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Radnice uspořádala pro občany 
setkání nad plánovanými úprava-
mi Březinek, největšího sídliště v 
Jihlavě. Na prezentaci do gotické-
ho sálu radnice přišlo asi padesát 
lidí, následně měli možnost se k 
návrhu vyjádřit. Kritických i kon-
struktivních návrhů a poznámek 
si pracovníci radnice poznamenali 
několik desítek.

„Březinky jsou staré čtyřicet let a 
jak se doba vyvíjí, je potřeba upravit i 
podobu sídliště. Chceme prostor upra-
vit, aby se na sídlišti lépe žilo. Reálné 
proveditelné návrhy do změn rádi za-
členíme,“ promluvil na přivítanou k 
přítomným primátor města Jaroslav 
Vymazal. Poté už následovala pre-
zentace.

Revitalizace bude zahrnovat vý-
stavbu nových chodníků tam, kde 
lidé vyšlapali cestičky v trávě, upraví 
se kontejnerová stání. Kontejnery 
zůstanou v lokalitách, kde jsou ny-
ní, ale posunou se mimo vozovky, na 
které nepatří. Dojde také na úpravu 
dětských hřišť, některé chce radnice 
modernizovat, některé naopak zrušit 
a nahradit zelení. V plánu je pokra-
čování bezbariérové trasy sídlištěm, 
vznik nových parkovacích míst a no-
vé úseky cyklostezek.

Po úvodní prezentaci začala debata, 
do které se mohl zapojit každý. K ně-
kterým připomínkám zazněly ihned 
odpovědi od přítomných úředníků 
a zástupců vedení města, jiné si pra-
covníci radnice poznamenali k dal-
šímu zpracování. V zájmu přesnosti 
ještě veřejnost dostala možnost při-
nést nebo zaslat detailně popsané 
připomínky v následujících dvou 
týdnech po besedě.

Nakonec se k prezentované studii 
na radnici sešly dvě desítky námě-
tů a připomínek. „Podle očekávání 
je vůbec nejvíce požadavků na parko-
vací místa. Budeme se snažit vyhovět, 
v mnoha případech ale zřejmě naráží 
na ochranu přírody. Ne každé kácení 
je možné, pokud jde o zeleň jako o vý-
znamný krajinný prvek, je její odstra-
nění problematické,“ poznamenal Jo-
sef Kodet, náměstek primátora pro 
oblast dopravy. Právě ustupování ze-
leně motorovým vozidlům bylo jed-
ním z nejvíce diskutovaných témat. 

Zazněly také požadavky na kácení 
stromů, které stíní bytům. „Každý 
požadavek prověřujeme. Ze zkušenosti 
víme, že bývají slyšet jen hlasitější po-
žadavky, následně se ale velmi často 
obyvatelé jednoho domu nedokážou 
dohodnout,“ vysvětlovala vedoucí 

odboru životního prostředí Katarína 
Ruschková. 

Podobně na sebe narazily například 
požadavky jedněch diskutujících na 
vybudování dětského hřiště na místě, 
kde to odmítali jiní. Lidé se vyjádřili 
také ke stavu rybníka u základní školy, 
kdy někteří navrhovali jeho zavezení, 
jiní naopak vítají návrh radnice na je-
ho revitalizaci. Řešení rybníka ovšem 
není součástí této studie.

Přítomní upozornili také na pro-
blémy křižovatky a parkoviště u su-
permarketu Lidl, navrženou trasu 
cyklostezky, parkování a projíždění 
dodávek a nákladních aut v sídlišti, 
parkování u zdravotního střediska. 

Celkem dvě desítky návrhů veřej-
nosti úřad nyní zpracuje. Po schvá-
lení studie v Radě města Jihlavy se 
bude pokračovat na přípravě potřeb-
ných dokumentů, samotné úpravy 
sídliště odhadem za padesát milionů 
korun by měly být dokončeny do ro-
ku 2014.

Město Jihlava už revitalizovalo síd-
liště na Královském vršku, část měs-
ta Pávov, upravuje se veřejné pro-
stranství v Pístově, na druhou etapu 
úprav čeká Malý Heulos, připraven 
je také projekt sportovně relaxační-
ho centra Český mlýn. -rt-

Úpravy Březinek – nejvíce 
požadavků je na parkování

Koukal: 
Je na co se těšit

Vánoce doslova klepou na dveře a 
proto jsme položili několik otázek 
vedoucímu Odboru kultury, školství  
a tělovýchovy magistrátu  Tomáši 
Koukalovi.

Město již tradičně připravuje vá-
noční akce v prostorách magistrá-
tu. Na co se můžeme těšit?

V Jihlavě se již stalo tradicí, že v 
období adventu přichystá město pro 
naše občany Vánoce na radnici. Pro 
letošní rok jsme nachystali celou řa-
du koncertů a doprovodných akcí.

Veškeré vánoční dění zahájí 3. pro-
since sedmnáctá hodina a „Vánoční 
stromečky – jak je zdobí zajímavé 
osobnosti“. 

 (Pokračování na str. 3)

Vedení města zve na
Slavnostní rozsvěcení vánočního 
stromu na Masarykově náměstí

2. prosince, začátek programu 
v 15.00, rozsvícení stromu 

v 16.45 hod. a na 
Zdobení vánočního stromečku

v gotickém sálu radnice 
3. prosince od 17 hodin.

Srdečně zveme širokou 
veřejnost (obyvatele města) 
k diskuzi s vedením města, zástupci 

úřadu územního plánování a zpraco-
vatelem dokumentace

k veřejnému projednání Souboru
změn č. 8 územního plánu města 
v pondělí 17. prosince v 15.00 hod 

ve velkém sálu kina Dukla.

Primátor města zve občany na
novoroční svařák 

na Masarykově náměstí 
od 17 hod. a následně od 17.30 na

slavnostní ohňostroj. 

Veřejné zasedání 
městského zastupitelstva 

se bude konat
11. prosince ve 13 hod. 

ve velké zasedací místnosti 
magistrátu.

Jednání je přístupné veřejnosti 
a bude opět přenášeno on-line 

na webu města.

JIHLAVSKÝ vánoční strom je na místě, tentokrát je to 17 metrová jedle z Dušejova. Kořeny stromu narušovaly základy a ka-
nalizaci tamního zdravotního střediska. Obec strom darovala Jihlavě, kde nyní bude dotvářet vánoční atmosféru.. 
 Foto: Lubomír Maštera



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

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:
   

64
28
92
39
29
68

24
-

12
13

215
Město Jihlava má k 31. 10. 2012 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  50.147 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci říjnu 2012

Změna kanceláří a předprodeje. 
Kanceláře vedení společnosti DKO 
s.r.o. Jihlava a předprodej vstupenek 
bude od 1. 1. 2013 přemístěn do čás-
ti C budovy Domu kultury. Vchod 
bude z boční strany budovy z ulice 
Tolstého (cca 30 m za trolejbusovou 
zastávkou). Všechny další podrobné 
informace najdete na www.dko.cz. 

Nový sčítač dopravy na stezce pro 
pěší a cyklisty u řeky Jihlavy generu-
je první výsledky. Za jeden podzimní 
měsíc zde projde devět tisíc pěšáků a 
projede 4,5 tisíce cyklistů. A taky asi 
stovka automobilů. „Zatím nemáme 
celoroční srovnání, ale samozřejmě je 
patrný pokles průjezdu cyklistů v souvis-
losti s počasím v tomto ročním období. 
Zarážející je však vysoký počet průjezdů 
automobilů po cyklostezce,“ vyhodnotil 
první výsledky koordinátor rozvoje 
cyklistické dopravy Pavel Šťastný. 

Podařilo se ověřit, že asi tři čtvrti-
ny průjezdů aut jsou vozidla údržby, 
noční průjezdy aut jsou zpravidla 
kontrolní jízdy aut městské nebo 
státní policie. „Asi čtvrtinu průjezdů 
se ověřit nepodařilo. Auta na stezku 
pro pěší a cyklisty pochopitelně nepat-
ří. Budeme stezku více sledovat,“ dopl-
nil Pavel Šťastný. 

Pokud by někdo byl svědkem prů-
jezdu motorového vozidla po stezce, 
může kontaktovat městskou policii 
(telefon 156) nebo radnici e-mailem 
na adresu cyklo@jihlava-city.cz. Pří-
padný snímek projíždějícího vozidla 
lze připojit. 

Sčítací zařízení monitoruje veške-
rý pohyb na cyklostezce non-stop. 
Sčítač rozezná, zda se po stezce po-
hybuje chodec, cyklista nebo auto-
mobil. U chodce a cyklisty dokonce 
umí určit, v jakém směru se pohybu-

Po cyklostezce jezdí auta. 
Zaznamenal je sčítač dopravy

CYKLOSTEZKU u řeky monitoruje čítač dopravy, který sem umístili pracovníci 
magistrátu města.  Foto. archiv MMJ

je. Do kategorie chodci patří i in-line 
bruslaři a chodci s kočárkem. Senzo-
ry mají i jistá omezení. „Například 
pokud jdou dva a více chodců přímo 
vedle sebe, zařízení zaznamená prů-
chod pouze jednoho chodce. Ale pro 
celkové statistiky to jsou nevýznamné 

odchylky,“ vysvětluje Pavel Šťastný. 
Sčítač je umístěn u stezky od po-

čátku října, první dva týdny probíhal 
zkušební provoz a upravovalo se na-
stavení. Sčítač je možné přesunout a 
využít i k monitoringu jiných úseků.
 -lm-

Město Jihlava postoupilo do fi -
nále prestižní celosvětové soutěže 
Th e International Awards for Live-
able Communities (LivCom), která 
každoročně oceňuje přístup měst 
k udržitelnému rozvoji, stavu život-
ního prostředí a vytváření kvalitních 
podmínek pro život jejich obyvatel. 

Finále letošního ročníku soutěže 
se koná ve městě Al Ain ve Spoje-
ných arabských emirátech, kde se 
také koncem listopadu rozhodne o 
vítězi. 

Název celé soutěže lze volně pře-
ložit jako „Město, ve kterém stojí za 
to žít“. V rámci soutěže, jež se koná 
už od roku 1997, se hodnotí přístup 
měst a obcí k jednotlivým kritériím 
udržitelného rozvoje, kterými jsou 
zvelebování krajiny, péče o kulturní 
dědictví, ekologicky citlivá praxe, 
zapojování veřejnosti, zdravý životní 
styl a plánování budoucnosti. 

Tato soutěž je i významnou plat-
formou pro vzájemnou výměnu 
zkušeností a osvědčených příkladů 
dobré praxe.

Jihlava se této soutěže úspěšně zú-
častnila již v minulosti. V roce 2009 
získala cenu za naplnění kritéria 
zlepšování stavu krajiny a v loňském 
roce vybojovala Jihlava 3. místo a 
stříbrnou cenu v kategorii měst me-
zi 20 a 75 tisíci obyvateli.

Letos představí Jihlava kromě 
hlavní prezentace města ve své veli-
kostní  kategorii i projekt Centra en-
vironmentální výchovy. V době uzá-
věrky nebyl výsledek znám.

 -lm,rt-

Jihlava ve fi nále

Od prvního ledna roku 2013 měs-
to Jihlava nebude členem dobrovol-
ného Svazu vodovodů a kanalizací 
Jihlavsko (SVAK). Svazek prostřed-
nictvím servisní společnosti dosud 
zajišťuje zásobování pitnou vodou 
a odvádění a čištění odpadních vod. 
Po odchodu Jihlavy ze SVAKu a vy-
dání městu jeho majetku bude tyto 
služby pro občany zajišťovat samo 
město, na provozovatele vodovodní 
a kanalizační sítě vypsalo výběrové 
řízení.

„Občan změnu nepozná. Voda bude 
k odběratelům dodávána stejně jako 
dosud,“ vyjádřil se primátor Jihlavy 
Jaroslav Vymazal. Výše vodného a 
stočného se od 1. ledna 2013 nezmě-
ní. „Předpokládám, že po výběrovém 
řízení a vydání majetku městu bude 
možné cenu za vodu snížit,“ vyslovil 
svoje očekávání jihlavský primátor. 

Důvodem pro odchod Jihlavy ze 
SVAKu je zájem města samostatně 
hospodařit s vlastním vodohospo-

Voda z kohoutků poteče
dářským majetkem a mít pod kon-
trolou i příjmy z jeho nájmu (ročně 
okolo 40 mil. Kč). 

„Našim cílem není rozbíjet svazek nebo 
nějak ochromovat jeho činnost. Nicméně 
naše představy o hospodárnosti provo-
zování sítě a správě majetku se s praxí 
svazku dlouhodobě rozcházejí,“ vysvět-
luje motivaci pro odchod ze SVAKu 
primátor Jaroslav Vymazal. Odchod ze  
SVAKu město ohlásilo v roce 2009*, 
radnice nyní se svazkem jedná o vydá-
ní majetku, který náleží městu. 

Převzetí vodovodů a kanalizací 
do vlastní správy také městu umož-
ní provést potřebné rekonstrukce, 
které SVAK dlouhodobě v Jihlavě 
nezajišťoval. Zkrachoval například 
rozsáhlý projekt s rozpočtem půl mi-

liardy korun, na který SVAK získal 
významnou evropskou dotaci, ale ja-
ko jediný z několika desítek podob-
ných projektů v České republice ani 
nezačal. Jihlava nyní samostatně po-
dala žádost o dotaci a projekt bude 
realizovat postupně sama. „Odchod 
ze svazku městu umožní lépe zacházet 
s vlastním majetkem a žádat dotace na 
náročné rekonstrukce stárnoucích sítí,“ 
dodal primátor.

*Zastupitelstvo statutárního města 
Jihlava usnesením č. 381/09-ZM ze 
dne 23. 6. 2009 rozhodlo o vystou-
pení města ze Svazu vodovodů a ka-
nalizací Jihlavsko (SVAK) s tím, že 
členství města ve SVAKu skončí ke 
dni 31. 12. 2012. -lm-

Vysoký podíl podnikatelů, široký 
rozsah a vysoká kvalita sítě dodava-
telů, dopravní dostupnost nebo spo-
kojenost podnikatelů s přístupem 
radnice. To jsou důvody, proč se 
podnikatelsky nejpřívětivějším měs-
tem Kraje Vysočina stal Humpolec. 

Na druhém místě skončil ve srov-
návacím výzkumu Město pro byz-
nys, který již pátým rokem hodnotí 
205 obcí s rozšířenou působností a 
22 městských částí hlavního města 
České republiky, Pacov. Třetí příčku 
obsadila Jihlava, která má v celém 
kraji nejvyšší počet fi rem a nejniž-
ší dlouhodobou nezaměstnanost. 

Jihlava třetí v kraji

Pochlubit se může i nejvyšším podí-
lem výdajů věnovaných na veřejnou 
dopravu.  -lm-

Pořadí     Město
      1.    Humpolec
      2.    Pacov
      3.    Jihlava
     4.     Nové Město na Moravě
     5.     Chotěboř
     6.    Pelhřimov
     7.     Havlíčkův Brod
     8.     Moravské Budějovice
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Předávání Zlatých plaket. Magis-
trát a Český červený kříž zve k účas-
ti na slavnostním aktivu dárců krve 
spojeném s předáním Zlatých pla-
ket prof. MUDr. Jana Janského za 40 
odběrů krve. Akce proběhne 30. lis-
topadu 2012 v 15.00 hod. v gotické 
síni jihlavské historické radnice. Cel-
kem bude oceněno 45 dárců.  -lm-

Celkové pořadí měst 
v Kraji Vysočina
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(Dokončení ze str. 1)
Akce se koná pod záštitou pri-

mátora pana Jaroslava Vymazala a 
předsedkyně PS ČR paní Miroslavy 
Němcové. Uskuteční se zdobení vá-
nočních stromečků dle zvyklostí – 5 
žen, zajímavých to osobností jihlav-
ského života. Stromečky poté budou 
k vidění ve vestibulu radnice až do 
29. prosince, stejně jako výstava pra-
cí dětí jihlavských MŠ a ZŠ. Otevře-
no dle provozní doby radnice.

Mluvil jste také o koncertech…
Ve stejný den u příležitosti této 

události vystoupí od 18 hodin Can-
cioneta Praga,  dívčí pěvecký sbor, 
jehož jádro tvoří bývalé zpěvačky 
sboru Bambini di Praga. 

Milým a příjemným překvapením 
bude vánoční koncert žáků a učite-
lů Základní umělecké školy Jihlava 
„Kouzlo Vánoc“, na kterém se veřej-
nosti představí sólisté a soubory ško-
ly. Koncert se koná 5. prosince od 18 
hodin. 

Na jaké akce se těšíte vy?
I následující koncerty  slibují pěkný 

kulturní zážitek.
Koncert dne 10. 12. s názvem Vá-

noční melodie dětem je věnovaný 
dětem ZŠ speciální a Praktické školy 
Jihlava. V programu zazní skladby s 
vánoční tématikou a koledy.

Zajímavý bude určitě koncert 12. 
12. PUERI CONCINITE … kluci 
zpívají…… mužské vokální skupiny 
Many-Men, která představí hudbu 
z různých staletí a kontinentů, na-
psanou starými mistry i soudobými 
autory. Vokální tvorba s vánoční té-
matikou, lidové písně ve vlastním 
aranžmá. Je toho hodně, co bych si 
nechtěl nechat ujít. 

 
A další akce? 
Samozřejmě proběhnou i akce pořá-

dané jinými pořadateli, více informací 
lze získat z tiskovin, které jsou speciál-
ně vydány za tímto účelem. -lm-

Koukal: Je na co...

Připomínkování souboru změn č. 8 
územního plánu Jihlavy

Od 15. listopadu do 17. prosince 2012 probíhá 
připomínkování souboru změn územního plánu 
Jihlavy. Veškeré informace jsou opět dostupné na 
htt p://pup.jihlava.cz.

Připravili jsme pro vás aplikaci připomínkování územního plánu 
(PUP), dostupnou na htt p://pup.jihlava.cz.

Pomocí této aplikace je možné uplatnit připomínku či námitku 
k projednávaným změnám územně plánovací dokumentace. Pro 
snazší orientaci a ovládání aplikace jsou připraveny také názorné 
návody včetně videonávodů.

V pondělí 17. prosince 2012 v 15.00 hod se ve velkém sále 
kina Dukla uskuteční veřejné projednání Souboru změn č. 8 
územního plánu města Jihlavy včetně vyhodnocení vlivů na-
vrhované koncepce na životní prostředí, tzv. posudek SEA. 
Srdečně zveme širokou veřejnost (obyvatele města) k diskuzi 
s vedením města, zástupci úřadu územního plánování a zpra-
covatelem dokumentace. 

Souborem změn č. 8 je řešeno celkem 41 požadavků fyzických i 
právnických osob. Odsouhlasené změny budou zapracovány i do 
nového územního plánu. Projednávání se netýká celého správní-
ho území města Jihlavy, ale pouze žlutě orámovaných ploch.

Dvaadvacet jmen je vypsáno na slavnostně 
odhalené pamětní desce v kostele Povýšení 
sv. Kříže v Jihlavě. Jde o druhoválečné vete-
rány, příslušníky legendární britské Royal 
Air Force (RA F), kteří se narodili v Jihlavě, 
nebo byli s Jihlavou a okolím nějak spjati. 

Důstojné pocty se jim dostalo za přítomnosti 
zástupců města Jihlavy, kraje Vysočina, Armády 
České republiky a dalších významných organi-
zací, pozůstalých, příbuzných a několika desítek 
přihlížejících z řad veřejnosti. Vzácným hostem 
byl také držitel Řádu Bílého lva, válečný veterán 
RA F Imrich Gablech.

Desku odhalili náměstek primátora Josef 
Kodet a Jan Frenc, předseda Sdružení váleč-
ných veteránů na Vysočině, které se o dohledání 
jmen 22 již nežijících mužů zasloužilo. Jména se 
podařilo najít ve spolupráci s četnými instituce-
mi včetně Vojenského historického ústavu. Ne 
všichni muži vypsaní na pamětní desce zahynuli 
v bojích, někteří válku přežili a odešli do zahra-
ničí, někteří zemřeli ve své vlasti, ve dvou přípa-
dech se však už nepodařilo najít místo poslední-
ho odpočinku. 

Deska byla odhalena při příležitosti Dne vá-
lečných veteránů. Město Jihlava poskytlo na po-
řízení pamětní desky 60 tisíc korun. -rt-

Jihlava odhalila pamětní desku 
zapomenutým hrdinům

VZÁCNÝM hostem byl při slavnostním odhalení pamětní desky vá-
lečným veteránům v kostele Povýšení sv. Kříže také držitel Řádu Bí-
lého lva válečný veterán RA F Imrich Gablech. 
 Foto: Lubomír Maštera

Jihlava se připravila na příchod vánočních svátků. Před-
vánoční čas začíná I. adventní nedělí (2. prosince), kdy 
proběhne tradiční rozsvícení velkého vánočního stromu 
a vánoční výzdoby (16.45 hodin), nicméně program na 
téměř každý den je připraven už od druhé poloviny lis-
topadu. Akce jsou připraveny na Masarykovo náměstí, 
do gotické síně radnice a na celou řadu dalších míst. Na 
radnici jsou v informačních centrech zdarma k rozebrání 
i brožurky s programem.

„Program čítá stovky akcí. Všechny nemají výhradně vá-
noční tématiku, ale dlouhý seznam ukazuje, jak mnoho se 
toho v Jihlavě děje. Doufám, že si většina lidí z nabídky ně-

co pro sebe vybere,“ uvedl k bohatému programu primátor 
města Jaroslav Vymazal. 

Město na vánoční program přispívá celkem asi 800 ti-
síc korun (84 tisíc korun koncerty v gotické síni, 150 ti-
síc korun program a ozvučení na náměstí, 34 tisíc korun 
další akce hrazené městem (na objednávku), asi 390 tisíc 
korun je dotace města na vánoční akce jiných pořadate-
lů, náklady na brožurky, 100 tisíc korun dovoz, umístění 
demontáž a ozdobení vánočního stromu a vánoční oz-
dobení prostor radnice, 49 tisíc ohňostroj na Nový rok 
apod.). Podrobný program uvádíme na str. 8 a v kultur-
ním přehledu. -lm-

Z městské kasy 800 tisíc na Vánoce
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Počínaje Novým rokem začínají 
platit každoročně změny v jízdních 
řádech MHD, a proto jsme dali slo-
vo řediteli Dopravního podniku Jo-
sefovi Vilímovi, aby nám tyto změny 
přiblížil.

