
Rudolf
Chloupek

Vedení města zve na 
vánoční oslavy 

na Masarykově náměstí 
a v gotické síni radnice.

Více o programu uvnitř novin
na str. 16. 

Vedení města zve na 
novoroční ohňostroj

na Masarykově náměstí
dne 1. ledna 2012 v 17.30.

Nestihnu vše, 
co bych chtěl vidět
Vánoce i s oslavami jsou za dveřmi. 

Zeptali jsme se proto prvního ná-
městka primátora, Rudolfa Chloup-
ka, na hlavní akce ve městě.

Na jaké hlavní vánoční oslavy se 
mohou Jihlavané těšit?

Vánoční program je letos v Jihla-
vě opravdu bohatý, a pokud budou 
chtít, určitě si vyberou všichni. 

Počínaje pondělím 24. listopadu 
prakticky každý den se někde něco 
děje. Přehled akcí ve formě brožurky 
„Jihlavské Vánoce 2011“ si mohou 
zájemci vyzvednout zdarma na rad-
nici (informační centrum).

Na Masarykově náměstí, kde bude 
od 27. 11. svítit vánoční strom, se od 
6. prosince až do Vánoc budou konat 
vánoční trhy. Na přání občanů bu-
dou trhy doprovázeny celou řadou 
zábavných akcí nejrůznějších žánrů 
(přehled je rovněž uveden v brožur-
ce).

Vedle náměstí se stala centrem 
dění gotická síň magistrátu…

Stalo se již tradicí, že po dobu ad-
ventu ožívá řadou kulturních akcí ta-
ké gotická síň jihlavské radnice. 

Projekt „Vánoce na radnici 2011“ 
byl zahájen 28. listopadu zdobením 
vánočních stromečků, koncertem a 
vánočním pohoštěním pod záštitou 
předsedkyně Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu ČR paní Miroslavy 
Němcové a bude pokračovat pra-
videlnými pondělními adventními 
koncerty, mezi které jsou vloženy 
další pořady. 

 (Pokračování na str. 3)

ZA ÚČASTI stovek lidí se na první adventní neděli rozsvítil vánoční strom a výzdoba ulic Jihlavy. Rozsvícení doprovázel 
kulturní program na pódiu, ze kterého spolu s přítomnými odpočítávali poslední vteřiny zpěvačka Naďa Urbánková a pri-
mátor Jihlavy Jaroslav Vymazal.  Foto: Lubomír Maštera

Ojedinělou stavbu vybudovalo měs-
to Jihlava ve své zoologické zahradě. 
Zvenčí nepříliš nápadná budova ja-
koby postavená v kopci, porostlém 
trávou, skrývá mimořádně atraktivní 
atypické vzdělávací centrum pro or-
ganizované kolektivy i širokou veřej-
nost. 

Zábavné, ale účelné zázemí pro vý-
ukové programy, činnost kroužků a 
další aktivity v oblasti environmen-
tální výchovy pro mateřské, základ-
ní a střední školy i pro veřejnost tak 
vzhledem ke svému architektonické-
mu zpracování i náplni dostalo výstiž-
ný název PodpoVRCH.

Cílem investice bylo vytvořit netra-
diční zázemí a inspirativní prostředí 
pro systematickou výuku spojenou s 
ekologickými tématy. 

„Už před několika lety jsme s ředitel-
kou zahrady Eliškou Kubíkovou ho-
vořili o chybějícím zázemí pro výuku. 
Jsem rád, že se podařilo tento dluh spla-
tit, rozšířit možnosti jihlavské zoo, nad-
to tak skvělým způsobem,“ uvedl k ote-
vření nového centra primátor Jihlavy 
Jaroslav Vymazal.

„Osvěta a vzdělávání je rovnocenným 
posláním a důvodem existence zoologic-
kých zahrad stejně jako ochrana ohrože-

ných druhů zvířat,“ potvrdila potřeb-
nost vzdělávacího zařízení ředitelka 
Zoo Jihlava Eliška Kubíková. 

Interiéru dominuje hlavní sál, tzv. 
Dóm, který je srdcem celé stavby a je 
z větší části zapuštěn do země. Vede k 
němu chodba, jejíž zdi jsou obloženy 
imitací obřích kamenných kvádrů, ve 
kterých jsou umístěna akvária, terá-
ria a okna s průhledy do centrálního 
sálu. Sál je vystavěný v kopulovitě za-
stropeném kamenném kruhu v duchu 
Stonehenge a bude sloužit především 
k přednáškám. 

Dále se v interiéru nachází učebny 
stylizované jako lodní paluba kapitá-
na Jacka Sparrowa, nebo jihoameric-
ká jeskyně Indiana Jonese, čemuž od-
povídá i jejich vybavení, např. soudky 
na sezení, stěny s krápníky nebo pa-
vučinami. 

Vznikla zde také laboratoř a chova-
telská místnost, kde budou umístěni 
zejména drobní hlodavci, menší pla-
zi a akvarijní rybičky. Součástí stavby 
jsou kabinety pro pracovníky centra 
a technické a sociální zázemí. Budova 
vyniká specifi ckým architektonickým 
pojetím a současně využívá systém 
nízkoenergetického vytápění pro-
střednictvím tepelného čerpadla. 

Realizaci projektu Centrum en-
vironmentální výchovy v Jihlavě 
umožnily fi nanční prostředky získa-
né z Operačního programu Životní 
prostředí a Státního fondu životní-
ho prostředí. Celkové náklady činily 
37,4 milionu korun, dotace na pro-
jekt dosáhla 30,6 milionu korun, což 
představuje 90 % z celkových způso-
bilých výdajů projektu. 

Uskutečněním projektu město po-
kračuje v rozvoji environmentálního 
vzdělání, výchovy a poradenství v 
návaznosti na dlouhodobě udržitel-
ný rozvoj Statutárního města Jihla-
vy a Kraje Vysočina. Na vybudování 
centra environmentální výchovy na-
vazuje další projekt města, a to „Zoo 
pěti kontinentů,“ na jehož realizaci 
byla schválena dotace z Regionál-
ního operačního programu Jihový-
chod.                 

Stavba začala v srpnu 2010, slav-
nostní otevření centra proběhlo 11. 
listopadu 2011 v 11.11 hodin za pří-
tomnosti představitelů města, vede-
ní zoo a zástupců společností, které 
se podílely na vzniku centra Podpo-
VRCH. Generálním dodavatelem 
stavby byla společnost PSJ a.s.

 -lm-

Zoologická zahrada zavede 
návštěvníky PodpoVRCH
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Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:
   

87
50

137
49
26
75

62
-

19
17

175
Město Jihlava má k 31. 10. 2011 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  49.902 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci říjnu 2011

Skvělého ocenění se dostalo Jihla-
vě v mezinárodní soutěži Liv Com, 
v kategorii měst mezi 20 a 75 tisíci 
obyvateli skončila na třetím místě. 

Nejlépe hodnocené město v ka-
tegorii byl německý Pfaff enhofen 
an der Ilm a Mandurah v Austrálii. 
Města prezentují svoji činnost před 
nezávislou mezinárodní porotou, 
která účastníky porovnává a vyhod-
nocuje v šesti různých oblastech.

„Přínosů soutěže je několik. Přede-
vším se na činnosti města nahlíží zce-
la nezávisle, hodnotí se bez předsud-
ků. Soutěž je také zdrojem inspirace, 
schází se zde nápady z celého světa. 
Účastníci ze všech koutů světa zde 
vidí, jaké jsou trendy rozvoje měst,“ 
komentoval druhou účast Jihlavy v 

soutěži Liv Com primátor Jihlavy 
Jaroslav Vymazal. 

Poprvé se Jihlava soutěže s pat-
náctiletou tradicí účastnila v roce 
2009, a hned si přivezla prvenství 
v individuální kategorii životního 
prostředí.  

„Účast v soutěži je mezinárodní pre-
zentací města. Po našem vystoupení se 
začaly kvapem rozebírat propagační 
materiály o Jihlavě, které jsme na místo 
přivezli,“ doplnil postřeh z průběhu 
náměstek primátora  Rudolf Chlou-
pek, který má ve své kompetenci 
činnost Zdravého města Jihlavy. 

Úspěšnou prezentaci města při-
pravovaly pracovnice právě Zdra-
vého města a odboru rozvoje města 
magistrátu Jihlavy. 

Název soutěže Th e International 
Awards for Liveable Communi-
ties je zkracován na Liv Com, jeho 
českým ekvivalentem je „Město, ve 
kterém stojí za to žít“. Jde o jedinou 
soutěž místních komunit na světě, 
která se zaměřuje na environmen-
tální řízení a tvorbu měst. 

Cílem je podpořit příklady dobré 
praxe, vynalézavost a způsob vede-
ní, jež směřuje k živoucí, ekologic-
ky udržitelné obci, která zlepšuje 
kvalitu života. Účastníci prezentují 
činnosti města v několika oblastech 
(dědictví, udržitelnost komunity, 
zdravý životní styl, plánování bu-
doucnosti…), o výsledku rozho-
dují odborné mezinárodní poroty a 
zástupci zúčastněných měst. -lm-

Jihlava obstála ve světě

JIHLAVA je třetím městem své velikosti na světě podle výsledků mezinárodní soutěže Liv Com. Ocenění převzal primátor 
Jaroslav Vymazal, přítomen byl také náměstek primátora Rudolf Chloupek. Foto: archiv MMJ

Vánoční jarmark. Součástí před-
vánoční pohody bude také vánoč-
ní jarmark ve stylu dřevěné ves-
ničky. Vánoční jarmark začne od 6. 
12. 2011 a potrvá do 23. 12. 2011. 
Otevřeno bude asi 40 dřevěných 
stánků, prodejní doba bude od 8.00 
do 18.00 hodin. 

Na vánočním jarmarku se bude 
opět prodávat zboží různého dru-
hu, například svíčky, medovina, 
punč, stříbro, kožená galanterie, vy-
řezávané betlémy, dřevěné hračky, 
dárkové zboží, textil, rukavice, če-
pice, šály, ponožky, vánoční strom-
ky, ryby, atd. 

Součástí vánočního jarmarku bu-
de také bohatý kulturní program v 
podobě soutěží, povídání, básniček, 
vyhlášení nejkrásnějšího vánoční-
ho stromečku, košů s otevřeným 
ohněm, zpívání koled, vystoupení 
známých zpěváků, atd.  -lm-

Jihlavský Denní a týdenní staci-
onář projde rekonstrukcí. Pro šest 
desítek klientů vzniknou nové dílny 
a učebny, zlepší se také zázemí pro 
zaměstnance, zateplení celé budovy 
a výměna všech oken sníží náklady 
na energie. 

Jihlavští radní už na akci schválili 
zadávací řízení, pokud přípravy nic 
nezkomplikuje, rekonstrukce začne 
v dubnu 2012.

Po dobu rekonstrukce budou kli-
enti navštěvovat náhradní prostory 
v Jihlavě a v Třešti. „Těšíme se, že se 
podaří zvýšit úroveň tohoto zařízení 
podobně, jako se to povedlo například 
v ZŠ speciální. Úroveň společnosti se 
hodnotí mimo jiné podle toho, jak se 
umí postarat o slabší a nemocné. Nám 
se tento standard postupně daří zvy-
šovat,“ uvedl primátor Jaroslav Vy-
mazal.

V nových prostorách vznikne na-
příklad výtvarná a textilní dílna, 
truhlářská dílna, logopedická a fy-
zioterapeutická poradna nebo „pra-
covní“ kavárna. Předpokládané ná-
klady jsou 14,9 milionu korun bez 
DPH, město bude usilovat o získání 
dotace. Zrekonstruovaný a rozšíře-
ný stacionář by měl být zpět v pro-
vozu v jarních měsících roku 2013.
 -lm-

Jihlava opraví 
a rozšíří stacionář

„DĚKUJEME všem divákům, paní předsedkyni Němcové, městu Jihlava a 
všem, kteří se na přípravě akce podíleli,“ napsal v děkovné zprávě organizátor 
sbírky, fundraiser Oblastní charity Jihlava Zdeněk Kousal. Peníze poslouží na 
nákup vanových zvedáků, které pomáhají v domácnostech při péči o imobilní 
osoby. S poděkováním všem návštěvníkům a také sponzorům projektu „Nicky-
ho rodina do škol“ se připojuje předsedkyně Miroslava Němcová i primátor Ja-
roslav Vymazal.  Foto: archiv MMJ

Benefi ční projekce fi lmu Nicky-
ho rodina v jihlavském kině Dukla 
vynesla 5.129 korun na podporu 
sociálního projektu Charitní ošet-
řovatelské služby. Promítání fi lmu o 
záchraně sedmi stovek dětí z váleč-
ného Československa zajistila před-
sedkyně Poslanecké sněmovny Par-
lamentu ČR Miroslava Němcová s 
podporou primátora Jihlavy Jarosla-
va Vymazala.  -lm-

Diváci fi lmu pomohli dobré věci
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(Dokončení ze str. 1)
Tentokrát je kromě koncertu žáků 

a učitelů ZUŠ Jihlava připravena řa-
da překvapení. Na koncerty pořáda-
né městem Jihlava je vstup volný, na 
řadu akcí se však předpokládá, že zá-
jem převýší kapacitu sálu, a proto by 
si zájemci měli raději lístky předem 
rezervovat v Turistickém informač-
ním centru (telefon 567 167 158-9).

Za tradičními vánočními koncerty 
pěveckých sborů budou jejich milov-
níci tentokrát muset vyrazit do jih-
lavských chrámů nebo do sálu hotelu 
Gustav Mahler, bohatá je i nabídka 
divadelních představení v Horáckém 
divadle, ale také v DKO a DIODu, 
probíhá řada výstav, za zmínku stojí 
i akce pořádané zoo Jihlava.

Město se letos vrací k ohňostroji 
– proč?

Jestliže vánoční čas vybízí člověka 
k zastavení, chvilkám v klidu rodiny, 
novoroční svátek je příslibem no-
vých možností, nadějí, předsevzetí. 
Myslím si, že je dobře, když se lidé 
scházejí a sdílejí chvíle, kdy je jim 
spolu dobře. 

Chtěl bych proto spoluobčany po-
zvat na společné vykročení do nové-
ho roku v podvečer 1. ledna. Od 17 
hod. budeme podávat lék proti zimě 
a špatné náladě – svařák, a po zdra-
vici pana primátora bude následovat 
slavnostní ohňostroj.

Co osobně je pro vás tou nej ak-
cí, kterou nechcete promeškat?

Letošní program je tak bohatý, že 
mám obavy, že nestihnu všechno, co 
bych chtěl. Určitě bych chtěl navští-
vit všechny koncerty v gotické síni 
– zejména Javory a Jakuba Pustinu, 
koncerty PS Melodie, zajímavé bude 
určitě provedení České mše vánoční 
v podání Filharmonie GM, tradiční 
gospelové Vánoce, novoroční kon-
cert v kostele Povýšení sv. Kříže – to 
jen tak namátkou a bez nároku na 
úplnost. -lm-

Nestihnu vše...

Zápis do nových tříd MŠ Mozai-
ka Jarní se uskuteční 9. a 10. led-
na 2012 od 15.00 do 18.00 hodin 
v budově školy v ulici Jarní. Zahá-
jení provozu rozšířené školky bu-
de pravděpodobně od 1. března 
2012. Provoz mateřské školy bude 
od 6.00 do 16.30 hodin.

Podmínky přijímání dětí k před-
školnímu vzdělávání:

- do MŠ v rámci tohoto zápisu 
budou přijímány děti, které dosud 
nebyly do mateřských škol přijaty,

- do mateřských škol budou 
zpravidla přijímány děti, které ke 
dni zahájení provozu pracoviště 
Jarní 22a dovrší tři roky věku, 

- do MŠ budou přednostně při-
jímány děti, jejichž zákonný zá-
stupce (případně dítě) má místo 
trvalého pobytu na území města 
Jihlavy. 

- dítě splňuje povinné očkování 
podle zákona 258/2000 Sb. § 50 o 
ochraně veřejného zdraví.

Více informací najdete na webu 
města. -lm-

Zápis do MŠ Jarní

V ulicích Žižkova a Jiráskova slou-
ží nejen obyvatelům města Jihlavy 
pět nově nasvětlených přechodů pro 
chodce. 

V ulici Žižkova jsou to dva přecho-
dy u křižovatek s ulicemi U Hřbitova 
a Bří Čapků, které se nacházejí v blíz-
kosti základní školy T. G. Masaryka, 
domova mládeže a školní jídelny s 
přilehlým sportovním hřištěm. 

Další tři přechody byly osvětleny v 
ul. Jiráskova, kde představují ucele-
né řešení přechodů pro chodce přes 
západní sjezd a výjezd na obchvat 
města (I/38) z ul. Jiráskova a záro-
veň vyřešení přechodu u křižovatky s 
ulicí Evžena Rošického.  

„Jedná se o řešení nejrizikovějších pře-
chodů pro chodce v lokalitách se zvýše-
ným pohybem chodců, zejména pak 
dětí a mládeže. Přechody jsme vybrali 
k úpravě na doporučení Policie Čes-
ké republiky,“ uvedl k provedeným 
opatřením primátor Jihlavy Jaroslav 
Vymazal. 

„Osvětlení těchto přechodů chodce je 
provedeno odlišně od ostatního veřej-
ného osvětlení a výrazným způsobem 
zlepšuje viditelnost pro řidiče i při ne-
příznivých povětrnostních podmín-
kách. Tímto způsobem byla v daných 
lokalitách výrazně zlepšena bezpečnost 
chodců na fr ekventovaných komunika-
cích ve městě,“ doplnil informaci ná-
městek primátora pro oblast dopravy 
Josef Kodet.

Nově osvětlené přechody 
pro chodce v krajském městě

Výroba a osazení stožárů s nasvět-
lením přechodů probíhaly od srpna 
do října 2011, zhotovitelem stavby 
byla fi rma RA ISA spol. s r. o. Cel-
kové náklady na projekt „Bezpečná 
silnice 2011 - Osvětlení přechodů 
pro chodce ul. Žižkova a Jiráskova“ 

(včetně zpracování dokumentace, 
koordinátora BOZP atd.) činily ne-
celých 650 tisíc korun. Projekt byl 
podpořen dotací z Fondu Vysočiny 
ve výši 131 tis. Kč z grantového pro-
gramu Bezpečná silnice 2011. -lm-

ULICE ŽIZKOVA A JIRÁSKOVA jsou vybaveny bezpečnějšími přechody s no-
vým osvětlením.  Foto: archiv MMJ

V Jihlavě je opět socha TGM

DO JIHLAVY se po letech vrátila socha T. G. Masaryka. Foto: archiv MMJ

Koncem října byla v ulici Jana Ma-
saryka v Jihlavě odhalena socha prv-
ního československého prezidenta 
Tomáše Garrigua Masaryka. Stalo se 
tak u příležitosti 50. výročí násilného 
odstranění původní sochy vytvořené 
sochařem Jaroslavem Šlezingerem. 

