
Rudolf Chloupek

KLIENTI i personál Denního a týdenního stacionáře v Jihlavě se dočkali. Po rekonstrukci prostorů mají nové podmínky pro 
svoji práci. Foto: archiv MMJ

I letos přijede 
Martin na bílém koni 
do Jihlavy 11. 11. 2013 

(od 16 do 20 hodin) 
s bohatým kulturním programem.

Plán zdraví 
a kvality života

Město každoročně beseduje s ob-
čany na téma dění ve městě a pro-
blémech občanů. Na další postup 
při řešení těchto problémů jsme se 
zeptali náměstka primátora Rudolfa 
Chloupka.

Znát problémy občanů města je 
asi pro vedení důležité?

Je tomu tak. Každý rok na jaře zvu 
spoluobčany (spolu s kolegy z vede-
ní města a pracovníky magistrátu) na 
fórum Zdravého města k projedná-
vání dění ve městě a vytipování nej-
větších problémů. 

Ne každý se dostane na besedu. 
Myslíte na to?

Ano, pořádáme i anketu prostřed-
nictvím tisku a webu města, která je 
otevřena každému. V Novinách jih-
lavské radnice jste již byli informo-
váni o výsledcích letošního fóra i o 
následné anketě. 

Chtěl bych ještě jednou poděkovat 
všem občanům, kteří se zúčastnili 
fóra nebo ankety. Stejně tak děkuji i 
žákům základních a středních škol, 
kteří se zúčastnili fóra mládeže.

Takže touto cestou získáváte pod-
klady. Co se s nimi děje potom?

Na základě této vzájemné spolu-
práce vzniká každoročně dokument 
„Plán zdraví a kvality života“, ve kte-
rém je na výsledky veřejného pro-
jednávání reagováno, jsou vytyčeny 
úkoly a dokument projednávají a 
schvalují orgány města (rada a zastu-
pitelstvo). Tím se stává závazným.

Pro odbory magistrátu?
Ano. Zmíněný dokument ale není 

jediným výstupem. Řada námětů se 
zapracuje do akčních plánů rozvoje, 
slouží jako hledisko při posuzování 
dalších projektů. 

 (Pokračování na str. 3)

Jihlava slavnostně uvedla do pro-
vozu zrekonstruovanou a rozšíře-
nou budovu Denního a týdenního 
stacionáře. Zařízení slouží šesti de-
sítkám klientů s mentálním a kom-
binovaným postižením. 

Stacionář je rozšířen o nástavbu se 
třemi sociálně-terapeutickými díl-
nami pro pracovní činnosti, tři spe-
cializované pracovny pro fyziotera-
peutku, poradkyni pro komunikaci 
a cvičnou kavárnou pro klienty a je-
jich rodinné příslušníky. Pohodlnější 
a hygienickým předpisům odpovída-
jící je také výdej stravy a jídelna. Do-
šlo na sociální zázemí pro uživatele a 
personál stacionáře. 

Jihlava zvýšila úroveň dalšího ze 
zařízení, ve kterých je poskytovaná 
péče postiženým občanům. „Jihlava 
v posledních několika letech rozšířila 
a zmodernizovala ZŠ speciální, ote-
vřela nový Domov seniorů Stříbrné 
terasy, starší domov seniorů na Lesno-
vě nechala zrekonstruovat a podílela 
se na dalších projektech v této oblas-
ti,“ připomněl primátor Jaroslav Vy-
mazal. 

„Zlepšili jste život osmapadesáti kli-
entům stacionáře a jejich rodinám. A 
také personálu, v nových prostorech 
se nám lépe pracuje a také je pro nás 
inspirací pro nové činnosti,“ poděko-
vala všem, kdo se na modernizaci 

stacionáře podíleli, ředitelka Eva 
Pohořelá. Součástí projektu bylo i 
zateplení budovy a výměna oken, 
došlo i na venkovní úpravy dlažby a 
chodníky. 

Stavební práce na akci Rozvoj 
Denního a týdenního stacionáře 
Jihlava začaly 10. července 2012, 
12. srpna 2013 proběhla kolauda-
ce a následně byl objekt předán do 
užívání. Dodavatelem byla na zákla-
dě výběrového řízení fi rma Pozem-
ní stavby Jihlava, spol. s r.o. Celko-
vé výdaje projektu jsou 15. 477.668 
korun, dotace ROP Jihovýchod je 
7.346.690 korun.

 -rt-

Jihlava se stará o postižené, 
zrekonstruovala stacionář

Návštěvníci Zoo Jihlava mají nyní možnost čerpat 
informace o zvířatech prostřednictvím mobilů nebo 
tabletů. 

Multimediálního průvodce pro chytrá mobilní zařízení 
s názvem Pruvodce4U se podařilo jako v první zoologic-
ké zahradě v ČR zprovoznit na základě spolupráce Kra-
je Vysočina a vlády Taiwanu. Zoo Jihlava se tak řadí po 
krajských muzeích do sítě organizací, které tuto službu 
nabízejí.

Pruvodce4U zobrazuje textová, obrazová, audio a pří-
padně i video data popisující dané místo v zoo v českém 
jazyce a dalších jazykových mutacích. 

Celý systém je spravován přímo pracovníky zoo, obsah 
bude tedy průběžně aktualizován a doplňován dle zájmu 
organizace a jejích návštěvníků. -lm, tz-

Průvodce Zoo v mobilu
Kino Dukla v Jihlavě i v 

listopadu pokračuje s pro-
gramem pro mámy a táty s 
malými dětmi. Jednou do 
měsíce se kino otevírá prá-
vě rodičům s dětmi v „ko-
čárkovém“ věku. 

„S kočárkem můžete při-
jet a zaparkovat až do foyer 
kina, kde si vezmete do sálu 
vše, co bude váš nejmenší po-
třebovat a vyrazíte na fi lm. 
My vám kočárky pohlídáme. 

Pro děti bude v sále připra-
ven dětský koberec s hračka-

mi dole pod plátnem,“ popi-
suje Ondřej Široký z kina 
Dukla. 

Rodiče se tak mohou dí-
vat na fi lm, který poběží se 
sníženou hlasitostí a při-
tom po očku sledovat, jak 
se batolí vaše dítko. V sále 
bude přítmí. 

„Ve foyer funguje bar, ná-
vštěvníci se mohou věnovat 
koukání na fi lm nebo třeba 
tichému rozhovoru s přáte-
li,“ řekl Ondřej Široký.

 -rt-

Do kina s kočárkem



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

Absolutní přírůstek:
Absolutní úbytek:

Sňatků:
Rozvodů:
Přestěhováno v místě:
   

84
47

131
50
36
86

45
-

35
12

177

Město Jihlava má k 30. 9. 2013 
přihlášeno k trvalému pobytu 
                                  50.400 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci září 2013
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Jihlavská radnice systematicky 
pokračuje ve zvyšování bezpečnos-
ti přechodů pro chodce. 

Od října je nově nasvětleno osm 
dalších přechodů, konkrétně na frek-
ventovaných ulicích Humpolecká, 
Rantířovská, Pávovská, Šrámkova a 
po dvou přechodech v ulici Jiráskově 
a Sokolovské. 

„Cílem bylo řešení nejrizikovějších pře-
chodů pro chodce v lokalitách se zvýše-
ným pohybem chodců, zejména pak dětí 
a mládeže u základních a mateřských 
škol, sportovišť a dětských hřišť, ale také 
nemocnice, domů s pečovatelskou služ-
bou, průmyslových podniků a zastávek 
MHD,“ popsal primátor města Jaro-
slav Vymazal. Výběr přechodů pro 
úpravu probíhal na základě vyjádření 
Policie ČR. 

Osvětlení přechodů je ze stožárů s 
výložníky, polohovatelného asymet-
rického svítidla, nechybí bezpečnost-
ní polepy na stožárech a příslušné 

dopravní značky. „V zájmu celkového 
řešení přechodů byly provedeny také 
bezbariérové úpravy chodníků v mís-
tech, kde dosud chyběly,“ doplnil pri-
mátor Jaroslav Vymazal.

Výroba a osazení stožárů s nasvět-
lením přechodů probíhaly od po-
loviny srpna do začátku října 2013, 
zhotovitelem stavby byla fi rma RA I-
SA, spol. s r. o. Celkové náklady akce 
činily 950 tisíc korun.

Nasvětlení čtyř z osmi přechodů 
podpořil Fond Vysočiny v rámci 
projektu „Bezpečná silnice 2013 – 
Osvětlení přechodů pro chodce v Jihla-
vě“. Celková výše poskytnuté dotace 
z grantového programu Fondu Vy-
sočiny Bezpečná silnice 2013 činila 
přes 122 tisíc korun.

Jihlava zvyšuje bezpečnost přecho-
dů systematicky, loni radnice zajisti-
la nasvícení osmi přechodů, v roce 
2011 pěti přechodů.

 -rt-

Jihlava zvyšuje bezpečnost dopravy
úpravami přechodů pro chodce

DALŠÍHO bezpečnostního opatření se dočkali chodci na přechodech na ulici Ji-
ráskova. Bezpečnost zvyšuje přehledné nasvětlení přechodu a riziko střetu chodce 
a vozidla se snížilo. Foto: archiv MMJ

Od začátku září je v Jihlavě ve-
řejnosti k dispozici nová poradna 
pro spotřebitele. Otevřena je každé 
pondělí od 10.00 do 15.00 hodin v 
budově živnostenského úřadu v Jih-
lavě v Třebízského ulici. Vždy při-
chází deset až dvacet zájemců o radu 
ve věcech reklamací, smluv, nájmů, 
úvěrů, exekucí, insolvence, ale i zdra-
votnictví, telekomunikací, energií, 
cestování, sociálních otázek nebo ro-
dinněprávního poradenství. Porad-
nu zajišťuje nevládní nezisková SOS 

Spotřebitelskou poradnu 
si veřejnost oblíbila

V BUDOVĚ živnostenského úřadu je od září poradna pro spotřebitele.
 Foto: archiv MMJ

– Asociace, rady a pomoc zde posky-
tuje JUDr. Zdeňka Vejválková. SOS 
– Asociace může spotřebitele zastu-
povat i před soudy a institucemi.

 -rt-

Městská knihovna otevřela 10. říj-
na 2013 novou pobočku v Horním 
Kosově na ulici S.K.Neumanna 22. 
Její činnost navazuje na zrušenou po-
bočku, kterou provozovala knihovna 
na základní škole v Horním Kosově 
v letech 2002 – 2011. 

Fungování pobočky bylo v roce 
2011 dočasně přerušeno a prostory 
využily mateřské školy, které prochá-
zely rekonstrukcí. V lednu letošního 
roku měla být činnost obnovena, ale 
mezitím se natolik zvýšil počet prv-
ňáčků, že nebylo možné zmiňované 
prostory pro knihovnu znovu využít.

Dílem štěstí i náhody se podařilo 
najít vhodné nebytové prostory po-
blíž konečné trolejbusové linky C, 
kde knihovna obývá přízemí o rozlo-
ze 72 m2 a sousedí s obchody. Město, 
které je zřizovatelem knihovny, po-
skytlo potřebné fi nanční prostředky 
na vybavení a úhradu nájmu.

Na rozdíl od předchozí knihov-
ny, která plnila funkci informačního 
centra školy a v omezené míře byla 
otevřena dalším dětským návštěv-

níkům, nová knihovna nabízí svoje 
služby široké veřejnosti. Kromě půj-
čování knih a časopisů umožňuje 
přístup na internet, poskytuje kopí-
rovací a informační služby a připra-
vuje nabídku pro místní základní a 
mateřskou školu. 

Pobočka pracuje v podobném re-
žimu jako další dvě na ulici Březi-
nova 62 a Kollárova 19. Všechny 
pobočky jsou on-line propojeny s 
hlavní budovou ve výpůjčním pro-
tokolu. To umožňuje čtenářům za 
jeden registrační poplatek navští-
vit kterékoliv pracoviště knihov-
ny.  Otevírací doba je v pondělí, 
středu a pátek od 10 do 17 hodin                                                                                                                                    
s hodinovou polední přestávkou a ve 
čtvrtek od 10 do 13 hodin. 

Termín otevření pobočky nebyl 
zvolen náhodně, ale váže se k desáté-
mu výročí působení městské knihov-
ny v budově původního jezuitského 
gymnázia v Hluboké 1, které si při-
pomněla 1. října 2013.

 PhDr. Jarmila Daňková,
 ředitelka MK Jihlava

Pobočka městské knihovny 
v Horním Kosově

Milovníci pobytu na Vodním ráji se dočkali. Po odstávce se opět otevřela 
jeho krytá část. 

Během odstávky bazénu se udělaly potřebné údržbářské a opravářské práce, 
které nelze provádět za běžného provozu. 

„Ve vypuštěných bazénových vanách se provedly drobné opravy obkladů a spár. 
Následně se udělala největší oprava na kryté části, a tou byla výměna vzducho-
technické jednotky pro bazénovou halu. Její celková výměna stála 2 milió ny ko-
run,“ uvedl mluvčí Služeb města Jihlavy (SMJ) Martin Málek. 

Tato nová jednotka je podle jeho slov modernější, má větší výkon a měla by 
mít i delší životnost. Nakonec se dělaly nutné opravy, údržby techniky, che-
mického hospodářství a ostatních technologií na bazéně. 

Do bazénových technologií  patří například čerpadla, pískové fi ltry, chloro-
vací zařízení, atd. Jako poslední proběhla oprava dlažby a spár kolem bazénů, 
nátěry a výmalby. 

 -lm-

Vodní ráj se otevřel veřejnosti
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Plán zdraví 
a kvality života

(Dokončení ze str. 1)
Pokud je zřejmé, že se na daný pro-

blém názory různí, je to podnětem 
pro zorganizování besedy nebo ve-
řejného projednávání úžeji zaměře-
nému (z minulého období bych zmí-
nil revitalizaci sídlišť, územní plán, 
strategický plán atd.)

V tomto vydání NJR se problémy 
města a jejich řešením zabýváme 
podrobněji. Co se čtenáři dovědí?

V článku „TOP problémy města a 
jejich řešení“ se blíže zabýváme těmi 
problémy, které byly v letošním fóru 
vybrány a potvrzeny anketou. 

Celý dokument je pro uveřejně-
ní v novinách příliš rozsáhlý. Je však 
možno se s ním seznámit prostřed-
nictvím internetu.

Řada dalších připomínek a námětů 
pak bude pro vedení města vodítkem 
při dalším plánování rozvoje. -lm-

Obyvatelé Jihlavy se opět mohou 
zapojit do připomínkování rozvo-
je města. Na webu je umístěn návrh 
územního plánu, ke kterému je mož-
né se vyjadřovat prostřednictvím 
internetové aplikace PUPík - Připo-
mínkování územního plánu na adre-
se pup.jihlava.cz. 

Návrh územního plánu je zpraco-
ván ve dvou variantách. „Severní va-
rianta“ navrhuje rozvojovou plochu 
pro bydlení v lokalitě Reindlerov, 
„jižní varianta“ pak směřuje rozvoj 

bydlení na jih Jihlavy mezi ulice Pís-
tovskou a Kosovskou. 

Návrh územního plánu je možné 
buď prostřednictvím pup.jihlava.cz 
nebo písemně připomínkovat do 7. 
listopadu 2013. Následovat bude tzv. 
společné jednání dotčených orgánů, 
do konce roku 2013 zastupitelstvo 
města rozhodne o severní nebo jižní 
variantě územního plánu. Uprave-
ný a posouzený návrh bude na jaře 
2014 znovu veřejně projednán, no-
vý územní plán Jihlavy by měli za-

stupitelé schvalovat v polovině roku 
2014.

Jihlava je zatím jedním z mála 
měst v ČR, kde je možné dokumen-
ty územního plánování prohlížet a 
připomínkovat prostřednictvím in-
ternetu. Před použitím aplikace ma-
gistrát k obdobným účelům obvykle 
obdržel ojedinělé připomínky, loni 
při prvním využití PUPíku ke kon-
ceptu územního plánu úřad získal 
několik stovek připomínek.

 -lm,tz-

Připomínkujte návrh územního 
plánu do 7. listopadu 2013

Každoročně si žadatelé o výměnu 
parkovací karty toto nechávají na po-
slední chvíli. 

Odbor dopravy magistrátu upo-
zorňuje rezidenty a předplatitele na 
možnost požádat o vydání nové plat-
né karty do vymezených parkovacích 
zón na rok 2014 ještě v tomto roce.

Letos došlo k výrazné změně organi-
zace dopravy na území města. Nově by-
ly rozšířeny stávající vymezené placené 
parkovací zóny A, B, C o zóny D1 – U 
pivovaru a D – 2 Srázná. Rozšířením 
placených úseků o nové placené zóny 
D1 a D2 narostl výrazným způsobem 
počet vydaných parkovacích karet.  

„Nenechte si výměnu parkovací karty 
na poslední týdny měsíce prosince, vy-
hnete se tak dlouhému čekání ve fr ontě a 
faktu, že vaši žádost nebude možné pro 
velké množství klientů na počkání vyří-
dit,“ apeluje vedoucí odboru dopravy 
Ján Tinka. 

Z technických důvodů si nelze vy-
řízení této agendy zatím na odboru 
dopravy elektronicky předem ob-
jednat přes on-line systém na strán-
kách města Jihlavy. 

Vydávání a ceny za parkovací karty se 
řídí nově platným Nařízením č.3/2013 
ze dne 1. září 2013 veřejně přístupným 
na stránkách města Jihlavy. -lm-

Výměna 
„parkovací karty“ 

Vedoucí odboru dopravy Magistrátu města 
Jihlavy Jan Tinka upozorňuje na termín povin-
né výměny starých řidičských průkazů za nové.

Kterých ŘP se výměna týká?
Řidičské průkazy vydávané v rozmezí od 

1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 jsou jejich držitelé povin-
ni vyměnit nejpozději do 31. 12. 2013. Uplynutím 
stanovené doby pro jejich výměnu, řidičské průka-
zy pozbývají platnosti (v souladu s novelou zákona 
č. 119/2012 Sb.). 

Uvedená výměna se vztahuje na následující typy 
řidičských průkazů:

Kde si mohu vyměnit ŘP?  
Na určeném pracovišti obecního úřadu obce s 

rozšířenou působností (Městský úřad, Magistrát 
města), příslušného podle místa trvalého pobytu 
na území České republiky.  

V Jihlavě je tímto pracovištěm odbor dopra-
vy Magistrátu města Jihlavy, Tyršova 18, Jihlava 
(vedle autobusového nádraží).  

Úřední hodiny jsou v pondělí a středu od 8.00 
do 17.00 a v pátek od 8.00 do 14.00.

Co musím mít s sebou?
–  „Žádost o vydání ŘP“ – obdržíte na odboru do-

pravy
–  platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
–  průkazovou fotografi i o rozměrech 3,5 × 4,5 cm
–  ŘP, který podléhá povinné výměně. 

Kdy mně bude vydán nový ŘP?  
Vydat ŘP je možné do 20 dnů od podání žádos-

ti, příp. do 5 pracovních dnů od podání žádosti po 
úhradě správního poplatku 500 Kč.

Kolik mě to bude stát?  
Povinná výměna ŘP je osvobozena od správní-

ho poplatku, vyjma vydání ŘP ve lhůtě kratší, tj. 
do 5 pracovních dnů od podání žádosti (viz výše 
– správní poplatek 500 Kč). -lm-

Výzva řidičům se starými řidičskými průkazy

Volby v Jihlavě bez problémů
Voliči odevzdali minulý víkend své hlasy kandidá-

tům a stranám a rozhodli o vítězích a poražených. Po-
tvrdila se pečlivá příprava všech náležitostí ze strany 
magistrátu města a průběh voleb nebyl narušen. 