Takže pane řediteli, na co se mo-
hu jako uživatel MHD v Jihlavě 
těšit po Novém roce? Nebo snad 
obávat?

Hned v úvodu musím sdělit našim 
cestujícím, že jsme pro ně v příštím 
období roku 2013 připravili převáž-
ně pozitivní změny jízdních řádů ně-
kterých autobusových linek. Změny 
jsou důsledkem aktivity občanů a 
osadních výborů příměstských čás-
tí. Tyto výbory v průběhu roku 2012 
opakovaně upozorňovaly na nedosta-
tečný počet spojů, případně požado-
valy úpravu časů odjezdů některých 
spojů. Jedná se zejména o příměstské 
části Pístov, Vysoká, Popice, Herolti-
ce, Henčov a Hruškové Dvory.

Občané příměstských částí na to 
opravdu upozorňovali.

Na veřejných schůzkách s občany 
jsme naznačovali, že tyto problémy 
budeme řešit v okamžiku, kdy si sa-
mi vytvoříme ekonomické předpo-
klady pro to, abychom zvýšili počet 
spojů a nepožadovali po městě Jih-
lava navýšení fi nančních prostřed-
ků na krytí ztráty z provozu MHD v 
Jihlavě – jinými slovy toto rozšíření 
uhradili z našich úspor nákladů.

Asi máte na mysli zemní plyn ja-
ko palivo?

Již v roce 2010 jsme učinili strate-
gické rozhodnutí o použití alterna-
tivního paliva zemního plynu (CNG 
compressed natural gas) pro naše 
autobusy. 

Jak ukázal rok a půl provozu těchto 
autobusů (kterých máme v této chví-
li celkem 13), bylo toto rozhodnutí 
zásadní  v oblasti životního prostředí, 
kdy v motorech autobusů je spalován 
zemní plyn o obsahu 94 % metanu, a 
protože motory jsou speciálně navr-
ženy pro tento druh paliva, nevznikají 
při spalovacím procesu téměř žádné 
prachové částice, narozdíl od motorů 
s pohonem na naft u. 

Další pro nás velmi významný efekt 
je v oblasti ekonomiky provozu těch-
to autobusů. Autobus s motorem na 
naft u spotřebuje v městském provo-
zu na ujetých 100 km v průměru 42 
litrů naft y – cena za 1 litr kolísala v 
průběhu roku mezi 35 - 37 Kč včet-
ně DPH. Stejný autobus s pohonem 
na zemní plyn spotřebuje na 100 km 
v průměru 36 kg – cena 1 kg byla v 
průběhu roku stálá 24,50 Kč. 

V roce 2012 autobusy na pohon 
zemním plynem ujedeme v MHD té-
měř 80% všech ujetých km v autobu-
sové trakci. I když v této chvíli ještě 
nedovedeme vyčíslit celkové úspory 
z provozu autobusů za rok 2012 na 

Rok 2013 - co nás čeká nového v MHD?

plynový pohon, očekáváme celko-
vou úsporu ve výši cca 3 mil. Kč.

Nezapomínejme, že provozujete 
také plnící stanici…

V areálu Dopravního podniku je 
k dispozici plnící stanice zemního 
plynu pro cizí zákazníky, plyn pro-
dáváme za cenu 24,50 Kč včetně 
DPH. Platit je možné hotově, ban-
kovní platební kartou nebo speciální 
kartou pro výdej CNG v rámci celé 
České republiky. V současné době 
většina významných výrobců osob-
ních automobilů již nabízí vozidla, 
která jsou z výroby osazena techno-
logií na spalování CNG. 

Počet osobních vozidel na pohon 
CNG v ČR se každoročně zvyšuje, 
což se projevuje také na našem pro-
deji. Měsíčně prodáme v průměru 
již cca 10 000 kg plynu pro cizí au-
tomobily, a nejen pro osobní, za-
znamenali jsme také plnění velkého 

nákladního auta, desítky dodávek a 
malých nákladních aut. Náklady u 
osobního vozidla s motorem na po-
hon zemním plynem se pohybují v 
rozmezí 1 až 1,20 Kč na ujetý km. 

Tím, že jsme vybudovali plnící 
stanici zemního plynu také pro ve-
řejnost, věříme tomu, že občané 
regionu Kraje Vysočina, případně 
podniky a společnosti si uvědomí 
výhodnost pohonu na tento druh 
paliva a budou investovat do nákupu 
těchto vozidel.

Vraťme se k jízdním řádům…
Jak jsem v předchozím uvedl, 

úspory z nákladů na provoz autobu-
sů s pohonem na CNG nám umož-
nily rozšířit významně počet spojů 
do oblasti částí města Jihlavy Pístov, 
Vysoká, Popice. V jízdním řádu au-
tobusové linky č. 7, který začne pla-
tit od 1. 1. 2013, je v pracovní den 
přidáno celkem 6 spojů. 

Malý autobus – midibus s obsadi-
telností do 35 cestujících a s moto-
rem na pohon CNG bude výhradně 
zajišťovat dopravu do této oblasti 
také o sobotách a nedělích. Z přilo-
ženého jízdního řádu je zřejmé, že 
rozšíření počtu spojů se realizuje 
zejména v průběhu dopoledních ho-
din, také jsme zavedli další spoj po 
20 hodině večerní a úplně poslední 
spoj pojede z Masarykova náměstí 
ve 22.37 hod.

Další spoje jsme také v pracovní 
dny přidali do jízdních řádů  na au-
tobusové lince č. 4. Jedná se o spoj 
v 08.30 hod. z Masarykova náměstí 
do příměstské části Heroltice a zpět 
z Heroltic do Jihlavy v 08.47 hod. Ve 
večerních hodinách jsme na žádost 
Osadního výboru Hruškové Dvory 
také v pracovní dny přidali spoj s od-
jezdem ve 22.37 hod. z Masarykova 
náměstí. V novém jízdním řádu od 
1. 1. 2013 jsme také realizovali po-
žadavek Osadního výboru na spoj v 
06.30 hod. z Hruškových Dvorů do 
Jihlavy.

Nové jízdní řády autobusových li-
nek č. 4 a 7 budou k dispozici na na-
šich webových stránkách a nejpoz-
ději také cca od poloviny prosince 
2012 na zastávkách.

Stále hlasitěji se začíná hovořit o 
projektu Preference MHD v Jihla-
vě. O co jde?

Vzhledem k neustále narůstající 
individuální dopravě, realizované 
osobními vozidly, dochází v průbě-
hu dne ke snižování průjezdnosti 
křižovatek pro dopravu veřejnou – 
autobusy a trolejbusy Dopravního 
podniku. Cestující ve veřejném do-
pravním prostředku je tedy postaven 
na stejnou úroveň jako cestující v 
osobním automobilu. 

Pokud chceme, aby cestující dali 
přednost veřejné dopravě a např. ne-
chali auto v garáži a použili veřejnou 
MHD, musíme cestujícímu v MHD 
nabídnout nějakou tzv. přidanou 
hodnotu – jinými slovy musí být 
oproti individuální dopravě nějak 
zvýhodněn. Dá se říct, že tento prin-
cip realizuje celá vyspělá Evropa růz-
nými opatřeními. 

Jednou z možností je upřednostnit 
vozidla MHD například tzv. „vyhra-
zenými jízdními pruhy“. V Jihlavě 
tato možnost není vzhledem k fyzic-
kým rozměrům většiny komunika-
cí. Nezbývá tedy jiná možnost, než 
ovlivnit řadiče semaforů na křižo-
vatkách tak, aby pokud v pevně de-
fi novaných bodech před křižovatkou 
bude zjištěn autobus nebo trolejbus, 
tak tento řadič upřednostní průjezd 
vozidla MHD postavením semaforu 
na „zelenou“. Protože provoz dopra-
vy na křižovatkách neustále narůstá a 
tím dochází k častým zpožděním au-
tobusových a trolejbusových linek. 

Jako příklad mohu uvést odpoled-
ní dopravní špičku po 14 hodině. 
Není žádnou velkou mimořádností, 
že jízdní doba autobusu (trolejbusu) 
mezi zastávkami Masarykovo nám. 
dolní a zastávkou Na Brněnském 
mostě bývá cca 4 - 6 minut. Projekt 
na preferenci MHD v Jihlavě připra-
vuje investor, město Jihlava, a k jeho 
realizaci by fi nančně měly významně 
přispět fondy EU.  -lm-

MIDIBUS bude zprostředkovávat dopravu na lince číslo 7.  Foto: archiv MMJ

Josef
Vilím
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 Stránku připravil -lm-

PŘIJEL MARTIN NA BÍLÉM KONI. V neděli 11. listopadu po setmění přijel do 
Jihlavy už popatnácté svatý Martin na bílém koni. Ani tentokrát sice nepřivezl 
sníh, i tak ho přišly přivítat tisíce lidí. Sv. Martin vjel do města poslední zachova-
nou bránou, projel ulicí Matky Boží, Palackého a Benešovou na lidmi zcela zapl-
něnou horní část Masarykova náměstí. Kolem pošty a radnice se dostal do středu 
náměstí, po celou dobu rozhazoval do davu zlaťáky. V průvodu nechyběli konšelé 
v talárech, zbrojnoši, vlajkonoši na chůdách, kejklíři, selky a děvečky s vánočkami, 
pečenými husami a martinskými rohlíčky, havíři a další postavy. Podle některých 
názorů byla letos účast veřejnosti nejvyšší v patnáctileté historii, podle některých 
odhadů přišlo osm až deset tisíc lidí. Akci zakončil tradiční ohňostroj.

JEDNALO SE O BŘEZINKÁCH. Beseda s občany nad plánovanými úpravami 
sídliště Březinova přilákala do gotického sálu radnice několik desítek občanů, kte-
ří předali magistrátu svoje připomínky a podnětné návrhy. Více na úvodní straně 
NJR.

DĚTI DALY MĚSTU SRDCE. „Srdečný obraz“ jako poděkování dostalo město 
Jihlava od dětí ze ZŠ speciální a Praktické školy v Jihlavě. „Je to poděkování měs-
tu od našich dětí a od nás za rekonstrukci a rozšíření školy a také lidem, kteří tuto 
rekonstrukci podpořili v soutěži Projekt mého srdce,“ uvedla ředitelka školy Zuza-
na Šimková, která s dětmi a kolegy ze školy přišla obraz předat do rukou primá-
tora Jaroslava Vymazala. 

NOVÉ STROMY V PÁVOVĚ. Firma Bosch Diesel s.r.o. darovala městu stromy 
- čtyři nové habry. Stromy společně zasadili zástupci fi rmy a města v Jihlavě – Pá-
vově s výhledem na areál fi rmy v pozadí. Za město se účastnili náměstci primáto-
ra Rudolf Chloupek a Josef Kodet, za fi rmu Bosch ekonomický ředitel Hermann 
Butz a technický ředitel Karsten Müller.

„Nové stromy jsou pomyslnou tečkou za revitalizací, kterou radnice v Pávově le-
tos provedla a fi rma se k ní takto připojila, což vítáme. Je to symbol spolupráce 
mezi největším zaměstnavatelem v regionu a naším městem,“ uvedl na místě ná-
městek primátora pro životní prostředí Rudolf Chloupek.  

DRAKIÁDA NA SKALCE. Tradiční drakiádu na Skalce uspořádalo za krásného 
slunečného počasí Sdružení Slunce. Téma letošního ročníku bylo Vzdušní piráti, kte-
rých se na Skalku dostavilo na 70, přičemž všech drakovodičů, doprovodů a pozoro-
vatelů se dostavilo na 160. Ocenění za nejhezčího draka Kraje Vysočina si v soutěži 
vysloužil Dominik Kovář a titul Nejhezčí drak v podobě piráta si odnesl Jakub Rou-
bíček, který spolu s bráškou a rodiči donesl fl otilu létajících pirátských lodí.

BAZÉN S PLOŠINOU PRO HENDIKEPOVANÉ. Na základě revizní zprávy a 
vyhodnocení technického stavu rozhodlo město Jihlava jako  majitel bazénu Ro-
šického o výměně invalidní plošiny. Pořídila se zcela nová, která je umístěná na 
schodech z pánských sprch směrem k malému výukovému bazénu. Náklady na 
pořízení byly 170 tisíc korun, které uhradilo město.
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Jihlavské
Vánoce 2012
Statutární město Jihlava a ostatní pořadatelé 
zvou všechny občany a návštěvníky města na akce v Jihlavě 
a přejí příjemné prožití svátků vánočních
a vše dobré v roce 2013. 

zazní skladby s vánoční tématikou a koledy.  |  Spo-
luúčinkující: děti ZŠ speciální – skupina Raraši a žáci 
ZUŠ.  |  Vstupné dobrovolné.  |  Pořadatel: JSPS Melodie, 
http://melodiejihlava.cz/

 12. 12. PUERI CONCINITE… kluci zpívají…  |  18 hodin
  Koncert mužské vokální skupiny Many-Men, která před-

staví hudbu z různých staletí a kontinentů, napsanou 
starými mistry i soudobými autory. Vokální tvorba s vá-
noční tématikou, lidové písně ve vlastním aranžmá. Host 
večera: ženský vokální ansámbl DamDam z Třeště.  |  
Pořadatel: statutární město Jihlava

 14. 12. CIMBAL CLASSIC a POLAJKA  |  18 hodin
  Tradiční vánoční koncert brněnské mezižánrové kapely 

Kateřiny a Dalibora Štruncových společně s ženským sbo-
rem Polajka pod záštitou primátora statutárního města 
Jihlavy Ing. Jaroslava Vymazala.  |  www.cimbalclassic.net  
|  Vstupné 250 Kč. Předprodej na TIC, Masarykovo nám. 
2, Jihlava a Knihkupectví Jitka, Komenského ul., Jihlava.  |  
Pořadatel: Ing. Milan Kolář

 15. 12. NEZMAŘI  |  18 hodin
  Tradiční koncert českobudějovické folkové kapely pod 

záštitou primátora statutárního města Jihlavy Ing. Jaro-
slava Vymazala. Tradičně i s punčem.  |  www.nezmari.cz  
|  Vstupné 250 Kč. Předprodej na TIC, Masarykovo nám. 
2, Jihlava a Knihkupectví Jitka, Komenského ul., Jihlava.  
|  Pořadatel: Ing. Milan Kolář

 16. 12. Vánoční koncert Blundell’s school…  |  18 hodin
  Koncert se koná pod záštitou primátora statutárního 

města Jihlavy Ing. Jaroslava Vymazala.  |  Pro Jihlavu hrají 
a zpívají studenti prestižní školy Blundell’s z anglického 
Tivertonu a sólisté z Gymnázia Jihlava, bez vstupného.  |  
Pořadatel: Gymnázium Jihlava

 17. 12. SNAD PASTÝŘI MNE POZNAJÍ…   |  18 hodin
  Adventní koncert. Účinkují: Alfréd Strejček (recitace) + Ji-

tka Baštová (akordeon), Jindřich Macek (loutna).  |  Zazní 
verše dávných mistrů a hudba J. Dowlanda, D. G. Spee-
ra, J. S. Bacha a C. Debussyho z projektu „Doteky strun 
a kouzla měchu“.  |  Kapacita míst omezena. Volné rezer-
vační lístky k vyzvednutí na TIC, Masarykovo nám. 2, Jihla-
va od 3. 12. 2012.  |  Pořadatel: statutární město Jihlava

 18. 12.  ZUZANA STIRSKÁ a Fine Gospel Time  |  18 hodin
  Koncert věnovaný památce Václava Havla.  |  Kvalit-

ní vánoční vystoupení s obsahem gospelu, spirituálu 
a vánočních písní v doprovodu klavíru v kombinaci 
s doprovodem halfplaybacku.  |  Kapacita míst omezena. 
Volné rezervační lístky k vyzvednutí na TIC, Masarykovo 
nám. 2, Jihlava od 3. 12. 2012.   |  Pořadatel: statutární 
město Jihlava

 19. 12. JAKUB PUSTINA a jeho hosté  |  18 hodin
  Adventní koncert. Autoři: G. Verdi, G. Donizetti, O. Ne-

dbal, E.Kalmán, W. A. Mozart.  |  Skladby: opereta Čardá-
šová princezna, Polská krev, opera Kouzelná fl étna, Ri-
goletto a vánoční písně, koledy…  |  Účinkují: barytonista 
Jakub Pustina, sopranistka Marta Reichelová a klavírista 
Richard Pohl.  |  Kapacita míst omezena. Volné rezervační 
lístky k vyzvednutí na TIC, Masarykovo nám. 2, Jihlava od 
3. 12. 2012.  |  Pořadatel: statutární město Jihlava

    DĚTI NA RADNICI
  Výstava prací dětí jihlavských MŠ a ZŠ ve vestibulu radnice 

u hlavního vchodu. Otevřeno dle provozní doby radnice.
     VÁNOČNÍ STROMEČKY – jak je zdobí zajímavé osobnosti
  Výstava ozdobených stromečků 5 zajímavými osobnost-

mi (ženami) dle jejich zvyklostí ve vestibulu radnice 
– předprodej jízdenek MHD. Otevřeno dle provozní doby.

  Akce pořádané statutárním městem Jihlava jsou zdarma.
  Změna programu vyhrazena. 
  
  Mediální partneři:

a podpořte českou vánoční tradici, přijďte na náměstí.  |  
Pořádá: Jihlavský deník, www.ceskozpivakoledy.cz

 13. 12 DVA SNĚHULÁCI O VÁNOCÍCH
  Liduščino divadlo z Prahy od 16 hodin.  |  Pořadatel: 

Karel Paštyka a statutární město Jihlava
 14. 12. SVAŘÁK 2012
  15.00 Josef Mrázek – hudební trio  |  16.15  HSPT Vy-

sočan  |  17.00  Žofi e Kabelková  |  18.00  Josef Mrázek 
– hudební trio  |  V rámci akce prodej svařeného vína. 
Celý výtěžek z prodeje poputuje na charitativní účely.  |  
Pořadatel: Bosch Diesel s.r.o

 17. 12. JAK ČERTI PEKLI VÁNOČNÍ KOLÁČE
  Divadlo „M“ z Prahy od 16 hodin.  |  Pořadatel: Karel 

Paštyka a statutární město Jihlava
 18. 12. Vánoce PRO DĚTI
  VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽÍ „O nejhezčí vánoční stromeček“, 

„Nejhezčí masku čerta, Mikuláše a anděla“ a vánoční 
program pro děti s Míšou Růžičkovou  |  Začátek v 16 
hodin.  |  Vyhlášení 10. ročníku soutěže O nejhezčí vá-
noční stromeček – kategorie MŠ, ZŠ. Vyhlášení soutěže 
o nejhezčí masku čerta, Mikuláše a anděla. Vánoční pro-
gram pro děti s Míšou Růžičkovou. Odpolednem provede 
moderátor Milan Řezníček.  |  Pořadatel: Parolaart, s.r.o., 
www.parolaart.cz  |  Partneři akce: Jihlavské listy a sta-
tutární město Jihlava

 19. 12. Vánoce s BOBODIVADLEM
  Pořad písniček a soutěží s vánoční tématikou od 16 ho-

din.  |  Pořadatel: Karel Paštyka a statutární město Jihlava
 20. 12. BRASS QUINTET
  Vánoční koncert žesťového souboru ve spolupráci s kla-

víristou Joelem Hánou a zpěvačkou Janou Vondrů. Mo-
deruje Jaromír Jech od 16 hodin.  |  Pořadatel: Karel 
Paštyka a statutární město Jihlava

 21. 12. Vánoce s VYSOČANKOU
  Koncert dechové hudby z Brtnice v 16 hodin.  |  Pořada-

tel: Karel Paštyka a statutární město Jihlava
 1. 1. 2013 SLAVNOSTNÍ NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
  Komponovaný ohňostroj na skladbu Alpha hudebního 

skladatele Vangelise v podání ohňostrůjce Leo Válka, ro-
dáka z Jihlavy v 17.30 hodin. Novoroční zdravice primá-
tora statutárního města Jihlavy Ing. Jaroslava Vymazala.  
|  Od 17 hodin podáváme občanům „svařák“ pro zahřátí.  
|  Pořadatel: statutární město Jihlava

  Od 6. do 23. 12. 2012 po dobu prosincového jarmarku 
reprodukovaná hudba – vánoční písně a koledy (horní 
náměstí) od 9 do 18 hodin.

  Jihlavská radnice
   Velká gotická síň

 3. 12. Vánoční stromečky – jak je zdobí zajímavé osobnosti
 17.00 slavnostní zahájení – Jaroslav Vymazal a Miroslava 

Němcová  |  Zdobení vánočních stromečků dle zvyklostí 
– 5 žen  |  Koncert žáků ZUŠ.

 18.00 Cancioneta Praga – dívčí pěvecký sbor, jádro tvoří býva-
lé zpěvačky sboru Bambini di Praga. 

 18.45 vánoční pohoštění (cukroví, vánoční bowle, káva, čaj)  |  
Pořadatel: předsedkyně PS ČR, statutární město Jihlava 
a Jihlavské listy

 5. 12. KOUZLO VÁNOC  |  18 hodin
  Vánoční koncert žáků a učitelů Základní umělecké školy 

Jihlava. Představí se sólisté a soubory školy.  |  Pořadatel: 
statutární město Jihlava

 10. 12. Vánoční melodie DĚTEM  |  18 hodin
  Koncert se koná pod záštitou primátora statutárního 

města Jihlavy Ing. Jaroslava Vymazala, věnovaný dětem 
ZŠ speciální a Praktické školy Jihlava.  |  V programu 

 Masarykovo náměstí
           30. 11.–17. 12.  STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ 

 Tradiční charitativní akce pro děti z dětských domovů, 
azylových domů, ústavů sociální péče na Vysočině. Ka-
ždý může pomoci tím, že utrhne ze stromečku kartičku 
s přáním dítěte a dáreček donese do sběrných míst. 
V Jihlavě je to Turistické informační centrum, Masaryko-
vo náměstí 2 a City Park, Hradební 1 – Centrum zdraví 
VZP. Stromy budou postaveny na Masarykově náměstí 
v Jihlavě a v City parku. Hitrádio Vysočina je pak rozváží 
přímo dětem do zařízení tak, aby je měly pod stromeč-
kem a měly pěkné Vánoce.  |  Pořadatel: Hitrádio Vysoči-
na, www.radiovysocina.cz

2. 12. ROZSVÍCENÍ velkého vánočního stromu

 a vánoční výzdoby města 15–17.30 hodin

 1. adventní neděle
15.00 animační program nejen pro děti s Milanem Řezníčkem 

– představení projektu Strom splněných přání, zpívání 
vánočních koled, vystoupení gospelového souboru Touch 
of Gospel z Plzně.  |  Vyhlášení podmínek soutěže o nej-
krásnější vánoční stromeček. Info: www.jihlavskelisty.cz

16.45  rozsvícení vánočního stromu a výzdoby města  |  Zdravi-
ce – Ing. Jaroslav Vymazal, primátor města Jihlavy.

