je vyšší o nástavbu 
jednoho podlaží, objekt je zateplen a 
má nová okna. 

Před budovou je dvanáct parkova-
cích míst pro klienty úřadu. Uvnitř 

jsou nové čekárny s vyvolávacím sys-
témem, pokladny, kanceláře, jednací 
místnost, sociální zařízení, výtah, na 
archiv je přebudovaná původní velká 
úhelná kotelna. 

Rekonstrukce objektu včetně pro-
jektu, připojení sítí, odvodu do eko-
logického fondu, nákladů na dozor a 
bezpečnost práce a dalších položek 
vyšla celkem na 35 milionů korun. 

Městu se podařilo od ministerstva 
pro místní rozvoj získat dotaci 8 mi-
lionů korun z programu podpory 
úprav bývalých vojenských objektů 
k obecnímu využití a další více než 
jeden milion korun dotace na parko-
viště. Dodavatelem rekonstrukce je 
společnost PSJ, a.s. -lm-

Odbor sociálních věcí se
přestěhoval na Vrchlického

SLAVNOSTNÍM přestřižením pásky zástupcem fi rmy PSJ Jiřím Pechem, primátorem Jaroslavem Vymazalem a tajemní-
kem magistrátu Lubomírem Dohnalem (zleva) byl zahájen provoz odboru sociálních věcí na nové adrese.
 Foto: Lubomír Maštera

Stromky v jihlavských parcích jsou 
v těchto dnech ošetřovány látkou, 
která v pokojové teplotě nesnesitel-
ně zapáchá. 

„Radnice se tak pokusí snížit počty 
ukradených stromků, které se každo-
ročně před vánočními svátky ztrácí z 
jihlavských parků. Stejné opatření u 
stromků, které nejsou určeny na vá-
noční trh, přijímá i společnost Správa 
městských lesů, která pečuje o zeleň a 
lesy patřící Jihlavě,“ řekl tiskový mluv-
čí magistrátu Radek Tulis. 

Dalším způsobem ochrany před 
krádežemi je stříhání větví, které ne-
ovlivní zdravý vývoj stromu, ale vi-
zuálně jej znehodnotí, zloděj pak o 
stromek přestává mít zájem. 

„Prostředky jsou vyrobeny na bázi 
buď lanolinu, nebo kyseliny máselné. 
Když si někdo přinese domů stromeček 
s tímto nástřikem, bude cítit velmi silný 
zápach připomínající ovce nebo zka-
žené máslo,“ popsala efekt vedoucí 
odboru životního prostředí Katarína 
Ruschková. 

Kyselina máselná je obsažena ve 
žluklém másle, parmezánu, zvratcích 
a potu; má nepříjemný zápach a ost-
rou chuť se sladkým „ocasem“, uvádí 
podrobněji internetová encyklope-
die Wikipedia.org. „Pokud někomu 
nevadí dávat si dárky a scházet se s ro-

Ukradené vánoční stromky „voní“
po ovcích a zkaženém másle

dinou u kradeného stromečku, pak ten-
to zážitek s „uživatelem“ asi pohne,“ 
podpořil myšlenku chránit zeleň 
jihlavských parků primátor Jaroslav 
Vymazal.

Služby města Jihlavy začnou prodá-
vat vánoční stromečky 13. prosince, 
připraveno bude na dva tisíce kusů 
stromků na třech místech ve městě a 
u hájenek. -lm-

OCHRA NNÝ postřik na stromcích začne smrdět až v teplém prostředí. Dostateč-
ný důvod k pokaženým Vánocům.  Foto: Lubomír Maštera

Zimní lyžařská sezóna byla zahá-
jena. Na Šacberku je dostatek sněhu 
pro příznivce zimních radovánek.

Masarykovo náměstí ozdobilo 
pětatřicet vánočních stromečků, vy-
zdobených dětmi z jihlavských ma-
teřských a základních škol. Soutěž o 
nejhezčí stromeček bude ukončena 
20. prosince vyhlášením vítězů.

Pietní slavnost proběhla na 
Ústředním hřbitově u památníku 
Zaváté sousoší na Den veteránů. Za 
účasti primátora a hejtmana kraje 
zde položili účastníci slavnostního 
shromáždění věnce památce padlých 
v obou světových válkách.

Přes Heulos není možné prochá-
zet v kterýkoli čas. Do areálu bylo 
investováno několik milionů korun 
a bylo rozhodnuto o omezení doby, 
po kterou lze v areálu pobývat. Do 
konce března je otevřeno od 9–17 
hodin. -lm- 

Valnou hromadou ukončilo ob-
čanské sdružení Společenství za zří-
zení pomníku Gustava Mahlera v 
Jihlavě svoji více než šestiletou čin-
nost. Důvodem je dosažení hlavního 
cíle, tj. realizace pomníku Gustava 
Mahlera, jehož slavnostní odhalení 
se uskutečnilo 7. července 2010. -tz-
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V pátek 19. listopadu se poprvé ko-
nala řádná schůze Rady města Jihla-
vy. Stejně jako v předchozích čtyřech 
letech jednání vede primátor Jaro-
slav Vymazal (ODS), který má čtyři 
uvolněné náměstky. Jedenáct křesel 
jihlavské rady obsadili po pěti lidech 
zástupci ČSSD a ODS, jedno místo 
patři KDU–ČSL. 

Rada města je výkonným orgánem 
statutárního města Jihlavy v oblasti 
samostatné působnosti a za její vý-
kon odpovídá zastupitelstvu města. 
Je oprávněna vydávat nařízení měs-
ta ve věcech přenesené působnos-
ti. Zabezpečuje hospodaření města 
podle schváleného rozpočtu. Podle 
potřeby zřizuje jako své iniciativní a 
poradní orgány komise a kontroluje 
jejich činnost v oblasti samostatné 
působnosti. Schvaluje organizační 
řád magistrátu města, jmenuje a od-
volává vedoucí odborů.

Rada města poprvé jednala v novém
Členové Rady města Jihlavy

• Jaroslav Vymazal (ODS), 
primátor 

• Rudolf Chloupek (ČSSD), 
I. náměstek primátora 

• Petr Pospíchal (ČSSD), 
náměstek primátora

• František Zelníček (ČSSD), 
náměstek primátora

• Josef Kodet (ČSSD), 
náměstek primátora

• Jan Dršata (ODS), radní
• Renata Fehérová (ODS), radní
• Martin Hyský (ČSSD), radní 
• Erich Janderka (ODS), radní
• Zdeněk Jaroš (ČSSD), radní
• Martin Málek (ODS), radní

Rada města Jihlavy se k jednání 
schází zpravidla jednou za dva týdny. 
Její jednání jsou ze zákona o obcích 
neveřejná.  -lm-

Asi dvě desítky cyklistů se při-
jely podívat a vyzkoušet jízdu po 
nové jihlavské cyklostezce. Počát-
kem listopadu ji ofi ciálně otevřeli 
primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal 
a Miloslav Pytlík, ředitel jihlavské-
ho závodu společnosti Colas, která 
stavbu dodávala. Už před ofi ciálním 
otevřením Jihlaváci začali zpevně-
ný povrch stezky užívat, pro pěší 
a cyklisty je to nejkratší spojnice 
mezi centrem a největším sídlištěm 
Jihlavy.

Stezka vede od parkoviště zoolo-
gické zahrady lesoparkem Heulos 
do sídliště Březinky, prochází kolem 
obchodního centra a mateřské ško-
ly, kde vede po stávajících zpevně-
ných plochách – chodnících, končí 
u kruhového objezdu pod Kalvárií. 
Ani nová stezka ale nezmění kop-
covitý terén Vysočiny, cyklisté i 
chodci se musí vypořádat s několi-
ka prudkými úseky. Celková délka 
nové trasy je 1,5 kilometru. 

Cyklostezka je vybudovaná v sou-
ladu s generelem cyklistické dopra-
vy města.  „Celý úsek je oddělen pro 

chodce i cyklisty, přičemž chodci vyu-
žívají část chodníků ze zámkové dlaž-
by a cyklisté z asfaltového povrchu. 
Jen nepatrná část je vedena jako spo-
lečná pro chodce a cyklisty,“ popsal 
stavbu pracovník odboru rozvoje 
města Libor Kouba, který za úřad 
na investici dohlížel. Cyklotrasa je 
ukončena u kruhové křižovatky na 
komunikaci Okružní. Součástí celé 
stavby je i dopravní značení.

Tradiční stříhání pásky při otví-
rání cyklostezky nahradilo stříhání 
brzdového lanka, symbolicky na od-
brzdění dalších staveb pro cyklisty a 
pěší. Po krátkém úvodu si účastníci 
po stávajících cyklostezkách projeli 
město, společnou jízdu ukončili na 
Masarykově náměstí, kde obdrže-
li od primátora Jaroslava Vymazala 
medaile se znakem jihlavských cyk-
lostezek, drobné upomínkové před-
měty a sladkosti.  

Náklady na realizaci stavby činily 
3.245.052,- Kč, projektová doku-
mentace stála 416.500,- Kč, celkové 
náklady činily 3.767.037,- Kč s DPH. 
 -lm-

Stezka od zoo na Březinky byla otevřena

PRIMÁTOR Jaroslav Vymazal projel 
novou cyklostezku přes Heulos a Březin-
ky jako první. Foto: Lubomír Maštera

Jihlava dokončila projekt „Zvýšení 
komfortu klientů Domova pro seni-
ory Jihlava – Lesnov“.  Město objek-
ty rekonstruovalo postupně několik 
let. 

„Poslední úpravy se týkaly výměny a 
zvětšení výtahů z kapacity tří na šest 
osob. Na pavilonu B je zrekonstruova-
ná  a zateplená střecha,“ popsal po-
slední etapu primátor Jihlavy Jaro-
slav Vymazal. 

Součástí zakázky byla instalace 
bezdrátového signalizačního zaříze-
ní, vybudování nových technických 
místností v obou pavilonech, do-
dávka speciálních matrací, pojízd-
ných a polohovacích křesel, ultra-
zvukový inhalátor a další pomůcky.

Rekonstrukce domova 
pro seniory je provedena

ŘEDITEL domova pro seniory Vladi-
mír Maštera ukazuje zrekonstruovaný 
výtah.  Foto: archiv MMJ

Domov pro seniory procházel po-
stupnou rekonstrukcí, která zahrno-
vala například výměnu bytových ja-
der nebo zateplení, opravy střechy, 
úpravy okolí apod. „Za uplynulé čty-
ři roky město do Domova pro seniory 
v Jihlavě – Lesnově investovalo více 
než 20 milionů korun,“ sečetl primá-
tor Jaroslav Vymazal. Kapacita do-
mova v Lesnově je 146 osob.

Akce začala v červenci, na konci 
října bylo hotovo. Celková cena díla  
je 4.040.878,- Kč bez DPH. -lm-

NOVÁ městská rada zasedla ke svému kulatému stolu a začala neodkladně řešit 
náležitosti města.  Foto: Radek Tulis
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Jihlava má od 10. listopadu nové 
vedení. Stejně jako v předchozích 
čtyřech letech bude v čele zastupi-
telstva stát Jaroslav Vymazal. Jako 
staronového primátora jsme ho po-
žádali o rozhovor v prvním povoleb-
ním vydání Novin jihlavské radnice. 
Kam se bude Jihlava ubírat další čty-
ři roky? 

Jihlava byla mezi prvními velký-
mi městy, které si po volbách usta-
vilo svoje nové vedení. Co bylo 
důvodem? Při dohodách s koalič-
ními partnery už nebylo co řešit, 
nebo vás do úřadu hnaly povin-
nosti?

Obě možnosti jsou správné. Pů-
vodně jsme chtěli ustavující zastupi-
telstvo ještě o týden dříve, ale mohlo 
by to být v rozporu se zákonem, tak 
jsme se rozhodli počkat, až proběh-
nou všechny lhůty.  Nebyl důvod od-
dalovat začátek práce, které nás čeká 
opravdu mnoho, takže jsme začali co 
nejdříve.

Co považujete za nejdůležitěj-
ší úkoly, které stojí před vedením 
města v dalších čtyřech letech? 

Ten nejbolavější asi nebude zrov-
na čtivým tématem, ale nám, nebo 
alespoň mně osobně dělá vrásky 
nechvalně proslulá rozsáhlá rekon-
strukce kanalizace za půl miliardy 
korun. Nejenže po letech příprav ani 
nezačala, ale dokonce se vrací ještě 
před začátek k výběrovému řízení na 
dodavatele. 

Proč takový tlak na opravu kana-
lizace? 

Na funkční kanalizaci závisí provoz 
stávajícího města i jeho rozvoj. Jde i 
o zdánlivé maličkosti jako chodníky. 
Nemá smysl je opravovat, když jsou 
pod nimi staré kanály za hranicí ži-
votnosti. Jihlava v roce 2010 užívá 
v některých částech stoky ze středo-
věku. To není nadsázka.

Co je příčinou neustálého odklá-
dání velkého vodohospodářského 
projektu?

Akce nabrala zpoždění už začátku, 
kdyby nebyla připravena investorem, 
další skluz akce nabírá odvoláváním  
zájemců o velkou zakázku, státní 
instituce s pomocí také nespěchají. 
Přitom nejen město, ale i stát může 
přijít o několik stovek milionů korun 
z Evropské unie.   

Tento nevyřešený problém bývá 
dáván za vinu městu Jihlavě nebo 
mně osobně. Přitom město je zřej-
mě jediné, kdo má opravdový zájem 
kanály ve městě opravit, Jihlava ale 
není investorem a má jen minimální 
vliv něco měnit. 

Kolotoč odvolání může být ne-
konečný. Co bude město dál dělat?

Dotace musí být vyčerpaná do kon-
ce roku 2011, pokud se tak nestane, 
peníze nezůstanou ani v Jihlavě, ani 
v České republice. Je možnost, že by 
evropské úřady rozhodly o prodlou-
žení termínu čerpání těchto peněz, 
ale to už jednou udělaly, podruhé se 
to asi nestane. Jihlava pak o projekt 
s obrovskou podporou Evropy při-
jde a bude muset kanalizaci opravo-

Primátor:  Hodně úkolů, ale i vánoční čas

vat postupně ze svých peněz. V roz-
počtu města držíme na první dílčí 
projekt rezervu 55 milionů korun. 
To je desetina původního rozpočtu 
velkého projektu. 

Kde by se začalo? 
Pravděpodobně by se začalo kana-

lizačními větvemi v Brněnské ulici a 
okolí. Bylo by pak možné konečně 
srovnat tankodrom, který ulice i s 
chodníky ze všeho nejvíc připomíná. 

Pojďme k něčemu, co nemá 
v cestě tolik překážek. Co město 
chystá v oblasti dopravy?

Máme potřebné analýzy a další 
podklady k vybudování nového par-
kovacího domu na třídě Legionářů. 
Počátkem roku 2011 zastupitelé roz-
hodnou o formě koncese. Pokud vše 
dobře půjde, v roce 2013 by měl být 
parkovací dům v provozu.

Jeden parkovací dům, i kdyby 
měl stovky parkovacích míst, ale 
problém parkování nevyřeší.

To jistě ne. Pomoci by mohli sou-
kromí investoři, mají zájem v centru 
města budovat parkování pod zemí. 
Hodlám znovu jednat s patřičnými 
úřady, které se k budování parkovišť 
v podzemí s ohledem na jihlavské 
historické podzemní systémy staví 
negativně. Radnice ale zná i opačné 
odborné názory, že některé partie 
podzemí jsou tak zničeny předchozí 
stavební činností, že už není co chrá-
nit. 

Jak se staví nové vedení města 
k městské hromadné dopravě? Ze-
jména elektronická peněženka se 
zrovna dobré pověsti netěší.

Aktuálně se bavíme o změně jed-
notlivých jízd s papírovou jízdenkou, 
přejezd přes město s přestupem je 
neúnosně drahý. To chceme změnit. 

Pokud jde o kartu, její pověst mož-
ná není ideální, ale už ji používá 25 
tisíc lidí. Důležité je, že se postupně 
daří nový systém stabilizovat. A pra-
cuje se na rozšíření možnosti plateb 
Jihlavskou kartou i v dalších orga-
nizacích a objektech města. Systém 
je v ročním zkušebním provozu, po 
kterém se budou poznatky vyhod-
nocovat.

Přibudou nové zastávky nebo 
linky?

Musí se konečně rozšířit MHD 
na prodlouženou Vrchlického ulici. 
Zkoušeli jsme několik způsobů, jak 
sem MHD dostat a přitom nezatížit 
kasu města, což se nepovedlo. Pova-
žuji to za nesplněný slib, to musíme 
napravit.    

Co dalšího připravujete v oblasti 
dopravy?

Pracuje se na přípravě nového mo-
derního dopravního terminálu u 
městského vlakového nádraží. Hod-
láme pokračovat v budování sítě 
bezbariérových tras pro pěší, imobil-
ní spoluobčany a další nemotorovou 
dopravu, jinými slovy město chce 
opravovat nebo stavě nové bezbarié-
rové chodníky a cyklostezky. 

Ve srovnání s jinými městy má 
Jihlava v přepočtu na obyvatele 
nejméně strážníků. Mělo by to tak 
zůstat, nebo chystáte změnu? 