Letos zároveň uplynulo 100 let 
od sochařova narození. Nová, mír-
ně zmenšená replika sochy TGM je 
umístěna v parku v ulici Jana Masa-
ryka, nedaleko původního umístění 
před budovou gymnázia.

Odhalení proběhlo za účasti asi pě-
ti stovek přihlížejících. Během ofi ci-
alit k soše položily věnce významné 
osobnosti společenského života a 
zástupci významných organizací. Po 
skončení programu k soše TGM při-
cházeli lidé a pokládali květiny, starší 
pánové smekali, někteří lidé na chvíli 
zůstali s modlitbou. 

„Byly to emotivní okamžiky. Svědčí to 
o tom, v jaké úctě je osobnost Tomáše 
Garrigua Masaryka dodnes držena,“ 
řekl náměstek primátora Petr Pospí-
chal, který na ceremonii vystoupil s 
projevem za město Jihlavu.

Iniciátorem byl Spolek pro navrá-
cení sochy TGM do Jihlavy. Město je 
významným partnerem aktivity, na 
sbírkové konto byl rozhodnutím Za-
stupitelstva města Jihlavy poukázán 
obnos 400 tisíc korun. Slavnostní-
mu odhalení byli za město přítomni 
náměstci primátora Petr Pospíchal, 
Josef Kodet a František Zelníček. 

Do sbírky na navrácení sochy TGM 
do Jihlavy přispěly různými způso-
by desítky osob anonymních i veřej-
ně známých, a také řada organizací. 
Někdo poukázal fi nanční obnos na 
účet, někdo přispěl na benefi čních 
akcích, jiný myšlenku podpořil za-
koupením samolepky atd. 

Vytvoření repliky provázala série 
nepříjemných událostí, tvorby se ujal 
sochař Roman Richtermoc z Hořic, 
jeho práci přerušila náhlá smrt, ne-
příznivé okolnosti neumožnily ani 
to, aby v práci pokračoval mistrův 
syn. Dílo dokončil kamenosochař 
Robert Musil z Ostroměře.

Původní socha byla patrně posled-
ní socha Tomáše Garrigua Masaryka 
v Československu, kterou začínají-
cí vláda komunistů dovolila vztyčit. 
Prostředky na sochu sehnali občané 
pomocí sbírky a jejího odhalení 12. 
září 1948 se zúčastnily tři tisíce lidí. 

Autorem sochy byl akademický 
sochař Jaroslav Šlezinger, později 
odsouzen ve vykonstruovaném po-
litickém procesu na 25 let těžkého 
žaláře, ve kterém roku 1955 zemřel. 
Socha TGM vydržela před jihlav-
ským gymnáziem do roku 1961, kdy 
ji komunisté nechali strhnout a roz-
bít. -lm-
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Před rokem primátor města Jaro-
slav Vymazal hovořil na stejném mís-
tě o hlavních úkolech letošního roku. 
Po roce jsme se ho opět zeptali na to, 
jak se podařilo tyto úkoly splnit a co 
nás čeká v dalším roce.

V minulém roce jste v prosinci 
označil za hlavní úkol rekonstruk-
ci kanalizace. Jak vypadá situace 
po roce?

Bohužel se SVAKu Jihlavsko nepo-
dařilo včas ukončit výběrové řízení 
na velký vodohospodářský projekt, 
který měl výrazně zlepšit stav kana-
lizační sítě ve městě, vybudovat další 
vodojem v rozvojové lokalitě a pro-
pojit všechny vodojemy.

Město samo opravilo kanalizaci 
a vodovod v ulici Kollárova, první 
část kanalizace v Antonínově Do-
lu a ukončilo výběrové řízení na re-
konstrukci kanalizace v Hruškových 
Dvorech (realizace jaro 2012). Zmí-
něný vodohospodářský projekt nyní  
připravujeme sami k realizaci.

Je známo, že EU prochází krizí. 
Jaká rizika z toho vyplývají pro 
město?

Pokud nedojde v EU k oživení eko-
nomiky, pak to bude mít určitě do-
pad i na českou ekonomiku, která je 
zaměřená na export, a to především 
do eurozóny a zejména do Němec-
ka. Z toho pak vyplývají ostatní ne-
gativa, včetně poklesu sdílených da-
ní, které jsou hlavním příjmem měst 
a obcí. 

Město připravuje ke schválení pro-
vozní rozpočet, který je konzervativ-
ní, má velmi nízkou dluhovou službu 
a výborné ratingové hodnocení, což 
jsou dobré předpoklady pro zvlád-
nutí případných otřesů na příjmové 
straně rozpočtu. Nejspíše by došlo 
k omezení kapitálových výdajů, kte-
ré bude zastupitelstvo schvalovat v 
dubnu.

Před rokem jste hovořil o inves-
ticích. Např. parkovací dům by 
měl být hotov do roku 2013. Jaká 
je situace nyní?

Město zahájilo v druhé polovině 
letošního roku několik velkých in-
vestičních projektů: rekonstrukci 
Základní umělecké školy, projekt 
Zoo pěti kontinentů, výstavbu Veřej-
ného sportoviště pro lední sporty a 
v příštím roce zahájí další významné 
projekty zahrnuté do Integrovaného 
plánu rozvoje města, které jsou spo-
lufi nancované z 85 % z Regionálního 
operačního programu EU. 

Uvidíme, zda uspějeme se žádostí 
o dotaci na realizaci 1. etapy Doprav-
ního terminálu, a hlavně, jak a zda 
bude vypsána (předpoklad 1. čtvrti-
na roku) výzva do oblasti kanaliza-
ce, která je pro město stěžejní. Podle 
toho a podle celkové situace, tak, jak 
jsem se o ní zmínil v předchozí otáz-
ce, se budeme rozhodovat.

 
Je vzpomínané podzemní parko-

viště v centru města ještě reálné?
Určitě ano. Jednáme s Minister-

Jaroslav Vymazal: Město zvládne 
případné příjmové otřesy

stvem kultury a věřím, že se najde 
řešení. Když to jde nejen v jiných 
zemích, ale také u nás doma v České 
republice (podzemní parkoviště Se-
nátu nebo metro v Praze), tak proč 
by to nemělo jít v Jihlavě.

Jak jste spokojen s MHD? Osvěd-
čila se elektronická peněženka? 
Jaký je stav ve Vrchlického ulici? A 
jak město přistupuje k handicapo-
vaným občanům?

MHD prošla zásadní kvalitativní 
změnou, dopravní podnik disponuje 
novými moderními bezbariérovými 
trolejbusy, má prvních deset bezba-
riérových autobusů s pohonem na 
plyn. 

Modernizací a bezbariérovou úpra-
vou prošla řada zastávek a byla, přes 
počáteční obtíže, úspěšně zavedena 
elektronická peněženka. S realizací 

trolejbusového vedení v nové části 
ul. Vrchlická počítáme v roce 2013, 
případně 2014.

Jak jste spokojen s prací městské 
policie?

Městská policie odvádí velmi dob-
rý výkon a jen obtížně si lze předsta-
vit chod města bez ní. V posledních 
letech se výrazně zlepšila spolupráce 
Městské policie s Policií ČR a Cizi-
neckou policií, což přineslo značné 
zvýšení procenta objasněných přípa-
dů a pokles kriminality ve městě. 

Připomeňte ty největší investič-
ní akce letoška, a co chystáte na 
příští rok?

Připomenu opravdu jen ty „nejvý-
znamnější“:  3. etapa Regenerace a 
rozvoje dětských hřišť, obnova kos-
tela Povýšení sv. Kříže, Centrum en-

vironmentální výchovy v zoo, rekon-
strukce MŠ Mozaika v Antonínově 
Dole, oprava ZŠ Rošického a objek-
tu Vrchlického 16 (slouží Odboru 
sociálních služeb a Městské policii). 

Do příštího roku „převalíme“ velké 
akce z letošního roku, jako je třeba 
oprava a dostavba základní umělecké 
školy nebo nové výběhy a pavilony v 
projektu Zoo pěti kontinentů.

Blíží se Vánoce a s nimi řada 
oslav a kulturních akcí. Na kterou 
se osobně hodně těšíte?

Určitě to bude některý z koncer-
tů ve Velké gotické síni na radnici a 
třeba rozlévání svařeného vína na 
Nový rok spojené s ohňostrojem a 
nově založenou tradicí – novoroč-
ním koncertem v kostele Povýšení 
sv. Kříže. Přeji pěkný adventní čas. 

 -lm-

PRIMÁTOR Jaroslav Vymazal nezapře svoji učitelskou profesi - dětem na radnici se věnuje osobně (nahoře). Na druhém 
snímku (dole) je primátor v jiné profesi - tentokrát při sázení nových stromků.  Foto: Lubomír Maštera
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 (Stránku připravil –lm-) 

PODPOVRCH OTEVŘENO. V magický čas 11:11 hod. 11. 11. 2011 bylo slav-
nostně otevřeno v jihlavské zoo centrum environmentálního vzdělání, symbolicky 
nazvané PodpoVRCH. Originální interiér si prohlíží náměstek primátora Rudolf 
Chloupek a primátor Jaroslav Vymazal s ředitelkou Zoo Jihlava Eliškou Kubíko-
vou, kteří se v helmách a s kladivy museli při slavnostním otevření „pod povrch“ 
prokopat.

NOVÝ ŘEDITEL DDM. Ředitelem 
Domu dětí a mládeže (DDM) v Jih-
lavě bude Vilibald Prokop. Vzešel ja-
ko nejúspěšnější z výběrového řízení, 
jehož výsledek včera potvrdili radní. V 
čele DDM nahradí Miroslava Němce.

DDM dosud zřizuje Kraj Vysočina, 
od 1. ledna příštího roku bude zřizo-
vatelem město Jihlava, při té příleži-
tosti bylo vypsáno výběrové řízení na 
ředitele. Přihlásilo se devět uchazečů, 
sedm z nich se dostalo do užšího vý-
běru a předstoupilo před výběrovou 
komisi.

RADNICI UŽ PROVONĚLY VÁNOCE. Gotickou síň jihlavské historické radni-
ce provonělo jehličí. Pracovníci Správy městských lesů tradičně zdobí sál zelenými 
řetězy, adventními věnci a stromky před začátkem bohatého předvánočního kul-
turního programu. 

PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLE. Za účasti stovek lidí se na první adventní neděli 
rozsvítil vánoční strom a výzdoba ulic Jihlavy. Vánoční strom zdobí 27 modrých 
světelných řetězů v celkové délce 540 metrů a 72 dalších svítících i nesvítících vá-
nočních ozdob. Na 24 sloupech jsou modrobílé vánoční ozdoby, které mají podo-
bu stromečků. V ulicích visí tradiční světelné převěsy (ulice Matky Boží, Palacké-
ho, Benešova a Křížová).

NA SVATÉHO MARTINA HOŘELY OHNĚ. Na náměstí opět letos vítaly sv. 
Martina desetitisíce Jihlavanů. Bílý kůň šel Jihlavou 11. listopadu v průvodu, v 
němž nechyběly ani dobové vojenské úbory. Vše završil ohňostroj. 

 Foto: Jiří Varhaník  

VÝSADBA STROMKŮ. Třicítka nadšenců využila svátečního dne 28. 10. a vy-
sadila v okolí konečné MHD V Ráji padesát nových stromků. Stalo se tak v rám-
ci projektu s názvem Semínka environmentálního vzdělávání pro Vysočinu. Akci 
zorganizovali žáci ZŠ TGM v Jihlavě. Břízy, jeřáby a další stromky dodal magis-
trát města.

PŘEDVÁNOČNÍ SVOZ. K předvánočním přípravám patří i vysypání odpadků 
z podzemních kontejnerů na Masarykově náměstí. Pracovníky Služeb města Jih-
lavy při této činnosti sledují desítky diváků.
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Dobře zavedený Mezinárodní festival outdoorových 
fi lmů se po osmi letech své existence dostává poprvé do 
Jihlavy. Zatím jen jednodenní program se odehraje 2. 
prosince 2011 v městském kině Dukla. Promítat se začne 
v 18.00 hodin přehlídkou nejzajímavějších fi lmů letošní-
ho ročníku (60´), následovat budou fi lmy Zrušme hodi-
nu tělocviku (25´) a Trabantem napříč Afrikou (90´).

Letos se outdoorový festival představí zatím v jediném 
večeru, za rok může být vše jinak. 

„Letos je to první pokus. Rád bych, aby příští rok festival 
probíhal v Jihlavě celý týden, podobně jako na dalších mís-
tech v republice,“ plánuje organizátor promítání v Jihlavě 
Martin Paclík. 

Mezinárodní festival outdoorových fi lmů je soutěžní 
putovní přehlídkou fi lmů, za osm let se stal ve své pod-
statě a charakteru největším fi lmovým soutěžním putov-

ním festivalem na světě a největším fi lmovým soutěžním 
putovním festivalem v České republice, v roce 2010 pu-
toval čtyřiadvaceti českými městy. 

Festival je zaměřený na sporty i život s outdoorovou 
tematikou, na fi lmy dobrodružné, extrémní, adrenalino-
vé, ale také cestopisné. Filmy zavádějí diváky do různých 
míst planety, ukazují mentalitu a kulturu tamních obyva-
tel. 

Zavádějí nás do prostředí, kam se běžný „smrtelník“ 
nedostane. Mnoho fi lmů má velký sociální a citový ná-
boj. Festivalu se zúčastňují čeští, slovenští a zahraniční 
autoři, fi lmová studia, národní televize i soukromé tele-
vizní společnosti, a to v profesionální i amatérské rovi-
ně. Festival a tento fi lmový žánr má také své mimořádné 
specifi kum a jedinečnost. Filmy si na nic nehrají, to, co 
divák vidí, je skutečnost, která se odehrála. -rt- 

Festival outdoorových fi lmů 
bude poprvé v krajském městě Listopadová jihlavská sbírka ma-

teriálu pro humanitární využití by-
la rekordní. 

Obyvatelé Jihlavy snesli na vlako-
vé nádraží 34 tun ošacení, lůžkovin, 
případně domácích potřeb, hraček 
atd. Podle sdělení pořadatelské or-
ganizace Diakonie Broumov je v 
těchto víkendových akcích Jihlava v 
celé republice nejúspěšnější. 

„Děkujeme všem občanům, kteří 
se podíleli svými materiálními dary. 
Podařilo se nashromáždit neuvěřitel-
ných 34 tun pro nás tolik potřebné-
ho materiálu, který by jinak skončil 
na skládkách,“ uvádí v děkovném 
e-mailu dispečerka dopravy Diako-
nie Broumov Zuzana Keraghelová.

 -lm-

34 tun pomoci 
je od Jihlavanů

Jihlava dnes zahájila jednu z největších inves-
tičních akcí posledních let - Zoo pěti kontinen-
tů. Do roku 2015 se dvacátý nejnavštěvovanější 
turistický cíl České republiky rozroste o šest no-
vých pavilonů a výběhů se zvířaty ze všech kon-
tinentů světa.

Už za rok by měly být hotové pavilony a výbě-
hy žiraf (Afrika) a expozice klokanů, emu a ka-
suár (Austrálie). Nevyšší tvorové planety budou 
vítat návštěvníky ve výběhu u hlavního vstupu 
do areálu zoologické zahrady. 

Expozice Austrálie bude připomínat bělošskou 
farmu. „Nebudou chybět typická větrná čerpadla 
vody, termitiště, umělé skalní úvary, typické pro 
Austrálii bude rovněž zbarvení půdy,“ přiblížil Ja-
roslav Huňáček, autor architektonického pojetí 
prostoru pro klokany, emu, papoušky či kasuá-
ry – povahou sice nepříliš přátelské, ale divácky 
velmi atraktivní australské ptáky. 

V další části projektu se nové expozice dočka-
jí afričtí primáti (mangabejové, kočkodani, gue-
rézy) a přibude pavilon s babirusami, gibony, 
jeřáby a případně i orangutany (expozice Asie 
2012). Stavebně nejnáročnější pavilon plazů bu-
de velkou akci uzavírat, hotový by měl být do 
konce roku 2014. 

„Vnitřní uspořádání s mohutnými kmeny stromů 
a vodopádem bude v návštěvnících vyvolávat do-
jem pralesa, plášť budovy z mosazných plátů bude 
evokovat kůži plazů,“ popsal architekt Jaroslav 
Huňáček. „Tato stavba a také výběh pro hyeny bu-

V zoo bude šest pavilonů a výběhů

POKLEPÁNÍM základního kamene byla zahájena 
realizace projektu v jihlavské zoo – Zoo pěti konti-
nentů. Zleva Zdeněk Kajer, fi rma Subterra (ředitel 
divize 2) - dodavatel stavby, primátor Jihlavy Jaro-
slav Vymazal, projektant Vladimír Žák, AS PRO-
JECT s.r.o. Pelhřimov, architekt Jaroslav Huňáček, 
Erika Štefl ová, Regionální rada regionu soudržnosti 
Jihovýchod, poskytovatel dotace, a ředitelka zoo Eliš-
ka Kubíková. Foto: Lubomír Maštera

 Pavilon a výběh pro žirafy 
 7. 11. 2011 - 7. 11. 2012

 Kopytníci a výběh  7. 11. 2011 - 31. 5. 2013
 Expozice afrických primátů 

 7. 11. 2011 - 31. 5. 2013
 Expozice Austrálie  7. 11. 2011 - 7. 11. 2012
 Expozice Hyeny  7. 11. 2011 - 30. 6. 2013
 Expozice Asie  14. 11. 2012 - 14. 8. 2013
 Pavilon plazů  21. 8. 2013 - 31. 12. 2014

Zoo pěti kontinentů, harmonogram: 

dou otevřeny pro veřejnost v roce 2015. Tím bude 
historicky největší investice do zoologické zahrady 
u konce,“ nastínil časový průběh rozsáhlého pro-
jektu primátor Jaroslav Vymazal. 