16.50 vystoupení gospelového souboru Touch of Gospel z Plz-
ně.  |  Zajišťuje: Hitrádio Vysočina

5.12. Jihlavský MIKULÁŠSKÝ JARMARK 
 Pouze ve spodní části náměstí, od horní kašny směrem 

dolů k Prioru od 8 do 17 hodin.  |  Pořadatel: Služby 
města Jihlavy, kontakt: Libor Paúr, tel. 777 719 639, 
www.smj.cz

5. 12.  MIKULÁŠSKÉ odpoledne 
 Zábavné odpoledne pro děti plné písniček a soutěží. 

Programem provede Václav Upír Krejčí. Přijdou i Miku-
láš s andělem s nadílkou pro děti a proběhne soutěž 
o nejhezčí masku Mikuláše, čerta a anděla.  |  Začátek 
v 15.30 hodin.  |  Pořadatel: Parolaart, s.r.o., www.pa-
rolaart.cz  |  Partneři akce: Jihlavské listy a statutární 
město Jihlava

6.–23. 12.  VÁNOČNÍ JARMARK
 pořadatel: Služby města Jihlavy, kontakt: Libor Paúr, tel. 

777 719 639, www.smj.cz.
6. 12. ELVIS PRESLEY revival

 Koncert jihlavské hudební skupiny od 16 hodin.  |  Pořa-
datel: Karel Paštyka a statutární město Jihlava

7. 12. PRAŽCE
 Koncert country hudební skupiny z Luk nad Jihlavou od 

16 hodin.  |  Pořadatel: Karel Paštyka a statutární město 
Jihlava

10. 12.  Ozvěny JIHLAVSKÉHO SLAVÍKA
 Vystoupení nejúspěšnějších jednotlivců a skupin z Jih-

lavského slavíka od 16 hodin. Jihlavská hudební sku-
pina ČAKRA vystoupí  od 17 hodin.  |  Pořadatel: Karel 
Paštyka, DDM Jihlava a statutární město Jihlava.

11. 12. TŘI POHÁDKY na Vánoce
 Divadlo Pohádka z Prahy od 16 hodin.  |  Pořadatel: 

Karel Paštyka a statutární město Jihlava
12. 12. BAND 007

 Koncert populární jihlavské skupiny od 16 hodin.  |  Po-
řadatel: Karel Paštyka a statutární město Jihlava

 ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY

 Od 18 hodin za účasti DPS Gaudium a žesťového kvin-
teta ZUŠ Jihlava. Jde o unikátní projekt, kdy na chvíli 
zapomeneme na starosti a spojíme své hlasy na náměs-
tích ve městech ČR i v zahraničí. Prostřednictvím Rádia 
Impuls si v adventním čase příchozí lidé na náměstích 
zazpívají 5 koled. Společně si mohou letos poprvé za-
zpívat i občané Jihlavy bez rozdílu věku. Přidejte se 

Vánoční strom našemu městu věnovala obec Dušejov.

3. 12.–29. 12.

4. 12.–29. 12.

Informace: Magistrát města Jihlavy, odbor školství a kultury (tel 567 167 438), 
Turistické informační centrum (tel. 567 167 158–9)  |  www.jihlava.cz
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Informace o době, místě a průběhu 
konání volby prezidenta České republiky
Volba prezidenta České republiky se uskuteční v pátek dne 11. ledna 2013 od 14.00 
hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 12. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Volební okrsky
Rozpis jednotlivých volebních okrsků podle 

domů najdete na úřední desce Magistrátu města 
Jihlavy v prostorách ul. Hluboká, na internetové 
úřední desce magistrátu htt p://www.jihlava.cz/
uredni-deska/2/p1=49357 nebo na stránkách 
jihlavského magistrátu v sekci volby htt p://www.
jihlava.cz/volby/ds-54323, a to od 27. prosince 
2012.

Prokázání totožnosti
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy pro-

káže svoji totožnost a státní občanství České re-
publiky (platným cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem České republiky anebo 
cestovním průkazem) nebo platným občanským 
průkazem České republiky. Neprokáže-li volič 
uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebu-
de mu hlasování umožněno. Vzory platných do-
kladů naleznete na htt p://www.jihlava.cz/volby/
ds-54323

Hlasovací lístky 
Hlasovací lístky budou voliči dodány 3 dny pře-

de dnem konání voleb. V den volby prezidenta 
republiky může volič obdržet hlasovací lístky i ve 
volební místnosti.

Voliči s trvalým pobytem 
Masarykovo nám. 97/1

Voliči s trvalým pobytem Masarykovo nám. 
97/1, Jihlava (úřední adresa) volí ve volebním 
okrsku č. 21 - volební místnost Oblastní charity 
Jihlava, Joštova 3/3. Vzhledem k nemožnosti do-
ručení hlasovacích lístků si občané s úřední adre-
sou mohou vyzvednout hlasovací lístky od 2. led-
na 2013 na informačním centru Magistrátu města 
Jihlavy v ul. Hluboká nebo ve vchodu z Masary-
kova nám.  

Voličům, kteří mají zaregistrovanou doručovací 
adresu, zašleme hlasovací lístky poštou. 

Vyřízení voličského průkazu
V případě, že volič se ve dnech voleb nebude 

nacházet v místě svého trvalého pobytu (např. 
předpokládaná dovolená, studium apod.), se je-

ví jako nejvhodnější vyřízení voličského průkazu, 
na který volič může volit v jakékoliv volební míst-
nosti na území České republiky nebo v jakémko-
li volebním okrsku zahraničí. Bližší informace o 
možnosti vydání voličském průkazu Vám podá 
pracoviště evidence obyvatel, Masarykovo nám. 
97/1, Jihlava, kancelář č. 12, II. patro, e-mail: ma-
rie.jirova@jihlava-city.cz, tel. 567 167 238 nebo je 
naleznete na odkazu  htt p://www.jihlava.cz/vol-
by/ds-54323

Pobyt ve zdravotnickém zařízení 
či v zařízení sociálních služeb apod. 

Při pobytu ve zdravotnickém zařízení, v zaříze-
ní sociálních služeb, školském zařízení pro výkon 
ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo ve 
školském zařízení pro preventivně výchovnou pé-
či nebo v jiném obdobném zařízení v obci může 
oprávněný volič za splnění podmínek zákona č. 
275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o 
změně některých zákonů (zákon o volbě prezi-
denta republiky), rovněž uplatnit své aktivní vo-
lební právo. V tomto případě má volič tři možnos-
ti, a to: 

· Volič má místo trvalého pobytu ve stejném vo-
lebním okrsku jako tato nemocnice či zařízení

V tomto případě lze využít ustanovení § 41 odst. 
8 zákona o volbě prezidenta republiky, na zákla-
dě kterého volič může požádat ze závažných, ze-
jména zdravotních, důvodů obecní úřad nebo 
ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, 
aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak 
pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro 
který byla okrsková volební komise zřízena. V ta-
kovém případě okrsková volební komise vyšle k 
voliči dva své členy s přenosnou volební schrán-
kou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. 

· Volič má místo trvalého pobytu v jiném voleb-
ním okrsku než nemocnice či podobná zařízení 

V případě, že volič neví, kde se přesně ve dny 
volby prezidenta bude nacházet (např. předpo-
kládaná hospitalizace), se jeví jako nejvhodnější 
vyřízení voličského průkazu, na který volič může 
volit v jakékoliv volební místnosti na území České 
republiky. Bližší informace o voličském průkazu 
Vám podá pracoviště evidence obyvatel, Masary-
kovo nám. 97/1, Jihlava, kancelář č. 12, II. patro, 

e-mail: marie.jirova@jihlava-city.cz, tel. 567 167 
238 nebo je naleznete na odkazu  htt p://www.jih-
lava.cz/volby/ds-54323

· Zapsání do zvláštního seznamu voličů 
Volič v případě pobytu ve zdravotnickém zaří-

zení či v zařízení sociálních služeb apod. požádá 
o zapsání do zvláštního seznamu voličů. V tomto 
případě musí kontaktovat pověřeného pracovníka 
tohoto zařízení. 

Dojde-li k hospitalizaci voliče v zařízení mi-
mo území volebního okrsku, kde má volič trva-
lý pobyt, po uzavření stálého seznamu voličů, 
tj. ode dne 9. ledna 2013, v případě druhého 
kola volby 21. ledna 2013, od 16.00 hodin, je 
tato skutečnost považována za faktickou pře-
kážku ve výkonu volebního práva.

Voliči, který je v nemocnici nebo v obdobném 
zdravotnickém zařízení, a není zapsán ve zvláštním 
seznamu voličů nebo nemá voličský průkaz anebo 
nemá trvalý pobyt v okrsku, kde se nemocnice ne-
bo obdobné zdravotnické zařízení nachází, nemůže 
okrsková volební komise umožnit hlasování.

Zvolení prezidenta
Podle § 54 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě pre-

zidenta České republiky a o změně některých 
zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) je 
prezidentem zvolen ten kandidát, který získal 
nadpoloviční většinu z celkového počtu platných 
hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili 
a odevzdali platný hlas. 

Konání druhého kola volby prezidenta
Podle § 56 odst. 1 citovaného zákona v případě, 

že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný 
ke zvolení podle § 54, zajistí Ministerstvo vnitra, 
aby se druhé kolo volby prezidenta konalo za 14 
dnů po začátku prvního kola volby prezidenta. O 
případném konání druhého kola volby prezidenta 
budou voliči po skončení prvního kola volby pre-
zidenta informováni zveřejněním nové informace 
na úřední desce Magistrátu města Jihlavy. Hlaso-
vací lístky se v tomto případě voličům nedoručují 
a budou k dispozici až ve volební místnosti v dny 
II. kola volby prezidenta.

Blíží se opět předvánoční čas provázený nákupní horečkou. Tento předvá-
noční shon je právě také velikým lákadlem pro kapsáře. Ti většinou vyhledá-
vají místa, kde se pohybuje větší množství lidí, a hlavně místa, kde mají mož-
nost okamžitě zmizet v davu. 

Využívají tak nepozornosti lidí a nedbalého zacházení s majetkem a osob-
ními doklady. Okradení se většinou o krádeži dozví až u pokladny, kdy zjistí, 
že nemají nákup čím zaplatit. Mnohdy jim to však sami příliš usnadňujeme 
– batohy na zádech, peněženky vystavené v nákupních taškách, odložené ka-
belky  a peněženky na pultech, v nákupních vozících apod.

Jde o trestnou nebo přestupkovou činnost, kterou se bohužel daří objasňo-
vat velice obtížně. Pachatelé jsou dobře organizovaní a jedná se mnohdy o 
celé skupiny. Dále si kapsáři volí prostředí, které jim poskytne anonymitu a 
možnost rychlého opuštění místa krádeže. Mezi typická riziková místa patří 
hromadné dopravní prostředky, obchodní centra, kulturní a sportovní akce, 
rušné ulice, tržiště a čekárny ve zdravotnických zařízeních. Příležitost ovšem 
pachatelé využijí téměř kdekoli.

Obezřetní by měli být také prodavači. Zloději využívají nepozornosti ob-
sluhujícího personálu a následně v nestřeženém okamžiku odcizí vystavené 
zboží mnohdy nemalých hodnot. 

V neposlední řadě by měli být na pozoru i řidiči motorových vozidel, kteří 
přijedou na nákupy a vozidla parkují u obchodních center. 

Základním pravidlem je nenechávat na sedadlech ve vozidle nic, co by 
mohlo upoutat pozornost případných zlodějů. Řidiči by neměli zapomenout 
při svém odchodu vždy vozidlo uzamknout. Vozidlo by nemělo zůstat ode-
mčené ani při ukládání nakoupených věcí do zavazadlového prostoru nebo 
při odvezení nákupního vozíku, byť by to bylo jen na krátký okamžik. 

Mějte proto neustále své věci pod kontrolou.
- tašky či batohy, kde máte peníze nebo jiné cennosti, nenoste na zádech, 

kam nevidíte
- svá zavazadla nikdy nespouštějte z dohledu
- nenoste své osobní doklady v peněžence a identifi kační číslo platební 

karty (PIN) mějte zásadně odděleně od samotné karty
- kabelku noste pokud možno u těla a využívejte různá zapínání 

a zdrhovadla
- uložíte-li zavazadlo v obchodě do nákupního vozíku, mějte je stále 

na očích nprap. Martin Dušek,
 KRA JSKÉ ŘEDITELSTVÍ  POLICIE KRA JE VYSOČINA
 Preventivně informační skupina Jihlava

Pozor na kapsáře! Obzvlášť o Vánocích
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KAMENNÁ SVATBA. Kamennou svatbu, tedy 65 let společného života oslavili v sobotu 24. listopadu manželé Vlasta a 
Ludvík Hyclovi z Jihlavy. V historii radnice se tak stalo vůbec poprvé. „Obdivuji vaši duševní i tělesnou vitalitu. V přípa-
dě společného soužití můžete jít všem vzorem,“ blahopřál výjimečnému páru za město náměstek primátora Petr Pospíchal. 
Vlastu a Ludvíka Hyclovi spojil zájem o hudbu, při které se seznámili, společně také rádi cestovali. Příští rok oba oslaví vý-
znamné jubileum, 85 a 90 let. Manželé se od svých dvou dětí dočkali dvou vnuček, dvou vnuků a dvou pravnuků. -lm-

Den otevřených dveří. ZŠ Jung-
mannova zve zájemce na den otevře-
ných dveří v pátek 14. prosince od 
10 do 15 hodin. -lm-

Na konci tohoto roku a na počát-
ku roku nového bude Dům Gustava 
Mahlera hostit výstavní projekt s ná-
zvem „Bílé Vánoce“. Vystaveny bu-
dou šperky Hanuše Lamra a textilní 
brouci Zlatky Lamrové. 

Díla budou doplňovat fotografi e je-
jich prací od fotografek Ivany Matěj-
kové a Andrey Th iel Lhotákové. Vý-
stava bude zahájena vernisáží v úterý 
27. listopadu v 17.00 hodin.

Šperky Hanuše Lamra vyjadřují 
okouzlení procesy, které svět udr-
žují v neustálém pohybu. Pracuje s 
kovem, který tvaruje, jakoby šlo o 
živou hmotu. Tkáně a pletiva orga-
nismů jsou pro něj výchozí inspirací. 
Mění se, rostou a podléhají rozkladu, 
který je zárodkem dalšího života s je-
ho hemžením. 

Výstavu v Domě Gustava Mahle-
ra (Znojemská ulice, Jihlava) bude 
možné navštívit od 28. 11. 2012 do 
26. 1. 2013 v době: út – so od 10.00 
– 12.00 a od 13.00 – 18.00. -lm-

Bílé Vánoce 
v Domě G. Mahlera

V kině Dukla v Jihlavě proběhla 
montáž digitální promítací tech-
nologie. Umožní projekce nových 
formátů včetně 3D, možné budou i 
přímé přenosy koncertů nebo spor-
tovních utkání. Technologie bude 
připravena nejen na kvalitní promí-
tání, ale i nejmodernější cesty dis-
tribuce fi lmu. 

„Nyní do kina fi lm přichází na dis-
ku. Poslední, zatím nepříliš rozšířený 
způsob distribuce je vzduchem, na 
bezdrátovou cestu bude kino připrave-
no. Jestli se tento způsob bude užívat, 

je zatím otázkou nákladů na přenos,“ 
vysvětlil vedoucí odboru kultury 
Tomáš Koukal.

Digitalizace se týká obou sálů ki-
na, technologie 3D se instaluje pou-
ze do většího sálu pro 160 lidí. Cel-
kové náklady jsou asi pět milionů 
korun. V kině dál zůstávají současné 
promítačky na klasický fi lm, DVD a 
Blu-ray, zůstane tak zachována mož-
nost promítání starších formátů.

Prvního promítání nově ve 3D 
formátu se diváci dočkali u fi lmu 
Avatar. -lm-

Kino Dukla – promítání v 3D 
a přenosy sportu a opery

KINO DUKLA opět zmodernizovalo montáží digitální promítací technologie.
 Foto: archiv MMJ

Celých pětašedesát let jsou spolu

Služby města Jihlavy musely koncem listopadu kvůli havárii zavřít protialko-
holní záchytnou stanici. Důvodem byla technická závada na potrubí vodovod-
ního řádu v prostorách nad záchytkou. Vytopeny byly celkem čtyři záchytné 
místnosti a ambulance. Havárii odstranili přivolaní hasiči a pracovníci záchyt-
ky. „Provoz se obnoví, až se vysuší a vymalují vytopené prostory a provede se revi-
ze elektroinstalace. Protialkoholní záchytná stanice bude mimo provoz nejméně do 
středy 28. 11. 2012. Celou tuto událost řešíme s pojišťovnou, provozovatelem pro-
stor nad záchytkou a správcem budovy,“ řekl mluvčí SMJ Martin Málek. -lm-

Záchytná stanice pod vodou

Aktivity 
jihlavských seniorů

Jihlavští senioři tvoří významnou 
část obyvatel města a Rada seniorů 
města Jihlavy zkonstatovala, že ne-
jsou pasivní částí populace.

Významná část starších občanů 
pracuje ve veřejných funkcích, se-
nioři projevují nejen zájem o dění 
ve městě, ale sami se do veřejného 
života také zapojují. Jako příklad 
lze uvést výstavu rukodělné práce 
seniorů v Městské knihovně. 

Kladně byla konstatována spolu-
práce s vedením města, které vy-
chází seniorům v celé řadě potřeb 
vstříc. Současně ale složitá situace 
vede seniory města k pořádání Ku-
latých stolů, na kterých poukazují 
na své problémy a dávají příležitost 
veřejnosti zapojit se do diskuze o 
otázkách, které seniory města trá-
pí. 

Rada seniorů vyzvala ještě k vět-
ší aktivitě všechny, kterým leží na 
srdci tíživá situace seniorů města, 
rovněž se obrátila k veřejnosti. -lm- 

Biomasa - zahájení 
topné sezóny

V listopadu proběhlo v Jihlavě v ko-
telně U Hřbitova zahájení topné sezó-
ny 2012/2013 s nově nainstalovaným 
zařízením na spalování biomasy. 

Pan Vladimír Nedvěd, jednatel Jih-
lavských kotelen, seznámil přítomné 
s některými vlastnostmi projektu, 
které vyjadřují kladný přístup spo-
lečnosti k otázkám využívání alter-
nativních paliv při zajišťování ener-
getických služeb. Ve své řeči se krátce 
vrátil do historie kotelny a přes sou-
časnost nastínil i pohled do brzké 
budoucnosti, kde především zdůraz-
nil záměr společnosti instalovat elek-
trofi ltr na předmětném zařízení. 

Jaroslav Vymazal, primátor statu-
tárního města Jihlava, a Olaf Kie-
ser, člen představenstva společnos-
ti Energie Steiermark AG, měli ve 
svých projevech jednu společnou 
myšlenku: „Partnerství, které bylo v 
Jihlavě navázáno, má pevný základ, 
probíhá znamenitě a díky tomuto pro-
jektu pociťujeme souznění mezi ekolo-
gií a budoucností.“

Kotelna na biomasu o výkonu 3 
MW v lokalitě U Hřbitova v hodnotě 
téměř 50 milionů bude vytápět část 
krajského města již druhou topnou 
sezónu (1500 bytů a 7 tisíc metrů 
čtverečních nebytových ploch). -lm-
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Dobře zavedený Mezinárodní festival outdooro-
vých fi lmů se podruhé dostává do Jihlavy – nyní 
už jako plnohodnotný festival. Čtyřdenní program 
se odehraje 1. až 4. prosince 2012 v městském kině 
Dukla. Promítat se bude v 17.30 a 19 hodin každý 
den. 

Slavnostní zahájení 1. prosince v 17.30 hodin pro-
běhne za přítomnosti Poldy Sulovského, prvního 
Čecha, který vystoupil na Mount Everest. S vzácným 
hostem proběhne beseda spojená s projekcí vybra-
ných ukázek atraktivních fi lmů letošního festivalu. 

Následně v 19.30 hodin bude uveden MOUNT 
ST. ELIAS, příběh o několika velmi odlišných po-

stavách - třech mužích a hoře. Dramatický a dech- 
beroucí dokument sledující tři z nejlepších ski-alpi-
nistů a jejich pokus uskutečnit na Mount St. Elias 
nejdelší lyžařský sjezd na světě.

Mezinárodní festival outdoorových fi lmů je 
soutěžní putovní přehlídkou fi lmů, za deset let se 
stal ve své podstatě a charakteru největším fi lmo-
vým soutěžním putovním festivalem na světě a nej-
větším fi lmovým soutěžním putovním festivalem v 
České republice, v roce 2012 putuje pětatřiceti čes-
kými městy. 

Festival je zaměřený na sporty i život s outdoo-

rovou tematikou, na fi lmy dobrodružné, extrémní, 
adrenalinové, ale také cestopisné. Filmy zavádějí di-
váky do různých míst planety, ukazují mentalitu a 
kulturu tamních obyvatel. Zavádějí nás do prostředí, 
kam se běžný smrtelník nedostane. Mnoho fi lmů má 
velký sociální a citový náboj. Festivalu se zúčastňují 
čeští, slovenští a zahraniční autoři, fi lmová studia, ná-
rodní televize i soukromé televizní společnosti, a to 
v profesionální i amatérské rovině. 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. Akce se odehrává s 
podporou města Jihlavy. -lm,tz-

Festival outdoorových fi lmů zahájí 
první Čech na Mont Everestu

Služby města Jihlavy (SMJ) ve 
spolupráci s magistrátem města 
pořádaly podzimní mobilní svoz 
objemných a nebezpečných odpa-
dů. Součástí byl také sběr kovo-
vých odpadů a na vybraných mís-
tech také sběr bioodpadů. 