Osobně považuji za nezbytné, aby 
se počet strážníků zvýšil. Jejich práce 
zdaleka není jen dohled nad pořád-
kem v dopravě, ale všeobecně po-
řádku ve městě. Požadavky na měst-
skou policii stále narůstají, zprávy 
o kriminální činnosti ve městě také 
nejsou uklidňující, ale počet strážní-
ků se mnoho let nenavyšoval. V po-
lovině listopadu jsme otevřeli nové 
pracoviště odboru sociálních věcí ve 

Vrchlického ulici, v budově je i nová 
služebna městské policie, která slou-
ží jako zázemí strážníků pro Hor-
ní Kosov a Dolinu. Sídliště se bude 
rozrůstat a dohled i službu strážníků 
bude více potřebovat. Věřím, že pro 
tuto myšlenku najdu u kolegů zastu-
pitelů podporu.  

Prevencí negativních jevů, jako 
je vandalismus, může být třeba 
dodatečné zázemí pro volný čas. 
Co chystá město v této oblasti?

Můžeme navázat na povedené pro-
jekty jako sportoviště u Hellerova 
rybníka nebo úpravy v lesoparku 
Heulos. Právě třeba tam bychom 
rádi pokračovali a připravujeme 
sportovně-relaxační centrum Český 
mlýn u řeky Jihlavy. Hodláme po-
kračovat v opravách a budování dět-
ských hřišť. Ale sem patří i kultura a 
sport dětí a mládeže, které město bu-
de podle svých možností dál podpo-
rovat dotacemi. Patří sem i budování 
sportovní infrastruktury, v dohled-
né době začne stavba haly pro lední 
sporty, v oblasti kultury bude vel-
kým projektem přestavba a rozšíření 
budovy základní umělecké školy.

Abych navázal na budování hřišť 
a veřejných sportovišť - město za-
hájilo projekt revitalizace sídlišť. 
V jaké je fázi? A bude mít pokračo-
vání? 

Připravený je projekt revitalizace 
sídliště Královský vršek. První práce 
začnou v jarních měsících, během 
roku vzniknou dvě stovky parkova-
cích míst, nové chodníky, místa na 
kontejnery separovaného odpadu, 
zmiňované dětské hřiště a třeba mís-
to na posilování pro dospělé. Hotovo 
bude do konce roku 2011, do polo-
viny roku 2012 bude čas na uchycení 
nové zeleně. 

O záměrech už započatých či 
připravovaných by se dalo hovořit 
dlouze. Radu města čeká vytvoře-
ní a odsouhlasení programového 
prohlášení, které bude jakýmsi se-
znamem úkolů pro další čtyři ro-
ky. Kdyby bude prohlášení hotové 
a schválené? 

Očekávám, že nejpozději v lednu 
rada města tento dokument schválí. 
Jeho podoba je závislá na vůli kolegů 
zastupitelů při hlasování o rozpočtu, 
uvidíme, co si bude město moci „do-
volit“. Všechny projekty musíme při-
pravovat s rozpočtovou odpovědnos-
tí, peníze jsou hybnou silou a brzdou 
rozvoje zároveň. 

Na závěr něco příjemnějšího. Jak 
jste začal prožívat advent a jak se 
chystáte na svátky? 

Když na horách napadl první sníh, 
alespoň na jeden den jsme s rodinou 
spěchali na běžky. Jen jsem z nich se-
stoupil, vracel jsem se zpět do Jihla-
vy na rozsvícení vánočního stromu. 
Těším se na adventní koncerty na 
radnici a vůbec na celý ten čas. Urči-
tě budeme všichni mít hodně práce, 
přesto bych chtěl všem popřát před-
vánoční čas v klidu a ve zdraví, hez-
ké svátky a prvního ledna se těším se 
všemi na Masarykově náměstí, kde 
bude o půl šesté večer novoroční oh-
ňostroj. -rt-

PRIMÁTOR Jihlavy Jaroslav Vymazal  Foto: Lubomír Maštera
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Stránku připravil: -lm-

MLADÍ ŠPANĚLÉ V JIHLAVĚ. Dlouhých jedenáct dní v České republice strávilo 
22 španělských studentů. V rámci partnerství škol Comenius zde byli hosty žáků 
jihlavského gymnázia.  Ti jim připravili bohatý program, viděli tak třeba atomo-
vou elektrárnu Temelín, Moravský kras a města Brno, Telč či Maříž, prohlédli si i 
jihlavské podzemí a radnici.     

OSLAVA 104. NAROZENIN. Neuvěřitelné 104. narozeniny oslavila nejstarší 
obyvatelka Jihlavy paní Hedvika Šildbergerová. Za radnici jí blahopřáli primátor 
Jaroslav Vymazal a náměstkyně Irena Fila Wagnerová. Oslavenkyně byla zjevně 
v dobré náladě, čile komunikovala a děkovala za další gratulace od personálu a 
obyvatel Domova pro seniory v Jihlavě – Lesnově, kde pobývá od roku 1992. Pra-
covníci domova pro jubilantku připravili velkou oslavu s kapelou a občerstvením. 
Paní Šildbergerová od zástupců města dostala dárkový koš, pamětní list a květiny.

OBDOBÍ STÝCH NAROZENIN. Vedení jihlavské radnice se pravidelně vydává 
blahopřát jihlavským spoluobčanům, kteří se dožívají sta a více let. Tentokrát pri-
mátor Jaroslav Vymazal a náměstkyně primátora Irena Fila Wagnerová navštívili 
paní Jarmilu Porupkovou, která slaví 101. narozeniny. Gratulanty doprovázela 
předsedkyně Komise Rady města Jihlavy pro občanské záležitosti Renata Fehéro-
vá. Jubilantka dostala od města květiny, pamětní list, dárkový koš a stříbrný odra-
žek. Jarmila Porupková žije sama, samozřejmě jí ale pomáhá rodina a organiza-
ce sociální péče. I přes pokročilý věk čte bez brýlí, zdravotní stav někdejší poštovní 
úřednice byl dlouhodobě velmi dobrý, až po úraze nohy asi před pěti lety neopouš-
tí zázemí svého bytu. S gratulanty z radnice komunikovala, poděkovala za blaho-
přání a fr ancouzsky dodala: „Mám vás ráda“. Francouzsky se naučila na reálce v 
Telči a ještě donedávna si přeložila jednodušší fr ancouzské věty.

OSLAVA VZNIKU ČESKOSLOVENSKA. Jihlava si připomněla 92. výročí vzni-
ku samostatného československého státu. Všichni členové vedení města Jihlavy se 
zúčastnili slavnosti, kterou k této příležitosti magistrát organizuje v areálu Ústřed-
ního hřbitova v Jihlavě u sousoší Zaváté šlépěje. Přítomni byli i zástupci kraje 
Vysočina, Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederace politických vězňů, 
Pomocných technických praporů, Sokola, dalších významných organizací a ve-
řejnost. K přítomným promluvil primátor města Jihlavy Jaroslav Vymazal, radní 
kraje Vysočina Martin Hyský a člen ústředního výboru Českého svazu bojovníků 
za svobodu Zdeněk Laštovička. Účastníci slavnosti položili k sousoší Zaváté šlépě-
je květiny a vyslechli Hymnu České republiky v provedení pěveckého sboru Foer-
ster. Slavnost pokračovala položením květin před budovou gymnázia a kulturním 
programem v budově radnice.

DALŠÍ 101. NAROZENINY. Další stovku slavili obyvatelé a personál Domova 
pro seniory v Jihlavě – Lesnově. Stoprvních narozenin se zde dožila paní Anežka 
Joslová. Jako obvykle pro jubilanty tak vysokého věku byla i tentokrát připrave-
na oslava, na kterou s gratulací přišli i zástupci města, primátor Jaroslav Vyma-
zal, náměstek primátora Josef Kodet a pracovnice matriky jihlavského magistrá-
tu. Oslavenkyně se narodila v Hybrálci, žila ve Štokách, v domově seniorů pobývá 
bezmála 10 let. Protože jí brzy zemřela maminka, musela se starat o sourozence 
a od mládí tvrdě pracovala v zemědělství. Anežka Joslová dostala k narozeninám 
od města květiny, pamětní list, dárkový koš a stříbrný odražek.

JIHLAVSKÝ VÁNOČNÍ STROM. Ještě ráno byl nechtěným stromem, který stínil 
v bytech na Hamerníkově ulici, už dopoledne se stal jako nový vánoční strom stře-
dem zájmu na jihlavském Masarykově náměstí. Patnáctimetrový smrk pichlavý 
(nazývaný také stříbrný) bude zkrášlovat centrum města až do 7. ledna. Podle 
odborného posudku strom už nerostl a neměl před sebou příliš dlouhou dobu dal-
šího života. Zároveň je ale dostatečně vysoký a souměrný, aby mohl být vánočním 
stromem. Kácení a umístění stromu zajistila společnost Správa městských lesů a 
Služby města Jihlavy.  
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Služby města Jihlavy (SMJ) ote-
vřely 1. září 2010 nový sběrný dvůr 
odpadů na ulici Rantířovská v Jihla-
vě. Za první 2 měsíce provozu vyu-
žilo sběrný dvůr pro odložení nepo-
třebných odpadů 452 zákazníků.

„Návštěvníci sběrného dvoru v tomto 
období odložili celkem 16.860 kg ob-
jemných odpadů, 262 ks pneumatik, 
173 kusů vysloužilých elektrospotře-
bičů, 1020 kg kovových odpadů, 796 
kg papíru a 208 kg plastů,“ uvedl tis-
kový mluvčí SMJ Martin Málek. 

Od 22. října vyšlo SMJ vstříc po-

žadavkům majitelů zahrad, na sběr-
ném dvoře Rantířovská je k dispozi-
ci velkoobjemový kontejner na listí, 
větve, trávu a další rostlinné odpady 
ze zahrad. 

Provozní doba sběrného dvoru 
Rantířovská je každý všední den od 
9.00 do 17.00 hodin, kromě stát-
ních svátků. Na sběrném dvoře je 
přítomna kvalifi kovaná obsluha, 
která zákazníkům pomůže uložit 
odpady do správných kontejnerů a 
zodpoví další dotazy kolem třídění 
odpadů. -lm-

Vyhodnocení provozu
sběrného dvora

Obnova stromořadí v Hamerníko-
vě ulici v Jihlavě je úspěšně prove-
dena. V ulici zbývá pouze doplnit tři 
hlohy, které zatím nebyly vysazeny z 
důvodu připravovaného kácení vá-
nočního stromu. Jejich dosadba pro-
běhne po 24. listopadu 2010. 

„Celkem bude v této ulici vysazeno 
třicet čtyři hlohů a dvacet  javorů mlé-
čů. Došlo tedy obnovení původně vy-
sazených stromů. Javory byly speciál-
ně pro tuto ulici vybrány s nasazením 
korunky ve výšce dva a půl metru,“ 
uvedla k obnově stromořadí Martina 
Gregorová, vedoucí oddělení správy 
zeleně jihlavského magistrátu. Nové 
stromy už se sází například i v Pavlo-
vově ulici. 

Původní stromy nechal magistrát 
města odstranit zejména kvůli bez-

pečnosti provozu. Původní stromy 
s větvemi nízko nad zemí zabraňo-
valy výhledu z vozidel při odbo-
čování, na což upozorňovali nejen 
obyvatelé, ale i policie. Důvodem 
pro změnu byl i zdravotní stav stro-
mů, které v městském prostředí hů-
ře odolávají a některé stromy začaly 
hynout. 

Magistrát města, oddělení sprá-
vy zeleně, se podle fi nanční situace 
města snaží stromy a keře v jihlav-
ských ulicích nejen udržovat, ale 
průběžně i obnovovat a rozšiřovat.

Nákup výsadbového  materiálu a 
provedení výsadby vyšlo na necelých 
330 tisíc korun. Prostředky na obno-
vu stromořadí v těchto dvou ulicích 
byly uvolněny z Ekologického fondu 
statutárního města Jihlavy. -lm-

Jihlava postupně obnovuje stromořadí

NA HAMERNÍKOVĚ ulici je nové vysázené stromořadí z hlohů a javorů.
 Foto: archiv MMJ

Zimní údržba v Jihlavě byla zahájena s nastupu-
jící zimou ve městě.

Služby města Jihlavy (SMJ) proto vydaly Plán 
zimní údržby.

„Závady ve schůdnosti přechodů pro chodce a zá-
vady ve schůdnosti místních komunikací určených 
výhradně pro chodce jsou povinni odstraňovat správ-
ci místních komunikací,“ řekl tiskový mluvčí SMJ 
Martin Málek. 

Závady ve schůdnosti chodníků přilehlých k ne-
movitostem, které se nachází v zastavěném území, 
jsou povinni bez průtahu odstraňovat vlastníci 
nemovitostí, pokud tyto závady vznikly znečiš-
těním, náledím nebo sněhem. Vlastníci nemovi-
tostí i správci komunikací jsou povinni udržovat 
schůdnost chodníků, a to odstraněním napadané-
ho sněhu, zdrsněním náledí a ušlapaných sněho-
vých vrstev.

K posypu se smí používat písek nebo kamenná 
drť. Je zakázáno používat popel, škváru, domovní 
odpad a jiné hmoty znečišťující komunikace nebo 
ovzduší. Schůdnost těchto komunikací se udržuje 
v šířce odpovídající intenzitě pěšího provozu, nej-
méně však 1,5 m, u přechodů pro chodce nejmé-
ně 3 m.

„Zimní údržbu budou zajišťovat na základě 
smlouvy a objednávky SMJ na místních komunika-
cích I., II., III. a IV. třídy,“ řekl Málek. 

Časové limity k obnově sjízdnosti s výjimkou 
kalamitních situací jsou stanoveny takto:

Po skočení spadu sněhu – nebo vytvoření ná-

Plán zimní údržby místních komunikací
v krajském městě pro rok 2010/2011

Náklady na zimní údržbu v minulosti
• 2005:  11.166 461,- Kč
• 2006:    4.089 274,- Kč
• 2007:    5.787 044,- Kč
• 2008:    8.717 909,- Kč 
• 2009:  12.384 573,- Kč

mrazy.
- I. pořadí důležitosti – do 4 hodin
- II. pořadí důležitosti – do 12 hodin
- III. pořadí důležitosti – po ošetření komunika-

cí I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin.
„SMJ udržují tedy cca 500 km místních komuni-

kací,“ doplnil pro představu Martin Málek. Pra-
covníci SMJ budou také zajišťovat ruční čištění 
schodišť, přechodů pro chodce a ostatních ploch. 
Na tuto práci bude operativně připraveno nastou-
pit až 40 lidí. 

SMJ mají pro tuto zimu zásoby
Materiál na posyp:
- 1000 t soli
- 300 t písku 
- 300 t drť: objednává se aktuálně od místních 

fi rem na základě klimatických podmínek
- 1 kubík ekogritu – novinka na zkoušku: ekolo-

gický posypový materiál na bázi pálené hlíny.
„Dále bylo rozmístěno po Jihlavě na 100 kusů plas-

tových kontejnerů k uskladnění posypového materiá-
lu na ruční posyp. Také jsme rozmístili kůly v počtu 

30 kusů podél místních komunikací, a to konkrétně v 
lokalitách Henčov, Heroltická, Kosovská, Průmyslo-
vá, S. K. Neumanna a Vrchlického,“ řekl Málek. 

„V platnosti zůstává nadále i takzvaný „chodníko-
vý zákon“, který nám určil starat se nově o dalších 50 
km chodníků,“ doplnil tiskový mluvčí. Jihlava také 
vydala nařízení o vymezení úseků, které se nebu-
dou v zimě udržovat. SMJ jako pověřený správce 
místních komunikací označil tyto neudržované 
úseky tabulkou “V zimě se neudržuje“. Jedná se 
zhruba o 145 úseků místních komunikací a chod-
níků, na které se vloni umístilo cca 400 cedulí s 
tímto textem. Úseky byly vybrány pro svůj malý 
dopravní význam a jsou evidovány v pasportu ko-
munikací.

Magistrát města vyčlenil prozatím na zimní 
údržbu místních komunikací 12 mil. Kč,-. -lm-

Vedení města již loni poděkova-
lo těm občanům, kteří nespoléhají 
na úklid na městských chodnících 
prostředky města a sami aktiv-
ně pomáhají udržovat chodníky 
schůdné. Rovněž ale upozornilo ty, 
kteří mají snahu zneužívat odškod-
nění za úrazy na chodnících na pro-
věřování okolností vzniku těchto 
úrazů.
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Jihlaváci odevzdali 272 tun odpadu
Služby města Jihlavy (SMJ) ve 

spolupráci s magistrátem města po-
řádaly podzimní mobilní svoz ob-
jemných a nebezpečných odpadů. 
Součástí byl také sběr kovových od-
padů a na vybraných místech také 
sběr bioodpadů.

 „Mobilní svozy probíhaly 10 sobot 
a celkově bylo kontejnery obsazeno 
65 lokalit ve městě Jihlava včetně vy-
braných zahrádkářských a chatových 
oblastí,“ řekl tiskový mluvčí SMJ 
Martin Málek. 

