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Přípravné třídy
základní školy

Po dobrých zkušenostech s dosud 
zřizovanými přípravnými třídami a na 
základě zkušeností získaných v jiných 
městech ČR by město chtělo zřídit pří-
pravné třídy pro děti s odkladem škol-
ní docházky. Na více jsme se zeptali ná-
městka primátora Rudolfa Chloupka.

Co je to přípravná třída základní 
školy?

Přípravnou třídu základní školy mů-
že město zřídit pro děti v posledním 
roce před zahájením povinné školní 
docházky, které jsou sociálně znevý-
hodněné a u kterých se předpokládá, 
že toto zařazení vyrovná jejich vývoj. 

Přípravky ale již v minulosti exis-
tovaly…

V minulosti byly tyto třídy zřizovány 
převážně pro děti ze zhoršeného soci-
álního prostředí.  (Pokračování na str. 3) 

Vedení města zve na 
Novoroční ohňostroj 

na Masarykově náměstí
1. ledna 2012 v 17.30 hodin

Vedení města zve na
Novoroční koncert 

1. ledna 2012 v kostele sv. Kříže 
od 19 hodin

Zemřel bývalý prezident
Se zármutkem jsme přijali informaci o úmrtí posledního československého a 

prvního českého prezidenta Václava Havla. 
Václav Havel je symbolem polistopadových změn, nejdůležitější osobností čes-

ké politické scény posledních dvaceti let a nejvýraznějším reprezentantem České 
republiky v zahraničí. Názory a postoje Václava Havla byly respektovány i po 
jeho odchodu z politického života, v diskusi nad vývojem naší společnosti bu-
dou chybět. Jeho osobnost vyvolávala přirozený respekt, jeho práce pro naši ze-
mi zasluhuje poděkování a nejvyšší uznání. Odchod Václava Havla je ztrátou 
pro celou Českou republiku.

 Vyjadřujeme hlubokou soustrast všem pozůstalým.
 Vedení města Jihlavy

Milí spoluobčané, 

do roku 2011 jsme vstupovali s opatrností, s očekáváním nečekaného, ale s chutí město zase posunout dál. Stálo to dost 
práce, bylo nutné překonat překážky, ale úsilí jistě stálo za to. Jihlava je opět o něco modernější, přívětivější, vybavenější 
a pro život pohodlnější. 

„Čas člověka, když se s ním dobře hospodaří, je jako obdělané pole,“ řekl před mnoha lety britský filozof David Hume. Kaž-
dému je vyměřen čas a je na něm, jak jej využije. Přál bych nám všem, abychom čas mezi Novým rokem a Silvestrem 2012 
využili co nejlépe. Městu k tomu pomáhá vaše přízeň i kritika, za které vám děkujeme. 

Všem spoluobčanům, návštěvníkům města, kolegům a partnerům přejeme radostné vánoční svátky a do nového roku zdraví 
a štěstí. 

Věřím, že až budeme v budoucnu rok 2012 hodnotit, řekneme si, že to byly dobré časy.

Jaroslav Vymazal
primátor

© Eva Bystrianská

Za statutární město Jihlavu

Jihlava prožila nejbohatší sváteční program v historii. 
Seznam akcí, které se odehrály v adventním čase, mezi 
svátky a na začátku nového roku, čítal na dvě stovky po-
ložek. 

Přesto se nedá hovořit o nabídce převyšující poptávku, 
akce plnily prostory konání do posledních míst. Živo by-
lo také na Masarykově náměstí u pódia, na kterém téměř 
denně probíhaly různé hudební a divadelní produkce.  

Město před Vánoci tentokrát nebývale ožilo zásluhou 
radnice, která akce podpořila vypsáním vánočního gran-
tu. „Zájem veřejnosti dal programu smysl. Kdyby lidé na ak-
ce nechodili, práce pořadatelů a podpora města by přišly vni-
več. Jihlava je kulturním městem, obyvatelé to svým zájmem 
znovu potvrdili,“ zhodnotil nabídku programu a reakce 
veřejnosti primátor Jaroslav Vymazal.   

„Svými akcemi přispívají i různé organizace a fi rmy, pro 
které je účast prezentací a pro město pomocí s  rozšířením 
programu. Tyto aktivity vítáme. Doufám, že takových akti-
vit bude do budoucna více,“ doplnil náměstek primátora 
pro oblast kultury Rudolf Chloupek. „Účinkující, kteří vy-
stupují v celé republice, jsou překvapení úrovní jihlavského 
programu a zájmem veřejnosti. To, co se odehrává v Jihlavě, 
opravdu není běžné. Využívejme toho a važme si toho,“ při-
dal zkušenosti odjinud pořadatel, zastupitel a člen kul-
turní komise Milan Kolář.    

Z vánočního grantu plynulo na podporu akcí půl mi-
lionu korun, další prostředky už byly připraveny v roz-
počtu města, asi 300 tisíc korun stojí instalace, provoz a 
demontáž vánočního osvětlení a vánočního stromu na 
Masarykově náměstí. -rt-

Nejhezčí Vánoce jsou v Jihlavě

Jihlavští zastupitelé jednomyslně 
vystoupili proti hazardu. 

Při svém posledním jednání všich-
ni přítomní zvedli ruku pro rozšíře-
ní vyhlášky, která poslední den roku 
2014 „vypne“ všechna hazardní zaří-
zení ve městě.  Rozpočet města tím 
přijde asi o 5 milionů korun ročně z 
poplatků. 

„Jihlava tyto peníze oželí. Škody a 
neštěstí jednotlivců i celých rodin jsou 
nepoměrně vyšší. To nechceme podpo-
rovat,“ vyjádřil se k tématu primátor 
Jihlavy Jaroslav Vymazal. Razantní 
postup městu umožnily změny v le-
gislativě. 

Krajské město Vysočiny omezilo 
výherní hrací přístroje (VHP) vy-
hláškou už v roce 2008. Jejich počet 
z původních 480 kusů záhy klesl na 
současných 23 přístrojů. 

Zásadně se pak ale zvýšil počet tak-

Jihlava nechce hazard, automaty 
skončí na Silvestra 2014

zvaných videoloterijních terminá-
lů (VLT), nad kterými město nemá 
moc a které povoluje ministerstvo 
fi nancí. Z 88 kusů v roce 2008 stou-
pl počet na dnešních 518 „beden“. V 
provozu je tak 541 zařízení, povolení 

je však vydáno více než 900 zařízení. 
„To je na padesát tisíc obyvatel měs-

ta číslo víc než k zamyšlení. Jihlavě se 
začíná říkat Las Vegas Vysočiny. O to 
nestojíme,“ doplnil primátor Jaroslav 
Vymazal. -lm-
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Přihlášeno:
Narozeno:
Přibylo celkem:
Odhlášeno:
Zemřelo:
Ubylo celkem:

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:
   

55
39
94
41
35
76

18
-

10
6

161
Město Jihlava má k 30. 11. 2011 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  49.920 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci listopadu 2011

Občané města a instituce mohou 
vedení města navrhnout kandidáty 
na udělení Ceny města Jihlavy. Ze 
zásad, uvedených na webu města, 
uvádíme:

Návrhy je možno podat v průběhu 
měsíce ledna 2012 na odbor školství, 
kultury a tělovýchovy magistrátu na 
předepsaném formuláři prostřednic-
tvím podatelny.

Cena města Jihlavy může být udě-
lena těm, kteří významným způso-
bem ovlivnili veřejné dění ve měs-
tě Jihlava, a to především v kultuře, 
vzdělání, sportu, podnikání, péči o 
životní prostředí a dalších oblastech 
veřejného života, případně se vý-

znamně zasloužili o propagaci města 
Jihlavy v celostátním nebo meziná-
rodním měřítku.

Cenu města Jihlavy uděluje za-
stupitelstvo města v termínu stano-
veném radou města. V souvislosti 
s udělením této ceny upozorňujeme 
na možnost předložení návrhu na 
udělení Ceny Rady města Jihlavy. 
Tato je udělována radou města kdy-
koliv v průběhu kalendářního roku v 
termínu stanoveném radou. Návrhy 
mohou předkládat občané a institu-
ce na již zmiňovaný odbor kultury, 
školství a tělovýchovy prostřednic-
tvím podatelny magistrátu.

Cena Rady města Jihlavy může 

být udělena fyzickým či právnickým 
osobám za výrazný podíl při rozvoji 
města nebo jeho propagaci, za eko-
nomický přínos, u příležitosti život-
ního jubilea, za činnost v mezinárod-
ním měřítku, za významné ovlivnění 
veřejného dění, čestným návštěvám 
města, za výrazný počin v roce 2011 
apod.

Formuláře jsou k dispozici na 
Městském informačním centru, na 
příslušném odboru magistrátu nebo 
na webových stránkách města www.
jihlava.cz /magistrát - dokumenty ke 
stažení- OŠKT/. 

 (Dle podkladů magistrátu 
 připravil -lm-)

Výzva k návrhům na Cenu města

V někdejším průmyslovém are-
álu firmy Tesla v Havlíčkově ulici 
v Jihlavě začal v prosinci zkušební 
provoz nového Domova seniorů 
Stříbrné Terasy.

Po Novém roce se dům naplní na 
celkovou kapacitu 75 osob. Domov 
je organizován tzv. komunitní me-
todou, která před shromažďováním 
klientů ve velkých anonymních 
společenských místnostech dává 
přednost menším sepjatým kolek-
tivům obyvatel několika pokojů. 

V budově už je v provozu vlastní 
kuchyň a jídelna. Před dokonče-
ním je velká terasa se záhonky, na 
kterých budou moci klienti praco-
vat, v nejvyšším podlaží se dokon-
čuje kaple.

„Velkým přínosem nového domova 
je, že neodsouváme seniory na okraj 
města a okraj zájmu. Dům je v cen-
tru města, v areálu, kde vedle sebe 
budou žít všechny generace,“ uvedl 
primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal 

a dodal: „Otevření domova pro se-
niory je splněním jednoho ze slibů, 
které město občanům dalo. Navíc se 
podařilo využít bývalý průmyslový 
objekt nedaleko centra města. Po-
zitivem je i to, že náklady na jedno 
lůžko jsou poloviční oproti odhadům 
při budování nového domova na ze-
lené louce.“ 

Vybudování Domova seniorů 
Stříbrné Terasy je ojedinělým pří-
kladem spolupráce města Jihlavy, 
soukromé společnosti Corbada a 
ministerstva práce a sociálních vě-
cí. 

Za účelem vybudování domova 
pro seniory vznikla obecně pro-
spěšná společnost DS Stříbrné Te-
rasy, která je nositelem projektu. 
Ten získal 65procentní dotaci mi-
nisterstva práce a sociálních věcí, 
zbývající částku hradí obecně pro-
spěšná společnost z úvěru.

 Úvěr pak v postupných splát-
kách uhradí město, po vypořádání 

Jihlava má nový domov seniorů

smluvních závazků bude domov 
seniorů (zřizovatelská práva DS 
Stříbrné Terasy) převeden městu. 

VELMI VÝRA ZNĚ kontrastují Stříbrné Terasy se svým okolím.
 Foto: archiv MMJ

POKOJE JSOU příjemně útulné. Na snímku obyvatelka Domova seniorů Stříbné Terasy, primátor Jihlavy Jaroslav Vyma-
zal a ředitel DS TS Jiří Vondráček (vpravo).

Celkové náklady na vybudování 
domova jsou 107 milionů korun. 

„Chtěl bych popřít mýtus, že do-
mov je určen jen pro movité nebo 
nějak privilegované klienty. Domov 
je zařazen do sítě sociálních služeb, 
pravidla přijetí zde jsou stejná jako 
v jiných domovech seniorů. Pokud 
by tomu tak nebylo, projekt by od 
ministerstva nedostal dotaci a vůbec 
bychom jej nemohli zahájit,“ ujistil 
náměstek primátora pro oblast so-
ciálních věcí Josef Kodet.

Spolu s domovem seniorů se pra-
cuje také na lékařském domě, kte-
rý by se měl otvírat na začátku to-
hoto roku. Dokončeno je rovněž 
podzemní parkoviště, připravuje se 
vzdělávací centrum, hotel, mateř-
ská škola, byty, kavárna a komerční 
prostory pro prodejny apod. -lm-



STRANA     3 Aktuality NJR - LEDEN  2012

(Dokončení ze str. 1)
V poslední době se ale názor na 

zřizování těchto tříd značně změ-
nil. 

Za sociální znevýhodnění se dá 
považovat i ten případ, že dítě není 
v příslušném věku pro zahájení škol-
ní docházky přiměřeně vyspělé, a je 
tedy důvod mu odložit zahájení po-
vinné školní docházky.

Ředitel či ředitelka školy na mož-
nost odkladu a vzdělávání dítěte 
upozorní při zápisu do školy.

Jaké jsou výhody přípravné tří-
dy?

Dítě, kterému byl odložen začátek 
povinné školní docházky, je ve srov-
nání se svými vrstevníky znevýhod-
něno. 

Z nejběžnějších příčin odkladu 
lze jmenovat přílišnou hravost, va-
dy řeči, problémy se soustředěním, 
nepřiměřenou závislost na rodičích, 
poruchy vnímání podnětů, nerovno-
měrný vývoj složek myšlení a řadu 
dalších. Přípravná třída je pak ur-
čena k tomu, aby došlo k vyrovnání 
vývoje dítěte.

Takové děti se dříve vracely do 
mateřských škol?

Ano. Děti, které jdou k zápisu, se 
obvykle do školy těší, jsou zvyklé 
na své vrstevníky z mateřské školy a 
je pro ně velkým zklamáním, že do 
školy chodit nebudou. 

Ještě větší je tento problém, jestliže 
se nedostatečná vyspělost dítěte ob-
jeví až v průběhu první třídy. Dosud 
bylo obvyklé, že v obou případech se 
děti vracely do mateřské školy.

Zřízením přípravné třídy se oteví-
rá možnost soustředit děti s potře-
bou vyrovnat vývojové problémy 
tak, aby byly schopny v následujícím 
roce úspěšně absolvovat požadavky 
prvního ročníku základní školy do 
vrstevnické skupiny. 

V čem je hlavní rozdíl?
To je hlavní rozdíl proti vracení do 

MŠ, kde je dítě obvykle zařazeno do 
věkově smíšené skupiny dětí (3–7 
let věku). Navíc se třídy MŠ naplňují 
na 24 a někdy i víc dětí, kdežto pří-
pravná třída ZŠ může mít maximál-
ně 15 žáků.

Díky tomu se paní učitelka může 
každému dítěti lépe věnovat, použí-

vat metody a formy práce šité na mí-
ru potřebám každého dítěte, lze se 
věnovat např. i logopedii. 