Celkově bylo kontejnery obsazeno 
63 lokalit ve městě Jihlava včetně vy-
braných zahrádkářských a chatových 
oblastí. Na každém stanovišti byly 
kontejnery na objemný a kovový od-
pad, které byly v případě zaplnění v 
průběhu trvání svozů vyměněny. Na 
každé stanoviště v průběhu dne byl 
přistaven kontejner na nebezpečné 
odpady a zpětně odebírané elektro-
zařízení. Na 24 stanovištích bylo 
možné odevzdat k likvidaci bioodpa-
dy ze zahrad. 

Při podzimním svozu občané do 
kontejnerů odevzdali celkově 230 
tun odpadů a elektrozařízení. V po-
rovnání s podzimním svozem 2011 
je to pokles o 10%. 

Množství vybraných odpadů se 
výrazně snížilo v kategoriích objem-
ných odpadů, nebezpečných odpadů 
a zpětně odebraných elektrozařízení. 
Naopak množství bioodpadů stoup-
lo prakticky na dvojnásobek. 

Vyhodnocení podzimního svozu odpadů

„Důvodem poklesu shromážděných 
odpadů je s největší pravděpodobností 
již zaběhnutý provoz sběrného dvoru na 
Rantířovské ulici, kam za prvních deset 
měsíců roku 2012 přišlo 7.762 občanů, 
kteří odložili celkem 245 tun odpadu,“ 
uvedl mluvčí SMJ Martin Málek.

Víkendové svozy objemných a 
nebezpečných odpadů opět potvr-
dily svou oblíbenost u veřejnosti. 
Mnoho občanů města Jihlavy ne-
má možnost využít služeb bezplat-
ného sběrného dvora v areálu SMJ 
na Havlíčkově či Rantířovské ulici. 

Víkendové svozy jsou pro ně jedi-
nou možností, jak se zbavit nepo-
třebných věcí. Důležité také je, že 
díky svozům se snižuje poškozování 
životního prostředí, zakládání čer-
ných skládek nebo nedovolené spa-
lování odpadů. -lm-
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Od poloviny listopadu začaly 
Služby města Jihlavy (SMJ) roz-
věšovat vánoční ozdoby v ulicích 
města. 

„Nejprve se provedla kontrola a 
drobné opravy vánoční výzdoby, kte-
rá je přes rok umístěna ve skladu 
SMJ. Poté se udělala revize elektro-
instalace a připravil se elektrický roz-
vaděč. Dále se provedla výměna vad-
ných žárovek na světelných řetězech. 
Nyní se už pohybují naši pracovníci s 
plošinou v ulicích centra města. Roz-
místí postupně po sloupech 24 kusů 
modrobílých vánočních ozdob, kte-
ré mají tvar stromečku,“ řekl mluvčí 
SMJ Martin Málek 

Světelné převěsy budou zdobit 
ulice Matky Boží, Palackého, Bene-
šova a Křížová. Ozdobí se také svě-
telným řetězem, živý strom bude 
naproti City Parku. Letos se staro-
nově vánočně ozdobí i lípy na hor-
ní části Masarykova náměstí. 

Na závěr se na Masarykovo ná-
městí v Jihlavě umístí vánoční 
strom. Na letošní vánoční strom se 
opět pověsí 27 kusů modrých svě-
telných řetězů v celkové délce 540 
metrů. Další ozdobou vánočního 
stromu budou svítící i nesvítící vá-
noční ozdoby v počtu 72 kusů. 

Vánoční výzdoba města za půl milionu

PRA COVNÍCI SMJ ozdobili lípy na 
horní části náměstí.
 Foto: Lubomír Maštera

Na lípy u Mariánského (morové-
ho) sloupu na Masarykově náměstí 
v Jihlavě se vrací vánoční osvětlení. 
Celkem budou do korun osmi stro-
mů zavěšeny asi dva kilometry LED 
světelných řetězů. Jejich instalaci si 
vyžádala jihlavská veřejnost. „Rad-
nice zaznamenala řadu požadavků, 
odstraněné světelné řetězy na lípách 
lidem chyběly, doplňovaly vánoční 
atmosféru náměstí,“ uvedl náměstek 
primátora Rudolf Chloupek.

Odstranění původních dosluhují-
cích světelných řetězů před několi-
ka lety si vyžádal jejich špatný tech-
nický stav a také nedobrý zdravotní 
stav lip. Po různých zásazích do ko-
run i kořenů se stav stromů zlep-
šil natolik, že za dodržení určitých 
podmínek mohou nové světelné 
řetězy opět nést. Náklady na nákup 
a umístnění řetězů jsou asi 370 ti-
síc korun. Poprvé se řetězy rozsvítí 
v neděli v 16.45 spolu s vánočním 
stromem.  -lm-     

Osvětlené lípy

K  31. 10. 2012  si zakoupilo Jih-
lavskou kartu, která je opatřena 
fotografi í a jménem držitele, více 
jak  33 tisíc cestujících. 

Dalších 600 kusů Jihlavských karet 
bylo vydáno tzv. „přenosných“, jiný-
mi slovy jsou to karty, které může 
užívat k jízdám v MHD více osob. 
Z takové karty je možné zaplatit 
jednotlivé jízdné (nebo časové jízd-
né) a není nutné takovou kartu spo-
jovat s určitou osobou. 

Taková karta může být výhodná 
pro fi rmy a jiné instituce, pokud její 
různí zaměstnanci jezdí MHD. Kar-
ta může být také výhodná pro rodi-
ny, neboť ji mohou využívat všichni 
členové rodiny.

Ve struktuře přepravených osob 
dle způsobu odbavení jsou nejvý-
znamnější skupinou cestující s před-
placeným časovým jízdným. 

 47 % držitelů kupónů jezdí jako 
dříve, pouze si pořídili Jihlavskou 
kartu, jednotlivé jízdy neoznačují a 
kartu předkládají pouze v případě 
přepravní kontroly. 

 26 % cestujících využívá mož-
nosti získávání bonusových bodů a 
jejich přeměnu ve slevu při nákupu 
nového kupónu. 

 12 % cestujících zůstává věrno 
tradičním papírovým jízdenkám. 

 14 % cestujících využívá výhod 
elektronického jízdného – zejména 
nižší cenu za stejný počet ujetých 
zastávkových úseků a možnost pře-

Odbavovací systém MHD v číslech
stupu za slevu ve výši 70 % v době 
do 30 minut od předchozího výstu-
pu. Nezanedbatelné je také pohodlí 
při zajišťování jízdenek – v případě 
fi nančních prostředků na elektro-
nické peněžence jsou jízdenky vždy 
k dispozici. 

 Zbývající 1 % cestujících si po-
řizuje jízdenku nejdražším způso-
bem až u řidiče s přirážkou 5 Kč. 

Od zahájení provozu je patrný tr-
valý trend ke zvyšování podílu elek-
tronické peněženky a označovaných 
kupónů při poklesu podílu papíro-
vých jízdenek.

Ze statistik o uskutečněných jíz-
dách na elektronickou peněženku 
je zřejmé, že 46 % cestujících jezdí 
do 4 zastávek, a tedy o 4 Kč levněji 
za jednu jízdu než v předchozím ta-
rifu, 32 % 5 – 8 zastávkových úseků 
a pouze 22 % cestujících více než 9 

zastávkových úseků. 
Po 1 roce provozu měli cestující 

na kartách nabito 1,3 miliónů Kč, 
k poslednímu říjnu 2012 dosáhla 
hodnota určená pro nákup elek-
tronických jízdenek již více než 1,8 
miliónu Kč.

Za rok 2011 bylo v MHD přepra-
veno 13,7 mil. osob. V roce 2011 
si cestující v novém odbavovacím 
systému pořídili časové kupóny za 
28.931 tisíc Kč a nabili elektronic-
kou peněženku v částce 10.086 tisíc 
Kč, z toho v 5 automatech kupó-
ny za 2.541 tisíc Kč a ELP ve výši 
3.443 tisíc Kč. Jednoznačný růst 
dosahovaných tržeb v těchto samo-
obslužných zónách svědčí o faktu, 
že cestující veřejnost k nim získala 
důvěru a postupně se zvyšoval po-
čet cestujících, kteří se naučili je 
ovládat.  -lm-

Součástí předvánoční pohody 
bude také vánoční jarmark v režii 
SMJ, který bude ve stylu dřevěné 
vesničky. Vánoční jarmark začne 6. 
12. 2012 a potrvá do 23. 12. 2012. 
Otevřeno bude zhruba na 40 dře-
věných stánků a prodejní doba bu-
de od 8.00 do 18.00 hodin. 

Celková cena letošních vánočních 
akcí, výzdoby a zakoupení nového 
osvětlení na lípy se bude pohybo-
vat zhruba kolem 500 000,- Kč.  

 -lm-
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Usnesení č. 454/12-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. 455/12-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– zvýšení příjmové i výdajové části 
rozpočtu:

zvýšení příjmové části rozpočtu
tř.3 Kapitálové příjmy
§ 3612 Bytové hospodářství 505 

tis. Kč
zvýšení výdajové části rozpočtu
tř.5 Běžné výdaje
§ 3639 Komunální služby a územ-

ní rozvoj provozní výdaje (majetko-
vý odbor) 505 tis. Kč

dle zdůvodnění.

Usnesení č. 456/12-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– zvýšení příjmové o výdajové části 
rozpočtu:

zvýšení příjmové části rozpočtu
tř.2 Nedaňové příjmy
§ 4355 Týdenní stacionáře 2 087 

tis. Kč
zvýšení výdajové části rozpočtu
tř. 5 a 6 Projekty (odbor rozvoje 

města) 
Rozvoj denního a týdenního staci-

onáře 2 087 tis. Kč
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 457/12-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– přesun v rámci schváleného roz-
počtu:

tř.6 Kapitálové výdaje (odbor roz-
voje města)

Dům dětí a mládeže ul. Brněnská – 
rekonstrukce - 4 000 tis. Kč

Propojovací chodník mezi ul. Stará 
cesta a Soukenická 195 tis. Kč

MŠ a SPC Jihlava, Demlova 28 – 
přístavba pracoven pro 

pohybové aktivity a logopedii 50 
tis. Kč

Energetické audity - 195 tis. Kč
Rozšíření kapacity mateřských škol 

- 112 tis. Kč
Rozšíření kapacity MŠ – pracoviště 

Jarní 22a - 220 tis. Kč
Rozšíření kapacity MŠ – pracoviště 

Antonínův Důl - 103 tis. Kč
Rekonstrukce komunikace, kana-

lizace, vodovodu – ul.Kollárova - 60 
tis. Kč

tř.6 Kapitálové výdaje (odbor sprá-
vy realit)

Venkovní posilovací stroje – Do-
mov pro seniory Lesnov 250 tis. Kč

tř.5 a 6 Projekty (odbor rozvoje 
města)

Dům dětí a mládeže Jihlava, Brněn-
ská 46 – rekonstrukce 4 000 tis. Kč

Rozvoj denního a týdenního staci-
onáře - 500 tis. Kč

Bezbariérové úpravy zastávek 
MHD + telematika – II. etapa 500 
tis. Kč

Výměna svítidel veřejného osvětle-
ní v Jihlavě 195 tis. Kč

dle zdůvodnění.

Usnesení č. 458/12-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– přesuny v rámci schváleného roz-
počtu odboru školství, kultury a tě-
lovýchovy:

tř.5 Běžné výdaje
§ 3111 Předškolní zařízení
opravy (odbor školství, kultury a 

tělovýchovy) - 284 tis. Kč
MŠ Mozaika – příspěvek 64 tis. Kč
§ 3113 Základní školy
Základní škola Jungmannova – pří-

spěvek 26 tis. Kč
Základní škola Demlova – příspě-

vek 160 tis. Kč
Základní škola Seifertova – příspě-

vek 50 tis. Kč
Základní škola Kollárova – příspě-

vek 100 tis. Kč
Základní škola E.Rošického – pří-

spěvek 50 tis. Kč
Základní škola Otokara Březiny – 

příspěvek 50 tis. Kč
§ 3421 Využití volného času dětí 

mládeže
rezerva - 36 tis. Kč
tř.6 Kapitálové výdaje
ZŠ Seifertova – odvětrávání tukové 

kanalizace - 100 tis. Kč
DDM – PD na rekonstrukci elek-

troinstalace - 80 tis. Kč
Rekonstrukce hospodářské budo-

vy ZOO – studie proveditelnosti - 
100 tis. Kč

Rekonstrukce administrativní bu-
dovy ZOO – studie proveditelnosti 
100 tis. Kč

dle zdůvodnění.

Usnesení č. 459/12-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– přesun v rámci schváleného roz-
počtu kanceláře tajemníka:

tř.5 Běžné výdaje
§ 6171 Činnost místní správy
provozní výdaje - 400 tis. Kč
§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořá-

dek
opravy a správa budov 400 tis. Kč
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 460/12-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření – 

snížení výdajové části rozpočtu 
tř.5 Běžné výdaje
§ 3729 Odpadové hospodářství
odbor životního prostředí - 3.000 

tis. Kč
a snížení tř.8 Financování
zapojení fi nančních prostředků z 

Ekologického fondu - 3.000 tis. Kč
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 461/12-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– zvýšení příjmové i výdajové části 
rozpočtu:

zvýšení výdajové části rozpočtu

tř.5 Běžné výdaje
§ 3612 Bytové hospodářství
výdaje na privatizaci (odbor správy 

realit) 3 000 tis. Kč
zvýšení příjmové části rozpočtu
tř.3 Kapitálové příjmy
§ 3612 Bytové hospodářství 3 000 

tis. Kč
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 462/12-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

. přesuny v rámci schváleného roz-
počtu odboru dopravy:

tř.5 Běžné výdaje
§ 2212 Silnice
oprava vozovky v Herolticích 205 

tis. Kč
správa a údržba (odbor dopravy) 1 

570 tis. Kč
§ 2219 Ostatní záležitosti pozem-

ních komunikací
opravy chodníků – jmenovité akce 

- 931 tis. Kč
povozní výdaje (mostní prohlídky 

atd.) 62 tis. Kč
§ 2221 Provoz veřejné silniční do-

pravy
opravy zastávek – jmenovité akce - 

956 tis. Kč
dopravní obslužnost - 50 tis. Kč
provozní výdaje (odbor dopravy) - 

100 tis. Kč
tř.6 Kapitálové výdaje
Rekonstrukce světelného signali-

začního zařízení Jiráskova –Zborov-
ská

- Fritzova - 113 tis. Kč
Nová lávka na ul. Helenínská přes 

řeku Jihlava 200 tis. Kč
Parkoviště za DKO 45 tis. Kč
Parkoviště ve vnitrobloku ulice 

Fibichova 48 tis. Kč
Bezpečný přechod pro chodce ul. 

Tolstého 20 tis. Kč
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 463/12-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– přesun v rámci schváleného roz-
počtu odboru správy realit:

tř.5 Běžné výdaje
§3421 Využití volného času dětí 

mládeže
dětská hřiště a sportoviště 120 tis. 

Kč
§ 3699 Záležitosti bydlení, komu-

nálních služeb a územního rozvoje
areál bývalých vojenských prostor 

Pístov - 400 tis. Kč
§ 1014 Zvláštní veterinární péče
opravy a správa útulků 400 tis. Kč
tř.6 Kapitálové výdaje
Kanalizace Zborná - 120 tis. Kč
Zřízení vytápění žlabů a okapo-

vých svodů - 200 tis. Kč
Odkanalizování domu Fritzova 15 

91 tis. Kč
DPS B.Němcové, K.Světlé, Jirásko-

va – kanalizační přípojka - 31 tis. Kč
Rekonstrukce plynové kotelny 

Fritzova 32 140 tis. Kč
dle zdůvodnění.

Usnesení č. 464/12-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– přesun v rámci schváleného roz-
počtu:

tř.5 a 6 Projekty (odbor rozvoje 
města)

Rekonstrukce a rozvoj Základní 
umělecké školy - 225 tis. Kč

tř.6 Kapitálové výdaje (odbor škol-
ství, kultury a tělovýchovy) 

Základní umělecká škola – příspě-
vek 225 tis. Kč

dle zdůvodnění.

Usnesení č.465 /12-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatře-

ní – přesun z rezervy tř.5 Běžné vý-
daje § 6409 Ostatní činnosti ve výši 
1.500 tis. Kč na realizaci Technické-
ho zhodnocení tramvaje (kancelář 
tajemníka) dle zdůvodnění.

Usnesení č. 466/12-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– přesun z rezerva tř.5 Běžné výdaje 
na povýšení rozpočtu § 2143 Ces-
tovní ruch o částku 150 tis. Kč dle 
zdůvodnění.

Usnesení č. 467/12-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
III. aktualizaci plánu hospodářské 

činnosti statutárního města Jihlavy 
na rok 2012 dle přílohy 

č.j.: MMJ/EO/4524/2012.

Usnesení č. 468/12-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
p o v o l u j e 
prominutí penále za porušení roz-

počtové kázně ve výši 963 962,60 Kč 
občanskému sdružení Horácký sou-
bor písní a tanců Vysočan, Jana Ma-
saryka 1598/26, 586 01 Jihlava dle 
žádosti č.j.: MMJ/EO/3284/2012.

Usnesení č. 471/12-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí dotace z fi nančních 

prostředků ze sázkové činnosti sub-
jektům:

Sportovní klub Jihlava (IČ 
00543241) 327.623 Kč na náklady 
na opravy a údržbu, cestovní nákla-
dy žadatele, energie, materiál a vyba-
vení

Tělocvičná jednota Sokol Bedři-
chov (IČ 00530948) 327.623 Kč na 
náklady na opravy a údržbu, energie, 
materiál a vybavení

Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě 
(IČ 00207357) 159.611 Kč na ná-
klady na opravy a údržbu, energie, 
materiál a vybavení

Tenisový klub ČLTK Jihlava (IČ 
00543837) 25.202 Kč na náklady na 
materiál a vybavení.

Dotace u těchto subjektů je určena 
na čerpání nákladů v r. 2012

a   s c h v a l u j e
provedení rozpočtového opatření 

– zvýšení příjmové i výdajové části 
rozpočtu:

 (Pokračování na str. 22)

Zastupitelé schválili vyhlášku o zeleni
Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města ze dne 30. 10. 2012
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(Dokončení ze str. 21)
tř. 1 Daňové příjmy
pol. 1355 Odvod z výherních hra-

cích přístrojů + 840.059 Kč
tř. 5 Běžné výdaje
§ 3419 Tělovýchovná činnost
Příspěvky a transfery (odbor 

školství, kultury a tělovýchovy) + 
840.059 Kč. 

Usnesení č. 472/12-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí dotace z fi nančních 

prostředků ze sázkové činnosti sub-
jektům:

Regionální sdružení ČSTV Jihlava 
(IČ 00435911) 240.000 Kč na ná-
klady na mzdy

HC Dukla Jihlava s. r. o. (IČ 
25514750) 1,008.072 Kč na nákla-
dy na odměny dle hráčských smluv

FC VYSOČINA JIHLAVA, a. 
s. (IČ 2621735 1,008.072 Kč na 
náklady na honoráře a odměny 
rozhodčích, trenérů, ubytování 
sportovců, rozhodčích (včetně sou-
středění a zdravotní péče), proná-
jmy prostor, náklady na energie, 
materiál a vybavení, služby spojů, 
ostatní služby (startovné, registra-
ce, pojistné)

Tenisový klub Spartak Jihlava (IČ 
60545348) 84.006 Kč na část ná-
kladů na extraligu - cestovné, pro-
nájem prostor, materiál, poplatek za 
účast v extralize, odměny trenérům 
a nehrajícím kapitánům.

Dotace u těchto subjektů je urče-
na na čerpání nákladů v r. 2012

a   s c h v a l u j e 
provedení rozpočtového opatření 

– zvýšení příjmové i výdajové části 
rozpočtu:

tř. 1 Daňové příjmy
pol. 1355 Odvod z výherních hra-

cích přístrojů + 2.340.150 Kč
tř. 5 Běžné výdaje
§ 3419 Tělovýchovná činnost
Příspěvky a transfery (odbor 

školství, kultury a tělovýchovy) + 
2.340.150 Kč.

Usnesení č. 473/12-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
poskytnutí dotace z Fondu pro 

opravy domů na obnovu vnějších 
povrchů nemovitostí a ostatních 
ploch poškozených sprejery v cel-
kové výši 24 080 Kč těmto žadate-
lům:

Společenství vlastníků jednotek 
pro Dům Hamerníkova č.p. 2602 v 
Jihlavě 1 050 Kč

DKO s.r.o., Tolstého 1455/2, Jih-
lava 770 Kč

Střední škola stavební, Žižkova 
20, Jihlava 4 550 Kč

Střední škola stavební, Žižkova 
20, Jihlava 12 100 Kč

Střední škola stavební, Žižkova 
20, Jihlava 5 610 Kč

Usnesení č. 474/12-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s o u h l a s í 
s poskytnutím neinvestičního pří-

spěvku z Pojistného fondu statutár-
ního města Jihlavy Základní škole 
T. G. Masaryka Jihlava, Žižkova 50 
ve výši 231 664 Kč dle zdůvodnění.

Usnesení č. 475/12-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s o u h l a s í 
s poskytnutím neinvestičního pří-

spěvku z Pojistného fondu statutár-
ního města Jihlavy Základní škole 
Jihlava, E. Rošického 2 ve výši 16 
920 Kč dle zdůvodnění.

Usnesení č. 476/12-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s o u h l a s í 
s poskytnutím neinvestičního pří-

spěvku z Fondu pro partnerství sta-
tutárního města Jihlavy příspěvko-
vé organizaci ZŠ Otokara Březiny, 
Demlova 34, Jihlava ve výši 24.000 
Kč dle zdůvodnění.

Usnesení č. 477/12-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s o u h l a s í 
s navýšením závazku zajištění 

spolufi nancování projektu ,,Revi-
talizace části parku Malý Heulos – 
II.etapa“ a jeho fi nančního krytí ve 
výši celkových nákladů projektu dle 
zdůvodnění.