Na každém stanovišti byly kontej-
nery na objemný a kovový odpad, 
které byly v případě zaplnění v prů-
běhu trvání svozů vyměněny. Na 
každé stanoviště v průběhu dne byl 
přistaven kontejner na nebezpečné 
odpady a zpětně odebírané elektro-
zařízení. 

Zhruba na polovině stanovišť bylo 
možné také odevzdat k likvidaci bi-
oodpady ze zahrad. 

„Podzimní svozy jsou vždy slabší 
než jarní,“ řekl Málek. Celkem bylo 
od občanů Jihlavy převzato 272 tun 
všech odpadů, což je v porovnání s 
jarním svozem 2010 pokles o 24 %. 
„Pokud celkové množství za stávající 
období porovnáme se stejným obdo-
bím, tedy podzimem 2008, pak se jed-
ná o růst o 9 %. A to i přes fakt, že byl 

v září 2010 zprovozněný nový sběrný 
dvůr na Rantířovské ulici, který si za 
krátké období našel velké množství 
uživatelů,“ doplnil Málek.

Množství jednotlivých odpadů 
kopíruje předchozí podzimní svo-
zy, výjimkou je množství odebra-
ných nebezpečných odpadů. V této 
oblasti dochází k trvalému poklesu 
množství, důvodem jsou zřejmě již 
takřka vyprázdněné domácí zásoby 
starých barev, ředidel a olejů. 

„Potěšilo nás množství odevzda-
ných bioodpadů, které je možné místo 
skládky likvidovat na kompostárně,“ 
pochválil tiskový mluvčí SMJ ty, 
kteří odevzdali bioodpad. 

V roce 2010 výrazně pokleslo 
množství odevzdaných kovových 
odpadů, to však souvisí s růstem 
výkupních cen ve sběrnách druhot-
ných surovin. Víkendové svozy ob-
jemných a nebezpečných odpadů 
opět potvrdily svou oblíbenost u 

občanů města Jihlavy. 
Mnoho občanů nemá možnost 

využít služeb bezplatného sběrné-
ho dvora v areálu SMJ na Havlíč-
kově ulici či Rantířovské ulici vedle 
SML. Víkendové svozy jsou tak pro 
ně jedinou možností, jak se zbavit 
nepotřebných věcí bez toho, aniž 
by poškozovali životní prostředí 
ve svém okolí zakládáním černých 
skládek nebo nedovoleným spalo-
váním odpadů. -lm-

Za které mužstvo NHL hraje V. I. Lenin? Kde leží achilovka? Kolik samo-
hlásek je ve slově krk? Na takové a podobné dotazy odpovídali obyvatelé 
Jihlavy a Berouna v pořadu televize Prima Nikdo není dokonalý. Poměřová-
ní „neznalostí“ obyvatel měst nakonec skončilo lépe pro Jihlavu poměrem 
správných odpovědí 17:15. 

Jak v závěru slíbil moderátor Jiří Krampol, televize Prima poslala „do Jih-
lavy panu starostovi“ certifi kát o úspěšném prokázání znalostí občanů obce 
Jihlava. Platnost stvrdili svými podpisy jak Jiří Krampol, tak modelka Diana 
Kobzanová a moderátorská dvojice Roman Ondráček a Miloš Pokorný, kteří 
byli hosty večera.

Oslovení v obou městech dále odpovídali třeba na dotazy, kde sídlí český 
papež, nebo kdo je prezidentem Antarktidy, znalosti, resp. neznalosti obyva-
tel obou měst byly podobné. Jihlaváci se „utrhli“ až na charakteristice člověka 
označovaného jako Casanova, ve které Jihlava zabodovala 4:1. -lm-

Nikdo není dokonalý. 
Ale Jihlaváci jsou trochu lepší

Trocha vody ukápnutá do rozpá-
leného tuku při smažení koblih byla 
příčinou smutně proslulého požáru, 
který v počátku šestnáctého století 
zničil téměř celou Jihlavu. 

Příběh je pikantnější o to, že zká-
zu zapříčinily ženy, které měly už po 
ránu poněkud upito. Dost atraktivní 
téma na to, aby zaujalo autory seriá-
lu Záhady Toma Wizarda, který zá-
bavnou formou přibližuje zajímavé a 
tajemné události naší historie zejmé-
na mladším divákům.

Štáb České televize Brno strávil na-
táčením v Jihlavě celou sobotu. Vy-
pravěčem jihlavského příběhu se stal 
historik Zdeněk Jaroš, kterému po-
kládal otázky průvodce Honza Vra-
bec. Úvodní rozhovor se točil v ka-
várně, další záběry fi lmaři pořídili v 
ulicích města, zatímco část štábu už 

připravovala rekvizity a kostýmy pro 
další záběry v atraktivních kulisách 
jihlavské historické radnice. 

„K udržení pozornosti malých di-
váků zajímavé povídání a záběry na 
historická místa nestačí. Ke každému 
dílu dotáčíme scénky, které příběh do-
plňují,“ popsal dramaturg Ivo Cicvá-
rek. K tomuto účelu se jako naprosto 
ideální ukázaly být černá kuchyň a 
sklep radnice. Právě v černé kuchyni 
se točila scéna, kdy se ženy klobouč-
níků baví, popíjejí, připravují kobli-
hy a vznikne požár. 

Scénky v radnici i na Masarykově 
náměstí (kramářská píseň) pro br-
něnské fi lmaře sehráli jihlavští herci 
z divadla De Facto Mimo. Díl Záhad 
Toma Wizarda z Jihlavy by Česká te-
levize měla vysílat v únoru 2011.

 -lm-

Požár Jihlavy od koblih

NA MAGISTRÁTU si zahráli pro televizi herci z divadla De Facto Mimo.
 Foto: archiv MMJ

OSLAVY SV. MARTINA. Svatý Martin na bílém koni přijel už počtrnácté do Jih-
lavy. Akci si pravidelně nenechaly ujít tisíce lidí, zejména děti se těšily na čoko-
ládové mince, které Martin rozhazuje do davu. Letos od Brány Matky Boží vy-
šel tradiční průvod s vlajkonoši, bubeníky, kejklíři, žongléři a plivači ohně, hlavně 
ale s dětmi v dobových kostýmech a s rekvizitami, které připomínají dávné svato-
martinské tradice. V čele průvodu šli konšelé – radní města, průvod uzavírá právě 
svatý Martin na bílém koni. Akci předcházel na náměstí koncert skupiny Draga 
Banda, po průvodu ji uzavřel tradiční ohňostroj.  Foto: Lubomír Maštera

Tisíce diváků na náměstí



STRANA     16 Vánoční nabídka NJR - PROSINEC  2010

Statutární město Jihlava
zve všechny občany a návštěvníky Jihlavy v čase předvánočním na jihlavskou radnici.
29. 11. 
ADVENT S CAMPANULOU 
A ZVONEČKEM 
18.00 - velká gotická síň
V podání jihlavského pěveckého smíšeného 

sboru PS Campanula a Dětského pěveckého 
sboru Zvoneček zazní skladby k obohacení at-
mosféry začínajícího předvánočního času. Eliš-
ka Vyhnálková – klavírní doprovod, Pavel a Ja-
na Jirákovi – sbormistři. 

Pořadatel: statutární město Jihlava

1. 12. 
VÁNOČNÍ STROMKY 
– jak je zdobí zajímavé osobnosti
VÁNOČNÍ KONCERT 
15.00 - velká gotická síň
15.00 slavnostní zahájení – Jaroslav Vymazal a 

Miroslava Němcová 
Zdobení vánočních stromečků dle zvyklostí – 

5 zajímavých osobností (žen), poté vernisáž vý-
stavy. Dětský pěvecky sbor Zvoneček + jihlavští 
hudebníci, klavírní doprovod – Eliška Vyhnál-
ková, sbormistr – Jana Jiráková. Koncert žáků 
ZUŠ Jihlava.

16.00 přestávka – vánoční pohoštění
16.30 Dětský pěvecký sbor BAMBINI di 

PRA GA pod vedením sbormistra Lukáše Jin-
dřicha – špičkové těleso českého sborového 
umění mladých zpěváků. 

Pořadatel: předsedkyně Poslanecká sněmovny 
ČR, statutární město Jihlava a Jihlavské listy.

6. 12. 
JAPONSKÉ VÁNOCE 
18.00 - velká gotická síň
Yasuko Tanaka (trubka), Rie Michimura (kla-

vír), Kaoru Nakayama (violoncello) Skladby 
J. S. Bacha, G. F. Händela, W. A. Mozarta, H. 
Stolzela aj. Výběr z českých koled. Ukázka tra-
dičního japonského kimona, vyprávění o proží-
vání svátků a zvycích v Japonsku, ústní přání k 

novému roku v japonštině. O přestávce podepi-
sování novoročenek s japonským překladem. 

Pořadatel: statutární město Jihlava

13. 12. 
MELODIE NA RADNICI 
18.00 - velká gotická síň
Vánoční koncert Jihlavského smíšeného pě-

veckého sboru Melodie. Vánočních skladby 
známých autorů a koledy z domova i celého 
světa. Sbormistr Pavel Salák. 

Pořadatel: statutární město Jihlava

16. 12. 
CIMBAL CLASSIC 
19.30 -  velká gotická síň
Koncert známé skupiny pod vedením Dali-

bora Štrunce. Vstupné 200 Kč – předprodej na 
TIC, Masarykovo nám. 2 a Knihkupectví Jitka, 
Komenského ul., Jihlava. 

Pořadatel: Ing. Milan Kolář

18. 12. 
NEZMAŘI 
18.00 - velká gotická síň
Českobudějovická folková skupina. Vstup-

né 200 Kč – předprodej na TIC, Masarykovo 
nám. 2 a Knihkupectví Jitka, Komenského ul., 
Jihlava. 

Pořadatel: Ing. Milan Kolář

20. 12. 
KOUZLO VÁNOC 
18.00 - velká gotická síň
Vánoční koncert žáků a učitelů Základní umě-

lecké školy Jihlava. 
Ve skladbách J. S. Bacha, W. A. Mozarta, J. 

Myslivečka se představí sólisté a soubory školy. 
Pořadatel: statutární město Jihlava
Návštěvníci koncertů pořádaných statutárním 

městem Jihlava obdrží keramický dáreček vyro-
bený dětmi z jihlavských MŠ a ZŠ.

30. 11.–31. 12. 
DĚTI NA RADNICI
Výstava dětských prací dětí jihlavských MŠ 

a ZŠ ve vestibulu radnice u hlavního vchodu. 
Otevřeno dle provozní doby radnice.

2.–31. 12. 
VÁNOČNÍ STROMEČKY
Výstava ozdobených vánočních stromečků 

5 zajímavými osobnostmi (ženami) dle jejich 
zvyklostí. Ve vestibulu jihlavské radnice u před-
prodeje jízdenek MHD. Otevřeno dle provozní 
doby.

Pořadatel výstav: statutární město Jihlava
Změna programu vyhrazena

Vánoce na radnici 2010
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1. VÝZVA
k podání žádosti o poskytnutí dota-

ce z rozpočtu statutárního města Jih-
lavy na projekt v oblasti kultura reali-
zovaný v období od 01. 01. 2011 do 
31. 12. 2011

1/ V rámci okruhu:
JEDNOLETÁ PODPORA 
pro období 01. 01. – 31. 12. 2011
maximálně 100 000 Kč

2/ Zaměření projektu:
Cílem poskytnutí fi nančních pro-

středků z rozpočtu statutárního měs-
ta Jihlavy (dále dotace) je zajistit v 
roce 2011 co nejpestřejší kulturní 
nabídku určenou nejrůznějším sku-
pinám obyvatel města Jihlavy. Důraz 
bude kladen na to, aby byly v Jihlavě 
podpořeny kulturní akce a aktivity v 
těchto oblastech a kategoriích:

Performing Arts (Živé, reprodu-
kované umění)

Hudba – klasická
Hudba – ostatní
Hudba – vzdělávací koncerty
Divadlo – místní
Divadlo – hostující
Divadlo – dětská představení
Tanec
Happening
Výstava
Vzdělávací pořady
Vizuální umění
Film
Výtvarné umění
Literatura
Akce, aktivity, publikační činnost
Kulturní dědictví
Městské slavnosti a jiné akce a ak-

tivity 

Porovnávány budou pouze projek-
ty spolu související, spadající do jed-
notlivých kategorií. Z tohoto důvo-
du je třeba rozdělit ty žádosti, které v 
sobě slučují více kategorií (například 
série koncertů a divadelních předsta-
vení), a zažádat na každou část zvlášť 
(zvlášť na koncerty a zvlášť na diva-
dla). V případě, že jde o jednu akci, 
která je složena z aktivit spadajících 
do dvou a více zmíněných kategorií, 
zařadí žadatel projekt do té kategorie, 
která v projektu převažuje (například 
divadelní festival spojený s koncerty 
a fi lmovými projekcemi je především 
divadelním festivalem, převládají-li v 
jeho nabídce především jihlavské di-
vadelní soubory, bude zařazen do ka-
tegorie „divadla-místní“, převládají-li 
hostující, bude zařazen do kategorie 
„divadla-hostující“). Výjimku tvoří 

městské slavnosti spojující v sobě růz-
né kulturní akce, protože ty mají svou 
vlastní kategorii spadající pod kultur-
ní dědictví. 

2. VÝZVA
k podání žádostí o poskytnutí dota-

ce z rozpočtu statutárního města Jih-
lavy na projekty v oblasti kultura rea-
lizované v období od 01. 01. 2011 do 
31. 12. 2011

1/ V rámci okruhu:
VÝZNAMNÉ KULTURNÍ AKCE
pro období 1. 1. - 31. 12. 2011:
- Jihlavský havířský průvod
- sv. Martin
- Jihlavské folklorní léto
- Festival sborového umění
- Mahler Jihlava 2011 – Hudba ti-

síců
- Mezinárodní festival dokumen-

tárních fi lmů

2/ Zaměření projektu:
Cílem poskytnutí fi nančních pro-

středků z rozpočtu statutárního města 
Jihlavy (dále dotace) je podpora kul-
turních projektů realizovatelných na 
území města Jihlavy, které svým vý-
znamem přesahují regionální působ-
nost, projekty převážně mezinárodní-
ho významu a mající ve městě Jihlava 
(nejméně 5letou) tradici. Akce, které 
jsou pro město Jihlavu významné, re-
prezentační, prioritní a vycházející ze 
schválené Koncepce jihlavské kultury 
a z programového prohlášení Rady 
města Jihlavy.

3. VÝZVA
k podání žádosti o poskytnutí dota-

ce z rozpočtu statutárního města Jih-
lavy na projekt v oblasti kultura reali-
zovaný v období od 01. 01. 2011 do 
31. 12. 2011

1/ V rámci okruhu:
JEDNOLETÁ PODPORA  -ČIN-

NOST
pro období 01. 01. – 31. 12. 2011

2/ Zaměření projektů:
Cílem poskytnutí fi nančních pro-

středků z rozpočtu statutárního měs-
ta Jihlavy (dále dotace) je podpora 
soustavné a dlouhodobé kulturní a 
společenské aktivity přispívající k 
rozvoji kulturního prostředí nebo k 
udržování kulturních tradic. Dota-
ce je určena pro subjekty se sídlem v 
Jihlavě, pravidelnou činnost musí za-
jišťovat nejméně 10 měsíců v roce na 
území města Jihlavy.

Město vyhlásilo na rok 2011 tři granty
Rada města odsouhlasila vyhlášení výzev k podání žádosti o poskytnutí 

dotace z rozpočtu města Jihlavy na projekty v oblasti kultura realizované v 
období od 01. 01. 2011 do 31. 12. 2011 v rámci následujících okruhů:

• JEDNOLETÁ PODPORA pro období 1. 1. – 31. 12. 2011
• VÝZNAMNÉ KULTURNÍ AKCE pro období 1. 1. – 31. 12. 2011:

- Jihlavský havířský průvod
- sv. Martin
- Jihlavské folklorní léto
- Festival sborového umění
- Mahler Jihlava 2011 – Hudba tisíců
- Mezinárodní festival dokumentárních fi lmů

• JEDNOLETÁ PODPORA - ČINNOST pro období 1. 1. - 31. 12. 2011.
Uvádíme zkrácené podmínky výzev s tím, že žadatelé mohou čerpat z pl-

ného znění výzev např. na webových stránkách města. -lm- 

Podpora projektu:
Podpora činnosti kulturních zá-

jmových souborů, kroužků, sdružení 
apod.

3/ Příjemci dotace (dále Příjem-
ce) se sídlem v Jihlavě:

- právnické osoby, vyjma příspěvko-
vých organizací, jejichž zřizovatelem 
je statutární město Jihlava, na základě 
platného oprávnění souvisejícího s 
danou činností dle platných zákonů, 
vztahujícího se k vypsané výzvě,

- fyzické osoby, tj. osoby podnikající 
na základě platného oprávnění souvi-
sejícího s danou činností dle platných 
zákonů, vztahujícího se k vypsané vý-
zvě.

4/ Dotace je poskytována účelo-
vě, na neinvestiční náklady na zá-
kladě uzavřené Smlouvy o poskyt-
nutí dotace (dále Smlouva).