A další výhody?
Protože tyto třídy jsou součástí ZŠ, 

mohou děti využít i vybavení školy, 
které pro ně může být podnětněj-
ší. Není žádným tajemstvím, že děti 
tohoto věku vyhledávají kamarády 
stejně staré a že se navzájem více 
ovlivňují, což v optimálním případě 
rozvoj dítěte ještě umocňuje.

Děti si také postupně zvykají na 
prostředí školy, a odpadají tak pro-
blémy, které některé děti mají s adap-
tací na jiné prostředí při přechodu 
z MŠ do ZŠ.

Jak probíhá vzdělávání?
Přípravná třída má zpracován svůj 

školní vzdělávací program, který vy-
chází z rámcového programu pro 
předškolní vzdělávání. Jeho zaměře-
ní je pochopitelně přizpůsobeno vě-
ku dětí a hlavním cílem je právě vy-
rovnání všech složek psychického i 
fyzického vývoje, aby dítě bylo v ná-
sledné školní práci úspěšné.

Vlastní práce v přípravné třídě je 

časově zhruba v rozsahu první třídy. 
Organizace práce ovšem je odlišná 
a přizpůsobená potřebám dětí – ne-
jsou pravidelné vyučovací hodiny a 
přestávka, ale bloky činností, které 
odpovídají možnostem a schopnos-
tem dětí.

Co ráno a odpoledne?
Děti přípravné třídy jsou žáky ZŠ. 

Mohou tedy využít všech možností 
jako ostatní žáci – tedy školní stravo-
vání a školní družinu. Zde je výhod-
né, že se mohou setkat i se svými ka-
marády ze školky, kteří již chodí do 
1. třídy.

A co poplatky?
Vzdělávání v přípravné třídě rodiče 

nic nestojí. Platit pochopitelně bu-
dou stravu ve školní jídelně a podle 
dohody s vedením školy může být 
požadován poplatek za školní druži-
nu. I to může být výhodné pro děti 
s odkladem školní docházky, proto-
že v návrhu novely školského zákona 
je uvedeno, že vzdělání v posledním 
ročníku MŠ je bezúplatné pouze po 
dobu 12 měsíců. -lm-

Přípravné třídy základní školy

Pokračování partnerství Jihlavy s 
holandským městem Purmerend 
svitla nová naděje. „Spíše negativní 
postoje holandské strany k pokračování 
partnerství měst se po několika letech 
obrátily. Při našem posledním setkání 
jsme vyslechli vůli k další spolupráci,“ 
vrátil se z Purmerendu s dobrými 
zprávami náměstek primátora Petr 
Pospíchal. 

V lednu 2012 si města elektronic-
kou cestou předají hodnocení dosa-
vadní spolupráce a představy o dal-
ším pokračování, v únoru by měla 
proběhnout schůzka nad podobou 

budoucí smlouvy. „Debata proběhne 
o tom, zda součástí smlouvy bude vzá-
jemný pronájem domu v Purmerendu 
a v Jihlavě a zda bude smlouva zase na 
dobu určitou, třeba pěti let, nebo bude 
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou, 
jako tomu je u zbývajících dvou part-
nerských měst,“ popsal postup Petr 
Pospíchal. 

Předpoklad jihlavské strany je, že 
se nová smlouva o  partnerství pro-
jedná při červnovém zastupitelstvu a 
podepíše se v červenci v Purmeren-
du. -lm-

Holandské partnerství bude pokračovat

V HOLANDSKÉM Purmerendu si zástupci Jihlavy prohlédli koupaliště podob-
né jihlavskému Vodnímu ráji. „Máme stejné problémy. I naši partneři v Holand-
sku řeší dokrývání nákladného provozu koupaliště,“ uvedl náměstek primátora 
Petr Pospíchal (na snímku vpravo). Foto: archiv MMJŽenská část jihlavského zastupitel-

stva založila Dámský zastupitelský 
klub. Neformální seskupení sdružuje 
zastupitelky bez ohledu na politic-
kou příslušnost. 

„Na vzniku dámského klubu jsme se 
bez problémů shodly. Účelem založe-
ní klubu je zlepšení komunikace mezi 
politickými stranami v Zastupitelstvu 
města Jihlavy,“ uvedla Stanislava Pro-
kešová z ČSSD. „Budeme se snažit 
obrušovat ostré hrany sporných bodů, 
chceme připomínat, že zastupitelstvo 
má v první řadě pracovat pro občany 
města,“ doplnila Renata Fehérová, 
zastupitelka za ODS.

 Široké veřejnosti viditelnější akce 
klubu by měly spočívat například v 
podpoře různých dobročinných a 
společenských akcí, ale i budování 
vztahu obyvatel k městu. 

První veřejnou aktivitou dam jih-
lavského zastupitelstva byla účast při 

rozsvícení vánočního stromu a roz-
dávání perníčků s přáním klidného 
prožití adventních dnů. 

„Další společné akce členek Dámské-
ho zastupitelského klubu budou násle-
dovat v nadcházejícím roce, do které-
ho všem spoluobčanům přejeme hodně 
zdraví a spokojenosti,“ stojí v  prohlá-
šení nového a nejen v jihlavském za-
stupitelstvu dosud nebývalého sdru-
žení.   

ženy v Zastupitelstvu města 
Jihlavy:
- Renata Fehérová (ODS)
- Božena Kremláčková (KSČM)
- Eva Krpálková (ODS)
- Jana Nováková Hotařová (ČSSD)
- Věra Podhorská (TOP 09)
- Stanislava Prokešová (ČSSD)
- Lenka Rokosová (ČSSD)
- Marie Stejskalová (KDU-ČSL) 
 -lm-

Jihlavské zastupitelky 
založily dámský klub

Vánoce mimo radosti z hezkých 
dárků občas přináší zklamání, to když 
neuspějete s reklamací nefunkčního 
zboží, nebo jste v dobré víře podepsa-
li smlouvu, která je pro vás vlastně ne-
výhodná, nebo přišel podezřelý výpis 
telefonních služeb. Ještě to nezname-
ná, že je vše ztraceno. 

Na spotřebitelské lince neziskové 
organizace Občanské sdružení spo-
třebitelů TEST jsou každý všední 
den mezi 9. a 17. hodinou připraveni 
odborní poradci odpovídat na jaké-
koli dotazy z oblasti ochrany spotře-
bitele. Telefonní čísla jsou 299 149 

009 a 222 767 221. 
Dozvíte se, jak postupovat při re-

klamaci a vrácení zboží, co dělat s 
nebezpečným výrobkem,  jak od-
stoupit od smlouvy uzavřené na 
předváděcích akcích či přes internet, 
jaká práva máte, když si vezmete spo-
třebitelský úvěr, a mnoho dalšího. 

Poradenství je poskytováno zdar-
ma, volající platí pouze cenu běžné-
ho hovorného. Telefonní čísla na-
jdete i na internetové stránce Jihlavy 
www.jihlava.cz, podrobnosti pak pří-
mo na adrese www.dtest.cz ve složce 
„spotřebitelská poradna“. -lm-

Neúspěšná reklamace? 
Zavolejte si o pomoc
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Leden

 Systém plateb parkovného v Jihlavě pomocí SMS byl spuštěn na začátku 
roku

 Město pro lyžaře upravuje lyžařské stopy pro běžkaře
 Lednové nadílky sněhu donutily SMJ přistoupit k vyvážení odklizeného 

sněhu ze středu města
 Anketa s občany ukázala na hlavní vnímaný problém města – preference 

MHD před zimní údržbou chodníků a komunikací
 Byla úspěšně zakončena první etapa rekonstrukce kostela Povýšení sv. 

Kříže a rozbíhá se etapa druhá, která má za úkol připravit kostel pro otevření 
ke konci roku

 Rada města schválila Programové prohlášení rady města na roky 2011 až 
2014

Únor

 MHD se rozšířila o počet spojů do místních částí města
 Vandalové zničili sloupky osvětlení u Hellerova rybníka
 V době vegetačního klidu pořádal odbor životního prostředí magistrátu 

masivní prořezávky nemocných a starých stromů v ulicích města
 Cenu primátora města obdržel Karel Tůma. Cenu získal za celoživotní 

přínos turistice
 Občané města na magistrátu odevzdali 180 autolékárniček pro Afghánis-

tán v rámci veřejné sbírky

Březen

* * * Ohlédnutí za rokem 2011 * * *
 Primátor města organizuje besedu s občany města, věnovanou dalšímu roz-

voji města
 Jihlava hledá po jednání městského zastupitelstva provozovatele pro svoje 

vodovody a kanalizace. Nový provozovatel má být znám po skončení konces-
ního řízení v roce 2012

 Zástupci města se seznamují v rakouské spalovně odpadů ve městě Dürn-
rohr s podmínkami provozu podniku

 Jihlavský Evropský dům uspořádal v gotickém sále magistrátu setkání s ar-
cibiskupem Dukou. Setkání proběhlo za mimořádného zájmu veřejnosti

Duben

 Ve městě startuje blokové čistění města. Současně s ním se rozbíhá akce 
magistrátu s názvem Čistá Jihlava pro základní školy a městské úředníky

 Město připravilo bohatý program ke Dni Země 20. dubna
 Primátor zasadil v ulici Matky Boží historický střed města, který později 

zloději ukradli a pohodili. Městská policie kovovou desku našla a střed byl zno-
vu označen.

 Jihlava je oceněna za druhé nejlepší webové stránky města v rámci celé ČR
 Vedení města rozhodlo o ocenění pěti občanů města. Cenu města Jihlavy 

převezmou PhDr. Zdeněk Jaroš, Ladislav Vilímek, Luboš Hrůza (in memori-
am), Jan Med (in memoriam) a Josef Volný (in memoriam)

 V jihlavské zoo vzniká lanové centrum pro veřejnost
 Město ukončilo rekonstrukci studánky Na Skalce a slavnostně ji na podzim 

vysvětí kněz

Květen

 Ve městě startuje festival Mahler Jihlava 2011 – hudba tisíců, který potrvá 
do července

 Diskusní fórum města pod titulem S Vámi o všem? Ovšem! ukázalo na 
dva hlavní problémy, které trápí občany – problémy s kanalizací a nedostatkem 
míst v mateřských školách

 K tématu městské kultury se konala v kině Dukla konference s názvem  
Kultura v našem městě. Konference se zúčastnila šedesátka subjektů pořádají-
cích kulturní akce ve městě, hodnotilo se uplynulé období 2006–2010 a před-
stavena byla koncepce na roky 2012 až 2015

 Na Masarykově náměstí proběhl happening za HIV pozitivní v ČR
 Na Bráně Matky Boží byla za velkého zájmu veřejnosti zahájena výstava Jak 

se rodí večerníčky. Nejvíce zájmu přitahovaly postavy Pata a Mata – známých 
nešiků

 Po Jihlavě je rozmístěno 43 nádob na sběr elektroodpadů
 Vodní ráj díky teplému počasí zahájil letní sezonu
 Po dva dny horská kola ovládla dění v Jihlavě. Ve městě se poprvé jel závod 

24 MTB na 24 hodin
 Zahajovací cyklojízda otevřela unikátní projekt cyklostezek Stříbrné pomezí
 Zastupitelé města neschválili výstavbu parkovacího domu v Jihlavě

 Stránku připravil -lm-, dokončení v příštím vydání NJR

KOSTEL KOSTEL Povýšení sv. Kříže.Povýšení sv. Kříže.

DIDIOOD -D - divadlo otevřených dveří divadlo otevřených dveří

NÁVŠTĚVANÁVŠTĚVA v rakouské spalovně. v rakouské spalovně.

USAZENÍ USAZENÍ středu města.středu města.

HHAPPENINGAPPENING za AIDS. za AIDS.
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 Stránku připravil -lm-

KNIHA ČESTNÝCH OBČANŮ. Dlouhé večery trávila úřednice magistrátu města 
Jihlavy Kateřina Škarková nad novou Knihou čestných občanů města Jihlavy. Ač 
je vedoucí oddělení, které vydává občanské průkazy a cestovní pasy, k výtvarnu 
má blízko a písmo do knihy doslova namalovala. 

V masivní červené vazbě je celkem 27 zápisů, a to jak udělených, tak odňatých 
čestných občanství. Ta udělená mají i svoje zdůvodnění, v případě odebraných ob-
čanství je uvedeno pouze jméno a datum odnětí. Podnět ke vzniku knihy dali jih-
lavští radní. 

Kniha je uložena v kanceláři primátora, k vidění bude při výjimečných příleži-
tostech, jako je například Den otevřených dveří, nebo do ní budou moci nahléd-
nout vzácné návštěvy radnice.

INDICKÝ VELVYSLANEC NAVŠTÍVIL JIHLAVU. Velvyslanec Indické republi-
ky Venkatesan Ashok (vlevo) navštívil Jihlavu. Šlo o jeho první setkání s Jihlavou 
a jejím vedením. Vedle témat hospodářství se diskutovalo o propagaci například 
Dnem Indie v Jihlavě a propagaci Jihlavy pro turisty z Indie, společným tématem 
byly rovněž dokumentární fi lmy a možnost jejich promítání v obou zemích. Na 
závěr návštěvy se velvyslanec Indie Venkatesan Ashok podepsal do pamětní knihy 
města a prošel si historickou radnici.

KONCERT DĚTEM. 12. prosince proběhl program Vánoční Melodie dětem. Do-
slova do posledního místečka zaplněná gotická síň si užívala srdečné atmosféry 
koncertu věnovaného dětem ZŠ speciální a Praktické školy Jihlava. Koncert při-
pravil JSPS Melodie, spoluúčinkovaly děti z DPS Telčísla z Telče a děti ze ZŠ spe-
ciální – skupina Raraši.

V gotické síni jihlavské radnice se v prosinci odehrával bohatý vánoční 
kulturní program. Z akcí uvádíme fotografi ckou vzpomínku:

VÍŤA MARČÍK - TEÁTR. S velkým úspěchem vystoupil Víťa Marčík se svým 
Teátrem v pořadu Setkání před Betlémem. Zaplněný gotický sál sledoval vtipné 
představení kolektivu přátel, kteří zahráli lidový příběh o narození Ježíše, aniž by 
tušili, kolik pravdy o nich samých je v něm skryto. Představení obohatily netradič-
ně zpracované koledy. 

PATRIK ŽIGA. Další večer síň radnice rozezněly tóny populárních melodií v po-
dání mladého nadějného saxofonisty Patrika Žigy, známého z televizní talentové 
soutěže. Večerem provázela moderátorka Alena Veliká. 