Náklady na přípravy a průběh voleb hradí stát. Prezi-
dentské (dvoukolové) volby v Jihlavě stály asi 1,9 milio-
nu korun, poslední krajské volby 1,5 milionu. 

Největší položkou jsou odměny pro členy volebních 

komisí, v Jihlavě to bývá asi 500 osob - člen komise ob-
drží 1.300 korun, zapisovatel 1.500 a předseda 1.600 ko-
run. 

Novinkou je, že členům komisí je krácena odměna za 
neúčast například na prvním setkání komisí nebo během 
některého dne voleb.

V přehledu uvádíme výsledky voleb pro Jihlavu a zvole-
né kandidáty do Parlamentu ČR za Vysočinu. -lm-

Okrsky v Jihlavě Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasůcelkem zpr. v %

57 57 100 41 235 25 092 60,85 25 073 24 926 99,41

Strana ČSSD Svobodní Piráti TOP 09 HLVZHŮRU ODS Změna

celkem hlasů 5 182 680 777 2 935 80 2 065 170

platné hlasy v % 20,78 2,72 3,11 11,77 0,32 8,28 0,68

Strana SsČR KDU-ČSL Suveren. ANEO SPOZ Úsvit DSSS

celkem hlasů 42 1 621 82 34 382 1 970 247

platné hlasy v % 0,16 6,5 0,32 0,13 1,53 7,9 0,99

Strana ANO 2011 KSČM LEV 21 SZ

celkem hlasů 3 744 3 628 18 1 269

platné hlasy v % 15,02 14,55 0,07 5,09

Zkratky politických stran a hnutí: ČSSD – Česká strana sociálně demokratická • Svobodní – Strana svobodných občanů • Piráti – Česká pirátská 
strana • TOP 09 – TOP 09 • HLVZHŮRU – HLAVU VZHŮRU – volební blok • ODS – Občanská demokratická strana • Změna – politické hnutí 
Změna • SsČR – Strana soukromníků České republiky • KDU-ČSL – Křesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová • Suveren. 
– Suverenita – Strana zdravého rozumu • ANEO – Aktiv nezávislých občanů • SPOZ – Strana Práv Občanů ZEMANOVCI • Úsvit – Úsvit přímé 
demokracie Tomia Okamury • DSSS – Dělnická strana sociální spravedlnosti • ANO – ANO 2011 • KSČM – Komunistická strana Čech a Moravy 
• LEV 21 – LEV 21 – Národní socialisté • SZ – Strana zelených
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Na veřejném projednání (Fórum 
Zdravého města Jihlavy), které 
proběhlo 23. dubna 2013, byly ve-
řejností naformulovány největší 
problémy v jednotlivých oblastech 
rozvoje města tak, jak je vnímají 
občané. Celkem bylo sestaveno 16 
problémů. 

Všech 16 témat, o kterých se ná-
sledně hlasovalo v anketě, bylo za-
pracováno do tzv. „Plánu zdraví a 
kvality života“, kde jsou uvedeny 
konkrétní opatření a aktivity, které 
město v dané oblasti podniká či plá-
nuje. Dokument je také zveřejněn na 
webových stránkách města www.ji-
hlava.cz/zdravemesto. 

Výsledky ankety potvrdily výběr 
devíti TOP problémů. Město tak 
získalo tzv. ověřené problémy – tj. 
průnik problémů formulovaných v 
rámci veřejného projednání i v rám-
ci ankety. 

Níže uvádíme hlavní tzv. TOP pro-
blémy a stav jejich řešení.

1. Zbudování venkovních sportovišť:
V letošním roce bude zahájena 

realizace projektu Sportovně rela-
xační centrum Český mlýn, které 

bude nejrozsáhlejším sportovním a 
volnočasovým areálem ve městě. V 
prostoru při pravém břehu řeky Jih-
lavy proti koupališti Vodní ráj bude 
vybudováno zázemí pro všechny vě-
kové skupiny obyvatel. Areál bude 
obsahovat cyklostezku, okruh pro 
in-line bruslení, dětské hřiště, spor-
tovní travnatou plochu, betonový 
skatepark, venkovní posilovací stro-
je, hřiště na pétanque, odpočinkové 
plochy a bude vybaveno potřebným 
mobiliářem.

V rámci připravovaného projektu 
Revitalizace části parku Malý Heu-
los - II. etapa dojde k vybudování 
cyklostezky, lávky přes řeku, komu-
nikace, chodníku, veřejného osvětle-
ní, parkovacích stání, vybudování zá-
zemí pro sportovce a divácké tribuny 
(včetně vrhačského sektoru).

Dále bude zázemí pro volnočasové 
aktivity budováno i v rámci projek-
tu regenerace městské památkové 
rezervace, kde v hradebním parká-
nu bude umístěno dětské hřiště a 
naučné prvky jako je broukoviště a 
hmyzí hotel. 

Současně je připravován i nový 
projekt v části města Antonínův Důl, 
kde je také plánováno dětské hřiště. 

2. Bezpečnost na veřejnosti:
V nepřetržitém provozu, se na ce-

lém území města pohybuje stálý po-
čet strážníků. Ti dohlíží mimo jiné 
na bezpečnost ve městě, a proto je 
možné se na ně se stížnostmi obrá-
tit. Dále pak je k dispozici tel. číslo 
567 167 500 - telefon operační služ-
by, nebo v případě nutnosti zavolat 
na linku tísňového volání 156. 

V denních i nočních hodinách je 
dále pak centrum monitorováno 
městským kamerovým dohlížecím 
systémem, jehož smyslem je zvýšení 
bezpečnosti občanů a zajištění bez-
pečné zóny pro pohyb lidí.

Pro zlepšení hlídkové činnosti bu-
de zvýšen počet strážníků městské 
policie. 

3. Nedostatek MŠ:
Město Jihlava tento problém prů-

běžně řeší, v roce 2013 vzniklo růz-
nými dílčími úpravami několik desí-
tek nových míst v MŠ. 

Připravuje se rekonstrukce MŠ Mo-
zaika – pracoviště Březinova 30, kde 
bude navýšena jednak kapacita a jed-
nak provedena generální rekonstrukce.

Situaci poněkud zkomplikovalo 
odložení otevření MŠ Meruzalka. 
Město rovněž připravuje projekty 
dalšího rozšíření kapacity školek, 
přestože vzhledem k demografi cké-
mu vývoji očekáváme mírný úbytek 
zájemců o MŠ.

 4. Čistota veřejných prostranství:
Rozloha zelených ploch, o které je 

pravidelně pečováno, se stále zvětšu-
je, pravidelně jsou ošetřovány stro-
my. K úpravě zeleně dochází v rámci 
revitalizace částí města.

Byl zaveden pravidelný úklid zele-
ných ploch ve městě, ve spolupráci 
s azylovým domem pro muže jsou 
pravidelně uklízeny parky.

Chodníky v centru města jsou uklí-
zeny vysavačem, komunikace úkli-
dovou technikou.

Připravuje se rozšíření i opravy 
kontejnerových stání na sběr třídě-
ného odpadu, pilotně jsou umisťo-
vány sáčky na psí exkrementy.

5. Parkování:
Tematikou parkování se v návaz-

nosti na zpracovanou koncepci par-
kovacího sytému v širším centu měs-

ta Jihlavy zabývá pracovní skupina 
pro parkování, složená z odborníků 
na dané téma (z řad magistrátu, Slu-
žeb města Jihlavy s.r.o. a městské po-
licie). S výstupy této pracovní sku-
piny následně pracuje Komise pro 
dopravu Rady města Jihlavy, která 
doporučuje radě města k realizaci 
konkrétní opatření. Nadále aktuál-
ní je rozšíření lokalit pro rezidenty 
(sídliště Srázná a U Pivovaru) za niž-
ší cenu než v Městské památkové re-
zervaci (MPR). Situace je průběžně 
monitorována a jedná se o změnách 
hranic parkovacích zón. 

Připravuje se realizace 
dosažitelných ploch – 

pokračování prací. 
Nová parkoviště budou vybudo-

vána v rámci projektů Výstavba do-
pravního terminálu - městské ná-
draží Jihlava - Ia. etapa, Sportovně 
relaxační centrum Český mlýn a 
Revitalizace části parku Malý Heu-
los – II. etapa. Komplexně je řešeno 
parkování na sídlišti v ulicích Březi-
nova, Demlova a Na Kopci v rámci 
projektu revitalizace tohoto sídliště 

– 250 nových parkovacích míst.
Byla zpracovaná projektová do-

kumentace na parkoviště za DKO 
a parkoviště ulice Fibichova v sou-
ladu s koncepcí parkovacího sys-
tému v Jihlavě. V roce 2013 bu-
de zadána prověřovací studie na 
„dvoupatrové“ parkoviště u ZOO, 
které by tak efektivně využilo sou-
časné kaskádovité uspořádání. 

Snahou je dostat do rozpočtu pe-
níze na zřízení parkovišť na dosa-
žitelných plochách. Město bude 
jednat i se zřizovateli soukromých 
parkovišť, aby byly v systému, aby 
se poptávka po parkování uspokoji-
la. Město Ji hlava také obnovilo jed-
nání s Krajem Vysočina týkající se 
záměrů na využití plochy bývalých 
kasáren u Krajského úřadu Kraje 
Vysočina. 

Pro zvýšení kapacity parkování na-
vrhovala Jihlava využít i v současné 
době volné plochy v JZ části areálu 
nemocnice. Dle vyjádření Nemoc-
nice Jihlava se jedná o příliš cenné 
pozemky na využití pro parkování. 
Po řadě jednání byl společný postup 
Služeb města Jihlavy a Nemocnice 
Jihlava ukončen. 

Nemocnice Jihlava ovšem jedná se 

soukromou fi rmou o možnostech 
parkovacího sytému nemocnice.

Podpora parkovaní kol ve měs-
tě, vybudování cykloboxů v centru 
města (poslední podmínka nutná 
k získání certifi kace Cyklisté vítaní 
pro město Jihlava). Vybudování cyk-
loboxů u dopravního terminálu, pří-
padně u parkovacího domu.

6.  ISNOV bez spalovny + podpora 
třídění + svoz bioodpadu:

Příprava svážení bioodpadu z pří-
městských částí, možnost odevzdá-
ní bioodpadu ve všech sběrných 
dvorech, otevření nového sběrné-
ho dvora Na Slunci v roce 2013, 
umístění kontejnerů na textil. Pří-
prava budování dalších kontejne-
rových stání.

7. Vandalismus a sprejerství:
Na vybraných základních školách 

bude realizován projekt zaměřený 
na rizikové skupiny žáků, u nichž 
je zvýšená pravděpodobnost, že se 
stanou pachateli trestné činnosti 
a na předcházení páchání sociálně 
patologických jevů těchto skupin 
žáků (např. vandalismus, šikana, zá-

školáctví, sprejerství a rasové kon-
fl ikty).

Město dlouhodobě podporuje ob-
novu ploch poničených sprejery. 
Za tímto účelem je zřízen speciální 
fond, ze kterého může o dotaci požá-
dat každý vlastník nemovitosti, jejíž 
povrch je znehodnocen sprejerský-
mi nápisy. O tuto podporu lze žádat 
i opakovaně. V městské památkové 
rezervaci činí příspěvek 110 Kč/m2 a 
v ostatních částech města 70 Kč/m2.

Ke snížení vandalismu a omezení 
sprejerství přispěje kromě technic-
kých řešení i navýšení počtu strážní-
ků (souvisí i s problémem Bezpeč-
nost na veřejnosti).

8. MHD:
Dopravní podnik vypracoval ná-

vrh vedení linek MHD 2014. Při 
příležitosti zavedení trolejového 
vedení ve Vrchlického ulici přichá-
zí možnost vypořádat se s historic-
kými problémovými místy, jakými 
jsou trasy ve tvaru 8 linek B a BI, 
„sjíždění“ linek B a C na Březinkách 
z důvodu jiného intervalu a poptáv-
ka po spoji Slunce – Dům zdraví.

 (Pokračování na str. 25)

TOP problémy města a jejich řešení

Seznam podpořených projektů z 2. výzvy dotačního programu Projektu Zdravé město a MA21
Žadatel Název projektu Celkový rozpočet projektu 

(v Kč)
Požadovaná výše 

dotace (v Kč)
Bodový 
průměr

Návrh 
komise (Kč)

Rozhodnutí 
RM (Kč)

Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě Ve zdravém městě zdravý duch 20 000 20 000 32 10 000 10 000

Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě Strolerring do Jihlavy 7 000 7 000 40 7 000 7 000

Zdravá Vysočina, o.s. Seniorem v pohodě 20 000 20 000 39 20 000 20 000

Zdravá Vysočina, o.s.
V pohybu ke zdraví ve školní 

družině
20 000 10 000 34 10 000 10 000

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, 
krajská organizace Vysočina

Výstava k oslavě 65. let vzniku 
1. spolku neslyšících v Jihlavě

10 000 5 000 29 5 000 5 000

VSM ACADEMY, o.p.s. Jak se naučit hospodařit s penězi 20 000 10 000 30 10 000 10 000

VSM ACADEMY, o.p.s. Jak nespadnout do dluhové pasti 20 000 10 000 30 10 000 10 000

117 000 82 000 72 000 72 000
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V ZOO JE HOTOVÝ DALŠÍ PAVILON. Město pokračuje v projektu Zoo pěti 
kontinentů. Poslední dokončenou částí je pavilon primátů.

Také expozice Asie jde do fi nále. Dřevěný domek vyrůstá na rozvalinách khmér-
ského chrámu Angkorwat v severním Laosu. 

Zatím v základech je poslední, nejnáročnější stavba „exotária“, velkého tropické-
ho pavilonu především pro plazy, ve stylu džungle s bujnou vegetací, vodopádem 
a řekou s krokodýly. Expozice bude dokončena příští rok.

JAKÉ I/Y? Novináři a primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal přiskočili na 
pomoc s českým pravopisem při zápisu do pamětní knihy. Jihlavu, město 
svého dětství, navštívil pan Dov Strauss, který zde vyrůstal, ale v roce 
1939 musel opustit republiku v transportu židovských dětí. Dnes žije s 
velkou rodinou v Izraeli. Host i po dlouhých letech v cizině mluví plynu-
lou češtinou. O osudech dětí z transportu, včetně těch jihlavských, nyní 
vychází kniha Přátelství navzdory Hitlerovi.

ZUŠ OCENĚNÁ. Letos dokončená rekonstrukce Základní umělecké školy Jihlava 
získala několik ocenění v soutěži Stavba roku 2013. Kromě nominace na titul se 
pyšní Cenou předsedy Senátu Parlamentu ČR a Cenou časopisu Stavitel. Škola je 
nově účelněji upořádána, zvýšila se její kapacita, budovám se vrátil vzhled z roku 
1875. Město do rekonstrukce investovalo s podporou ROP Jihovýchod 80 milionů 
korun, architektem rekonstrukce byl Jaroslav Huňáček, dodavatelem fi rma Podzi-
mek a synové.

MFDF JIHLAVA SVÁTKEM. Letošní sklizeň dokumentárního fi lmu v Jihlavě by-
la ofi ciálně zahájena. Ve velkém sále Domu kultury uváděli herci Jiří Havelka a 
Ondřej Cihlář z Divadla Vosto5. Tentokrát se celý zahajovací večer nesl v duchu 
zahrádkářství, další dny byly ve znamení festivalového dění.

OSLAVA 95.VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA.  U  sochy TGM se kona-
lo tradiční setkání k 95. výročí vzniku Československa. K přítomným promluvili 
představitelé města Jihlavy, Kraje Vysočina, Senátu ČR a Českého svazu bojovní-
ků za svobodu, květiny položili i zástupci dalších organizací včetně Policie a Ar-
mády ČR. Čestnou stráž držel Sokol Jihlava.

ŠEDESÁT LET SPOLU. Manželé Milada Svobodová a Milan Svoboda oslavili 
šedesátileté výročí společného soužití diamantovou svatbou na magistrátu. Svatebča-
nům poblahopřál oddávající Martin Málek.

 Stránku připravil -lm-
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Pohled na křižovatku ulic Havlíč-
kova a Tolstého v Jihlavě se v posled-
ních týdnech změnil. Nejen, že zde 
radnice vybudovala přehlednější a 
bezpečnější přechody pro chodce, 
ale také nahradila beton mezi komu-
nikacemi novým záhonem květin. V 
následujících letech bude prostor od 
jara do zimy hrát barvami. 

Typ záhonu je označován jako Sil-
bersommer, tedy Stříbrné léto. „Vý-
sadba tohoto typu se osvědčila do vel-
mi namáhaných ploch zeleně jako jsou 
kruhové objezdy, dělicí středové pásy 
nebo pásy mezi chodníkem a komu-
nikací. Do těchto ploch vnáší výsadba 
oživení v podobě barevných květů a 
zajímavých struktur nebo textur su-
chomilných trvalek,“ popsala Martina 
Gregorová z magistrátního oddělení 
služeb v životním prostředí.  

Záhon se bude proměňovat od jara 
do zimy. „O jarní oživení se postarají 
tulipány, krokusy a modřence, následu-
je směs laděná do modrofi alového tó-
nu. Do tří let by se přes léto měly začít 
vyvyšovat sněhobílé juky, v zimě bude 
vidět jinovatka na odkvetlých stvo-
lech divizen, juk a česneků“, upřesnila 
Martina Gregorová. 

Z důvodu omezení plevelu jsou vý-
sadby zamulčovány asi deseti centi-
metrovou vrstvou štěrku. Záhon v 
podobném stylu byl vloni vysázen 
na náměstí Svobody. -rt-

Vysadili květiny místo betonu

KVĚTINY na křižovatce ulic Havlíčkova a Tolstého oživí pohled na fr ekventova-
nou křižovatku. Foto: archiv MMJ

Stará elektrozařízení nechte zdarma 
ve sběrných dvorech města

Stále se najde mnoho lidí, kteří 
vyváží odpady a staré věci třeba 
do lesa. Přitom se všeho nepo-
třebného můžete zbavit zdarma 
ve sběrných dvorech, v případě 
starého elektrozařízení i v prodej-
nách nebo dokonce na úřadech. 
O zpětném odběru jsme si poví-
dali s Janem Machančíkem, který 
se jihlavském magistrátu zabývá 
problematikou odpadového hos-
podářství.

Co je jeho smyslem zpětného od-
běru? 

Zpětný odběr je povinnost vý-
robců zajistit nakládání s elektro-
zařízením po ukončení jeho život-
nosti. Povinnost vychází z principu 
„znečišťovatel platí“, který přenáší 
finanční náklady na využití nebo 
odstranění elektrozařízení na vý-
robce a zároveň na ně vyvíjí tlak, 
aby jejich výrobky obsahovaly jen 
minimum nebezpečných látek ne-
bo nejlépe vůbec žádné. Následné 
využití nebo odstranění takových 
výrobků je totiž po ukončení jejich 
životnosti pro výrobce nejen jed-
nodušší, ale také levnější. 

Aby byli výrobci schopni zajistit 
zpětný odběr, vznikly kolektivní sys-
témy, do kterých se mohou výrobci 
přihlásit, a které za výrobce plní po-
vinnosti zpětného odběru. Díky to-
muto systému můžeme odevzdávat 
vysloužilá elektrozařízení zdarma 
v místech zpětného odběru. 

Kde najdu místa zpětného odbě-
ru?

V Jihlavě můžete bezplatně ode-
vzdávat vysloužilá elektrozařízení na 
sběrných dvorech na adresách Hav-
líčkova 64, U Hlavního nádraží 3, 
Rantířovská 5 a brzy také na novém 
sběrném dvoře, který vzniká na uli-
ci Brtnická. Mimo to je možné ode-
vzdávat drobná elektrozařízení do 
červených kontejnerů provozova-
ných společností ASEKOL. 