„Zoo je nejnavštěvovanějším místem Vysočiny. Je 
zde větší návštěvnost než v zoologických zahradách 
ve dvojnásobně větších městech,“ uvedl dále pri-
mátor Vymazal s tím, že nové pavilony a výběhy 
zvýší náklady o dva až tři miliony korun ročně, 
které by měly z velké části pokrýt tržby z vyššího 
prodeje vstupenek. 

Celkové náklady projektu Zoo pěti kontinen-
tů jsou 112.886.497,00 bez DPH, investorem je 
Statutární město Jihlava, které na projekt získa-
lo dotaci Regionálního operačního programu ve 
výši 76,46 procenta způsobilých výdajů. Projekt 
zpracovala fi rma AS PROJECT CZ s.r.o. Pelhři-
mov, dodavatelem je dle výsledku výběrového 
řízení fi rma Subterra a.s., Praha. -lm-



V letošním roce od začátku ledna 
do konce října vyjížděli policisté na 
Jihlavsku ke 34 případům krádeží 
vloupáním do rekreačních objektů. 
Pachatelé vloupáním způsobili ško-
du 364 tisíc korun. 

Objasňování těchto případů je 
značně složité. Jihlavským policis-
tům se podařilo objasnit téměř 15 
% těchto případů.

V loňském roce za stejné období 
došlo k 83 vloupáním do rekreač-
ních objektů, kdy škoda byla vyčís-
lena přes 1.700.000 korun. Trestná 
činnost u případů krádeží vloupá-
ním se tedy v letošním roce za uve-
dené období snížila téměř o 60 % 
oproti loňskému roku. 

V roce 2009 evidujeme do konce 
října 22 skutků vloupání do rekre-
ačních objektů se škodou 316 tisíc 
korun.

Pachatelé se do chat vloupáva-
jí především přes zajištěná okna a 
dveře. Ke svým činům nejčastěji 
používají různá páčidla nebo před-
měty, které se nacházejí v blízkosti 
chat. Jedná se především o zahradní 
nářadí nebo jiné kovové předměty, 
které by mohly být užity k páčení. 

Nejčastějším cílem pachatelů 
jsou v rekreačních objektech různá 
elektrická nářadí, elektronika, ku-
chyňské nádobí, rybářské potřeby, 
starožitnosti, oblečení, potraviny a 
alkoholické nápoje. Pachatel odcizí 
z rekreační chaty veškeré vybavení, 
které by mohl dále prodat.

Někteří pachatelé především v 
chladném počasí využívají rekreační 
chaty pouze k přenocování. V těch-
to případech pak majiteli vznikne 
škoda především na poškozených 
dveřích, popřípadě oknech nebo na 
zařízení chaty.

Na Jihlavsku patří k lokalitám, 
kde policisté evidují zvýšený počet 
vloupání do rekreačních objektů, 
chatová oblast v Hruškových Dvo-
rech, Zaječí skok, Střížov a Příměl-
kov. 

Další takové oblasti se nacházejí 
v okolí Pávovského a Maršovského 
rybníku a v zahrádkářských koloni-

ích v okolí města Jihlavy. Dopadení 
pachatele je v případě vloupání do 
rekreačních objektů velmi obtížné, 
neboť majitelé často krádež zjis-
tí až po delší době. Vlivem časové 
prodlevy dochází k poškození nebo 
zničení některých stop. 

V chatových oblastech se pohy-
buje malé množství osob, proto je 
pro policisty velmi obtížné nalézt 
možné svědky vloupáních, kteří by 
mohli poskytnout k případům důle-
žité informace. 

Majitelům chat doporučujeme, 
aby si ve svých chatách nenechávali 
v době nepřítomnosti cenné věci. Je 
vhodné objekt zabezpečit elektro-
nickým zabezpečením a mechanic-
kými zábrannými prostředky, jako 
jsou například bezpečnostní zám-
kový systém, mříže, uzamykatelné 
okenice. 

Není také dobré nechávat si u re-
kreačního objektu viditelně žebřík. 
Uklizené by měly být rovněž všech-
ny věci, které by pachatel mohl při 
násilném vniknutí do objektu po-
užít. Jedná se především o sekery, 
nářadí a předměty, které je možné 
využít k páčení.

Je vhodné rekreační objekt i v 
zimních měsících nepravidelně na-
vštěvovat. Uklizený sníh v okolí 
chaty budí zdání pobytu majitele v 
objektu. Dále je důležité si všímat 
pohybu podezřelých osob a vozidel 
v chatových oblastech.

Pokud dojde k vloupání do rekre-
ačního objektu, je pro policisty dů-
ležité, aby majitel nevstupoval do-
vnitř a tuto věc neprodleně oznámil 
policii. 

Vhodné je si pořídit fotodoku-
mentaci cenných věcí v rekreačním 
objektu. Policisté by v případě od-
cizení věcí využili tuto dokumenta-
ci při pátrání a identifi kaci odcize-
ných věcí.

Policisté provádějí v chatových 
oblastech nepravidelné preventivní 
kontroly. V zimních měsících jsou 
tyto kontroly intenzivnější.

 por. Mgr. Miroslav Pecka, 
 komisař

Zabezpečte si před zimou svoji chatu

Při předvánočních nákupech si lidé 
do vozidel průběžně nosí a ukládají 
nakoupené zboží. Jediným místem 
vhodným pro uložení věcí je zavaza-
dlový prostor. 

Naprosto nevyhovující je odložení 
tašek na sedadla. Každého totiž při 
návratu může čekat nepříjemné pře-
kvapení v podobě rozbitého okénka 
a prázdného vozidla. Řidiči by ne-
měli zapomenout při svém odchodu 
vždy vozidlo uzamknout. Vozidlo 
by nemělo zůstat odemčené ani při 
ukládání nakoupených věcí do za-
vazadlového prostoru nebo při od-
vezení nákupního vozíku, byť by to 
bylo jen na chviličku. 

V době nepřítomnosti řidiče by 
neměly uvnitř vozidla zůstat nikdy 
klíčky v zapalování. Při ukládání na-
koupených věcí do auta by občané 
neměli zapomínat na hlídání svých 
peněženek. Není vhodné si po tuto 
dobu kabelku nebo peněženku kam-
koli odložit, doporučujeme mít pe-

něženku a další cennosti stále u sebe. 
Velmi často také lidé přijdou o svoji 

peněženku tím, že si ji položí v době 
odemykání nebo zamykání vozidla 
na střechu a poté na ni zapomenou. 

Obecné pravidlo je, že riziko vy-
kradení vozidla může každý člověk 
snížit tím, že nebude v době své ne-
přítomnosti nechávat v automobilu 
viditelně odložené cenné věci, ze-
jména kabelky, kufříky a jiná zava-
zadla, mobilní telefony, fotoaparáty, 
notebooky, peněženky a ani další vě-
ci, jako je např. oblečení. 

I zdánlivě bezcenná věc může pa-
chatele nalákat a škoda pak majiteli 
vznikne poškozením vozidla. Nepo-
může ani, když peněženku majitel ve 
vozidle uschová, pachatelé mají vel-
mi dobrou znalost o místech, kam 
lze cenné věci uložit, a ta také při 
vloupání do automobilu prohledají.  

 por. Bc. Jana Kroutilová,
 KRA JSKÉ ŘEDITELSTVÍ 
 POLICIE KRA JE VYSOČINA

Pozor na zloděje při nákupech
Blíží se čas vánočních svátků a tato 

doba s sebou tradičně přináší také 
zvýšený počet lidí, kteří se pohybují 
v ulicích, a nakupujících v prodej-
nách a obchodních domech. Této 
situace mohou využít pachatelé ke 
krádežím a vloupáním do vozidel. 

Při nakupování je pozornost a 
ostražitost občanů rozptýlena a toho 
využívají zloději ke krádežím. Lidé u 
sebe při nakupování dárků a při dal-
ších předvánočních nákupech mají 
větší množství peněz a jejich odcize-
ní je o to bolestnější. 

Mezi riziková místa, kde by měli 
být občané ostražití a měli by si své 
peněženky a další cennosti hlídat, 
patří obchodní domy, prodejny, trhy, 
kulturní a sportovní akce, hromadné 
dopravní prostředky a rušné ulice. 

Ženy by na těchto místech neměly 
v žádném případě kabelku odkládat. 
Dále by kabelku neměly pokládat 

nebo zavěšovat na nákupní vozíky. 
Bezpečné místo pro kabelku je pou-
ze v blízkosti její majitelky nejlépe v 
oblasti před sebou, tak, aby na ni že-
na viděla. Důležité je nenechávat si 
kabelku otevřenou. 

Do tašek, které není možné uza-
vřít, je vhodné si cenné věci nedávat. 
Skutečným rizikem a lehkomyslností 
je mít v takové tašce položenou pe-
něženku navrchu. 

Mezi časté způsoby okradení mu-
žů patří odcizení peněženky z kapsy 
kalhot. V případě uložení peněženky 
v oděvech je nejvhodnější varianta 
mít peněženku ve vnitřní kapse bun-
dy. V době předvánočních nákupů 
rovněž dochází vlivem stresu a snižu-
jících se míst k parkování k drobným 
nehodám, které nejsou většinou váž-
né, ale přispívají k dalším zbytečným 
nepříjemnostem. Řidiči by měli být 
ohleduplní a trpěliví. 

Riziko vykradení vozidla lze snížit

Zima je za dveřmi a podle slov mluvčího Slu-
žeb města Jihlavy (SMJ) Martina Málka jsou je-
jich zaměstnanci připraveni. 

Zimní údržba v Jihlavě je připravena od 1. lis-
topadu na základě objednávky Magistrátu města 
Jihlavy - odboru dopravy. Ukončení objednávky 
se stanovuje na 31. 3. 2012.

Zimní údržba bude spočívat v zajištění sjízd-
nosti a schůdnosti místních komunikací. 

K posypu se smí používat písek nebo kamenná 
drť. Je zakázáno používat popel, škváru, domov-
ní odpad a jiné hmoty znečišťující komunikace 
nebo ovzduší.

Zimní údržbu budou zajišťovat na základě 
smlouvy a objednávky SMJ, včetně zpravodajské 
služby, a to na místních komunikacích I., II., III. 
a IV. třídy ve vlastnictví města podle schválené-
ho pořadí důležitosti.

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

Po skočení spadu sněhu – nebo vytvoření ná-
mrazy.

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

kací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin.
SMJ udržují cca 500 km místních komunika-

cí I., II., a III. třídy včetně chodníků (spadají do 
komunikací IV. třídy). Pracovníci SMJ budou 
také zajišťovat ruční čištění schodišť, přechodů 
pro chodce a ostatních ploch. Na tuto práci bude 
operativně připraveno nastoupit až 40 lidí. 

Posypová činnost je rozdělena na:
a) preventivní posyp
b) posyp chemickými rozmrazovacími látkami
c) zdrsňovací posyp
d) likvidační posyp
e) úložiště posypových materiálů
Materiál na posyp připravený ve skladech:
- 1300 t soli
- 250 t písku 

- 200 t drť: objednává se aktuálně od místních 
fi rem na základě klimatických podmínek, viz vel-
ká vrstva spadaného sněhu.

Materiál na posyp se doplňuje průběžně bě-
hem období zimní údržby!

Úložiště posypových materiálů :
Sůl, písek a drť je uložena v ulici Telečská – au-

topark Pístov.
Solanka je odebírána ze zásob KSÚS Jihlava a 

SÚ Dálnic Velký Beranov.
Dále bylo rozmístěno po Jihlavě už 130 kusů 

plastových kontejnerů k uskladnění posypového 
materiálu na ruční posyp.

Také bylo už zatlučeno 30 kůlů podél místních 
komunikací, a to konkrétně v lokalitách Henčov, 
Heroltická, Kosovská, Průmyslová, S. K. Neu-
manna a Vrchlického. 

V zimním období se intenzivně sleduje vývoj 
počasí a je zřízen dispečink údržby místních ko-
munikací. Jeho činnost je zajištěna nepřetržitě 
24 hodin denně. -lm-

Plán zimní údržby místních komunikací
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V rámci kampaně Světový den bez 
tabáku připravilo Zdravé město Jihla-
va projekt Síť nekuřáckých restaurací 
v Jihlavě. Cílem tohoto projektu je 
propagace nekuřáckých restaurací, ka-
váren, vináren, čajoven a jiných pro-
vozoven a pomoc obyvatelům v Jih-
lavě, aby se mohli sami rozhodnout, 
zda stráví svůj volný čas v prostředím 
zakouřeném či zdravém. 

V současné době je do projektu za-
pojeno celkem 21 provozoven – 13 
zcela nekuřáckých a 8 s oddělenou 
nekuřáckou místností.

Zde uvádíme konkrétní výčet provo-
zoven, které se do projektu zapojily:

Provozovny zcela nekuřácké:
 B2B Café Restaurant, Kollárova 

1a, 586 01 Jihlava
 Café Mahler, Znojemská 4, Jihla-

va
 Cukrárna Cafe Ignác, Masaryko-

vo náměstí 64, 586 01 Jihlava
 Grand Café, Husova 1 (vchod z 

ulice Komenského), 586 01 Jihlava
 Kavárna Muzeum, Masarykovo 

náměstí 55, 586 01 Jihlava
 NATURA L CENTRUM, náměs-

tí Svobody 11, 586 01 Jihlava
 Penzion Dena, Fibichova 28, 586 

01 Jihlava
 PIZZERIA ROSA, Matky Boží 

21, 586 01 Jihlava
 Radniční restaurace, Masarykovo 

náměstí 66/67, 586 01 Jihlava
 Restaurace a pizzerie Premiéra, 

Komenského 24, 586 01 Jihlava
 Restaurace U Vévody Albrechta, 

Masarykovo náměstí 40, 586 01 Jih-
lava

 U Vypečeného čuníka, Úzká 1, 
586 01 Jihlava

 Vinotéka a vinný bar Vinové, Bez-
ručova 7, 586 01 Jihlava

Provozovny s oddělenou neku-
řáckou místností:

 Dělnický dům, Žižkova 15, 586 
01 Jihlava

Představujeme síť nekuřáckých 
restaurací v Jihlavě

Policie České republiky řeší podiv-
ný případ v místní části Jihlava – Ko-
sov. V listopadu někdo zničil nově 
opravený prázdný byt v městském 
objektu, zároveň v budově zničil i 
jističe čerpadel vodovodu. Obyva-
telé Kosova tak byli v jeden den bez 
vody, kterou Magistrát města Jihla-
vy okamžitě zajistil přistavením ná-
hradního zdroje – cisterny s pitnou 
vodou. Pachatel poničil v bytě i vo-
dovodní instalace, celý obsah vodo-
jemu o několika kubících vody tak 
„protekl“ domem. První odhad škod 
je asi 300 tisíc korun. 

To vše se stalo hned první noc po 
uzavření výběrového řízení na nové-
ho nájemníka bytu. Jen několik mi-
nut po ukončení výběrového řízení 
už pracovník odboru správy realit 
dostal telefonát od obyvatelky Koso-
va, že bude bránit tomu, aby se byt 
obsazoval nájemníkem. 

„Byt jsme letos nákladem asi 100 ti-
síc korun nechali opravit. Celý objekt 
jsme vysušovali, trvalo to několik měsí-
ců. Musíme začít znovu, bude to trvat 
déle a bude to dražší,“ uvedl vedoucí 

odboru správy realit jihlavského ma-
gistrátu Jiří Benáček. 

Nedávno rekonstruovaný byt je ny-
ní téměř kompletně zničen - rozláma-
ný nábytek, rozbité vybavení koupel-
ny a WC, ze zdí vytrhané elektrické 
radiátory, zničená vodovodní insta-
lace, vytrhané lino, po bytě je rozlitá 
a rozstříkaná tmavá, zřejmě olejová 
barva. Uniklou vodou je objekt pro-
močený až do sklepních prostor. 

Město Jihlava připravuje trestní 
oznámení na neznámého pachatele, 
událost už šetří Policie České repub-
liky. 

V městském objektu v Jihlavě - Ko-
sově bylo původně pohostinství a 
jeden byt. Nyní objekt slouží napří-
klad jako volební místnost. Byt je 
od konce roku 2010 neobsazený. Už 
jedno výběrové řízení na obsazení 
proběhlo, ale vítěz několik měsíců 
odmítal byt převzít, proto Magistrát 
města Jihlavy vypsal nové výběrové 
řízení. Nový vítěz bude muset nyní 
se stěhováním počkat, dokud úřad 
byt neopraví, nebo využije nabídku 
náhradního bytu. -lm-

 Double Decker café – restaurant, 
Hradební 1 (City Park), 586 01 Jihla-
va

 Guesto, Křížová 2, 586 01 Jihlava
 Hotel Gustav Mahler – restaura-

ce, Křížová 4, 586 01 Jihlava
 Mahlerův penzion “Na 

Hradbách”, Brněnská 31, 586 01 Jih-
lava

 Radniční pivovar a pivnice, Masa-
rykovo náměstí 66/67, 586 01 Jihlava

 Restaurace Na nádraží, Havlíčko-
va 122, 586 01 Jihlava

 Restaurant Tři věžičky, Střítež 11,  
588 11 Střítež

Vzhledem k tomu, aby se běžný zá-
kazník v nabízených službách orien-
toval a poznal nekuřácké provozov-
ny, rozhodlo se Zdravé město ocenit 

tyto podniky certifi kátem a označit 
je specifi ckou samolepkou. Slav-
nostní předání certifi kátů proběhne 
začátkem příštího roku po ověření 
správnosti údajů kontrolou.

Projekt není nijak časově omezený 
a stále se do něj může přihlásit která-
koliv provozovna, která splňuje pod-
mínky projektu.

Děkujeme všem dosud přihláše-
ným provozovnám za jejich zájem a 
za spolupráci při tvorbě projektu Síť 
nekuřáckých restaurací v Jihlavě.

Více informací o projektu a o při-
hlášených nekuřáckých provozov-
nách včetně nabízených služeb na-
leznete na www.jihlava.cz

 Mgr. Lenka Marečková,
 koordinátor PZM a MA21

Zničil byt a Kosov byl bez vody

JAKO SMYSLŮ zbavený si počínal neznámý pachatel při ničení nově zrekonstru-
ovaného bytu v Kosově. Foto: archiv MMJ
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Usnesení č. 494/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
b e r e   n a  v ě d o m í
informaci o provedených rozpočto-

vých opatřeních schválených Radou 
města Jihlavy dle zdůvodnění.  