ZDOBENÍ STROMEČKŮ. Dlouhý seznam tradičních vánočních koncertů v go-
tickém sále jihlavské radnice otevřela 28. listopadu akce v režii předsedkyně sně-
movny Miroslavy Němcové, která si pozvala čtveřici významných jihlavských žen 
ke společnému zdobení stromků. Návštěvníci přitom vyslechli koncerty žáků Zá-
kladní umělecké školy v Jihlavě a vokální skupiny KrisKrosKvintet. Kromě před-
sedkyně Miroslavy Němcové stromky nazdobily manželka náměstka primátora 
Alena Chloupková, ředitelka ZUŠ Jihlava Dana Fučíková, manželka obchodního 
ředitele Pivovaru Jihlava Radka Šimůnková a manželka majitele Moravských ko-
váren Lenka Penn.



STRANA     8 Aktuality NJR - LEDEN  2012

Co je PIAAC?
Mezinárodní výzkum dospělých zjišťuje 

dovednosti, s nimiž se setkáváme 
v každodenním životě (čtení, vyhledávání 

informací, využívání počítačů).

MOŽNÁ I VÁS OSLOVÍ TAZATEL TOHOTO VÝZKUMU

ZÚČASTNĚTE SE S NÁMI!

září 2011 – březen 2012

mediální partner

www.piaac.cz
www.facebook.com/piaac.cz

Zelená linka PIAAC: 800 800 878

Podporuji tento výzkum!
Radek Banga, zpěvák 

Valná hromada Svazu vodovodů a kanaliza-
cí Jihlavsko schválila ceny vodného a stočného 
pro rok 2012.

Cena vodného byla zvýšena na 45,35 Kč 
včetně DPH na 1 m3 a cena stočného na 
30,70 Kč včetně DPH.

Cena vodného včetně DPH se tedy upravuje 
o 4,85 Kč, stočného o 3,29 Kč a včetně DPH 
činí celkem 76,05 Kč.

Ve zdůvodnění se uvádí:
Starostové měst a obcí sdružených ve Svazu si 

uvědomují, že cena vodného a stočného musí 
pokrýt veškeré náklady spojené s vlastním pro-
vozem, údržbou a opravami zařízení a ještě je 
potřeba vytvářet prostředky k obnově a další-
mu rozvoji vodovodů a kanalizací. Hlavním po-
žadavkem Svazu při jednáních tak bylo výraz-
né zvýšení nájemného na úkor nákladů, zisku 
a mezd provozovatele tak, aby dopad do ceny 
vodného a stočného byl minimální. 

Při jednáních byla brána v úvahu současná 
ekonomická situace s předpokládanou nízkou 
infl ací a další předpokládané výrazné snížení 
odběru pitné vody, ke kterému dochází v dů-
sledku celkové hospodářské krize a z důvodu 
radikálního snížení odběru vody u jednoho z 
velkých odběratelů. Už jen toto snížení odběru 

pitné vody představuje snížení výkonů provo-
zovatele ve výši několika milionů, což by samo 
o sobě znamenalo nárůst ceny o několik procent. 
Dále i přes předpokládanou nižší míru infl ace v 
roce 2012 dochází k významnému nárůstu cen 
některých vstupů, zejména v oblasti odvádění 
a čištění odpadních vod, ale i v oblasti výroby a 
dodávky pitné vody. Nejvýznamnější nárůst ná-
kladů se očekává u elektrické energie, a to o 5 %, 
nárůst ceny za odběr surové vody z Povodí Mo-
ravy činí 7,5 % a z Povodí Vltavy 7,9 %.

Výsledkem jednání je snížení režijních i pro-
vozních nákladů, nízká míra zisku provozovatele 
a minimální nárůst mezd zaměstnanců provo-
zovatele. Svazu se podařilo dojednat navýšení 
nájemného na celkem 64.000 tis. Kč a společně 
s částkou na opravy a údržbu infrastrukturního 
majetku je municipální přínos provozovatele pro 
Svaz v roce 2012 celkem 81.812 tis. Kč. Úprava 
ceny vodného a stočného činí 8 % bez DPH.

V roce 2012 bude Svaz pro 34 členských měst 
a obcí spravovat vodohospodářský majetek, je-
hož účetní hodnota je cca 2,5 miliardy korun. 
Jedná se především o 20 úpraven vod, 10 čistí-
ren odpadních vod, cca 505 km vodovodních 
sítí, 270 km kanalizačních sítí, vodojemy, čer-
pací stanice a další zařízení sloužící k výrobě 
a dodávce pitné vody a následně k odvádění a 
čištění odpadních vod.  -lm-

Vodné i stočné v Jihlavě vzroste

Počínaje rokem 2012 nastává změna pro všechny 
původce odpadů, kteří v roce 2011 nakládali s ví-
ce než 100 kg nebezpečných nebo 100 t ostatních 
odpadů. Tato změna spočívá v povinnosti ohlašo-
vat  výhradně prostřednictvím Integrovaného sys-
tému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), a 
to elektronicky podle datového standardu podle 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

K tomuto tématu pořádá Krajský úřad Kraje Vy-
sočina pro ohlašovatele podle zákona o odpadech 
bezplatný seminář, jehož obsahem bude prezenta-
ce systému ISPOP, prezentace postupu ohlašování 
v ISPOP, včetně praktických ukázek práce v apli-
kaci.  Školení se uskuteční 9. ledna 2012 od 10.00 
do 13.00 hodin v sídle Krajského úřadu Kraje Vy-
sočina, budova B, Kongresový sál. Z důvodu ome-
zené kapacity sálu je nutná registrace účastníků na 
tel. 564 602 521 nebo hruzova.s@kr-vysocina.cz.

Elektronický formulář pro vyplnění hlášení v da-
tovém standardu je přístupný na adrese www.ini-
soft .cz.

 (Dle podkladů magistrátu zpracoval –lm-)

Podnikatelé, pozor! 
Změna v ohlašování 
produkce odpadů!
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Služby města Jihlavy (SMJ) se 
starají o vývoz 22 kusů stacio-
nárních kontejnerů na vysloužilá 
elektrozařízení. Kontejnery jsou 
určeny pro sběr drobných elektro-
spotřebičů a baterií. 

„K vývozu nádob dochází 1x mě-
síčně. Výjimkou byl listopad, kdy na 
základě instrukcí objednavatele (KS 
ASEKOL) vývoz  neproběhl. Svoz 
provádíme pomocí velkoobjemového 
kontejneru vybaveného hydraulic-
kou rukou. Do mobilního kontejneru 
pracovníci vysypou obsah kontejneru 

a do zvláštní nádoby vyprázdní zá-
sobník s bateriemi,“ vysvětlil mluvčí 
Martin Málek.

 Během šesti uskutečněných svo-
zů v období květen - říjen 2011 
bylo z kontejnerů podle údajů 
ASEKOLU svezeno 6,435 t  elek-
trozařízení a 0,177 t baterií. Prů-
měrně obsahuje jeden kontejner 
50 kg vysloužilých elektrozařízení 
a baterií. Množství vytříděného 
elektrozařízení stále narůstá, vývoj 
je patrný z níže uvedeného přehle-
du.

Jihlavané se lepší ve sběru 
elektrospotřebičů

listopad – 0 kg (neproběhl vývoz)
Elektrozařízení a baterie jsou do-

dávány na překladiště ve Šlapani-
cích u Brna, odkud jsou odesílány k 
dalšímu zpracování a recyklaci. SMJ 
neprovádí žádné třídění před odvo-
zem na překladiště.

V kontejnerech se vyskytují přede-
vším části počítačových sestav, jako 
jsou klávesnice, myši a další sou-
částky s tím spojené. Dále se tam 
nachází rádia, mobilní telefony, atd. 

„Občané jsou ukáznění a do kon-
tejnerů vhazují pouze v malé míře 
věci, které tam nepatří. Problémem 
je však naopak vykrádání kontejnerů 
neukázněnými občany, kteří se chtějí 
prodejem ještě některých funkčních 
spotřebičů obohacovat. Pokud však 
zjistí, že je spotřebič nefunkční, tak 
ho již do červených kontejnerů ne-
vrací. Vytvoří černou skládku tím, že 
ho někde zahodí nebo jej vyhodí do 
běžného odpadu, kam bohužel nepa-
tří,“ postěžoval si Málek. -lm-

 květen - 27 kg
 červen - 37 kg
 červenec - 52 kg
 srpen - 45 kg
 září - 61 kg
 říjen - 71 kg

Průměrná váha elektrozařízení 
v 1 kontejneru:

Projížďka na kole z Jihlavy do ra-
kouského Raabsu je zase o něco 
pohodlnější. V roce 2011 se svazku 
obcí na trase podařilo vybudovat 
dalších 18 kilometrů cyklostezek s 
náklady asi 50 milionů korun. 

„V první etapě se upravovaly zejmé-
na neprůjezdné úseky, celkem se vy-
budovalo 16 kilometrů stezky. Nyní 
už se pracuje na zvýšení bezpečnosti a 
pohodlí. Doplníme také chybějící zna-
čení,“ popsal novinky na trase primá-
tor Jihlavy a předseda dobrovolného 
svazku obcí „Cyklostezka Jihlava - 
Třebíč – Raabs“ Jaroslav Vymazal. 

Letos se upravovaly úseky od Luk 
nad Jihlavou po Jemnici na Třebíč-
sku. Svazek obcí sehnal peníze i na 
propagaci za 680 tisíc korun, a mo-
hl tak vydat mapy a spustit webovou 
stránku. Získal také dotaci na znače-
ní celé cyklostezky v hodnotě 2,6 mi-
lionu korun. Značení bude na svém 
místě nejpozději do konce dubna. 

Aktivity na rozvoj trasy ale ani tak 
nejsou u konce. Svazek bude v roce 
2013 usilovat o další dotace na pře-
stavbu dvou úseků mezi Jihlavou a 
Třebíčí. 

Budování cyklostezky do Rakouska 
zahájil svazek 25 obcí díky evropské 
dotaci předloni. V první etapě bylo 
vybudováno deset úseků měřících 
dohromady 16 kilometrů. Práce stá-
ly 67,5 milionu. Další desítka úseků 
byla s evropskou podporou přestavě-
na v tomto roce. Celková délka trasy 
z centra Vysočiny do Raabsu je 130 
kilometrů. -lm-

Nové kilometry 
cyklostezek 

 Ilustrační foto.

Jihlava zahájila kompletní rekon-
strukci budovy základní umělecké 
školy. Upravený objekt poskytne žá-
kům a učitelům nesrovnatelně lepší 
podmínky a více prostoru. 

Projekt počítá s novou organizací 

vnitřních prostor, přístavbou v La-
zebnické ulici a využitím sklepení. Při 
rekonstrukci dojde na nové rozdělení 
zbytečně velkých místností na účel-
nější menší učebny, vznikne nový ate-
liér pod střechou, velký hudební sál, 

Rekonstrukce „zušky“ začala

„ZÁKLADNÍ CIHLY“ rekonstrukce poklepali primátor Jihlavy Jaroslav Vyma-
zal (druhý zleva), ředitel dodavatelské společnosti Podzimek a synové s.r.o. Mar-
tin Podzimek (vlevo), ředitelka Úřadu Regionální rady Jihovýchod Marta Sar-
gánková (uprostřed), architekt Jaroslav Huňáček a ředitelka ZUŠ Jihlava Dana 
Fučíková. Foto: archiv MMJ

Jihlava postupně snižuje energe-
tickou náročnost svých objektů. 
Zatím posledním dokončeným pro-
jektem je zateplení základní školy v 
Rošického ulici. Čtyři budovy areá-
lu mají kromě zateplené fasády no-
vá okna, kotelnu, výtahy, přístavbu 
skladu a novou dlažbu před školou. 

„V posledních letech město investo-
valo desítky milionů korun do zvýšení 
kvality školních zařízení, energeticky 
úsporná opatření se na pohodlí a efek-
tivnějším fungování škol významně 
podílí,“ poznamenal primátor Jihla-
vy Jaroslav Vymazal. 

Zateplení už přináší první efekty. 
„Změnu poznáme například při pří-

chodu do školy po víkendu, v budo-
vě není zima. Zřejmá už je i úspora 
nákladů na vytápění,“ popsal první 
zkušenosti po úpravě budov ředitel 
školy František Svoboda. 

Se zateplením školy se začalo le-
tos v květnu, akce ofi ciálně skonči-
la k poslednímu listopadu. Celkové 
náklady včetně projektu, autorské-
ho dozoru, inženýrských prací atd. 
jsou 30.354.284 korun. Dodavate-
lem stavby byla fi rma Podzimek a 
synové s.r.o., která ve výběrovém 
řízení nabídla nejnižší cenu. Na ak-
ci bude poskytnuta dotace OPŽP v 
předpokládané výši cca 10.753.000 
Kč. -lm-

ZŠ Rošického v novém kabátě

zvukově izolované zkušebny bubení-
ků či nahrávací studio. 

„Rekonstrukce umožní praktičtější 
uspořádání výuky, nabídne i oddělené 
prostory s vlastním vchodem pro využi-
tí, které nezasáhne do běžného provozu 
školy. ZUŠ působí v budově asi padesát 
let, za tu dobu zde kromě výměny stře-
chy a drobnějších oprav větší údržba ne-
bo oprava neproběhla,“ uvedl k jedné 
z nejvýznamnějších investic Jihlavy v 
posledních letech primátor Jaroslav 
Vymazal.  

Rekonstrukce školy prospěje i ná-

městí. Čelní fasádě budovy se navrátí 
podoba z roku 1875, do štítu se vrátí 
původní dvojice lvů, pištci, antický 
sloup, vázy a název někdejšího hotelu 
U zlatého lva. Přebudování bude trvat 
18 měsíců, po tu dobu je výuka přesu-
nuta do budovy hotelu Zlatá hvězda 
na protější straně Masarykova náměs-
tí. 

Celkové náklady stavby jsou 
79.954.550 Kč vč. DPH, na akci bu-
de poskytnuta dotace ROP ve výši 
85 % způsobilých nákladů ve výši cca 
57.156.000 Kč.  -lm-
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Všech 32 jihlavských trolejbusů je od prosince 
2011 bezbariérových. Od května 2012 to bude pla-
tit i pro tři desítky autobusů, posledních šest z nich 
ještě má schody. Jihlava je tak v celorepublikovém 
porovnání na špici vybavenosti městské hromadné 
dopravy. 

„Na pořízení nízkopodlažních vozidel navazuje 
radnice postupnými bezbariérovými úpravami zastá-
vek, ale také budováním bezbariérových tras a dalších 
koridorů pro pěší a bezmotorovou dopravu,“ doplnil 
informaci primátor Jaroslav Vymazal. 