Podmínky pro čerpání dotace jsou 
součástí Smlouvy.

Uplatňované náklady musí souviset 
s předloženým projektem a musí být 
nezbytné pro jeho zajištění.

Poskytnutá dotace musí být využita 
v souladu se schváleným účelem.

5/ Z dotace nelze hradit náklady:
- daň z přidané hodnoty, kterou si 

uplatňuje Příjemce u fi nančního úřa-
du (platí pro plátce DPH),

- výdaj na úhradu zálohové faktu-
ry bez konečného vyúčtování není 
uznatelným nákladem. V případě, že 
konečná faktura bude nižší než zapla-
cená záloha (přeplatek na zálohách), 
bude výdaj považován za uznatelný 
maximálně do výše konečné faktury.

6/ Výše a účel dotace:
Výše dotace
Žadatel může podat žádost o po-

skytnutí dotace (dále Žádost) maxi-
málně do výše 70 % z celkových uzna-
telných nákladů, přičemž fi nancování 
zbývajících nákladů žadatel zajistí z 
jiných grantů, dotací, sponzorských 
příspěvků, vstupného, členských pří-
spěvků či vlastních zdrojů.

Poskytnutá dotace dosáhne maxi-
málně 70 % skutečných uznatelných 
nákladů.

Účel dotace = uznatelné náklady
Z dotace lze hradit náklady souvise-

jící s činností na území města Jihlavy:
- na pronájem prostor včetně ostat-

ních služeb s nájmem bezprostředně 
souvisejících,

- na energie související s pronájmem 
prostor.

Jedná se o náklady v rámci celoroční 
činnosti.

Pro účel dotace se činností nerozu-
mí pořádání akcí jednorázového cha-
rakteru (koncert, představení, výsta-
va) i série akcí, např. cykly koncertů, 
představení, festivaly, přehlídky, pro-
jekty apod.

V Žádosti a vyúčtování dotace musí 
být uvedeny náklady a výnosy celo-
roční činnosti (roční výsledovka).

Dotace není určena za účelem dosa-
žení zisku projektu.

7/ Časový harmonogram realiza-
ce projektu:

Žádost lze podat pouze na projekt v 
oblasti kultura realizovaný v období 

od 01. 01. 2011 do 31. 12. 2011.

8/ Kritéria pro posouzení projek-
tů:

A/ VÝZNAM – význam projektu 
v kontextu dalších akcí a aktivit pod-
porovaných městem; projekt zacho-
vává nebo rozvíjí nabídku kulturních 
akcí a aktivit města Jihlavy, přispívá 
k umělecké různorodosti v oblastech 
tradičních i alternativních forem kul-
tury; projekt významně přispívá ke 
zvyšování kvality a úrovně kultury ve 
městě.

B/ TRA DICE – akce či aktivita 
dlouhodobě patří k významným prv-
kům jihlavské kultury, nový kulturní 
počin s předpoklady pro založení no-
vé tradice.

C/ IDENTITA – projekt s jasně 
vyprofi lovanou identitou, oslovující 
například širokou veřejnost, nebo za-
cílený na specifi cké společenské sku-
piny; projekt s mezinárodním přesa-
hem.

D/ VZDĚLANOST – projekt při-
spívá ke zvyšování kulturního a inte-
lektuálního přínosu z hlediska rozvo-
je vzdělanosti obyvatel.

E/ FINANČNÍ EFEKTIVITA – 
projekt má přiměřený rozpočet, na-
kládá s přidělenými fi nančními pro-
středky efektivně a hospodárně.

Hodnotící komise používá toto bo-
dové ohodnocení: 

Nejvyšší možný počet dosažených 
bodů je dvacet pět. Každý člen po-
soudí žádost dle jednotlivých kritérií 
a stanoví souhrnný počet bodů.

9/ Podání Žádosti:
Žádost musí být podána výhradně 

na předepsaném formuláři a dolože-
na povinnými přílohami.

Formulář Žádosti je k dispozici:
- na ofi ciálních stránkách měs-

ta Jihlavy www.jihlava.cz (odbory 
magistrátu - ODBOR ŠKOLSTVÍ, 
KULTURY A TĚLOVÝCHOVY - 
formuláře),

- na odboru školství, kultury a tělo-
výchovy Magistrátu města Jihlavy 

Místo pro doručení 
Žádost včetně povinných příloh a 

CD musí být doručena osobně pro-
střednictvím podatelny magistrátu 
města Jihlavy nebo poštou na adresu:

Magistrát města Jihlavy
OŠKT
Masarykovo nám. 1
586 28 Jihlava 

Termín pro doručení:
Od 1. prosince 2010 do 10. ledna 

2011 do 17.00 hodin!
V případě podání poštou je pro 

včasné podání Žádosti rozhodující 
datum razítka (přijetí) podatelny ma-
gistrátu města Jihlavy (tj. 10. 1. 2011 
do 17.00 hod.).

Způsob podání:
Žádost včetně všech povinných pří-

loh bude podána v zalepené obálce 
označené:

VÝZVA „JEDNOLETÁ PODPO-
RA  - ČINNOST“

pro období 01. 01. – 31. 12. 2011
včetně uvedení přesného názvu ža-

datele.
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V krajském městě je v provozu do-
statek saun, aby si vyznavači tohoto 
odpočinku přišli na své. 

Dvě nejvíce navštěvované sauny 
patří Službám města Jihlavy (SMJ), 
které provozují jednu saunu na bazé-
nu Rošického a na Vodním ráji. Po-
sledně jmenovaná prošla v době letní 
odstávky rekonstrukcí a poskytuje tak 
návštěvníkům větší komfort.

Právě tato sauna však svým umístě-
ním na Vodním ráji přitahuje i takové 
saunující, kteří do sauny přicházejí 
poprvé v rámci návštěvy areálu Vod-
ního ráje, a ne vždy takoví návštěvníci 
dodržují pravidla, která jsou pro sau-
nování specifi cká. Právě pro ně jsou 
určena následující slova o saunování.

Saunování není třeba nijak zvlášť 
představovat. O sauně slyšel určitě 
každý a většina lidí ji i vyzkoušela. Ne 
všichni jí přišli na chuť a také zdaleka 
ne všichni znají zásady správného sau-
nování. A jelikož je zima před námi, je 
dobré si trochu o sauně popovídat.

Pokud se bavíme o fi nské sauně ve 
veřejném provozu, máme na mysli 
uzavřenou místnost obloženou dře-
vem s kapacitou většinou okolo 10 
lidí tzv. potírnu, dále pak prostor pro 
ochlazení, nejlépe bazének a odpočí-
várnu.

Historie sauny
Počátky sauny, tak jak ji známe u 

nás, najdeme na sever od nás, ve Fin-
sku. Sauna je fi nské slovo,  označující 
„dům s možností lázně, pro kterou je 
vzduch ohříván pecí“. Tato defi ni-
ce je stará přes tři sta let, a přece je 
stále výstižná. Slovem sauna se dnes 
označuje nejen objekt, ale i vlastní 
procedura. Horkovzdušné lázně však 
najdeme nejen v historii severu, ale 
podle písemných dokladů i archeo-
logických nálezů lze usuzovat, že je 
znaly téměř všechny národy.

V Čechách postavil pravděpodob-
ně první saunu na letním táboře v 
Borovci  u Štěpánova doc. František 
Vojta v roce 1936, v roce 1946 byla 
zprovozněna první veřejná sauna v 
Brně-Pisárkách, v roce 1948 byla v 
Karlově Studánce otevřena sauna k 
lékařským účelům. 

Před saunováním
Saunování jako proces očisty a po-

sílení organismu by mělo splňovat 
některá základní kritéria. To zname-
ná, že saunování by mělo probíhat 
nenásilně, doprovázeno příjemnými 
pocity a následnou kladnou odezvou 
organizmu.

Správné saunování má především 
tyto kladné vlastnosti:

- zlepšuje prokrvení tkání

- zvyšuje vylučování katabolických 
látek (odpadních látek) z organizmu 

- zlepšuje termoregulační mecha-
nismy

- pomáhá ničit choroboplodné bak-
terie a viry a tím zvyšuje odolnost 
např. proti  nachlazení a virózám. 

Pro optimální průběh saunování je 
třeba dodržovat určité zásady: orga-
nismus by měl být před saunováním 
„v pohodě“, každý by si měl vyhradit 
dobu v délce cca 90 minut. Člověk 
by neměl být hladový, ale ani s plným 
žaludkem. Před saunováním odloží-
me veškerý oděv v šatně. Saunující 
se omyje mýdlem, osprchuje teplou 
vodou a před vstupem do prohřívár-
ny se osuší, aby nezvyšoval vlhkost v 
potírně.

Při první návštěvě potírny si sed-
ne nebo lehne na spodní pryčnu na 
prostěradlo. Do sauny byste měli 
vstupovat zásadně úplně nazí. Sauno-
vání v plavkách je nejen neefektivní, 
ale z hlediska dopadu na naše zdraví 
problematické. Vznikající pot, který 
odplavuje veškeré škodlivé toxiny z 
našeho těla, nemá možnost plynule 
odcházet, a tak nás může překvapit 
alergická reakce v místech, která bu-
dou pokryta látkou. 

Optimální teplota 
Pro regenerační účely se doporu-

čuje teplota vzduchu v potírně mezi 
80 a 100 °C při relativní vlhkosti 5%. 
Vyšší teplota je pro regenerační účely 
nevhodná. Tato teplota je měřena nej-
méně 1 m od tepelného zdroje ve výš-
ce 150 cm nad zemí a nejméně 20 cm 
od stěny. Nejvyšší teplota je u stropu, 
kde by neměla přesáhnout 110 °C a 
nejnižší na podlaze - okolo 40 °C. 

Doporučená doba 
pobytu v potírně

Doba pobytu v potírně je velmi in-
dividuální a měla by se řídit přede-
vším subjektivními pocity každého 
jedince. Pokud začínají člověka pá-
lit boltce uší, špička nosu, lícní kos-
ti, bradavky, konečky prstů, či se mu 
špatně dýchá, je nejvyšší čas odejít 
nebo se přemístit na nižší lavici. Te-
oreticky by měl člověk vydržet kolem 
15-20 min. 

Teprve po této době se totiž teplo-
ta tělesného jádra zvýši asi o 1,5-2 °C 
a začíná docházet k ničení chorobo-
plodných zárodků a virů. V podstatě 
si uměle vytvoříme zvýšenou teplotu. 
Je potřeba zdůraznit, že při saunování 
dětí dochází k přehřátí velmi rychle, 
a tedy i délka pobytu v potírně musí 
být úměrně kratší. Spolehlivým uka-
zatelem skončení pobytu v potírně je 

Jihlavské sauny mají své příznivce

nástup mohutného pocení. 
U veřejných saun se z hygienických 

důvodů požaduje sprchování před i 
po každém vstupu do potírny. 

Fáze druhá – ochlazení
I rychlost zchlazení je individuální 

záležitostí - nejpomalejší účinek má 
přechod do studeného vzduchu, o 
něco rychleji působí studená sprcha, 
nejrychleji potom skok do bazénku se 
studenou vodou o teplotě 8-12°C. 

V regeneraci se doporučuje co nej-
rychlejší zchlazení, tedy skok do ba-
zénku. Toto zchlazení není nepří-
jemné, protože většinou dochází k 
paradoxnímu pocitu tepla, který je 
vyvolán velmi intenzivním podráždě-
ním ohromného počtu kožních ter-
moreceptorů. 

V ochlazovací lázni bychom mě-
li projít třemi postupnými režimy. 
Ihned po vstupu nám začne být 
chladno. Cévní kapiláry v podkoží 
jsou roztažené a nastavené na režim 
co největšího odvodu tepla. Po vstu-
pu do lázně se začnou rychle stahovat 
a doslova vtlačovat krev z podkoží do 
vnitřních orgánů. Dochází k „masáži“ 
vnitřních orgánů a vyplavování růz-
ných možných usazenin do krevního 
řečiště. 

Zde nastává druhá fáze, kdy nám 
přestane být ve vodě chladno a cítíme 
se příjemně. Pocitu komfortu může-
me také napomoci tím, že se ve vodě 
nebudeme pohybovat. Vrstvička vo-
dy těsně kolem těla se ohřeje a únik 
tepla z organismu není tak razantní.

 I zde je doba pobytu v bazénku zá-
ležitostí „příjemného pocitu ze zchla-
zení“. Po určité době začne každý 
pociťovat chlad, někdy až mrazení a 
bodání, a to je ten nejlepší okamžik 
pro ukončení procedury. 

Před vstupem do ochlazovacího 
bazénku by mělo být samozřejmostí 
osprchování se teplou vodou a omy-
tí mýdlem. Jinak přeneseme veškeré 
vypocené „nečistoty“ do ochlazovací 
lázně a obšťastníme jimi všechny, kte-
ří přijdou po nás. V Japonsku za tento 
prohřešek hrozí minimálně vyhoštění 
z lázně.

Fáze třetí – odpočinek
Vystoupíme z lázně a přejdeme 

do odpočívárny, kde se zabalíme do 
prostěradla nebo deky a v klidu, ne-
bo příjemném hovoru nad sklenicí 
nějakého dobrého pití (pozor na al-
kohol) posečkáme, až pominou veš-
keré průvodní jevy, jako např. pocit 
chladu, pocení, mírné závratě apod. 

Organismus se postupně vrací do 
běžného provozního režimu. Tato 
fáze může trvat 10 -20 minut. 

Opakování
Teprve potom celý postup opakuje-

me. Opakovat celý proces stačí 2x až 
3x, celková doba trvání je přibližně 
1,5-2 hodiny.

Pokud se celý proces saunování pro-
vádí odborně a s citem, je výsledkem 
příjemný pocit uvolnění a lehké úna-
vy.

Nezapomeňte na posvátnost sau-
ny. Za starých dob se dbalo na řádné 
chování. Dle fi nského přísloví se kaž-
dý musí chovat v sauně jako v kostele. 
Nemělo by se křičet nadávat, ulevovat 
si apod.

Vypocené tekutiny návštěvník nej-
lépe doplní neslazenými minerální-
mi vodami a přírodními šťávami. Po 
sauně je třeba vynechat intenzivní 
tělesnou námahu. Vhodná je naopak 
chůze pěšky k domovu. Tam je dobré 
ošetřit odmaštěnou pokožku vhod-
ným krémem. Pokud následuje neru-
šený spánek, je skvělý pocit po sauno-
vé lázni zaručen. 

Je však nutné poznamenat, že sau-
nování je individuální požitek, a pro-
to jej musí každý jednotlivec vyzkou-
šet a najít ten nejvhodnější způsob. 
Opakovaným saunováním dosáhnete 
největšího uspokojení, uvolnění a ur-
čité životní radosti.

Kdy je saunování vhodné
1. Před večeří nebo ještě lépe asi dvě 

hodiny po večeři před spaním 
2. Pokud se provádí před obědem 

nebo během dne, měly by být po sau-
nování asi 2-3 hodiny na spánek nebo 
pasivní odpočinek 

3. Jako předehřátí před masáží 
4. Prevence viróz a nemocí z nachla-

zení 
5. Po domluvě s lékařem u přetréno-

vaných nebo přepracovaných osob 
Kdy je saunování nevhodné nebo 

zakázané
1. Po nadměrné vyčerpávající těles-

né nebo duševní námaze 
2. Po vydatném jídle nebo nalačno 
3. Při virózách nebo zánětlivých 

onemocněních 
4. U žen v období menstruace nebo 

těhotných 
Neprovádět pomocí saunování pří-

lišné ovlivňování tělesné hmotnosti. 
Na spalování tuků nemá saunování 
velký vliv. Dochází pouze k vypoce-
ní tekutin, které poté stejně doplníte.
 -lm-
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JIHLAVA – Fotbalisté A-týmu FC 
Vysočina obsadili v podzimní části 
druhé ligy třetí místo tabulky. Do 
jarních bojů půjdou s minimální 
ztrátou jednoho bodu na postupo-
vou příčku. „Jsme v polovině společné 
cesty,“ řekl Jiří Pech, předseda před-
stavenstva klubu.

Tečku za podzimem udělali Jihla-
vané domácím utkáním s Vlašimí, 
respektive zájezdem do Karviné. 
Zatímco v prvním případě uspěli 
a nad soupeřem, který od začátku 
soutěže okupuje postupová místa, 
zvítězili 1:0, ze severní Moravy se 
vraceli s prázdnou. Hosté sice ved-
li po půli 0:1, ovšem Karvinští po 
změně stran skóre otočili. Rozho-
dující gól vstřelili minutu před kon-
cem.

Venku to nešlo
Jaký vlastně byl podzim v podání 

hlavního týmu FC Vysočina? Ani 
vydařený, ani nepovedený. Klasický 
střed.

Fanoušci a lidé ve vedení byli před 
startem letošní sezony plni očeká-
vání. Jenomže hned první soutěžní 
zápas skončil velkou ostudou. Ur-
banovi svěřenci prohráli na penal-
ty s nováčkem divize Vrchovinou a 
vypadli z domácího poháru. „Tento 
výsledek nás připravil o část důvěry 
fanoušků a vyšší návštěvnost na prv-
ních domácích utkáních,“ pozname-
nal Pech.