Usnesení č. 478/12-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s o u h l a s í 
s předložením žádosti ,,Bezbari-

érové úpravy zastávek a dopravní 
telematika pro preferenci MHD 
v Jihlavě – II.etapa“ do výzvy Re-
gionálního operačního programu 
NUTS 2 Jihovýchod, Prioritní osa 
1 – Dostupnost dopravy, Oblast 
podpory 1.2. – Rozvoj dopravní ob-

služnosti a veřejné dopravy
a   z a v a z u j e   s e 
k zajištění spolufi nancování pro-

jektu ,,Bezbariérové úpravy zastávek 
MHD a dopravní telematika pro 
preferenci MHD v Jihlavě – II. eta-
pa“, zajištění jeho fi nančního krytí 
ve výši celkových nákladů projektu 
a k zajištění fi nančních prostředků 
na úhradu provozních nákladů po 
dobu udržitelnosti projektu.

Usnesení č. 479/12-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku č. 

5/2012, kterou se ruší Obecně zá-
vazná vyhláška č. 5/2002 o vyhláše-
ní závazné části regulačního plánu 
Handlovy Dvory

a s c h v a l u j e 
opatření obecné povahy, kterým 

se ruší změna č.1 regulačního plánu 
Handlovy Dvory.

Usnesení č. 480/12-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
obecně závaznou vyhlášku č. 

3/2012, kterou se vydává Požární 
řád statutárního města Jihlavy dle 
přílohy č.j.: MMJ/T/915/2012.

Usnesení č. 481/12-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku č. 

4/2012 o poplatku za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňová-
ní komunálních odpadů dle přílohy 
č.j.: MMJ/EO/4539/2012.

Usnesení č. 482/12-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku č. 

6/2012 o užívání, údržbě a ochraně 
zeleně na území statutárního měs-
ta Jihlavy dle přílohy č.j.: MMJ/
OŽP/8231/2012.

Usnesení č. 485/12-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
n e n a v r h u j e
zástupce statutárního města Jih-

lavy v dozorčí radě obchodní spo-
lečnosti HC Dukla Jihlava, s.r.o., 
pana Jana Tesaře, bytem Poláčkova 
5295/17, Jihlava.

Zastupitelé schválili vyhlášku o zeleni

Foto: Michal Falat

Vánoční akce 
zastupitelek

Již druhým rokem se bude konat 
vánoční akce zastupitelek – členek 
Dámského zastupitelského klubu. 
Při rozsvícení vánočního stromu v 
neděli  2. 12. 2012 budou zastupitel-
ky rozdávat dětem i dospělým drob-
né dárečky. 

Dámský zastupitelský klub založily 
jihlavské zastupitelky napříč politic-
kým spektrem.  Jejich cílem je pomá-
hat řešit problémy občanům a záro-
veň se snaží zjišťovat, jaké problémy 
mají jihlavská zařízení.  -lm-

Usnesení č. 548/12-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
název ,,Barvířská“ pro novou uli-

ci v k.ú. Jihlava dle přílohy č.j.: 
MMJ/ORM/1209/2012, JID: 
111609/2012/MMJ.

Usnesení č. 549/12-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s c h v a l u j e
název ,,Malá Lazebnická“ pro 

ulici v k.ú. Jihlava dle přílohy č.j.: 
MMJ/ORM/1207/2012, JID: 
111602/2012/MMJ.

Usnesení č. 550/12-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
s o u h l a s í 
s předložením žádosti ,,Cyklos-

tezka B02 II, Jihlava“ do výzvy Re-
gionálního operačního programu 
NUTS II Jihovýchod, Prioritní osa 
1 – Dostupnost dopravy, Oblast 
podpory 1.4. – Rozvoj infrastruktu-
ry pro nemotorovou dopravu

a   z a v a z u j e   s e 
k zajištění spolufi nancování pro-

jektu ,,Cyklostezka B02 II, Jihlava“, 
zajištění jeho fi nančního krytí ve 
výši celkových nákladů projektu a 
k zajištění fi nančních prostředků na 
úhradu provozních nákladů po do-
bu udržitelnosti projektu.

Usnesení č. 554/12-ZM
Zastupitelstvo města Jihlavy
p o v ě ř u j e 
Kontrolní výbor k prověření za-

bezpečení provozu vodovodů a ka-
nalizací města Jihlavy od 1.1.2013.

  Ing. Jaroslav Vymazal 
 primátor města
 Ing. Josef Kodet
  náměstek primátora
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Jihlavští hokejisté odehráli do uzá-
věrky vydání Novin jihlavské radnice 
(27. listopadu – pozn. redakce) pěta-
dvacet zápasů z předepsaných dvaa-
padesáti v základní části soutěže. Jsou 
tedy v polovině sezony 2012/13.

V listopadu odehráli osm zápasů. Na 
domácím ledě na Horáckém zimním 
stadionu se představili čtyřikrát, stejný 
počet utkání odehráli na ledech sou-
peřů. Svěřenci trenérů Petra Vlka a 
Patrika Augusty v nich pětkrát vyhráli 
v základní hrací době, jedno dvoubo-
dové vítězství si připsali až po samo-
statných nájezdech a pouze dvakrát se 
z ledů soupeřů vraceli s prázdnou.

První listopadový den se v Jihlavě 
představil dosavadní lídr soutěže, ext-
raligová Mladá Boleslav. Diváci celých 
šedesát minut čekali na gól marně, ne-
rozhodlo se ani v pětiminutovém pro-
dloužení, takže o bodu navíc musela 
rozhodnout loterie samostatných ná-
jezdů. Za domácí byl úspěšný Tomáš 
Čachotský a Adam Zeman, hosté si 
na skvěle chytajícím Novotném vylá-
mali zuby – 1:0 sn.

Hned další soutěžní kolo naopak Jih-
lavští hráli na ledě posledního týmu 
tabulky v Písku. Domácí se sice v 1. 
minutě ujali vedení, ale poté stříleli jen 
hokejisté z Vysočiny. Ke dvěma bran-
kám v první třetině přidali v závěrečné 
dvacetiminutovce čtyři přesné zásahy, 
takže se vraceli s vysokou výhrou - 1:6.

V dalším domácím zápase hostila 
Dukla další celek ze spodních pater 
tabulky. Bývalý trenér Jihlavy Aleš 
Tott er se v krajském městě předvedl 
s Medvědy Beroun. Po celý zápas ho-
kejisté Dukly předváděli, kdo je pá-
nem ledu. Postupně navyšovali skó-
re, které se zastavilo až na stavu 8:3. 
Dukla v tomto zápase nastřílela dopo-
sud nejvíce branek v této sezoně.

V sobotu 10. listopadu se ve spor-

Prvoligoví hokejisté jihlavské Dukly 
jsou v polovině základní části

tovním areálu Kotlina v Havlíčkově 
Brodě hrálo derby Vysočiny. Dukla 
převedla velmi dobrý výkon a navá-
zala na výhru v předchozím derby 
v Třebíči. Přestože za stavu 0:3 po 
dvou třetinách domácí snížili a snažili 
se zdramatizovat průběh derby, hos-
té odpověděli čtvrtou brankou, která 
byla nakonec konečná – 1:4.

O čtyři dny později přijel na Ho-
rácký zimní stadion další soupeř, pa-
třící k těm slabším – HC Most. Od 
začátku zápasu tahali hosté za kratší 
konec provazu, takže nebylo divu, že 
po dvou odehraných třetinách ved-
la Dukla 6:0. V poslední části se oba 
celky trefi ly jednou, čímž se stanovil 
konečný stav zápasu – 7:1.

Po pěti výhrách v řadě přišla 17. lis-

topadu porážka na ledě Litoměřic. 
Domácí byli v zápase mírně aktivněj-
ší a podařilo se jim třikrát překonat 
gólmana Novotného, zatímco jihlav-
ští střelci si po střeleckých hodech 
v předchozích zápasech vybrali půst a 
skórovali pouze jednou – 3:1.

Zatím posledním domácím sou-
peřem Dukly byl 21. listopadu celek 
Šumperka. Úvod utkání vyšel lépe 
hostům a po dvaceti minutách vedli 
0:2. Dukla poté ve druhé části zabra-
la a srovnala na 2:2, a přestože ve třetí 
třetině šli opět do vedení hosté, nako-
nec se z výhry 4:3 radovali domácí.

V posledním mači před uzávěrkou 
vydání zajeli jihlavští hokejisté do Be-
nátek nad Jizerou. Proti farmě extrali-
gového Liberce odehráli dobré utkání, 

ale opět je zklamala koncovka. Po pro-
hře 3:2 se na Vysočinu vraceli bez bo-
dového zisku.

Po 25. kole soutěže patří Dukle Jihla-
va se ziskem 42 bodů pátá příčka. Nej-
lépe střílejícím hráčem týmu je zatím 
Michal Jeslínek, který nastřílel 11 bra-
nek, v těsném závěsu za ním je Tomáš 
Čachotský a Adam Zeman, kteří zatí-
žili konta soupeřových gólmanů deseti 
zásahy.

V kanadském bodování zatím ve-
de veterán Daniel Hodek s 23 body 
(9+14), následovaný Michalem Jes-
línkem. Na jeho kontě je 22 bodů 
(11+11). Mezi obránci je nejlepším 
střelcem Tomáš Kolafa s pěti góly. Ko-
lafa zároveň vede kanadské bodování 
obránců s 18 body (5+13).  -vš-

JIHLAVA – Fotbalová Gambrinus liga zatáhla 
podzimní oponu. Hráči a fanoušci FC Vysočina 
mohou být s první polovinou sezony spokojeni. 
Nováček přinesl mezi českou elitu čerstvý svěží 
vítr a přezimuje na desátém místě prvoligové ta-
bulky.

„Jsem přesvědčen, že Jihlava nebude mít se záchra-
nou problémy. Z pohledu herního projevu a kvality 
patří k velkým překvapením soutěže,“ pochválil žlu-
tomodré barvy trenér Plzně Pavel Vrba. Z úst kou-
če vedoucího týmu a účastníka evropských pohá-
rů tato slova hřejí dvojnásob.

FC Vysočina si je bezpochyby zaslouží. Mno-
hými fotbalovými odborníky hlavní aspirant na 
sestup v prvních sedmi kolech neprohrál a ještě 
po devátém kole měl na dohled samotnou špici 
tabulky. Teprve začátkem října dolehla na muž-
stvo jakási výsledková krize. Ze zbývajících sedmi 
utkání nováček vytěžil pouze pět bodů.

Na vině byla zranění klíčových opor ofenzivy, 
jmenovitě záložníka Václava Kolouška s útoční-
kem Stanislavem Teclem. Ještě po domácím zápa-
se proti pražské Spartě vedl druhý jmenovaný fot-
balista tabulku kanonýrů s deseti brankami. Pak 
lékaři objevili v Teclově kotníku natržené vazy a 
střelecký objev Gambrinus ligy přišel, stejně jako 
kolega Koloušek, o zbytek podzimu.

Trenér František Komňacký však počítal více 
ztrát. Forward Mešanovič podstoupil operaci zlo-
mené holenní kosti, další hráči se střídali v trestu 
za čtyři žluté karty. „Nejsme v jednoduché situaci. 
Ve fotbale ovšem k takovým situacím občas dochází. 
Musíme se s tím poprat,“ prohlásil Komňacký před 
listopadovým utkáním podzimu s Českými Budě-
jovicemi.

Střetnutí mělo pro domácí Jihlavu punc nejvyš-
ší důležitosti. Sestupem ohrožení Jihočeši totiž 
ztráceli na nováčka pouhý jeden bod. „Byl by vel-
ký rozdíl, kdybychom po polovině soutěže měli šest-
náct, nebo devatenáct bodů,“ poznamenal František 
Komňacký.

První z klíčových bitev sezony jeho svěřenci 
zvládli, i když na poslední chvíli. Vítězství 1:0 tre-
fi l v předposlední minutě mladý záložník Tomáš 
Kučera.

„Paráda. Tohle byl zápas o šest bodů a zvládli jsme 
ho. V kabině jsme cítili, jak moc je důležitý. Pano-
vala tam nervozita, ale zároveň jsme byli natěšení,“ 
řekl Kučera, který zaznamenal premiérovou trefu 
v Gambrinus lize.

Lodivod Komňacký byl pochopitelně spoko-
jený. „Za výhru jsme velice šťastní. V tabulce máme 
krásných devatenáct bodů. Díky tomu budeme mít 
relativně klidnější přezimování.“

Podzimní výsledky
Doma: Jihlava - Plzeň 1:1 (1:1), Sigma Olo-

mouc 1:1 (0:1), Ostrava 3:2 (2:2), Příbram 2:1 
(1:0), Sparta Praha 1:1 (1:1), Jablonec 0:1 (0:0), 
České Budějovice 1:0 (0:0).

Venku: Jihlava - Slavia Praha 3:3 (3:0), Hradec 
Králové 1:1 (1:1), Liberec 1:1 (1:0), Mladá Bole-
slav 3:1 (2:1), Brno 1:5 (0:2), Teplice 1:3 (1:1), 
Dukla Praha 2:2 (1:1), Slovácko 0:3 (0:1), Plzeň 
0:1 (0:1).  -cio-

Fotbalisty čeká relativně klidná zima

HOKEJISTÉ Dukly Jihlava porazili na domácím ledě na začátku listopadu lídra soutěže Mladou Boleslav. 
 Foto: Vladimír Šťastný 

  1. Plzeň   16  10 4  2  27:11 34
  2. Jablonec   16  9 5  2 29:16 32
  3. Sparta   16  9 4  3 23:12 31
  4. Olomouc   16  7 6  3 24:15 27
  5. Ml. Boleslav   16  7 3  6 19:20 24
  6. Dukla   16  5 7  4 26:22 22
  7. Brno   16  6 3  7 20:27 21
  8. Slovácko   16  5 5  6 21:20 20
  9. Liberec   16  5 4  7 22:25 19
10. Jihlava   16  4 7  5 21:27 19
11. Slavia   16  4 6  6 19:19 18
12. Ostrava   16  4 5  7 22:28 17
13. Hr. Králové   16  3 7  6 17:20 16
14. Teplice   16  4 4  8 17:25 16
15. Č. Budějovice  16  4 3  9 15:23 15
16. Příbram   16  2 7  7 12:24 13
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do 7. 12.  
TOMÁŠ KYPTA: 
KOSTÝM & NAHOTA  
Galerie Na dně (na chodbě Diva-

delního klubu v Horáckém divadle), 
Komenského 22

do 7. 12.  
LUCIE KREJČOVÁ 
- FOTOGRA FIE
Galerie - Horácké divadlo Jihlava, 

Komenského 22

do 28. 12.  
DAVID BARTOŇ 
- NOVÉ OBRA ZY
Minigalerie Trifoil, grafi cké papíry, 

Husova 10

do 30. 12.  
Ostravský SuPrPuch 
Ostrava, napůl schovaná v zemi, 

napůl čnící ze země, je městem ob-
rovských exhalací huťařských me-
gapodniků, smogových kalamit a 
především jedinečné alternativní 
kultury a výtvarného umění. Svéráz-
ný ostravský genius loci tu dal vznik-
nout generaci výtvarníků a umění 
syrovému a chladnému, ale silně pů-
sobivému. Kultura tu vzniklá však 
bohužel nemá příliš prostoru pro 
svou prezentaci a do předních galerií 
má poměrně daleko... 

OGV, Galerie Alternativa, budova 
Komenského 10

do 31. 12.  
JAPONSKÝ MIX: HONSHU 

A SHIKOKU VE FOTOGRA FII 
Autorka fotografi í Radka Švejno-

hová přestavuje velkoměsta, vesnice 
i národních parky na japonských os-
trovech Honshu a Shikoku. Každo-
denní život Japonců, disciplinovaně 
bezstarostné děti, precizně uprave-
né parky a zahrady, procházky Mai-
ko malebnými kjótskými uličkami, 
starobylé pagody...to jsou motivy, 
jejichž cílem je zachytit tuto super-
moderní zemi v nehektické a neu-
spěchané podobě. Výstava podporu-
je rozvojové projekty v Keni (www.
adopceafrika.cz).

Infocentrum jihlavské zoo (míst-
nosti za pokladnou hlavního vstup-
ního areálu)

do 31. 12.  
KRTEČEK OČIMA DĚTÍ
Obrázky Krtečka, které namalovaly 

děti během výstavy „Zdeněk Miler 
dětem“.

Brána Matky Boží, Turistické infor-
mační centrum, Věžní 1

do 31. 12.  
CO TĚ V HLAVĚ NAPADNE 
Výtvarné práce klientů Denního a 

týdenního pobytu v Jihlavě. DNK - 
foyer a Violka.

Divadlo  Na Kopečku, Psychiatric-
ká léčebna, Brněnská 54

do 31. 12.  
KA REL SLIMÁČEK 
- TOULKY KRA JINOU
Autorská výstava fotografi í člena 

Horáckého fotoklubu Jihlava.
Double Decker café - restaurant, 

City Park, Hradební 1

do 31. 12.  
IRENA FILA WAGNEROVÁ: 
DIVADELNÍ PLAKÁTY
LBBW BANK, Masarykovo ná-

městí 17

do 3. 1.  
CHUNQING HUANG 
- kolekce obrazů čínské umělkyně
K výstavě bude vydán katalog 

umělkyně, který vychází za podpory 
Kraje Vysočina.

M+K galerie, Čajkovského 33

do 6. 1.   
KONEC SVĚTA S OBLOHOU 
aneb Nevydařená apokalypsa na 

deset způsobů.
Výstava připravená ve spolupráci 

s Jihlavskou astronomickou společ-
ností.

Kavárna Muzeum, Masarykovo 
nám. 55

do 13. 1.  
ZA DLOUHÝCH ZIMNÍCH 
VEČERŮ
Výstava představující zvyky, obyče-

je, řemesla a činnosti, kterým se dří-
ve lidé věnovali v zimním čase. 

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

do 26. 1.  
BÍLÉ VÁNOCE
Hanuš Lamr - šperky. Zlatka 

Lamrová - textilní brouci. Doplně-
né o fotografi e prací obou autorů 
od Ivany Matějkové a Andrey Th iel 
Lhotákové. V bílé vánoční instala-
ci se budete moci projít po krajině 
Vysočiny a najít si v ní své šperky...a 
mimo jiné uvidíte, kam se schovávají 
brouci na zimu...

Dům Gustava Mahlera, Znojem-
ská 4

Prosinec 
ZVINO VA AFRICA
Prodejní výstava originálních dře-

věných soch ze Zimbabwe.
Zoo Jihlava, Areál - Africká vesnice 

Matongo

30. 11. - 27. 1.  
120 LET SOKOLA JIHLAVA
Historie a současnost této organi-

zace. 
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

1. 12. - 27. 1.  
PHOTOGRA PHIA NATURA  
2012
IX. ročník soutěže, tentokrát na té-

ma Houby - hubky - houbičky.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58

1. 12. - 31. 1.  
MIROSLAV BARTÍK 
- PORTRÉTY A FOTOGRA FIE
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4

1. 12. - 11. 1.  
V TAKOVÉ KRÁSNÉ 
SPOLEČNOSTI
Jan Jiří Rathsam - portréty. Verni-

sáž výstavy 30. 11. v 18 hodin. Ote-
vřeno st - pá od 15 - 18 hodin.

Kostel Povýšení sv. Kříže, ul. Kří-
žová

1. 12. - 20. 1.  
SOUTĚŽNÍ VÝSTAVA 
ŽÁKOVSKÝCH PRA CÍ 
S VÁNOČNÍ TÉMATIKOU
Na soutěžní výstavě budou pre-

zentovat žáci 1. - 5. tříd ZŠ Otokara 
Březiny své dovednosti z předmětu 
výtvarná výchova. Všichni návštěv-
níci Kavárny- cukrárny Dena budou 
moci v uvedený termín hlasovat pro 
konkrétní práci na připravených hla-
sovacích lístcích.

Kavárna Dena, Fibichova 28 

3. 12. - 28. 2. 
PROJEKT NADACE NAŠE 
DÍTĚ
Výstava fotografi í a dokumentů z 

projektu Denního a týdenního sta-
cionáře Jihlava, podpořeného nadač-
ním příspěvkem Nadace Naše dítě.

Bez obav, prodejní galerie a výtvar-
ná dílna Denního a týdenního staci-
onáře Jihlava, Husova 16 
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2. 12. v 19.00 
MILENCI Z BEDNY 
Divadelní představení podle 

L.Aškenazyho. Pořádá a hraje DS 
INKOGNITO při SŠOS v Jihlavě.

4. 12. ve 13.30 
Důchodci PL Broukoviny 
DS Studánka

6. 12. v 17.00 
V PŘEDVÁNOČNÍ ČAS 
Pořádá ZUŠ Jihlava - taneční oddě-

lení 

7. 12. v 19.30 
Pavel ŽALMAN Lohonka
Koncert.

Brněnská 54

VELKÁ SCÉNA
4. 12. v 19.00 
L. Stroupežnický:  
NAŠI FURIANTI
Realistické drama s podtitulem 

„Obraz života v české vesnici o čty-
řech dějstvích“. V idylické jihočes-
ké vesničce bublají vášně, nenávist i 
ambice, ale také nevděk k těm, kteří 
nasazovali svůj život ve válce. Začíná 
se psát latinkou namísto kurentem, 
kdosi neznámý hrozí žhářstvím a ve 
vesnici zuří boj o ponocenský ko-
žich. Místní zastupitelstvo je v roz-
kolu, jeden je pytlák, druhý karba-
ník... Otázka, kdo má větší grunt, se 
po více než sto letech stala věčnou 
otázkou českého veřejného života. 
H /2/

5. 12. v 17.00 
R. Cooney: 
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
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.  

mimo předpl.

6. 12. v 19.00 
K. Kesey - D. Wasserman:  
PŘELET NAD KUKA ČČÍM 
HNÍZDEM
Podobenství o střetu lidské indi-

viduality s autoritativním režimem, 
který je zde prezentován na konfl ik-
tu pacienta McMurphyho a abso-
lutistické vládkyně psychiatrického 
ústavu, vrchní sestry Ratchedové, 
přerůstá v reálný protest proti neo-
mezené moci a omezování každé-
ho člověka. Román proslavil svým 
nadčasovým stejnojmenným fi lmem 
oceněným pěti Oscary Miloš For-
man. 