To ale není vše.
Použité elektrozařízení má povin-

nost převzít také prodejce, u kterého 
kupujete nové elektrozařízení a to 
ve stejném počtu kusů a podobného 
typu, jako kupujete. Existuje ovšem 
výjimka, prodejce není povinen od 
nás převzít elektrozařízení, které není 
kompletní, tedy takové, které je zbave-
no důležitých technologických částí. 

V místě zpětného odběru můžete odevzdat zdarma tato elektrozařízení:
skupina příklady skupina příklady

Velké domácí spotřebiče
mrazničky, pračky, sušičky, 
myčky, elektrické sporáky, 
klimatizační zařízení, mikro-
vlnné trouby a další

Elektrické 
a elektronické ná-
stroje

vrtačky, pily, sekačky 
a další

Malé domácí spotřebiče
vysavače, žehličky, topinkova-
če, fritovací hrnce, váhy, zaří-
zení používaná k šití a další

Hračky, vybavení 
pro volný čas 
a sporty

elektrické vláčky nebo 
soupravy závodních au-
tíček, ruční ovladače her, 
videohry, výherní automaty 
a další

Zařízení informačních
technologií a telekomu-
nikačních zařízení

počítače, notebooky, tiskár-
ny, kapesní a stolní kalkulač-
ky, telefony, mobilní telefony, 
monitory, klávesnice a další

Osvětlovací zařízení
kompaktní žárovky, tru-
bicové zářivky, sodíkové 
výbojky a další

Spotřebitelská zařízení 
a solární panely

televizory, rádia, videoka-
mery, videokamery, solární 
panely a další

Přístroje pro 
monitorování 
a kontrolu

detektory kouře, regulátory 
topení, termostaty 
a další

Otevírací doba sběrných dvorů v Jihlavě
SD Havlíčkova: pondělí – pátek 6:00 – 19:00, sobota 7:30 – 12:00 
SD Rantířovská: pondělí – pátek 9:00 - 17:00
SD U Hlavního nádraží: pondělí – pátek 9:00 – 18:00, sobota 8:00 – 12:00

Malé kontejnery na drobnější elek-
trozařízení jako jsou kalkulačky, mo-
bily, nabíječky nebo holicí strojky, 
bývají také na úřadech nebo ve ško-
lách. 

Obvykle na nějakém dobře do-
stupném místě, podobně jako třeba 
ve vchodu do jihlavského magistrátu 
z Hluboké ulice. 

Existuje i nějaký postih za to, že 
lednici nebo televizi vyhodíme 
třeba do lesa? 

Jak vyplývá z výše uvedených infor-
mací, vozit vysloužilá zařízení do lesa 
nemá smysl. O elektrozařízení ulože-
né zdarma na některém u uvedených 
míst zpětného odběru se postarají 
odbornící, kteří ví, jak se zařízením 
dál bezpečně nakládat. 

Na druhou stranu legislativa ukládá 
povinnost odevzdávat elektrozaříze-
ní pouze v místech zpětného odběru 
nebo přímo zpracovatelům, jinak se 
vystavujeme postihu. 

Nač se zbytečně vystavovat po-
kutě až 20 tisíc korun, když na 
sběrném dvoře můžete vysloužilé 
elektrozařízení odevzdat zdarma?

POUŽITÁ elektrozařízení nemusíte 
vozit do lesa, zdarma je můžete ode-
vzdat ve sběrných dvorech, prodejnách 
nebo dát do červených kontejnerů na 
elektro. Menší kontejnery bývají i na 
úřadech a ve školách,“ připomíná Jan 
Machančík z odboru životního pro-
středí. -tz-

Zóna připojena k D1
Ředitelství silnic a dálnic na konci 
října zprovoznilo mimoúrovňovou 
křižovatku na dálničním přivaděči 
u Pávova. Na dokončení plnohod-
notného napojení průmyslové zóny 
k dálnici D1 čekala Jihlava sedm let. 

Připojení odlehčí městu zejmé-
na od nákladní dopravy a usnadní 
dopravu mezi průmyslovou zónou 
a dálnicí. Starý most v Pávově, po 
kterém dosud kamiony jezdily, bude 
určen už jenom pro místní dopravu.

 -rt-



STRANA     14 Aktuality NJR - LISTOPAD  2013

Pokračujeme ve výčtu pozitivních 
příkladů, jak plánování městské udrži-
telné dopravy řeší ve městech různých 
velikostí především v zahraničí. Před-
chozí díly našeho miniseriálu jsou k 
dohledání na webu města v sekci do-
prava.

Örebro, Švédsko – 
Podpora nového 
způsobu myšlení

Na počátku procesu plánování udr-
žitelné městské mobility nebyl obec-
ný pohled na udržitelnou dopravu v 
Örebro tak silný. Aby se tato situace 
změnila, město získalo podrobné 
poznatky o otázkách souvisejících s 
dopravou. 

Vznikl speciální odbor na radnici, 
který je odpovědný i za zvyšování po-
vědomí mezi zaměstnanci a politiky. 

Obecně je klíčem nový způsob 
myšlení a také zjištění, co dělají jiní 
za hranicemi města. Důležité je po-
skytnout řídícím subjektům dobré a 
praktické příklady, které již byly vy-
zkoušeny. Posledních několik let se 
Örebro zaměřovalo na výměnu zku-
šeností a stále tak čeká na tu správ-
nou chvíli zavedení skutečných plá-
nů udržitelné mobility do praxe.

Koprivnica, Chorvatsko 
– Analýza stavu

Koprivnica, město s 33 700 obyvateli 
na severozápadě Chorvatska, provedlo 
podrobnou analýzu své situace ohled-
ně městské mobility. Hodnocení od-
halilo, že město má vynikající podmín-
ky pro podporu udržitelné mobility. 

Městská struktura je vyrovnaná, 
kompaktní, a poskytuje dostatek 
prostoru pro zavedení rozsáhlé cyk-
listické sítě. Již nyní 30 % obyvatel 
pravidelně chodí pěšky nebo jez-
dí na kole. 70 % školáků používá k 

cestám do školy veřejnou dopravu, 
kolo nebo chůzi. V průběhu letních 
prázdnin počet chodců a cyklistů 
převyšuje počet automobilů. 

Budapešť, Maďarsko 
– Integrace a politická 

koordinace
Budapešť je příkladem integrace 

plánu mobility do celkového poli-
tického rámce města. V roce 2003 
město schválilo Koncepci městského 
rozvoje. Ta defi nuje vizi a dlouhodo-
bé priority pro celkový rozvoj města. 

Město vytvořilo Strategii městské-
ho rozvoje Budapešti, známou jako 
„Podmaniczky Plan“. Tento politický 
dokument stanovuje priority rozvo-
je města pro období let 2005 – 2013, 
včetně hlavních opatření městského 
rozvoje. Tato strategie městského 
rozvoje je doplněna Plánem mobili-
ty srdce Budapešti. 

Plán byl vytvořen v roce 2007 k 
oživení vnitřního města prostřednic-
tvím rozsáhlého zklidňování dopra-
vy. Plán upřednostňuje nemotorizo-
vanou místní dopravu, aby podpořil 
místní fi rmy a zlepšil kvalitu života.
Evropský trend – přednost MHD a 
bicykly na silnicích 

Dopravní strategie Jihlavy má 
evropské parametry, je v souladu 
s principy projektu Quest (Quality 
management tool for Urban Energy 
effi  cient Sustainable Transport – Ná-
stroj posuzující efektivitu řízení města 
v oblasti udržitelné dopravy – pozn. 
redakce). Potvrdila to závěrečná kon-
ference projektu v maďarské Buda-
pešti, kde měla zastoupení i Jihlava. 
Evropský projekt zahrnuje princi-
py udržitelné dopravy, které cíleně 
omezují neoprávněné zvýhodňování 
automobilové dopravy ve městech.

„Kroky Jihlavy, například v upřed-
nostňování hromadné dopravy, budo-
vání bezbariérových tras a přechodů 
pro chodce, značení pruhů pro cyklis-
ty nebo snižování rychlosti je v soula-
du s trendy, stejné postupy volí a pod-
poruje řada evropských měst,“ uvedl 
jeden ze závěrů konference náměs-
tek primátora pro oblast dopravy 
Josef Kodet.

Závěrečná konference v Budapešti 
byla vyvrcholením více než dvouleté 
práce na projektu. Quest vznikl pro-
to, aby pomohl městům připravit ne-
bo zefektivnit dopravní politiku udr-
žitelným směrem.

„Udržitelná doprava je energeticky a 
prostorově nenáročná, poskytuje služ-
by širokému spektru uživatelů, je bez-
pečná, podporuje zdravý životní styl 
a sociální a ekonomické vazby,“ po-
dotknul dále Josef Kodet s tím, že 
kritéria trvalé udržitelnosti nejlépe 
splňuje pěší a cyklistická doprava. 

Hromadná doprava pak předsta-
vuje alternativu individuálnímu au-
tomobilismu, kterou mohou využít 
pro uspokojení své potřeby mobili-
ty, kromě lidí v produktivním věku, 
i děti a senioři, popř. lidé s různými 
stupni omezení pohybu a orientace. 
„Změna dopravního systému města 
směrem k trvalé udržitelnosti se bohu-
žel neobejde bez paralelních restriktiv-
ních opatření vůči individuální auto-
mobilové dopravě,“ doplnil náměstek 
Josef Kodet s odkazem na připravo-
vaný projekt telematiky, který bude 
upřednostňovat vozy MHD před 
ostatními účastníky silničního pro-
vozu v Jihlavě.

Projekt Quest je zaměřen na malá 
a střední evropská města. Nabízí ex-
terní odborný pohled na dopravní 
plánování města. „V rámci projektu 
Quest se nám podařilo zlepšit komuni-

kaci zúčastněných stran ve městě,“ do-
dal dopravní inženýr města Zdeněk 
Dvořák.

Na závěr konference v Budapešti 
proběhl slavností akt předávání cer-
tifi kátů Quest. V budoucnosti má 
být certifi kát Quest základem pro 
investiční programy EU na podporu 
realizace systému udržitelné měst-
ské mobility. Do projektu je zapoje-
no ve 13 evropských zemích celkem 
47 měst. Za Českou republiku se 
projektu mimo Jihlavy účastní ještě 
České Budějovice, Chomutov, Hra-
dec Králové, Karviná a Opava. Akční 
plány měst budou nadále sledovány 
a vyhodnocovány. 

Závěrečná 
cyklokonference 

v Pardubicích
Národní závěrečná konference 

QUEST proběhla v rámci cyklokon-
ference „Vize 25 – řešení pro města“ 
v Pardubicích. Projektu QUEST byl 
věnován celý druhý den dvouden-
ního setkání, kterého se zúčastnili 
především zástupci měst, ale také 
Ministerstva dopravy, Policie ČR, 
reprezentanti médií, vysokých škol 
či nevládních organizací.

Vize 25 sleduje rozvoj městské mo-
bility jako systému s vyváženým po-
dílem jednotlivých složek dopravy. 

Vizí tedy je, aby se cyklistická do-
prava v rovinatých oblastech do ro-
ku 2025 podílela minimálně 25 % na 
celkové dělbě dopravní práce u cest 
do vzdálenosti 5 km. Vize 25 před-
stavuje systém městské mobility, 
který věnuje spravedlivou pozornost 
všem složkám dopravy, tedy indivi-
duální automobilové dopravě, cyk-
listické dopravě, veřejné a pěší do-
pravě (4 × 25 % pozornosti). 

Vize 25 má proto ovlivňovat všech-
ny další koncepční a strategické 
dokumenty města. Odborné do-
kumenty by již neměly být připra-
vovány izolovaně, ale integrovaně a 
společně. Jen tento přístup zabrání 
preferenci jedné dopravy před dru-
hou a umožní vytvořit podmínky 
pro všechny její druhy.

 -tz-

VŠICHNI ZÁSTUPCI českých měst v Budapešti - zleva R. Jordová (CDV), Z. Sperat (CDV), K. Šimonek (Hradec Králové), O. Skácel (Opava), H. Nováková (Chomutov), 
Z. Dvořák a J. Kodet (Jihlava) a A. Creedy (QUEST). Na fotografi i v pravo zástupci Jihlavy J. Kodet a Z. Dvořák s certifi kátem QUEST. Foto: archiv MMJ

OSVĚDČENÍ pro město Jihlava. Aka-
demie QUEST tímto potvrzuje, že měs-
to podstoupilo všechny kroky v jeho úsilí 
směřujícím k udržitelné městské mobilitě. 
Tento certifi kát je uznáním práce, se kte-
rou Jihlava udržitelně plánuje městskou 
mobilitu, závazku města při plnění 
QUEST akčního plánu a jeho ochotu dá-
le přijímat a rozvíjet udržitelnou politiku.
 Repro: archiv MMJ

Plán udržitelné městské mobility – 7. díl
Vizí je propojit cyklodopravu z dalším plánováním
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Jako každý rok i letos 11. listopadu dorazí do 
Jihlavy svatý Martin na bílém koni. Každý, kdo 
ho v podvečer přijde přivítat do centra města, 
nepřijde o zvyklosti s tím spojené, přesto jeho 
příjezd letos dostane nový kabát.

Martin s průvodem jako vždy vyrazí od Brány 
Matky Boží. „Trasa na Masarykově náměstí je ten-
tokrát upravena tak, aby si celou družinu mohlo po-
hodlně prohlédnout co nejvíce lidí. Průvod se vyhne 
silnici před radnicí, takže nebude blokovat provoz 
především městské hromadné dopravy“, popsal prv-
ní změnu vedoucí odboru kultury Tomáš Koukal. 

Úplně nově budou průvod v ulicích sledovat ka-
mery, obraz se bude přenášet na velkoplošnou ob-
razovku na náměstí na pódium, ze kterého budou 
přítomní dostávat informace od moderátorů.

Po ohňostroji neodcházejte, 
zábava pokračuje

Na pódiu bude od 16. hodiny hrát rocková kape-
la Claymore inspirovaná skotskou a irskou hudbou. 
Průvod sv. Martina do ulic vyrazí v 17 hodin, až do-
razí k pódiu, bude následovat ohňostroj v režii jihlav-
ského ohňostrůjce Jiřího Linhy. „Tím ovšem program 
nekončí, po ohňostroji následuje koncert skupiny Děda 
Mládek Illegal Band. Budeme rádi, když se návštěvní-
ci zdrží na akci déle, poslechnou si kapelu, popovídají 
si se známými, obejdou si stánky,“ zve Tomáš Koukal 
z radnice, která je letos hlavním organizátorem akce. 
Kolem sedmé večer pak ve velkém stanu na náměstí 
ještě bude hrát skupina Jak chceš.

Sv. Martin bude mít jako vždy především pro dě-
ti připraveny zlaťáky, letos si jich přiveze 20 tisíc. 
Pomáhat s rozdáváním mu budou i městští radní, 
kteří půjdou s Martinem v průvodu. „V průvodu 
se jako tradičně seřadí vlajkonoši a bubeníci, a samo-
zřejmě postavy, které ponesou symboly s tímto svát-
kem spojené jako svatomartinskou husu či rohlíčky, 
půjdou i vinaři nebo selka s chlebem, Martina jako 
vždy doprovodí halapartníci,“ vyjmenoval některé 
účastníky spoluorganizátor Milan Kolář.

Sv. Martin je také symbolem 
pomoci druhým

Svátek Svatého Martina se oslavuje na počest 
biskupa Martina (Martinuse) z Tours. K jeho ži-
votu se váže legenda o plášti. Když byl Martin dů-
stojníkem armády, vracel se na bílém koni ke své 
vojenské posádce v Gaulu. U brány tohoto města 
potkal nahého žebráka, který ho žádal o almužnu. 

Martin neměl u sebe ani jídlo, ani žádné peníze, 
tak sundal svůj vojenský plášť a mečem ho přeťal 
na dvě části. Do jedné části svého pláště oblékl 
žebráka a druhou část si ponechal. Ve snu se pak 
Martinovi zjevil Ježíš Kristus a řekl mu jedinou 
větu: „Tímto rouchem mě oděl Martin, ještě nepo-
křtěný.“ Když se Martin probudil, jeho vojenský 
plášť byl opět celý. Po této události Martin opustil 
armádu, nechal se pokřtít a začal sloužit Bohu. 

„Byla by trochu škoda vnímat svátek svatého Marti-
na jen jako zábavu u plného stolu s martinskou husou 
a vínem. Symbol či vzkaz Martinova života je schop-
nost a ochota se podělit a pomáhat druhému. V někte-
rých zemích se na tento svátek pořádají velké charitativ-
ní sbírky. Třeba podobnou tradici vybudujeme i u nás,“ 
zamyslel se nad dalším rozměrem stále oblíbenějšího 
svátku spolupořadatel Milan Kolář.

Svatomartinské zvyky 
a pranostiky

Sv. Martin přijíždí na bílém koni - pranostika o 
začátku zimy a sněžení vznikla pravděpodobně na 
základě toho, že Martin jako voják jezdil na bílém 
koni. V historii na tento den často začínalo sněžit, 

proto je svátek svatého Martina spojován právě se 
sněhem. Obdobnou pranostikou je Na svatého 
Martina bývá bílá peřina.

Na svátek sv. Martina se peče svatomartinská 
husa. Tento zvyk má nejspíš kořeny v legendě, že 
se Martin schovával v husníku, ale husy ho pro-
zradily. Jiná legenda říká zase to, že husy na ven-
kovském kázání svatého Martina rušily, proto se 
teď pečou v den svátku svatého Martina - jakoby 
za trest. Na sv. Martina se také připravuje svato-
martinské pečivo, rohlíky, podkovy a podobně.