Žlutomodrým se nedařilo zejmé-
na při zápasech na cizích hřištích. 
Ze sedmi utkání mimo svůj stadion 
přivezli jen šest bodů. Body navíc 
začali ztrácet i doma. Momentální 
krize vyvrcholila ve 12. kole remí-
zou s Mostem. 

Po ní byli odvoláni hlavní trenér 

Fotbalový podzim: ani spokojenost, ani
zklamání. Jihlavané jsou ve hře o postup

KA PITÁN FC Vysočina Filip Dort (ve žlutém) se stal nejúspěšnějším týmovým střelcem podzimu (6 branek). Ostatně Jihla-
vané byli nejlépe střílejícím družstvem první poloviny sezony (27 gólů).  Foto: Michal Boček  

Luboš Urban s asistentem Danem 
Šmejkalem.

„Po dvanácti zápasech jsme měli jen 
dvacet bodů, přičemž průměrný bodový 
zisk na utkání činil 1,67 namísto očeká-
vaných 2,00 až 2,11 bodu. Zatímco naši 
soupeři vykazovali vzestupnou tendenci, 
nám svítilo v tabulce pravdy hrozivých 
-1 bodů,“ zdůvodnil Pech změnu u 
kormidla. Mužstvo dočasně převzal 
kouč juniorky Josef Vrzáček.

Minimální změny
Vysočina je opravdu v půlce spo-

lečné cesty za návratem do Gambri-
nus ligy. Jenomže postupová brána 
je pořád hodně daleko. Vedení by 
si mělo všechna podzimní negativa 
včas analyzovat a vyhodnotit, aby na 
nejbližší rozcestí nezahnulo špatným 
směrem. V první řadě je důležité vy-
brat správného trenéra a vhodně do-
plnit kádr.

„Chceme udržet stávající kádr. Změ-
ny budou minimální. Cítíme, že by-
chom potřebovali posílit o rychlostně 
vybaveného brejkového útočníka. Dále 
pokračujeme v hledání hráče pro levou 
stranu obrany či zálohy. Do kádru pro 
zimní přípravu chceme zapojit některé 
mladíky z juniorky. Skončí hostování 
několika našich hráčů v klubech druhé 
a moravskoslezské ligy,“ řekl Zdeněk 
Tulis, ředitel klubu. -cio-

Prvoligoví hokejisté Dukly Jihlava začali letoš-
ní sezonu oproti několika předcházejícím rokům 
podstatně lépe. Zatím nejhorší průběžné umístění 
v tabulce bylo po 7. kole, kdy svěřenci trenérů Pe-
tra Vlka a Patrika Augusty klopýtli doma s Tábo-
rem a klesli na pátou příčku.

Od té doby díky šňůře sedmi vítězství v řadě vy-
stoupali až na vrchol prvoligové tabulky. Od polo-
viny listopadu se ovšem hokejistům s ježkem na 
dresech nedaří pravidelně bodovat a z posledních 
pěti odehraných kol získali pouhé čtyři body.

Od posledního vydání Novin Jihlavské radnice 
sehrála Dukla Jihlava do pondělí 29. listopadu je-
denáct utkání, v nichž vyhrála šestkrát, čtyřikrát 
prohrála v základním hracím čase a jednou po sa-
mostatných nájezdech.

Ve středu 27. října zajížděli jihlavští hokejisté 
do Kadaně. Zde viděli diváci v každé třetině je-
den gól. V prvních dvou třetinách se trefi l jihlav-
ský Bakus a Hodek, v závěrečné třetině korigoval 
stav domácí veterán Eiselt a upravil na konečných 
– 1:2.

V sobotu 30. října se fanoušci Dukly a Třebí-
če dočkali prvního derby v sezoně. Na Horácký 
zimní stadion si našlo cestu 4132 diváků, což je 
zatím rekord letošní prvoligové soutěže. Hosté se 

poměrně rychle ujali vedení již ve 3. minutě, ale 
poté se trefovali pouze domácí, kteří šesti zásahy 
vyprovodili hosty s debaklem z ledu – 6:1.

Hned v následujícím kole zajížděli hokejisté Jih-
lavy k dalšímu derby do havlíčkobrodské Kotliny. 
Zde dokázali fanoušci obou týmů po několika le-
tech vyprodat zimní stadion, zápasu přihlížely té-
měř čtyři tisíce fanoušků. Po bezbrankové první 
třetině se domácí ve druhé části ujali vedení, ale 
Dukla odpověděla Jeslínkem, po čtyřiceti minu-
tách vedli Rebelové 2:1 a pět minut před koncem 
základní hrací doby rozhodl Kempný – 3:1.

Šestý listopadový den zajížděla Dukla do Berou-
na, na led týmu, který v letošní sezoně patří k pří-
jemnému překvapení soutěže. Jihlava si ovšem 
s Medvědy poradila celkem snadno – 1:4.

Těžký zápas čekal v následujícím kole jihlavské 
hokejisty na domácím stadionu, když přivítali 
Hradec Králové. Domácí otáčeli jednogólové ve-
dení hostů, ale tři zásahy do černého znamenaly 
vítězství - 3:1.

Třetí vítězství v řadě uhráli jihlavští 17. listopadu 
ve Vrchlabí, kde rozhodli třemi góly v první třeti-
ně. Z podhůří Krkonoš se svěřenci trenérů Vlka a 
Augusty vraceli s výhrou – 2:4. Na státní svátek 
17. listopadu sehrála Dukla domácí utkání s Ústím 

nad Labem. Ve vyrovnaném zápase byli nakonec 
radostnější hosté, kteří zvítězili – 1:3. Jediným 
úspěšným střelcem Dukly byl kapitán Bakus.

Hned další soutěžní kolo svedlo ke vzájemnému 
duelu s Duklou další aspiranta na postup do nej-
vyšší hokejové soutěže. Jihlava zajížděla do Cho-
mutova a vyšla střelecky naprázdno. Na Vysočinu 
se vracela s prohrou – 3:0.

Plný bodový zisk znamenalo až regionální derby 
se znojemskými Orly na domácím ledě. Po nepří-
liš přesvědčivém výkonu hostů si Dukla připsala 
do tabulky soutěže tři body po výhře - 3:1, když 
defi nitivně pojistil výhru v 57. minutě svým dru-
hým gólem v zápase Bakus.

V posledních dvou zápasech odehraných před 
uzávěrkou vydání Novin jihlavské radnice získal 
tým z krajského města pouze jediný bod za remí-
zu v základním čase v Benátkách nad Jizerou. Ještě 
předtím Dukla prohrála v Táboře – 2:0. V utkání 
byli hosté lepším celkem, ale střelce opustilo štěstí 
a ani jednou nepřekonali gólmana Tábora.

Ve zmíněném utkání v Benátkách v pondělí 29. 
listopadu Dukla vedla 3:1 ještě deset minut před 
koncem třetí třetiny. Poté domácí rychlými bran-
kami vyrovnali a bod navíc za výhru – 4:3 získali 
až v samostatných nájezdech. –vš-

Jihlavští hokejisté drží třetí místo
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do 9. 12.  
PRÁCE NA PAPÍŘE
Kresby, objekty, knižní vazba. U 

příležitosti 470. výročí založení sta-
robylé papírny ve Starých Horách. 

Galerie – Horácké divadlo Jihlava, 
Komenského 24

do 10. 12.  
EVA PROKOPCOVÁ: DOTEKY
Prstové kresby na papíře. Mott o: 

„Václav Boštík maloval vznik ves-
míru. Eva Prokopcová tento vesmír 
mapuje“.

Trifoil, grafi cké papíry, Husova 10

do 10. 12.
NÁŠ TŘÍDNÍ BETLÉM
Soutěžní výstava. Třídní kolektivy 

některých jihlavských MŠ a ZŠ se 
budou ucházet o hlasy návštěvníků, 
kteří rozhodnou o pořadí soutěž-
ních betlémů. Výstava bude otevře-
na denně od 8.00 do 17.00, v dopo-
ledních hodinách s programem pro 
školy, odpoledne pro veřejnost.

Centrum pro rodinu a sociální pé-
či Vysočina, Komenského 20

do 10. 12. 
RA KOUSKÁ MEZIVÁLEČNÁ 
ARCHITEKTURA  
– ARCHITEKTURA  RUDÉ 
VÍDNĚ
Výstava fotografi í rakouského fo-

tografa Waltera Zedniceka prezen-
tuje vídeňská architektonická díla 
z let 1919 až 1939, která natrvalo 
zformovala podobu rakouského 
hlavního města. 

Vysoká škola polytechnická Jihla-
va, Tolstého 16

 
do 9. 1.  
HORY SHORA 
Kavárna Muzeum, Masarykovo 

nám. 55

do 16. 1. 
1+1+1=3
Výstava autorů: Ovčáček, Šplíchal, 

Valoch
 OGV, Masarykovo nám. 24

do 17. 12.  
ROBERT VLASÁK: 
NEDOROZUMĚNÍ
Galerie Půda, Joštova 27

do 30. 12.  
PŘEHLÍDKA  SOUČASNÉ 
GRA FIKY
M+K galerie, Čajkovského 33

do 30. 12.  
PREZENTACE NOVÉ 
MONOGRA FIE OLDŘICHA 
KULHÁNKA  – EX LIBRIS
M+K galerie, Čajkovského 33

do 30. 12.  
POCTA HUDBĚ GUSTAVA 

MAHLERA  II.
Prezentace děl současných uměl-

ců. Dům G. Mahlera, Znojemská 4

do 30. 12.  
KRESBY KONÍ – MONIKA  TO-

THOVÁ, JIHLAVA
Nový vstupní areál - Výstavní 

místnost.
Zoo Jihlava, Březinovy sady 10

do 30. 12.  
VÝSTAVA AFRICKÝCH 
DŘEVĚNÝCH SKULPTUR 
ZE ZIMBABWE
Zoo Jihlava, Africká vesnice Ma-

tongo, areál

do 30. 12.  
PRODEJNÍ VÝSTAVA 
AFRICKÉHO UMĚNÍ 
TINGATINGA
Zoo Jihlava, Africká vesnice Ma-

tongo, škola

do 31. 12.
ŘEČ UMĚNÍ IV. - 1970 
– SOUČASNOST
Výstava autorů: Císařovský, S. Di-

viš, Nikl, Slavík, Wagner, Kokolia
OGV, Masarykovo nám. 24

do 31. 12.  
HRY A KLAMY  
Interaktivní putovní výstava. Vy-

zkoušejte si své znalosti! Prověřte 
své smysly! Změřte rychlost svých 
reakcí! Zkrátka, přijďte se bavit a 
hrát si!

OGV, Galerie Alternativa, budova 
Komenského 10

do 31. 12.
NITRA 
Stáž v rámci programu Leonardo 

da Vinci.
Galerie Objektiv, Střední škola ob-

chodu a služeb – ve vestibulu školy, 
Karolíny Světlé 2, Jihlava

do 31. 12. 
DĚTI NA RA DNICI
Výstava dětských prací dětí jihlav-

ských MŠ a ZŠ ve vestibulu jihlav-
ské radnice u hlavního vchodu. 

do 31. 12. 
VÁNOČNÍ STROMEČKY
Výstava ozdobených vánočních 

stromečků 5 zajímavými osobnost-
mi (ženami) dle jejich zvyklostí. Ve 
vestibulu jihlavské radnice u před-
prodeje jízdenek MHD. 

Magistrát města Jihlavy, Masary-
kovo nám. 1

do 3. 1. 
HASIČSKÁ FOTKA 
Budova B - foyer před kongreso-

vým sálem.
Krajský úřad, Žižkova 57

do 3. 1. 
STŘÍBRNÁ JIHLAVA 
Výstava o těžbě stříbra v Jihlavě.  

Budova A.
Krajský úřad, Žižkova 57

do 8. 1.
MAREK FEXA
Galerie Jána Šmoka, ateliéry 

Střední umělecké školy grafi cké, 
Dvořákova 12

do 18. 1.  
O VÁNOCÍCH
Výstava prací žáků výtvarného 

oboru ZUŠ Jihlava. 
Městská knihovna, Hluboká 1

prosinec 
BARVÍNEK VYSTAVUJE
Výtvarné práce dětí z ateliéru Bar-

vínek.
Divadlo  Na Kopečku, Psychiat-

rická léčebna, Brněnská 54

3. 12. – 30. 1. 
MILAN CAIS
OGV, Komenského 10

4. 12. – 31. 1.  
Pavel HORÁK 
- Paul van den Berg
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

4. 12. – 30. 1.
PĚVECKÉ SDRUŽENÍ 
CAMPANULA JIHLAVA 
1985 – 2010
Vernisáž 3. 12. v 17.00 hodin. Vý-

stavu uvede sbormistr PhDr. Pavel 
Jirák s jubilujícím pěveckým těle-
sem.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

10. 12. – 30. 1.
PHOTOGRA PHIA 
NATURA  2010
Vernisáž 9. 12. v 17.00 hodin. 7. 

ročník fotografi cké soutěže tento-
krát na téma „STROMY“

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

11. 12. – 26. 1.  
JAN KŘEN: OBRA ZY 
Souběžná výstava v Horáckém di-

vadle Jihlava a Minigalerii Trifoil, 
Husova 10, Jihlava. 

Galerie – Horácké divadlo Jihlava, 
Komenského 24

14. 12. – 16. 1. 
ČÍM VONÍ VÁNOCE
Malé zamyšlení nad tím, čím vším 

je provoněno vánoční období.  
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58
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Dětské karnevalové divadlo JE-
ŽEK, Jarní 22 (areál MŠ), Jihlava – 
Horní Kosov 

4. 12. v 10.00 
ŽERTY S ČERTY
Čertovské hrátky s překvapením. 

11. 12. v 10.00 
O PRINCEZNĚ ROZMAŘILCE
Loutková pohádka divadla Kašpár-

kův svět Opava. 

18. 12. v 10.00 
VÁNOCE S JEŽKEM  - VESELE 
O VÁNOCÍCH

26. 12. v 15.00 
VÁNOČNÍ POHLAZENÍ 
- Koleda, koleda, Štěpáne .....
Koledy a vánoční zvyky v podání 

herců DKD Ježek

4. 12. v 10.00 
ČERTOVINY
….možná přijde i Mikuláš 

18. 12. v 10.00
VÁNOCE V BOBODIVADLE…
…než se rozsvítí stromeček 

7. 12. v 19.30 
Pavel ŽALMAN Lohonka a spol. 
Koncert známého písničkáře.

9. 12. v 17.00 
KOUZLO VÁNOC 
Vánoční vystoupení tanečního 

oboru ZUŠ Jihlava.

13. 12. v 19.00 
Jack London: 
TULÁK PO HVĚZDÁCH 
Divadelní představení, pořádá a 

hraje A.G.S. Studio 67 Jihlava v režii 
S. Gerstnera.

15. 12. v 8.30 a v 10.00 
KLAUNŮV VÁNOČNÍ 
STROMEČEK 
Klauniáda pro děti MŠ, ZŠ, hraje 

Herecká skupina 50/50 Praha.      

16. 12. v 19.00 
PEPA FOUSEK 
Koncert písničkáře.

18. 12. v 10.00 
O SMOLÍČKOVI  
Premiéra pohádky, pořádá a hraje 

DS NaKop Tyjátr Jihlava, v režii Mi-
chaela Junáška.

19. 12. v 15.00 
VÁNOCE NA KOPEČKU 
Předvánoční atmosféra, koledy, ži-

vý betlém, zdobení perníčků, prodej 
výrobků.   

SETKÁNÍ PŘED BETLÉMEM
Vánoční pohádka, hraje Divadlo 

Víti Marčíka.

20. 12. v 19.00 
Jack London: 
TULÁK PO HVĚZDÁCH 
Divadelní představení, pořádá a 

hraje A.G.S. Studio 67 Jihlava v režii 
S. Gerstnera.

21. 12.  16.30 18.00
O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH 
Vánoční vystoupení pro rodiče.

1. 12. v 19.00 
L. Chiarelli: MASKA  A TVÁŘ
KV/2/
Konvenční salónní komedie o ba-

nální nevěře, ale tato situace je auto-
rem dovedena až ad absurdum. Bla-
zeované, znuděné postavy, které se ve 
hře pohybují, jako by vypadly z dneš-
ních bulvárních novin a časopisů, kte-
ré hltavě sledují naši tzv. VIP společ-
nost, v níž hlavní roli hrají masky, pod 
nimiž se jen stěží hledá skutečná tvář. 
Vážný problém nevěry je Chiarellim 
předložen jako fraška plná nečeka-
ných situací a vtipného dialogu s do-
konale propracovanými vztahy mezi 
jednotlivými postavami.

2. 12. v 10.00 
J. Kopecký: 
BETLÉMSKÁ HVĚZDA 
mimo předpl.
Divadelní betlém  věnovaný  všem  

lidem  dobré  vůle, pro které stále 
ještě žije  atmosféra  českých  Vánoc  
a  jejich neopakovatelných  lidových 
tradic. Příběh o narození Ježíška obo-
hatí živý hudební doprovod a pěvec-
ký sbor.