F /2/

8. 12. v 19.00 
A. Ayckbourn:  
VESELÉ VÁNOCE! 
PREMIÉRA 
Ve hře světoznámého autora sle-

dujeme osudy tří manželských pá-
rů o třech po  sobě  jdoucích  vá-
nočních  svátcích,  kdy  se  tyto  
páry  scházejí střídavě u každého z 

nich. Hra má kromě vynikajících 
komických situací i hlubší smysl, 
neboť život postav se řídí rčením 
„Jednou jsi dole, jednou nahoře“.                                                                            
P /3/

10. 12. v 19.00 
A. Ayckbourn:  
VESELÉ VÁNOCE! 
A /3/

11. 12. v 18.00 
KONCERT HUDBY HRA DNÍ 
STRÁŽE 
zadáno

13. 12. v 19.00 
K. Kesey - D. Wasserman:  
PŘELET NAD KUKA ČČÍM 
HNÍZDEM 
T /2/

14. 12. v 19.00 
L. Stroupežnický:  
NAŠI FURIANTI 
mimo předpl.

15. 12. v 19.00 
A. Ayckbourn:  
VESELÉ VÁNOCE!           
B /2/

17. 12. v 17.00 
A. Ayckbourn:  
VESELÉ VÁNOCE!                                               
mimo předpl.

18. 12. v 10.00 
L. Stroupežnický:  
NAŠI FURIANTI
zadáno

19. 12. v 10.00 
T. Pratchett  - S. Briggs:  
SOUDNÉ SESTRY
Pratchett ovy příběhy, oplývající 

vynikajícím smyslem pro sarkastic-
ký humor a drama, nás přivádějí na 
„Zeměplochu“, která je placatá a pu-
tuje vesmírem na zádech obrovské 
želvy. Jeho díla jsou parodií na sou-
časný svět a Soudné sestry jsou vlast-
ně parodií na Shakespearovu tragédii 
Mackbeth, s jehož postavami se v 
díle setkáváme. V této nepředstavi-
telné a neodolatelné komedii se však 
do královské politiky Zeměplochy 
zamíchají tři hodné čarodějky, které 
chtějí, aby na trůn usedl ten správný 
král... 

zadáno

20. 12. v 9.30 
L. Carroll:  ALENKA  V ŘÍŠI 
ZA ZRCADLEM
Koho nezajímá, co se opravdu 

skrývá za zrcadlem? Co když je tam 
úplně jiný svět než ten, ve kterém 
stojíme? Důležité je nebát se a tiše s 
Alenkou prostoupit tím zrcadlem... 
A hned zjistíme, že ten svět „tam“ je 
trochu převrácený vzhůru nohama 
a žijí tam bytosti, které se občas ob-
jeví v našich snech. Kam taky jinam 
by mizely. Mají tam sice jiná pravidla 
i čas tam běží trochu jinak, ale to po-
chopí každý, kdo trochu sní.  

zadáno

21. 12. v 9.30 
B. Comden - A. Green:  
ZPÍVÁNÍ V DEŠTI 
Dějištěm této bláznivé, optimistic-

ké i romantické komedie o počátcích 
zvukového fi lmu, kdy mnohá fi lmo-
vá studia hledala způsob, jak zachrá-
nit kariéru svých odporně pištících 
a špatně mluvících hvězd němého 

fi lmu, je Hollywood druhé poloviny 
dvacátých let. Výtečné swingové me-
lodie a brilantní stepařská čísla jsou 
základním stavebním kamenem této 
hudební show. 

zadáno

22. 12. v 19.00 
VÁNOČNÍ KONCERT 
zadáno

28. 12. v 19.00 
A. Ayckbourn:  
VESELÉ VÁNOCE!                          
K /3/

29. 12. v 19.00 
KONCERT
Voxtet a Big‘O‘Band s J. Křížem
mimo předpl.

MALÁ SCÉNA
1. 12. v 19.30 
B. Hrabal - P. Palouš: 
OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY
PREMIÉRA . Divadelní podoba 

slavné novely Bohumila Hrabala, 
kterou proslavil oscarový fi lm Jiřího 
Menzela. Tragikomedie tělesného a 
lidského dospívání Miloše Hrmy na 
malém středočeském nádraží v ob-
dobí protektorátu.  

mimo předpl.

12. 12. v 19.30 
B. Hrabal - P. Palouš: 
OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY      
mimo předpl.

DIVADELNÍ KLUB
V budově Horáckého divadla, Ko-

menského 22 

7. 12. v 19.00 
Cyklus autorských čtení: 
JAROSLAV ERIK FRIČ & PEPA 
KLÍČ (violoncello)
Vstup zdarma.

11. 12. ve 20.00 
Promítání dokumentu: 
ERIK SCHMITT  - SOLARTAXI
Vstup zdarma.

21. 12. v 19.00 
DADA 
Happening. Vystoupí Kryštof Če-

řovský, Aleš Kauer, Petr Válek, Jarda 
Plvan, Tom Hron, Jiří Šolomoun, 
Lumíra, Marek M. Hnatiak. Součástí 
happeningu bude vernisáž Petra Vál-
ka (jeho výstava potrvá do 31. ledna 
2013). 

Vstup zdarma.

5. 12. od 10.00 - 17.00 
VÁNOČNÍ INSPIRA CE 
Autorské výstavy řemeslných pra-

cí a prodej výrobků - E. Řezníčko-
vá - dekorativní perník, D. Partyko-
vá - vizovické pečivo, I. Hedbávná 
- výšivky a krosienka, D. Kuřinová 
- vánoční dekorace, Keramika z fary 
- Ivana Pruknerová, Jihlava, I. Geor-
gievová - ayurvédské čaje, v  16.00 
- prezentace knihy Jídlem ke zdraví. 
Vánoční dětská dílna - hravé odpo-
ledne pro děti a rodiče - od 12.30 do 
17 hodin na dětském oddělení - vý-
stavka prací.

6. 12. v 17.30 
„VELKÁ CITOVÁ INVESTICE“ 
Vánoční recitál malířky a spisova-

telky Bohumily Sarnové Horkové k 
životnímu jubileu a pracovnímu oce-
nění.

13. 12. v 17.00 
„VÚDÚ - ZÁPADNÍ AFRIKA “ 
Cestopisná beseda s promítáním 

Tomáše Kubeše. Kouzla, čarodějové 
a tajemné kulty jsou poutavým pří-
během o Západní Africe a jejím ta-
jemstvím. 

3. 12. - 29. 12. 
DĚTI NA RA DNICI
Výstava prací dětí jihlavských MŠ 

a ZŠ ve vestibulu radnice u hlavního 
vchodu. Otevřeno dle provozní do-
by radnice.

Magistrát města Jihlavy, Masaryko-
vo nám. 1

4. 12. - 29. 12. 
VÁNOČNÍ STROMEČKY 
- jak je zdobí zajímavé osobnosti
Výstava ozdobených stromečků 5 

zajímavými osobnostmi (ženami) 
dle jejich zvyklostí ve vestibulu rad-
nice - předprodej jízdenek MHD. 
Otevřeno dle provozní doby.

Magistrát města Jihlavy, Masaryko-
vo nám. 1 

5. 12. - 14. 1.  
VÁNOČNÍ VÝSTAVA PRA CÍ 
ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO OBORU 
ZUŠ JIHLAVA
Městská knihovna, Hluboká 1

7. 12. - 27. 1.  
OBR V JIHLAVĚ 
Výstava aktuální malířské tvorby 

pěti mladých výtvarníků skupiny 
OBR. Vernisáž 6. 12. 2012 v 17.0 
hodin. 

OGV, Komenského 10

7. 12. - 6. 1.  
BETLÉMY A STARÉ HRA ČKY 
Vánoční výstava historických i au-

torských betlémů z různých materi-
álů doplněná historickými hračkami. 
V týdnu od 17. - 21. 12. budou vý-
stavu provázet ukázky tvorby starých 
řemesel - zdobení perníčků, vyřezá-
vání ze dřeva, paličkování, pletení 
z pedigu, výrobky ze slaného těsta, 
fi gurky ze šustí - v podání místních 
řemeslníků-umělců s možností vy-
zkoušet si vlastní šikovnost a zakou-
pení řemeslných výrobků. 

Jihlavské terasy, Havlíčkova 30 

8. 12. - 1. 2.  
JANA BRTNICKÁ 
- HARMONIE BAREV
Galerie - Horácké divadlo Jihlava, 

Komenského 22

14. 12. - 3. 2.  
JIŘÍ JUN 
Výstava malířsky propracovaných 

kreseb rodáka ze Světlé nad Sázavou 
žijícího na Karlovarsku. Vernisáž 13. 
12. 2012 v 17.00 hodin. 

OGV, Masarykovo nám. 24
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1. 12. v 09.00 
VÁNOČNÍ DÍLNY 
- výroba adventních věnců
Pro rodiče s dětmi. 

3. 12. v 17.00 
DĚTSKÁ KRESBA OČIMA 
DOSPĚLÝCH 
Dětská kresba není jenom hrou a 

snem, ale i realitou. Co všechno mů-
že vyjádřit a co lze z ní vyčíst... Před-
náší: Mgr. Lucie Poláková

7. 12. v 15.00 
VÁNOČNÍ DÍLNY - vánoční
tvoření pro seniory a vnoučata
Výroba vánočních svícnů a zdobe-

ní perníčků. 

9. 12. v 15.00 
VÁNOČNÍ DÍLNY - výroba 
vánoční girlandy
Pro tvořivé lidičky. 

Chlumova 3

Tolstého 2

2. 12. v 18.00 
Antonín Dvořák: RUSALKA 
Geniální hudbu Antonína Dvořá-

ka doplňuje lyrické libreto Jaroslava 

Kvapila. Uvidíte a uslyšíte v nastudo-
vání Severočeského divadla opery a 
baletu Ústí nad Labem. Výrazná sle-
va pro děti do 15 let. 

6. 12. v 19.00 
ONDŘEJ HAVELKA  A JEHO 
MELODY MAKERS (házejí) 
dávají PERLY SWINGU
Každý nový pořad, a nebude tomu 

jinak ani letos, je zaměřen na jedno 
určité téma a nepostrádá nápad, vtip 
a propracovanost - tak, jak jsme u pa-
na Havelky zvyklí. 

7. 12. v 19.00 
FEŠÁCI - 45 LET
Na své významné jubileum v rámci 

turné od Aše až po Košice si budou 
Fešáci zvát své bývalé členy a hosty 
ke společné oslavě na jednom jeviš-
ti. V Jihlavě se představí PETR NO-
VOTNÝ a MICHAELA TUČNÁ. 

13. 12. v 18.00 
VĚNEČEK kurzu 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. 

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

mohli od této skupiny vidět. 

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

15. 12. v 8.00 
CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ 
SBĚRA TELŮ V ROCE 2012
Filatelie, numismatika, odznaky, 

pohlednice, fi gurky z čokoládových 
vajíček, telefonní karty, starožitnosti, 
pivovarské suvenýry a jiné. 

22. 12. v 10.00 
KOUZELNÉ VÁNOCE aneb
Já nejsem Ježíšek, ale Kožíšek!
Vánoční pořad našeho nejlepšího 

iluzionisty Pavla Kožíška nejen pro 
děti.  Přijďte si zpříjemnit čekání na 
toho opravdového Ježíška.  

8. 12. v 10.00 
ČERTOVINY.......možná přijde 
i Mikuláš

22. 12. v 10.00 
VÁNOCE V BOBODIVADLE
aneb než se rozsvítí stromeček

Brněnská 46

1. 12. v 10.00 
JEŽKOVY ČERTOVINY          
Veselí a hodní čerti, Mikuláš a jeho 

nadílka. 

8. 12. v 10.00 
BODLINKOVÁ SHOW
Zábavný písničkový pořad se sou-

těžemi pro děti.

15. 12. v 10.00 
POHÁDKOVÁ TRUHLICE
Pohádka, písničky z pohádek, sou-

těže pro děti i dospělé, konec výtvar-
né soutěže „Děti kreslí divadlo“.

26. 12. v 16.00 
VÁNOČNÍ POHLAZENÍ
Koledy zpívané hosty a herci diva-

délka Ježek. Vánoční zvyky a povídá-
ní provoněné purpurou a vánočním 
cukrovím. 

29. 12. v 10.00 
JEŽKŮV SILVESTR
Veselé silvestrovské dovádění pro 

děti. Písničky, tanec, soutěže. 

Jihlava - Horní Kosov

1. 12. v 9.30 a 11.15 
WORKSHOP - ORBIS PICTUS
Workshop k večernímu předsta-

vení. Workshopy vedené Michalem 
Záhorou a Lenkou Bartůňkovou 
mají přímou souvislost s večerním 
představením Orbis Pictus. Prv-
ní dílnu povede M. Záhora, kurz se 
zabývá objevením a rozvíjením po-
hybových dovedností s ohledem na 
fyziologii těla. Lenka Bartůňková 
naváže s kurzem Improvizace / Bo-
dy - mind - team - building / contact 
improvization. 

1. 12. v 19.30 
ORBIS PICTUS
Introspektivní taneční pouť. „Má 

řeč je nedokonalá. Mluvím v obra-
zech ne proto, abych se blýskal slovy, 
ale z neschopnosti nalézt slova. Ji-
nak, než v obrazech slova hlubiny vy-
slovit.“ C. G. Jung - Červená kniha. 

Tyršova 12

2. 12. ve 14.00 - 17.00 
BLEŠÍ TRH
Udělejte průvan ve Vašich skříních, 

pod postelí, v komorách, půdách a 
garážích... Určitě najdete spoustu 
věcí, které je škoda vyhodit a jiným 
mohou ještě velmi dobře posloužit - 
knihy, kazety, vybavení, šperky, drob-
ný nábytek, nádobí, porcelán... 

5. 12. v 17.00 
MYSTÉRIUM SVĚT
O úžasném „Cirkusu Svět“, kde 

program právě začíná a jen na nás zá-
leží, jaký doopravdy bude, hraje Ja-
kub Škrdla. 

5. 12. v 19.30 
ZEPPO
Pohyb, akrobacie, stínohra. Diva-

delní fantazie, která vypráví pohy-
bem, tancem, akrobacií a stínohrou 
o cestě jednoho komedianta za svým 
osudem. Zeppo je komediant, který 
chodí po světě s kufrem plným lou-
tek a vypravuje příběh „O Elfovi, 
krásné Víle a zlém Čaroději“. 

8. 12. v 17.00 a 19.00 
ŠTĚDRÝ DEN NA HORÁCKU
Soubory Pramínek, Šípek a Vrab-

čátka. Zas je tu čas Vánoc, každý ně-
co shání, někam spěchá. Zastavte se 
na chvíli a prožijme Štědrý den na 
Horácku v době našich babiček se 
členy horáckých souborů Pramínek, 
Šípek a Vrabčátka. 

9. 12. v 16.00 
MIKULKOVINY
Pohádky a písničky z knížek Aloi-

se Mikulky. Dva pytle plné příběhů 
a písniček z knížek Aloise Mikulky. 
Sáhněte dovnitř a vytáhněte je na 
světlo. My čteme, hrajeme, zpívá-
me. Vy se díváte a můžete nám klid-
ně pomoct. Bláznivé představení, ve 
kterém je pokaždé všechno úplně 
jinak: jiné příběhy, jiné písničky, jiní 
herci. Prostě: četba, hudba, panto-
mima, improvizace a zpěv! 

14. 12. v 19.30 
LÁSKA  & JINÉ 
SUPERSCHOPNOSTI 
DE FACTO PREMIÉRA  
POPRVÉ
Nevyspíme se spolu? Pravdivá ko-

medie o lásce pro každého, kdo se ji 
nebojí prožít a nemá strach, že se na 
to přijde. Možná se poznáte, možná 
se budete smát, možná vám nebude 
úplně dobře. Přátelství, láska a scé-
náristika v praxi. A ve dvojím obsa-
zení! 

15. 12. v 19.30 
LÁSKA  & JINÉ SUPERSCHOP-

NOSTI DE FACTO PREMIÉRA  
PODRUHÉ

19. 12. v 19.30 
LÁSKA  & JINÉ 
SUPERSCHOPNOSTI 

20. 12. v 19.30 
ONĚGIN
Původní dramatizace jednoho z 

nejslavnějších milostných příběhů 
všech dob. Tvůrcům se zde podařilo 
znamenitě skloubit dvě roviny (poe-
zii a divadlo) a vytvořit tak z veršo-
vané předlohy A. S. Puškina živoucí 
představení. 

21. 12. v 19.30 
GROTESKA  
- OPRA VDU NAPOSLEDY

Legendární inscenace NAPO-
SLEDY! Nonverbální představení 
na motivy němých fi lmů Chaplino-
vy éry. Divák se setká s postavami 
uprchlého trestance, policisty, tuláka 
a krásné dívky, které otec dohazuje 
toho „nejlepšího“ ženicha. Příběh se 
neobejde bez typických situací pro 
fi lmové grotesky, ale zároveň se v 
něm objevují i nové prvky, které jsou 
vlastní autorovi, tématu a zpracová-
ní. 

22. 12. ve 14.00 a 15.40 
Předvánoční vystoupení 
dětského tanečního klubu 4.S.E.
Ve 14.00 vystoupí skupiny Babies a 

Stars, v 15.40 pak skupiny Kids a Te-
ens. Vstup vždy půl hodiny předem. 
Programem provází Milan Řezníček, 
v obou blocích vystoupí žáci pěvec-
kého odd. ZUŠ Jihlava Hany Něm-
cové. VYPRODÁNO!

22. 12. v 18.00 a 20.00 
DS HOBIT uvádí: M. Crimp 
- POKUSY O JEJÍ ŽIVOT, 
L. Lagronová - KONEC
Dvě hry od Hobita. Martin Crimp: 

Pokusy o její život: Hra předního sou-
časného britského dramatika. Znalost 
španělštiny, fi nštiny a afrického jazy-
ka lingala vítána. Lenka Lagronová: 
Konec: Světová premiéra. 

11. 12. v 10.00 
BROUKOVINY 
Vánoční pořad pro klienty DTS a 

ZŠ speciální v Jihlavě.

12. 12. v 8.30 a 10.00 
KOUZELNÝ DÁREK 
aneb Anetka a Vánoce 
Pohádkový příběh hraje Divadlo 

LAMPION Kladno.

12. 12. ve 13.30 
ČERT VÍ PROČ 
Promítání fi lmu pro pacienty PL.

13. 12. v 10.00 
V PŘEDVÁNOČNÍ ČAS 
Taneční vystoupení ZUŠ Jihlava 

pořádá ZUŠ Jihlava.                                

13. 12. v 15.00 
Muzikoterapeutický seminář 
V. Kořínka pro pacienty 
a zaměstnance PL

13. 12. v 18.30 
DUŠE, V NÍ ZDRA VÍ 
Přednáška. MUDr. Jan Hnízdil - lé-

kař věnující se komplexní, psycho-
somatické medicíně, Václav Kořínek 
- muzikoterapeut a hudebník. 

14. 12. v 17.00 
VÁNOCE S DDM JIHLAVA 
Vystoupení hudebních a tanečních 

kroužků v Divadle Na Kopečku v 
Jihlavě od 17.00 hodin. Pro širokou 
veřejnost, vstupné dobrovolné.

16. 12. v 15.00 
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH - loutkové
divadlo VÁNOCE NA KOPEČKU
Předvánoční atmosféra, koledy, ži-

vý betlém, zdobení perníčků, prodej 
výrobků... přines dáreček pod náš 
stromeček a odneseš si jiný! Hraje 
Loutkové divadlo JÁ TO JSEM.

18. 12. ve 13.30 
ZPÍVÁNKY
Vystoupení DS Studánka Brouko-

viny. Pořad pro pacienty PL Jihlava.