Usnesení č. 495/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e 
provedení rozpočtového opatření 

– zvýšení příjmové i výdajové části 
rozpočtu o přijaté dotace:
- na projekt Rozvoj zaměstnanců 

a členů zastupitelstva a zefektiv-
nění vzdělávacího procesu ve výši 
470.787,80 Kč
- na projekt Stříbrné pomezí ve výši 

1.708.487,94 Kč
a převod částky 2.178 tis Kč do 

Fondu kofi nancování evropských 
projektů.

Usnesení č. 496/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e 
provedení rozpočtového opatření 

-  převod z kapitálové rezervy ve výši 
1.560 tis. Kč na realizaci technické-
ho zhodnocení objektu Krematoria 
Jihlava na základě uzavřené smlouvy 
dle zdůvodnění a 
s ch v a l u j e
pro rok 2011 vzájemný zápočet zá-

vazků a pohledávek statutárního 
města Jihlavy ve výši 389 860.25 Kč 
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 497/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e 
provedení rozpočtového opatření 

– přesuny v rámci schváleného roz-
počtu odboru rozvoje města.
tř. 5 a 6 Projekty (odbor rozvoje 

města)
Rozvoj denního a týdenního stacio-

náře 10 500 tis. Kč
Celkem 10 500 tis. Kč
tř. 6 Kapitálové výdaje (odbor roz-

voje města)
Rozšíření a obnova stávajícího ka-

merového systému -1 026 tis. Kč
Chodník a přechod Hruškové dvo-

ry 100 tis. Kč
Cykloopatření – cyklopruhy 1 000 

tis. Kč
Ul. Rantířovská – chodník a VO  

-800 tis. Kč
Energeticky úsporné projekty MŠ 

Erbenova  -134 tis. Kč
Rozšíření kapacity MŠ – Antonínův 

Důl -840 tis. Kč
Rozšíření kapacity MŠ – Jarní 22a 

-1 300 tis. Kč
Celkem -3 000 tis. Kč
tř. 5 Běžné výdaje (odbor rozvoje 

města)
Rozšíření kapacity MŠ – Jarní 22a 1 

300 tis. Kč
Celkem 1 300 tis. Kč 
tř. 6 Kapitálové výdaje (odbor in-

formatiky)
Rozšíření a obnova městského ka-

merového systému 1 700 tis. Kč
Celkem  1 700 tis. Kč
a zvýšení tř. 8 Financování – zapo-

jení fi nančních prostředků z Fondu 
kofi nancování evropských projektů 

o částku 10.500 tis. Kč dle zdůvod-
nění.

Usnesení č. 498/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e 
provedení rozpočtového opatření – 

snížení investiční akce Územní plán 
(úřad územního plánování) o částku 
1.000 tis. Kč a úprava rozpočtu odbo-
ru životního prostředí následovně:
§3749 Ostatní činnost k ochraně 

přírody - 82 tis. Kč
§3742 Chráněné části přírody +82 

tis. Kč
§ 3729 Ostatní nakládání s odpady 

-1.000 tis. Kč
§3745 Péče o vzhled obcí a veřej-

nou zeleň +2.000 tis. Kč
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 499/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e 
provedení rozpočtového opatření 

– přesuny v rámci schváleného roz-
počtu odboru dopravy.
§2221 Provoz veřejné silniční do-

pravy dopravní obslužnost -145 tis. 
Kč
§2223 Bezpečnost silničního pro-

vozu  + 25 tis. Kč
§6171 Činnost místní zprávy + 50 

tis. Kč
§2212 Silnice + 70 tis. Kč
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 500/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e 
provedení rozpočtového opatření – 

zvýšení příjmové části rozpočtu
tř.2 Nedaňové příjmy
§3419 Tělovýchovná činnost +90 

tis. Kč
Zvýšení výdajové části rozpočtu
tř.5 Běžné výdaje (odbor správy re-

alit)
§3421 Využití volného času dětí a 

mládeže dětská hřiště a sportoviště 
+90 tis. Kč
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 501/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e 
provedení rozpočtového opatření 

– převod z kapitálové rezervy ve vý-
ši 26.600,- Kč na úhradu nákladů za 
děti v MŠ Ždírec dle zdůvodnění.

Usnesení č. 502/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e 
provedení rozpočtového opatření – 

převod z kapitálové rezervy ve výši 
350 tis. Kč a přesun v rámci schvále-
ného rozpočtu odboru správy realit 
následovně: 
tř.6 Kapitálové výdaje
akce DPS B.Němcové, K.Světlé, Ji-

ráskova- kanalizační přípojka  -300 
tis. Kč
tř.5 Běžné výdaje
§3632 Pohřebnictví +650 tis. Kč
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 503/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s ch v a l u j e 
provedení rozpočtového opatření – 

přesun v rámci schváleného rozpoč-
tu odboru školství, kultury a tělový-
chovy:
tř.5 Běžné výdaje 
§3111 Předškolní zařízení
MŠ Mozaika – neinvestiční příspě-

vek  +113.460,-Kč
tř.6 Kapitálové výdaje
MŠ Mozaika – investiční příspěvek 

-113.460,-Kč
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 504/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e 
provedení rozpočtového opatření – 

snížení rozpočtu na projekty
Revitalizace městské zeleně v Jihla-

vě -13.650 tis. Kč
Stříbrné pomezí  -1.030 tis. Kč
DPS Žižkova 106 a 108 -100 tis. Kč
a snížení fi nancování – zapojení 

prostředků z Fondu kofi nancování 
evropských projektů o částku 14.780 
tis. Kč
a převod z kapitálové rezervy ve vý-

ši 100 tis. Kč na projekt DPS Žižko-
va 106 a 108 dle zdůvodnění.

Usnesení č. 505/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e 
provedení rozpočtového opatření – 

přesun v rámci schváleného rozpoč-
tu kanceláře tajemníka:
tř.5 Běžné výdaje
§6171 Činnost místní správy
provozní výdaje na kancelář tajem-

níka -100 tis. Kč
akce Výměna oken Hluboká ul. 

-300 tis. Kč
tř.6 Kapitálové výdaje

obnova vozového parku +400 tis. 
Kč
dle zdůvodnění:

Usnesení č. 506/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e 
provedení rozpočtového opatření 

– přesuny v rámci schváleného ka-
pitálového rozpočtu odboru rozvoje 
města:
tř.6 Kapitálové výdaje
akce Parkoviště pro MŠ Demlova 

34a -200 tis. Kč
akce ZŠ Demlova 32 a 34 – pavilon 

B2 -50 tis. Kč
akce Cyklostezka, cyklotrasa R02 

+250 tis. Kč

Usnesení č. 507/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e 
aktualizovaný plán hospodářské 

činnosti na rok 2011 dle přílohy 
č.j.:MMJ/EO/3093/2011.

Usnesení č. 508/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e 
úpravu usnesení č.381/11-ZM dle 

zdůvodnění.

Usnesení č. 509/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s o u h l a s í 
s předložením žádosti občanské-

ho sdružení FOTBALOVÝ KLUB 
MLÁDEŽE VYSOČINA JIHLAVA, 
o.s. (FKM), na akci ,,Rekonstrukce 
povrchu hřiště na Stoupách v Jihla-
vě“ do programu ,,Podpora materiál-
ně technické základny sportu“  a
z a v a z u j e  s e
k zajištění spolufi nancování projek-

tu ,,Rekonstrukce povrchu hřiště na 
Stoupách v Jihlavě“ v max. výši 23% 
tj. 2.861 tis. Kč vč. DPH ve výši cel-
kových nákladů projektu.

Usnesení č. 510/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e 
poskytnutí fi nančních prostředků z 

§3322 Zachování a obnova kultur-
ních památek VINCENT M.R. s.r.o., 
Štěpánská 7, Praha 2 ve výši 100.000,-
Kč na restaurování nástěnných maleb 
v domě Lazebnická 3 v Jihlavě.

Usnesení č. 511/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e 
poskytnutí fi nančních prostředků z 

§3322 Zachování a obnova kultur-
ních památek Farnímu sboru Čes-
kobratrské církve evangelické v Jih-
lavě, Vrchlického 1, Jihlava ve výši 
100.000 Kč na výměnu podlahy v 
kostele apoštola Pavla v Jihlavě.

Usnesení č. 512/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e 
poskytnutí dotace z Fondu pro opra-

vy domů na obnovu vnějších povrchů 
nemovitostí a ostatních plech poško-
zených sprejery a v celkové výši 70 
120 Kč těmto žadatelům:
Společenství vlastníků jednotek 

obytného domu Tylova 4385/17, 
Jihlava  1 500 Kč
Střední škola stavební Jihlava, Žiž-

kova 20, Jihlava     13 000 Kč
Střední škola stavební Jihlava, Žiž-

kova 20, Jihlava       5 850 Kč
Střední škola stavební Jihlava, Žiž-

kova 20, Jihlava       7 800 Kč
Střední škola stavební Jihlava, Žiž-

kova 20, Jihlava       9 750 Kč
Střední škola stavební Jihlava, Žiž-

kova 20, Jihlava     23 400 Kč
s o u h l a s í 
s uzavřením smlouvy o poskytnu-

tí dotace s výše uvedenými žadateli 
č.j.:MMJ/ORM/2177/2011-MMJ/
ORM/2184/2011.

Usnesení č. 513/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e 
Statut Fondu pro opravy domů dle 

přílohy č. j.: MMJ/ORM/2200/ 
2011.

Usnesení č. 514/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
z a v a z u j e  s e
k fi nancování akce ,,Rozšíření kapa-

city MŠ MOZAIKA  Jihlava, odlou-
čené pracoviště Resslova 44, Jihlava“ 
ve výši maximálně 47.000.000,-Kč 
včetně DPH. 
 (Pokračování na str. 18)

Prodej městských bytů pokračuje
Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 2. 11. 2011
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Pro pohodlnější a především rych-
lejší ošetření v ambulancích nemoc-
nic v Kraji Vysočina je možné využít 
elektronický objednávkový systém. 
V klidu svého domova si vyberete 
nemocnici, lékaře, termín i čas vyšet-
ření, jenž vám bude vyhovovat. Ob-
jednání je i nadále možné při osobní 
návštěvě. 

Tzv. elektronický rezervační sys-
tém slouží k samostatnému objed-
návání pacientů pomocí internetu 
na příslušná pracoviště nemocnic v 
Kraji Vysočina. Objednat se do vy-
braných ordinací je možné přes in-
ternetovou adresu www.eambulance.

V polovině listopadu začala akce 
„Zimní stadion Jihlava – rekonstruk-
ce – vedlejší hala zimního stadionu 
pro účely Veřejného sportoviště pro 
lední sporty v ulici Tyršova, Jihlava“. 

Prvním krokem bylo uzavření uli-
ce Tyršova a úprava parkování ve 
zbývající části ul. Tyršova od ul. Jana 
Masaryka pro rezidenci „C“ včetně 
vyhrazeného parkoviště ZTP - ulice 
Tyršova je z ulice Tolstého neprů-
jezdná, rezidenti mohou najíždět a 
parkovat z ulice Jana Masaryka. Ná-
sledovat bude vybudování protihlu-
kové stěny v ul. Tyršova. Dále v bo-
dech:

- oplocení stavby, zařízení staveniš-
tě,

- kácení šesti stromů v ul. Tyršova,

- odstranění venkovní ledové plo-
chy užívané jako parkoviště,

- výstavba objektu, v jehož pod-
zemní části bude vytvořeno parko-
viště. V nadzemním podlaží bude 
umístěna ledová plocha.

Součástí stavby je rekonstrukce stá-
vajícího objektu fi tness při ul. Tols-
tého.

Cena díla dle smlouvy o dílo činí 
178.834.120,- Kč bez DPH, měs-
to na akci čerpá dotaci z ROP Jiho-
východ 92,5 procenta způsobilých 
výdajů. Stavba má platné stavební 
povolení. Dokončení stavby - do 18 
měsíců od zahájení. Slavností zaháje-
ní stavby proběhne 3. prosince 2011 
v 17.30 na ledové ploše HZS před 
začátkem zápasu.  -lm- 

Objednání do nemocnice z domu
 jednoduché ovládání přes internet, ale i přes telefon, popř. možnost osobní 

návštěvy kontaktního centra
 možnost objednávat se 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce
 výběr ideální hodiny pro ošetření, zkrácení doby čekání
 výběr nemocnice i konkrétního lékaře (vybraných ambulancí)
 zrychlení komunikace a zvýšení pohodlí při pravidelných vyšetřeních
 automatické připomenutí termínu ošetření 24 hodin předem (SMS zprávou)
 úplný přehled nad dostupnými ordinačními hodinami a volnými termíny

Výhody elektronického objednávání:

cz. Pacient může dále využít služby 
operátorky na telefonu, která podle 
jeho instrukcí provede objednávku. 

Službu tak mohou pohodlně využít 
i spoluobčané bez přístupu na inter-
net. V případě zájmu je možné pro-

vést objednání i osobně při návštěvě 
kontaktního centra. 

Do ordinace se může objednat kaž-
dý. S registrací vždy ochotně pomů-
že operátorka při osobní návštěvě 
kontaktního centra. Podmínkou pro 
využití elektronického formuláře ne-
bo pomoci operátorky je registrace 
pacienta do systému a přidělené kó-
du PIN, jenž bude spolu s rodným 
číslem tvořit unikátní přihlašovací 
údaj. 

Důležité upozornění: mimořádná a 
akutní ošetření mají vždy přednost!

Více informací www.eambulance.
cz a www.zdravi-vysociny.cz  -tz-

Rekonstrukce stadionu začíná

Prodej městských bytů pokračuje
Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 2. 11. 2011

(Pokračování ze str. 17)
Usnesení č. 539/11 – ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e 
prodej bytových jednotek v domě 

č.p. 1632 v Jihlavě, ul. Husova or.č. 
22, na pozemku p.č. 3348 – zasta-
věná plocha a nádvoří v k.ú. Jih-
lava, dle zákona č. 72/1994 Sb., o 
vlastnictví bytů, v platném znění a 
dle Pravidel pro prodej bytových 
jednotek ve vlastnictví statutární-
ho města Jihlavy ze dne 18.12.2007 
ve znění úprav ze dne 23.09.2008, 
16.12.2009 a 22.06.2011 včetně 
příslušného spoluvlastnického po-
dílu na společných částech domu, 
příslušenství dle prohlášení vlast-
níka a  pozemku p.č. 3348 opráv-
něným nájemcům ke dni uzavření 
kupní smlouvy za cenu dle článku 
III. odstavec 2 uvedených pravidel 
s podmínkou ošetření trpění práva 
vstupu do prostor II. podzemního 
podlaží pod domem. 

Usnesení č. 540/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e 
prodej bytových jednotek v domě 

č.p. 1361 v Jihlavě, ul. Komenského 
or.č. 30, na pozemku p.č. 2813/3 – 
zastavěná plocha a nádvoří dle v ka-
tastru nemovitostí dosud nezapsa-
ného GPL č. 5822-18/2011 pro k.ú. 
Jihlava, dle zákona č. 72/1994 Sb., 
o vlastnictví bytů, v platném znění 
a dle Pravidel pro prodej bytových 
jednotek ve vlastnictví statutární-
ho města Jihlavy ze dne 18.12.2007 
ve znění úprav ze dne 23.09.2008, 
16.12.2009 a 22.06.2011 včetně 
příslušného spoluvlastnického po-
dílu na společných částech domu, 
příslušenství dle prohlášení vlast-
níka a  pozemku p.č. 2813/3 opráv-
něným nájemcům ke dni uzavření 
kupní smlouvy za cenu dle článku 
III. odstavec 2 uvedených pravidel 
a včetně pozemku p.č. 2813/5 za 
podmínky ošetření trpění umístění 
tělesa veřejného osvětlení na domě 
a trpění práva průchodu domem za 
účelem přístupu k objektu ve dvor-
ním traktu domu na pozemku dle 
uvedeného GPL p.č. 2813/4. 

Usnesení č. 541/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e 
prodej bytových jednotek v do-

mech, kde došlo v minulosti k pro-
deji bytových jednotek dle zákona 
č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v 
platném znění, a to:
- bytové jednotky č. 120/1 v domě 

v Jihlavě č.p. 120, ul. Křížová or.č. 6 
na pozemku  p.č. 184 v k.ú. Jihlava
- bytové jednotky č. 1349/7 v do-

mě v Jihlavě č.p. 1349, ul. Komen-
ského or.č. 18 na pozemku  p.č. 
2799 v k.ú. Jihlava
za podmínek dle Pravidel pro pro-

dej bytových jednotek ve vlast-
nictví statutárního města Jihla-
vy ze dne 18.12.2007 ve znění 
úprav z 23.09.2008, 16.12.2009 a 
22.06.2011 včetně příslušných spo-
luvlastnických podílů na společ-
ných částech domu, příslušenství 
dle prohlášení vlastníka a přísluš-
ných pozemcích a včetně zůstatku 
fi nančních prostředků spojených se 
správou a údržbou příslušných do-
mů, oprávněným nájemcům ke dni 
uzavření kupní smlouvy, za cenu dle 
článku III. odstavec 2.

Usnesení č. 542/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e 
prodej bytových jednotek v do-

mech, kde došlo v minulosti k pro-
deji bytových jednotek dle zákona 
č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v 
platném znění, a to:
- bytové jednotky č. 388/8 v domě 

v Jihlavě, Horním Kosově č.p. 387, 
388, 389, ul. Jarní or.č. 1, 3, 5 na po-
zemcích p.č. 670/1, 670/2, 670/3 v 
k.ú. Horní Kosov
- bytové jednotky č. 384/2 v domě 

v Jihlavě, Horním Kosově č.p. 381, 
382, 383, 384, ul. Jarní or.č. 24, 26, 
28, 30 na pozemcích p.č. 1144/1, 
1144/5, 1144/6, 1144/4 v k.ú. 
Horní Kosov
za podmínek dle Pravidel pro pro-

dej bytových jednotek ve vlast-
nictví statutárního města Jihla-
vy ze dne 18.12.2007 ve znění 
úprav z 23.09.2008, 16.12.2009 a 
22.06.2011 včetně příslušných spo-

luvlastnických podílů na společ-
ných částech domu, příslušenství 
dle prohlášení vlastníka a přísluš-
ných pozemcích a včetně zůstatku 
fi nančních prostředků spojených se 
správou a údržbou příslušných do-
mů, oprávněným nájemcům ke dni 
uzavření kupní smlouvy, za cenu dle 
článku III. odstavec 1.