3. 12. v 17.00 
V. Vančura – M. Junášek: 
KUBULA A KUBA KUBIKULA
Zadáno
Medvědář  Kuba   Kubikula  chodil  

dlouho   po  světě   se  svým   nezbed-
ným a mlsným medvědem Kubulou, 
a když už si s ním opravdu nevěděl 
rady, vymyslel si dobrácké medvědí 
strašidlo Barbuchu, aby mu pomoh-
lo Kubulu zkrotit. Ale nakonec by-
lo všechno přece jen trochu jinak. 
Roztomilý příběh medvědáře a jeho 
medvěda neztratil ani po letech nic ze 
svého kouzla, moudrosti, osobitosti a 
vtipu.

4. 12. v 10.00 
V. Vančura – M. Junášek: 
KUBULA A KUBA KUBIKULA
zadáno

7. 12. v 19.00 
F. Loewe – A. J. Lerner: 
MY FAIR LADY
mimo předpl.
H. Higgins, arogantní, nesnesitelný 

profesor fonetiky, se vsadí s přítelem 
Pickeringem, že naučí chudou pou-
liční prodavačku květin Elizu Doolitt -
lovou správně mluvit… Tento příběh 
byl označen za nejlepší muzikál století 
a jeho popularitu ještě posílila fi lmo-
vá podoba z roku 1964, která získala 
osm Oscarů včetně ceny za režii i za 
vynikající herecké výkony.

8. 12. v 10.00 
J. Kopecký: 
BETLÉMSKÁ HVĚZDA
mimo předpl.

8. 12. v 19.00
SLAVNOSTNÍ VEČER 
K 1. VÝROČÍ KRA JSKÉHO 
POLICEJNÍHO ŘEDITELSTVÍ 
KRA JE VYSOČINA
zadáno

9. 12.  v 19.00 
L. Chiarelli: MASKA  A TVÁŘ
T /2/
10. 12. v 19.00
F. Loewe – A. J. Lerner: 
MY FAIR LADY 
mimo předpl.

11. 12. v 19.00
Y. Reza: BŮH MASAKRU  
P /3/
Y. Reza je vtipná, břitká a důkladná 

pozorovatelka života francouzských 
středních vrstev, lidí vzdělaných, pra-
covitých, kulturních, se zájmem o 
umění a patřičně sebejistých. V této 
hře jde o setkání dvou manželských 
párů řešících konfl ikt svých jedenác-
tiletých synů. Setkání začíná vstřícně, 
přátelsky, jako vlastně příjemné po-
sezení dvou rodičovských párů, které 
řeší konfl ikt a rádi se poznávají. Jenže 
to je velice ošidné, jak se záhy zjistí. 
Pod kultivovaností, tolerancí a vstříc-
ností těchto lidí dřímají „bohové ma-
sakru“. Přátelská schůzka se mění v 
konfl iktní střetnutí, komické i smutné 
zároveň.

13. 12. v  10.00 
J. Kopecký: 
BETLÉMSKÁ HVĚZDA 
zadáno

14. 12. v 17.00 
J. Kopecký: 
BETLÉMSKÁ HVĚZDA
J /2/

14. 12. v 19.00
Y. Reza: BŮH MASAKRU
mimo předpl.

15. 12. v 10.00 
J. Kopecký: 
BETLÉMSKÁ HVĚZDA 
zadáno

16. 12. v 10.00 
J. Kopecký: 
BETLÉMSKÁ HVĚZDA 
mimo předpl.

17. 12. v 17.00
J. Kopecký: 
BETLÉMSKÁ HVĚZDA 
mimo předpl.

18. 12. v 19.30 
P. Kohout: UBOHÝ VRA H
mimo předpl.
Napínavý příběh z psychiatrického 

ústavu.
Detektivní příběh této hry se ode-

hrává ve starém Rusku na počátku 
minulého století. V psychiatrickém 
ústavu je hospitalizován jakýsi člo-
věk, který tvrdí, že zabil svého nej-
lepšího přítele během představení 
Shakespearova Hamleta. Vedení 
ústavu mu umožní divadelní rekon-
strukci jeho pečlivé a důkladné pří-
pravy této vraždy. Představení Ham-
leta se odehrává před očima diváků a 
neúprosně směřuje k momentu, kdy 
má Hamlet zabít Polonia. Opravdu 
ho zabije? Dojde k nečekané a zákeř-
né vraždě?                

20. 12. v 10.00 
F. Loewe – A. J. Lerner: 
MY FAIR LADY 
zadáno

21. 12. v 10.00 
V. Vančura – M. Junášek: 
KUBULA A KUBA KUBIKULA
zadáno

22. 12. v 10.00
M. Uhde - M. Štědroň: BALADA 
PRO BANDITU 
Zadáno
Kouzlo   tohoto   příběhu   po   ně-

kolika   desítkách   let   upoutalo   i   
prozaika a dramatika Milana Uhdeho, 
který napsal o Nikolovi divadelní hru 
„Balada pro banditu“. Spojením prvků 
minulosti a přítomnosti, dokumentu 
a mýtu, se příběh  změnil  v baladu  o  
tom,  jak  věčný  a  silný  je  lidský sen  
o  svobodě a štěstí.

27. 12. v 19.00
Y. Reza: BŮH MASAKRU 
A /3/

28. 12. v 17.00
Y. Reza: BŮH MASAKRU
M /2/

28. 12. v 19.30
P. Kohout: UBOHÝ VRA H
mimo předpl.

29. 12. v 19.00
J. Heller:  HLAVA XXII 
O /2/
Autorova vlastní divadelní dramati-

zace stejnojmenného románu, který 
byl též zfi lmován a přeložen do mno-
ha jazyků. Jedná se o dílo z doby 2. 
světové války, které patří k vrcholům 
moderní antimilitaristické satiry. Le-
tecká divize v Hlavě XXII je v pod-
statě miniaturním modelem jistého 
typu společnosti, který zdaleka ne-
ní vázán na válečný stav, ale existuje 
před ním i po něm, ba přímo určuje, 
jakou povahu bude mít mír. Pro své 
poselství postihující absurdní úděl 
jedince v takovém světě a naprosto 
svérázný humor je tento text aktuál-
ní dodnes.

30. 12. v 19.00 
F. Loewe – A. J. Lerner: 
MY FAIR LADY 
mimo předpl.

3. 12. v 16.00 
STŘÍBRNÉ LISTOVÁNÍ 
III. ročník - podvečer s českou poe-

zií. Literárně-hudební pořad - Pár 
křídel Holubích poletí dál. Letoš-
ní listování bude věnováno tvorbě 
a životu zakladatele Listování pa-
na Karla Holuba. Pořadem provede 
básnířka Bohuslava Kolmanová spo-
lu s Vladimírem Mátlem z dobro-
nínské divadelní skupiny Zmatkaři. 
Hudební doprovod s ukázkou tanců 
z kroužku dětí ZŠ T. G. M. v Jihlavě 
pod vedením učitelky Jitky Hajnové.

8. 12. v 17.00 
ČÍNSKÁ CÍSAŘSKÁ BYLINNÁ 
MEDICÍNA 
Přednáška Veroniky Doupalové. 

Jak předcházet onemocněním a jak 
případné zdravotní potíže řešit. 

9. 12. v 17.30 
REMINISCENCE 
Vánoční recitál malířky a spisova-

telky Bohumily Sarnové-Horkové z 
její literární tvorby, housle Marie Mi-
chálková, kytara Karel Podškubka.

25. 12. – 29. 12.  
9 NEBO-LI 3 TROJKY
Vánoční výstava obrazů posledních 

tří let malířské tvorby jihlavského 
umělce R. Libora Habermana, spo-
jená s vystoupením básnické perfor-
mance projektu T.R.A. tvůrců R. Li-
bora Habermanna a Lukáše France.
Slavnostní zahájení a vernisáž: 25. 12. 
2010 od 17.00 hod Vystoupí projekt 
T.R.A. s pásmem tří básní ve třech te-
matických celcích. Místo konání: pod 
plátnem letního kina na jihlavském 
Heulose. 
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Brněnská 29

Komenského 20

Tolstého 2

1. 12. ve 20.00 
ČARODĚJŮV UČEŇ
USA 2010, dobrodružný, titulky, 

cca 110 min. Nejlepší džob všech 
dob. Hrají: Nicolas Cage, Alfred Mo-
lina, Jay Baruchel a další. Režie: Jon 
Turteltaub

Přístupný, vstupné 80 Kč, kinosál 
Reform.

1.– 5. 12. v 19.30 
BASTARDI
Český fi lm, drama, cca 80 min. 

Předhodit divákům nejproblematič-
tější vzorek naší mládeže je bezpo-
chyby odvážný krok. Bez obalu a bez 
příkras si to nejspíš může dovolit jen 
autor, který má s nimi vlastní peda-
gogickou zkušenost. 

Hrají: Tomáš Magnusek, Ladislav 
Potměšil, David Dolanský, Jan Šťast-
ný ad. Režie: Petr Šícha.

Přístupný od 12 let, vstupné 75 Kč, 
kinosál Edison.

2. – 5. 12. ve 20.00 
HABERMANNŮV MLÝN
Film ČR, drama, cca 104 min. Film 

otevírá jednu z nejkontroverznějších 
kapitol českých dějin. 

Hrají: Karel Roden, Mark Waschke, 
Hannah Herzsprung, Zuzana Krone-
rová, Jan Hrušínský, Oldřich Kaiser a 
další. Režie: Juraj Herz

Přístupný od 12 let, vstupné 75 Kč, 
kinosál Reform. 

6. 12. ve 20.00 
HABERMANNŮV MLÝN

7. – 8. 12. ve 20.00 
HABERMANNŮV MLÝN

2. – 8. 12. v 17.30 
WALL STREET: PENÍZE 
NIKDY NESPÍ
USA 2010, drama, titulky, cca 127 

min. Michael Douglas zpět ve své os-
carové roli fi nančního žraloka Gor-

dona Gekka.
Hrají: Michael Douglas, Shia LaBe-

ouf, Carey Mulligan ad. Režie: Oli-
ver StonePřístupný od 12 let, vstup-
né 80 Kč, kinosál Reform.

2. – 8. 12. v 17.00 
JÁ, PADOUCH
USA 2010, animovaná komedie, 

český dabing, cca 95 min. Klaďasové 
už nefrčí.

Hrají v českém znění: Jiří Lábus, 
Jan Přeučil, Jiří Hromada ad. Režie: 
Pierre Coffi  n, Chris Renaud Přístup-
ný, vstupné 80 Kč, kinosál Edison.

9. – 12. 12. v 17.30 
KA RA TE KID 
USA, Čína 2010, akční drama, ro-

dinný, český dabing, cca 140 min.
Hlavní hrdina fi lmu Karate Kid, 

dvanáctiletý Dre Parker mohl klid-
ně být tím nejpopulárnějším klukem 
v celém Detroitu, ale poté, co je oba 
kariéra jeho matky zavede do Číny, 
má s navazováním přátelství se svý-
mi vrstevníky velké problémy.

Hrají: Jaden Smith, Jackie Chan, 
Taraji P. Henson ad. Režie: Harald 
Zwart

Přístupný, vstupné 75 Kč, kinosál 
Reform.

9. - 12. 12. ve  20.00 
ŽENY V POKUŠENÍ
Premiéra ČR 2010, komedie, cca 

118 min.
Čtyřicátnice Helena, uznávaná od-

bornice na manželské problémy jed-
noho dne zjišťuje, že se dostala do 
situace, jaké řeší se svými pacienty. 
Hrají: Eliška Balzerová, Lenka Vla-
sáková, Veronika Kubařová a další.

Scénář a režie: Jiří Vejdělek
Přístupný, vstupné  75 Kč, kinosál 

Reform.

9. – 12. 12. v 19.30 
PROJEKT FRA NKENSTEIN
Maďarsko/Německo/Rakousko 

2010, drama, titulky, cca 105 min.
Démoni v nás.
Hrají: Rudolf Frecska, Kitt y Csí-

kos, Lili Monori ad. Režie: Kornél 
Mundruczó

Přístupný od 12 let, vstupné 75 Kč, 
kinosál Edison.

13. – 15. 12. v  19.30 
BABIČKA  ANEB JAK TO BYLO 
DOOPRA VDY
ČR 2009, historické/komedie, cca 

95 min. Božena Němcová společně 
s vydavatelem píší román „Babička“. 
Důvod je více než zřejmý – Němco-
vá se nachází ve fi nanční tísni a vyda-
vatel cítí příležitost, jak na národním 
obrození vydělat.

Hrají: Michaela Fišarová, Milan 
Mendlík, Hana Kostrhúnová ad. Re-
žie: Pjeer van Eck

Přístupný, vstupné 70 Kč, kinosál 
Edison.

13. 12. v 17.00 
BEZVA CHLAP
Norsko 2009, černá komedie, titul-

ky, cca 103 min.
Nominace na Zlatého medvě-

da – Berlinale 2010. Hrají: Stellan 
Skarsgård, Bjørn Floberg, Gard B. 
Eidsvold ad. Režie: Hans Pett er Mo-
land

Přístupný od 15 let, vstupné 70 Kč, 
kinosál Reform.

14. – 15. 12. ve 20.00 
BEZVA CHLAP

4. 12.   
JIHLAVSKÝ SLAVÍK 2010
19. ročník pěvecké a instrumen-

tální soutěžní přehlídky všech hu-
debních žánrů. Místo konání: Hotel 
Gustav Mahler. 

4. 12 - 5. 12. v 8.00 
MIKULÁŠSKÝ VOLEBALOVÝ 
TURNAJ

11. 12. v 15.00 
VÁNOCE S DDM JIHLAVA
Vánoční vystoupení hudebních a 

tanečních zájmových útvarů.

14. 12. v 15.00 
TURNAJ V HOLLY WOOD
Soutěž v karetní hře. S sebou pře-

zutí. Nutno se přihlásit na mateji-
cek@ddm.ji.cz do 13. 12.! 

15. 12. v 15.00 
VÁNOČNÍ ARA NŽOVÁNÍ 
NA DOMEČKU
Vánoční zvyky, hudba, výroba de-

korací, svícnů, perníčků, balení dár-
ků apod. na DDM JI, dolní budova 
- Brněnská 46. 

19. 12. v 15.00 
PŘEHLÍDKA  JIHLAVSKÉHO
SLAVÍKA  
Vystoupení úspěšných účastníků 

pěvecké a instrumentální soutěže 
ve všech hudebních žánrech v City 
Parku Jihlava od 15.00 do 17.00 ho-
din.

23. 12. v 9.00 
FLORBALOVÝ TURNAJ TRO-

JIC
V tělocvičně DDM JI, Brněnská 

29, od 9.00 hodin. Pro žáky do 15 
let, přihlášky na DDM JI nebo na 
rychtecky@ddm.ji.cz do 20. 12.!

26. 12. v 9.30 
DVOUGENERA ČNÍ 
ŠTĚPÁNSKÝ TURNAJ 
VE STOLNÍM TENISU
Pro děti a rodiče a prarodiče. V 

hale SK JI (ul. Karolíny Světlé, pod 
autobusovým nádražím). Pálky, mí-
ček a sálové obutí s sebou. Občerst-
vení zajištěno.

29. – 30. 12. v 9.00
KUFROVÁNÍ
Orientační běh – „procházka“ pro 

všechny věkové kategorie, skupiny, 
rodiny, kamarády, přátele. Každý 
den od 9.00 do 12.00 hodin. Start 
na DDM JI, Brněnská 29.

Každé liché pondělí 
16.00 – 17.00 
MUZICÍROVÁNÍ
Hodina plná zpívání, tanečků, ale i 

trochu malování. Zazpíváme si pís-
ničky známé, ale naučíme se i písně 
méně známé. Zahrajeme si na ná-
stroje – bubínek, činely, dřívka, tri-
angl, rolničky, kastaněty, rumbakou-
le. Lektorky: Eva Šalandová, Patrícia 
Kondrlová. 

Každé sudé pondělí 
16.00 – 17.00 
TVOŘENÍČKO
Tvořeníčko je určeno pro děti od 

3 let. Zkoušíme různé techniky ma-
lování, kreslení, tiskání, stříhání, na-
vlékání, lepení, modelování… různé 
materiály papír, čtvrtky, látky, vlny, 
fólie, hmoty, sklo… a vznikají nám 
ptáčci, berušky, motýlci, vázičky, 
svícny, trička, ale i krásné obrázky. 
Lektorky: Pavla Kazdová, Jaroslava 
Fialová.

1. 12. ve 20.00 
HANA ZAGOROVÁ: 
VÁNOČNÍ KONCERT 
Zpěvačku doprovodí BOOM!-

BAND. Jako speciální host vystoupí 
Petr Rezek.

2. 12. v 19.00 
JAKUB SMOLÍK
Nenechte si ujít již tradiční před-

vánoční koncert vašeho oblíbené-
ho zpěváka, který vás okouzlí svými 
romantickými písněmi a dodá vám 
skvělou náladu.