Bezbariérová vozidla nejen že usnadňují cesto-
vání tělesně postiženým osobám nebo cestujícím 
s kočárkem. Pro sluchově hendikepované slouží 
obrazový informační systém ve vozidlech, zrako-
vě postižení dostávají zvukové informace o za-
stávkách nejen ve vozech, ale i na zastávkách, kde 
mohou stiskem bezdrátového tlačítka „rozmluvit“ 
přijíždějící bezbariérové vozidlo MHD, které ohlá-
sí linku a směr, kterým jede. 

Dopravní podnik města Jihlavy (DPMJ) zásad-
ním způsobem obnovuje vozový park mimo jiné 
díky vytrvalé a úspěšné snaze o čerpání různých 
dotací. Za posledních několik let získal na moder-
nizaci dopravy v Jihlavě na 300 milionů korun. 

Vozidla DPMJ ročně najezdí 25 milionů kilo-
metrů a převezou 15 milionů cestujících. Podnik 
hospodaří s rozpočtem cca 120 milionů korun, za-
městnává 180 osob.  -lm-

Všechny trolejbusy už jsou bezbariérové

JIHLAVA myslí na hendikepované občany. Všechny trolejbusy jsou již bezbariérové, část autobusů bude ještě 
upravena v roce 2012. Foto: archiv MMJ

Po Jihlavě se množí případy nesprávného počí-
nání chodců, bruslařů, cyklistů i motoristů zejmé-
na na místech, kde se vzájemně potkávají. Město 
proto reaguje připomenutím povinností.

Přejezd není přechod 
Zimní období je většinou vhodné k jiné aktivi-

tě než cyklistice, ale i v zimě se chodí pěšky a je 
potřeba přecházet silnice. V souvislosti se změna-
mi zákonů a předpisů, které se zabývají provozem 
na pozemních komunikacích, je vhodné vysvětlit, 
co znamenají a jak správně užívat nové, netradiční 
opatření při přecházení silnice. Chodci a cyklisté 
se mohou přes komunikaci dostat několika způ-
soby. 

Přechod pro chodce 
 CHODCI: Při přecházení bez 

světelné signalizace máte před ostat-
ními vozidly s výjimkou tramvají 
přednost, nevstupujte však do vozov-
ky bezprostředně před blížícím se vo-
zidlem. Pokud funguje světelná signa-
lizace, vstupujte do vozovky pouze na 

zelenou. Je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným 
provozem, přechod pro chodce, místo pro pře-
cházení vozovky, nadchod nebo podchod, musíte 
přecházet jen na těchto místech. Mimo přechod 
pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen 
kolmo k její ose. Před vstupem na vozovku se mu-
síte přesvědčit, zdali můžete vozovku přejít, aniž 
byste ohrozili sebe i ostatní účastníky provozu na 
pozemních komunikacích. Chodec smí přechá-
zet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost 
a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí 
jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlos-
ti jízdy. Chodec nesmí vstupovat na přechod pro 
chodce nebo na vozovku bezprostředně před blí-
žícím se vozidlem.

 BRUSLAŘI: Můžete se 
zde pohybovat při dodržování 
zásad platných pro chodce.

 CYKLISTÉ: Přechod 
pro chodce smějí používat jen 
chodci či bruslaři, jízda na jízd-
ním kole je zakázána. Do vo-
zovky tedy můžete vstoupit ja-
ko chodec a přechod překonat 
vedením kola.

 MOTORISTÉ: Před pře-
chodem pro chodce jeďte se zvý-
šenou opatrností a ohleduplně. 
U nesignalizovaného přechodu 
umožněte chodcům překonat ko-

munikaci, pokud se chystají vstoupit do vozovky 
nebo již přecházejí, nesmíte je ohrozit ani omezit. 
To platí také u signalizovaného přechodu při od-
bočování v křižovatce se zapnutou signalizací (s 
výjimkou směrového levého odbočení).

Přejezd pro cyklisty ≠ přechod pro chodce
 CHODCI: Nesmíte se zde pohy-

bovat, pokud to není nezbytně nutné 
při obcházení či v jiných odůvodně-
ných případech. Nesmíte přitom cyk-
listu ohrozit.

 BRUSLAŘI: Můžete se zde 
pohybovat při dodržování zásad 
platných pro cyklisty.

 CYKLISTÉ: Přejezd bez 
světelné signalizace vám pou-
ze umožňuje příčně přejet 
přes komunikaci, ale musíte 
na něm dávat přednost všem 
vozidlům, která se po ní pohy-
bují. Před vjezdem do vozovky 

proto zpomalte tak, abyste se bezpečně ujistili, 
že nikoho neohrozíte. V případě nutnosti zastav-
te a počkejte. Na obousměrném přejezdu se po-
hybujte vpravo. Přejezd se světelnou signalizací 

vám umožňuje vjet do vozovky pouze na zelený 
signál „Volno“ při zapnuté světelné signalizaci. 
Za této situace sice máte přednost v jízdě, ale po-
hybujte se přitom přiměřenou rychlostí, aby vás 
odbočující motoristé mohli včas zaregistrovat. 
Pokud během jízdy po přejezdu padne červená, 
pokračujte dále až na jeho konec ke světelnému 
návěstidlu. Je-li uprostřed přejezdu dělicí ostrů-
vek bez návěstidla a jedete příliš pomalu, raději 
zde zastavte a počkejte na další zelenou. Při vy-
pnuté signalizaci platí pravidla pro přejezd bez 
signalizace.

 MOTORISTÉ: Před přejez-
dem pro cyklisty jeďte se zvýše-
nou opatrností a ohleduplně. Při 
odbočování k přejezdu s funkční 
světelnou signalizací dáváte cyk-

listům na přejezdu přednost v jízdě. V ostatních 
případech nesmíte cyklisty ohrozit. Pokud se te-
dy blížíte k nesignalizovanému přejezdu s cyk-
listou, můžete mu ohleduplnou jízdou umožnit 
snadné překonání komunikace. Na přejezdu s 
vozidlem nesmíte zastavit a stát, ani couvat nebo 
otáčet.

Místo pro přecházení 
Místa na přecházení nejsou označená a chod-

ci, bruslaři ani cyklisté na nich nemají přednost 
před automobily (řidiči vás tedy pustit nemusí, 
záleží to čistě na jednotlivci). 

Místa pro přecházení jsou stavebně upravené 
úseky místní komunikace, které usnadňují pře-
cházení chodců přes komunikaci, mívají podobu 
ostrůvku nebo bezbariérového sníženého okraje 
chodníku. 

Místa pro přecházení vytvářejí pro chodce čas-
tější možnost přechodu přes komunikaci, nena-
hrazují ale přechody pro chodce. 

Je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provo-
zem, přechod pro chodce, místo pro přecházení 
vozovky, nadchod nebo podchod vyznačený do-
pravní značkou, musí chodec podle zákona pře-
cházet jen na těchto místech.

I v zimě je třeba dodržovat předpisy
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Šedesát kilometrů lyžařských tras 
v okolí Jihlavy je připraven zajistit 
Sportovní klub Lyžařské Jihlavsko. 
Klub na tuto zimu chystá několik 
novinek, k uskutečnění plánů potře-
buje už jenom sníh. „Novinkou pro 
tuto zimu bude okruh v blízkosti ob-
chodního domu Tesco. Dlouhý je téměř 
čtrnáct kilometrů. Jsme připraveni za-
jistit celkem osm okruhů,“ uvedl před-
seda klubu Milan Koten. 

Všechny okruhy jsou zaneseny do 
map, které je možné vidět na adrese 
www.lyzarskejihlavsko.cz. Pro lyžaře 
je k dispozici také aplikace pro mo-
bilní telefony, na které budou chodit 
aktuální informace o stavu stop na 
Jihlavsku. Na webu je množství dal-
ších užitečných informací pro lyžaře. 
„V době, kdy napadne sníh, je návštěv-
nost stránky ve stovkách denně. Lyža-
ři ve stopách se ale při dobrém počasí 
rovněž počítají na stovky,“ doplnil Mi-
lan Koten. 

První dva okruhy pro běžkaře v 
Jihlavě nechalo před dvěma roky při-
pravit město. Aktivita se setkala se 
zájmem veřejnosti, další sezonu už 
se přípravy ujal klub Lyžařské Jihlav-
sko, který má podporu jihlavské rad-
nice. „Těší mě, že se našel někdo, kdo 
navázal na podnět města,” vyjádřil se 
primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal. Z 
příspěvku města sportovní klub na-
příklad buduje systém značení tras. 

Klub však hledá podporu nejen na 
radnici, našel pomoc u mnoha fi rem 
a v médiích, dobré vztahy navázal i s 
majiteli pozemků, po kterých trasy 
vedou. Někteří majitelé dokonce vy-
chází vstříc tím, že na polích válcují 
oranici v prostoru budoucí trasy, aby 
stopa mohla vzniknout i při menší 
sněhové pokrývce. „To velmi oceňuji. 
Pro majitele to znamená výdaje, kte-
ré ale umožní přípravu dobré stopy 

Když bude sníh, i stopy budou
Opilí vandalové si nedali pokoj ani před Vánoci. Služby města Jihlavy 

(SMJ), které pořádají „Vánoční jarmark“ na Masarykově náměstí, řešily útok 
vandalů na dřevěný stánek ostrahy. 

Pracovník bezpečnostní agentury byl přímým účastníkem hrůzného oka-
mžiku. Zhruba kolem čtvrté hodiny ráno se s ním začal převracet stánek, do 
kterého se šel na chvíli po pochůzce ohřát. Důvodem nebyl silný poryv vět-
ru, ale útok čtyř, s největší pravděpodobností opilých, výtržníků. Pracovník 
stačil vyběhnout ven dříve, než se stánek převrátil na boční stěnu, kde jsou 
umístěny dveře. Kromě pár oděrek a šoku neutrpěl žádné vážnější zranění.

„Nedokážeme si představit, jak by dopadl pracovník ostrahy, kdyby stánek spadl 
na něj. Stánek zpátky na podlahu zvedalo deset lidí a bylo to docela těžké zvlád-
nout,“ odsoudil výtržnost mluvčí SMJ Martin Málek. 

Pracovník bezpečnostní agentury ještě zahlédl, jak výtržníci utíkají po ná-
městí směrem dolů. Přivolané městské policii se pachatele nepodařilo zatím 
najít.  -lm-

Útok vandalů na vánoční 
stánek ostrahy

NOČNÍ ZÁBAVA opilců na náměstí – převrácení stánku s ostrahou – mohla do-
padnout mnohem hůř. Foto: archiv SMJ

a stovkám lidí pak příjemnější jízdu 
bez odřených skluznic,“ vyjádřil se ke 
vstřícnosti majitelů pozemků primá-
tor Jaroslav Vymazal.  

„Pravidelně se ale setkáváme s into-
lerancí lidí, kteří ve stopách jezdí na 
koních, vodí do nich psy, nebo nám 
vyčítají lyžařské stopy v trase jejich vy-
cházek. Domnívám se ale, že by se na 
procházku do hlubokého sněhu daleko 
za město nevypravili,“ pozastavil se 
nad opačnými zkušenostmi z prv-
ních sezon předseda Lyžařského Jih-
lavska Milan Koten a dodal: „Mám 
za to, že bychom se těch několik málo 
týdnů či dnů v roce, kdy na zemi leží 
sníh, mohli tolerovat.“ -lm-

 Ilustrační foto.
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Prvoligoví hokejisté HC Dukla 
Jihlava odehráli do konce letošního 
kalendářního roku zatím pětatřicet 
zápasů. V nich se jim podařilo dva-
cetkrát naplno bodovat a dvanáct-
krát odešli z ledu poraženi v základ-
ním hracím čase. Pouze tři zápasy 
Dukly skončily po šedesáti minutách 
hry nerozhodně, takže o bodu navíc 
rozhodovalo prodloužení či samo-
statné nájezdy.

V nich se Jihlavským podařilo jed-
nou otočit výhru na svou stranu, 
dvakrát na bod navíc svěřenci tre-
nérů Petra Vlka a Patrika Augusty 
nedosáhli. Ve srovnání s loňským 
rokem si hokejisté z krajského měs-
ta vedou o něco lépe. Po 35 ode-
hraných kolech měla Dukla loni na 
svém kontě 60 bodů, letos jich má za 
stejné období o čtyři více.

Od posledního ohlédnutí za zápasy 
historicky nejslavnějšího klubu Čes-
koslovenska, odehrál jihlavský klub 
osm mistrovských zápasů, z toho 
dvě derby Vysočiny. V nich čtyřikrát 
vyhrál a čtyřikrát prohrál.

Poslední listopadový den cestovala 
Dukla na sever Moravy, kde se střet-
la s Draky ze Šumperka. Utkání se 
vyvíjelo pro hráče z Vysočiny velmi 
dobře, když po necelých deseti mi-
nutách vedli 0:2 a když hned na za-
čátku druhé třetiny připojil Padělek 
třetí gól, začalo se rýsovat cenné ví-
tězství na ledě týmu, který na svém 
stadionu často neprohrává.

Smrtící úder zasadila Dukla Dra-
kům, v rozmezí tří minut od 45. do 
47. minuty, kdy se postupně trefi li 
Polcar, Čachotský a Hodek. Za sta-
vu 0:6 již hosté polevili, výsledkem 
toho byly dva góly v síti Novotného 
– 2:6.

3. prosince se hrálo na Horáckém 
zimním stadionu a soupeřem Duk-
ly byl celek z Kadaně. V brance Se-
veročechů nastoupil Milan Řehoř, 
dlouholetý strážce svatyně jihlavské-
ho týmu, který před letošní sezonou 
odešel do Chomutova, odkud vypo-
máhá sesterské Kadani.

Po bezbrankové první dvacetimi-

Hokejisté Dukly Jihlava přivítají 
nový rok na čtvrtém místě tabulky

DAVID RITT ICH – devatenáctiletý gólman Dukly Jihlava si v zápase s Piráty z Chomutova odbyl seniorskou mistrovskou premié-
ru. Podal solidní výkon, ale tváří v tvář zkušeným hráčům Chomutova kapituloval v šesti případech.  Foto: Vladimír Šťastný

nutovce začaly padat góly ve druhé 
části. Na úvodní gól Čachotského 
stačili hosté zareagovat snížením, 
jenže do druhé přestávky přidali do-
mácí další dva góly. Na začátku třetí 
třetiny snížili hosté na 3:2, jenže to 
bylo z jejich strany vše. V následují-
cích minutách se trefi l Jeslínek a stře-
lecký agilní Hodek přidal během de-
seti minut čistý hatt rick, čímž upravil 
stav na konečných 7:2.