Usnesení č. 546/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s ch v a l u j e 
dle pravidel pro prodej volných 

bytových jednotek ve vlastnictví 
statutárního města Jihlavy v priva-
tizovaných domech prodej bytové 
jednotky č. 3991/5 v domě 
č.p. 3988, 3989, 3990, 3991, 3992 v 

Jihlavě, ul. Březinova or.č. 103, 104, 
105, 106, 107 na pozemcích p.č. 
5468/329, 5468/330, 5468/331, 
5468/332, 5468/333, vše zastavěná 
plocha a nádvoří v k.ú. Jihlava, včet-
ně součástí a příslušenství dle pro-
hlášení vlastníka a včetně přísluš-
ného spoluvlastnického podílu v 
rozsahu 160/21959 na společných 
částech domu, příslušenství, uvede-
ných pozemcích 
a kanalizačních a vodovodních 

přípojkách ve smyslu zákona č. 

274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích, a 

včetně zůstatku fi nančních pro-
středků spojených se správou a 
údržbou uvedeného domu, spo-
lečnosti INVEST EURODIESEL 
s.r.o., 
IČ 276 74 886, se sídlem Jihlava, 

Pávovská 3172/80, za kupní cenu 
celkem 
615.000 Kč, s povinností pro ku-

pujícího uhradit náklady spojené 
s převodem nemovitosti dle pod-
mínek výběrového řízení ze dne 
05.10.2011.
 

Usnesení č. 561/11 – ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
b e r e  n a  v ě d o m í 
Protokol o výsledku veřejnopráv-

ní kontroly na místě u Střediska 
křesťanské pomoci Jihlava – Azy-
lového domu pro muže se sídlem 
Čapkovského 669/9, PSČ 586 01 
Jihlava, IČ 462 598 30 dle přílo-
hy č.j.:MMJ/T/1550/2011, JID: 
113860/2011/MMJ.

 Ing. Jaroslav Vymazal,        
 primátor města              
 František Zelníček,
 náměstek primátora
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Prvoligoví hokejisté HC Dukla 
Jihlava pokračovali od konce října, 
naposledy jsme o zápasech Dukly 
informovali v listopadovém vydání 
Novin jihlavské radnice po utkání 
se Šumperkem (22. 10. 2011), na 
cestě druhou nejvyšší českou soutě-
ží se střídavými úspěchy.

O letošní domácí neporazitelnost 
přišli jihlavští hokejisté až v jede-
náctém zápase na Horáckém zim-
ním stadionu, a stalo se tak při der-
by s havlíčkobrodskými Rebely ve 
21. kole 9. listopadu. V období od 
posledního vydání Novin jihlavské 
radnice sehráli svěřenci trenérů Pe-
tra Vlka a Patrika Augusty do 26. 
listopadu dvanáct utkání. V nich 
dokázali šestkrát zvítězit v normální 
hrací době, jednou zvítězili po sa-
mostatných nájezdech, dvakrát pro-
hráli po samostatných nájezdech a 
třikrát odcházeli z ledu poraženi. 

Z celkových šestatřiceti možných 
získaných bodů si do tabulky připsa-
li dvacet dva bodů a patřila jim, s ná-
skokem šesti bodů na páté Benátky 
nad Jizerou, čtvrtá příčka. Na třetí 
Olomouc ztráceli po sedmadvaceti 
odehraných kolech tři body.

Vložené 16. kolo v pondělí 24. říj-
na jihlavským hokejistům mnoho 
štěstí nepřineslo. V Kadani velmi 
brzo inkasovali, a když v polovině 
první třetiny přidali domácí druhou 
branku a ke konci druhé části i tře-
tí gól, nevypadalo to s Duklou dob-
ře. Pět minut před koncem zápasu 
upravil Kolafa na konečných 3:1.

Chuť si hokejisté z krajského měs-
ta spravili o dva dny později, kdy 
hráli na domácím ledě s Litoměři-
cemi. Po první části sice prohrávali 
0:1, ale tři trefy ve dvou následných 
třetinách dopomohly Dukle k výhře 
3:1.

V sobotu 29. října se hrálo v Třebí-
či derby Vysočiny. Ve vyrovnaném 
duelu vedla Dukla, ale domácí poté 
převzali iniciativu a vyrovnali. Po 
šedesáti minutách byl stav 1:1 a ne-
rozhodlo se ani v prodloužení. Bod 
navíc si zajistili domácí v loterii sa-
mostatných nájezdů, a vyhráli tak 
2:1 sn.

Následovala tři utkání na domácím 
ledě. V tom prvním si 2. listopadu 
poradila Dukla s Pískem jednoznač-
ně 4:0, když k vítězství zavelel již 
v první třetině dvěma góly Michal 
Jeslínek. O tři dny později přijely 
na jihlavský stadion Benátky nad Ji-

JIHLAVA – Druholigovému A-tý-
mu FC Vysočina skončila podzimní 
část sezony, kterou sice velmi špatně 
zahájil, ovšem díky velmi dobrému 
fi niši zachránil.

Svěřenci trenéra Romana Pivarní-
ka přezimují na třetím místě tabul-
ky s minimální ztrátou na postupo-
vou příčku. Druzí Bohemians Praha 
profi tují při bodové rovnosti z lep-
šího skóre i vzájemného utkání, na 
vedoucí Ústí pak chybí Jihlavě šest 
bodů.

V listopadu sehrála Vysočina tři zá-
pasy, všechny vítězné. Doma porazi-

la v prestižním klání exligovou Zbro-
jovku Brno gólem Lukáše Vaculíka 
z úvodu střetnutí 1:0, poté jako vů-
bec první tým letošního podzimu 
uspěla na horské půdě Třince (1:3) 
a na závěr vypráskala v předehrávce 
prvního jarního kola Sezimovo Ústí 
4:0.

V posledním utkání chyběl v jih-
lavské sestavě útočník Stanislav Tecl, 
s pěti brankami zatím nejlepší kano-
nýr týmu, jenž obdržel po vylouče-
ní v Třinci stop na dva zápasy, a tak 
bude Pivarníkovi a spol. scházet také 
na startu jara. -cio- 

Fotbalisté dohnali začátek

JIHLAVA (cio) – Fotbalisté FC Vy-
sočina už znají harmonogram zimní 
přípravy. Během ní absolvují účast 
na tradičním turnaji Tipsport liga, 
sérii přípravných utkání s kvalitními 
soupeři, nebo soustředění v Itálii.

Letní dril začne svěřencům trené-
ra Romana Pivarníka 5. ledna. O tři 
dny později je čeká první vystoupe-
ní v brněnské skupině Tipsport ligy 
proti slovenským Zlatým Moravcům. 
Dalšími soupeři žlutomodrých v tur-
naji budou Slovácko, Znojmo, Sigma 
Olomouc a domácí Zbrojovka.

Týmy zvučných jmen čekají na Jih-
lavu také v další fázi přípravy, kdy 
změří síly například s Trenkwalder 
Admirou Wacker Mödling, lídrem 
rakouské nejvyšší soutěže, Spar-
takem Trvana, vedoucím celkem 
tamní Corgoň ligy, nebo prvoligo-

 8. ledna: Zlaté Moravce, 11. led-
na: Slovácko, 15. ledna: Znojmo, 18. 
ledna: Sigma Olomouc, 21. ledna: 
Trenkwalder Admira Wacker Mödling, 
25. ledna: Zbrojovka Brno, 28. led-
na: Hradec Králové, 1. a 7. února: 
soupeři v jednání, 11. února: Pardu-
bice, 18. února: Spartak Trnava, 21. 
a 23. února: soupeři v jednání,
3. března: Sezimovo Ústí.  

Vysočina v zimě nebude zahálet
Příprava A-týmu

vým Hradcem Králové. V týdnu od 
20. do 24. února zamíří Pivarníko-
va družina na soustředění do Itálie, 
v rámci něhož sehraje dva přípravné 
zápasy.

Generálku před startem jarní části 
druhé ligy (10. 3.) obstará 3. března 
duel proti Sezimovu Ústí.       

zerou. Jednalo se o souboj čtvrtého 
s pátým celkem tabulky. Jenže na 
ledě to vypadalo zcela jinak. O ví-
tězství Jihlavy nebylo pochyb již po 
dvaceti minutách hry, kdy domácí 
vedli 4:1, a v dalších dvou třetinách 
přidali hráči s ježkem na prsou ještě 
dva góly a radovali se z vítězství 6:1.

Ve středu 9. listopadu se hrálo na 
Horáckém zimním stadionu dal-
ší derby, tentokráte s Havlíčkovým 
Brodem. Rebelové vedeni poprvé 
novou trenérskou dvojicí Dvořák – 
Chalupa, která nahradila duo Novák 
– Benák, se nenechali zaskočit rych-
lou brankou Dukly ve 2. minutě, a 
odpověděli vyrovnáním o dvě minu-
ty později. V 10. minutě šli dokonce 
do vedení. Bod zachránil ve 45. mi-
nutě Mrňa, ale v samostatných ná-
jezdech byli úspěšnější hosté, a při-
chystali tak domácím po výhře 2:3 
sn první domácí prohru.

Překvapivou výhru si jihlavští 
hokejisté přivezli ze severu Čech 
- z Chomutova 12. listopadu. Po 
gólech Hodka a Krupky a čistému 
kontu gólmana Novotného zvítě-
zili 0:2. V následujícím kole přijel 
do Jihlavy 16. listopadu lídr soutěže 
Ústí nad Labem. Severočeši nepo-

nechali nic náhodě, vstřelili rychlou 
branku již v 1. minutě, do přestávky 
přidali druhý gól a předvedli, kdo je 
pánem prvoligové soutěže. Výhru 
0:2 si uhlídali až do konce zápasu.

V sobotu 19. listopadu si Dukla 
zajela pro tři body k nováčkovi sou-
těže do Mostu, ale výhra se nerodi-
la lehce. Poprvé překonal bývalého 
gólmana Dukly Bendu, toho času 
ve službách mosteckého týmu až 
ve 40. minutě Kolafa a druhý gól na 
konečných 0:2 přidal v poslední mi-
nutě Čachotský.

V pondělí 21. listopadu se na Ho-
ráckém zimním stadionu hrálo utká-
ní 25. kola a do Jihlavy přijel celek 
z Hradce Králové. Jihlavští udeřili 
dvakrát v první třetině a v polovině 
utkání přidal třetí branku po trest-
ném střílení Hubáček. Tříbrankový 
náskok si Dukla udržela až do závě-
rečného hvizdu rozhodčího a popá-
té na domácím ledě letos neinkaso-
vala - 3:0.

Poslední utkání první poloviny zá-
kladní části odehrála Dukla na ledě 
třetího týmu tabulky v Olomouci. 
Po remíze v základní hrací době 1:1 
se rozhodlo o vítězi v samostatných 
nájezdech. S bodem navíc byli spo-
kojenější Jihlavští – 1:2 sn. Porci 
třetích vzájemných utkání začala 
Jihlava v Berouně. Po dvou před-
chozích výhrách se třetího skalpu 
Berounských Medvědů Dukla ne-
dočkala a v utkání chudém na góly 
podlehla 2:1.

V prosinci se Dukla Jihlava před-
staví na domácím ledě čtyřikrát. 
V sobotu 3. prosince hraje s Kadaní, 
o týden později je na programu der-
by s Třebíčí, ve středu 14. prosince 
přijede celek Benátek nad Jizerou a 
v pondělí 19. prosince Dukla přede-
hraje doma zápas s Piráty z Chomu-
tova. Po vánoční pauze pokračuje 1. 
liga hokeje 4. ledna a Dukla zajíždí 
do Ústí nad Labem. –vš-

PETR HUBÁČEK (v červeném) odehrál v letošní sezoně v dresu Dukly Jihlavy doposud všech sedmadvacet zápasů. V nich 
zatížil konta soupeřových gólmanů šesti góly a na stejný počet branek přispěl jako asistent.  Foto: Vladimír Šťastný

Hokejisté okupují horní patra tabulky
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od 11. 2.
STÁLÁ EXPOZICE 
HMATOVÉHO SOCHAŘSTVÍ
OGV, Galerie Alternativa, budova 

Komenského 10

od 27. 5.  
„ZÁMECKÉ STŘÍBRO 
Z LUK NAD JIHLAVOU“
Výstava z cyklu „Muzejní poklady“ 

představující stříbrný stolní servis z 
věna ruské kněžny Anny L. Lazarevo-
vé. Dlouhodobá výstava.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

do 3. 12.  
IVA ŘEHOVÁ  
- OBRA ZY A GRA FIKA 
Minigalerie Trifoil, grafi cké papíry, 

Husova 10

do 9. 12.   
DANA FIDLEROVÁ 
– NE/MALBY
Galerie – Horácké divadlo Jihlava, 

Komenského 22

do 9. 12.  
PREZENTACE 
NAKLADATELSTVÍ 
ADOLESCENT
Koncept knihy Dokonalý dům a 

další autorská leporela Aleše Kauera 
a nezávislého nakladatelství Adoles-
cent.

Galerie Na dně (na chodbě Diva-
delního klubu v Horáckém divadle), 
Komenského 22

do 10. 12. 
ARCHITEKT BEDŘICH 
ROZEHNAL 1902–1984
Galerie Jána Šmoka, ateliéry Střední 

umělecké školy grafi cké, Dvořákova 
12

do 10. 12.  
PAVEL KA ŠPÁREK – OBRA ZY
Nový, mladý autor galerie M+K po-

chází ze Znojma, inspiruje ho příroda 
a používá klasickou techniku olejo-
malby.

M+K galerie, Čajkovského 33

do 15. 12.  
PAVLA MALINOVÁ 
- ČLOBRDÍČEK
Galerie Půda, Joštova 27, podkroví 

fi rmy Javab

do 23. 12.  
DĚTI NA RA DNICI 
Výstava dětských prací dětí MŠ a žá-

ků ZŠ ve vestibulu radnice. 
Hala Městského informačního cen-

tra.
Magistrát města Jihlavy, Masaryko-

vo nám. 1

do 23. 12. 
VÁNOČNÍ STROMEČKY 
Výstava stromečků ozdobených 5 

zajímavými osobnostmi dle jejich 
zvyklostí ve vestibulu předprodeje 
jízdenek MHD (radnice).

Magistrát města Jihlavy, Masaryko-
vo nám. 1

do 31. 12. 
VÝSTAVA STUDENTSKÝCH 
PRA CÍ SUPŠ HELENÍN
OGV, Galerie Alternativa, budova 

Komenského 10

do 31. 12. 
Petr Soukop: 
RUMUNSKO – BANÁT 
- tam, kde se zastavil čas
Výstava fotografi í.
Kavárna Dena, Fibichova 28

do 31. 12. 
VÝSTAVA VOSKOVKOVÝCH
 KRESEB PETRA  ZIMY 
Bez obav, prodejní galerie a výtvar-

ná dílna Denního a týdenního staci-
onáře Jihlava, Husova 16

do 1. 1. 
Z PAMÍRU
Výstava fotografi í z cest Tomáše 

Hruše.
Kavárna Muzeum, Masarykovo 

nám. 55

do 6. 1.  
NEFOSIN  
Sdružení umělců se sídlem v Plzni 

- sochy, plastiky, keramika, obrazy, 
fotografi e, grafi ka, dekorativní tvor-
ba, šperk a design. 

Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

do 9. 1. 
LIDEM DOBRÉ VŮLE
Výstava betlémů z keramické dílny 

a pracovních terapií v Psychiatrické 
léčebně Jihlava. 

Klub Zacheus, Komenského 20

do 15. 1. 
OHROŽENÉ PAMÁTKY 
VYSOČINY
Putovní výstava NPÚ v Telči za-

chycuje památky na Vysočině, kte-
rým hrozí rychlejší či pomalejší zá-
nik. 

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

do 16. 1. 
VÁNOCE  
Výstava prací žáků výtvarného 

oboru ZUŠ.   
Městská knihovna, Hluboká 1

do 5. 2. 
ZDENĚK BURIAN 
Výstava děl znázorňujících pre-

historickou faunu a fl óru, zobraze-
ní předchůdce člověka a ilustrace k 
dobrodružným románům od „Po-
sledního Mohykána“ a „Lovce jele-
nů“ J. F. Coopera, „Hrdinného ka-
pitána Korkorána“ A. Assollanta po 
romány J. Vernea. Jakýsi přechodový 
prvek mezi zobrazením prehistorie 
a knižní ilustrací lze na výstavě na-
lézt ilustrace k několika knihám E. 
Štorcha, například „Lovci mamutů“, 
„Osada Havranů“, „U Veliké řeky“ a 
další.

OGV, Komenského 10
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do 16. 1. 
VÁNOCE  
Výstava prací žáků výtvarného 

oboru ZUŠ.   

8. 12. v 17.30 
VÁNOČNÍ RENDEZ – VOUS 
Recitál malířky a spisovatelky Bo-

humily Sarnové - Horkové z její lite-
rární tvorby, housle Marie Michálko-
vá, kytara Karel Podškubka 

15. 12. v 17.00
HOLANDSKO NA LODI!
Cestopisná přednáška s promítá-

ním Tomáše Kubeše.
Městská knihovna, Hluboká 1

sobota 24. prosince / 13.00 
/ kinosál Reform
Než rozbalíte dárky, přijďte do kina 

na pohádku
S ČERTY NEJSOU ŽERTY
Československo 1984, pohádka, cca 

91 min.
Zlá macecha, která chce vše jen pro 

sebe, netuší, že v temných jeskyních 
je pekelné království, kde vládne pe-
kelný kníže Lucifer… a že s čerty ne-
jsou žerty.

Hrají: Josef Kemr, Viktor Preiss, 
Ondřej Vetchý ad.

Scénář a režie: Hynek Bočan
Mládeži přístupný. ZDARMA

sobota 24. prosince / 23.59 
/ kinosál Reform
Na půlnoční do kina
TAJEMSTVÍ HRA DU 
V KA RPATECH
Československo 1981, komedie/sci-

fi , cca 97 min.
V Karpatském království stojí nad 

vesnicí Vyšné Vlkodlaky tajemný 
hrad, jehož majitelem je baron Gorc 
z Gorců. Na jeho objednávku sestrojil 
šílený vědec Orfanic zvláštní přístroj, 
který pomocí světelných paprsků vy-
tváří iluzi skutečnosti.