U příležitosti svátku sv. Martina se otvírají mla-
dá, tzv. svatomartinská vína. Je to oslava toho, že 
zima střídá podzim. -rt-

Martin letos přijede v novém kabátě

SV. MARTINA vítají v Jihlavě tisíce lidí. Jeho bílý kůň obdivuhodně klidně snáší zmatek a hluk, blesky fotoapa-
rátů i plivání ohně. Klid zachová dokonce i při ohňostroji, který příjezd do města završuje. Foto: archiv MMJ

MARTINOVA DRUŽINA je připravena chránit svého pána. Za chvíli vjede Bránou Matky Boží do města 
Jihlavy.  Foto: archiv MMJ

KEJKLÍŘI k průvodu Sv. Martina neodmyslitelně 
patří. Foto: archiv MMJ

Sv. Martin v Jihlavě – 11. 11. 2013
■ 16.00 – koncert kapely CLAYMORE (gaelic-rock)

■ 17.00 – průvod sv. Martina od Brány Matky Boží
■ komponovaný ohňostroj Jiřího Linhy
■ Děda Mládek Illegal band
■ koncert kapely Jak chceš (ve stanu)



prodat volnou bytovou jednotku  č. 394/7 ve 
4. NP domu Jarní 15 v Jihlavě, 4+1, 87,52 m2, mini-
mální kupní cena 600.000,- Kč

Výběrovým řízením formou dražby 
dne 13. 11. 2013 s uzávěrkou 

žádostí dne 11. 11. 2013 
(v 1700 hod.)

prodat pozemky: 
– pozemek v k.ú. Antonínův Důl p.č. 62/1, po-
zemek dle v katastru nemovitostí (KN) dosud 
nezapsaného geometrického plánu (GPL) č. 371-
11/2012 pro k.ú. Antonínův Důl p.č. 64/3 a dá-
le navazující pozemek p.č. 379/1 v k.ú. Pávov, 
celková výměra pozemků činí 1.090 m2, před-
mětné pozemky jsou mírně svažité, z hlediska 
územního plánu jsou zastavitelné a jsou určeny 
především pro realizaci individuální bytové vý-
stavby, pozemky se nacházejí za budovou býva-
lé základní školy Červený Kříž č.p. 2, minimální 
kupní cena pozemků činí 820.000,- Kč
– pozemek p.č. 268 dle v KN dosud nezapsaného 
GPL č. 245-77/2013 pro k.ú. Heroltice u Jihlavy 
o výměře 551 m2, pozemek je zastavitelný, lze na 
něm realizovat výstavbu rodinného domu, nachá-
zí se v obci Heroltice u zastávky MHD poblíž sil-
nice vedoucí z Jihlavy do Polné, minimální kupní 
cena pozemku činí 280.000,- Kč
– pozemek p.č. 288/100 v k.ú. Pávov o výmě-
ře 963 m2, orná půda, pozemek se nachází v části 
Nový Pávov ve vzdálenosti cca 100 m od silnice 
vedoucí přes obec Pávov ve směru na obec Anto-
nínův Důl, pozemek je zastavitelný a lze na něm 
realizovat stavbu rodinného domu při respektová-
ní zatížení pozemku věcnými břemeny a ochran-
nými pásmy, které se vztahují k již existujícím in-
ženýrským sítím situovaným na tomto pozemku, 
minimální kupní cena pozemku činí 800.000,- Kč
– pozemek p.č. 186/6 v k.ú. Vysoká u Jihlavy o 
výměře 5.132 m2, ovocný sad, pozemek se nachá-
zí na okraji obce Vysoká po pravé straně příjezdové 
komunikace ve směru od Jihlavy, je možné jej využít 
k realizaci individuální bytové výstavby při splnění 
podmínek úřadu územního plánování, v současné 
době je pozemek využíván k zemědělskému obhos-
podařování na základě uzavřené nájemní smlouvy, 
minimální kupní cena pozemku činí 3.900.000,- Kč
– pozemek p.č. 94/27 v k.ú. Zborná o výměře 
1.795 m2, pozemek se nachází v obci Zborná po-
blíž parkoviště pro lyžaře na protilehlé straně sjez-
dovky Šacberk, pozemek je zastavitelný a lze ho 
tedy využít pro výstavbu rodinného domu, mini-
mální kupní cena pozemku činí 2.692.500,- Kč

prodat nemovitosti: 
– objekt bez č.p./č.ev. na pozemku p.č. 81/2 – za-
stavěná plocha a nádvoří s pozemkem p.č. 81/2 v 
k.ú. Jihlava a se spoluvlastnickým podílem id. 1/13 
na navazujícím pozemku p.č. 81/5 – ostatní plocha, 
jiná plocha, v k.ú. Jihlava, jde o přízemní objekt (ob-
jekt je volný) ve dvorním traktu domu Brněnská 
15 v Jihlavě, minimální kupní cena 750.000,- Kč

– objekt k bydlení č.p. 1287 v Jihlavě, ul. Husova 
or.č. 27 na pozemku p.č. 2734/1 – zastavěná plo-
cha a nádvoří s pozemkem p.č. 2734/1, jde o vnitř-
ní řadový objekt na okraji historického centra měs-

ta, v domě jsou celkem 4 byty ve 2. a 3. NP (3×1+1, 
1× 2+1, všechny byty jsou volné) a v přízemí domu 
volné nebytové prostory (býv. prodejna květin), 
minimální kupní cena činí 2.750.000,- Kč

– objekt občanské vybavenosti č.p. 2938 v Ji hlavě 
– Heleníně (budova býv. základní školy v He-
leníně), ul. Hálkova or.č. 39 na pozemku p.č. 
305/2 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Helenín 
s pozemky p.č. 305/2, p.č. 306 – trvalý travní po-
rost v k.ú. Helenín, jedná se o samostatně stojící 
provozní budovu, zděnou nepodsklepenou stavbu 
se dvěma nadzemními podlažími (budova je vol-
ná), která byla v minulosti užívána jako ubytovna, 
minimální kupní cena činí 3.500.000,- Kč

– budovu bez č.p./č.ev. – občan. vybav. (budo-
va býv. urologie v areálu staré nemocnice v Ji-
hlavě) na pozemku p.č. 3010 – zastavěná plocha a 
nádvoří s pozemky p.č. 3010, p.č. 3011/2 – ostatní 
plocha, jiná plocha, dále s pozemkem p.č. 3011/3 
– ostatní plocha, zeleň, dle v KN dosud nezapsa-
ného GPL č. 5687-18/2011 pro k.ú. Jihlava, a s 
pozemky p.č. 3007/19 – ostatní plocha, manipu-
lační plocha, a p.č. 3007/1 – ostatní plocha, mani-
pulační plocha, dle v katastru nemovitostí dosud 
nezapsaného GPL č. 6104-131/2012 pro k.ú. Ji-
hlava, minimální kupní cena činí 12.500.000,- Kč

– budovu č.p. 2 v Červeném Kříži na pozemku 
p.č. 63 – zastavěná plocha a nádvoří s pozemkem 
p.č. 63 v k.ú. Antonínův Důl a dále s pozemkem 
p.č. 64/1 – zahrada dle v KN dosud nezapsaného 
GPL č. 371-11/2012 pro k.ú. Antonínův Důl, jde 
o budovu bývalé základní školy se dvěma nadzem-
ními podlažími a podkrovím nad částí půdorysu 
1. NP, minimální kupní cena činí 2.200.000,- Kč

prodat volné bytové jednotky: 
– bytovou jednotku č. 3067/2 v 1. NP domu So-
kolovská 8 v Jihlavě, 2+1, 49,20 m2, společné 
WC, minimální kupní cena 480.000,- Kč
– bytové jednotky v domě Lesní 2, 6 v Jihlavě – 
Heleníně:

č. 2939/3 ve 2. NP, 2+1, 53,30 m2, min. KC 
580.000,- Kč

č. 2939/4 ve 2. NP, 2+1, 51,70 m2, min. KC 
540.000,- Kč 

č. 2939/5 ve 3. NP, 3+1, 86,30 m2, min. KC 
790.000,- Kč

č. 2941/1 v 1. NP, 1+1, 48,30 m2, min. KC 
320.000,- Kč

č. 2941/2 v 1. NP, 1+1, 48,30 m2, min. KC 
440.000,- Kč

č. 2941/3 v 1. NP, 1+1, 43,50 m2, min. KC 
390.000,- Kč

č. 2941/4 v 1. NP, 1+1, 44,90 m2, min. KC 
360.000,- Kč
– bytovou jednotku č. 1290/1 ve 2. NP domu Pa-
lackého 31 v Jihlavě, 2+1, 94,90 m2, minimální 
kupní cena 920.000,- Kč
– bytové jednotky v domě Matky Boží 28 v Jihlavě:

č. 1246/3 ve 2. NP, 2+1, 72,60 m2, min. KC 
750.000,- Kč

č. 1246/8 ve 3. NP, 1+1, 67,40 m2, min. KC 
670.000,- Kč
– bytovou jednotku č. 1093/1 v 1. NP domu 
Kosmákova 1 v Jihlavě, 2+1, 52,30 m2, minimální 
kupní cena 680.000,- Kč
– bytové jednotky v domě Joštova 11 v Jihlavě:

č. 30/5 ve 2. NP, 1+kk, 18,70 m2, společné WC, 
min. KC 280.000,- Kč

č. 30/7 v mezipatře 2. a 3. NP, 1+1, 24,20 m2, 
společné WC, min. KC 220.000,- Kč
– bytovou jednotku č. 3654/12 v 5. NP domu 
Březinova 26 v Jihlavě, 3+1, 73,90 m2, min. KC 
po slevě 860.000,- Kč
– bytové jednotky v domě Jarní 11, 13, 15, 17 v 
Jihlavě – Horním Kosově

č. 394/3, 2. NP, 4+1, 87,52 m2, min. KC 
930.000,- Kč

č. 394/8, 4. NP, 3+1, 67,12 m2, min. KC 
780.000,- Kč

č. 395/1, 1. NP, 2+1, 55,82 m2, min. KC 
620.000,- Kč
– bytovou jednotku č. 3440/3 ve 2. NP domu 
Pod Rozhlednou 19 v Jihlavě, 2+1, 57,10 m2, 
společné WC, min. KC 590.000,- Kč
– bytovou jednotku č. 1897/7 ve 3. NP domu 
Žižkova 29 v Jihlavě, 2+1, 54,10 m2, min. KC 
730.000,- Kč

prodat volný nebytový prostor: 
– č. 4789/2 (sklad) v 1. PP domu Seifertova 18 v 
Jihlavě, 13,70 m2, minimální kupní cena po slevě 
30.000,- Kč 

Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, Jihlava zveřejňuje záměry

Bližší informace je možné získat: prodej pozemků na tel. 567 167 277, prodej nemovitostí a jednotek na tel. 567 167 278, 567 167 281 nebo pří-
mo na Majetkovém odboru Magistrátu města Jihlavy, 1. poschodí budovy magistrátu města, Hluboká 8, Jihlava.

Statutární město Jihlava si vyhrazuje právo změnit či doplnit tyto záměry, příp. od nich odstoupit.
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FC Vysočina čeká klíčový závěr podzimu

Fotbalisté Jihlavy zůstávají čtyři kola 
před koncem podzimní části Gambri-
nus ligy nebezpečně blízko sestupo-
vým břehům. Z tohoto pohledu je do 
konce listopadu čekají možná nejdů-
ležitější utkání letošního ročníku pro-
ti rovnocenným soupeřům. Pokud je 
žlutomodří nezvládnou, jejich staros-
ti se záchranou ještě vzrostou.

Představitelé klubu z krajského 
města Vysočiny věří, že k naplnění 
černého scénáře nedojde. Jihlavané 
navíc udělali v říjnových zápasech vý-
konnostní krok za lepšími zítřky, když 
doma potrápili mistrovskou Plzeň – 
účastníka hlavní fáze letošní Ligy mi-
strů (prohra 1:2), vyhráli vysoko 4:0 
na půdě olomoucké Sigmy v prvním 
osmifi nále Poháru České pošty (od-
veta byla na programu 30. 10. – po 
uzávěrce NJR) a bezbrankovou remí-
zou v Ďolíčku, sídle pražských Bohe-

mians 1905, ukořistili první venkovní 
bodík v letošní sezoně.

V zatím posledním soutěžním zá-
pase FC Vysočina zdolal před svý-
mi fanoušky 3:2 ambiciózní Jablo-
nec, účastníka předkola Evropské 
ligy. „Vítězství si velmi cením, protože 
jsme porazili ohromně silného sou-
peře, který by měl prohánět celky ze 
špice tabulky,“ řekl jihlavský trenér 

František Komňacký, jehož svěřen-
ci sice tahali za kratší konec, ale dí-
ky bojovnosti a kvalitní koncovce 
nakonec favorita udolali.

„Do zbývajících utkání podzimu, 
kdy nás čekají soupeři zhruba naší 
úrovně, bezesporu máme co zlepšovat. 
Abychom v těchto zápasech o šest bodů 
uspěli, musíme hru výrazně zlepšit,“ 
zdůraznil Komňacký.  -cio-

Los FC Vysočina v závěru podzimu

2. 11. Brno – Jihlava

8. 11. Jihlava – Ostrava (18 hod.)

23. 11. Příbram – Jihlava

29. 11. Jihlava – Slovácko (18 hod.)

Pozn.: Termíny utkání mohou být změněny 
na základě televizních přenosů.

POZDRA VY fotbalistů Jihlavy a Jablonce před vzájemným utkáním provázely úsměvy. Po devadesáti minutách hostům 
úsměv na rtech zmrznul.   Foto: Michal Boček

Prvoligoví hokejisté z krajské-
ho města předvádí v letošní sezoně 
dobré výkony, po kterých jim patří 
po šestnácti odehraných kolech do 
26. října výborné druhé místo ve čtr-
náctičlenné tabulce 1. ligy.

Od posledního vydání Novin jih-
lavské radnice sehráli svěřenci tre-
nérské dvojice Petr Vlk a František 
Zeman devět mistrovských zápasů. 
Přestože tým sužuje od počátku se-
zony větší množství zranění a nemo-
cí, dokázali v nich osmkrát zvítězit. 

Z toho čtyřikrát v základním hracím 
čase, jednou po prodloužení a třikrát 
získali bod navíc až po loterii samo-
statných nájezdů. Jen jednou odchá-
zeli z ledu po prohře a to v domácím 
derby z havlíčkobrodskými Rebely.

Derby se hrálo hned druhý říjnový 
den. Jihlava byla v zápase lepším tý-
mem, jenže góly střílel, většinou po 
chybách domácích, soupeř. Ten si 
zejména po velmi dobrém výkonu 
gólmana Kacetla odvážel do okresní-
ho města tři body za výhru – 1:3.

O tři dny později následovalo další 
derby Vysočiny v Třebíči. Domácí se 
sice zkraje utkání ujali vedení, ale po-
té se taktovky zápasu chopila Dukla. 
Byla jasně lepším týmem a v šedesáti 
minutách hry nasázela domácím osm 
branek. Konečný stav derby vyzněl 
přesvědčivě pro Jihlavu – 2:8.

9. října se hrálo v Jihlavě a sou-
peřem Dukly byl Šumperk. Domá-
cí byli opět lepší ve všech herních 

činnostech, v každé třetině zvítězili 
a nakonec nasázeli soupeři, stejně 
jako v předchozím duelu s Třebíčí 
osm gólů. Konečný výsledek – 8:4.

Rozjetá Dukla hrála další zápas na 
severu Čech, kde je čekal houževna-
tý tým Kadaně, vyznačující se dob-
rým bráněním. A zápas tuto skuteč-
nost potvrdil. Po základní části byl 
stav 1:1, nerozhodlo se ani v pro-
dloužení, takže o bodu navíc se roz-

hodlo až v samostatných nájezdech. 
V nich zařídil výhru Dukly kapitán 
Čachotský – 1:2 SN.

V polovině října se na Horáckém 
zimním stadionu představil celek 
Litoměřic. Domácí sice byli lepším 
týmem, ale nedokázali se prosazo-
vat střelecky. O vítězství rozhodli až 
v poslední pětiminutovce třetí třeti-
ny, kdy se trefi li do černého dvakrát 
a celkově vyhráli – 3:1.

Následovala šňůra tří venkovních 
zápasů, z nichž první bylo utkání v Be-
rouně. Místní Medvědi jsou zatím nej-
větším překvapením ligy, když sedm 
prvních kol neprohráli a vedli tabulku. 
V den zápasu v Berouně byla Jihlava 
druhá a domácí, kteří několikrát od 7. 
kola zaváhali, okupovali třetí příčku 
tabulky. Ve vyrovnaném utkání Dukla 
vedla 2:0, ale domácí srovnali stav ve 
třetí třetině. Rozhodovalo se opět až 
v samostatných nájezdech a zase byl 
rozhodujícím hráčem kapitán Dukly 
Čachotský, který tak zařídil hostům 
bod navíc – 2:3 SN.

Ve druhém venkovním utkání hrála 
Jihlava na ledě nováčka soutěže v Ha-
vířově. Těžký zápas hráči z Vysočiny 
zvládli a ze severu Moravy dovezli tři 
body za výhru – 3:5. Třetí venkovní 
zápas v řadě hrála Dukla 23. října na 
ledě posledního týmu tabulky v Be-
nátkách nad Jizerou. Dukla po celý 
zápas vždy dotahovala vedení do-
mácích, po šedesáti minutách svítil 
na časomíře nerozhodný stav 3:3. 
V prodloužení rozhodl o výhře Dukly 
obránce Dobrovolný – 3:4 pp.

Zatím poslední utkání před uzá-
věrkou vydání NJR sehrála Dukla na 
domácím ledě 26. října s Mostem. 
Domácí vedli po dvou třetinách již 
3:1, ale hosté využili ve třetí části 
dvě přesilovky a vyrovnali. Rozho-
dovalo se opět až v samostatných ná-
jezdech. V nich si vítězný gól připsal 
jihlavský Důras – 4:3 SN.   –vš-

Hokejová Dukla drží v tabulce druhé místo 

RA DEK HUBÁČEK v červeném v souboji s hráčem Litoměřic. Útočník Dukly  
zatím letos odehrál čtrnáct zápasů, v nich se trefi l do černého čtyřikrát a sedmkrát 
na gól svým spoluhráčům přihrál.  Foto: Vladimír Šťastný

1. Sparta 12 10 2 0 31:7 32
2. Teplice 12 8 2 2 33:13 26
3. Plzeň 12 7 4 1 24:9 25
4. Liberec 12 7 2 3 14:15 23
5. Ml. Boleslav 12 6 4 2 25:12 22
6. Dukla 12 4 5 3 14:11 17
7. Jablonec 12 4 4 4 20:19 16
8. Olomouc 12 4 3 5 22:24 15
9. Slovácko 12 3 4 5 19:23 13
10. Ostrava 12 3 3 6 13:26 12
11. Jihlava 12 3 2 7 19:24 11
12. Příbram 12 3 2 7 13:25 11
13. Bohemians 12 3 2 7 11:23 11
14. Slavia 12 3 2 7 10:24 11
15. Brno 12 3 1 8 16:22 10
16. Znojmo 12 2 4 6 12:19 10
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(Dokončení ze str. 4)
Zavedení nové trolejbusové lin-

ky v ulici Vrchlického v roce 2014 je 
ovšem ohroženo. Problémem je při-
pravovaná úprava silnice II/523 (pro-
jekt Kraje Vysočina) a také to, že po 
silnici II/523 (ulice Jiráskova, Na Do-
lech a Humpolecká) povede v roce 
2014 objízdná trasa z důvodu rekon-
strukce „Pražského“ mostu. Otázkou 
je také rychlost sladění dokumentací 
připravovaných projektů města s do-
kumentací pro rekonstrukci II/523 
a přijetí dotace pro Kraj Vysočina na 
tuto rekonstrukci. 

Pro zavedení nové linky „B“ je totiž 
zásadní možnost odbočit vlevo na kři-
žovatce S. K. Neumanna – Jiráskova, 
která se i z tohoto důvodu bude upra-
vovat na světelnou.

Součástí projektu Výstavba dopravní-
ho terminálu - městské nádraží Jihlava - 
Ia. etapa, jehož realizace právě probíhá, 
je přivedení MHD k vlakovému nádra-
ží Jihlava město a zavedení nové linky 
MHD, která bude spojovat toto měst-

ské nádraží ČD a Masarykovo náměstí. 
V rámci připravovaného projektu 

Bezbariérové úpravy zastávek MHD 
a dopravní telematika pro preferenci 
MHD v Jihlavě - II. etapa bude vybu-
dován komplexní systém dopravní tele-
matiky pro zajištění preference MHD v 
Jihlavě, který zajistí plynulý průjezd vo-
zidel MHD přes světelná signalizační 
zařízení (SSZ) ve městě, a to přednost-
ně před ostatní dopravou s pozitivním 
dopadem na zkrácení nebo odstranění 
čekacích dob vozidel MHD na SSZ.

Současný stav pokud jde o výši jízd-
ného MHD v Jihlavě je stanoven „Ta-
rifem MHD v Jihlavě“. V tomto mate-
riálu je stanoveno jízdné pro všechny 
kategorie cestujících včetně jízdného 
pro mládež do 15 let věku. 

Toto jízdné je zvýhodněno oproti 
jízdnému „občanskému“ v některých 
případech o více než 50 %. Doprav-
ní podnik města Jihlavy, a.s. jako 
smluvní dopravce pro město Jihla-
va nemá kompetenci rozhodovat o 
výši jízdného jednotlivých kategorií 

Policisté v Kraji Vysočina se v na-
stávajícím podzimním období se-
tkávají stále více s chodci a cyklisty, 
kteří se pohybují v silničním provo-
zu za snížené viditelnosti nedosta-
tečně osvětleni. 

Účastníci silničního provozu si 
musí uvědomit, že chodec nebo cyk-
lista oblečený v tmavém oděvu, není 
za ranního šera před nadcházející zi-
mou v silničním provozu vidět. 