Po dvou vysokých výhrách nesta-
čila Dukla na Stadion Litoměřice. 
7. prosince se v Kalich aréně dostali 
domácí v první třetině do třígólové-
ho trháku, který ještě do první pře-
stávky zmírnil Hodek. Jenže ve bez-
brankové druhé třetině se v polovině 
třetí části dostali domácí opět do tří-
brankového vedení. Na konečných 
4:2 snížil Jeslínek.

Sobota 10. prosince byla v Jihlavě 
ve znamení derby Vysočiny. Soupe-
řem Dukly byl tým Třebíče. Utkání 
se pro domácí vyvíjelo velmi dobře. 
V 9. minutě otevřel skóre Hubáček, 

JIHLAVA – V kádru A-týmu FC Vy-
sočina došlo před koncem letošního 
roku k prvnímu pohybu. Kabinu Jih-
lavy opustili záložníci Peter Krutý s 
Jusufi  Plumbem, opačným směrem 
míří ofenzivně laděný středopolař 
staršího dorostu Jan Kliment. Přícho-
dy dalších posil jsou v jednání.

„Předpokládáme, že tým posílí dva až 
čtyři noví hráči. Dále jednáme s Tepli-
cemi o prodloužení působení záložníka 
Marka Jungra, a registrujeme nabídky 
na obránce Tomáše Cihláře,“ řekl spor-
tovní manažer FC Vysočina Josef Ji-
noch.

Odchod dvojice Krutý – Plumb 
není pro jihlavské fanoušky příliš vel-
kým překvapením. Oba fotbalisté na 
podzim převážně vysedávali na dru-
holigové lavičce, respektive nastupo-
vali na třetiligovou juniorku.

„Po oboustranné dohodě se sportov-
ním vedením jsme dospěli ke konci mé-
ho angažmá. Děkuji klubu za dva a půl 
roku, které jsem mohl na Vysočině strá-
vit,“ vzkázal Krutý, vytříbený exeku-
tor standardních situací, jeho druho-
ligová bilance ve žlutomodrém dresu 
čítá 52 utkání a 9 branek.

Naopak mladík Jan Kliment (roč-
ník 1993) má s působením v hlavním 
týmu FC Vysočina prakticky nulové 
zkušenosti. V zimní přípravě však do-
stane prostor prokázat svůj talent a 
poprat se o druholigový trikot.

Kliment odehrál velmi vydařenou 
podzimní část sezony v kádru starší-
ho dorostu, respektive reprezentace 
U19, s níž postoupil do další fáze kva-
lifi kace EURO. Tento levonohý krajní 
středopolař může v případě potřeby 
nastoupit také v útoku. -cio-

Pohnula se fotbalová škatulata

jenže v následujících třech minu-
tách otočili hosté vývoj zápasu tře-
mi přesnými zásahy, čímž vyhnali 
z branky gólmana Halmošiho.

V polovině utkání přidala Třebíč 
čtvrtou branku. V závěrečné dvaceti-
minutovce sice domácí snížili na 2:4, 
ale poslední slovo měli v 59. minu-
tě hosté, kteří upravil na konečných 
2:5, a postarali se tak o velké překva-
pení kola.

V dalším zápase na jihu Čech si jih-
lavští hokejisté připsali do tabulky za 
výhru tři body, jako náhradu za ztra-
cený zisk v domácím derby s Třebíčí. 
Celek Písku dokázal odpovědět na 
rychlou branku Bezděka ze 2. mi-
nuty, ale to bylo ze strany domácích 
vše. Po bezbrankové druhé třetině se 
ve třetí části prosadili Kolafa a Ča-
chotský, kteří upravili na konečných 
1:3.

O dva dny později následoval do-
mácí zápas se sousedem v tabulce, 
Benátkami nad Jizerou. Na Horác-
kém zimním stadionu šli do vedení 
hosté, kteří si jednobrankový ná-
skok z první třetiny udrželi pouze 
do začátku druhé části, kdy vyrov-
nal Kolafa. Za nerozhodného stavu 
se nastupovalo do třetí části. V ní se 
postupně trefi li Maliník, Hodek a 
Čachotský, kteří upravili na koneč-
ných 4:1.

V sobotu 17. prosince se hrálo 
v havlíčkobrodské Kotlině další 
derby Vysočiny. Jenže místo derby 

se jednalo o velký propadák Duk-
ly. Svěřenci trenéra Vlka inkasova-
li v první třetině pětkrát a o osudu 
utkání tím pádem bylo rozhodnuto. 
Další tři branky přidali domácí ve 
třetí třetině, kdy rozvlnili síť za jih-
lavským gólmanem třikrát. Skóre se 
zastavilo na, pro Duklu, hrozivých 
8:0.

Poslední utkání v kalendářním ro-
ce 2011 sehrála Dukla na domácím 
ledě v pondělí 19. prosince a soupe-
řem jí byl celek Pirátů z Chomuto-
va. Ti naposledy prohráli v základ-
ním čase na domácím ledě právě 
s Duklou Jihlava 12. listopadu 0:2. 
Od té doby jim ve dvanácti po so-
bě jdoucích zápasech zkazila radost 
z vítězství pouze Olomouc, která 
vyhrála po samostatných nájezdech.

A nejinak tomu bylo i v Jihlavě. 
Dukla nastoupila ve značně omlaze-
né sestavě, na soupisce se objevilo 
osm hráčů juniorského věku, z toho 
tři si odbyli seniorskou premiéru. 
Na ledě tak byli pány Piráti, kteří po 
čtyřiceti minutách hry vedli 1:3. Ve 
třetí části hosté přidali další tři góly, 
a protože se za jihlavské barvy trefi l 
pouze Hodek, odcházela Dukla z le-
du s prohrou 2:6.

První utkání v novém kalendář-
ním roce sehrají jihlavští hokejisté 
ve středu 4. ledna, kdy cestují do 
Ústí nad Labem, na domácím ledě 
se představí v sobotu 7. ledna, kdy 
přivítají celek HC Most.   –vš-

Fotbalisté FC Vysočina zahájí zimní 
přípravu na jarní část druhé ligy 5. led-
na. Už o tři dny později je čeká úvodní 
zápasový test. V brněnské skupině Ti-
psport ligy nastoupí proti slovenské-
mu soupeři ze Zlatých Moravců.

Kromě účasti na tomto tradičním 
zimním turnaji odehrají Jihlavané 
v lednu ještě dvě přípravná utkání, 
konkrétně s rakouským celkem Admi-

ra Wacker Mödling a Hradcem Králo-
vé.   

Lednový harmonogram - 5. 1.: za-
čátek zimní přípravy, 8. 1.: Zlaté Mo-
ravce, 11. 1.: Slovácko, 15. 1.: Znoj-
mo, 18. 1.: Sigma Olomouc (všechno 
Tipsport liga), 21. 1.: Admira Wacker 
Mödling, 25. 1.: Zbrojovka Brno (Tip-
sport liga), 28. 1.: Hradec Králové. 

 -cio- 

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

představující stříbrný stolní servis z 
věna ruské kněžny Anny L. Lazare-
vové. Dlouhodobá výstava.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

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 8. 1.  
CO NÁM NOSIL JEŽÍŠEK 
aneb vánoční dárky v průběhu
XX. století
V rámci vánoční výstavy se usku-

teční tyto akce: výstavu svými vý-
tvarnými pracemi doplní děti z 
ateliéru Barvínek. Inspirací pro ná-
vštěvníky budou i vánoční dekorace 
z květinářství z Jihlavy a okolí. 

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

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 zachy-

cuje památky na Vysočině, kterým 
hrozí rychlejší či pomalejší zánik. 

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

do 15. 1. 
Radek Fridrich: 
FROTÁŽE S BÁSNĚMI
Galerie Na dně (na chodbě Diva-

delního klubu v Horáckém divadle), 
Komenského 22

VELKÁ SCÉNA

2. 1. v 19.00 
P. Shaff er:  AMADEUS
A /3/
Je velmi pravděpodobné, že kdy-

by nebylo W. A. Mozarta, asi by jen 
málokdo dnes znal Salieriho. Kolik 
je na vztahu těchto dvou protiklad-
ných charakterů historické pravdy, 
není důležité. Důležité je, že autor 
vytvořil geniální konstrukci střetu 
mezi božským talentem a upach-
těnou uměleckou ctižádostivostí a 
kariérismem. „Konfrontace génia s  
průměrností,“ pojmenovává autor 
hlavní téma této slavné hry. 

do 16. 1.  
VÁNOCE  
Výstava prací žáků výtvarného 

oboru ZUŠ.   
Městská knihovna, Hluboká 1

do 27. 1. 
PURE BEAUTY - obrazy
Minigalerie Trifoil, grafi cké papíry, 

Husova 10

do 28. 1.  
Ostravská univerzita v Ostravě: 
PRÁCE STUDENTŮ 
ATELIÉRU VOLNÉ GRA FIKY 
Galerie Jána Šmoka, ateliéry Střed-

ní umělecké školy grafi cké, Dvořáko-
va 12

do 31. 1.
HFJ – Fotografi e
Výstava fotografi í členů Horáckého 

fotoklubu Jihlava

do 30. 1.  
VÝSTAVA VOSKOVKOVÝCH 
KRESEB PETRA  ZIMY 
Bez obav, prodejní galerie a výtvar-

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

do 2. 2.  
PETR GRUBER – OBRA ZY
Galerie – Horácké divadlo Jihlava, 

Komenského 22

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

historickou faunu a fl óru, zobrazení 
předchůdce člověka a ilustrace k dob-
rodružným románům od „Posled-
ního Mohykána“ a „Lovce jelenů“ 
J. F. Coopera, „Hrdinného kapitána 
Korkorána“ A. Assollanta po romány 
J. Vernea. Jakýsi přechodový prvek 
mezi zobrazením prehistorie a knižní 
ilustrací lze na výstavě nalézt ilustrace 
k několika knihám E. Štorcha, napří-
klad „Lovci mamutů“, „Osada Havra-
nů“, „U Veliké řeky“ a další.

OGV, Komenského 10

do 12. 2.  
ODLESK PERLY  
České a evropské umění manýris-

mu a baroka ze Sbírky Patrika Šimo-
na. Výstava ukazuje jak práce ma-
lířské, kresebné a grafi cké, tak také 
několik příkladů sochařství doby vr-
cholného baroka a klasicismu. Sku-
tečným unikátem jsou dvě nedáv-
no do sbírky získané kresby, jedna 
od Jacquese Callota a druhá, jejímž 
možným autorem by mohl být slav-
ný holandský malíř Rembrandt van 
Rijn. Vydán katalog k výstavě (112 
stran, 56 barevných reprodukcí). 
Komentované prohlídky: 12. 1. a 26. 
1. 2012 (Mgr. Aleš Seifert) vždy od 
16.00 hod.

Oblastní galerie Vysočiny

do 25. 2.   
„JOSEF HOFFMANN 
– Symfonie architektury 
a designu v černé a bílé“
Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4

do 28. 2.  
VELKÉ UMĚNÍ MALÝCH 
MISTRŮ  
Ukázka nizozemského malířství 

16. – 18. století, tzv. malých mis-
trů (Cornelis Beelt, Vincent Sellaer, 
Jana Jansz. van de Velde a další), ze 
sbírek Oblastní galerie v Liberci po-
těší pravidelné i občasné návštěvníky 
galerie. 

OGV, Masarykovo nám. 24

leden 
„ZVINO VA AFRICA“
Výstava afrických dřevěných skulp-

tur ze Zimbabwe.
Zoo Jihlava, Africká vesnice Ma-

tongo, areál.

leden 
PRODEJNÍ VÝSTAVA 
AFRICKÉHO UMĚNÍ 
TINGATINGA
Zoo Jihlava, Africká vesnice Ma-

tongo, škola. Prohlídka pouze po te-
lefonické domluvě.

leden 
ODVRÁCENÁ TVÁŘ KENI  
Výstava fotografi í Davida Švejnohy 

a Václava Soukupa
Nový vstupní areál – Infocentrum 

(hned za vstupní pokladnou) a vý-
stavní místnost.

Zoo Jihlava, Březinovy sady 10

9. 1. – 24. 2. 
Miroslav Lenčeš - ŽIVOT JAKO 
PROSTOR VZTAHŮ
Výstava obrazů.
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

11. 1. – 11. 3.  
DO MEXIKA  ZA PŘÍRODOU 
A LIDMI
Výstava dokumentující přírodní 

krásy a život lidí v mexickém vnitro-
zemí.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

11. 1. – 31. 1.  
„METAMORFÓZY“ 
Kolekce nové grafi ky akad. mal. Ol-

dřicha Kulhánka.
M+K galerie, Čajkovského 33

12. 1. – 31. 3.  
VLČICE NOCI  
Anežka Hošková, Jakub Hošek, 

Vladimír Houdek, Katarína Morhá-
čová, Markus Selg, Lucia Sceránko-

12. 1. v 17.00 
AYURVÉDA 
- „Přirozená očista těla a mysli, v 

souladu s roční dobou a naším ty-
pem“. 

Přednáška paní Ivany Georgievové. 

19. 1. v 17.00 
JAK VĚDOMĚ POUŽÍVAT 
SÍLU PŘITAŽLIVOSTI 
Přednáška Lenky Benešové.

25. 1. v 17.00 
IRSKO - SEVERNÍ IRSKO 
- SKOTSKO   
Cestopisná přednáška Milana Šťou-

rače. Putování krajinami Keltů, aneb 
počkej si na svého řidiče.

vá, Martin Tůma  - ústředním moti-
vem výstavy je les jako alegorie sítě či 
myšlenkového toku na jedné straně 
a mýtické, tajemné až ohrožující en-
tity na straně druhé. Les je organis-
mus, snad jsou všechny kořeny pod 
vrstvou půdy propojené a proudí ji-
mi informace. Lehnout si do trávy a 
pozorovat špičky stromů znamená 
napojit se, být na chvíli součástí ně-
čeho většího...

OGV, Galerie Alternativa, budova 
Komenského 10

17. 1. – 4. 3.  
KA MARÁDI, ŘEKY A HORY
Výstava fotografi í z cest Petra Bou-

dy.
Kavárna Muzeum, Masarykovo 

nám. 55

20. 1. – 18. 3.  
DRÁTENÍKŮV ROK
Výstava prací členů Cechu česko-

moravských uměleckých dráteníků.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

26. 1. – 6. 4. 
MERKUR ANEB DÍRKA TÝ 
ZÁZRA K
Historie i současnost jedinečného 

fenoménu mezi českými hračkami.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

od 11. 2. 2011 
STÁLÁ EXPOZICE 
HMATOVÉHO SOCHAŘSTVÍ
OGV, Galerie Alternativa, budova 

Komenského 10
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2. 1 – 4. 1. v 18.30
DO/ZEMĚ
Přijďte si zatančit a uvolnit se v 

rytmu radostné bulería! Naučte se 
hýbat a improvizovat uvnitř fl amen-
cového compásu a užijte si tradiční 
fl amencovou fi estu! Předchozí ta-
neční zkušenosti nejsou potřeba. 