19. 12. v 16.30 a 18.00 
SÁM NEJSI NIC...
Vánoční vystoupení žáků pořádá 

ZŠ Havlíčkova Jihlava.
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1. - 4. 12. v 17.30 - 21.30 
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL 
OUTDOOROVÝCH FILMŮ
Mezinárodní festival outdoorových 

fi lmů je soutěžní putovní přehlídkou 
outdoorových fi lmů. Filmy nás za-
vádějí do různých míst naší planety, 
ukazují mentalitu a kulturu tamních 
obyvatel. Zavádějí nás do prostředí, 
kam se běžný „smrtelník“ nedosta-
ne. Mnoho fi lmů má velký sociální 
a citový náboj. Vstupné 50 Kč na 1 
dvouhodinový blok. Kinosál Reform

1. - 2. 12. ve 20.00 
VE STÍNU
ČR/SR/Polsko 2012, detektiv-

ka, cca 96 min. Kriminální drama z 
50. let. Hrají: Ivan Trojan, Sebastian 
Koch, Soňa Norisová, Jiří Štěpnička 
ad. Režie: David Ondříček. Přístup-
ný / Vstupné 100 Kč, kinosál Edison                                  

1. - 2. 12. v 17.30 
DRUHÁ ŠANCE
USA 2012, komedie/drama, ti-

tulky, cca 100 min. 13. září se zno-
vu zamilujete. Hrají: Meryl Streep, 
Tommy Lee Jones, Steve Carell ad. 
Režie: David Frankel. Přístupný od 
12 let / Vstupné 80 Kč, kinosál Edi-
son

2. - 5. 12. v 17.00 
BÁJEČNÝ HOTEL 
MARIGOLD
VB/USA 2012, komedie/drama, 

titulky, cca 124 min. Na konci bude 
vše v pořádku. Takže jestli něco v po-
řádku není, tak to ještě není konec. 
Hrají: Bill Nighy, Maggie Smith, Ju-
di Dench, Dev Patel ad. Režie: John 
Madden. Přístupný / Vstupné 80 Kč, 
kinosál Edison

3. - 5. 12. v 19.30 
PRA HO, MÁ LÁSKO
ČR 2010, povídkový fi lm, cca 70 

min. V městě plném lidí se cizí pří-
běh může snadno stát i Vaším příbě-
hem... Hrají: Jan Budař, Michal Kern, 
Květa Fialová ad. Režie: Tomáš Pav-
líček, Jakub Šmíd, Viktória Dzuren-
ková, Markéta Černá ad. Přístupný / 
Vstupné 100 Kč, kinosál Edison

4. - 7. 12. ve 20.00 
ARGO
USA 2012, thriller, titulky, cca 120 

min. Dramatický thriller vychází ze 
skutečného příběhu. Popisuje tajnou 
operaci na záchranu šesti Američa-

nů, která se odehrála na pozadí kri-
ze s rukojmími v Íránu. Film ukazu-
je divákům skutečnost, která nebyla 
známa celá desetiletí. Hrají: Ben Af-
fl eck, Bryan Cranston, Alan Arkin, 
John Goodman ad. Režie: Ben Af-
fl eck. Přístupný / Vstupné 90 Kč, ki-
nosál Reform

5. - 9. 12. v 17.00 
TWILIGHT SÁGA: 
ROZBŘESK - 2. ČÁST
USA 2012, fantasy/romance/thril-

ler, titulky, cca 115 min. Poslední díl 
úspěšné série. Hrají: Robert Patt in-
son, Kristen Stewart, Taylor Lautner 
ad. Režie: Bill Condon. Přístupný 
od 12 let / Vstupné 110 Kč, kinosál 
Edison

6. - 7. 12. v 17.30 
LEGENDÁRNÍ PARTA  3D
USA 2012, animovaný, český da-

bing, cca 90 min. Když se jeden zlo-
duch rozhodne vzít dětem na celém 
světě radost ze života, dá se dohro-
mady parta superhrdinů a ta se ho 
pokusí zastavit. Hrají v českém zně-
ní: Matouš Ruml, Zdeněk Maryš-
ka, Michal Dlouhý ad. Režie: Peter 
Ramsey. Přístupný / Vstupné 150 
Kč 3D, kinosál Reform

7. - 11. 12. v 17.30 
LEGENDÁRNÍ PARTA  2D

6. - 7. 12. v 19.30 
PARA NORMAL ACTIVITY 4
USA 2012, horor, titulky, cca 95 

min. Je to blíž, než si myslíte. Hrají: 
Katie Featherston, Kathryn Newton, 
Matt  Shively ad. Režie: Henry Joost, 
Ariel Schulman. Přístupný od 15 let 
/ Vstupné 90 Kč, kinosál Edison

8. - 9. 12. v 19.30 
ATLAS MRA KŮ
USA/Německo 2012, fantasy/sci-

fi , titulky, cca 164 min. Pozoruhod-
ná fi lmová adaptace románu Davida 
Mitchella vypráví šest žánrově od-
lišných příběhů, které se odehrávají 
v různých časech a na různých mís-
tech od začátku 19. století až po pos-
tapokalyptickou budoucnost. Hrají: 
Tom Hanks, Halle Berry, Hugo Wa-
ving, Hugh Grant ad. Režie: Andy 
Wachowski, Lana Wachowski, Tom 
Tykwer. Přístupný od 12 let / Vstup-
né 110 Kč, kinosál Edison

9. 12. ve 20.00 
NÁVRA T DO SILENT 
HILL  3D
USA 2012, horor, titulky, cca 95 

min. Když její otec zmizí, Heather 
Mason je vtáhnuta do děsivé dimen-
ze, která zná vysvětlení podivných 
nočních můr, jež jí provázejí celé 
dětství. Hrají: Sean Bean, Radha 
Mitchell, Carrie-Anne Moss ad. Re-
žie: Michael J. Bassett . Přístupný od 
15 let / Vstupné 130 Kč, kinosál Re-
form

10. - 11. 12. v 17.00 
ASTERIX A OBELIX 
VE SLUŽBÁCH 
JEJÍHO VELIČENSTVA 
Francie/Španělsko/Itálie/Maďar-

sko 2012, dobrodružná komedie/
rodinný/ fantasy, český dabing, cca 
125 min. Hrají: Gérard Depardieu, 
Edouard Baer, Fabrice Luchini, Ca-
therineDuneuve, Dany Boon ad. 
Režie: Laurent Tirard Přístupný / 

Vstupné 90 Kč 2D, kinosál Edison

12. 12. v 17.30 
ASTERIX A OBELIX 
VE SLUŽBÁCH 
JEJÍHO VELIČENSTVA  3D
kinosál Reform

10. - 12. 12. ve 20.00 
ZÁBLESKY CHLADNÉ 
NEDĚLE
ČR 2012, thriller, cca 92 min. Ni-

kdo není, kým se zdá být...Hrají: 
Adéla Petřeková, Kryštof Rimský, 
Robert Jaškow ad. Režie: Ivan Po-
korný. Přístupný od 12 let / Vstupné 
90 Kč, kinosál Edison

11. - 12. 12. v 19.30 
ANNA KA RENINA
VB 2012, romantické drama, ti-

tulky, cca 130 min. Epický milostný 
příběh. Hrají: Keira Knightley, Jude 
Law, Aaron Taylor-Johnson ad. Re-
žie: Joe Wright. Přístupný od 12 let / 
Vstupné 110 Kč, kinosál Reform

13. 12. v 0.01 
HOBIT: NEOČEKÁVANÁ
CESTA  3D
USA/Nový Zéland 2012, dobro-

družné fantasy, český dabing, cca 
164 min. Sleduje cestu ústřední po-
stavy Bilbo Pytlíka, který se ocitne 
na dobrodružné výpravě, jejímž cí-
lem je znovu si nárokovat ztracené 
trpasličí království Erebor, o které 
hobity připravil drak Šmak. Díky 
čaroději Gandalfu Šedému se Bilbo 
ocitne ve společnosti třinácti trpas-
líků v čele s legendárním bojovní-
kem Th orinem. Hrají: Ian McKellen, 
Martin Freeman, Richard Armitage, 
James Nesbitt  ad. Režie: Peter Jack-
son. Přístupný / Vstupné 150 Kč, ki-
nosál Reform

13. - 16. 12. v 16.30 
HOBIT: NEOČEKÁVANÁ 
CESTA  2D
USA/Nový Zéland 2012, dobro-

družné fantasy, titulky, cca 164 min. 
Sleduje cestu ústřední postavy Bil-
bo Pytlíka, který se ocitne na dob-
rodružné výpravě, jejímž cílem je 
znovu si nárokovat ztracené trpasli-
čí království Erebor, o které hobity 
připravil drak Šmak. Díky čaroději 
Gandalfu Šedému se Bilbo ocitne ve 
společnosti třinácti trpaslíků v čele s 
legendárním bojovníkem Th orinem. 
Hrají: Ian McKellen, Martin Free-
man, Richard Armitage, James Nes-
bitt  ad. Režie: Peter Jackson. Přístup-
ný / Vstupné 110 Kč, kinosál Edison

13. - 14. 12. v 17.30 
RA UBÍŘ RA LF  3D
USA 2012, širokoúhlý, animovaný, 

český dabing, cca 100 min. Ralf strá-
vil celá desetiletí ve stínu populární-
ho Felixe, hlavního hrdiny jejich hry, 
který vždy všechny zachrání. Ralfa 
už ale jeho úloha padoucha nebaví, 
vezme osud do svých obřích rukou 
a vydá se na cestu po celé herně na-
příč několika generacemi videoher, 
aby dokázal, že i on se může stát hr-
dinou. Hrají v českém znění: Roman 
Štabrňák, Ondřej Lážnovský, Vero-
nika Žilková ad. Režie: Vít Karas. 
Přístupný / Vstupné 130 Kč, kinosál 
Reform

15. - 16. 12. v 17.30 
Raubíř Ralf  2D

2. 12. v 16.00 
MEDICÍNSKÉ KRUHY 
- Cesta znovuobjevení: Blanka 
Haluzová a Honza Ježek  
Touha po naplnění života, touha 

po harmonii a rovnováze vedla naše 
předky k objevení moudrosti a po-
svátnosti kruhu. Hluboké poznání a 
pochopení toho, kým skutečně jsme, 
nám vrací sílu a umožňuje silnější 
napojení na životadárný Zdroj. 

12. 12. v 17.00 
POSÍLENÍ OZDRA VNÝCH 
PROCESŮ v každodenní péči 
o tělo z pohledu tradiční čínské 
medicíny - Olena Sydoruk 
Využití prvků tradiční čínské me-

dicíny v kosmetologii a každodenní 
péči o tělo s praktickými ukázkami 
procedur od fi rmy TianDe. 

13. 12. v 17.30 
KVĚT ŽIVOTA - sebeléčení 
a meditace pro ženy: Alena 
Roháčková
Seminář zaměřený na sebeléčení 

doprovázený intuitivním tancem a 
jednoduchými cviky z tantra-jógy. 
Tancem a lehkým cvičením lze roz-
proudit energii a probudit životní 
sílu, jež jsou potřebné k započetí 
léčení.  Sebeléčící rituál napomáhá 
ozdravit ženskou duši i tělo, umož-
ňuje spojit se s vnitřní moudrostí a 
láskou. 

U Větrníku 13

15. 12. v 9.00 
FILIPÍNSKÉ LÉČENÍ 
S LÉČITELEM JOSEPHEM 
CALANO  
Samotnému léčení předchází pro-

mluva k pacientům a k veřejnosti, 
požehnání a posvěcení přinesených 
věcí. Tato úvodní část je pro všechny 
příchozí zdarma. 

16. 12. ve 14.00 
ADVENTNÍ DÍLNA PRO DĚTI 
- Mgr. Lenka Džambiková 
a Mgr. Petra Karolína Coufalová  
Tvořivé odpoledne pro děti a ro-

diče v duchu Vánoc. Strávíme čas s 
tradicemi a zvyky Vánoc, vytvoříme 
drobné dárečky a upečeme vánoční 
perníčky. 

14. 12. ve 20.00 
VEČER DESKOVÝCH HER
Osadníci, Bang, Transamerica aj. 

16. 12. v 10.00 
ADVENTNÍ SETKÁNÍ RODIN 
S DĚTMI

21. 12. v 18.00 
ADVENTNÍ PROZPĚVOVÁNÍ
Pro zpěváky i nezpěváky.

STÁLÉ AKCE: Úterý v 18 hodin 
HODINKA  NAD BIBLÍ

Komenského 20

19. 12. v 15.00 - 17.00 
VÁNOČNÍ ARA NŽOVÁNÍ 
NA DDM JI
Vánoční tradice, koledy, zvyky s 

možností se naučit jednotlivé doved-
nosti k vánoční výzdobě.  Příspěvek 
na materiál je 40 Kč. Přineste si pře-
zutí.

27. 12. v 9.00 
FLORBALOVÝ TURNAJ 
TROJIC
Amatérský turnaj trojic - kategorie 

starší i mladší. Od 9.00 hod. v tě-
locvičně DDM JI, Brněnská ul. 29. 
Startovné 30,-, možnost vlastní vý-
stroje a výzbroje. Nutno se přihlásit 
do 21. 12. na rychetsky@ddm.ji.cz 
nebo telefonicky na DDM JI.

Brněnská 29
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13. - 14. 12. ve 20.00 
MŮJ STRÝČEK Z AMERIKY
Francie 1980, fi losofi cká komedie, 

titulky, cca 128 min. Exemplární 
studie o determinovanosti lidského 
bytí v klasické tragikomedii Alaina 
Resnaise. Hrají: Gérard Depardieu, 
Nicole Garciaová, Roger Pierre ad. 
Přístupný / Vstupné 70 Kč, kinosál 
Reform

13. - 16. 12. v 19.30 
SKYFALL
USA 2012, akční/krimi, titulky, 

cca 143 min. Daniel Craig je zpět ja-
ko Agent 007 v nové, v pořadí již 23. 
bondovce. Tentokrát bude Bondova 
loajalita vůči M vystavena nelehké 
zkoušce, když ji začne pronásledovat 
její vlastní minulost. Hrají: Daniel 
Craig, Judi Dench, Ralph Fiennes ad. 
Režie: Sam Mendes. Přístupný od 12 
let / Vstupné 110 Kč, kinosál Edison

15. - 16. 12. ve 20.00 
LOOPER
USA 2012, akční sci-fi , titulky, cca 

118 min. Přece se nepopravím! Hra-
jí: Joseph Gordon-Levitt , Bruce Wil-
lis, Emily Blunt ad. Scénář a režie: 
Rian Johnson. Přístupný od 15 let / 
Vstupné 80 Kč, kinosál Reform

17. 12. v 17.30 
KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM  3D
ČR 2012, animovaný, cca 82 min. 

Největší pohádkové dobrodružství 
letošního podzimu. Hrají hlasy: Ji-
ří Lábus, Karel Heřmánek, Michal 
Dlouhý ad. Režie: Jan Tománek. Pří-
stupný / Vstupné 140 Kč 3D, kinosál 
Reform

18. - 19. 12. v 17.30 
KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM  2D

17. 12. ve 20.00 
7 DNÍ HŘÍCHŮ
ČR 2012, historický/romantický, 

cca 105 min. Tento snímek byl inspi-
rovaný skutečnými událostmi, které 
se udály v sedmi poválečných dnech 
na Šumpersku roku 1945. Hrají: On-
dřej Vetchý, Vica Kerekes, Anna Šiš-
ková ad. Režie: Jiří Chlumský. Pří-
stupný od 12 let / Vstupné 80 Kč, 
kinosál Edison

18. - 19. 12. ve 20.00 
7 dní hříchů

18. - 19. 12. v 19.30 
SEDM PSYCHOPATŮ
USA 2012, kriminální komedie, ti-

tulky, cca 109 min. Tentokrát unesli 
špatného psa... Hrají: Colin Farrell, 
Christopher Walken, Woody Har-
relson ad. Scénář a režie: Martin 
McDonagh. Přístupný od 12 let / 
Vstupné 100 Kč, kinosál Edison

20. - 23. 12. v 17.30 
LADÍME!
USA 2012, hudební komedie, titul-

ky, cca 112 min. Komedie plná dob-
ré muziky, jaká tu už dlouho nebyla. 
Příběhem se vinou originální předě-
lávky starých i nových hitů v podo-
bě, v jaké jste je určitě ještě neslyše-
li. Hrají: Anna Kendrick, Britt any 
Snow, Rebel Wilson ad. Režie: Jason 
Moore. Přístupný od 12 let / Vstup-
né 110 Kč, kinosál Reform

20. 12. ve 20.00 
TWILIGHT SÁGA: 
ROZBŘESK - 2. ČÁST
USA 2012, fantasy/romance/thril-

ler, titulky, cca 115 min. Poslední díl 
úspěšné série. Hrají: Robert Patt in-
son, Kristen Stewart, Taylor Lautner 
ad. Režie: Bill Condon. Přístupný od 
12 let / Vstupné 100 Kč, kinosál Edi-
son

21. 12. v 19.30 
TWILIGHT SÁGA: 
ROZBŘESK - 2. ČÁST

21. - 23. 12. ve 20.00 
Hobit: Neočekávaná cesta  3D

22. - 23. 12. v 16.30 
HOBIT: NEOČEKÁVANÁ 
CESTA  2D

22. - 23. 12. v 19.30 
SAMSARA 
USA 2011, dokument, titulky, cca 

102 min. Film byl natáčen pět let ve 
dvaceti pěti zemích pěti kontinentů 
na 70 mm fi lm. Samsara nás zavá-
dí do rozdílných světů. Posvátných 
území, míst postižených katastrofa-
mi, průmyslových komplexů a pří-
rodních zázraků. Scénář, režie, kame-
ra: Ron Fricke. Přístupný od 12 let / 
Vstupné 100 Kč, kinosál Edison

24. 12. v 10.00 
HOBIT: NEOČEKÁVANÁ 
CESTA  3D

24. 12. v 10.30 
LEGENDÁRNÍ PARTA  2D
USA 2012, animovaný, český da-

bing, cca 90 min. Když se jeden zlo-
duch rozhodne vzít dětem na celém 
světě radost ze života, dá se dohro-
mady parta superhrdinů a ta se ho 
pokusí zastavit. Hrají v českém zně-
ní: Matouš Ruml, Zdeněk Maryš-
ka, Michal Dlouhý ad. Režie: Peter 
Ramsey. Přístupný / Vstupné 110 
Kč, kinosál Edison

24. 12. ve 13.00 
HRÁTKY S ČERTEM
Československo 1956, pohádky/

komedie, cca 101 min. Pohádko-
vá komedie natočená podle stejno-
jmenné divadelní hry patří dodnes 
k nezapomenutelným diváckým 
bonbónkům. Hrají: Josef Bek, Eva 
Klepáčová, Alena Vránová, František 
Smolík ad. Režie: Josef Mach. Pří-
stupný / Vstupné ZDARMA, kino-
sál Reform

24. 12. ve 23.59 
SVĚTÁCI
Československo 1969, hudební ko-

medie, cca 99 min. Komedie Světá-
ci je bujným a trochu nostalgickým 
příběhem tří venkovských fasádníků, 
jejichž snem bylo strávit alespoň jed-
nu noc ve víru velkoměsta jako sku-
teční Světáci. Hrají: Oldřich Nový, 
Jiřina Bohdalová, Vlastimil Brodský, 
Vladimír Menšík, Jiří Sovák ad. Re-
žie: Zdeněk Podskalský. Přístupný / 
Vstupné ZDARMA, kinosál Reform

25. - 26. 12.   
Kino nehraje

27. - 29. 12. v 16.30 
HOBIT: NEOČEKÁVANÁ 
CESTA  2D

27. - 28. 12. v 17.30 
PÍ A JEHO ŽIVOT  2D
USA 2012, dobrodružné drama, 

český dabing, cca 127 min. Epické 
drama podle knihy Yanna Martela. 
Hrají: Suraj Sharma, Irrfan, Tobey 
Maguire, Gérard Depardieu ad. Re-
žie: Ang Lee. Přístupný od 12 let / 
Vstupné 110 Kč 2D, kinosál Reform

29. 12. v 17.30 
PÍ A JEHO ŽIVOT  3D

27. - 29. 12. v 19.30 
NEDOTKNUTELNÍ
Francie 2012, komedie/drama, ti-

tulky, cca 112 min. Ochrnutý a bo-
hatý aristokrat Philippe si za svého 
nového opatrovníka vybere Drisse, 
živelného mladíka z předměstí, kte-
rého právě propustili z vězení. Jiný-
mi slovy - najde si na tuto práci tu 
nejméně vhodnou osobu. Podaří se 
jim však propojit nemožné: Vivaldi-
ho a populární hudbu, serióznost a 
žoviální vtípky, luxusní obleky a tep-
láky. Hrají: Francois Cluzet, Omar 
Sy, Anne Le Ny ad. Scénář a režie: 
Olivier Nakache, Éric Toledana. Pří-
stupný od 12 let / Vstupné 90 Kč, ki-
nosál Edison

27. - 29. 12. ve 20.00 
HOBIT: NEOČEKÁVANÁ 
CESTA  3D

30. 12. - 1. 1.   
Kino nehraje

BIJÁSEK - KINO DUKLA 
DĚTEM 

Sleva pro děti do 15 let 20% z ceny 
vstupného.

1. - 2. 12. v 15.30 
HOTEL TRA NSYLVÁNIE  2D
USA 2012, animovaný, český da-

bing, cca 91 min. Málokdo o Dráku-
lovi ví, že není jen princem temnoty, 
ale také vlastníkem stylového Hote-
lu Transylvánie - luxusního pětihvěz-
dičkového resortu, kde se mohou 
všechny monstra světa dostat daleko 
od všech a být jen sami sebou v bez-
pečném prostředí bez lidí. V českém 
znění: Petr Rychlý, Lucie Vondráč-
ková, Ondřej Brzobohatý ad. Režie: 
Genndy Tartakovsky. Přístupný / 
Vstupné 80 Kč, kinosál Edison

8. - 9. 12. v 15.30 
LEGENDÁRNÍ PARTA  2D
USA 2012, animovaný, český da-

bing, cca 90 min. Když se jeden zlo-
duch rozhodne vzít dětem na celém 
světě radost ze života, dá se dohro-
mady parta superhrdinů a ta se ho 
pokusí zastavit. Hrají v českém zně-
ní: Matouš Ruml, Zdeněk Maryš-
ka, Michal Dlouhý ad. Režie: Peter 
Ramsey. Přístupný / Vstupné 110 
Kč, kinosál Edison

15. - 16. 12. v 15.30 
ZVONILKA : TAJEMSTVÍ
KŘÍDEL  2D
USA 2012, animovaný, český da-

bing, cca 76 min. Pohádka o velkém 
dobrodružství víly Zvonilky, která se 
s přáteli vydá do zakázaného světa 
tajemných Zimních lesů. V českém 
znění: Marika Šoposká, Bára Šedi-
vá, Eliška Balzerová ad. Režie: Ryan 
Rowe. Přístupný / Vstupné 80 Kč, 
kinosál Reform

22. - 23. 12. v 15.30 
VÁNOČNÍ PÁSMO
Pásmo nejkrásnějších kreslených 

pohádek pro nejmenší diváky. Vstup-
né 30 Kč, kinosál Reform

27. - 29. 12. ve 15.30 
LEGENDÁRNÍ PARTA  2D
USA 2012, animovaný, český da-

bing, cca 90 min. Když se jeden zlo-
duch rozhodne vzít dětem na celém 
světě radost ze života, dá se dohroma-
dy parta superhrdinů a ta se ho poku-
sí zastavit. Hrají v českém znění: Ma-
touš Ruml, Zdeněk Maryška, Michal 
Dlouhý ad. Režie: Peter Ramsey.

Přístupný / Vstupné 110 Kč, kino-
sál Reform

BIO RÁJ - KINO DUKLA 
PROMÍTÁ SENIORŮM 

- kinosál Edison
Vstupné na všechny projekce: 
- pro seniory 50 Kč (na vyžádání 

doložit platným průkazem totožnos-
ti), ostatní návštěvníci dle vstupného

5. 12. v 10.00 
BÁJEČNÝ HOTEL MARI-

GOLD
VB/USA 2012, komedie/drama, 

titulky, cca 124 min. Na konci bude 
vše v pořádku. Takže jestli něco v po-
řádku není, tak to ještě není konec. 
Hrají: Bill Nighy, Maggie Smith, Ju-
di Dench, Dev Patel ad. Režie: John 
Madden. Přístupný / Vstupné 80 Kč, 
kinosál Edison

12. 12. v 10.00 
ZÁBLESKY CHLADNÉ 
NEDĚLE
ČR 2012, thriller, cca 92 min. Ni-

kdo není, kým se zdá být... Hrají: 
Adéla Petřeková, Kryštof Rimský, 
Robert Jaškow ad.  Režie: Ivan Po-
korný. Přístupný od 12 let / Vstupné 
90 Kč, kinosál Edison

19. 12. v 10.00 
7 DNÍ HŘÍCHŮ
ČR 2012, historický/romantický, 

cca 105 min. Tento snímek byl inspi-
rovaný skutečnými událostmi, které 
se udály v sedmi poválečných dnech 
na Šumpersku roku 1945. Hrají: On-
dřej Vetchý, Vica Kerekes, Anna Šiš-
ková ad. Režie: Jiří Chlumský. Pří-
stupný od 12 let / Vstupné 80 Kč, 
kinosál Edison

FILMOVÝ KLUB KINA DUKLA 
/ VSTUPNÉ PRO ČLENY 

FK 40 KČ 
Cena vstupného pro členy FK: 40 

Kč, pro nečleny: 70 Kč. 
Hrací den je pondělí a středa, za-

čátky představení v 19.30.