Pokud je člověk oblečen do tmavé-
ho oblečení, pak jej řidič přijíždějí-
cího vozidla uvidí na vzdálenost 18 
metrů. V bílém oblečení je viditelný 
již na vzdálenost 55 metrů. Pokud 
si chodec nebo cyklista na sebe ob-
leče oděv s refl exními prvky, pak jej 
řidič uvidí před svým vozidlem již 
na vzdálenost 200 metrů. Zde již má 
řidič dostatek času na chodce nebo 
cyklistu reagovat.

Zejména cyklisté si neuvědomu-
jí, že za snížené viditelnosti musí mít 
jízdní kolo vybavené stanoveným 

osvětlením. Vpředu musí mít bicykl 
osvětlení bílé barvy. Pokud je komu-
nikace dostatečně osvětlena poulič-
ním osvětlením, pak může tato svítil-
na svítit přerušovaně. Vzadu musí být 
jízdní kolo vybaveno světlem červené 
barvy, které může svítit i přerušovaně. 

Při svých cestách na osvětlení jízd-
ního kola cyklisté rádi zapomínají. 
Neuvědomují si, že se v podzimních 
dnech brzy stmívá a ze svých výletů 
na kole se již vrací za tmy. Bohužel 
je není na komunikacích vidět. Vý-
borným doplňkem pro jízdu na kole 
je refl exní vesta. Pokud si ji cyklista 
obleče, je pro řidiče motorových vo-
zidel velmi dobře viditelný a přispěje 
tím ke své vlastní bezpečnosti v sil-
ničním provozu.

K dalším problémům v dopravě 
dochází zejména v době tzv. „Du-
šiček“. V souvislosti s památkou 

zesnulých upozorňujeme všechny 
účastníky silničního provozu, aby 
jezdili opatrně, zbytečně nespěcha-
li, na cestu se vydávali odpočatí. Pa-
matujte, že je tu již podzim a proto 
mohou být silnice pokryté mokrým 
listím, popřípadě namrzlé. Po ránu 
bývají časté mlhy. 

Doprava ale není jediným problé-
mem „Dušiček“. Hřbitovy a parko-
viště blízko hřbitovů začnou navště-
vovat i lidé, kteří sem přijdou úplně 
za jiným účelem. Ten bude jen jedi-
ný, a to něco získat - ukrást. 

Majitelé vozidel často spoléhají na 
to, že se vzdálí od auta jen na chvíli, 
a to se přece nemůže nic stát. 

Na vloupání do vozidla a jeho pro-
hledání ale stačí zloději jen pár mi-
nut. Proto veškeré mobily, fotoapa-
ráty, kabelky, peněženky, oblečení 
nebo jiné cennosti nenechávejte na 
sedadlech, popřípadě ani v zavaza-
dlovém prostoru. 

Nejen že se vám ztratí věci z automo-
bilu, ale dojde ještě k jeho poškození. 

Bohužel Vaše věci nejsou v bezpečí 
ani tehdy, pokud si je vezmete sebou 
na hřbitov. V okamžiku, kdy svoji 
kabelku nebo jinou cennost byť jen 
na chvíli odložíte na okraj hrobu a 
jdete, např. pro vodu do vázy, odnést 

starou výzdobu do kontejneru nebo 
zapálit svíčku, stává se váš majetek 
velmi snadným cílem pro zloděje. 

Není proto od věci všímat si svého 
okolí a zejména podezřelých osob. 
Pokud i přes veškerá preventivní 
opatření dojde ke krádeži věcí, je 
dobré okamžitě vše nahlásit policii. 
V případě vykradení vozidla na nic 
nesahejte a vyčkejte na příjezd poli-
cejní hlídky. 

KŘ policie kraje Vysočina
Oddělení mediální komunikace 

nprap. Martin Dušek
koordinátor prevence

Na silnici musíte být vidět

Oblečení je důležité

Dušičky a krádeže

TOP problémy města…
cestujících. Obecně platí, že čím je 
jízdné v MHD levnější, tím se zvýší 
tzv. „prokazatelná ztráta z provozu 
MHD“, město Jihlava tyto ztráty po-
tom dopravci hradí. 

Stejný algoritmus je možné také 
použít pro náměty na zvýšení počtu 
spojů. Také v této věci jednoznač-
ně rozhoduje město Jihlava formou 
schvalování jízdních řádů autobuso-
vých a trolejbusových linek. Řádně 
odůvodněné požadavky na změny 
jízdních řádů jsou ve většině případů 
akceptovány. 

Dopravní podnik v průběhu roku 
eviduje náměty a požadavky občanů, 
případně osadních výborů na změny 
případně úpravy jízdních řádů linek 
MHD.

9.  Oživit kulturním akcemi 
veřejná prostranství:

Město Jihlava v rámci uchování kul-
turního dědictví a jeho odkazu pravi-
delně pořádá nebo hostí mnoho kultur-
ních akcí, např.: Festival Mahler Jihlava 
– Hudba tisíců, Jihlavský havířský prů-
vod, Den otevřených dveří památek – 
Dny evropského dědictví, Mezinárodní 
festival dokumentárních fi lmů Jihlava, 
Festival sborového umění, Jihlavské 
kulturní léto, průvod sv. Martina, Jih-
lavské vánoce, Jihlavské jarmarky, diva-
delní festival a mnoho dalších akcí. 

Pořádání kulturních akcí ostatních 
pořadatelů město podporuje granto-
vým programem.

Více informací o kulturních akcích 
naleznete na www.visitjihlava.eu.  -tz-  
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do 5. 11.
DNK – foyer: „Psychiatrická lé-

čebna ve fotografi ích“ – 111 let 
psychiatrie v Jihlavě

VIOLKA : 15 let DS Studánka – fo-
tografi e

Divadlo Na Kopečku, Psychiatric-
ká nemocnice, Brněnská 54

do 5. 11.
JIŘÍ NOVÁČEK – TRA NSMISSIE
Výstava fotografi í ze života v ho-

landském Amsterodamu.
OGV, Masarykovo nám. 24
do 5. 11. 
ANTONÍN BÍNA – fotografi e
Minigalerie Trifoil, grafi cké papíry, 

Husova 10
do 10. 11. 
NOVÁ KOLEKCE OBRA ZU 

A GRA FIK
M+K galerie, Čajkovského 33
do 10. 11. 
MILOSLAV KA LINA 90 /obra-

zy, kresby/
M+K galerie, Čajkovského 33
do 15. 11. 
AFRIKA  V UMĚNÍ (prodejní vý-

stava afrického výtvarného umění 
TINGATINGA)

Infocentrum – místnost za poklad-
nou hlavního vstupního areálu.

ZOO Jihlava, Březinovy sady 10
do 17. 11. 
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT HMYZU
Výstava přibližující sociální chová-

ní příslušníků říše hmyzu.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58
do 23. 11.
SYNAGOGY V ČECHÁCH A NA 

MORA VĚ
Výstava obsahuje informační texty a 

fotografi e, představující historii a sou-
časnost českých a moravských syna-
gog a je doplněna o fotografi e synagog 
v Kraji Vysočina. 

Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4
do 24. 11. 
NEŽIVÉ POKLADY ZEMĚ
aneb minerály ze sbírky Jaroslava 

Havlíčka.
Muzeum Vysočiny, Masarykovo 

nám. 57/58
do 29. 11. 
TORO
Výstava Václava Černocha, Lucie 

Doležalové a Elišky Pánkové.
Galerie V suterénu HDJ.
Galerie Horácké divadlo Jihlava, 

Komenského 22
do 30. 11.
ZE ŽIVOTA HMYZU
Vystavuje člen Horáckého fotoklu-

bu Jihlava Pavel Koumar
Double Decker café – restaurant, 

City Park, Hradební 1
do 8. 12. 
KREATIVNÍ MANAGEMENT
Prezentace oborů Reklamní tvorba 

a Management a podnikání v rekla-
mě SUPŠ Jihlava-Helenín. Kavárna 
Muzeum, Masarykovo nám. 55.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

do 15. 12.
MILAN MACHÁČEK: LISTÍ SE 

DO BAREV ODÍVÁ
Výstava fotografi í.
Kavárna Dena, Fibichova 28
do 27. 6. 2014
LUBO KRISTEK: SVĚDECTVÍ 

O DUŠI 
Foyer Horáckého divadla Jihlava ve 

2. poschodí.
Galerie Horácké divadlo Jihlava, 

Komenského 22
listopad 
ZVINO VA AFRICA 
Prodejní výstava originálních dře-

věných soch ze Zimbabwe.
Africká vesnice Matongo – areál.
ZOO Jihlava, Březinovy sady 10
1. 11. – 28. 2. 2014
ŠACH MAT
Koláže a fotografi e z činností klien-

tů v galerii Bez obav.
Bez obav, prodejní galerie a výtvar-

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

1. 11. – 10. 11.  
KRÁLOVÉ GEREWOLU Z NI-

GERU – LENKA  KLICPEROVÁ
Unášejí tu bělochy, působí tu afric-

ká odnož al-Káidy a panuje tu nesko-
nalá bída. 

OGV, Galerie Alternativa, budova 
Komenského 10

2. 11. – 3. 11.  
VÝSTAVA PATCHWORKU A 

OSTATNÍCH RUČNÍCH PRA CÍ 
(korálky, fi mo, háčkování, pedig, 
vyšívání, plstění).

Mgr. Jana Hrevúšová
ZŠ Demlova, Demlova 32
4. 11. – 28. 2. 2014 
KLAUDIE ŠINDELÁŘOVÁ – 

FOTOGRA FICKÉ OBRA ZY 
Sloučení fotografi e a kresby či malby.
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4
6. 11. – 4. 12.  
VÁCLAV ROŽÁNEK
Monotypy, 100 let od narození.
Minigalerie Trifoil, grafi cké papíry, 

Husova 10
6. 11. – 31. 12.  
VÝSTAVA VÝTVARNÉHO OBO-

RU ZUŠ JIHLAVA
Divadlo Na Kopečku, Psychiatric-

ká nemocnice, Brněnská 54
7. 11. – 30. 11.  
„DNY UKRA JINSKÉ KULTURY“
Slavnostní vernisáž výstavy 7. 11. 

Akce spojena s ochutnávkou ukrajin-
ských specialit. 

Krajský úřad kraje Vysočina, Žiž-
kova 57

8. 11. – 9. 2.  
JOSEF BULANT
Josef Bulant je nepřehlédnutelnou 

výtvarnou osobností Jihlavy druhé 

poloviny 20. století. 
Vernisáž 7. 11. 2013 v 17.00 hod.
OGV, Masarykovo nám. 24
8. 11. – 1. 12.  
HELENÍN – VÝSTAVA STU-

DENTSKÝCH PRA CÍ
Vernisáž 7. 11. v 17.00 hod.
OGV, Masarykovo nám. 24
od 15. 11. 
ETIOPIE – PRA VĚKÉ OMO (fo-

tografi cká výstava Radky a Davida 
Švejnohových)

Infocentrum – místnost za poklad-
nou hlavního vstupního areálu.

ZOO Jihlava, Březinovy sady 10
15. 11. – 5. 1.  
HELENA KROTKÁ – VIZUÁL-

NÍ TRA NSFORMACE FUNE-
RÁLNÍHO PROSTORU

Ve svých pracích se autorka snaží 
zprostředkovat určité zamyšlení nad 
vztahy k předcházejícím generacím a 
památkám na ně. 

Vernisáž 14. 11. v 17.00 hod.
OGV, Galerie Alternativa, budova 

Komenského 10
18. 11. – 29. 11.   
„NZDM ERKO ve fotografi ích“
Výstava fotografi í aktivit Erka – 

nízkoprahového zařízení pro děti a 
mládež při Oblastní charitě Jihlava. 

Hala MHD.
Magistrát města Jihlavy, Masaryko-

vo nám. 1
19. 11. – 26. 1.  
KK3 – KLUB KONKRETISTŮ – 

INTERA KTIVITA
Smyslem výstavy Konkrétní pod-

zim 2012 je ukázat v návaznosti na 
předchozí počiny, že tvorba nesou-
cí se na linii úsporného vyjadřo-
vání, geometrie, konceptu a Nové 
citlivosti je stále životaschopná a 
má co nabídnout současnému di-
vákovi. 

Vernisáž 18. 11. v 17.00 hod.
OGV, Komenského 10
21. 11. – 27. 11.  
10 let činnosti Tyfl oCentra Jihla-

va, o.p.s v Kraji Vysočina
Prezentace činnosti Tyfl oCentra 

Jihlava k 10. výročí vzniku Tyfl o-
Centra Jihlava, o.p.s. spojená s výsta-
vou kompenzačních pomůcek pro 
zrakově postižené osoby. 

Hala Městského informačního cen-
tra. 20. 11. od 10 h do 17 h v gotic-
kém sále jihlavské radnice slavnostní 
program k 10. výročí vzniku Tyfl o-
Centra Jihlava.

Magistrát města Jihlavy, Masaryko-
vo nám. 1

21. 11. – 19. 12.  
RICHARD LOSKOT
Vernisáž výstavy čtvrtek 21. 11. ve 

13.00 hod.
Galerie Půda, Joštova 27
28. 11. – 12. 1.  
HRA ČKY ZE STARÉ PŮDY
Výstava provázející světem hraček 

od časů prababiček a pradědečků až 
po současnost.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

29. 11. – 26. 1.  
PHOTOGRAPHIA NATURA 

2013
Jubilejní X. ročník tradiční foto-

grafi cké soutěže, tentokrát na téma 
Přírodní poklady Českomoravské vr-
choviny.

Muzeum Vysočiny, Masarykovo 
nám. 57/58

6. 11. – 8. 11. 
VÝSTAVA PRA CÍ SENIORŮ 

S VÁNOČNÍ TEMATIKOU 
Výstavu pořádá Svaz důchodců 

s pod porou Statutárního města Jihlavy.
11. 11. – 2. 12. 
VÝSTAVA STRA NGERS TO CI-

TIZEN – Irská emigrace v konti-
nentální Evropě

MěK Jihlava, Eurocentrum Jihlava 
a Velvyslanectví Irska v ČR. Vernisáž 
k výstavě 11. 11. v 17 hod.

Irské písně, ochutnávka tradičního 
irského nápoje, seznámení s etapa-
mi irské historie a kultury, fotografi e 
Marka Kubínka. 

4. 11. v 17.00 
SAMOTA NENÍ OSAMĚNÍ 
Představení kombinuje povídání 

a vzpomínky legendární moderá-
torky Kamily Moučkové, předsta-
vení básní z nového alba s hudeb-
ními vstupy zpěváka a skladatele R. 
Pachmana včetně ojedinělého du-
etu moderátorky a zpěváka, podle 
kterého dostal pořad název.

7. 11. v 17.00 
AYURVÉDA – Pomáháme sami 

sobě od nemocí
Přednáška I. Georgievové, pro 

omezený počet účastníků. Předpo-
kládaná témata – alergie, cukrovka, 
nadváha, bolesti kloubů a zad, potí-
že se štítnou žlázou, psychické ob-
tíže, chřipka… Je vhodnější se pře-
dem přihlásit. Cena je 150,- Kč

14. 11. v 17.00 
DVA JAZYKY JEDEN KRA J – 

Norsko slovem a obrazem
Festival, který v deseti vybraných 

městech ČR přiblíží divákům Nor-
sko, jeho přírodu, kulturu, historii i 
současné dění v této pozoruhodné, 
ale v srdci Evropy nepříliš známé 
zemi. 

21. 11. v 17.00 
AYURVÉDA – Pomáháme sami 

sobě od nemocí 
21. 11. v 17.00
BESEDA S BRA TRY REYNKO-

VÝMI
Beseda s bratry Danielem a Jiřím 

Reynkovými, pořadem provází Jiří 
Šimánek, (krátký fi lm Kluci, vyprá-
vění o životě v Petrkově, autogrami-
áda, prodej knih).

28. 11. v 17.00 
AYURVÉDA – Žena zdravá, krás-

ná a moudrá
Přednáška I. Gergievové. Předpo-

kládaná cena 70,- Kč.

Komenského 22
VELKÁ SCÉNA

1. 11. v 19.00
W. Shakespeare: Hamlet
Tragédie. Na ponurých, vichry bi-

čovaných hradbách dánského El-
sinoru se nad ránem zjevuje prin-
ci Hamletovi duch jeho zesnulého 
otce a vyzývá ho k pomstě zákeřné 
královraždy. Od této chvíle se princ 
pokouší srovnat se se skutečností, že 
strýc Claudius je nejspíš vrahem a že 
ani matka není bez viny … 

K /1/



Komenského 22
2. 11. v 19.00
N. Ostrovskij: Deník ničemy
Satirická komedie. Aktuální nemi-

losrdný satirický vhled do salónů vy-
soké ruské společnosti konce 2. pol. 
19. století. Doba se mění, ale lidé zů-
stávají… Touha po moci, touha vy-
břednout z šedi průměrnosti provází 
ambiciózního Glumova, který se roz-
hodne využít nevzdělanosti,  hlou-
posti a neschopnosti mocných…

B /2/
5. 11. v 17.00 
K. Kesey – D. Wasserman: Přelet 

nad kukaččím hnízdem
Drama. Podobenství o střetu lidské 

individuality s autoritativním režimem, 
který je zde prezentován na konfl iktu 
pacienta McMurphyho a absolutistic-
ké vládkyně psychiatrického ústavu, 
vrchní sestry Ratchedové, přerůstá v 
reálný protest proti neomezené moci a 
omezování každého člověka.  

Mimo předpl.
6. 11. v 19.00 
N. Ostrovskij: Deník ničemy
KV/2/
7. 11. v 19.00 
Dny ukrajinské kultury 
zadáno
8. 11. v 19.00 
N. Ostrovskij: Deník ničemy
R /2/
9. 11. v 19.00
D. Seidler: Králova řeč 
X /2/
11. 11. v 10.00 
L. Carroll: Alenka v říši za zrca-

dlem
Pohádka. Koho nezajímá, co se 

opravdu skrývá za zrcadlem? Co když 
je tam úplně jiný svět než ten, ve kte-
rém stojíme? Důležité je nebát se a tiše 
s Alenkou prostoupit tím zrcadlem… 

Mimo předpl.
12. 11. v 17.00 
N. Ostrovskij: Deník ničemy
M /2/
13. 11. v 19.00 
W. Shakespeare: Hamlet 
D /2/
14. 11. v 17.00
F. Schiller: Marie Stuartovna  
Historické drama. Dramatický kon-

fl ikt dvou královen, mimořádně inte-
ligentní a racionální Alžběty a vášnivé 
a vášně vzbuzující Marie Stuartovny 
není jen výpravnou ilustrací dějin-
ných událostí. Skrze strhující drama 
dvou odlišných ženských osobností 
otevírá Schiller téma věčného boje ro-
zumu a citu, vášně a chladnokrevnosti 
a ptá se po důležitosti hodnot, jakými 
jsou čest, odvaha a bezesporu i láska.

Mimo předpl.
15. 11. v 19.00
N. Ostrovskij: Deník ničemy
C /2/
16. 11. v 18.00
Noc divadel 2013 – noc zázraků 

a překvapení
Velká + Malá scéna.
Mimo předpl.
19. 11. v 19.00
W. Shakespeare: Hamlet
J /2/
20. 11. v 17.00
M. Frayn: Bez roucha  ¨
Za poněkud dvojsmyslným názvem 

se neskrývá žádná erotika, nýbrž ori-
ginální komedie z divadelního zákulisí. 
Děj plný zápletek a zvratů je obohacen 
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NANOHACH VEN! Vernisáž NA-
NOHACH VEN! 

V kavárně Salott o doprovázená ta-
neční performancí. 