7. 1. v 17.00 
ZEPPO
Příběh pouličního stínoherce hle-

dajícího štěstí ve velkoměstě. Pohy-
bové představení s akrobacií a stíno-
hrou divadelního souboru DIOD. 

13. 1. v 19.30 
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. 

De Facto Mimo. 

21. 1. v 19.30 
ZEPPO

22. 1. v 17.00 
SAVANNAH BAY
Už nevíš, kdo jsi, kdo jsi byla, víš, 

že jsi hrála, už nevíš, co jsi hrála, co 
hraješ, hraješ, víš, že musíš hrát, už 
nevíš co, hraješ. Nevíš, jaké byly tvé 
role, ani jaké jsou tvé děti, živé či 
mrtvé. Ani jaká jsou místa, jeviště, 
metropole, kontinenty, kde jsi křiče-
la vášeň milenců. Jen to, že sál zapla-
til a chce podívanou. Všechno jsi za-
pomněla kromě Savannah, Savannah 
Bay. 

Th eater Brett /CED Brno. 

25. 1. v 19.30 
NEMILOVANÁ
DS Zničehonic. Příběh sedmnác-

tileté dívky Perly Sch. a další vzpo-
mínky na mládež terezínském ghett u 
nejen očima Arnošta Lustiga. Připra-
vil divadelní soubor při Trivis SŠV 
Jihlava, s. r. o. 

27. 1. v 19.30 
KLEŠTĚNEC Z PRA LESA

28. 1. v 19.30 
PŘÍPADY DR. TOURETA
DS VerTeDance. Dokážete před-

vést, co ve vás je? Co ve vás je? Uměli 
jste létat, ale zapomněli jste to? Chce 
se vám tančit, ale stydíte se? Chcete 
být svobodní, ale nevíte jak? Případy 
doktora Toureta – Pan Padlý, Paní 
Vltavská a další vám pomohou vyře-
šit tyto otázky. Překvapte sami sebe! 
Nechte se překvapit… Režie: Anna 
Polívková. 

29. 1. v 16.00 
KÁJA V CIRKUSE
Kdo má angínu, nemůže do cirku-

su! Což samozřejmě neznamená, že 
neuvidí mnohem podivuhodnější 
věci. Léčivá pohádka plná atrakcí a 
písniček. Možná přijede i sanitka! 
De Facto Mimo.

Tyršova 12

3. 1. v 17.00 
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. Nestro-
ye „A jde se řádit“. Muzikál vyprá-
ví příběh podnikavé dohazovačky 
Dolly Leviové, která si ovšem toho 
nejlepšího zákazníka nechává pro 
sebe a kouzlem své osobnosti do-
káže nerudného starého mláden-
ce Horáce Vandergeldera nakonec 
změnit i proti jeho vůli v galantního 
a milujícího muže.

5. 1. v 19.00 
A. Jirásek:  LUCERNA 
T /2/
V této báchorce, jedné z nejoblí-

benějších prací A. Jiráska, se prolí-
nají realistické postavy a realistický 
děj s pohádkovým, v němž se samo-
zřejmě pohybují bytosti pohádkové. 
Navzdory tomu nebyl a není tento 
známý titul určen jen pro dětské di-
váky, ale je oblíben i u dospělých.

6. 1. v 17.00 
F. Hervé - H. Meilhac - A. Mil-

laud: 
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 mla-
dý a fešný poručík Champlatreux… 

7. 1. v 19.00 
A. Jirásek:  LUCERNA  
B /2/

9. 1. v 10.00 
V. Vančura – M. Junášek: 
KUBULA A KUBA KUBIKULA
mimo předpl.
Medvědář  Kuba   Kubikula  cho-

dil  dlouho   po  světě   se  svým   
nezbedným a mlsným medvědem 
Kubulou, a když už si s ním oprav-
du nevěděl rady, vymyslel si dob-
rácké medvědí strašidlo Barbuchu, 
aby mu pomohlo Kubulu zkrotit. 
Ale nakonec bylo všechno přece jen 
trochu jinak.

10. 1. v 19.00 
P. Shaff er:  AMADEUS 
J /3/

11. 1. v 17.00 
F. Hervé - H. Meilhac - A. Mil-

laud: 
MAM’ZELLE NITOUCHE
mimo předpl.

12. 1. v 17.00 
R. Cooney: 
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
mimo předpl.

Když už lhát, tak nehorázně a 
hlavně všem! To je zásada MUDr. 
Mortimera, kterou dodržuje, když 
se mu události vymknou z rukou. 
A důvod má opravdu zásadní. Do-
zvědět se před důležitou vědeckou 
přednáškou, že má osmnáctiletého 
syna, to by vyvedlo z míry každého 
trochu zodpovědného muže, ob-
zvlášť když hrozí, že se jeho záko-
nitá manželka může každou vteřinu 
setkat s bývalou milenkou a matkou 
oné nečekané vánoční nadílky. Je to 
opravdu legrace „na druhou“! 

13. 1. v 19.00 
P. Shaff er:  AMADEUS 
R /3/

14. 1. v 17.00 
A. Jirásek:  LUCERNA  
mimo předpl.

17. 1. v 17.00 
P. Shaff er:  AMADEUS 
Š /3/

19. 1. v 19.00 
P. Shaff er:  AMADEUS
F /3/

20. 1. v 19.00 
J. Tätt e: TAJEMNÉ ROZCESTÍ 
NEBOLI ZLATÁ RYBKA  
PO ESTONSKU
X /3/Divadlo ABC
Hra o zázracích  a penězích a také 

o děravé naději, že by láska a peníze 
mohly být slučitelné. 

21. 1. v 19.00 
R. Cooney: 
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
mimo předpl.

22. 1. v 19.00 
BEZPEČNÁ NEMOCNICE
Zadáno – Kraj Vysočina

23. 1. v 17.00 
A. Jirásek:  LUCERNA  
mimo předpl.

24. 1. v 17.00 
R. Cooney: 
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
M /3/

25. 1. v 19.00 
P. Shaff er:  AMADEUS 
O /3/

27. 1. v 19.00 
R. Cooney: 
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
C /3/

28. 1. v 19.00 
J. Herman - M. Stewart: 
HELLO, DOLLY! 
mimo předpl.

31. 1. v 19.00 
Jirásek:  LUCERNA
mimo předpl.

MALÁ SCÉNA

4. 1. v 19.30 
Y. Reza: BŮH MASAKRU
mimo předpl.
V této hře jde o setkání dvou 

manželských párů řešících konfl ikt 
svých jedenáctiletých synů. Setká-
ní začíná vstřícně, přátelsky, jako 
vlastně příjemné posezení dvou ro-
dičovských párů, které řeší konfl ikt 

15. 1. v 15.00 
BYL JEDNOU JEDEN 
DOMEČEK ANEB 
SOUSEDSKÁ POHÁDKA 
MIM o.s. Praha.

18. 1. v 8.30 a 10.00 
JAK SE KROTÍ PRINCEZNA
DAP Praha, pro děti MŠ, ZŠ.

24. 1. v 19.00 
NA STOJÁKA  
S Ester Kočičkovou, Lumírem Tuč-

kem a Karlem Hynkem

26. 1. v 19.00 
SIBIŘ 
Digitální diashow Martina Loewa.

Psychiatrická léčebna, 
Brněnská 54

a rádi se poznávají. Jenže  to  je  ve-
lice  ošidné,  jak se  záhy  zjistí.  Pod 
kultivovaností, tolerancí a vstříc-
ností těchto lidí dřímají „bohové 
masakru“. Přátelská schůzka se mě-
ní v konfl iktní střetnutí, komické i 
smutné zároveň. 

16. 1. v 9.00 a 10.30 
M. Junášek:
TRPASLÍCI A SNĚHURKA 
mimo předpl.
Rozverná adaptace klasické po-

hádky okořeněná půvabnými pís-
ničkami má všechny předpoklady 
být příjemným představením nabí-
zejícím dostatek radosti a potěšení 
dětem i dospělým.         

18. 1. v 19.30 
P. Kohout: UBOHÝ VRA H
mimo předpl.
Detektivní příběh této hry se ode-

hrává ve starém Rusku na počátku 
minulého století. V psychiatrickém 
ústavu je hospitalizován jakýsi člo-
věk, který tvrdí, že zabil svého nej-
lepšího přítele během představení 
Shakespearova Hamleta. Vedení 
ústavu mu umožní divadelní re-
konstrukci jeho pečlivé a důkladné 
přípravy této vraždy.  Představení 
Hamleta se odehrává před očima 
diváků a neúprosně směřuje k mo-
mentu, kdy má Hamlet zabít Po-
lonia. Opravdu ho zabije? Dojde k 
nečekané a zákeřné vraždě?  

25. 1. v 19.30 
P. Palouš: 
VZDÁLENÉ VRA ŽDY
mimo předpl.
Je možné, aby civilizovaný, dobře 

vychovaný a slušný člověk někoho 
zabil? Je pravda, že někde v koutku 
každé lidské duše se skrývá poten-
ciální vrah? Věčné téma zločinu, 
trestu a viny plus napínavé pátrání 
po nebezpečném vrahovi obsahuje 
původní thriller, který se odehrává 
koncem 30. let v Čechách. 

DIVADELNÍ KLUB
V budově Horáckého divadla, Ko-

menského 22

20. 1. v 19.00 
VÁCLAV HAVEL BÁSNÍK!
Vystoupí Zdeněk Stejskal, Kryštof 

Čeřovský, Stanislav Gerstner, Aleš 
Kauer, Marek M. Hnatiak, Tom 
Hron, Lumíra, Jarda Plvan a Jiří Ša-
lomoun.

26. 1. v 19.00 
Lenka Lagronová: ANTILOPA
Hraje divadelní skupina SÍTO 

v režii herce HDJ Petra Soumara. 
Hrají Klára Bulantová jako Cíla, 
Markéta Sokolová jako Matka a Lu-
káš Kundera jako Sebastian. 
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2. – 4. 1. v 17.30 a 20.00 
BASTARDI 2
ČR 2011, drama, cca 95 min. Dru-

hý díl začíná krátce po smrti největší-
ho bastarda Michala Dostála. Micha-
lův otec a dědeček jsou přesvědčeni, 
že učitel Majer stál za vraždami všech 
tří žáků a mstil smrt své sestry. Za-
čnou tak Majera psychicky deptat a 
hledají důkazy. Hrají: Tomáš Mag-
nusek, Jan Šťastný, Jiří Krampol ad. 
Režie: Jan Lengyel. Přístupný od 12 
let. Vstupné 75 Kč

2. 1. kinosál Edison, 3. – 4. 1. kino-
sál Reform

2. 1. v 17.00 
LOLLIPOP MONSTER
Německo 2011, drama, titulky, 

cca 96 min. Drsné lolitky v městské 
džungli. Hrají: Jella Haase, Sarah 
Horváth, Nicolett e Krebitz ad. Re-
žie: Ziska Riemann. Přístupný od 12 
let. Vstupné 70 Kč, kinosál Reform

3. – 4. 1. v 19.30 
LOLLIPOP MONSTER 
Vstupné 70 Kč, kinosál Edison

5. – 8. 1. v 17.30 
VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA
USA 2011, animovaná komedie, 

český dabing, cca 98 min. Jak jen to 
Santa dělá, že dokáže během jedné 
noci nadělit všechny dárky? Hrají 
v českém znění: Matouš Ruml, Bo-
huslav Kalva, Lukáš Hlavica ad. Re-
žie: Sarah Smith. Mládeži přístupný. 
Vstupné 80 Kč, kinosál Reform

5. – 8. 1. v 17.00 
SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL
ČR 2011, rodinná komedie, cca 90 

min. „Máš-li mamku čarodějku, dej 
si pozor, s čím si hraješ.“ Hrají: Petra 
Černocká, Jan Hrušínský, Helenka 
Nováčková, Jiřina Bohdalová, Petr 
Nárožný, Josef Somr, Jiří Lábus, Ota 
Jirák ad. Režie: Václav Vorlíček. Mlá-
deži přístupný. Vstupné 85 Kč, kino-
sál Edison

5. – 8. 1. ve 20.00 
VYMĚŘENÝ ČAS
USA 2011, širokoúhlý sci-fi  thril-

ler, titulky, cca 109 min. Žij navěky. 
Nebo to aspoň zkus. Hrají: Justin 
Timberlake, Amanda Seyfried, Oli-
via Wilde ad. Scénář a režie: Andrew 
Niccol. Přístupný od 12 let. Vstupné 
75 Kč, kinosál Reform

9. – 11. 1. v 17.30 a ve 20.00
ANONYM
VB/Něm 2011, širokoúhlé drama, 

titulky, cca 130 min. Kdo opravdu 
napsal dílo světoznámého spisova-
tele Williama Shakespeara? Hrají: 
Rhys Ifans, Vanessa Redgrave, Joely 
Richardson ad. Režie: Roland Em-
merich. Přístupný od 12 let. Vstupné 
80 Kč. 9. 1. kinosál Edison, 10. – 11. 
1. kinosál Reform

9. 1. v 17.00 
JESKYNĚ ZAPOMENUTÝCH 
SNŮ
USA/Kanada/Fr/Něm 2010, titul-

ky, cca 90 min. Jeden z nejfantastič-
tějších a nejpřevratnějších archeolo-
gických objevů všech dob pohledem 
klasika světové kinematografi e Wer-
nera Herzoga. Po tisíciletí ukryté dů-
kazy o lidské kreativitě. Scénář, režie 
a průvodce fi lmem: Werner Herzog. 

Mládeži přístupný. Vstupné 80 Kč, 
kinosál Reform

10. – 11. 1. v 19.30 
JESKYNĚ ZAPOMENUTÝCH 
SNŮ
kinosál Edison.