Hrají: Vlastimil Brodský, Miloš Ko-
pecký, Rudolf Hrušínský ad.

Scénář a režie: Oldřich Lipský
Mládeži přístupný. ZDARMA

úterý 27. až čtvrtek 29. prosince 
/ 17.30 / kinosál Reform
HARRY POTT ER A RELIKVIE 
SMRTI – ČÁST 2
UK/USA 2011, dobrodružný/fan-

tasy/drama, titulky.
Poslední dobrodružství ságy o 

Harrym Pott erovi.
Hrají: Daniel Radcliff e, Rupert 

Grint, Emma Watson ad.
Režie: David Yates
Přístupný od 12 let. Vstupné 70 Kč 

BIJÁSEK 
– kino Dukla promítá dětem 

sobota 3. a neděle 4. prosince / 
15.30 / kinosál Reform

VÁNOCE S MIKEŠEM
Filmové pásmo kreslených a lout-

kových pohádek pro nejmenší diváky. 
Vstupné 30 Kč

sobota 10. prosince / 15.30 
/ kinosál Edison
neděle 11. prosince / 15.30 
/ kinosál Reform
VÁNOČNÍ PÁSMO I.
Výběr nejlepších kreslených českých 

pohádek. Vstupné 30 Kč

sobota 17. a neděle 18. prosince 
/ 15.30 / kinosál Reform
MEDVÍDEK PÚ
USA 2011, animovaná komedie, 

český dabing, cca 70 min.
Malí diváci se mohou vrátit do Sto-

korcového lesa, kde znovu ožívají 
nadčasové kouzlo, vtip a žertovná at-
mosféra původních krátkých fi lmů.

Hrají v českém znění: Tygr: Oto 
Jirák, Kanga: Jaroslava Brousková, 
Medvídek Pú: Jiří Knot, Ijáček: Jaro-
slav Vlach, Prasátko: Tomáš Juřička 
ad.

Režie: Stephen Anderson, Don Hall
Mládeži přístupný. Vstupné 75 Kč

úterý 27. prosince / 15.30 
/ kinosál Reform 
AUTA 2
USA 2011, širokoúhlá animovaná 

komedie, český dabing, cca 110 min.
Hvězdné závodní auto Blesk Mc-

Queen a jeho přítel, jedinečný odta-
hový vůz Burák, se dostanou na úžas-
ná místa, když je jejich cesta zavede 
za moře.

Hrají v českém znění: Richard Kraj-
čo, Petr Novotný, Petr Štěpánek ad.

Režie: John Lasseter
Mládeži přístupný. Vstupné 75 Kč

středa 28. prosince / 15.30 
/ kinosál Reform 
ČERTOVA NEVĚSTA
ČR 2011, pohádka, cca 101 min.
Čerti patří mezi nejoblíbenější po-

stavy českých pohádkářů.
Hrají: Sabina Laurinová, David Su-

chařípa, František Němec ad.
Režie: Zdeněk Troška
Mládeži přístupný. Vstupné 75 Kč

čtvrtek 29. prosince / 15.30 
/ kinosál Reform
ŠMOULOVÉ
USA 2011, animovaná komedie, 

český dabing, cca 102 min.
Zlý čaroděj Gargamel vyžene Šmou-

ly z jejich vesničky a během následné-
ho pronásledování všichni společně 
projdou kouzelným portálem, který 
je zavede do našeho světa, přímo do-
prostřed newyorského Central Parku.

V českém znění: Ondřej Brzobohatý, 
Nikola Votočková, Václav Knop ad.

Režie: Raja Gosnell
Mládeži přístupný. Vstupné 80 Kč

BIO RÁJ – promítání seniorům 
/ kinosál Edison

Vstupné na všechny projekce: pro 
seniory 60 let a výše 40 Kč (na vy-
žádání doložit platným průkazem 
totožnosti) / ostatní návštěvníci dle 
vstupného

středa 7. prosince / 10.00 
/ kinosál Edison
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
ČR 2011, širokoúhlé drama, cca 107 

min.
Když vám hoří půda pod nohama, 

není nad rodinný výlet.
Hrají: Igor Chmela, Eva Vrbková, 

Martin Finger ad.
Scénář a režie: Robert Sedláček
Přístupný od 12 let. Vstupné 75 Kč

středa 14. prosince / 10.00 
/ kinosál Reform
LÍBÁŠ JAKO BŮH
ČR 2008, komedie, cca 115 min.
Muž mezi dvěma ženami a žena 

mezi dvěma muži – to jsou motory 
komedie, poháněné pošetilostmi, se-
beiluzemi i sny, kterým podléhají za-
milovaní, nemilovaní i žárliví…

Hrají: Kamila Magálová, Oldřich 
Kaiser, Eva Holubová ad.

Scénář a režie: Marie Poledňáková
Mládeži přístupný. Vstupné 40 Kč

středa 21. prosince / 10.00 
/ kinosál Edison
DŮM
Česko/Slovensko 2011, drama, cca 

100 min.
Otec Imrich má svoje sny. Dcera 

Eva má svoje vlastní. Ale život je to, 
co se děje někde mezitím.

Hrají: Miroslav Krobot, Judit Bár-
dos, Taťjana Medvecká ad.

Scénář a režie: Zuzana Liová
Přístupný od 15 let. Vstupné 80 Kč

středa 28. prosince / 10.00 
/ kinosál Refrom
ALOIS NEBEL

ČR 2011, animovaný fi lm, drama, 
cca 87 min.

Dlouho očekávaná adaptace kul-
tovního komiksu Jaroslava Rudiše a 
Jaromíra 99.

Hrají: Miroslav Krobot, Karel Ro-
den, Tereza Voříšková a další.

Režie: Tomáš Lešák
Mládeži přístupný. Vstupné 60 Kč

FILMOVÝ KLUB v kině Dukla
vstupné pro členy FK 40 Kč / pro 

nečleny 70 Kč

pondělí 5. prosince / 19.30 
/ kinosál Reform
VALČÍK S BAŠÍREM
Izrael/Něm/Fr 2008, animovaný/

dokumentární, titulky, cca 85 min.
První animovaný fi lm nominovaný 

na Oscara v kategorii „Nejlepší nean-
glicky mluvený fi lm“. Nejsilnější do-
kument a válce.

Scénář a režie: Ari Folman

pondělí 12. prosince / 19.30 
/ kinosál Reform
MÁTE DOMA LVA?
Československo 1963, cca 81 min.
„Film o dětech, pro děti i pro do-

spělé.“
Hrají: Ladislav Očenášek, Josef Fi-

lip, Olga Machoninová ad.
Režie: Pavel Hobl

čtvrtek 15. října / 19.30 
/ kinosál Reform
Dokumentární čtvrtky
ČECHY – ZEMĚ STOVEK 
RYBNÍKŮ
Rakousko 2009, dokumentární, ti-

tulky, cca 51 min.
V srdci Evropy, v jižních Čechách, 

leží v objetí středověkých hradů uta-
jená mozaika jezer, zvolna plynou-
cích řek, mlžných lesů a záhadných 
rašelinišť a bažin. 

Režie: Michael Schlamberger, Jiří 
Petr

pondělí 19. prosince / 19.30 
/ kinosál Reform
DOMŮ NA VÁNOCE
Norsko/Něm./Švédsko 2010, titul-

ky, cca 85 min.
Vánoční období přináší kromě dár-

ků a několikatýdenního stresu vyvá-
ženého třemi dny klidu též množství 
fi lmů a televizních pořadů přetéka-
jících ujišťováním, že je vše báječné, 
všichni lidé se mají rádi a všechny 
problémy přestaly existovat.

Hrají: Trond Fausa Aurvaag, Joa-
chim Calmeyer, Nina Andressen Bo-
rud ad.

Scénář a režie: Bent Hamer

ostatní akce:
pátek 2. prosince / 18:00 – 21:00 
/ kinosál Reform
Nultý ročník 
MEZINÁRODNÍHO 
FESTIVALU 
OUTDOOROVÝCH FILMŮ 
V JIHLAVĚ 
Festival je zaměřený na sporty i ži-

vot s outdoorovou tematikou, na fi l-
my dobrodružné, extrémní, adrena-
linové, ale také cestopisné. Filmy nás 
zavádějí do různých míst naší planety, 
ukazují mentalitu a kulturu tamních 
obyvatel. Zavádějí nás do prostředí, 
kam se běžný „smrtelník“ nedostane. 
Mnoho fi lmů má velký sociální a ci-
tový náboj.

Krátká přehlídka nejzajímavějších 
fi lmů letošního ročníku

ZRUŠÍME TĚLOCVIK 

(režie: Marek Hýža) 
TRA BANTEM NAPŘÍČ AFRI-

KOU / ACROSS AFRICA... (režie: 
Dan Pribáň, Dana Zlatohlávková) 

Více informací na internetových 
stránkách www.coody.cz , www.mfof.
cz. Vstupné 50 Kč

pátek 16. prosince / 20.00 
/ kinosál Reform
Projekt 44
ČR 2011, akční sci-fi  z armádního 

prostředí, cca 78 min.
Marek je nezaměstnaný mladík a 

pro snadně vydělané peníze udělá té-
měř cokoliv. Proto nepohrdne velice 
výhodnou nabídkou od armády na 
“naprosto neškodné” testy. Když se 
ovšem probouzí o několik let později 
ve svém bytě, zjišťuje, že všichni jeho 
známí i rodina se k němu obrátili zá-
dy, nebo jsou mrtví. Dokonalý voják, 
nebo porouchaný stroj? Marek se od 
podivných lidí dozvídá o generálu 
Janebovi, který prováděl testy, zavi-
ňující celý jeho nečekaný výpadek a 
ovládání jeho těla vysokými armádní-
mi orgány. Současně v sobě objevuje 
novou podivnou sílu, kterou pomalu 
začíná ovládat, a je hnán za pomstou 
do hlubin neznáma svého vlastního 
já. Strhující akční sci-fi  z prostředí ar-
mádních pokusů a vládních spiknutí, 
které vás nenechá klidnými od začát-
ku až do konce.

Hrají: Josef Kundera, Martin Hav-
lovic

Režie: Jaroslav Šetek
Lístky v předprodeji na www.pro-

jekt44.cz.
Přístupný od 15 let. Vstupné 80 Kč

neděle 11. prosince / 15.00 
/ kinosál Reform
S JIHLAVSKÝMI LISTY 
ZA POHÁDKOU - “O SELCE 
LAKOMCE (s vánoční úpravou)“
Délka představení cca 50 minut.
Pracovitý Matěj jde světem a hle-

dá službu, aby si nějaký ten krejcárek 
přivydělal. Ale ouha! Služba u lakomé 
selky vynáší jen tvrdý chléb, případně 
rány koštětem. Ale dětské obecenstvo 
jistě Matějovi pomůže na Lakomku 
vyzrát.

Účinkují: Divadélko Kos
Vstupné: 60 Kč
Rezervace na 567 578 024 nebo 

732 506 053

Připravujeme na měsíc leden: Vy-
měřený čas, Mistrovský plán, Poupa-
ta, Kocour v botách, Alvin a Chip-
munkové 3, Mission Impossible 
– Ghost Protocol, Velká vánoční jíz-
da, Anonym, Ocelová pěst, Milovaní 
ad.
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1. 12. – 4. 12. 
JAK SBALIT ŽENU
Filmové natáčení úspěšné divadel-

ní inscenace brněnského BuranTea-
tru novou 3D technologií v produkci 
Martina Ferduse.

7. 12. v 19.30
De Facto Mimo: 
Pierre – Henri Cami: 
KLEŠTĚNEC Z PRA LESA
Originální propletenec pěti kome-

dií, které jsa propleteny, pohybují se 
na samé hranici chaosu, přičemž po-
nechávají vtip a různé končetiny tr-
čet na všechny strany.

9. 12. v 19.30 
Celovečerní představení 
Brněnského tanečního divadla 
MAXIMVS
Soubor se věnuje tradičnímu mo-

dernímu tanci, který využívá ve 
svých choreografi ích. Cílem Taneč-
ního divadla MAXIMVS Brno je, 
aby použitá hudba, námět, choreo-
grafi cké zpracování i technická kva-
lita interpretace byly srozumitelné, 
sluchu, oku i duši lahodící a řemesl-
ně dobře zpracované. Nechceme být 
inovativní za každou cenu, snažíme 
se na základě ověřených tradic dívat 
na současný svět. 

10. 12. v 15.00 
De Facto Mimo: 
KÁJA V CIRKUSE
Kdo má angínu, nemůže do cir-

kusu! Což samozřejmě neznamená, 
že neuvidí mnohem podivuhodněj-
ší věci. Kdo má pořádnou horečku, 
může najít cirkus třeba pod postelí. 
Léčivá pohádka plná atrakcí a písni-
ček. Možná přijede i sanitka! Loutky, 
hudba, drezura a režie: Martin Káca 
Kacafírek, Michal Šmidla Pokorný, 
Martin Skřítek Kolář a slonice Adéla 
( Jiráčková).

10. 12. v 20.00 
Koncert kapely BEZ OBAV 
(Polná)

11. 12. v 16.00 
De Facto Mimo: 
KÁJA V CIRKUSE
13. 12. v 19.30 
ZNIČEHONIC: NEMILOVANÁ
Příběh sedmnáctileté dívky Perly 

Sch. a další vzpomínky na mládež 
terezínském ghett u nejen očima Ar-
nošta Lustiga. 

divadlo otevřených dveří, 
Tyršova 12

1. 12. v 19.30 
ŽALMAN a spol.
Předprodej: Knihkupectví Jitka.

3. 12. v 15.00 
O SMOLÍČKOVI 
Pohádka pro dvě uklízečky a jed-

noho údržbáře a děti, které mají rády 
veselé pohádky. Mikulášská nadílka 
a vyhlášení výsledků Malé energetic-
ké akademie.

8. 12. v 17.00 
KOUZLO VÁNOC  
Taneční vystoupení ZUŠ Jihlava. 

9. 12. v 19.00 
Vánoční koncert skupiny 
EPY DE MYE Divadlo 

12. 12. v 19.00 
BOHUMIL KLEPL
Oblíbený herec, bavič a vypravěč. 

Předprodej: Ráj spánku, Žižkova 10

13. 12. v 17.00
HOTCH-POTCH  
Vystoupení taneční skupiny. 

14. 12. v 8.30 a 10.00
ZIMNÍ PŘÍHODY VČELÍCH 
MEDVÍDKŮ
Představení pro děti hraje Divadlo 

KRA PET Praha.

16. 12. v 17.00
VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ 
DDM JIHLAVA
Přehlídka zájmových hudebních a 

tanečních útvarů DDM Jihlava.

18. 12. v 15.00 
VÁNOCE TŘÍ SNĚHULÁKŮ 
Pohádkový dárek pro děti, hraje 

Divadlo Rozmanitostí Most. Vánoce 
Na Kopečku – předvánoční atmosfé-
ra, živý betlém, koledy, zdobení per-
níčků, prodej výrobků – přines dáre-
ček pod náš stromeček a odneseš si 
jiný. Radostné Vánoce nám všem.

Psychiatrická léčebna, 
Brněnská 54

VELKÁ SCÉNA
1. 12 v 19.00
A. Jirásek: LUCERNA
F /2/
V této báchorce, jedné z nejoblíbe-

nějších prací A. Jiráska, se prolínají 
realistické postavy a realistický děj s 
pohádkovým, v němž se samozřej-
mě pohybují bytosti pohádkové. Na-
vzdory tomu nebyl a není tento zná-
mý titul určen jen pro dětské diváky, 
ale je oblíben i u dospělých.

3. 12. v 19.00 
A. Jirásek: LUCERNA
G /2/

6. 12. v 19.00 
F. Hervé - H. Meilhac - A. Millaud: 
MAM’ZELLE NITOUCHE 
mimo předpl.
„Tam v divadle pan Floridor, zde 

v ústavu pan Célestin.“ Kdo z pří-
znivců operety by neznal tyto dva 
verše z kupletu varhaníka Célestina. 
Tato opereta je nesmírně vtipnou, 
divadelně košatou konfrontací tří 
rozdílných světů: kláštera, divadla 
a kasáren. Titulní hrdinka, chovan-
ka Denisa, hraje ve svatouškovském 
prostředí komedii stejně, jako hraje 
komedii i její učitel, ctihodný kláš-
terní varhaník pan Célestin, a když 
se do toho všeho ještě zaplete mladý 
a fešný poručík Champlatreux…

7. 12. v 19.00 
R. Cooney: 
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU 
KV/2/
Když už lhát, tak nehorázně a hlav-

ně všem! To je zásada MUDr. Mor-
timera, kterou dodržuje, když se mu 
události vymknou z rukou. A důvod 
má opravdu zásadní. Dozvědět se 
před důležitou vědeckou přednáš-
kou, že má osmnáctiletého syna, to 
by vyvedlo z míry každého trochu 
zodpovědného muže, obzvlášť, když 
hrozí, že se jeho zákonitá manželka 
může každou vteřinu setkat s býva-
lou milenkou a matkou oné nečeka-
né vánoční nadílky. Je to opravdu le-
grace „na druhou“!

8. 12. v 19.00 
J. Herman - M. Stewart: 
HELLO, DOLLY! 
mimo předpl.
Jedná se o vtipnou hudební adap-

taci divadelní hry T. Wildera „Do-
hazovačka“, jejíž předlohou zase byla 
bláznivá komedie J. N. Nestroye „A 
jde se řádit“. Muzikál vypráví příběh 
podnikavé dohazovačky Dolly Levi-
ové, která si ovšem toho nejlepšího 
zákazníka nechává pro sebe a kouz-
lem své osobnosti dokáže nerudné-
ho starého mládence Horáce Van-
dergeldera nakonec změnit i proti 
jeho vůli v galantního a milujícího 
muže.

9. 12. v 19.00 
R. Cooney: 
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU 
K /2/

10. 12. v 19.00 
P. Shaff er: AMADEUS
P /3/
Je velmi pravděpodobné, že kdyby 

nebylo W. A. Mozarta, asi by jen má-
lokdo dnes znal Salieriho. Kolik je 
na vztahu těchto dvou protikladných 
charakterů historické pravdy, není 
důležité. Důležité je, že autor vytvo-
řil geniální konstrukci střetu me-
zi božským talentem a upachtěnou 
uměleckou ctižádostivostí a kariéris-
mem. „Konfrontace génia s průměr-
ností,“ pojmenovává autor hlavní té-
ma této slavné hry.