16. 11. v 16.00
DE FACTO PREMIÉRA : VEL-

KÁ HASIČSKÁ POHÁDKA 
Pohádka o tom, že nemusí hořet, 

co je potřeba uhasit a není lehké zno-
vu zapálit, co bylo jednou uhašeno. 

20. 11. ve 20.00 
BANNED SPACE + SQUARE 

ONEDrum ‚n‘
22. 11. v 19.30 
LÁSKA  A JINÉ SUPERSCHOP-

NOSTI, sk. A
Pravdivá komedie o lásce.
23. 11. v 19.30 
LÁSKA  A JINÉ SUPERSCHOP-

NOSTI, sk. B
25. – 26. 11. 
NANOHACH ČESKY! 
25. 11. v 15.00 a 15.45 
NANOHACH na kole!
Outdoorová cykloperformance, co 

nezná slitování! 
25. 11. ve 20.00 
FLASHED BY
Mimopražská premiéra nového 

projektu, který vznikal mimo jiné i v 
DIODu.

26. 11. v 19.00
SUNA NO ONNA / PÍSEČNÁ 

ŽENA
Tři ženy ztracené kdesi v písčité 

krajině – v jámě bez dna, v propasti 
bez žebříků. 

26. 11. ve 20.30 
ORBIS PICTUS
Chvíle, která je mým životem a ob-

razem mého světa. 
27. 11. ve 20.00 
PATRICIE
Koncert, vinyl-pop. Tato mladá na-

dějná zpěvačka (21), kterou si na své 
turné vybrala jako předkapelu Lucie 
Bílá, si skládá vlastní hudbu i texty 
od svých šestnácti let. 

29. 11. v 19.30 
!VIVA MEXICO! 
DIASHOW Kateřiny a Miloše 

MOTANI je tady! 
30. 11. v 19.30
ARTRA UD
Malá komedie o velkém šílenství

Jarní 22 – Horní Kosov

2. 11. v 10.00
VESELÁ BODLINKA 
Zábavné dopoledne plné her a pís-

niček.
9. 11. v 10.00
DĚTSKÁ COUNTRY SHOW
16. 11. v 10.00
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA 
Kašpárkovo staročeské divadlo. 

Loutková pohádka.     
23. 11. v 10.00
KOUZELNÉ BRÝLE
Písničky a soutěže pro malé i velké.     
30. 11. v 10.00
NÁMOŘNICKÝ BÁL
Kostýmy námořníků a pirátů vítány.
2. 11. v 19.00
HVĚZDNÝ TANDEM PETRA  

JANŮ A EVA PILAROVÁ
Unikátní turné trojnásobných Zla-

tých slavic.
8. 11. 8.00 – 18.00
17. PŘEHLÍDKA  STŘEDNÍCH 

ŠKOL OBLASTI VYSOČINY
Tradiční přehlídka středních škol 

různého zaměření.

vtipnými dialogy a bezpochyby pobaví 
každého, kdo je naladěn na nenároč-
nou, přitom však kvalitní zábavu.

Mimo předpl.
22. 11. v 19.00 
M. Frayn: Bez roucha zadáno
26. 11. v 19.00 
D. Wasserman – M. Leigh: Muž z 

La Manchy
Muzikál. Cervantes je zatčen a uvěz-

něn vojáky španělské inkvizice poté, co 
sehrál komediální divadelní předsta-
vení, které zesměšňovalo španělskou 
vládu. Cervantesovi spoluvězni by si 
rádi rozdělili jeho majetek, a tak, aby si 
je získal, uspořádá s jejich přičiněním  
představení  své  nové komedie o idea-
listickém rytíři Donu Quijotovi.

Mimo předpl.
27. 11. v 17.00
K. Kesey – D. Wasserman: Přelet 

nad kukaččím … 
mimo předpl.
28. 11. v 17.00 
W. Shakespeare: Hamlet
mimo předpl.
30. 11. v 19.00
W. Allen: Prokletí nefritového 

škorpióna
Komedie. Premiéra. Tato komedie 

divákům nabízí nepřetržitou linii 
chytrých, nevtíravých replik a napro-
stých dějových zvratů a samozřejmě 
typický Allenův humor protkaný řa-
dou neuvěřitelných gagů.

P /3/
MALÁ SCÉNA

1. 11. v 19.30 
P. Vogel: Nejstarší řemeslo
Do 15 let nevhodné. Tragikomedie 

o ženách, kterým nezbývá než dřít 
do roztrhání těla. V úvodu hry za-
stihneme pětici starých žen kdesi v 
New Yorku v parku, kde přes poled-
ní pauzu probírají témata přiměřená 
jejich věku a duševnímu rozpolože-
ní. Zvolna v nás však začíná sílit po-
dezření, že titul Nejstarší řemeslo, ač 
je to na první pohled vyloučeno, se 
vztahuje právě k nim…

Mimo předpl.
2. 11. v 15.00
V. Peška: O perníkové chaloupce 

aneb Jenom jako
Dramatizace klasické pohádky, jejímž 

principem je hraní si na pohádku. Vše 
se děje „jenom jako“, tedy i děje stra-
šidelné a kruté, které se díky tomuto 
principu stávají legrační a hravé.

Mimo předpl.
4. 11. v 09.00 a 10.30
V. Peška: O perníkové chaloupce 

aneb Jenom jako
Mimo předpl.
9. 11. v 19.30
B. Hrabal – P. Palouš: Ostře sle-

dované vlaky
Divadelní podoba slavné novely 

Bohumila Hrabala, kterou prosla-
vil oscarový fi lm Jiřího Menzela. 
Tragikomedie tělesného a lidského 
dospívání Miloše Hrmy na malém 
středočeském nádraží v období pro-
tektorátu, tragikomedie o milování a 
hrdinství… 

Mimo předpl.
13. 11. v 19.30
P. Vogel: Nejstarší řemeslo
Mimo předpl.
21. 11. v 10.00
U. Hub: Tučňáci na arše
Komedie pro teenagery. Usměvavý, 

ale i poučný a také biblický příběh o 
třech tučňácích, kteří přežijí potopu 
světa. Jak to udělají a zda jim v tom 
pomůže Bůh, se dozvíte z představe-
ní určeného všem věkovým katego-

riím, zejména pak teenagerům. 
Mimo předpl.
29. 11. v 19.30
K. Dušková: Vánoční punč    
Premiéra. Hra o narození Ježíška 

v netradičním podání. Příběh zvěsto-
vání pastýřům a králům, scéna u krá-
le Heroda a zamyšlení matky nad ne-
narozeným dítětem – to vše a mnohé 
další sehrají nikoli sousedé, studenti 
nebo kantoři, ale Andělé. 

Mimo předpl.

4. 11. v 19.30
L. Štefániková Q (USA) Jazz 

Club.
Mimo předpl.

Brněnská 54

3. 11. v 19.00
J. P.Daumas: HŘBITOV SLONŮ 
Divadelní představení. 
5. 11. v 10.00
ČÍM JSEM CHTĚL BÝT….
Představení DS pacientů PN Jihla-

va STUDÁNKA .
6. 11. v 19.00
PETROHRA D – skvost na řece 

Něvě
Celovečerní diashow Marina Loewa. 

Carské paláce, pravoslavné chrámy i 
současný život. Ladošské a Oněžské 
jezero – ostrovy, kláštery a příroda.

13. 11. v 8.30 a 10.00
KDYŽ JDE KŮZLE OTEVŘÍT 
Pohádka pro děti MŠ, ZŠ.
17. 11. v 15.00
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA  
Výpravná pohádka pro děti.

Tyršova 12, tel. 734 586 402

1. 11. ve 20.00
GALAKONCERT RICHARDA 

PEKÁRKA  A ANDREY HAUE-
ROVÉ

Letošní ročník je již 4. v pořadí a 
opět se máte na co těšit! 

5. 11. v 18.30 
KONCERT SPOLEČNÁ VĚC
Tomáš Pfeiff er hraje na vodnářský 

zvon. 
6. 11. v 19.00
Referendum Jihlava FEST!
Vícežánrový koncert na podpo-

ru uspořádání prvního veřejného 
referenda v Jihlavě. Zahájení sbě-
ru podpisů pod návrh referenda o 
spalovně a odpadech v našem měs-
tě. Hrají: Zelené Koule, Křikzticha, 
Matěj Kolář, Frau Frankenstein und 
Spielboys, Rudá Hrůza. 

8. 11. v 19.30
DE FACTO MIMOCHODNÍK 

14: NEPOLAPITELNÝ Z-MAN
Politika! Hukot! Rap!
9. 11. ve 20.00
CARTONNAGE
Electro-pop, vizuální show. 
10. 11. v 16.00
ZELENÉ PRA SÁTKO
De Facto Mimo. Pravdivá pohádka 

ze života v přírodě. 
13. – 16. 11. v 19.30
OZVĚNY MEZINÁRODNÍHO 

FESTIVALU DOKUMENTÁR-
NÍCH FILMŮ

14. 11. v 19.00
Tour du Café au Lait + vernisáž 



Tolstého 2, tel. 567 571 671
10. 11. v 19.00 
SLAVNÉ NEJEN FILMOVÉ ME-

LODIE II
Účinkují: FILHARMONIE G. 

MAHLERA , JIŘÍ JAKEŠ – dirigent. 
Vstupné: 170,- / 130,- Kč 

Předprodej: DKO Jihlava. Platí 
abonentní vstupenky „A“

19. 11. v 19.30 
IMPROLIGA
Z projektu Malá scéna žije. Vstupné v 

předprodeji 100 Kč, na místě 120 Kč.
21. 11. v 19.00
RETRO SCREAMERS
Nový pořad travesti skupiny Screa-

mers. Přijďte se ohlédnout zpět s Lá-
ďou, Valeriií, Lili, Nadjou, Paulou a 
Sašou. Vstupné 300 Kč.

23. 11. v 15.00
KA ŠPÁREK V ROHLÍKU
Pořad pro děti i rodiče. Uhozený 

kabaret pro správné bejbypankáče 
plný veselých písniček, scének, po-
jančených bláznivin a dobře praště-
ných postaviček pobaví malé i velké 
diváky. Vstupné 125 Kč.

24. 11. v 19.00 
Antonín Procházka: S TVOJÍ 

DCEROU NE
Divadelní představení. Hrají Petr 

Nárožný, Naďa Konvalinková a řada 
dalších. Je to příběh docela obyčej-
ných manželských párů (bankovní 
úředník s učitelkou a majitel nepro-
sperující umělecké agentury s kni-
hovnicí), snažících se předejít mož-
né manželské krizi. Vstupné 370 Kč.

26. 11. v 19.30 
LONGITAL
Koncert z projektu Malá scéna žije. 

Elektronické písničkářství. Vstupné v 
předprodeji 100 Kč, na místě 120 Kč.

29. 11. v 19.00
KRISTÍNA & BAND: HORE-

HRONIE TOUR 2013
Koncert. Vstupné 250, 190 Kč.

Chlumova 3, www.centrumrodin.cz

11. – 15. 11. a 25. – 29. 11. dopo-
ledne
JIHLAVSKOU MINULOSTÍ 
Pokračování vzdělávacího progra-

mu pro MŠ a ZŠ, tentokrát v kostele 
sv. Jana Křtitele na Jánském kopečku. 

Brněnská 29

9. 11. v 8.00  
„O JIHLAVSKÝ KOLÁČ“
Přebor kraje Vysočina mládeže v 

rapid šachu.
Prezence od 8.00 hodin na DDM 

Brněnská 29. Hraje se švýcarským 
systémem na 9 kol. Startovné 50,-, 
nutné přezutí a do 4.11. přihlásit na 
widerlechner@centrum.cz.

18. 11. v 16.00
SOUTĚŽ MLADÝCH CHOVA-

TELŮ
Pro žáky ZŠ a víceletých gymná-

zií. Od 16.00 hodin na DDM JI, Br-
něnská 29. Kategorie mladší a starší. 
Účastnický poplatek – 30,-, nutné 
přezutí, psací potřeby. Přihlásit na 
DDM JI nebo na rychetsky@ddmjih-
lava.cz do 14. 11.

STRANA 28 Kultura NJR – LISTOPAD 2013

23. 11. v 9.00
JIHLAVSKÝ SLAVÍK 2013
22. ročník hudebně soutěžní pře-

hlídky všech žánrů. Otevřená pro 
všechny zájemce. Od 9.00 hodin v Di-
vadle Na Kopečku Jihlava. Konkrétní 
propozice, přihláška, kategorie a pod-
mínky soutěže na www.ddmjihlava. 
Startovné 50,-, u skupin 200,-. Nutno 
se přihlásit na přihlášce vydané pořa-
datelem do 8. 11. 2013! Informace na 
prokop@ddmjihlava.cz.

30. 11. – 1. 12. v 8.00 
MIKULÁŠSKÝ VOLEJBALOVÝ 

TURNAJ
21. ročník turnaje pro smíšená druž-

stva neregistrovaných hráčů. Podmínka 
min. dvě ženy na hřišti. Každý den sa-
mostatný turnaj. Prezence od 8.00 ho-
din v hale SK JI, Okružní ulice. Startov-
né 900,- za družstvo

Nutno se přihlásit do 22.11., při-
hlášky na wwwddmjihlava.cz, na-
pravnik@ddmjihlava.cz.

LISTOPAD
S ČERTY A ČERTÍKY NEJSOU 

ŽERTY A ŽERTÍKY
Keramická soutěž pro děti, mládež 

a dospělé. Vyrobte postavu čertíka li-
bovolnou technikou. Uzávěrka soutě-
že je 29. 11. 

Informace melounova@ddmjihla-
va.cz.

Komenského 20, tel. 736 265 817

1. 11. v 15.00 – 18.00 
V JINÁČI
Poslední možnost prohlídky výsta-

vy amatérských výtvarníků
5. 11. v 18.00
400 LET BIBLE KRA LICKÉ
Přednáška z projekcí (F. Tichý a Jiří 

Šimánek).
17. 11. v 10.00 
SETKÁNÍ RODIN S DĚTMI a 

malým divadýlkem v klubu
19. 11. v 19.00 
MOJE MAMINKA  – divadlo DS 

Nakop Tyjátr dle P. Kohouta, hra-
je: Eva Čurdová.

27. 11. v 19.00
SCHOLA GREGORIANA PRA -

GENSIS – Adventus Domini Ad-
ventní mariánská mše v českých 
kancionálech 15. – 16. století.

Kostel Povýšení svatého Kříže, 
www.gregoriana.cz

Krajský úřad Kraje Vysočina
13. 11. v 15.00
POLÁKOVÁ LUCIE: „Psycholo-

gie barev“
27. 11. v 15.00
MGR. ANTONÍN KŘOUSTEK: 

„Senior a rizika spojená s účastí na 
předváděcích akcích a s podomním 
prodejem“
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1. – 3. 11. v 17.00 a 4. 11. v 17.30
Ptačí úlet
Animovaný / USA / 85min / (4. 

11. ve 3D) dabing / 100,- (130,- 3D) 
Film Ptačí úlet je příběhem dvou 
odvážných krocanů, kteří vymyslí 
ambiciózní plán. Jejich misí je vrá-
tit čas a zachránit sebe a další svého 

druhu od jistého konce. Cíl je jasný 
– ukradnout vládní stroj času, vrátit 
se do sedmnáctého století a odstra-
nit krůty ze svátečního stolu Dnu dí-
kůvzdání jednou provždy! Režie: J. 
Hayward / Mluví: Woody Harrison, 
Owen Wilson, Amy Poehler

1., 3., 23., 27. a 28. 11. v 17.30
Kameňák 4
Komedie / ČR / 88min / 110,- / 15+
Legendární komediální série Kame-

ňák se 10 let od uvedení prvního dílu 
vrací do českých kin. Diváci se v bláz-
nivé komedii Kameňák 4 mohou těšit 
na poctivé pokračování, které svým 
oddychovým stylem a poetikou anek-
dot navazuje na předchozí díly.

Režie: J. Novák / Hrají: Václav Vyd-
ra, Dana Morávková, Martin Dejdar

1. 11. v 19.30 a 5. 11. v 17.00
Don Jon
Komedie / USA / 90min / titulky 

/ 110,- / 15+
Jeho kámoši mu říkají Don Jon – pro-

stě si domů z baru přitáhne jakoukoli 
chce. Nic se ale podle něj nevyrovná 
osamocenému sledování porna. Ne-
spokojený se svým dosavadním živo-
tem se vydává za poznáním lepšího 
sexu, ale k jeho překvapení se místo 
toho poučí daleko více o životě a lásce 
ze vztahů se dvěma velice odlišnými 
ženami.

Režie: J. Gordon-Levit / Hrají: Jo-
seph Gordon-Levit, Scarlet Johans-
son, Julianne Moore

1. – 3., 7. – 8., 10., 12. – 13., 26. 
– 27. 11. ve 20.00 a 6., 9., 30. 11. 
v 17.30
Příběh kmotra
Drama, Th riller / ČR / 99min / 120,- 
Film Příběh Kmotra je inspiro-

ván bestsellerem Jaroslava Kmenty 
Kmotr Mrázek. Tvůrci fi lmu přiná-
šejí velký příběh lásky, lásky k pe-
nězům. František Vedral, na první 
pohled vypadal jako člověk, který se 
věnuje plně svojí rodině. Z bank a fi -
rem však vytuneloval čtyři miliardy 
korun. Film potvrdí vaše nejtemnější 
obavy – obavy o propojení politiky a 
organizovaného zločinu.

Režie: P. Nikolaev / Hrají: Ondřej 
Vetchý, Lukáš Vaculík, Pavel Nečas

2. – 3. a 23. 11. v 15.30
Šmoulové 2
Komedie / USA / 105 minut / (23. 

11. ve 3D) dabing / 80,- (130,- 3D)
V pokračování rodinné komedie 

Šmoulové 2 vytvoří zlý čaroděj Garga-
mel pár nezbedných stvoření podob-
ných Šmoulům tzv. Neplechy a doufá, 
že s jejich pomocí získá všemocnou 
kouzelnou šmoulí esenci. Jenže brzy 
zjistí, že jen skutečný Šmoula mu může 
dát, co potřebuje, a že jen Šmoulinka 
zná tajné kouzlo, kterým se Neplecho-
vé promění ve skutečné Šmouly.

Režie: R. Gosnell / Mluví: Tereza 
Voříšková, Václav Noid Bárta

2. 11. v 17.30, 6. a 9. 11. ve 20.00, 
16. 11. v 19.30
Rivalové
Akční, Biografi cký / USA, Němec-

ko, Velká Británie / 123min / titulky 
/ 110,- / 12+

Závratná rychlost, adrenalin prou-
dící v žilách, krásné dívky a nezkrotná 
touha po vítězství. Závody Formule 1 
jsou místem, kde jediná chyba může 
znamenat smrt. Na těchto okruzích 
spolu soupeří dva odvěcí rivalové. Ja-
mes Hunt je neřízená střela, neodo-
latelný playboy a brilantní řidič. Niki 
Lauda je dokonalý profesionál, vždy 
precizní a disciplinovaný.

Režie: R. Howard / Hrají: Daniel 
Brühl, Chris Hemsworth, Olivia Wilde

2., 9., 13. a 29. 11. v 19.30
Zmizení
Krimi, Th riller / USA / 150min / 

titulky / 110,- / 15+
Th riller o pátrání po dvou zmizelých 

děvčatech, který je napínavý až k ne-
snesení. Keller Dover čelí asi nejhorší 
noční můře každého rodiče, jeho šes-
tiletá dcera Anna a její kamarádka Joy 
jednoho večera na Díkuvzdání zmizí. 
Jejich hledání nebere konce, hodiny se 
vlečnou a dívky jsou stále pohřešovány.