12. – 15. 1. v 17.30 
ŠMOULOVÉ
USA 2011, animovaná komedie, 

český dabing, cca 102 min. Zlý čaro-
děj Gargamel vyžene Šmouly z jejich 
vesničky a během následného proná-
sledování všichni společně projdou 
kouzelným portálem, který je zavede 
do našeho světa, přímo doprostřed 
newyorského Central Parku. V čes-
kém znění: Ondřej Brzobohatý, Ni-
kola Votočková, Václav Knop ad. Re-
žie: Raja Gosnell. Mládeži přístupný. 
Vstupné 75 Kč, kinosál Reform

12. – 15. 1. v 19.30
OCELOVÁ PĚST
USA 2011, širokoúhlé akční/sci-fi /

drama, český dabing, cca 127 min. 
Otec a syn spojí síly a postaví a vy-
trénují nového robota, boxerského 
šampiona. Hrají v českém znění: Jiří 
Dvořák, Matěj Převrátil Kateřina Lo-
jdová ad. Režie: Shawn Levy. Mláde-
ži přístupný. Vstupné 80 Kč, kinosál 
Edison

12. – 15. 1. ve 20.00 
MISTROVSKÝ PLÁN
USA 2011, komedie, titulky, cca 

104 min. Obyčejní lidé. Neobyčej-
ná loupež. Hrají: Ben Stiller, Eddie 
Murphy, Alan Alda ad. Režie: Brett  
Ratner. Přístupný od 12 let. Vstupné 
75 Kč, kinosál Reform

16. 1. v 17.30 
VIDITELNÝ SVĚT
SR 2011, širokoúhlý thriller, cca 

104 min. Nikdy nevíte, kdo se zrov-
na dívá. Hrají: Ivan Trojan, Jana 
Hlaváčová, Kristína Turjanová ad. 
Scénář a režie: Peter Krištúfek. Pří-
stupný od 12 let. Vstupné 75 Kč, ki-
nosál Reform

17. – 18. 1. v 17.30 a 20.00
VIDITELNÝ SVĚT
kinosál Reform

ČESKÁ RA DOST 
V ČESKÝCH KINECH 

český výběr z Mezinárodního festi-
valu dokumentárního fi lmu Jihlava:

16. 1. v 19.30 
VENKU
ČR, dokument, cca 79 min. Doo-

pravdy to začíná venku – příběh tří 
lidí opouštějících vězení. Námět, 
scénář a režie: Veronika Sobková. 
Mládeži přístupný. Vstupné 60 Kč, 
kinosál Edison

17. 1. v 19.30 
ZÁVOD KE DNU
ČR, dokument, cca 82 min. Film o 

zavřených fabrikách, zrušených vla-
cích a o tom, co bude s „přebytečný-
mi“ lidmi bez práce. Režie: Vít Jane-
ček. Mládeži přístupný. Vstupné 60 
Kč, kinosál Edison

18. 1. v 19.30 
EM A ONČR, 
dokument, cca 87 min. Něžný bu-

ran Xavier Baumaxa. Scénář a režie: 
Vladimír Michálek. Mládeži přístup-
ný. Vstupné 60 Kč, kinosál Edison

5. 1. v 18.00 –19.00 
Cvičení Čhi-kung + meditace 
- Blanka Haluzová a Honza Ježek 

13. 1. v 17.00 – 20.00 
Arteterapeutka Mgr. Lucie 
Poláková: Automatická kresba 
– pohled do duše skrze intuitivní 

tvorbu – pokračování. 

14. 1. v 10.00 – 18.00 
Cesta k sebepoznání a léčbě 
skrze autogenní trénink, 
hliněné pole a intuitivní kresbu - 

arteterapeutka Mgr. Lucie Poláková: 

15. 1. ve 14.00 
Setkání přátel a příznivců 
alternativních cest ke zdraví 
a zdravého životního stylu: 
léčitelství, astrologie, astromedicí-

ny, Reiki, Ayurvédy, Ho-oponopono, 
muzikoterapie, arteterapie, atd.  

16. 1. v 18.00 - 19.00 
Cvičení Čhi-kung + meditace 
- Blanka Haluzová a Honza Ježek  

20. 1. v 17.00 – 19.00 
Beseda o zdravé výživě 
– „Pryč s vánočními kily“ - Ing. Ja-

na Kaňáková: jak zdravě a efektivně 
odstranit přebytečná kila získaná v 
zimním období. 

26. 1. 
Filipinský léčitel, Reverend 
Marcos Orbito

27. 1. v 17.00 – 20.00 
Podvečerní seminář etikoterapie 
aneb Jaká je vnitřní příčina 
nemocí? 

28. 1. v 17.00 – 19.00 
Intuitivní tanec 
- Mgr. Lucie Poláková  

U Větrníku 13

13. 1. v 15.30 
TVOŘIVÉ HRÁTKY 
S FIMO HMOTOU
Poznejte úžasné možnosti polyme-

rové modelovací hmoty FIMOPro 
děti 7-9 let na DDM JI, Brněnská 29. 
Materiál zajištěn, je nutno přihlásit 
se do 10. 1. na DDM JI nebo melou-
nova@ddm.ji.cz. S sebou přezutí, 
vstupné 80 Kč.

Brněnská 29

14. 1. v 19.30 
PLES RODIN
V Hotelu Gustav Mahler v Jihlavě. 

K tanci a poslechu bude hrát skupi-
na Apriori.

Pondělí
Otevřená herna 9.00 – 11.00 Bato-

látka – 9.30 – 10.30 – program pro 
miminka s rodiči

Dílničky 16.00 – 17.00 – pro rodi-
če s dětmi od 3 let

Chlumova 3

Úterý
Klub maminek 9.00 – 11.00 – pro 

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

če 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 – zpívání rodičů s dět-
mi od 1 roku

Pátek
Cvičení 10.00 – 11.00 – pro rodiče 

s dětmi od 2 let 
6. 1. 
PLES STŘEDNÍ 
UMĚLECKÉPRŮMYSLOVÉ
ŠKOLY JIHLAVA - HELENÍN

14. 1.   
PLES GYMNÁZIA JIHLAVA 
– TŘÍDY 8A8 a 4A4
15. 1. v 19.00 
NOVOROČNÍ KONCERT 
FILHARMONIE G. MAHLERA 
Po vzoru vídeňských novoročních 

koncertů pořádá poprvé FILHAR-
MONIE G. MAHLERA  v Jihlavě 
prestižní koncert, kterým otevře 
společenský život v krajském městě 
v novém roce.  

Divadelní sál DKO.

20. 1.   
PLES MANAŽERSKÉ 
AKA DEMIE JIHLAVA

21. 1.   
PLES STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ 
ŠKOLY JIHLAVA
23. 1. v 19.00 
Divadlo Járy Cimrmana: 
POSEL Z LIPTÁKOVA
Expedice do kraje Cimrmanova 

stáří a nově objevené hry „Posel svět-
la” a „Vizionář”.  

26. 1. v 19.00 
VÁCLAV NECKÁŘ & BACILY 
– 40 LET
Účinkují: Jan Neckář, Vašek Nec-

kář, Peter Mahrik, David Hofrichter, 
Otakar Petřina, Miloš Rábl. 

27. 1.   
PLES STŘEDNÍ 
ZDRA VOTNÍCKÉ ŠKOLY 
A VOŠ ZDRA VOTNICKÉ 
JIHLAVA

28. 1.   
REPREZENTAČNÍ PLES 
MORA VSKÝCH KOVÁREN, 
A.S. A AMMERA AL 
BELTECH S.R.O. 

Tolstého 2

22. 1. ve 14.00 
DĚTSKÝ KA RNEVAL 
DDM JIHLAVA
Od 14.00 hodin v sále Dělnického 

domu v Jihlavě, Žižkova ulice. Velká 
karnevalová show pro děti i dospělé, 
plná her, písniček a soutěží. Předpro-
dej vstupenek na DDM JI od 9. 1. 
2012 – ddmjihlava@ji.cz.

Žižkova 15
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Žižkova 98

6. 1. ve 21.00 
Be gone! (dubstep event)

13. 1. ve 21.00 
Th is is the DnB with 
B-complexB-COMPLEX 
(Hospital records)/Sk/, Pacosh, 
Koltix, Triggbeat, Tba.

20. 1. ve 21.00 
Radicaldrum 12FORBIDDEN 
SOCIETY, Li-bass, Istar, Seegr, 
Tba.

27. 1. ve 21.00 
KvadrantUltima crew djs 
+ Keramzit sound systém.

28. 1. ve 21.00 
Herbalist B-dayBirthday party 
of dj Herbalist /more info latt er.  

19. 1. v 19.30 
Dokumentární čtvrtky 
POD SLUNCEM TMA
ČR, dokument, cca 81 min. Drá-

ty, zkraty a dva čeští světlonoši v za-
mbijské buši. Hrají: Milan Smrž, To-
máš Tožička, Joseph Munamweemba 
ad. Scénář, režie, zvuk a střih: Martin 
Mareček. Mládeži přístupný. Vstup-
né 60 Kč, kinosál Edison

20. 1. v 19.30 
ROCK ŽIVOTA
ČR, dokument, cca 86 min. Oby-

čejná legenda Olda Říha jako Kata-
pult osudu. Režie: Jan Gogola ml. 
Mládeži přístupný. Vstupné 60 Kč, 
kinosál Edison

19. – 22. 1. v 17.30 
KOCOUR V BOTÁCH
USA 2011, širokoúhlá animovaná 

komedie, český dabing, cca 90 min. 
Nebýval žádné koťátko. Hrají v čes-
kém znění: Aleš Procházka, David 
Suchařípa, Tereza Bebarová ad. Re-
žie: Chris Miller. Mládeži přístupný. 
Vstupné 80 Kč, kinosál Reform

19. – 20. 1. v 17.00  
NEVĚSTINEC
Francie 2011, titulky, cca 122 min. 

Přelom devatenáctého a dvacátého 
století – období velkých sociálních 
změn – postihl také proslulé paříž-
ské nevěstince. Autentické osudy dí-
vek, jejich rivalita i přátelství. Hrají: 
Hafsia Herzi, Céline Salett e, Jasmine 
Trinca ad. Scénář a režie: Bertrand 
Bonello. Přístupný od 15 let. Vstup-
né 80 Kč, kinosál Edison

21. – 22. 1. v 19.30
NEVĚSTINEC
kinosál Edison

19. – 20. 1. ve 20.00 
POUPATA
ČR 2011, sociální drama, cca 94 

min. Tak trochu jiný vánoční příběh. 
Hrají: Vladimír Javorský, Malgorzata 
Pikus, Marika Šoposká ad. Scénář a 
režie: Zdeněk Jiráský. Přístupný od 
12 let. Vstupné 75 Kč, kinosál Re-
form

21. – 22. 1. v 17.00 a ve 20.00
POUPATA
kinosál Edison / Reform

23. 1. v 17.30 a ve 20.00 
PŮLNOC V PAŘÍŽI
USA 2011, romantická komedie, 

titulky, cca 94 min. Půlnoční zážit-
ky odhalí Paříž v jiném světle. Hra-
jí: Owen Wilson, Rachel McAdams, 
Marion Cotillard ad. Scénář a režie: 
Woody Allen. Přístupný od 15 let. 
Vstupné 75 Kč, kinosál Edison

24. – 25. 1. v 17.30 a ve 20.00
PŮLNOC V PAŘÍŽI
kinosál Reform

23. 1. v 17.00 
MILOVANÍ
FR/VB/ČR 2011, melodrama, ti-

tulky, cca 139 min. Z Paříže 60. let 
do současného Londýna. Madeleine 
se svou dcerou Verou proplouvají ta-
nečním krokem skrze životy mužů, 
které milují. Ale láska může povzná-
šet i bolet, umí být radostná i hořká. 
Elegie na ženskost a vášeň, která tu a 
tam propuká v hudbu. Hrají: Cathe-

rine Deneuve, Ludivine Sagnier, Mi-
loš Forman ad. Scénář a režie: Chris-
tohe Honoré.

Přístupný od 12 let. Vstupné 60 Kč, 
kinosál Reform

24. – 25. 1. v 19.30 
MILOVANÍ
kinosál Edison

26. – 29. 1. v 17.30
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3
USA 2011, komedie, český dabing, 

cca 87 min. Chipmunkové jsou zpět 
a i o letošních Vánocích to pořádně 
rozpiští! Hrají v českém znění: Zby-
šek Pantůček, Martin Stránský, Jan 
Maxián ad. Režie: Mike Mitchell. 
Mládeži přístupný. Vstupné 75 Kč, 
kinosál Reform

26. – 29. 1. v 19.30 
HANNA
USA 2011, širokoúhlý akční thril-

ler, titulky, cca 111 min. Hanně je 
šestnáct let. Je bystrá, zvídavá a je to 
milující dcera. Je výjimečná svou si-
lou, vytrvalostí a zkušenostmi vojáka 
– to proto, že vyrůstala v divočině na 
sever Finska, kde ji vychoval ovdově-
lý otec Eric, bývalý agent CIA. Hrají: 
Saoirse Ronan, Cate Blanchett , Eric 
Bana ad. Režie: Joe Wright. Přístup-
ný od 12 let. Vstupné 80 Kč, kinosál 
Edison

26. – 29. 1. ve 20.00 
MISSION: IMPOSSIBLE 
– GHOST PROTOCOL
USA 2011, širokoúhlý akční, titul-

ky, cca 132 min. Bez plánu, Bez pod-
pory. Bez šance. Hrají: Tom Cruise, 
Paula Patt on, Jeremy Renner ad. Re-
žie: Brad Bird. Přístupný od 15 let. 
Vstupné 75 Kč, kinosál Reform

30. 1. ve 20.00 
ALOIS NEBEL
ČR 2011, animovaný fi lm, drama, 

cca 87 min. Dlouho očekávaná adap-
tace kultovního komiksu Jaroslava 
Rudiše a Jaromíra 99. Hrají: Miro-
slav Krobot, Karel Roden, Tereza 
Voříšková a další. Režie: Tomáš Le-
šák. Mládeži přístupný. Vstupné 60 
Kč, kinosál Edison

31. 1. – 1. 2. ve 20.00 
ALOIS NEBEL
kinosál Reform

30. 1. - 1. 2. v 17.30 
POST MORTEM
Chile/Něm/Mexiko 2010, milost-

né drama, titulky, cca 98 min. Nahlíží 
na jednu z nejtragičtějších epizod v 
dějinách Chile zcela nekonvenčním 
pohledem hrdiny, který se straní ve-
řejného života, ale politika ho krutě 
a až kafk ovsky dožene. Hrají: Anto-
nia Zegerz, Marcelo Alonso, Alfredo 
Castro ad. Scénář a režie: Pablo Lar-
rain. Přístupný od 15 let. Vstupné 70 
Kč, kinosál Reform

BIJÁSEK 
– KINO DUKLA DĚTEM 

7. – 8. 1. v 15.30 
VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA
USA 2011, animovaná komedie, 

český dabing, cca 98 min. Jak jen to 
Santa dělá, že dokáže během jedné 
noci nadělit všechny dárky? Hrají 
v českém znění: Matouš Ruml, Bo-
huslav Kalva, Lukáš Hlavica ad. Re-
žie: Sarah Smith. Mládeži přístupný. 
Vstupné 80 Kč, kinosál Reform

14. – 15. 1. v 15.30
ŠMOULOVÉ
kinosál Reform

21. – 22. 1. v 15.30 
KOCOUR V BOTÁCH
kinosál Edison

28. – 29. 1. v 15.30 
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3
kinosál Reform

BIO RÁJ – KINO DUKLA 
PROMÍTÁ SENIORŮM / 

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

(na vyžádání doložit platným průka-
zem totožnosti)

- ostatní návštěvníci dle vstupného

4. 1. v 10.00 
BASTARDI 2
kinosál Edison

11. 1. v 10.00 
MUŽI V NADĚJI
ČR 2011, komedie, cca 115 min. 