12. 12. v 10.00 
A. Jirásek: LUCERNA 
mimo předpl.

13. 12. v 19.00 
P. Shaff er: AMADEUS 
H /3/

14. 12. v 18.00 
Vánoční koncert Policie ČR 
zadáno

15. 12. v 17.00 
A. Jirásek: Lucerna 
mimo předpl.

16. 12. v 19.00
P. Shaff er: AMADEUS 
C /2/

17. 12. v 17.00 
A. Jirásek: LUCERNA 
mimo předpl.

19. 12. v 9.30 
F. Hervé - H. Meilhac - A. Millaud: 
MAM’ZELLE NITOUCHE 
zadáno

20. 12. v 10.00 
A. Jirásek: LUCERNA 
mimo předpl.

21. 12. v 9.45 
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 bylo 
všechno přece jen trochu jinak.

22. 12. v 9.45 
F. Hervé - H. Meilhac - A. Millaud: 
MAM’ZELLE NITOUCHE 
zadáno

27. 12. v 17.00
P. Shaff er: AMADEUS
M /2/

28. 12. v 19.00
R. Cooney: 
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU 
D /2/

29. 12. v 19.00 
P. Shaff er: AMADEUS 
L /2/

MALÁ SCÉNA
2. 12. v 17.00 
M. Junášek: 
TRPASLÍCI A SNĚHURKA  
Zadáno
Rozverná adaptace klasické pohád-

ky okořeněná půvabnými písnička-
mi má všechny předpoklady být pří-
jemným představením nabízejícím 
dostatek radosti a potěšení dětem i 
dospělým. 

14. 12. v 19.30
M. Waltari: ČARODĚJKA  
mimo předpl.
Tajemný napínavý příběh ze sever-

ských lesů, který slavný fi nský autor 
napsal v době, kdy byli v severských 
močálech nalezeni první „lidé z ba-
žin“ – dokonale mumifi kovaná lidská 
těla pohřbena z jakýchsi nábožen-
ských či rituálních důvodů. Našlo se 
i tělo dívky, jejíž srdce bylo probod-
nuto ostrým kůlem. Byla to čaroděj-
ka? A může se po stovkách let vrátit 
mezi lidi živá?

16. 12. v 19.30 
P. Palouš: VZDÁLENÉ VRA ŽDY 
mimo předpl.
česká premiéra původního thrilleru 
Je možné, aby civilizovaný, dobře 

vychovaný a slušný člověk někoho 
zabil? Je pravda, že někde v koutku 
každé lidské duše se skrývá potenci-
ální vrah? Věčné téma zločinu, tres-
tu a viny plus napínavé pátrání po 
nebezpečném vrahovi obsahuje pů-
vodní thriller Pavla Palouše Vzdále-
né vraždy.

27. 12. v 19.30 
P. Palouš: VZDÁLENÉ VRA ŽDY 
mimo předpl.

DIVADELNÍ KLUB
9. 12. v 16.30 
Beseda s překladatelem: 
VEČER S MARTINEM 
HILSKÝM NA TÉMA 
SHAKESPEARE
Debatu povede Zdeněk Stejskal.

10. 12. cca v 21.20 
Popremiérové posezení: Peter 

Shaff er: AMADEUS

13. 12. v 19.00
Autorské čtení poezie: 
RA DEK FRIDRICH 
A DAN JEDLIČKA 
Jako host vystoupí se svou poezií 

Aleš Kauer.

Komenského 22
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3. – 4. 12. v 8.30 
VOLEJBALOVÝ MIKULÁŠSKÝ 
TURNAJ 
Od 8.30 hod. na hale SK Jihlava 

(pod Březinkami). Turnaj pro ama-
térská družstva, podmínka 2 ženy 
vždy na hřišti. Startovné 900 Kč za 
družstvo. Nutno se přihlásit předem. 

7. 12. v 16.00 
OZVĚNY JIHLAVSKÉHO 
SLAVÍKA 
Vystoupení nejúspěšnějších jed-

notlivců a skupin z Jihlavského slaví-
ka. Během odpoledne vystoupí dívčí 
skupina Action girls. Masarykovo 
náměstí.

13. 12. v 15.00 
VÁNOČNÍ TURNAJ 
V „HOLLYWOOD“
Zábavný turnaj v karetní hře pro 

jednotlivce. Prezence v 15.00 hodin 
v DDM Jihlava, Brněnská 29, přezutí 
s sebou. Startovné 30 Kč. Přeneste se 
do role hollywoodského producenta 
a pomocí scénářů a fi lmových hvězd 
vydělejte velké peníze. 

16. 12. v 17.00 
VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ 
DDM JIHLAVA
Přehlídka zájmových hudebních a 

tanečních útvarů DDM Jihlava. Di-
vadlo Na Kopečku od 17.00 hodin. 
Pro rodiče i širokou veřejnost. 

22. 12. v 15.00 
VÁNOCE V DOMEČKU
Vánoční aranžování, balení dárků, 

výroba ozdob, vánoční zvyky, koledy 
apod. Příspěvek na materiál 40 Kč. 

23. 12. v 9.00 
FLORBALOVÝ TURNAJ 
TROJIC
Místo konání: tělocvična DDM JI, 

Brněnská 46 od 9.00 hod. Počet hrá-
čů 2+1(+náhradník). S sebou přezu-
tí, výstroj. Kat.: do 11 let a 12-15 let.
Nutno se přihlásit do 20.12.: rychet-
sky@ddm.ji.cz, startovné 30 Kč. 

26. 12. v 9.00 
DVOUGENERA ČNÍ STOLNÍ 
TENIS 
Tradičně na Štěpána od 9.00 hodin. 

v hale SK – stolní tenis (pod autobu-
sovým nádražím). Pro děti a jejich 
rodiče a prarodiče. Startovné 50 Kč 
za pár. Kategorie do 11 let + rodič a 
do 16 let + rodič.

Brněnská 29

1. 12. v 17.00 
PRÁVA A POVINNOSTI 
RODIČŮ KE SVÝM DĚTEM
Úprava poměru k nezletilým dě-

tem, vyživovací povinnost, úprava 
styku.

Pondělí  
Otevřená herna 9.00 – 11.00
Batolátka – 9.30 – 10.30 – pro-

gram pro miminka s rodiči
Dílničky 16.00 – 17.00 – pro rodi-

če s dětmi od 3 let

Chlumova 3

1. 12. – 2. 12. v 19.00 
JAKUB SMOLÍK
Vánoční dárek v podobě dvou kon-

certů tohoto vámi milovaného zpě-
váka romantických písní. 

4. 12. v 19.00 
VÁNOČNÍ KONCERT 
ONDŘEJE HAVELKY A JEHO 
MELODY MAKERS
Koncert věnovaný, kromě jiného, i 

nedožitým 100. narozeninám pianis-
ty, skladatele, textaře a aranžéra Jiří-
ho Traxlera. 

6. 12. v 19.30 
FIORDMOSS
Koncert v rámci projektu Malá scé-

na žije… 

7. 12. v 19.30 
PARTIČKA 
Hrají: Richard Genzer, Michal Su-

chánek, Ondřej Sokol, Igor Chmela, 
Daniel Dangl Hudební doprovod: 
Marián Čurko. 

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

mohli od této skupiny vidět.

9. 12. v 18.00 
VÁNOCE S VYSOČANEM 
A S JAVORNÍKEM
Vánoční pořad HSPT Vysočan 

a jeho hostem FS Javorník z Brna. 
Hraje: Lidová muzika Vysočanu pod 
vedením Anny Kubínové a Cimbá-
lová muzika Javorníku pod vedením 
Mirko Otáhala. Vystupuje HSPT 
Vysočan, FS Javorník, DFS Jeřabin-
ka, DFS Vysočánek a FS Dřeváček. 

10. 12. v 19.30  
JANEK LEDECKÝ 
– VÁNOČNÍ KONCERT
Předprodej Vinotéka Song, Palac-

kého ul., Knihkupectví Jitka, Ko-
menského ul. 

11. 12.  v 19.00 
Česká mše vánoční 
„HEJ, MISTŘE“ 
Jakuba Jana Ryby
Vánoční koncert FILHARMONIE 

Tolstého 2

G. MAHLERA . Již tradiční koncert 
fi lharmonie věnovaný nadcházejícím 
vánočním svátkům – velkolepé pro-
vedení nejoblíbenější vánoční mše 
všech dob. Účinkují: FILHARMO-
NIE G. MAHLERA , Dana Fučíková 
– soprán, Sylva Čmugrová – alt, On-
dřej Socha – tenor, Pavel Vančura – 
bas (držitel ceny Th alie), CECILIE-
CECILIA Třešť, ČECH A LECH 
Humpolec, SMETANA Telč, SVA-
TOPLUK Žďár nad Sázavou, TU-
CET Humpolec, Jiří Jakeš – dirigent.

13. 12. v 19.00 
PETR BENDE A BAND 
– VÁNOČNÍ KONCERT 
Hosté: HELENA ZEŤOVÁ, Cim-

bálová muzika Grajcar a Dětský 
pěvecký sbor Resonance Třebíč. 
Předprodej: Song, Palackého 30, Jih-
lavské listy, Fritzova 34.

13. 12. v 19.30
VOSTO5: Stand´artní kabaret
V rámci projektu Malá scéna žije… 

15. 12. v 18.00 
VĚNEČEK kurzů tance 
a společenského chování. 
Večerem vás provedou taneční mi-

stři Jana Valentová a David Novotný, 
k tanci i poslechu zahraje skupina 
X-Band Jiřího Matějky, a program 
zpestří i taneční kluby Hotch–Potch 
a Street Busters.

16. 12. v 8.30 a 10.00 
PUTOVÁNÍ 
ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU
Vánoční pořad pro děti z MŠ a žá-

ky 1. až 5. tříd ZŠ připravilo Divadlo 
KA PSA Andělská Hora. 

16. 12. v 18.00 
GALAKONCERT K 50. VÝRO-

ČÍ DOMU KULTURY
Pod záštitou ministra kultury ČR. 

Účinkují významné soubory a sdru-
žení, které v minulých letech praco-
valy pod Domem kultury, houslové 
duo Femme 2 Fatale, Davide Matt i-
oli, Pavla Břínková, Jan Ježek a Petra 
Janů. 

17. 12. v 15.00 a 18.00 
STREET BUSTERS 
PROMO SHOW

Pořady pro školy 
16. 12. v 8.30 a 10.00 
PUTOVÁNÍ 
ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU
Pohádkové vypodobnění příběhu 

narození Ježíška s osobami a roz-
vržením jejich mluvy v řeči vázané 
aneb tak zvané PUTOVÁNÍ ZA VÁ-
NOČNÍ HVĚZDOU. 

Úterý  
Klub maminek 9.00 – 11.00 – pro 

rodiče s dětmi od 2 let
Keramika 16.00 – 17.00 – pro ro-

diče s dětmi od 3 let

Středa  
Klub kojenců 9.00 – 11.00 – pro 

rodiče s dětmi do 2 let
Katecheze pro nejmenší 16.00 – 

16.45 (sudá středa)

Čtvrtek  
Klub kojenců 9.00 – 11.00 – pro 

rodiče s dětmi do 2 let      
Muzicírování 16.00 – 17.00 – zpí-

vání rodičů s dětmi od 1 roku

Pátek  
Cvičení 10.00 – 11.00 – pro rodiče 

s dětmi od 2 let  

11. 12. ve 13.00 – 20.00
VÁNOČNÍ SHOW PRO DĚTI
Vystupovat bude Václav Upír Krej-

čí. Doprovodný program: Taneční 
skupina pro děti, hosté Václava Upí-
ra Krejčího s dětským programem, 
diskotéka pro děti. Soutěže pro dě-
ti, pro každé dítě překvapení. Loso-
vání vstupenek o lego a další ceny. 
Nafukovací atrakce zdarma – skáka-
cí hrad, velká skluzavka, nafukovací 
pes.

Žižkova 15

3. 12. v 10.00
ŽERTY S ČERTY 
(s mikulášskou nadílkou) 

17. 12. v 10.00
A ZASE TY VÁNOCE 
(úsměvně o Vánocích)

25. 12. v 15.00
VÁNOČNÍ POHLAZENÍ 
Koledy a vánoční zvyky v podání 

herců a hostů DKD Ježek. 

Jarní 22 (areál MŠ), 
Jihlava – Horní Kosov

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

10. 12. v 10.00
DVA SNĚHULÁCI 
a VÁNOČNÍ DOVÁDĚNÍ
Pohádka pražského divadla Úsměv 

a Vánoční dovádění s BOBOdiva-
dlem.

Malá scéna DDM, Brněnská 46

14. 12. v 19.30 
BURA NTEATR: HEDA 
GABLEROVÁ
Příběh o jednom notebooku a dvou 

pistolích. Příběh jedné báječné party, 
které měl patřit svět a patří jí hypotéky. 
Příběh ženy, které nechce být manžel-
kou, milenkou ani matkou – a tudíž ji 
nikdo nepotřebuje. Příběh několika 
nepravých lásek. Příběh o touze po 
tom, aby se v tomhle spokojeném svě-
tě KONEČNĚ NĚCO STALO.

15. 12. v 18.00
VÁNOČNÍ KONCERT 
PĚVECKÉHO SBORU 
FOERSTER. 
Pěvecký sbor Foerster Sokola Jihla-

va uvede vánoční skladby převážně 
českých autorů, mimo jiné i Vánoč-
ní mši od E. Marhuly. Na závěr bude 
zpívat známé vánoční koledy, které si 
mohou společně se sborem zazpívat i 
diváci. Texty koled budou k dispozici.

17. 12. v 17.00 a 19.00 
PRA MÍNEK
Slyšíte? Vánoce už ťukají na dveře, a 

tak vám náladu přicházejí zpříjemnit 
soubory Pramínek, Šípek a Vrabčátka. 
Zavedou vás na štědrovečerní náves 
plnou koledníků, kteří vás doprovodí 
až do Betléma k Ježíškovi. Nenechte 
si ujít horácké koledy a vánoční pís-
ničky. Přijďte si chvíli odpočinout od 
vánočního spěchu mezi nás. 

19. 12. v 19.30, 20. 12. 
v 10.30 a 13.30 
Nanonah: ZLOČIN A TREST
Pohybová skoroopera pro jednoho 

tanečníka. Nekompromisně intenziv-
ní obrazové taneční sólo s živou hud-
bou a zpěvy. Teatrální, poetická koláž 
vsazená do industriálního prostředí, 
kde se abstrakce a drama prolíná s 
jemnocitem i lehkou nadsázkou. 

21. 12. v 19.30 
Vánoční comeback plzeňské 
pop-rockové kapely 
BURMA JONES
Vánoční akustické turné po oblast-

ních divadlech a klubech. Na kon-
certech zazní ty nejlepší burmovské 
skladby (Samba v kapkách deště, 
Cesta je dlouhá, Je mi to líto…), ale i 
upravené vánoční koledy, jako je na-
příklad rozhlasová stálice Tichá noc.  

divadlo otevřených dveří, 
Tyršova 12
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13. 12. v 17.00 
VÁNOČNÍ KONCERT 
DPS ZVONEČEK JIHLAVA
Tradiční koncert dvou přípravných 

oddělení a koncertního sboru. An-
na Baueršímová a Eliška Vyhnálko-
vá, klavírní doprovod. Jana Jiráková, 
sbormistr. 

Hotel Gustav Mahler

14. 12. v 19.00 
Gospelové Vánoce – OSCAR 
WILLIAMS & BAND OF LIFE
Kostel sv. Ignáce, Předprodej: Jih-

lavské listy, Fritzova 34, Knihkupec-
tví Jitka, Komenského 16, Vinotéka 
SONG, Palackého 30.

17. 12. v 18.00
NEZMAŘI a SYMFONICKÝ 
ORCHESTR LŠU UNIČOV
Tradiční koncert s obvyklým pun-

čem v kostele Povýšení svatého Kří-
že, předprodej Knihkupectví Jitka.

24. 12. ve 24.00 
PŮLNOČNÍ KONCERT 
Kostel sv. Ignáce z Loyoly. 
Tradiční „Půlnoční koncert“ pořá-

dá Jihlavský smíšený pěvecký sbor 
Melodie od roku 2003. Také letos 
se v tomto svátečním vánočním čase 
setkají zpěváci a hudebníci z různých 
pěveckých sborů a hudebních těles z 
Jihlavy, aby společně nabídli spolu-
občanům Českou mši vánoční Jana 
Jakuba Ryby. 

26. 12. v 17.00 
PĚVECKÉ SDRUŽENÍ 
CAMPANULA JIHLAVA 
Vánoční koncert. Program: Václav 

Jan Kopřiva – Missa pastoralis in D 
(první jihlavské provedení). Účin-
kují: Malý komorní orchestr Jihlava 
a hosté, Petr Sobotka – varhany, Pě-
vecké sdružení Campanula Jihlava, 
Pavel Jirák – dirigent. 

Chrám sv. Ignáce z Loyoly.

30. 11. – 9. 1. 
LIDEM DOBRÉ VŮLE
Výstava betlémů z keramické dílny 

a pracovních terapií v Psychiatrické 
léčebně Jihlava. 

11. 12. v 10.00
SETKÁNÍ RODIN 
s ADVENTNÍM DIVADÝLKEM

19. 12. v 18.00
ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ, 
ČTENÍ A POVÍDÁNÍ

24. 12. ve 22.00
ŠTĚDROVEČERNÍ 
OSLAVOVÁNÍ v CHRÁMU 
sv. KŘÍŽE

1. 1. v 18.00
NOVOROČNÍ KONCERT 
VOKÁLNÍCH SOUBORŮ
v chrámu sv. Kříže.

Komenského 20

4. 12. ve 14.00
POHÁDKY A ŘÍKA NKY 
OD ALOISE MIKULKY: 
KOUZELNÁ DVÍŘKA 
Martin Skřítek Kolář, Martin Káca 

Kacafírek a Matěj Kolář.

11. 12. ve 14.00
ČERTOVSKÉ POHÁDKY
Zahraje loutkové divadlo z Polné.