Režie: D. Villeneuve / Hrají: Hugh 
Jackman, Jake Gyllenhaal, Maria Bello

3. a 23. 11. v 15.00, 4. a 21. 11. 
v 17.00, 5. 11. ve 20.00
Donšajni
Komedie / ČR / 102min / 100,- / 

12+
Operní soubor na malém městě se 

rozhodne uvést Mozartova Dona Gi-
ovanniho. Pohled do zákulisí příprav 
odhalí svět opery zbavený pozlátka. 
Příběh o lásce a zklamání, o hudbě a 
vášnivém milování a o lidech.

Režie: J. Menzel / Hrají: Jan Hartl, 
Libuše Šafránková, Martin Huba

3., 6., 15. a 19. 11. v 19.30
Plán útěku
Akční, Th riller / USA / 115min / 

titulky / 110,- / 12+
Legendy akčních fi lmů Sylvestr Stal-

lone a Arnold Schwarzenegger se ko-
nečně potkávají jako hlavní hrdinové 
v jednom fi lmu. A samozřejmě v po-
ctivém akčním nářezu. Do nejstřeže-
nějšího vězení se dostal každý z nich 
sám, ven se pokusí utéct spolu.

Režie: M. Håfström / Hrají: Syl-
vester Stallone, Arnold Schwarzene-
gger, James Cavizel

4. – 5. 11. v 19.30
Machete zabíjí
Akční, Komedie / USA / 107min / 

titulky / 110,- / 15+
Machete je zpátky a pouští se do mi-

se, kterou by nezvládl žádný jiný smr-
telník. Bývalý elitní agent je najatý 
americkou vládou, aby zlikvidoval ší-
leného obchodníka se zbraněmi (Mel 
Gibson), který plánuje vypustit smrtící 
raketu a zabránil tak celosvětové anar-
chii. 

Režie: R. Rodriguez / Hrají: Danny 
Trejo, Jessica Alba, Mel Gibson

4. 11. ve 20.00
Lůno
Drama, Romantický, Sci-Fi / Ně-

mecko, Maďarsko, Francie / 111min 
/ FK, titulky / 80,- / 12+

Mladá Rebecca se vrací do dědeč-
kova domu na chladném anglickém 
pobřeží, kde před mnoha lety prožila 
svou první, ještě dětskou lásku. Re-
becca a Tommy, kterému zůstal roš-
ťácký úsměv, naváží přesně tam, kde 
se v dětství jejich cesty rozešly.

Režie: B. Fliegauf / Hrají: Eva Gre-
en, Matt  Smith, Lesley Manville

5., 15. a 19. 11. v 17.30
Turbo
Animovaný / USA / 95min / da-

bing / 110,- 
Turbo je obyčejný malý šnek, kte-

rý má velký sen. Žít život hlemýždím 
tempem ho neuspokojuje, touží po 
mnohem vyšší rychlosti. Neustále 
trénuje, své pokroky měří metrem. 
Jeden metr dokáže aktuálně „uběh-
nout“ za sedmnáct minut. Kvůli tomu 
příliš nezapadá do hlemýždího spole-
čenství. Mezi hlemýždi se totiž neno-
sí velké sny a velká rychlost, důleži-
tějším ukazatelem jsou odpracované 
hodiny na hlavním zdroji obživy, tedy 
na „rodném“ rajčatovém stromku.

Režie: D. Soren / Mluví: Filip Bla-
žek, Tomáš Juřička, Filip Čapka
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6. 11. v 17.00
Jasmíniny slzy
Romantický / USA / 98min / BIO 

RÁJ, titulky / 70,- / 12+
Jasmine (Cate Blanchett ) je ele-

gantní, okouzlující a zhýčkaná dáma, 
která má vše, nač si vzpomene. Její 
zdánlivě idylické manželství s bo-
hatým podnikatelem Halem (Alec 
Baldwin) i bezstarostný život se v je-
diný okamžik rozpadnou na kousky. 

Režie: W. Allen / Hrají: Cate Blan-
chett , Alec Baldwin, Peter Sarsgaard

7. 11. v 17.00, 10. – 11. 11. 
v 17.30 a 12. 11. v 19.30
Gravitace
Sci-Fi, Th riller / USA / 91min / 

(10. – 11. 11. ve 3D) titulky / 80,- 
(110,- 3D) / 12+

Během zdánlivě rutinní výpravy do 
kosmu dojde ke katastrofě. Loď je 
zničená a Stone a Kowalsky zůstanou 
ve vesmíru sami, odkázáni jeden na 
druhého a směřujíc dál do temného 
vesmíru. Hluboké ticho dává oběma 
jasně najevo, že ztratili jakékoli spoje-
ní se Zemí… a tím i jakoukoli šanci na 
záchranu.

Režie: A. Cuarón / Hrají: Sandra 
Bullock, George Clooney

7. – 8., 12., 13. 11. v 17.30 a 9. – 
10., 24. 11. v 15.30
Husiti
Komedie, Animovaný / ČR / 

85min / PREMIÉRA  / 100,-
Co když se klíčová pasáž našich dějin 

odehrála úplně jinak, než se nám snaží 
namluvit učebnice dějepisu? Co když 
se Mistr Jan Hus v Kostnici ani neohřál, 
natož aby shořel? Co když měl Jan Žiž-
ka víc než jen jedno zdravé oko? Kome-
die hravě boří mýty o husitské éře, když 
na piedestal historie místo kazatele a 
vojevůdce staví dva neskutečné pople-
ty, kteří se proti své vůli stali hrdiny své 
doby. Jen to nikdo neví.

Režie: P. Koutský / Mluví: Jiří Lá-
bus, Oldřich Kaiser, Martha Issová, 
Marek Eben

7. – 8. 11. v 19.30
U konce světa
Komedie / Velká Británie / 109min 

/ titulky / 100,- / 12+
Tahle putyka, stojící v ospalém měs-

tečku Newton Haven, je zajímavá 
snad jen tím, že má být cílem velmi 
odvážného pivního maratónu pětice 
kamarádů. Ti se ho pokusili „doběh-
nout“ už před lety, ale tehdy na ně 
bylo tempo 12 piv – 12 hospod – 1 
noc příliš zběsilé. Pak je osud zavál na 
všechny strany, než se Gary, který v 
životě nic nedokázal, rozhodl, že do-
káže dokončit alespoň legendární tah 
po hospodách v Newton Haven.

Režie: E. Wright / Hrají: Simon 
Pegg, Nick Frost, Martin Freeman, 
Rosamund Pike, Pierce Brosnan

8. – 9. 11. v 17.00 a 22. 11. v 19.30
Žena v kleci
Kriminální drama / Dánsko / 97min 

/ titulky / 90,- / 15+
Stačí jediný den a paličatý komisař se 

přes výslovný zákaz střemhlav vrhá do 
řešení případu Merete Lynggaardové, 
populární političky, která před pěti lety 
záhadně zmizela při plavbě na trajektu. 
Jediným svědkem je její duševně ne-
mocný bratr, který byl po události na-
lezen v podpalubí. Případ byl uzavřen 
jako jednoznačná sebevražda.

Režie: M. Nørgaard / Hrají: Nikolaj 
Lie Kaas, Fares Fares, Sonja Richter
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10. a 15. 11. v 17:00, 11., 14., 23. 
a 26. 11. v 19.30
Lásky čas
Romantická komedie / Velká Bri-

tánie / 123min / 120,- (26. 11. za 
100,-) / 12+

Stojíte poprvé tváří v tvář své bu-
doucí životní lásce a chcete jí říct vě-
tu, po které se do vás nadosmrti za-
miluje. V drtivé většině případů to 
poděláte. Tim, hrdina romantické 
komedie Lásky čas, má to štěstí, že 
tyhle zásadní životní momenty může 
opakovat.

Režie: R. Curtis / Hrají: Domhnall 
Gleeson, Rachel McAdams, Bill Nighy

10. 11. v 19.30, 12. a 17. 11. v 19.30
Colett e
Drama / ČR, SR / 126min / 100,- 

/ 12+
Milostný příběh zajatců osvětim-

ského koncentračního tábora Viliho 
a krásné belgické židovky Colett e vy-
práví o osudu tajné lásky v prostředí 
hrůzy a smrti, o tenké hranici mezi 
dobrem a zlem a pravdou a lží.

Režie: M. Cieslar / Hrají: Jiří Mádl, 
Clémence Th ioly, Eric Bouwer

11. a 28. 11. v 17.00, 18. 11. 
v 19.30
Rozbitý svět
Drama / Velká Británie / 90min / 

titulky / 90,- 
Skunk je 11 let, je diabetička a je 

dost cool. Letní prázdniny právě za-
čaly a její dny jsou plné bezstarost-
ných nadějí. Pak ale pan Oswald, 
hnusný chlápek, který žije přes uli-
ci, zbije Ricka, milého, ale labilního 
kluka odvedle, a Skunk začne ztrá-
cet svou nevinnost takovou rych-
lostí a takovým způsobem, že se jí 
to vymyká z rukou.

Režie: R. Norris / Hrají: Tim Ro-
th, Eloise Laurenc, Cillian Murphy

11. 11. ve 20.00 
Evangelium sv. Matouše 
Drama / Itálie / 166min / FK, ti-

tulky / 80,- / 15+
Kontroverzní italský autor použil 

striktně doslovné citace z Matoušova 
evangelia (byť některé části vypustil 
a jiné přesunul), ale při inscenová-
ní se vůbec neohlížel na historickou 
věrohodnost: celý snímek vznikl v 
autentických prostředích nejzaosta-
lejšího jihoitalského kraje Basilicata 
a objevují se v něm ve stylizovaných 
kostýmech výhradně neherci ( Ježíše 
ztvárnil španělský student, zestárlou 
Marii Pasoliniho matka, Jidáše hraje 
řidič náklaďáku).

Režie: P. P. Pasolini / Hrají: Enri-
que Irazoqui, Margherita Carusoov, 
Mario Socrate

13. 11. v 15.00 (BABY BIO), 17. 
11. v 15.00, 24. 11. v 17.00 (BA-
BY BIO) 
Revival
Komedie / Česko / 116 min / 90,- / 

12+
„Jsme horší, než si myslíte“. Filmová 

skupina Smoke hraje ve složení Miro-
slav Krobot jako kytara, Bolek Polívka 
jako basa, Karel Heřmánek u kláves, 
Marián Geišberg jako zpěvák. Smoke, 
to byli čeští Rolling Stones. Za nejas-
ných okolností se ale v roce 1972 ro-
zejdou. Každý z nich má teď za sebou 
svůj život a svůj vlastní příběh. Jejich 
pohnutky k oživení kapely Smoke jsou 
tedy různé – peníze, touha po ztracené 
slávě, touha pomoci kamarádovi, ane-
bo se ještě jednou pořádně odvázat.

Režie: Alice Nellis / Hrají: Bolek 
Polívka, Miroslav Krobot, Marián 
Geišberg, Zuzana Bydžovská

13. 11. v 17.00
Millerovi na tripu
Komedie / USA / 111min / BIO 

RÁJ, titulky / 80,- / 15+ 
Aby si napravil reputaci, musí se 

David stát pašerákem drog a přivézt 
z Mexika Bradovu poslední zásilku. 
Vymyslí jednoduchý plán a k jeho 
uskutečnění přemluví své sousedy 
– cynickou striptérku Rose, rádoby 
zákazníka Kennyho a protřelou po-
tetovanou puberťačku s piercingem 
Casey. A tak se „Millerovi“ vydávají 
v obrovském nablýskaném karavanu 
na víkend za jižní hranici.

Režie: R. M. Th urber / Hrají: Jen-
nifer Aniston, Ed Helms, Jason Su-
deikis

13. a 18. 11. v 17.30, 16. – 17. 11. 
v 15.30
Zataženo, občas trakaře 2
Animovaný, Komedie/ USA / 

96min / (18. 11. ve 3D) dabing / 80,- 
(130,- 3D)

Po katastrofální potravinové bouři v 
prvním fi lmu byl vynálezce Flint a je-
ho přátelé nuceni opustit město. Ten-
tokrát Flint ke svému úžasu zjistí, že 
jeho zařízení stále pracuje a vytváří ne-
uvěřitelné tvory – cosi jako živoucí jíd-
lo. Na malé i velké diváky čeká setkání 
s čipernými okurkami, hladovými ta-
codýly nebo krevetími opičkami! Flint 
bude mít s kamarády spoustu práce 
uvést vše zase na pravou míru.

Režie: C. Cameron a K. Pearn / 
Mluví: Petr Lněnička, Pavel Tesař, 
Chester, Ota Jirák, Tereza Bebarová

8. 10. v 17.00
Byzantium – Upíří příběh
Fantasy, Drama / Velká Británie, 

USA, Irsko / 118min / PREMIÉRA , 
titulky / 110,- 

Eleanor a Clara, dvě tajemné mla-
dé ženy, hledají útočiště v chátrajícím 
pobřežním letovisku. Uprostřed zbyt-
ků laciného luxusu a polorozpadlých 
hotelů se pokoušejí sehnat peníze a 
ubytování. Clara si začne vydělávat ja-
ko prostitutka a brzy se setká se styd-
livým a osamělým Noelem, který jim 
poskytne útočiště v opuštěném pen-
zionu jménem Byzantium.

Režie: N. Jordan / Hrají: Gemma 
Arterton, Saoirse Ronan, Caleb Lan-
dry Jones

14. – 16., 19. 11. ve 20.00, 21. a 
26. 11. v 17.30
Mafi ánovi
Akční, Komedie / USA, Francie / 

111min / PREMIÉRA , titulky / 120,- 
/ 12+

Kdysi měl všechny a všechno pod pal-
cem. Ale časy se mění. Bývalý mafi án-
ský boss Giovanni, jeho rázná manželka 
Maggie a jejich dvě děti jsou za příklad-
nou spolupráci se zákonem umístěni 
do programu na ochranu svědků. Jenže 
mafi ánské klany zuřivě pátrají po špina-
vém udavači s jasným cílem.

Režie: L. Besson / Hrají: Robert 
De Niro, Michelle Pfeiff er, Tommy 
Lee Jones

17. 11. v 18.00
Labutí jezero
Balet / Rusko – Mariinské divadlo 

/ 215min / 3D, titulky / 250,-Světo-
vá premiéra Labutího jezera se sice 
uskutečnila 20. února 1877 ve Vel-
kém divadle v Moskvě v choreogra-
fi i baletního mistra českého původu 
Václava Reisingera, Čajkovského ge-
niální hudba však získala proslulost 
až ve spojení s choreografi í, jejímiž 
autory byli Lev Ivanov a Marius Pe-
tipa, a která byla poprvé uvedena 15. 
ledna 1895 v Sankt Petěrburgu. Spo-

lečnost Jamese Camerona a Vince 
Paceho „Cameron Pace Group“ vyu-
žila tutéž technologii, která byla pou-
žita při výrobě oscarových 3D fi lmů 
Avatar a Life of Pi (Pi a jeho život).

Režie: Y. Fateev / V hlavní roli: Ela-
terina Kondaurova

17. 11. v 19.30 a 18. 11. v 17.00
2 zbraně
Akční / USA / 109min / titulky / 

80,- / 12+ 
Posledních 12 měsíců jsou agent 

Národního úřadu pro kontrolu ob-
chodu s drogami Bobby Trench a 
důstojník Americké námořní rozvěd-
ky Marcus Stigman i přes vzájemné 
antipatie odsouzeni nehnout se od 
sebe téměř na krok. Pracují v utajení 
jako členové drogového syndikátu a 
každý z nich svému partnerovi věří 
zhruba tolik jako zločincům, jejichž 
zadržením byli oba pověřeni.

Režie: B. Komárkur / Hrají: Den-
zel Washington, Mark Wahlberg, 
Paula Patt on

18. 11. ve 20.00
Lore
Drama, Th riller, Válečný / Němec-

ko, Austrálie / 108min / titulky / 
80,- / 12+

Poté, co byli Lořini nacističtí rodiče 
uvězněni americkými a sovětskými 
vojsky a ona byla ponechána svému 
osudu, přebírá dívka zodpovědnost 
za své čtyři mladší sourozence a ve-
de je z Bavorska přes zničenou zemi 
na sever do bezpečí babiččina domu 
vzdáleného asi 900 km.

Režie: C. Shortland / Hrají: Saskia 
Rosendahl, Nele Trebs, Phillip Wie-
gratz

19. 11. v 17.00 a 20. – 21. 11. 
v 19.30
Crazy Joe
Akční, Th riller / Velká Británie, 

USA / 100min / titulky / 110,- / 12+
Býval člen elitní zásahové jednotky, 

nyní se z něj stal hledaný uprchlík. Jo-
ey utíká před svou minulostí, kterou je 
dohnán, až k vojenskému soudu. Ny-
ní na dně, hnán touhou po pomstě se 
Joey přidává k londýnskému podsvětí, 
kde bere spravedlnost do svých rukou.

Režie: S. Knight / Hrají: Jason Sta-
tham, Agata Buzek, Vicky McClure

20. 11. v 17.00
Velký Gatsby
Drama, Romantický / USA / 142min 

/ BIO RÁJ, titulky / 70,- / 12+
Carraway hledá svou vlastní verzi 

amerického snu a usadí se nedaleko 
domu záhadného a časté večírky po-
řádajícího Jaye Gatsbyho a také kou-
sek od své sestřenice Daisy a jejího zá-
letného manžela s modrou krví Toma 
Buchanana. Nick se postupně stane 
součástí světa mimořádně bohatých 
lidí, jejich iluzí, lásek a zklamání.

Režie: B. Luhrmann / Hrají: Le-
onardo DiCaprio, Tobey Maguire, 
Carey Mulligan

21. 11. ve 20.00
Jeskyně zapomenutých snů
Dokumkent / USA, Kanada, Fran-

cie, Německo / 90min / 3D, FK, titul-
ky / 90,- 

Když v roce 1994 vstoupil francouz-
ský archeolog Chauvet a jeho tým do 
neznámého jeskynního systému v ma-
lebném údolí řeky Ardeche, netušil, že 
právě učinil fascinující objev, kterým se 
navždy zapíše do dějin. V jeskyni, která 
dodnes nese jeho jméno, totiž narazil 
na dosud nevídanou kolekci jeskyn-
ních maleb, jež jsou jednou tak staré 
než jakékoliv předchozí objevy. 

Režie: W. Herzog
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22. – 23. 11. v 17.00
Diana
Drama / Velká Británie / 108min / 

110,-
Legenda je vždy jen část pravdy. Film 

Diana s Naomi Watt s v titulní roli se 
zaměřuje na poslední roky života Lady 
Diany, princezny lidských srdcí. Roky, 
které vyvrcholily tragickou smrtí při 
honičce s paparazzi. Roky, které pro 
veřejnost skrývají nejedno tajemství.

Režie: O. Hirschbiegel / Hrají: Na-
omi Watt s, Lee Asquith-Coe, Nave-
en Andrews

22. a 29. 11. v 17.30
Univerzita pro příšerky
Rodinný, Animovaný / USA / 

109min / dabing / 80,- 
Už od té doby, kdy byl Mike Wa-

zowski jenom malé monstrum, snil 
o tom, že se stane úspěšnou příšer-
kou. A všichni přeci vědí, že ty nej-
lepší příšerky pocházejí z Univerzity 
pro příšerky. Ale hned během první-
ho semestru na univerzitě se začnou 
Mikeovy plány hroutit, když mu ces-
tu zkříží příšerkovské eso James P. 
Sullivan, řečený Sulley, který je na 
strašení přirozený talent.

Mluví: Jiří Hromada, David Sucha-
řípa, Naďa Konvalinková 

22. – 24. 11. ve 20.00
Hunger Games: Vražedná pomsta
Dobrodružný, Sci-Fi / USA / 

146min / titulky / 110,-
Pokračování fi lmového hitu Hunger 

Games, který po celém světě vydělal 
700 milionů dolarů. Vítězství Katniss 
a Peeta v 74. Ročníku Hunger Games 
zažehly napříč Zeměmi Panemu jiskru 
vzpoury proti mocnému Kapitolu. To 
už je velmi pádný důvod pro Kapitol, 
aby se obou hrdinů pokusil zbavit. A 
navíc se blíží jubilejní 75. ročník her.