3. 12. v 19.30 
DOMŮ NA VÁNOCE
Norsko/Švédsko/Německo 2010, 

komedie/drama, titulky, cca 90 min. 
Je Štědrý večer a několik obyvatel za-
sněženého norského městečka se při-
pravuje na důležitý okamžik v roce. 
Milenka připravuje romantickou at-
mosféru pro svého ženatého milence; 
opuštěný manžel se převleče za Santa 
Clause, aby mohl strávit chvíli se svý-
mi dětmi, zatímco jiný muž upřed-
nostní práci před společným večerem 
se ženou. Hrají: Trond Fausa Aur-
vaag, Joachim Calmeyer, Nina An-
dresen Borud ad. Režie: Bent Hamer. 
Přístupný od 12 let, kinosál Edison
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1. 12. v 18.00 
ZPĚVY ADVENTNÍ 
- SETKÁNÍ SBORŮ  
Kostel sv. Ignáce Jihlava, 18 hodin. 

Společný koncert sborů z regionu je 
historicky nejstarší akcí JSPS Melo-
die. Základní myšlenkou koncertu 
je seznámit posluchače se skladbami 
určenými pro dobu adventu a s čin-
ností různých amatérských souborů 
regionu. Letos se setká jihlavská Me-
lodie s mužským komorním sborem 
Many-Men, ženským komorním 

sborem Dam Dam Choir z Třeště a 
smíšeným pěveckým sborem FONS 
ze Žďáru n. Sázavou V první části 
koncertu zazní ukázky z  programů 
jednotlivých sborů, v druhé části 
zazpívají zpěváci sborů společně za 
doprovodu orchestru ZUŠ Jihlava 
skladbu Františka Xavera Th uriho 
- Hymnus adventualis. Nad koncer-
tem převzal záštitu hejtman Kraje 
Vysočina MUDr. Jiří Běhounek a 
primátor statutárního města Jihla-
vy Ing. Jaroslav Vymazal. Vstupné: 
100/50 Kč. 

12. 12. v 19.00 
GOSPELOVÉ VÁNOCE 
- Justin Blair & Th e Soulful 
Gospel Singers (USA)
Kostel sv. Ignáce. 
Vstupenky lze zakoupit v Jihlav-

ských listech, Fritzova 34, Jihlava, 
vstupné 290,- Kč (na místě 340,- 
Kč).

17. 12. v 17.00 
VÁNOČNÍ KONCERT 
DPS ZVONEČEK JIHLAVA 
Slavnostní koncert k 20. výročí 

sboru 1992 - 2012. Tradiční vystou-
pení dvou přípravných oddělení a 
koncertního sboru. Anna Bauerší-
mová, klavírní doprovod. Jana Jirá-
ková, sbormistr.

Hotel Gustav Mahler Jihlava

17. 12. v 18.00 
ADVENTNÍ KONCERT 
MELODIE 
Kostel Povýšení sv. Kříže, 18.00 

hodin. Adventní koncert je zcela no-
vým koncertem, který pro jihlavské 
publikum připravil Jihlavský smíšený 
pěvecký sbor Melodie. Více než 80 
účinkujících předvede předvánoční 
hudbu jinak než jak je běžné. Ryze 
adventní hudba renesance, baroka, 
ale též současných skladatelů zazní v 
působivém podání smíšeného sboru, 
dětského sboru a orchestru. Bohatý 
program nabídne několik jihlavských 
premiér nových skladeb. Vstupné: 
100/50 Kč. 

19. 12. v 18.00 
„VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ S PS 
FOERSTER SOKOLA 
JIHLAVA“
Koncert v 18.00 hodin v sále hote-

lu Gustav Mahler. Smíšený pěvecký 
sbor Foerster Sokola Jihlava zazpívá 
skladby s vánoční tématikou, na zá-
věr si diváci mohou zazpívat společ-
ně se sborem známé vánoční koledy. 
Diriguje Ing. Pavel Brada, na klavír 
doprovází MgA. Hana Paštyková. 

21. 12. v 17.00 
VÁNOČNÍ KLAVÍRNÍ 
SETKÁNÍ ŽÁKŮ KŠJ
Koncert žáků a studentů MgA. Ha-

ny Paštykové z Klavírní školy Jihlava. 
EXIT 112, Červený Kříž 252. 
 
24. 12. ve 24.00 
PŮLNOČNÍ KONCERT  
- J. J. Ryba: Česká mše vánoční
Kostel sv. Ignáce. 
Sváteční půlnoční setkání s tradiční 

Českou mší vánoční. Účinkují zpě-
váci jihlavských sborů, orchestr ZUŠ 
Jihlava a sólisté: soprán Dana Fučí-
ková, alt Katarína Ruschková, tenor 
Jiří Kulhánek, bas Petr Baueršíma. 
Dirigent: Leona Saláková. Jednotné 
vstupné:  100 Kč. 

16. 12.   
„O POHÁR ČESKÉ KA NADY“
Nedělní fi nále.

Strojírenská 4/7

1. 12. ve 21.00 
PARTY TOO SEXY
Party TOO.SEXY, původem ze 

Švýcarska, proběhne poprvé u nás v 
tom nejlepším obsazení: DJ Michal 
Pesina, DJane Jeaniss, DJane Marty-
na Nysk. 

7. 12. ve 21.00 
DUAL STORY BOYZ
Borečci z Česko Slovensko má ta-

lent v Cool Gate naživo !!! Autogra-
my, focení a pokec s nimi je u nás 
přece samozřejmost. Pokud si myslíš, 
že máš v něčem talent, tak se zaregis-
truj a my ti dáme možnost předvést, 
co v tobě je. Zaregistrovat se mů-
žeš na baru 7. 12. 2012 od 21.00 do 
22.30.

Křižíkova 17

Sdružení na podporu 
mezinárodního přátelství „Slunce“ 

13. 12. v 17.00 
SOIRÉE DE NOËL / VÁNOČNÍ 
VEČÍREK 
Tradiční sváteční setkání ve fran-

couzském duchu. 

třída Legionářů 15

1. 12.   
URA  SOUND SYSTÉM
Noc plná Breakbeat / 2 Step / 

Elektro / D´N´B 

5. 12.   
Souldiers Party

7. 12. 
UDG live! 

8. 12.   
DEPECHE MODE revival!

12. 12.   
DOBROCH 2012

14. 12.   
ADVENT APPLE PLEX 2012P
Gat Electra djz: Keppy / Iary D / 

VK Studio // Elektrio djz: Roman 
Sheema & EF Beat / Patrick / De-
kades 

15. 12.   
REGGAE VIBEZ feat. Fireson
Bantu (Africa) live! 
/ Dj Kazpa (Notoric Natt y Sound) 
/ DJ Benjahnek (Souljah) 

19. 12.   
Souldiers Party 

21. 12.   
ČARDÁŠ KLAUNŮ
21. 12. 2012 - podle starého 

mayského kalendáře nastává v tento 
den nová epocha, nový věk lidstva 
a všeho dění. V tento den se usku-
teční první představení kapely Čar-
dáš Klaunů, která tvoří nový, nejen 
hudební Svět. Hudba Čardáše Klau-
nů je delikátní a citlivou kombinací 
silných melodií a popěvků napříč 
mnoha styly v prezentaci výborných 
hudebníků. Kulturní večer bude do-
plněn vernisáží obrazů malířky La 
Papula a prezentací animovaných 
fi lmů Dany J AD. Koncert začíná 
NEKOMPROMISNĚ ve 21:12 h!!! 
Nastane tedy avizovaná nová epo-
cha...? 

22. 12.   
SOULTRA IN SPECIAL 
feat. MADFINGRER 

24. 12.   
TRA DIČNÍ VÁNOČNÍ 
NAROZENINY
Každoroční štědrovečerní oblíbená 

house party je zase tady! 

25. 12.   
TRA DIČNÍ VÁNOČNÍ 
KONCERTY

28. 12.   
SWING IMPERIUM

29. 12.   
REVOLTA live!

31. 12.  
SOULVESTR 2012

Žižkova 15

7. 12.   
DOGA Unplugged - KONCERT

8. 12.   
Edie Sedgwick (USA), Crime 
(DE, Berlín), Sitcom (Brno), 
Indienami (Třešť)

14. 12.   
KONCERT KA PELY 
VISACÍ ZÁMEK

15. 12.   
URA   Sound systém 
(Taneční muzika)

21. 12.   
DYMYTRY - KONCERT
host: HAND GRENADE

22. 12.   
PŘEDVÁNOČNÍ VEČÍREK 
S KA PELOU MAJOR MAJOR

25. 12.   
Průmyslová Smrt,
Mimoritmus, Carrera Kai, Bioha-

zard revival, Rastaführer

28. 12.   
NIGHTFANE + HOSTÉ

31. 12.   
SILVESTR 2012
Vstupenky již v prodeji v Clubu 

Ježek - 280 Kč. V ceně vstupenky: 
vepřové hody, šampaňské, ohňostroj 
HRA JE: DJ HAJI.

Mostecká 10

10. 12. v 19.30 
LED ZEPPELIN: THE SONG 
REMAINS THE SAME
VB/USA 1976, dokumentár-

ní/hudební, titulky, cca 137 min. 
Hardrockoví Led Zeppelin, jejichž 
mix dráždivého blues a kousavého 
rocku je katapultoval do pověstného 
chrámu světové hudby, vás vezmou 
na strhující cestu. Hrají: Jimmy Page, 
John Bonham, John Paul Jones, Ro-
bert Plant ad. Režie: Peter Clift on, 
Joe Massot. Přístupný od 12 let, ki-
nosál Reform

17. 12. v 19.30 
HASTA LA VISTA!
Belgie 2011, drama/komedie/, 

road movie, titulky, cca 115 min. Na 
cestě za láskou je nezastaví slepota, 
nádor, ani kolečkové křeslo. Hrají: 
Kimke Desart, Johan Heldenbergh, 
Robrecht Vanden Th oren ad. Režie: 
Geoff rey Enthoven. Přístupný od 12 
let, kinosál Reform

20. 12. v 19.30 
SILVA GABRETA - JAK SE 
RODÍ ŠUMAVSKÝ HORSKÝ 
LES
ČR 2011, dokumentární, cca 27 

min. Dokument ilustruje, jak fun-
gují přírodní procesy při samovolné 
obnově lesa. Ekofi lm 2011 - ocenění 
studentské poroty. Scénář, režie, pro-
dukce, kamera: Ivan Stříteský. 

Království lesa (+ beseda)
VB/Německo 2008, dokumentár-

ní, česká verze, cca 50 min. Film je 
opravdovou pastvou pro oči - tento 
unikátní britsko-německý dokument 
zkoumá neotřelým a originálním 
způsobem přírodu v evropských pra-
lesech. Ekofi lm 2011 - Velká cena. 
Režie: Jan Haft . Přístupný, kinosál 
Reform

OSTATNÍ
9. 12. v 15.00 
S JIHLAVSKÝMI LISTY 
ZA POHÁDKOU:  
ČERTOVSKÉ POHÁDKY
Profesor Belzebub a jeho asistentka 

čertice Albína Vás zvou na vzdělávací 
přednášku o čertech. Ve čtyřech po-
hádkách se dozvíte vše, co k čertům 
neodmyslitelně patří, přísloví a rče-
ní o čertech, v co se čerti proměňu-
jí, za jaké lidi se převlékají, jaká jídla 
nejraději jedí, kde na zemi přebýva-
jí a kam jezdí na svatební cestu. Ale 
především, jak čerty lidi šidí, ubližují 
jim a skoro vždy je napálí. A přitom 
čerti zajišťují ve světě spravedlnost 
a často lidem pomáhají. Vstupné 60 
Kč, rezervace vstupenek a informa-
ce: info@parolaart.cz, 732 506 053
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Basketbal

Hokej

Turistika

Změna programu vyhrazena!

Hokejbal

Běh

1. 1. 2013 v 10.00 
HLEDÁME SKORCE 
VODNÍHO
Tradiční ornitologická vycházka. 

Sraz v 10 hodin na mostě ve Starých 
Horách u restaurace Venuše. Dale-
kohledy s sebou. Povede: Mgr. Bára 
Kolmanová, tel. 606 885 091. 

1. 1. 2013  
NOVOROČNÍ VÝSTUP 
NA ŠACBERK - RUDNÝ
Novoroční čtyřlístek - s možností 

přispět na vybudování stezky pro vo-
zíčkáře. Trasy: min. 5 km- pěší, cyk-
lo, lyže. Start: z libovolného místa, 
cíl: Šacberk - Rudný, torzo rozhled-
ny 14.30 - 15.00 hod.

Běžec Vysočiny:
Pondělí 31. 12. 
„SILVESTROVSKÝ BĚH“ 
Smetanovými sady a přilehlými 
ulicemi - start v 11 hodin, 
prezentace v šatně HZS v Jihlavě.

SK Jihlava - oddíl hokejbalu:
Sobota 15. 12. a neděle 16. 12. 
VÁNOČNÍ TURNAJ 
STARŠÍCH ŽÁKŮ 
V HOKEJBALU - Memoriál 
Petra Tvrdoně 
V sobotu od 9 - 18 hod., v neděli 

od 9 - 16 hod. na hokejbalovém hřiš-
ti SK Jihlava pod autobusovým ná-
dražím. 

Basketbalový klub Jihlava:
Extraliga U19:

Sobota 1. 12. 
BC Vysočina - Kondoři Liberec 
v 17 hodin

Neděle 2. 12. 
BC Vysočina - BCM Nymburk 
v 10 hodin

Sobota 15. 12. 
BC Vysočina - JBC Brno 
v 17 hodin

2. liga muži:
Neděle 9. 12. 
BC Vysočina - BK Lions 
Jindřichův Hradec „B“ 
v 10 hodin
Všechny zápasy se hrají ve sportov-

ní hale nad bazénem na ul. E. Rošic-
kého v Jihlavě.

HC Dukla Jihlava - 1. liga ČR:
Sobota 1. 12.   
HC Dukla Jihlava - Královští lvi 
Hradec Králové

Pondělí 3. 12. 
HC Dukla Jihlava - SK Horácká 
Slavia Třebíč

Sobota 8. 12. 
HC Dukla Jihlava - HC Olomouc

Sobota 15. 12. 
HC Dukla Jihlava - IHC Písek

Sobota 22. 12. 
HC Dukla Jihlava - HC Rebel 
Havlíčkův Brod 

Sobota 29. 12. 
HC Dukla Jihlava - HC Stadion 

Litoměřice
Všechny zápasy se hrají na Horác-

kém zimním stadionu v Jihlavě v 
17:30 hod.

30. 11. - 2. 12.   
PEKLO V PODZEMÍ 2012 

30. 11. - 17.12.  
STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ 
Tradiční charitativní akce pro děti 

z dětských domovů, azylových do-
mů, ústavů sociální péče na Vyso-
čině. Každý může pomoci tím, že 
utrhne ze stromečku kartičku s přá-
ním dítěte a dáreček donese do sběr-
ných míst. V Jihlavě je to Turistické 
informační centrum, Masarykovo 
náměstí 2 a City Park, Hradební 1 - 
Centrum zdraví VZP. Stromy budou 
postaveny na Masarykově náměstí v 
Jihlavě a v City parku. Hitrádio Vy-
sočina je pak rozváží přímo dětem 
do zařízení tak, aby je měly pod stro-
mečkem a měly pěkné Vánoce. 

7. 12. od 10.00 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
- Střední umělecká škola grafi cká. 

13. 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.

17. 12. v 16.30 
VÁNOCE DĚTEM 
Akce „Vánoce dětem“ představí dě-

tem vánoční příběh se spoustou her, 
koled a zábavy. 

Sál Multikulturního centra, Masa-
rykovo nám. 34. 

18. 12. v 18.00 
LEDNÍ MEDVĚD 
- život na tenkém ledě
Film představuje největšího sucho-

zemského predátora naší planety. Je-
ho loviště se nachází v oblasti kolem 
severního pólu, což není pevná zem, 
ale svět ledu. V této zdánlivě neko-
nečné biosféře lední medvěd nespor-
ně vládne. Tento fakt a jeho dobře 
zdokumentovaný společenský život 
dělají z ledního medvěda přirozenou 
hvězdu dokumentu o přírodě.

Ve vzdělávacím centru Podpo-
VRCH, vstup zdarma.

24. 12. ve 22.00 
ŠTĚDROVEČERNÍ VĚŽ 
XX. ročník - vyhlídka na noční a 

zimní Jihlavu, troubení koled v po-
dání dechové hudby „Lučanka“ z 
Luk nad Jihlavou, slavnostní střelba 
z replik středověkých ručních pal-
ných zbraní - o. s. Společnost přátel 
dělostřelby Jihlava, malé občerstvení 
pro každého návštěvníka. Vstupné 
30 Kč. Vyhlídková věž kostela sv. Ja-
kuba od 22:00 do 24:00 hodin.

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 v 16 a 

18 hodin. 

27. - 29. 12.  
VÁNOČNÍ VEČERNÍ 
PROHLÍDKY PO ZOO 
S PRŮVODCEM
Tajuplná zimní procházka po vá-

nočně vyzdobené zoologické zahra-
dě s netradičními průvodci. POZOR 
- nutno předem objednat na tel. 567 
573 730! Začátek v 16.00, 16.30, 
17.00 a 17.30 hodin. Vstupné 120,- 
Kč dospělý, 60,- Kč dítě. 

31. 12.   
VIGO - SILVESTR 2012
Zezulkárna, Stamicova 2. Vstup 

150 Kč. Rezervace a předprodej: tel. 
774 882 896.

6. 12. v 18.00 
VENEZUELA 
- země stolových hor
Prosincový klubový večer nás zave-

de do Venezuely - ztraceného světa 
vodopádů a stolových hor. Společně 
si prohlédneme nejdelší vodopád 
světa Salto Angel, vystoupáme na 
mýty opředenou stolovou horu Ro-
raima, proplujeme se i po jedné z 
nejvodnatějších řek světa Orinoco a 
na závěr se zchladíme na plážích Ka-
ribiku. Přijměte pozvání do magické 
Venezuely od průvodkyně CK Ad-
ventura Kateřiny Lhotové. 

V centru PodpoVRCH, vstupné 40 
Kč (každý účastník obdrží drobný 
dárek!). 

12. 12. v 18.00 
Cestovatelské povídání 
Boba Stupky „ISLAND 
- OSTROV LEDU A OHNĚ“ 
Promítání fotografi í a vyprávění 

o putování hotelbusem po ostrově 
gejzírů, sopek, ledovců a vodopádů.  
Kouzlo a mystiku jednoho z nejkrás-
nějších míst Evropy přiblíží krátký 
fi lm „7 dní & nocí na Islandu“. 

V posluchárně P3 Vysoké školy po-
lytechnické Jihlava. 

18. 12. v 17.00 
Ke zdraví jsem zrozen: 
PROPOJENÍ DUCHOVNÍCH 

PRA VD SE ŽIVOTEM
Někdy se nám může zdát, že v tom-

to světě nelze žít duchovní Pravdy. 
Tento svět se nám může jevit jako 
neduchovní, a tak omylem rozdělu-
jeme život na materiální a duchovní. 
Je to náš hluboký omyl, který nás od-
děluje od Života, od radosti, od lásky 
a štěstí. Přednese dietolog a životní 
trenér Sam Fujera. 

Natural Centrum, Náměstí Svobo-
dy. Vstup 100 Kč.

3. 1. v 18.00 
PŘÍRODA RUMUNSKÉHO 
BANÁTU
Putování pestrou a zajímavou čás-

tí Rumunska při dunajské hranici se 
Srbskem - tzv. Banátem plné vůní, 
květů, motýlů a stromů. Setkání s 
obyvateli českých vesnic a historic-
ké i přírodní krásy v okolí banátské-
ho regionu s cestovatelem Milanem 
Macháčkem. 

V centru PodpoVRCH, vstupné 40 
Kč (každý účastník obdrží drobný 
dárek!).

8. 1. v 17.00 
PERUÁNSKÁ 
DOBRODRUŽSTVÍ 
- část druhá
Klára a Pavel Bezděčkovi přiblíží 

posluchačům zážitky ze své druhé 
výpravy do Peru věnované zejména 
Amazonii a pobřeží Tichého oceánu. 
Vyprávění bude doplněno stovkami 
fotografi í a krátkými videozáznamy. 

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
náměstí 55.

26. 12. v 17.00 
PĚVECKÉ SDRUŽENÍ 
CAMPANULA JIHLAVA
Vánoční koncert 
Program: Antonio Vivaldi - Gloria, 

Václav Jan Kopřiva - Missa pastora-
lis in D. Účinkují: Malý komorní or-
chestr Jihlava a hosté, Petr Sobotka, 
varhany, Pěvecké sdružení Campa-
nula Jihlava, Pavel Jirák, dirigent 

Chrám sv. Ignáce z Loyoly.

26.12. v 18.00 
VÁNOCE HRA JOU 
GLÓRIJÁ 2012 ... aneb ... 
od Ondřeje ke Třem králům
Vánoční koncert známého zpěváka 

Petra Kotvalda v kostele Povýšení sv. 
Kříže od 18 hodin. Vstupné 200 Kč. 

1. 1. 2013 v 18.00 
NOVOROČNÍ KONCERT
Účinkují: Český fi lharmonický 

sbor se sólisty: Hana Škarková - sop-
rán, Marie Vrbová - alt, Pavel Valen-
ta - tenor, Pavel Drápal - baryton, za 
doprovodu českých komorních só-
listů v čele s Ivanem Matyášem, řídí 
Petr Fiala. 

5. 1. v 17.00 
VÁNOČNÍ MELODIE 
S MARTINEM
Kostel sv. Ignáce 
Pozvání přijal vzácný host, pěvec 

rakousko-italského původu Martino 
Hammerle Bortolott i, který vystoupí 
s vánočním programem v Jihlavě již 
podruhé. Spoluúčinkovat bude  JSPS 
Melodie pod vedením sbormistra 
Pavla Saláka, doprovází malý instru-
mentální soubor, na klavír Veronika 
Landecki. Program tvoří české i svě-
tové vánoční melodie. Vstupné 150 
/100 Kč. 
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