7. 12. v 19.00 
VÁNOČNÍ SPECIÁL 
TRA VESTI SKUPINY 
SCREAMERS
Výběr toho nejlepšího, co jste kdy 

mohli vidět.

10. 12. v 18.00 
VÁNOCE S VYSOČANEM
Novoroční zvyky, živý betlém a ko-

ledy v podání Vysočanu, Vysočánku, 
Dřeváčku a Jeřabinky. 

14. 12. v 19.00 
PETR BENDE – VÁNOČNÍ 
TURNÉ 2010
Petr Bende & Band, Wabi Daněk, 

Cimbálová muzika Grajcar a Dětský 
pěvecký sbor Zvoneček. 

17. 12. v 8.30 a v 10.00 
ŠTĚDRÝ DEN NA HORÁCKU
Vánoční pořad pro žáky základních 

škol. Účinkují folklorní soubory Pra-
mínek, Šípek a Vrabčátka. 

17. 12. v 19.00 
VÁNOČNÍ SALON FEŠÁKŮ
Hostem letošního salonu bude 

country zpěvačka, textařka, sklada-
telka a kytaristka HANA HOREC-
KÁ.

18. 12. v 17.00 
STREET BUSTERS PROMO 

SHOW
Společenský sál DKO v 17.00 ho-

din. Tradiční akce tanečního klubu 
STREET BUSTERS, kde pro rodiče, 
známé i širokou veřejnost vystoupí 
všech bezmála 300 tanečníků.  

18. 12. v 19.00 
ŠTĚDRÝ DEN NA HORÁCKU
Vystoupení souborů Pramínek, Ší-

pek a Vrabčátka o tom, jak probíhal 
Štědrý den na Horácku. Režie a cho-
reografi e Ing. Miloslav Brtník.

Každý pátek  
DISCOPARTY
Namixujte si DJ taneční večer pod-

le vašich přání.

4. 12. v 19.00 
VÁNOCE PAVLA ŠPORCLA

5. 12. v 15.00 
MRA ZÍK
Pohádková komedie nejen pro děti 

na motivy známé ruské fi lmové po-
hádky. Hraje spolek divadelní Bez-
chibi Brtnice.

10. 12. v 19.00
VÍTKOVO KVARTETO TOUR 
2010
Koncert 

20. 12. v 19.00 
VÁNOČNÍ AKUSTICKÝ 
KONCERT DALIBOR JANDA 
a hosté

27. 12. v 19.00 
VOXTET – VÁNOČNÍ 
KONCERT
Host: beatboxer En. dru (člen Ma-

ko Mako). 

2. 12. v 16.30 
ZELENÉ PRA SÁTKO
Sokolovna Jihlava.

nezávislé divadelní studio



STRANA     29 Kultura NJR - PROSINEC  2010

16. – 19. 12. v  17.30 a ve 20.00
OBČANSKÝ PRŮKA Z
Film ČR, tragikomedie, cca 137 

min. Volně na motivy stejnojmenné-
ho románu Petra Šabacha. Hrají: Li-
bor Kovář, Matouš Vrba, Jan Vlček, 
Jiří Macháček, Jana Šulcová a další. 
Režie: Ondřej Trojan

Mládeži přístupný, vstupné 85 Kč, 
kinosál Reform.

20. 12. v 17.30 a ve 20.00 
OBČANSKÝ PRŮKA Z

21. – 22. 12. v  17.30 a ve 20.00
OBČANSKÝ PRŮKA Z 

16. – 19. 12. v  19.30 
SCOTT  PILGRIM PROTI 
ZBYTKU SVĚTA
USA 2010, komedie, titulky, cca 

112 min. Někdy láska doopravdy 
bolí. Hrají: Michael Cera, Mary Eli-
zabeth Winstead, Kieran Culkin ad. 
Režie: Edgar Wright

Přístupný od 12 let, vstupné 80 Kč, 
kinosál Edison.

20. 12. v 17.00 
MACHETE
USA 2010, akční, titulky, cca 105 

min. Dostal nabídku, která se neod-
mítá… Hrají: Danny Trejo, Michel-
le Rodriguez, Jessica Alba ad. Režie: 
Robert Rodriguez

Přístupný od 15 let, vstupné 80 Kč, 
kinosál Reform.

21. – 22. 12. v 19.30
MACHETE

23. 12. v 17.00 
MACHETE

23. 12. v 17.30 a ve 20.00 
ROMÁN PRO MUŽE
Film ČR, komedie, cca 100 min. 

Další z adaptací literárních bestsel-
lerů Michala Viewegha. Hrají: Miro-
slav Donutil, Vanda Hybnerová, Mi-
chal Vladyka a další. Režie: Tomáš 
Bařina

Přístupný od 12 let, vstupné 80 Kč, 
kinosál Reform.

25. – 26. 12. v  17.30 a ve 20.00
ROMÁN PRO MUŽE

23. 12. v 19.30 
POSTRA DATELNÍ
USA 2010, akční, titulky, cca 103 

min. Skupina žoldáků se vydává na 
nebezpečnou misi do Jižní Afriky, 
jejímž cílem je svržení nelítostného 
diktátora. Hrají: Sylvester Stallone, 
Jason Statham, Jet Li ad. Scénář a re-
žie: Sylvester Stallone

Přístupný od 15 let, vstupné 80 Kč, 
kinosál Edison.

25. – 26. 12. v  19.30 
POSTRA DATELNÍ

27. – 30. 12. v 15.30 
TOY STORY 3: PŘÍBĚH 
HRA ČEK 
Film USA, animovaný, česká verze, 

cca 103 min. Jedeme dál… V čes-
kém znění: Michal Dlouhý, Zbyšek 
Pantůček, Jana Páleníčková ad. Re-
žie: Lee Unkrich

Přístupný, vstupné 75 Kč, kinosál 
Reform.

27. – 30. 12. v 17.30 
FOR SEMAFOR

ČR 2010, dokument, cca 83 min. 
Celovečerní dokument Miroslava 
Janka, „hudební road movie s dva-
ceti zastávkami“, dokumentuje vý-
jimečnou akci, jejíž protagonisté se 
v reálu nikdy nesejdou pohromadě. 
Vystupují: Vypsaná fi xa, MIDI LI-
DI, Dva, Tata Bojs, Jaroslav Dušek & 
Vizita Band, Mňága a Žďorp ad.

Přístupný, vstupné 55 Kč, kinosál 
Reform.

27. – 30. 12. v 19.30 
NA CESTĚ
Bosna a Hercegovina/Rakousko/

Chorvatsko 2009, drama, titulky, 
cca 100 min. Zamilovaný pár Luna 
a Amar se ze všech sil snaží překonat 
překážky, které ohrožují jejich vztah. 
Hrají: Zrinka Cvitešic, Leon Lučev, 
Ermin Bravo ad. Scénář a režie: Jas-
mila Zbanic

Přístupný od 12 let, vstupné 60, Kč 
kinosál Edison.

27. 12. v 17.00 
REDUSA
Kanada 2010, akční komedie, ti-

tulky, cca 115 min. Vypráví příběh 
penzionovaného agenta CIA Franka 
Mosese, který žije poklidně a idylic-
ky na venkově. Až do té doby, kdy se 
jej nové vedení CIA rozhodne zlikvi-
dovat. Hrají: Bruce Willis, Morgan 
Freeman, John Malkovich ad. Režie: 
Robert Schwentke

Přístupný od 12 let, vstupné 80 Kč, 
kinosál Edison.

28. – 30. 12. ve 20.00 
REDUSA

BIJÁSEK 
– KINO DUKLA DĚTEM 

1. 4. – 5. 12. v  15.30.
JÁ, PADOUCH
USA 2010, animovaná komedie, 

český dabing, cca 95 min. Klaďasové 
už nefrčí. Hrají v českém znění: Jiří 
Lábus, Jan Přeučil, Jiří Hromada ad. 
Režie: Pierre Coffi  n, Chris Renaud 

Přístupný, vstupné 80 Kč, kinosál 
Reform.

2. 11. – 12. 12. v 15.30 
VÁNOČNÍ PÁSMO 
PRO NEJMENŠÍ
Pásmo nejkrásnějších kreslených 

pohádek pro nejmenší diváky. 
Vstupné 30 Kč, kinosál Reform.

18. 12. v 15.30 
PARA PLÍČKO
Pásmo nejkrásnějších kreslených 

pohádek pro nejmenší diváky.
Vstupné 30 Kč, kinosál Edison.

19. 12. v 15.30 
PARA PLÍČKO
Pásmo nejkrásnějších kreslených 

pohádek pro nejmenší diváky.
Vstupné 30 Kč, kinosál Reform.

25. – 26. 12. v 15.30
SOBÍK NIKO
Finsko/Dánsko/Německo/Ir-

sko 2008, český dabing, cca 80 min.  
Dobrodružný animovaný fi lm pro 
celou rodinu o malém sobíkovi Ni-
kovi. Režie: Michael Hegner, Kari 
Juusonen

Přístupný, vstupné 60 Kč, kinosál 
Reform.

BIO RÁJ – KINO DUKLA 
PROMÍTÁ SENIORŮM 

Vstupné na všechny projekce: 
- pro seniory 60 let a výše 40 Kč 

(na vyžádání doložit platným průka-
zem totožnosti)

- ostatní návštěvníci 80 Kč

1. 12. v 10.00 
ČARODĚJŮV UČEŇ
USA 2010, dobrodružný, titulky, 

cca 110 min. Nejlepší džob všech 
dob. Hrají: Nicolas Cage, Alfred Mo-
lina, Jay Baruchel a další. Režie: Jon 
Turteltaub

Přístupný, kinosál Edison.

8. 12. v 10.00 
HABERMANNŮV MLÝN
Film ČR, drama, cca 104 min. Film 

otevírá jednu z nejkontroverznějších 
kapitol českých dějin. Hrají: Ka-
rel Roden, Mark Waschke, Hannah 
Herzsprung, Zuzana Kronerová, Jan 
Hrušínský, Oldřich Kaiser a další. 
Režie: Juraj Herz

Přístupný od 12 let, kinosál Edi-
son.

15. 12. v 10.00 
BEZVA CHLAP
Norsko 2009, černá komedie, titul-

ky, cca 103 min. Nominace na Zlaté-
ho medvěda – Berlinale 2010. Hra-
jí: Stellan Skarsgård, Bjørn Floberg, 
Gard B. Eidsvold ad. Režie: Hans 
Pett er Moland

Přístupný od 15 let, kinosál Edison.

22. 12. v 10.00 
OBČANSKÝ PRŮKA Z
Film ČR, tragikomedie, cca 137 

min. Volně na motivy stejnojmenné-
ho románu Petra Šabacha. Hrají: Li-
bor Kovář, Matouš Vrba, Jan Vlček, 
Jiří Macháček, Jana Šulcová a další. 
Režie: Ondřej Trojan

Mládeži přístupný, kinosál Edison.

29. 12. v 10.00 
FOR SEMAFOR
ČR 2010, dokument, cca 83 min. 

Celovečerní dokument Miroslava 
Janka, „hudební road movie s dva-
ceti zastávkami“, dokumentuje vý-
jimečnou akci, jejíž protagonisté se 
v reálu nikdy nesejdou pohromadě. 
Vystupují: Vypsaná fi xa, MIDI LI-
DI, Dva, Tata Bojs, Jaroslav Dušek & 
Vizita Band, Mňága a Žďorp ad.

Přístupný, kinosál Edison.

FILMOVÝ KLUB KINA DUKLA 
Cena vstupného pro členy FK: 40 

Kč, pro nečleny: 70 Kč. 

6. 12. v 19.30 
BLBEC Z XEENEMÜNDE 
+ KONEC JASNOVIDCE
Blbec z Xeenemünde, Česko-

slovensko 1962, Komedie/Drama/
Válečný/Fantasy, cca 44 min. Ani 
přihlouple vyhlížející mladíky se ne-
vyplácí podceňovat - takový je po-
střeh této středometrážní tragikome-
die, která se odehrává ve válečném 
Německu. Hrají: Václav Sloup, Jan 
Pivec, Rudolf Hrušínský ad. Režie: 
Jaroslav Balík

Konec Jasnovidce, Českosloven-
sko 1957, komedie, cca 24 min. Po-
kud někdy politická satira dokázala 
patřit k vysokým druhům umění, 
podařilo se jí to zde. Hrají: Miloš Ko-
pecký, Jiřina Bohdalová, Josef Kemr 
ad. Režie: Vladimír Svitáček, Ján Ro-
háč

Přístupný od 12 let, kinosál Re-
form.

13. 12. v 19.30 
UKRUTNĚ ŠŤASTNI
Dánsko 2008, drama, dánsky, české 

titulky, cca 105 min. O svérázných li-
dech a jejich podivných vztazích na 
dánském maloměstě. Hrají: Jakob 
Cedergren, Kim Bodnia, Lene Maria 
Christensen ad. Režie: Henrik Ru-
ben Genz Přístupný od 12 let, kino-
sál Reform.

Kulturní událost podzimu skončila

Fotografi í se vracíme k minulému ročníku MFDF.  Foto: Lubomír Maštera
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Křižíkova 17

Žižkova 98

2. 12. v 18.00 
SEKÁČI – NEJKRÁSNĚJŠÍ 
PAVOUKOVCI
Další z klubových večerů v zoo – 

tentokrát se zoologem Pavlem Bez-
děčkou, který představí všechny dru-
hy sekáčů České republiky. 

V klubovně zoo, vchod pouze sta-
rou pokladnou (od řeky)

3. 12. v 9.00 
MIKULÁŠ V OGV 
Zpívání koled, mikulášská nadílka a 

výtvarný kurs. Určeno pro MŠ, OGV 
Vysočiny, Masarykovo nám. 24

3. - 5. 12.   
PEKLO aneb Přijďte se bát do 

jihlavských katakomb
Pekelné prohlídky

5. 12. v 8.00 
MIKULÁŠSKÝ JARMARK
Spodní část Masarykova náměstí 

od 8.00 – 14.00 hodin

6. 12. v 18.00 
VÁNOČNÍ MELODIE DĚTEM
Koncert, ve kterém JSPS Melodie 

spoluúčinkuje se skupinou Raraši ZŠ 
speciální, Praktickou školou Jihlava a 
s hosty z Telče - dětským pěveckým 
sborem TELČísla. 

Hotel Gustav Mahler 

13. 12. v 18.00 
MELODIE NA RA DNICI 
Vánoční koncert Jihlavského smí-

šeného pěveckého sboru Melodie. 
Hudební koktejl pro předvánoční 
pohodu z vánočních skladeb zná-
mých autorů a koled z domova i ce-
lého světa. Sbormistr Pavel Salák. 

Velká gotická síň

15. 12. v 18.00 
KONCERT PS FOERSTER
Vánoční zpívání v hotelu Gustav 

Mahler 

15. 12. v 18.00 
1. VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ 
JIHLAVA 
Koncertní síň ZUŠ, Masarykovo 

náměstí 16
 
16. 12. v 19.30 
CIMBALL CLASSIC
Koncert známé hudební skupiny 

pod vedením Dalibora Štrunce.
Velká gotická síň

17. 12. v 19.00 
ADVENTNÍ GOSPELOVÝ 
KONCERT
Nate Brown & One Voice 
Chrám sv. Ignáce

18. 12. v 18.00 
NEZMAŘI
Českobudějovická folková skupi-

na.
Velká gotická síň

20. 12. v 17.00 
VÁNOČNÍ KONCERT DPS 
ZVONEČEK JIHLAVA
Tradiční vánoční koncert dvou pří-

pravných oddělení a koncertního 

sboru. Anna Baueršímová a Eliška 
Vyhnálková, klavírní doprovod, Jana 
Jiráková, sbormistr. 

Hotel Gustav Mahler

20. 12. v 18.00 
KOUZLO VÁNOC
Vánoční koncert žáků a učitelů Zá-

kladní umělecké školy Jihlava. Ve 
skladbách J. S. Bacha, W. A. Mozar-
ta, J. Myslivečka se představí sólisté a 
soubory školy. 

Velká gotická síň

22. 12. v 18.00 
2. VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ 
JIHLAVA
Koncertní síň ZUŠ, Masarykovo 

náměstí 16 

24. 12. ve 23.59 
PŮLNOČNÍ KONCERT 
– J. J. Ryba: Česká mše vánoční 
Účinkují: zpěváci různých sbo-

rů a orchestr složený z hudebníků 
různých jihlavských souborů. Jeho 
základ vytvořili učitelé a žáci ZUŠ 
Jihlava a členové Jihlavského komor-
ního orchestru. Dirigent P. Bohdan 
Sroka.