Masarykovo nám. 21

18. 12. ve 14.00 – 17.00
PŘEDVÁNOČNÍ BLEŠÁK
Blešák se uskuteční ve foyae DKO 

v Jihlavě, prodejní „pult“ si každý 
zajistí sám - přineste si deky, stolky, 
desky, stoličky. Každý prodávající za-
platí poplatek 40 Kč.

třída Legionářů 15

2. 12. ve 21.00 
KRUZENSTHERN 
i PAROHOD 
live (Tel Aviv / Izrael) 
Jewish Hardcore-Jazz-Avant In 

Concert. 

3. 12. ve 21.00
EKTOR live + DJ JORGOS, 
HAMIS ( Jihlava) + DJS 

9. 12. ve 21.00 
ADVENT APPLE PLEX 2011 
feat. 
DJ Schwa (Shades Of Grey / Beef 

Records), DJ Roman Rai (Roxy Pra-
ha / Moving Pictures Records), Ro-
man Sheema, Patrick, Dekades, Al-
kyone. 

10. 12. ve 21.00 
TRIBUTE NIGHT: Th e Beatles 
Živě vystoupí Th e Beatles revival – 

Brouci Band (90minutová energická 
show) + DJ Dick Stone. Osvěžující 
večírek v rytmu 60. let. 

16. 12. ve 21.00 
DEN OTCŮ
Jarda Hypochondr a Divná parta, 

Jada Band (Rock-jazz / Havlíčkův 
Brod) + DJ Václav K. + guests. Ot-
cové PIO SQUAD a dalších jihlav-
ských hudebníků se sejdou v jeden 

Žižkova 15

večer na jednom pódiu a ukážou 
Vám, že rozhodně nepatří do starého 
železa a umí to pořádně rozbalit. Ve-
čírek nejen pro starší a pokročilé. 

17. 12. ve 21.00 
CARIBBEAN CONNECTION 
Cee (Germany) + Damalistik (Ro-

ots Survival Sounds and Records), 
Notoric Natt y Sound Systém ( Jih). 
Vynikající německý reggae zpěvák se 
po roce vrací do Jihlavy.

21. 12. ve 21.00 
RELEASE PARTY k cd Oliver 
Lowe & Talpas: 
Peníze nebo život 2. 
DJS: Oliver Lowe, Talpas (soul, 

funk, hip hop, breaks). 

23. 12. ve 21.00 
SOULTRA IN SPECIAL feat. 
resident DJ EURODEL + guest
TROUBLE TEAM - DJ FLUX 

& DJ FRIKY (winners of CZ/
SK DMC Team Championship 
2010/2011). Večer plný hudby 70. a 
80. let, funky, disco, boogaloo, soul, 
jazz.

24. 12. ve 21.00 
TRA DIČNÍ VÁNOČNÍ 
NAROZENINY FEAT. 
Housefruit DJS Jiřan / Mejla / 

Nikky + special guest DJ Ian Mett y. 

25. 12. ve 21.00 
18. ROČNÍK VÁNOČNÍHO 
KONCERTU 
Živě vystoupí: Mouchy, Aft , Apple 

Spokesman, Zero Number One, DJ 
Sykita (Tábor). 

28. 12. ve 21.00 
JERU THE DAMAJA 
live (Brooklyn, New York, USA) + 

křest nového vinylu PIO SQUAD, 
DJ KA LIF, DJ J-KID & STREJDA 
FILÍ (Special 60 minutes GangStarr 
Foundation Set). Legenda rapu v 
Jihlavě. 

30. 12. ve 21.00 
TICHO PŘED BOUŘÍ: Vyklidně-

ný jazzový večírek s projekcí.

31. 12. ve 21.00 
SOULVESTR feat. Th e Residents

2. 12. ve 21.00
JAHFOUNDATION NIGHT
Jahfoundation crew feat Mc LEVY 

(Namibia). 

3. 12. ve 21.00
SKULL OF THREE SOUNDS
Pragmatt ic deliqent, Esso, Keram-

zit - sound systems. 

3. 12. v 15.00
ULTIMACUP 
- turnaj ve stolním fotbálku.

9. 12. ve 21.00
THIS IS THE DNB Vol.3 
(with dj KA TCHA) Katcha 
(htt p://www.katcha.info/), 
Pacosh, Koltix, Squid.

16. 12. ve 21.00
RA GGA NIGHT SPECIAL
Dr Kary + Mr Cocoman, W23, 

Tba. 

25. 12. ve 21.00
POVÁNOČNÍ NAKLÁDAČKA 
Ura sound system + Rotor sound 
systém. 

2. 12. 
DOGA – Unplugged

9. 12. 
Guns and Roses Revival 
z Bratislavy

10. 12. 
LADY KA TE a MARKÝZ JOHN
– Vánoční koncert

17. 12. 
DYMYTRY- koncert

23. 12. 
MORA VA – koncert

31. 12. 
SILVESTR V KLUBU JEŽEK
Rockotéka – DJ HAJI, švédské 
stoly + šampaňské.

2. 12. v 17.00 
Arteterapeutka 
Mgr. Lucie Poláková: 
AUTOMATICKÁ KRESBA
Pohled do duše skrze intuitivní 

tvorbu – jde o intuitivní pohyb kres-
lící ruky, jenž slouží k diagnóze i te-
rapii člověka. S sebou doporučuje-
me donést vlastní oblíbené pastelky, 
i když je materiál k dispozici.

4. 12. v 15.00 
MUZIKOTERA PIE 
– Blanka Haluzová a Honza Ježek
Relaxační odpoledne s netradič-

ními etnickými a lidovými nástroji. 
Seznámení s různými netradičními a 
lidovými nástroji, rozvoj intuice, na-
slouchání a tvoření. 

8. 12. v 18.00 – 19.30 
CVIČENÍ ČHI KUNG 
– Blanka Haluzová a Honza Ježek
Cvičení pro zlepšení a udržení 

dobrého tělesného i duševního zdra-
ví, jemuž se může věnovat každý, bez 
omezení věku a tělesného nadání. 

10. 12. ve 14.00 
Arteterapeutka 
Mgr. Lucie Poláková: 
PSYCHOLOGIE BAREV 

15. 12. v 18.00 – 19.30 
CVIČENÍ ČHI KUNG 
– Blanka Haluzová a Honza Ježek.

17. 12. ve 15.00 
Vánoční muzikoterapie 
pro rodiče s dětmi 
– Blanka Haluzová a Honza Ježek: 

PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA. 
Prostřednictvím fantazie a s pomo-
cí zvuků se přeneseme do daleké-
ho Betléma, a připomeneme si onu 
dávnou dobu, kdy se stala jedna z 
nejvýznamnějších událostí lidských 
dějin, jež si právě v tomto vánočním 
období už po staletí připomínáme a 
kterou je narození Ježíše. 

U Větrníku 13

Brněnská 29

29. 12. – 30. 12. v 9.00 
KUFROVÁNÍ S DDM JIHLAVA
Start po oba dny od 9.00 do 12.00 

hod. na DDM Jihlava, Brněnská 29. 
Orientační závod i vycházka pro nej-
širší veřejnost. Drobné odměny pro 
všechny. Startovné 10 Kč. Zveme 
jednotlivce i celé rodiny a kolektivy.
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Basketbal

Volejbal

Hokej
Kuželky

Gymnastika

Judo

Změna programu vyhrazena! 

HC Dukla Jihlava – 1. liga ČR 
2011/2012:

Sobota 3. 12. 
HC Dukla Jihlava – SK Kadaň

Sobota 10. 12. 
HC Dukla Jihlava – SK Horácká 
Slavia Třebíč

Basketbalový klub Jihlava:
Sobota 10. 12. 
BC Vysočina – Jiskra Havlíčkův 
Brod v 15 hodin – Liga U17

BC Vysočina – TJ Třebíč 
v 17 hodin – II. liga mužů

Sobota 17. 12. 
BC Vysočina – JBC Brno v 17 

hodin – Extraliga U19

Zápasy se hrají ve sportovní hale 
nad bazénem na ul. E. Rošického v 
Jihlavě.

TJ Sokol Bedřichov – volejbal 
– 2. liga žen:

Sobota 3. 12. 
TJ Sokol Bedřichov – TJ OP 
Prostějov 
v 10 a 14 hodin ve sportovní hale 

na ul. Sokolovská v Jihlavě.

TJ Sokol v Jihlavě:
Neděle 4. 12. 
„VÁNOČNÍ TURNAJ V JUDU“ 
dětí do 14 let. 
Začátek v 11 hodin v sokolovně na 

Tyršově ulici v Jihlavě.

Sportovní klub Jihlava:
Sobota 10. 12. 
„ČERTOVSKÝ TURNAJ“ 
v judu pro děti od 6 – 12 let. 
Začátek v 9.45 hodin ve sportovní 

hale SK Jihlava na Okružní ulici v 
Jihlavě.

Sportovní klub Jihlava:
Úterý 20. 12. 
„JIHLAVSKÝ VÁNOČNÍ 
ZÁVOD“ 
– závod jednotlivkyň v moderní 

gymnastice. Začátek v 16 hodin v tě-
locvičně ZŠ Seifertova v Jihlavě.

Kuželkářský klub PSJ Jihlava:
Úterý, středa 27. a 28. 12. 
MISTROVSTVÍ JIHLAVY 
AMATÉRŮ V KUŽELKÁCH 
Začátek vždy v 15 hodin na kužel-

ně v hale nad bazénem na ul. E. Ro-
šického 6 v Jihlavě.

Středa 14. 12. 
HC Dukla Jihlava – HC Benátky 
nad Jizerou

Pondělí 19. 12. 
HC Dukla Jihlava – Piráti 
Chomutov

Všechny zápasy se hrají na Horác-
kém zimním stadionu v Jihlavě v 
17.30 hodin.

1. 12. v 18.00 
PUTOVÁNÍ PO AUSTRÁLII
Prosincová beseda v klubovně zoo 

nás zavede do Austrálie. Cestovatel-
ka a pracovnice CK Adventura Ka-
teřina Lhotová představí zajímavé 
druhy zvířat i biotopů ze západní a 
střední části této zajímavé země. V 
klubovně zoo (vstup pouze starým 
vchodem – od řeky)

1. 12. ve 14.00 – 20.00 
WORLD AIDS DAY 2011
Tak jako každý rok, na den 1. pro-

since připadá Světový den boje proti 
AIDS. V tento den si připomínáme 
nutnost solidarity s oběťmi této zá-
keřné choroby. Přes veškeré úsilí je 
výskyt AIDS stále na vzestupu a jedi-
nou správnou možností, jak se nena-
kazit, jsou naše informace a znalosti 
a zodpovědný přístup k sexu. Přijďte 
a zjistěte si svůj HIV status!!! Testo-
vání na HIV protilátky bude probí-
hat anonymně a bezplatně!!!

CITY PARK Jihlava, centrum zdra-
ví VZP

1. 12. – 31. 12. 
VÁNOČKY NEJEN PRO KOČ-

KY 
Třetí ročník sbírky krmiv pro opuš-

těná zvířata z útulků. Granule, kon-
zervy, pamlsky i hračky pro psy i 
kočky v originálních neporušených 
obalech lze nechávat na pokladnách 
zoo nebo ve stanici ČR Region 

2. 12. – 4. 12. 
„PEKLO V PODZEMÍ“
VII. ročník akce 

3. – 4. 12. v 10.00 
ADVENTNÍ DÍLNY V ZOO
Předvánoční rukodělné aktivity 

z přírodních materiálů na několika 
stanovištích v zoo. Za příplatek 20 
Kč ke vstupnému do zoo možnost 
výroby originálních dárků 

6. 12. – 23. 12. 
VÁNOČNÍ JARMARK
Masarykovo náměstí

6. 12. v 17.00 
VZNIK MUZEÍ NA VYSOČINĚ,
125. jubileum muzea v Telči 
Přednáška. Přednáší doc. PhDr. 

Eva Melmuková.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 55

7. 12. v 17.00 
GRA FIKA  A GRA FICKÉ 
TECHNIKY 
Přednáška. Přednášející ak. mal. 

Martin Kos. 
Oblastní galerie Vysočiny, Masary-

kovo náměstí 24

8. 12. v 9.00 
BAREVNÉ VÁNOCE V SÍDLE 
KRA JE VYSOČINA 
Občané kraje budou mít možnost 

načerpat předvánoční atmosféru v 
sídle Kraje Vysočina, kde pro ně bu-
dou připraveny stánky s prodejem 
vánočních výrobků sociálních ústa-
vů a organizací zřizovaných krajem 
Vysočina včetně možnosti zdarma si 
nechat zabalit vánoční dárky.

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žiž-
kova 57

 
10. 12. v 8.00 
CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ 
SBĚRA TELŮ 
DKO Jihlava od 8.00 do 12.00 ho-

din Filatelie, numismatika, odznaky, 
pohlednice, fi gurky z čokoládových 
vajíček, telefonní karty, starožitnosti, 
pivovarské suvenýry a jiné. 

DKO

11. 12. v 15.00 
O SELCE LAKOMCE
Hraje Divadélko Kos. Pracovitý 

Matěj jde světem a hledá službu, aby 
si nějaký ten krejcárek přivydělal. Ale 
ouha! Služba u lakomé selky vynáší 
jen tvrdý chléb, případně rány koště-
tem. Ale dětské obecenstvo jistě Ma-
tějovi pomůže na Lakomku vyzrát. 

Kino Dukla, velký sál Reform

14. 12. v 18.00 
BAHIA, perla Brazílie
Cestovatelské promítání pořádá 

Katedra cestovního ruchu VŠPJ, 
www.vspj.cza cestovatelský klub Jih-
laVANDR. Vstup zdarma. 

Vysoká škola polytechnická Jihlava, 
Tolstého 16

15. 12. v 17.00
HOLANDSKO NA LODI!
Cestopisná přednáška s promítá-

ním Tomáše Kubeše.
Městská knihovna Jihlava, Hlubo-

ká 1

16. 12. ve 14.00 
VÁNOCE V PIVOVARU 
Program: 14.00–14.30 Zvoneček – 

vánoční koncert dětského pěvecké-
ho sboru. 

14.45–15.15 Šípek – vystoupení 
dětského folklorního souboru pod 
vedením Ing. Miloslava Brtníka. 
15.30–16.00 Pramínek – vystou-

pení dětského folklorního souboru 
pod vedením Ing. Miloslava Brtníka. 
16.15–17.00 Cecilia Cecilie - mo-
derní ženský pěvecký sbor s širokým 
repertoárovým záběrem – od klasic-
kých skladeb pro ženský sbor (Dvo-
řák, Smetana, Janáček…) přes lido-
vé písně až po spirituály a originální 
úpravy populárních skladeb. 17.15 
–18.00 Naďa Urbánková a Luboš Ja-
vůrek – Vánoční koncert Od 11.00 
do 18.00 hodin proběhne v zahradě 
Pivovarské restaurace vánoční jar-
mark a zabijačka

20. 12. v 18.00 
KLÍČ K SRDCI
Přijďte se zaposlouchat do vánoč-

ní přednášky a klíč k srdci si odneste 
domů. Kdy a jak ho použijete, je na 
vás… Přednáška v rámci cyklu „Ke 
zdraví jsem zrozen“. Přednese dieto-
log a životní trenér Sam Fujera.

Natural Centrum, náměstí Svobody

24. 12. ve 21.30 
ŠTĚDROVEČERNÍ VĚŽ
XIX. ročník akce, kdy se otevře 

vyhlídková věž kostela sv. Jakuba, 
ukončení akce je plánováno na 24.00 
hodin. Během této doby budou tru-
bači troubit vánoční koledy z míst-
nosti hlásného, které budou občas 
proloženy čestnými výstřely z replik 
středověkých ručních zbraní. Na 
každého návštěvníka čeká občerst-
vení v podobě svařeného vína. Je to 
ojedinělá možnost, jak se podívat na 
noční a zimní Jihlavu 

25. 12. v 16.00 a 18.00 
ŽIVÉ JESLIČKY
Přijďte si zazpívat koledy a připo-

menout staré vánoční zvyky.
Parkán u Brány Matky Boží 

27. 12. – 29. 12. v 16.00 
VEČERNÍ PROHLÍDKY 
PO ZOO S PRŮVODCEM
Tajuplná zimní procházka po zoo s 

netradičními průvodci. 
POZOR – nutno předem objednat 

na tel. 567 573 730! Vstupné 100 Kč 
pro dospělé, 50 Kč pro děti, studenty 
a důchodce. Začátek v 16.00, 16.30, 
17.00 a 17.30 hodin 

1. 1. 2012 
NOVOROČNÍ VÝSTUP 
NA ŠACBERK – RUDNÝ
Ročník 15. Pořadatel: KČT Tesla 

Jihlava. Trasy: min. 5 km, Novoroč-
ní čtyřlístek PĚŠÍ, LYŽE, CYKLO.
Start: z libovolného místa. Cíl: Ša-
cberk, torzo rozhledny 14.30-15.00 
hod.

1. 1. 2012 v 18.00 
NOVOROČNÍ KONCERT 
VOKÁLNÍCH SOUBORŮ 
V chrámu sv. Kříže. 

1. 1. 2012 v 19.00 
NOVOROČNÍ KONCERT
Koncert pod záštitou senátora Par-

lamentu ČR Miloše Vystrčila s jeho 
úvodním slovem v kostele sv. Kří-
že od 19 hodin. Účinkují: Triodam 
– ženské pěvecké trio z Telče, Dam 
Dam Choir – ženský pěvecký sbor z 
Třeště, Many Men – mužský pěvecký 
sextet z Jihlavy, Cordial Strings Quar-
tet – smyčcové kvarteto z Třebíče a 
komorní orchestr složený z profesio-
nálních instrumentalistů – řídí Martin 
Javorský. Skladby vokální tvorby od 
jednotlivých těles. Hlavní téma kon-
certu: MISSA BREVIS ( Jiří Pavlica) 
se sólisty – Lenka Marešová – soprán, 
Mgr. Tomáš Krejčí – baryton. 

7. 1. 2012 v 18.00 
ROZLOUČENÍ S VÁNOČNÍM 
ČASEM 
Kostel sv. Ignáce z Loyoly. Neoby-

čejný koncert v novém termínu při-
pravila Melodie na závěr doby vánoč-
ní. Velkým lákadlem tohoto koncertu 
je spolupráce sboru s charismatickým 
mladým umělcem, rakouským oper-
ním pěvcem Martinem Hammerlem 
Bortolott i www.martino.at. Na konci 
Vánoc tak nastane svátek jak pro JSPS 
Melodie, tak i pro její posluchače. Na 
programu koncertu budou lidové i 
umělé vánoční písně z Česka i z celé-
ho světa. 
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