Může být nevěra základem šťastné-
ho manželství? Šarmantní bonviván 
Rudolf je o tom přesvědčen: „Žen-
ská má mít pocit, že o chlapa mu-
sí bojovat, musí se snažit, aby si ho 
udržela. A hlavně, ženská se nesmí 
nudit…!!!“ Hrají: Bolek Polívka, 
Jiří Macháček, Simona Stašová ad. 
Scénář a režie: Jiří Vejdělek. Přístup-
ný od 12 let. Vstupné 40 Kč, kinosál 
Edison

18. 1. v 10.00 
VIDITELNÝ SVĚT
kinosál Edison

25. 1. v 10.00 
ŽENY V POKUŠENÍ
Premiéra ČR 2010, komedie, cca 

118 min. Čtyřicátnice Helena, uzná-
vaná odbornice na manželské pro-
blémy, jednoho dne zjišťuje, že se 
dostala do situace, jaké řeší se svý-
mi pacienty. Hrají: Eliška Balzerová, 
Lenka Vlasáková, Veronika Kubařo-
vá a další. Scénář a režie: Jiří Vejdě-
lek. Přístupný. Vstupné 50 Kč, kino-
sál Edison

FILMOVÝ KLUB 
KINA DUKLA 

VSTUPNÉ PRO ČLENY FK 40,- 
KČ – sál Reform

Cena vstupného pro členy FK: 40 
Kč, pro nečleny: 70 Kč. 

Hrací den je pondělí a středa, za-
čátky představení v 19.30.

2. 1. v 19.30 
KDYŽ SE MUŽ VRA CÍ DOMŮ
Dánsko/Švédsko 2008, komedie, 

titulky, cca 93 min. Nekonvenční ko-
medie od režiséra „Rodinné oslavy“ 
Th omase Vinterberga o spletitostech 
rodinných vztahů a lásky. Hrají: Oli-
ver Moller-Knauer, Th omas Bo Lar-
sen, Ronja Mannov Olesen ad. Re-
žie: Th omas Vinterberg. Přístupný 
od 12 let

9. 1. v 19.30 
INDICKÉ NOKTURNO
FR 1989, drama, titulky, cca 110 

min. Nominace na Césara za nejlep-
ší fi lm. Pátrání po stopách zmizelého 
přítele se stává cestou za poznáním 
sebe sama. Hrají: Jean-Hugues An-
glade, Clémentine Célariéová, Ott o 
Tausig ad. Scénář a režie: Alain Cor-
neau. Přístupný od 12 let

16. 1. v 19.30 
STROM ŽIVOTA
USA 2011, drama/fantasy, titulky, 

cca 138 min. Získal na MFF v Can-
nes hlavní ocenění, Zlatou palmu, 
pro nejlepší fi lm. Hvězdně obsazený 
snímek je poctou životu, přírodě a 
světu kolem nás, jenž se nám odhalu-
je jako symfonie. Postupně, obraz po 
obrazu nám přináší epický a dokona-
lý příběh, který je aktuální dnes stej-
ně jako před více než půl stoletím. 
Hrají: Brad Pitt , Sean Penn, Jessica 
Chastain ad. Scénář a režie: Terrence 
Malick. Přístupný od 12 let 

23. 1. v 19.30 
WEST SIDE STORY
USA 1961, muzikál, titulky, cca 151 

min. Muzikálová adaptace Romea 
a Julie získala 10 Oscarů a navždy 
změnila dějiny žánru! Hrají: Natalie 
Wood, Richard Beymer, Russ Tam-
blyn ad. Režie: Jerome Robbins, Ro-
bert Wise. Přístupný od 12 let

30. 1. v 19.30 
TURÍNSKÝ KŮŇ
Maďarsko/Fr/Něm/Švýcarsko/

USA 2011, existenciální drama, ti-
tulky, cca 146 min. „Matko jsem 
hlupák!“ Poslední slova fi losofa Fri-
edricha Nietzscheho, jehož setkání s 
týraným koněm vyústilo ve svérázné 
prozření. Stříbrný medvěd na MFF v 
Berlíně 2011. Hrají: Erika Bók, János 
Derzsi, Mihály Kormos ad. Režie: 
Béla Tarr, Ágnes Hranitzky. Přístup-
ný od 12 let 

OSTATNÍ AKCE
22. 1. v 15.00 
S Jihlavskými listy za pohádkou - 
“PYŠNÁ PRINCEZNA“
Délka představení cca 50 minut. 

Notoricky známý evergreen o po-
trestané pýše v provedení, jaké si lze 
jen těžko představit. Zdánlivě oby-
čejná skříň coby „leporelo“, neustále 
překvapující novými vývrhy postav, 
prostředí a situací. Šašek a Šašena, 
jenž bránici divákovu pečlivě lech-
tají jako vtipní kormidelníci děje. A 
konečně Miroslav, Krasomila a další 
hvězdy pohádkového nebe tentokrá-
te v lipové podobě. Účinkují: Diva-
dlo Studna 
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Basketbal

Volejbal

Hokej

Turistika

Změna programu vyhrazena! 

Basketbalový klub Jihlava:
Sobota 7. 1. 2012  
BC Vysočina – BK Přelouč 
v 17 hodin – II. liga mužů
BC Vysočina – SAM Brno 
v 19 hodin – Liga U17

Neděle 8. 1. 2012 
BC Vysočina – BA Poděbrady 
v 10 hodin – II. liga mužů
BC Vysočina – Sokol Žižkov 
ve 12 hodin – Liga U17

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

TJ Sokol Bedřichov – volejbal – 2. 
liga žen:

Sobota 28. 1. 2012  
TJ Sokol Bedřichov 
– VO TJ Lanškroun 
v 10 a 14 hod. 

Ve sportovní hale na ul. Sokolovská 
v Jihlavě. 

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

Sobota 7. 1. 2012    
HC Dukla Jihlava – HC Most

Sobota 14. 1. 2012  
HC Dukla Jihlava 
– HC Olomouc

Středa 18. 1. 2012   
HC Dukla Jihlava 
– HC Berounští Medvědi

Sobota 21. 1. 2012  
HC Dukla Jihlava 
– Salith Šumperk

Středa 25. 1. 2012   
HC Dukla Jihlava 
– HC Stadion Litoměřice
Všechny zápasy se hrají na Horác-

kém zimním stadionu v Jihlavě v 
17.30 hod.

1. 1. v 10.00
HLEDÁME SKORCE 
VODNÍHO
Tradiční ornitologická vycházka. 

SRA Z v 10 hodin na mostě ve Sta-
rých Horách (restaurace Venuše). 
Dalekohledy s sebou.   Vede Pavel 
Hobza a Mgr. Bohuslava Kolmano-
vá.

1. 1.   
NOVOROČNÍ VÝSTUP 
NA ŠACBERK – RUDNÝ
Ročník 15. Trasy: min. 5 km, No-

voroční čtyřlístek PĚŠÍ, LYŽE, 
CYKLO. Start: z libovolného místa.
Cíl: Šacberk, torzo rozhledny 14.30 - 
15.00 hod.

7. 1. v 10.30 
NOVOROČNÍ VÝSTUP 
NA ŠACBERK
Sraz v 10.30 před sokolovnou, pak 

pěšky na Šacberk. Ve 12.00 hod. se-
tkání Sokolů a dalších spřízněných 
duší na nejvyšších vrcholech župy 
plk. Švece (Mařenka, Čeřínek, Ja-
vořice, Šacberk…), zapálení ohně. 
S sebou vhodné oblečení, svačinu, 
špekáčky, polínko na oheň, kapesné. 

1. 1. v 17.30 
SLAVNOSTNÍ NOVOROČNÍ 
OHŇOSTROJ
Ohňostroj koncipovaný na Smeta-

novu Vltavu v podání ohňostrůjce 
Leo Válka, rodáka z Jihlavy, v 17.30 
hodin. Novoroční zdravice - Ing. Ja-
roslav Vymazal, primátor města Jih-
lavy. Pro zahřátí podáváme od 17 
hodin svařák. 

Masarykovo náměstí

19. 1 v 18.00 
VEČER S HOSTEM 
- beseda se socioložkou doc. Jiři-

nou Šiklovou. Vstup volný
Jihlavská evangelická fara, Vrchlic-

kého 1 

31. 1.   
POHÁDKOVÉ ÚTERKY
V kavárně Dena vás obslouží po-

hádkové bytosti.
Kavárna Dena, Fibichova 28

11. 1. v 18.00 
CHORVATSKEM 
NA PLACHETNICI
Cestovatelské promítání pořádá 

Katedra cestovního ruchu VŠPJ, 
www.vspj.cza cestovatelský klub Jih-
laVANDR. Vstup zdarma. Vysoká 
škola polytechnická Jihlava, Tolsté-
ho 16, od 18.00 hodin v učebně P3 
(P4).

17. 1. v 18.00 
ZAMYŠLENÍ NAD STÁŘÍM
Přednáška. MUDr. Jaromír Havel. 

Zacheus, klub pro volný čas, Ko-
menského 20.

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

1. 1. 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 pěvec-
ký sextet z Jihlavy, Cordial Strings 
Quartet – smyčcové kvarteto z Tře-
bíče a komorní orchestr složený z 
profesionálních instrumentalistů – 
řídí Martin Javorský. Skladby vokální 
tvorby od jednotlivých těles. Hlavní 
téma koncertu: MISSA BREVIS ( Ji-
ří Pavlica) se sólisty – Lenka Mare-
šová – soprán, Mgr. Tomáš Krejčí – 
baryton. 

5. 1. v 18.00 
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 
na podporu tříkrálové sbírky Kos-

tel sv. Jakuba v 18.00 hodin. 

6. 1. v 17.00 
TŘÍKRÁLOVÁ BOHOSLUŽBA 
– hudební doprovod Dětský pěvec-

ký sbor Zvoneček Jihlava, Eliška Vy-
hnálková, varhany, jihlavští hudební-
ci, Jana Jiráková, sbormistr. Chrám 
Nanebevzetí Panny Marie.

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

byčejný koncert v novém termínu 
připravila Melodie na závěr doby 
vánoční. Velkým lákadlem toho-
to koncertu je spolupráce sboru s 
charismatickým mladým umělcem, 
rakouským operním pěvcem Marti-
nem Hammerlem Bortolott i www.
martino.at. Na konci Vánoc tak na-
stane svátek jak pro JSPS Melodie, 
tak i pro její posluchače. Na progra-
mu koncertu budou lidové i umělé 
vánoční písně z Česka i z celého svě-
ta. 

15. 1. v 19.00 
NOVOROČNÍ KONCERT 
FILHARMONIE G. MAHLERA 
Po vzoru vídeňských novoročních 

koncertů pořádá poprvé FILHAR-

MONIE G. MAHLERA  v Jihlavě 
prestižní koncert, kterým otevře 
společenský život v krajském městě 
v novém roce.  Divadelní sál DKO, 
Tolstého 2.

26. 1. v 19.00 
VÁCLAV NECKÁŘ & BACILY 
– 40 LET
Účinkují: Jan Neckář, Vašek Nec-

kář, Peter Mahrik, David Hofrichter, 
Otakar Petřina, Miloš Rábl. Divadel-
ní sál DKO, Tolstého 2.

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

a pracovních terapií v Psychiatrické 
léčebně Jihlava. 

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

8. 1. v 10.00 
TŘÍKRÁLOVÉ SETKÁNÍ 
RODIN S DIVADÝLKEM

17. 1. v 18.00 
ZAMYŠLENÍ NAD STÁŘÍM
Přednáška. MUDr. Jaromír Havel.

24. 1. v 18.00 
SAKRÁLNÍ STAVBY A UMĚNÍ 
FLORENCIE
Cestopis. F. Tichý.

Komenského 20

6. 1.   
LIPSTICK R´N´B PARTY 
feat. DJS LuMichell, Strejda Filí. 

Vstup: 80,- dámy zdarma. Nejlep-
ší R´N´B na Vysočině je opět tady, 
tentokrát v čele s djkou a moderátor-
kou Lumichell 

7. 1.   
Th e Plastic People 
Of Th e Universe live. 
+ DJ Duch minulosti AMC Legen-

dární undergroundová kapela svě-
tového formátu pokřtí nové cd Non 
Stop Opera exkluzivně také v Jihlavě 
v Soulu. 

13. 1.   
Depeche Mode Revival live 
+ DJ Strange. 
Projekce, Video Show, Atmosféra. 

Koncert a večírek, který potěší nejen 
početnou základnu fanoušků brit-
ské ikony temně laděné elektronické 
hudby.  

14. 1.   
Dr. Kary & Mr. Roll 
+ selektor W23 aka Wilda Panda, 

Jumping Melody Crew – DJ Alofog 
+ DJ Agressor, DJ Karikaze (Ura 
Sound System), Your Highnest fe-
at. DJ Benjahnek. Setkání domácích 
představitelů stylů reggae, ragga-
jungle, jungle a podobných, v čele s 
Dr. Karym, předním českým reggae 
mceem. 

20. 1.   
Oliver Lowe & Friends live, 
DJ Safír. 
Inteligentní hip hop a živé nástroje 

– ojedinělá kombinace a žánrová fú-
ze, poprvé v Jihlavě s novým cd Pe-
níze nebo život 2.

21. 1.   
All Inclusive Party feat. 
DJ Tomáš Peroutka, DJ Ewa. Mo-

derní taneční mix, disco, r´n´b, svě-
telná show, videoshow. Pij volně a s 
úsměvem, v ceně vstupu je zahrnuta 
konzumace nápojů, které v podniku 
máme. 

27. 1.   
Move It: DJS KEL (Quadrant Sou-

nd System), Fatt y M (Flow / Roxy 
Praha), Jiřan (Housefruit). Nestor 
anglické a domácí deep house scény, 
dj a producent Kel Quadrant koneč-
ně v Soulu.

28. 1.   
CATCH THAT TRA IN: BAD 

MOJO (Splash.rec./ Bratislava / 
SK), MICHAEL PRIEST (Hoch-
spannung, Bratislava / SK), EVA 
PORA TING (Brno / CZ). Oslava 
nejnovějších stylů na poli elektro-
nické hudby od dubstepu po fi dget 
house se zahraniční účastí.

Žižkova 15
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