Režie: F. Lawrence / Hrají: Jenni-
fer Lawrence, Josh Hutcherson, Li-
am Hemsworth

24. a 25. 11. v 17.30
Th or: Temný svět
Sci-Fi / USA / 111min / (25. 11. 

ve 3D) dabing / 120,- a 100,- děti 
(155,- a děti 135,- ve 3D) / 12+

V další velkolepé marvelovské adap-
taci navazující na události fi lmu Aven-
gers usiluje asgardský bůh hromu Th or 
o mír v celém vesmíru. Tváří v tvář 
mocnému nepříteli, mocnějšímu než 
samotný Odin a celý Asgard, se musí 
Th or vydat na nebezpečnou cestu.

Režie: O. Hirschbiegel / Mluví: Jan 
Maxián, Andrea Elsnerová, Petr Pelzer

24. 11. v 19.30 a 30. 11. v 17.00
Carrie
Horor, Th riller / USA / 110min / 

titulky / 100,- / 15+
Carrie White je plachá dospívající 

dívka, která je díky přísné výchově své 
fanaticky věřící matky totálním outsi-
derem. Ve škole prožívá hotové peklo 
– její oblíbenější spolužáci (a hlavně 
spolužačky) ji neustále šikanují a krutě 
si ji dobírají. Ale Carrie má tajemství: 
jednoho dne zjistí, že byla obdařena 
vzácnou, a zároveň děsivou mocí tele-
kineze. 

Režie: K. Peirce / Hrají: Chloe 
Grace Moretz, Julianne Moore

25. – 26. 11. v 17.00
Oggy a Škodíci
Animovaný / Francie / 80min / 80,- 
Již od stvoření světa jsou kocour Og-

gy a švábi Joey, Marky a Deedee za-
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motaní do věčné bitvy. Jejich boj je tak 
hustý, že nějaká šarvátka mezi dobrem 
a zlem je proti tomu úplné prd. 

Režie: O. Jean-Marie 
25. 11. ve 20.00
Láska
Drama / Francie, Německo, Ra-

kousko / 125min / FK, titulky / 80,- 
Manželé Georges a Anne jsou učitelé 
hudby. Jejich láska a pevné pouto, kte-
ré se prohlubovaly roky společného 
života a vášní pro klasickou hudbu, 
je náhle vystaveno těžké zkoušce. Stá-
ří si vybírá svou daň – Anne prodělá 
mozkovou mrtvici a její okolí se musí 
smířit s její proměnou.

Režie: M. Haneke / Hrají: Louis 
Trintignant, Emannuelle Riva, Isa-
belle Huppert

27. 11. v 17.00
V zajetí démonů
Horor / USA / 112min / BIO RÁJ, 

titulky / 80,- / 15+ 
Hrůzostrašný případ z domu v Ami-

tyville nebyl první – ještě dříve došlo 
k záhadným děsivým událostem v 
Harrisville. Film „V zajetí démonů“, 
natočený podle skutečných událostí, 
vypráví hrůzný příběh světově pro-
slulých vyšetřovatelů paranormálních 
jevů Eda a Lorraine Warrenových.

Režie: J. Wan / Hrají: Vera Farmi-
ga, Ron Livingston, Joey King

28. a 30. 11. v 19.30, 27. 11. v 17.00
Křídla Vánoc
Drama, Komedie / ČR / 110min / 

titulky / 120,- / 12+ 
Velká část fi lmu se odehrává v nákup-

ním centru v čase Vánoc. Prolnou se tu 
příběhy čtyř přátel, kteří zde pracují. 
Každý z našich přátel má své touhy a 
sny a právě Vánoce jsou časem, kdy se 
mohou plnit. Dejme šanci zázrakům! 
Copak se pohádky nemohou žít?

Režie: K. Babinská / Hrají: Ri-
chard Krajčo, Vica Kerekes, David 
Novotný

28. – 30. 11. ve 20.00
Konzultant
Krimi, Th riller / USA / 111min / 

PREMIÉRA , titulky / 120,- / 15+ 
Vysoce postavený advokát, ve fi l-
mu přezdívaný Konzultant, se pro-
střednictvím majitele nočního klu-
bu Reinera přimotá k pochybnému 
obchodu s drogovým kartelem. On 
i Reiner ale brzy zjistí, že dohoda, 
kterou uzavřeli, jim nepřináší jen 
vidinu pohádkových zisků, ale zá-
roveň je přivádí do víru událostí, jež 
pro ně mohou mít fatální následky.

Režie: R. Scott  / Hrají: Michael 
Fassbender, Brad Pitt , Javier Bardem, 
Cameron Diaz, Penelope Cruz

Mostecká 10

1. 11. ve 21.00 
VÍTKOVO KVARTETO
3. 11. ve 21.00 
CECEK FEST
8. 11. ve 21.00 
N.V.Ú. + AFT
15. 11. ve 21.00 
VILÉM ČOK & BYPASS
23. 11. ve 21.00 
METAL FOREVER TOUR Me-

tanoon a Lady Kate. 
29. 11. ve 21.00 
DOGA – unplugged

Žižkova 15
1. 11. 
Lipstick R´n´B Party feat. 
2. 11. ve 20.00 
NOVEMBER WEEKEND 
8. 11. 
Latinské Rytmy v Soulu!
9. 11. ve 21.00 
Mr. Roll Reggae a Dancehall live!
11. 11. v 19.00
LACO DECZI a CELULA New 

York live!
15. 11. ve 21.00 
Dirty Dancing No.5 feat. SMACK 

ONE live show 
22. 11. ve 20.00 
Smif-N-Wessun (Brooklyn, NY)
23. 11. ve 21.00 
Skyline live!
29. 11. 
Vibez Music feat. Poeta (radio 

Spin) / Safi r (Souldier) & EF Beat 
(live drum´s)

7. 11. v 18.00 
MILOSTNÉ PÍSNĚ
Dobové skladby a písně alžbětinské 

Anglie v podání Pavly Fendrichové, 
zpěv a Jindřicha Macka, loutna.

Muzeum Vysočiny
16. 11. ve 21.00 
ARA YA OZZY OSBOURNE RE-

VIVAL
Hatt rick Bar Jihlava, Březinova 144 
17. 11. v 18.00 
ORCHESTRÁLNÍ KONCERT 

ZUŠ 
Dělnický dům, Žižkova 15.
27. 11. v 19.00 
SCHOLA GREGORIANA PRA -

GENSIS – Adventus Domini 
Adventní mariánská mše v českých 

kancionálech 15. – 16. Století.
Kostel Povýšení svatého Kříže
28. 11. v 19.00 
VLADIMÍR VÁCLAVEK – NE-

VIDITELNÝ SVĚT
Koncert s autorským čtením z kni-

hy Neviditelný svět – šamanská po-
hádka pro duši. 

Knihkupectví a čajovna Kuba a Pa-
řízek, Masarykovo nám. 21 

7. 11. v 17.00 
NAMIBIE – zapomenutý klenot 

Afriky
Listopadový klubový večer nás po-

vede přes vyprahlé pouště Kalahari a 
Namibie, kde se ve společnosti domo-
rodých kmenů Sanů a Himbů vydáme 
do jedné z nejzajímavějších zemí čer-
ného kontinentu. Průvodkyní nám bu-
de Kateřina Lhotová z CK Adventura.

Ve vzdělávacím centru PodpoVRCH, 
vstupné 40,- Kč (každý účastník obdr-
ží drobný dárek), parkoviště zdarma.

11. 11. v 17.00 
HMYZÍ RODINY A STÁTY
Beseda s prof. RNDr. Janem Žďár-

kem spojená s uvedením stejno-
jmenné knihy. 

Muzeum Vysočiny
11. 11. v 18.00 
Kamila Dvořáková: ISLAND A 

FAERSKÉ OSTROVY
Prstem po mapě aneb přednášky o 

cizích zemích.
Sál centra multikulturního vzdělá-

vání o. s., Masarykovo nám. 34
13. 11. v 18.00
CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁ-

NÍ: HEDVÁBNÁ STEZKA 
V posluchárně P3 Vysoké školy po-

lytechnické Jihlava. 
19. 11. v18.00 
UKRA JINOU OD KA RPAT 

K ČERNÉMU MOŘI aneb cesta od 
hor k moři a od antiky k postsovět-
ské přítomnosti“

Vstup zdarma. 
Kraj Vysočina, Žižkova 57, kongre-

sový sál.
28. 11. v17.00
ŠKODOVKOU K HRA NICÍM 

ČÍNY
Přednáška. Vstup zdarma. 
Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4

6. – 7. 11.   
DNY UKRA JINSKÉ KULTURY
7. 11. od 16.30 hodin, Kraj Vysoči-

na, Žižkova 57, foyer budovy B
Slavnostní vernisáž výstavy „Dny 

ukrajinské kultury“. Akce spojená s 
ochutnávkou ukrajinských specialit. 

7. 11. od 18 hodin, Horácké diva-
dlo Jihlava

Vystoupení Zakarpatského národní-
ho folklórního souboru pod vedením 
národní umělkyně Natálie Petij – Po-
tapčuk. Vstupenky k vyzvednutí v po-
kladně HDJ.

Vstup zdarma. 
10. 11. v 15.00 
S Jihlavskými listy za pohádkou: 

KUDY CESTA DO DIVADLA(pi-
rátská pohádka)

Děj této pohádky vás zavede na pi-
rátskou loď, která vznikne před zraky 
diváků, a ti se stanou posádkou této 
lodi. Kapitán pirátů spolu s troseční-
kem a celou posádkou prožijí dobro-
družnou výpravu. Vstupné 60 Kč.

Kino Dukla, Jana Masaryka 20
11. 11. v 17.00
SVATÝ MARTIN 2013
Tradiční XVI. SVATÝ MARTIN 

na bílém koni vyjede v 17 hodin od 
Brány Matky Boží. Od 16 hodin bude 
hrát na náměstí skupina CLAYMO-
RE – gaelic-rock. Po příjezdu svatého 
Martina na náměstí bude následovat 
komponovaný ohňostroj. Po skonče-
ní koncert skupiny DĚDA MLÁDEK 
ILLEGAL BAND. Ve stanu od cca 19 
hodin skupina JAK CHCEŠ.

Pořádá statutární město Jihlava ve 
spolupráci s ČRo Region, Hitrádiem 
Vysočina a o. s. Jihlavský havířský prů-
vod.

15. 11. v 8.00 
MARTINSKÝ JARMARK
Masarykovo náměstí.
18. 11. v 19.00
ILEGÁLNÍ MÁMA 
Promítání dokumentárních fi lmů 

z cyklu „Jeden svět – promítej i Ty“. 
Café Etage club Nocturno.

19. 11. v 18.00
Ozvěny Ekofi lmu – ZELENÁ 

POUŠŤ
Průměrný Evropan nebyl nikdy zod-

povědný za kácení deštných pralesů 
tak, jako je tomu dnes. Čím je to způ-
sobeno a jak se tomu můžeme bránit? 
Odpověď dává dokumentární fi lm Mi-
chala Gálika, který nás zavede na dru-
hý konec planety – na tropický ostrov 
Borneo. Film poodhaluje zarážející 
tajemství, které se skrývá za velmi roz-
šířeným průmyslem s palmovým ole-
jem. Od 18.00 hodin ve vzdělávacím 
centru PodpoVRCH, vstupné zdarma.



20. 11.  
SNOW FILM FEST V JIHLAVĚ
Večer plný špičkových fi lmů. Sníh, 

led, adrenalin. Extrémní lyžování,-
zimní lezení, zimní surfování a další 
šílenosti. To vše můžete vidět během 
čtyř hodin skvělých fi lmů oceněných 
na světových soutěžích. 

Kino Dukla, Jana Masaryka 20.
21. 11. v 7.30 
FARMÁŘSKÉ TRHY 
Masarykovo náměstí.
24. 11. v 15.00 
S Jihlavskými listy za pohádkou: 

POHÁDKY PRO VÁS
Pohádková skládanka složená ze 

dvou pohádkových příběhů na kla-
sické motivy O nemocné princezně 
anebo Kam nechodí sluníčko, musí 
zajít doktor. Vstupné 60 Kč. 

Kino Dukla, Jana Masaryka 20
30. 11. – 1. 12. v 10.00 
ADVENTNÍ DÍLNY V ZOO
Výroba dárků, přáníček i vánočních 

dekorací z přírodních materiálů.
Vzdělávací centrum PodpoVRCH, 

vstupné: příplatek 20,- Kč ke vstup-
nému do zoo. 

Gambrinus liga 2013–2014
8. 11. FC VYSOČINA JIHLAVA – 

FC Baník Ostrava 
29. 11. FC VYSOČINA JIHLAVA 

– 1. FC Slovácko
Hraje se v 18 hodin na fotbalovém 

stadionu na ul. Jiráskova v Jihlavě.

1. liga ČR 2013/2014
2. 11. HC Dukla Jihlava – BK Mla-

dá Boleslav
9. 11. HC Dukla Jihlava – HC Čes-

ké Budějovice
13. 11. HC Dukla Jihlava – SK Ho-

rácká Slavia Třebíč
20. 11. HC Dukla Jihlava – SK Kadaň
27. 11. HC Dukla Jihlava – Medvě-

di Beroun 1933
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30. 11. HC Dukla Jihlava – AZ Ha-
vířov

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

1. liga mužů
10. 11. BC Vysočina – Sokol Vyše-

hrad v 15.30 hodin
20. 11. BC Vysočina – SKB Zlín 

v 18 hodin.
Liga U19

9. 11. BC Vysočina – BK Opava 
v 17 hodin

10. 11. BC Vysočina – BK NH Os-
trava v 10 hodin

23. 11. BC Vysočina – TJ Jiskra Ky-
jov v 17 hodin

24. 11. BC Vysočina – TJ Slavia 
MBA Kroměříž v 10 hodin.

Všechny zápasy se hrají ve sportovní 
hale na ulici E. Rošického v Jihlavě.

Soutěž juniorek
2. 11. ŠSK Demlova Jihlava – SK 

Hlincovka v 10 a 14 hodin
16. 11. ŠSK Demlova Jihlava – SK 

Třebín v 10 a 14 hodin
Hraje se v tělocvičně ZŠ Demlova 

v Jihlavě.
23. 11. TJ Sokol Bedřichov – ŠSK 

Demlova Jihlava ve 12 a 16 hodin ve 
sportovní hale TJ Sokol Bedřichov 
na ul. Sokolovská v Jihlavě.

2. – 3. 11. AXIS CUP – plavecké 
závody. 

Sobota dopoledne: 8.30 hod. rozplav-
by, 9.30 hod. závody, odpoledne 14.30 
hod. rozplavby, 15.30 hod. závody.

Neděle dopoledne: 8 hod. rozplav-
by, 9 hod. závody.

Závody se konají na bazéně na ul. 
E. Rošického v Jihlavě.

3. 11. – neděle – Krajský přebor 
v přespolním běhu od 10 hodin 
v okolí Hrádečku v lesoparku Heu-
los.

 Změna akcí vyhrazena!

Výběr z novinek z fondu Městské 
knihovny Jihlava na listopad 2013
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Beletrie
Rej stínů 
Vánoční tajemství 

Adler-Olsen, Jussi, 1950- Složka 64 
Aiken, Joan, 1924-2004 Schovanka Eliza 
Aikman, Becky Vdovám smutek nesluší 
Allen, Sarah Addison, 1971- Dívka, která sahala po hvězdách 
Ashworth, Adele Hříšný vévoda 
Asimov, Isaac, 1920-1992 Předehra k Nadaci 
Austen, Jane, 1775-1817 Watsonovi 
Beaton, M. C., 1936- Agatha Raisinová a vražedná setba 
Berry, Nina Tak trochu jiná 
Boček, Evžen, 1966- Aristokratka ve varu 
Bureš, Roman, 1975- Legionář 
Cain, James M. (James Mallahan), 
1892-1977 Mildred Pierceová 

Calabró, Rossella Padesát stínů Adama 
Cameron, W. Bruce, 1960- Psí cesta 
Canfield, Jack, 1944- Slepičí polévka pro duši. Co mě naučil pes 

Beletrie
Cartland, Barbara, 1901-2000 Láska není slepá 
Cartwright, Justin, 1945- Peníze těch druhých 
Connelly, Michael, 1956- Černá skříňka 
Cornwell, Bernard, 1944- 1356. Hledání svatého grálu 
Cornwell, Bernard, 1944- Sharpův nepřítel. Sharpova šarvátka 
Coyle, Cleo Jako v kávovém mlýnku 
Černá, Jaroslava, 1959- Královské námluvy 
Day, Sylvia Nezkrotná 
De la Cruz, Melissa, 1971- Čarodějky z East Endu. Polibek čarodějky 
De la Motte, Anders, 1971- Buzz 
Dicker, Joël, 1985- Pravda o případu Harryho Queberta 
Fojtová, Věra, 1947- Nevěrné ženy pijí sauvignon 
Folný, Jan, 1977- Buzíčci 
Gibbs, C C Všechny jeho touhy 
Hamilton, Laurell K., 1963- Micah 
Hašek, Jaroslav, 1883-1923 Dobrý voják Švejk v zajetí 
Holt, Anne, 1958- Požehnáni ti, kdož žízní 
Christer, Sam, 1957- Tajemství Turínského plátna 
Irving, John, 1942- V jedné osobě 
Iturbe, Antonio G., 1967- Osvětimská knihovnice 
Jakoubková, Alena, 1958- Darovanému manželovi na zuby nekoukej 
Kassabova, Kapka, 1973- Dvanáct minut lásky 
Keleová-Vasilková, Táňa, 1964- Druhá 
Kerr, Philip, 1956- Praha osudová 
King, Stephen, 1947- Tommyknockeři 
Levithan, David, 1972- Slovník lásky 
Ludlum, Robert, 1927-2001 Bourneova moc 
Mankell, Henning, 1948- Než přijde mráz 
Mead, Richelle, 1976- Indigové kouzlo. Pokrevní pouta 
Meyer, Marissa, 1984- Měsíční kroniky. Scarlet 
Moc, Stanislav, 1945- Kde létají andělé 
Nosková, Věra, 1947- Proměny 
Penman, Sharon Kay, 1945- Lví srdce 
Plaidy, Jean, 1906-1993 Cesta povstání. Francouzská revoluce 
Pötzsch, Oliver, 1970- Katova dcera a čaroděj 
Přibský, Vladimír, 1932- Adina Mandlová 
Quick, Amanda, 1948- Tajemná žena. Dámy v přestrojení 
Roth, Philip, 1933- Zuckerman zbavený pout 
Sheldon, Sidney, 1917-2007 Věř ve svého boha 
Sidebottom, Harry Římský válečník. Kaspická brána 
Sloan, Robin, 1979- Nonstop knihkupectví pana Penumbry 
Smith, L. J. (Lisa J.) Stefanovy deníky. Spojení 
Söderberg, Alexander, 1970- Andaluský přítel 
Stainforth, Alexander, 1982- Krvavá Mary 
Stiefvater, Maggie, 1981- Ve znamení Štíra 
Šťastná, Barbora, 1973- Šťastná kniha 
Topol, Filip, 1965-2013 Jako pes 
Vandenberg, Philipp, 1941- Kejklířova žena
Viewegh, Michal, 1962- Můj život po životě
Vondruška, Vlastimil, 1955- Přemyslovská epopej. Král básník Václav II.
Walsh, Helen, 1977- Tak už spi
Žáček, Jiří, 1945- Co oči nevidí

Dětská literatura
Burák toreadorem
Šmoulové. Únos Šmoulinky
Ultimate Spider-Man a spol. komiks
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