Kostel sv. Ignáce z Loyoly

26. 12. v 16.00 
VÁNOČNÍ KONCERT 
Jakubovského vokálně–instrumen-

tálního souboru
Oblastní galerie Vysočiny, Masary-

kovo nám. 24

26. 12. v 17.00
VÁNOČNÍ KONCERT PĚVEC-

KÉHO SDRUŽENÍ CAMPANU-
LA JIHLAVA 

Slavnostní koncert k 25. výročí za-
ložení sboru. Program: Jiří Pavlica – 
Missa brevis, Petr Eben -  Vesperae

Účinkují: Ivana Krejčiříková – sop-
rán, Marek Olbrzymek – tenor, Malý 
komorní orchestr Jihlava a hosté, Pe-
tr Sobotka – varhany, pěvecké sdru-
žení Campanula Jihlava, Pavel Jirák 
– dirigent

Chrám sv. Ignáce z Loyoly 

5. 1. v 18.00 
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT ZUŠ 

JIHLAVA 
Koncertní sál ZUŠ, Masarykovo 

náměstí 16

4. 12. v 15.00 – 17.00 
MIKULÁŠSKÁ DISKOTÉKA 
Soutěž o nejkrásnějšího anděla a 

nejstrašlivějšího čerta. Občerstvení 
pro mlsné jazýčky. Těší se na vás Mi-
kuláš, anděl a čerti se spoustou her a 
písniček. 

4. 12. ve 21.00 
JIŘÍ SCHMITZER live 
Známý český herec a písničkář se 

představí živě v Soulu.

6. 12. ve 21.00 
JAZZ MONDAYS 
- Ondřej Kabrna 
Power play trio. Jazzové pondělky 

pokračují – Ondřej Kabrna se svým 
novým projektem. 

9. 12. ve 21.00 
Ježkův čtvrtek: 
ZUBY NEHTY live
Původně dívčí punková kapela po 

letech odmlky opět koncertuje. 

10. 12. ve 21.00 
YARDCORE PARTY feat. 
CODESHIFT (Yardcore, UK/

London), MIHAAL (Peeni Wal-
li, CZ/Praha), ELZA (CZ/Praha), 
Crox ( Jihlava) 

Dubstep a bassline party, v hlavní 

Tolstého 23

roli producent a promotér londýn-
ského seskupení Yardcore. 

16. 12. ve  21.00 
Ježkův čtvrtek: Monika 
NAČEVA +DJ Five live koncert
Herečka, zpěvačka, šansoniérka, 

výrazná osobnost alternativní scény 
vám spolu s jedním z nejlepších čes-
kých djs zprostředkují neopakovatel-
ný hudební zážitek.

18. 12. ve 21.00 
Jarda HYPOCHONDR 
a Divná Parta live
Poslední koncert v tomto složení se 

všemi známými hity!

23. 12. ve  21.00 
JEŽKŮV ČTVRTEK: 
Renáta Vítová (soprán) + prof. Ja-

roslav Šaroun (klavír) 
Operní večer s vánoční tematikou v 

podání zpěvačky Národního divadla. 

25. 12. ve 21.00 
TRIBUTE NIGHT: 
Th e Beatles vs. Rolling Stones
Večer pocty dvěma z nejzásadněj-

ších skupin moderní historie – večí-
rek nejen pro starší a pokročilé.

3. 12. ve 21.00 
MELODY OF SOUNDS VOL.5
POPIS: Milhauz & Ze-Cube 

(Basement djs - idj.cz/basement-
djs), Koltix (High voltage), Istar (idj.
cz/istar), Mc Wcelaq ( jrkcrew.com) 
STYL: raggajungle, drumandbass.

29. 12. 
RYTMUS 
Black Prince tour

4. 12. ve 20.00 
ŽOFIE KA BELKOVÁ 
+ SWINGTET

Masarykovo náměstí 39

1. 12. v 18.00 
Beseda na téma „PROSTITUCE“  
Defi nice a druhy prostituce, sociál-

ní a psychologický profi l prostitutek, 
legislativa, prostituce a kriminální 
činy, které ji doprovází, prostituce a 
drogy, aktuální statistiky diagnosti-
kovaných STD a HIV - stav Vysoči-
ny, aktuální situace na Vysočině (ty-
py služeb, migrace a sociální složení 
klientek). Beseda se sociální a zdra-
votní pracovnicí Rozkoše bez rizika 
+ představení organizace a její čin-
nosti.  

9. 12. v 18.00 
DOBROCH 2010
Dobrovolnické centrum Oblastní 

charity Jihlava vás u příležitosti Dne 
dobrovolníků již po páté srdečně zve 
na slavnostní předávání výročních 
cen pro dobrovolníky DOBROCH. 
Tato akce je tradičním poděkováním 
všem dobrovolníkům, kteří působí 
na projektech Oblastní charity Jih-
lava a ve spolupracujících organiza-
cích.

Centrum prevence, 
sídliště U Pivovaru

16. 12. v 18.00 
Promítání dokumentu ZERO 
- An Investigation into 9-11  
Dokument italských tvůrců o tero-

ristických útocích 11. září nejen na 
World Trade Center je výsledkem 
dvouletého intenzivního výzkumu. 
Film zdůrazňuje nekonzistence, ma-
nipulace, opomenutí a lži ofi ciální-
ho vyšetřování 11. září. Zachycuje 
především vyšetřování toho, proč se 
Dvojčata velmi nepochopitelným 
způsobem sesunula k zemi, i když 
měla vydržet náraz více než jedno-
ho letadla, údajný náraz „letadla“ do 
Pentagonu a informace o únoscích 
letadel, kteří jsou dodnes naživu. K 
fi lmu existuje i kniha s názvem „Proč 
je ofi ciální verze 11. září podvrh“.

20. 12. v 19.30 
PRA VIDELNÍ MILENCI
Francie 2005, drama, francouzsky, 

české titulky, cca 178 min. Černobílá 
statická kamera se takřka tři hodiny 
zblízka dívá na skupinku mladíků a 
dívek. Hrají: Louis Garrel, Maurice 
Garrel, Clotilde Hesme ad. Režie: 
Philippe Garrel

Přístupný od 12 let, kinosál Re-
form.

27. 12. v 19.30 
MALÁ MISS SUNSHINE
USA 2006, komedie/drama, ang-

licky, české titulky, barevný, cca 102 
min. Malá Miss Sunshine je nekon-
venční americká rodinná komedie, 
pojednávající o jedné z nejroztomi-
leji dysfunkčních rodin, jaké se v 
poslední době objevily na fi lmovém 
plátně. Hrají: Greg Kinnear, Toni 
Collett e, Steve Carell ad. Režie: Jo-
nathan Dayton, Valerie Faris

Přístupný, kinosál Reform.

OSTATNÍ AKCE

18. 12. v 15.00 
POHÁDKA  O VÁNOCÍCH 
A ZAKLETÉ ČEPIČÁŘCE
Divadlo pro děti MŠ a 1. a 2. tř. 

ZŠ, cca 50 min.
Klasický biblický příběh o Vá-

nocích srozumitelně podaný i pro 
toho nejmenšího diváka. Tato po-
hádka dětem ukazuje, proč se lidé 
obdarovávají a proč se mají mít rá-
di „alespoň“ o Vánocích. Na závěr 
představení se ozdobí stromeček, 
všichni si zazpívají koledy a připo-
menou vánoční zvyky a obyčeje, v 
sále se rozhostí kouzlo Vánoc. Účin-
kují: Divadlo Mrak. 

Vstupné 60 Kč, kinosál Reform.
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HC Dukla Jihlava 
– 1. liga ledního hokeje:

Středa 1. 12.   
HC Dukla Jihlava – IHC Písek

Sobota 4. 12.  
HC Dukla Jihlava – HC Olomouc

Středa 8. 12.   
HC Dukla Jihlava – HC Chrudim

Středa 15. 12. 
HC Dukla Jihlava – SK Kadaň

Středa 22. 12. 
HC Dukla Jihlava – HC Rebel 
Havlíčkův Brod

Všechny zápasy se hrají v 17.30 
hod. na Horáckém zimním stadionu 
v Jihlavě.

II. liga mužů:
Sobota 18. 12.   
BK Jihlava – BK Žďár 
nad Sázavou v 17 hodin

Oblastní přebor mužů:
Sobota 11. 12.   
BK Jihlava – SK Žabovřesky 
v 17 hodin

Neděle 12. 12.  
BK Jihlava – Tesla Brno 
v 10 hodin

Extraliga kadetů U 16 
– BC Vysočina:

Neděle 19. 12.   
BC Vysočina – JBC Brno 
v 10 hodin

Všechny zápasy se hrají ve sportov-
ní hale nad bazénem na ul. E. Rošic-
kého v Jihlavě.

TJ Sokol Bedřichov 
– I. liga volejbal – ženy:

Pátek 3. 12.     
TJ Sokol Bedřichov 
– VSK FTVS Praha v 18 hodin.

Sobota 4. 12.   
TJ Sokol Bedřichov – VSK FTVS 
Praha v 10 hodin.

Pátek 17. 12.  
TJ Sokol Bedřichov – VŠSK 
Slavia PF České Budějovice 
v 18 hodin.

Sobota 18. 12. 
TJ Sokol Bedřichov – VŠSK 
Slavia PF České Budějovice 
v 10 hodin.

Volejbal – juniorky:
Sobota 11. 12.  
TJ Sokol Bedřichov – ŠSK 
Demlova Jihlava
v 10 a 14 hodin.

Všechny zápasy se hrají ve sportov-
ní hale TJ Sokol Bedřichov na ul. So-
kolovská v Jihlavě.

Školní sportovní klub Demlova 
Jihlava – volejbal – kadetky:

Sobota 11. 12.  
ŠSK Demlova Jihlava 
– VK Benešovská 1. volejbalová
v 10 a 14 hodin.

Hraje se v tělocvičně ZŠ Demlova 
v Jihlavě.

SK Jihlava – volejbal 
– krajský přebor - muži:

Sobota 18. 12.  
SK Jihlava A – TJ Spartak Velké
Meziříčí A 
v 10 a 13 hodin v tělocvičně ZŠ 
Demlova v Jihlavě.

Dům dětí a mládeže v Jihlavě:
Sobota – neděle 4. - 5. 12. 
Mikulášský volejbalový turnaj 
amatérských smíšených družstev
- od 8 hodin.

Sportovní hala SK Jihlava na ul. 
Okružní.

Sobota 4. 12.  
Memoriál Oldřicha Háje – začá-

tek v 15 hodin.

Plavecký bazén na ul. E. Rošického 
v Jihlavě.

TJ Sokol v Jihlavě 
– oddíl Judo Team:

Neděle 5. 12. 
Vánoční turnaj v judu dětí do 14 
let – od 11 hodin v sokolovně 
na ul. Tyršova v Jihlavě.

Malá kopaná Jihlava:
Sobota 18. 12. 
Vánoční turnaj v malé kopané 
– od 8.30 hodin ve sportovní hale 
SK Jihlava na ul. Okružní.

Běžec Vysočiny:
Pátek 31. 12.
19. ročník Silvestrovského běhu. 
Okruh 1450 m přilehlými ulicemi 

Horáckého zimního stadionu v Jihla-
vě a Smetanovými sady.

Start v 10.45 hod. na HZS v Jihlavě 
pro příchozí a děti 7 – 9 let, ostatní 
závodníci - hromadný start v 11 ho-
din.

5. 12. ve 14.00 
MIKULÁŠ
Mikulášský rej pod taktovkou po 

čertech pekelného Lucifera Milana 
Řezníčka v City Parku od 14 do 16 
hodin. Nejlepší masky získají pekel-
ně dobré ceny.

6. 12. v 18.00 
JAPONSKÉ VÁNOCE
Yasuko Tanaka (trubka), Rie 

Michimura (klavír), Kaoru Nakaya-
ma (violoncello). Skladby J. S. Ba-
cha, G. F. Händela, W. A. Mozarta, 
H. Stolzela aj. Výběr z českých ko-
led. Ukázka tradičního japonského 
kimona, vyprávění o prožívání svát-
ků a zvycích v Japonsku, ústní přání 
k novému roku v japonštině. O pře-
stávce podepisování novoročenek s 
japonským překladem. 

Velká gotická síň.

6. – 23. 12. od 8.00 
VÁNOČNÍ JARMARK 
Vánoční jarmark v dřevěném měs-

tečku v horní části Masarykova ná-
městí od 8.00 – 18.00 hodin každý 
den.

7. 12. v 17.00 
ASTRONOMIE 
TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA
Přednáška v Muzeu Vysočiny, Ma-

sarykovo náměstí 57/58.

9. 12. v 18.00 
OCHUTNEJ, JACÍ JSME
Beseda o tradiční kultuře jiných 

kultur o jejich stolování.
Centrum multikulturního vzdělá-

vání, Masarykovo náměstí 34.

11. 12. v 8.00 
CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ 
SBĚRA TELŮ  
Filatelie, numismatika, odznaky, 

pohlednice, fi gurky z čokoládových 
vajíček, telefonní karty, starožitnosti, 
pivovarské suvenýry a jiné. Dům kul-
tury, Tolstého 2.

12. 12. v 15.00 
3. advent – VÁNOČNÍ DÍLNA
Pečeme a zdobíme cukroví, zpívá-

me KA RA OKE vánoční písničky v 
City Parku od 15 do 17 hodin.

do 17. 12. 
STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
Splněním přáníčka na vánočním 

stromu každým z nás rozzáříme očíč-
ka dětem z dětských domovů, azylo-
vých domů a ústavů sociální péče. 
Masarykovo náměstí.

17. 12. od 11.00  
VÁNOCE V PIVOVARU
Od 11 hodin jarmark s vánočním 

zbožím, bohaté občerstvení. Od 15 
hodin kulturní program - Hudební 
sdružení Gymnázia Jihlava a folk-
lorní soubory Dřeváček, Jeřabinka, 
Vysočánek a Vysočan. Novoroční 
zvyky, živý Betlém a koledy v areálu 
Pivovarské restaurace v Jihlavě. 

18. 12. v 15.00 
S Jihlavskými listy za pohádkou 
- POHÁDKA  O VÁNOCÍCH 
A ZAKLETÉ ČEPIČÁŘCE
Divadelní představení pro děti MŠ 

a 1. a 2. tř. ZŠ. Tato pohádka dětem 
ukazuje, proč se lidé obdarovávají a 
proč se mají mít rádi „alespoň“ o Vá-

nocích. Na závěr představení se oz-
dobí stromeček, všichni si zazpívají 
koledy a připomenou vánoční zvyky 
a obyčeje, v sále se rozhostí kouzlo 
Vánoc. 

Kino Dukla, Jana Masaryka 20 
 
21. 12. v 16.00 
POJĎTE S NÁMI 
DO BETLÉMA
Vánoční program pro děti – písnič-

ky, koledy, divadelní scénky, vyrábě-
ní a dárečky. 

Sál Multikulturního centra, Masa-
rykovo nám. 34

24. 12. ve 22.00 
ŠTĚDROVEČERNÍ VĚŽ
XVIII. ročník. Zpřístupnění vyhlíd-

kové věže kostela sv. Jakuba v době 
od 22.00 do 24.00 hodin, troubení 
koled (trubači z Lučanky),  slavnost-
ní výstřely z replik středověkých ruč-
nic – píšťal. Pro návštěvníky přípra-
ven svařák.

24. 12. ve 23.00 
PŮLNOČNÍ BOHOSLUŽBA 
NA NÁMĚSTÍ 
Netradiční štědrovečerní půlnoční 

bohoslužba k zamyšlení pro každé-
ho. Masarykovo náměstí.

25. 12. v 16.00 a 19.00 
ŽIVÉ JESLIČKY 
Přijďte si zazpívat koledy a připo-

menout staré vánoční zvyky. Parkán 
u brány Matky Boží v 16 a 19 hodin.

27. – 29. 12. v 16.00 
VEČERNÍ PROHLÍDKY S PRŮ-

VODCEM
Netradiční prohlídka vánočně osví-

cenou zoo, při které nebude chybět 
překvapení pro děti nebo něco na 
zahřátí pro dospělé. Začátek v 16.00 
hodin a každou následující půlhodi-
nu. Nutná předběžná rezervace na 
tel. 567 573 730! 

29. 12. v 18.00 
VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ VY-

SOČANU 
v hotelu Business, Romana Havel-

ky 13. Tance, novoroční zvyky a ho-
rácké písně. 

do 31.12.  
VÁNOČKY LETOS NEJEN 
PRO KOČKY
II. ročník sbírky krmiv pro opuště-

ná zvířata z útulků v Jihlavě, Polné a 
Třebíči. Dobrůtky pro psy i kočky v 
originálních neporušených obalech 
lze nechat na pokladnách zoo nebo 
v budově Českého rozhlasu Region 
(Masarykovo náměstí 42). 

1. 1. 2011 v 17.30 
SLAVNOSTNÍ NOVOROČNÍ 

OHŇOSTROJ
Mott o: Tak jako malíř má svou pa-

letu a štětec, ohňostrůjce musí vy-
tvořit na obloze výtvarné dílo. Ten-
tokrát v režii ohňostrůjce Lea Válka z 
Ledče nad Sázavou, rodáka z Jihlavy. 
Novoroční zdravice - zástupce města 
Jihlavy.

Masarykovo náměstí v 17.30 hodin.

1. 1. 2011  
NOVOROČNÍ VÝSTUP 
NA ŠACBERK – RUDNÝ
Start: z libovolného místa. Délka 

trasy: minimálně 5 km libovolně - 
pěšky, lyže, cyklo. Cíl Šacberk - torzo 
rozhledny 14.30 - 15.00 hod. Odmě-

na: diplom a razítko. Možnost při-
spět fi nanční částkou na konto No-
voroční čtyřlístek.
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